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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

عليك بالعدل في الصديق والعدو، 
والقصد في الفقر والغنى

ص3القوات األمنية تنفذ »عمليات استباقية« عىل تنظيم »داعش« يف غابات املوصل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 تـرامـب فـي خـطـر

املـخـابـرات األمـريكـيـة: ويـكـيـلـيـكـس تـشـكـل تـهـديـدا لـألمـن الـقـومـي

االجتامع األول للمكتب السيايس للحكمة يشكل جلنة لنظامه الداخيل

ترحيل »املوازنة« إىل العام املقبل
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقد مجلس النواب جلسة تشاورية بشأن 
اليات التعامل مع مرشوع قانون املوازنة 
العامة االتحادية للسنة املالية 2018. ويف 
مستهل الجلسة اكد رئيس املجلس سليم 
الجبوري عىل وج�ود اعرتاضات من قبل 
كت�ل نيابية او ممثيل بع�ض املحافظات 
ع�ىل م�رشوع قان�ون املوازن�ة العام�ة 
االتحادي�ة لع�ام 2018 بع�د وصول�ه اىل 
املجل�س، الفتاً اىل الحاج�ة التخاذ موقف 
بش�أن املس�ار الواج�ب اعتم�اده تجاه 
املوازن�ة اما بامل�ي بقراءتها او اعادتها 

اىل الحكومة الدخ�ال تعديالت او احالتها 
اىل اللجنة املالية لغرض تقديم مالحظات 

بهذا الخصوص.
ويف مداخالت النواب، عربت النائبة ماجدة 
التميمي عن اس�تغرابها من وجود توجه 
الع�ادة املوازن�ة اىل الحكوم�ة، داعية اىل 
قراءتها ومن ثم اج�راء التعديالت عليها 

بعد تقديم املالحظات اىل اللجنة املالية.
واوض�ح النائ�ب خل�ف عب�د الصمد بان 
املحافظ�ات املنتج�ة للنف�ط ل�م تحصل 
عىل حقوقها، داعي�ا اىل اعادة املوازنة اىل 
الحكوم�ة التي تتحمل مس�ؤولية تاخري 

ارسال املوازنة اىل مجلس النواب.

واشار النائب جبار العبادي اىل ان مجلس 
الن�واب امام خيارين ام�ا املوافقة عليها 
او التعدي�ل وال يمك�ن عرضها للتصويت 
كونه�ا  عدمه�ا  م�ن  باملوافق�ة  عليه�ا 
مخالفة دستورية واضحة. ونوه النائب 
ابراهي�م بح�ر العل�وم اىل رضورة ع�دم 
تكرار التجارب املاضية وحس�اب الرضر 
الذي يس�ببه اعادة املوازن�ة اىل الحكومة 
واي تلك�ؤ يف املوازنة س�يؤدي اىل تعطيل 
عمل رشكات النف�ط االجنبية مما يؤدي 
اىل خف�ض الواردات املالي�ة الناجمة عن 

االنتاج النفطي.
التفاصيل ص3
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اخلارجية الفلسطينية تدعو لـ »اجتامع طارئ« بشأن القدس
      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الخارجي�ة واملغرتبني الفلس�طينية، 
أم�س األح�د، إىل عق�د اجتم�اع ط�ارئ ملندوب�ي 
الجامع�ة العربي�ة ومنظم�ة التعاون اإلس�المي 
الدائم�ني لبحث اعتزام الوالي�ات املتحدة االعرتاف 

بالقدس عاصمة إلرسائيل.
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن الرئيس دونالد 
ترامب يدرس خطة يعلن بموجبها القدس عاصمة 
إلرسائيل.وقال املوقع الرس�مي ل�وزارة الخارجية 
الفلسطينية إن هذه الدعوة جاءت خالل اتصاالت 
أجره�ا رياض املالكي وزير الخارجية »بأمني عام 
جامع�ة ال�دول العربية الس�يد أحمد أب�و الغيظ، 

وأم�ني ع�ام منظم�ة التعاون اإلس�المي الس�يد 
يوس�ف العثيمني، كم�ا أجرى اتص�اال آخر بأمني 
عام مجلس التعاون الخليجي الس�يد عبد اللطيف 
الزياني«.وأضافت الوزارة أن املالكي »أطلع األمناء 
العامني لجامعة ال�دول العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي ومجلس التعاون الخليجي ... عىل ما يتم 
تداوله بش�أن عزم ترامب رئي�س الواليات املتحدة 
األمريكية عىل االع�رتاف بالقدس عاصمة موحدة 
وأبدية لدولة االحتالل اإلرسائييل بش�كل خاص«.

وأوضحت وزارة الخارجية واملغرتبني الفلسطينية 
»أن مثل هذه االجتماعات مهمة، ألنها س�تناقش 
الخطوات الواجب اتخاذها بخصوص هذا اإلجراء 
األمريكي غري املس�ؤول«.ويأمل وزي�ر الخارجية 

واملغرتبني الفلس�طيني »أن تكون الق�رارات بهذا 
الشأن تتناسب وحجم القدس وأهميتها بوصفها 
عاصم�ة الدولة الفلس�طينية العتي�دة من جهة، 
وكونه�ا أوىل القبلتني وفيها املس�جد األقىص ثالث 

الحرمني الرشيفني، وكذلك كنيسة القيامة«. 
وق�ال ماهر كركي من�دوب فلس�طني الدائم لدي 
منظم�ة التع�اون اإلس�المي »بن�اء ع�ىل طل�ب 
فلسطني تقرر عقد االجتماع الطارئ عىل مستوى 
املندوب�ني يف جدة«.وأعرب�ت املنظم�ة يف موقعه�ا 
اإللكرتون�ي »ع�ن قلقه�ا البال�غ إزاء م�ا تداولته 
وس�ائل اإلعالم بشأن توجه اإلدارة األمريكية نحو 
االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل ونقل السفارة 

األمريكية إليها«.

حمافظ البرصة يبحث مع وفد ياباين رفيع املستوى 
ملفات الطاقة واملاء والسكن

وزارة النقل تعلن إعادة سفينة احلفر العمالقة 
6»أم قرص« إىل العمل بعد تأهيلها 6

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كش�فت وزارة التخطي�ط، أم�س األحد، 
عن قرب انتهائها من تنفيذ مس�ح رصد 
وتقوي�م الفق�ر يف الع�راق ال�ذي نفذته 
بالتعاون مع البنك الدويل واس�تمر ألكثر 
من ش�هر.وقال املتحدث الرسمي لوزارة 
التخطي�ط عبدالزهرة الهن�داوي يف بيان 

تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
ان »املس�ح ال�ذي نفذه الجه�از املركزي 
لالحص�اء ش�مل والول م�رة محافظات 
االنبار وص�الح الدين ونينوى بعد تحرير 
ه�ذه املحافظ�ات م�ن احت�الل داع�ش 
البغي�ض«. وأضاف »كما انه يعد املس�ح 
االول م�ن نوع�ه ال�ذي ينفذ باس�تخدام 
التقني�ات الحديث�ة يف العم�ل امليدان�ي، 

من خالل ادخ�ال البيانات ع�رب االجهزة 
البيان�ات  تص�ل  اذ  )تابل�ت(  اللوحي�ة 
مب�ارشة من الباح�ث امليدان�ي إىل مركز 
االدخال واملعالجة يف مقر الجهاز املركزي 
لالحص�اء وه�ذه التقني�ة م�ن ش�أنها 
املس�اعدة يف ترسيع اظهار النتائج فضال 

عن دقتها العالية«.
التفاصيل ص3

العراق ينتهي من مسح لـ »تقويم الفقر« أجري بـ »تابلت« 
وشمل املحافظات املحررة
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اخلارجية توجه »دعوة رسمية« إىل بابا الفاتيكان لزيارة العراق
         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر الخارجي�ة إبراهي�م الجعفري، 
أم�س األحد، توجي�ه دع�وة إىل باب�ا الفاتيكان 
لزيارة العراق، فيما أش�ار إىل أن العراق سيشهد 
انعطاف�ة يف الجانبني االقتصادي واالس�تثماري 

بعد نهاية املعارك ضد تنظيم »داعش«.
وق�ال الجعف�ري يف ترصيح�ات أدىل بها من 
روما، بحس�ب بي�ان ملكتب�ه تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »املش�اركة يف منتدى 
حوار املتوسط )روما-ميد 2017( تأتي يف إطار 
تعبئة املجتمع الدويل للوقوف إىل جانب العراق يف 
عملية إعادة اإلعم�ار والبناء«، مضيفاً »وجهنا 

دعوة لبابا الفاتيكان لزيارة العراق«.
وأش�ار إىل أن الع�راق »يتعاون م�ع إيطاليا 
من�ذ زم�ن، وق�د أخ�ذت ال�ركات اإليطالي�ة 
ع�ى عاتقها صيانة س�د املوصل، ونس�عى ألن 
نتوس�ع يف املش�اريع، ونفتح املج�االت لفرص 
االس�تثمار، وإعادة اإلعمار والبن�اء«، مؤكداً أن 
»العراق سيشهد انعطافة يف الجانب االقتصادي 

واالس�تثماري بعد أن انتهى من فصل املواجهة 
العسكرية ضد داعش«.

وم�ى الجعف�ري إىل القول إن »املس�اعدة 
املادي�ة مطلوبة، وه�ذا دين يف ذمته�م جميعاً، 
وق�د رأينا تجاوباً ممت�ازاً فيما مى من الوقت 
إذ أعطوا أمواالً، ومساعدات مادية، لكن العراق 
اآلن يحتاج إىل دعم أكثر ألنه يتحمل مس�ؤولية 
إع�ادة إعمار وبن�اء املدن العراقي�ة التي خربها 
داعش«. وحذر م�ن أن »داعش ظاهرة طفحت 
عى الس�طح وانت�رت يف بعض امل�دن وانتهت 
ول�م يبق منها س�وى خاليا قليل�ة متفرقة لكن 
حتم�اً س�يذهبون إىل بل�دان أخرى تك�ون لهم 
مالجئ جديدة«، متابعاً »داعش ليس�ت عراقية 
املنش�أ وال عراقية الوالدة بل ج�اءت من خارج 
الع�راق من أكثر من 124 جنس�ية لذا نؤكد عى 
أن اإلنج�ازات الت�ي حققته�ا القوات املس�لحة 

العراقية ليست للعراق فقط، بل لكل البلدان«.
وكان الجعف�ري وص�ل الخمي�س املايض إىل 
العاصم�ة اإليطالية روما للمش�اركة يف منتدى 

حوار املتوسط »روما-ميد 2017«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ترأس زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار 
الحكي�م، أم�س األح�د، االجتم�اع االول للمكتب 
السيايس للتيار عقب انتخابات ديمقراطية جرت 
الس�بت الختيار اعض�اء املكتب ب�إرشاف وإدارة 

مفوضية االنتخابات.
وذك�ر بيان ملكت�ب زعيم تيار الحكمة الس�يد 
عمار الحكيم، وتلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، انه »وبحضوِر كامل االعضاء املنتخبني، عقَد 
املكتُب الس�يايّس لتياِر الحكمة الوطنّي اجتماعُه 
األول بع�َد انتهاِء أعمال املؤتمر التأس�ييس العام 
للتياِر، حيُث قدَّم الس�يد عم�ار الحكيم، التهاني 
للفائزين بعضويِة املكتب السيايّس عرَب املمارسة 
السياسية الديمقراطية األضخم يف املشهِد العراقّي 
ضمن أعمال املؤتمر التأس�ييّس، وثّمن عالياً دوَر 
أعضاء املؤتمر العام يف اختياِر مكتبهم الس�يايّس 
بما يمثُل مختلَف األجي�ال والكفاءات الوطنية«. 
كما ناقَش املجتمعون، بحسب البيان، »مخرجاِت 
املؤتمر التأس�ييّس العام لتي�اِر الحكمة الوطنّي، 
وتثمنَي دور املفوضية العليا املستقلة لالنتخاباِت 
يف إدارِة العملية االنتخابي�ة، مثمنني أدوار جميع 
الذين رش�حوا لعضويِة املكتب السيايّس، برصِف 
النظر عن النتائج التي أس�فرْت عنها االنتخاباُت 

واإلشادة بحضوِرهم وعطائهم املتواصل«.
كما تمَّ تكليف األعضاء باللجاِن التابعة للمكتِب 
بحسِب املهام واألدوار والتخصصات املُناطة بكلٍّ 
منهم، ومتابعة تفاعالت )الجبهة الوطنية لوحدِة 
الع�راق( ع�رَب أمانته�ا، وكذلك مراجعة مس�ودة 
النظام الداخيّل للمكتِب الس�يايّس وتشكيل لجنة 
خاص�ة لتقديمه�ا إىل املكتِب بصيغِته�ا النهائية 

ملناقشِتها وإقراِرها واعتماِدها«.
وأمس األول السبت، تمت انتخابات ديمقراطية 
الختيار اعض�اء املكتب بإرشاف وإدارة مفوضية 

االنتخابات.
وع�د عضو املكتب الس�يايس يف تي�ار الحكمة 
الوطن�ي النائب حس�ن خالطي فعالي�ات املؤتمر 
التأس�ييس للتيار تطور جديد للعمل الس�يايس يف 

العراق.
وقال خالطي ان »الفعالية تعترب من الفعاليات 
الكبرية التي تشري اىل تطور جديد للعمل السيايس 
يف الع�راق، ويعكس الص�ورة املتح�رة للعراق 

الجديد بعد النظام الدكتاتوري«.
وأض�اف »ماج�رى يعت�رب تظاهرة سياس�ية 
كب�رية تعطي طابع حض�اري يف العال�م«، مبينا 
ان »تركيبة املجتمع العراقي بحس�ب تقس�يمها 
العمري تعد تركيبة شبابية بامتياز، وهي طبيعة 
املجتم�ع العراق�ي فكلما كان�ت تركيب�ة الكيان 
الس�يايس مقاربة للرتكيبة العامة للشعب تعطي 

نوع من تطابق الرؤى يف األهداف«.
وقال خالطي أيضاً ان »املكتب السيايس يعترب 
الجهة العليا يف التيار وبحسب نظامه الداخيل هو 
من يصنع القرارات ويتابع املؤسس�ات التنفيذية 
وقد بدأ عمله الفعيل باالجتماع بعد انتهاء املؤتمر 

التاسييس«.
وتابع بالقول ان »أعض�اء املؤتمر العام كانوا 
مقس�مني اىل اكث�ر م�ن 15 لجن�ة وبع�د املؤتمر 
س�تكون حلقة للتواصل مابني املكتب الس�يايس 
واملؤتم�ر الع�ام«، موضح�ا ان »كل لجن�ة لديها 
لجن�ة موس�عة تأخذ ع�ى عاتقها اه�داف التيار 
والثب�ات عى املبادئ واالس�س، وس�يكون لديهم 

اجتماع دوري«.

عقد برئاسة السيد احلكيم وحبضور كامل األعضاء

االجتامع األول للمكتب السيايس للحكمة يشكل جلنة لنظامه الداخيل

        بغداد / المستقبل العراقي

أدان عض�و هيئ�ة رئاس�ة مجلس الن�واب همام 
حمودي، أم�س األحد، ترصيح�ات الرئيس الفرنيس 
إيمانوي�ل ماك�رون الت�ي طال�ب فيها بحل الحش�د 
الشعبي، معترباً أنه »لو ال الحشد الشعبي لكان داعش 
اليوم يف قل�ب باريس«. وقال حم�ودي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، »ندين الترصيحات 
األخ�رية للرئي�س الفرنيس إيمانويل ماكرون بش�أن 
مطالبت�ه بح�ل هيئ�ة رس�مية قانوني�ة كالحش�د 
الش�عبي«، معت�رباً أن »ذل�ك تدخل س�افر بش�ؤون 
الع�راق الداخلية ومرف�وض تماماً م�ن جميع أبناء 
الشعب«.  وأضاف حمودي، أنه »كان األجدر بالرئيس 
الفرنيس أن يكون وفياً لتضحيات هؤالء األبطال التي 
لوالها لكانت عصابات داعش اليوم يف قلب باريس«، 
مش�رياً إىل أن »العراقيني كانوا ينتظرون من املجتمع 
الدويل س�يما فرنسا االش�ادة باملقاتلني الذين ضحوا 
بأرواحه�م الزكي�ة نيابة عن كل ف�رد موجود يف هذا 
العال�م«.  وأبدى حمودي، »اس�فه لتج�اوز ماكرون 
للس�ياق الدبلوم�ايس وتعارض�ه علناً م�ع نصوص 
الدستور الفرنيس«، مستغرباً من »ازدواجية املواقف 
ل�دى فرنس�ا، فف�ي الوقت ال�ذي نجد في�ه ماكرون 
وبقية رؤس�اء العالم رافض�ني ألية تدخالت خارجية 
بش�ؤونهم، نرى اليوم هناك من يتدخل وأمام وسائل 

اإلعالم بقضايا الدول األخرى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى مجلس القض�اء االعى، أم�س االحد، تلقيه 
أي�ة دع�وى بحق ن�واب رئي�س الجمهوري�ة محذرا 
م�ن اس�تغالل اس�م القض�اء لتحقيق غاي�ات »غري 
مروعة«.وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م مجلس 
القض�اء االعى القايض عبد الس�تار بريقدار، يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، »ننفي تلقي 
القض�اء أية دع�وى بحق ن�واب رئي�س الجمهورية 
حس�ب ما ذكرت�ه صحيفة الصب�اح بعددها الصادر 
الي�وم األح�د املواف�ق 3 كان�ون االول 2017«.ودع�ا 
املتح�دث الرس�مي »وس�ائل اإلع�الم والش�خصيات 
السياس�ية واالداري�ة اىل عدم ت�داول ترصيحات غري 
دقيقة تشكل اساءة لالخرين كون ذلك يشكل جريمة 
يعاقب عليها القانون«، محذرا من »اس�تغالل اس�م 

القضاء لتحقيق غايات غري مروعة«.

القضاء االعىل ينفي تلقيه دعاوى بحق 
نواب رئيس اجلمهورية

محودي ملاكرون: لوال احلشد الشعبي 
لكان »داعش« يف باريس

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الداخلية قاسم األعرجي، أمس األحد، 
أن ال�وزارة لكل العراقي�ني وال تفرق بني مكون او 
مس�مى او طائفة خالل اس�تقباله لوفد كبري عى 

رأس�ه نائب رئيس الجمهورية أياد عالوي. 
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »اس�تقبل وزير 
الداخلية قاس�م االعرجي وكب�ار القادة يف 
الوزارة نائب رئيس الجمهورية أياد عالوي 
الذي زار الوزارة عى رأس وفد كبري ضم عددا 
م�ن اعضاء مجل�س النواب ومستش�ارين 
وسياس�يني«. وأضاف�ت ال�وزارة يف بيانه، 
أن »ع�الوي أش�اد ب�أداء وزارة الداخلي�ة 
والتعامل مع املواطنني والسياس�ة االمنية 

عى املس�تويني الداخيل والخارج�ي«. ونقل البيان 
قول عالوي: »نحن والش�عب العراقي مدينون لكم 
وللوزير الذي يدير الوزارة بشكل ممتاز ونعرب عن 
احرتامن�ا وتقديرنا الكبري«. وتاب�ع عالوي »وزارة 
الداخلي�ة وزارة ومؤسس�ة عريق�ة له�ا هيبته�ا 

وتاريخها وانتم حافظتم عى هذه الهيبة والتاريخ 
من خ�الل عملكم ودورك�م املتمي�ز ونحثكم عى 
االستمرار بالعطاء ولدينا ثقة كاملة بما تقدمونه 
م�ن اداء«. م�ن جهته أعرب األعرجي عن ش�كره 
وتقدي�ره لنائ�ب رئي�س الجمهوري�ة ع�ى هذه 
الزيارة، مؤكداً أنه »وبعد مرور اربعة عر 
عام�اً لي�س امامنا إال االس�تمرار يف طريق 
واحد هو طريق الوطن الذي يرسم االتجاه 
الصحي�ح يف عملن�ا«. وأض�اف الوزير، أن 
»وزارة الداخلية هي لكل العراقيني ال نفرق 
بني مكون او مس�مى او طائف�ة والتمايز 
يقاس عندن�ا بحجم العط�اء«. واوضح يف 
خت�ام البي�ان، أن »التعامل االنس�اني هي 
الصفة الغالب�ة لعمل ال�وزارة ومحورنا يف 

االداء هو املهنية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وجهت مديرية رشطة بابل، أمس االحد، بسحب 
الحمايات االمنية من املصارف، عازية الس�بب اىل 

عدم قبول تلك املصارف كفالة املنتسبني.
ونقلت وكالة الس�ومرية عن مص�در باملديرية 
قوله انه »خ�الل نداء مرك�زي اىل جميع العنارص 
االمني�ة يف باب�ل، فرغ�م ع�دم اح�رتام الرط�ي 

وإعطاء حقوقة املروعة وهي حق الكفالة والتي 
كفلها القانون والدستور، فأن الذي الُتقَبل كفالته 
فم�ن باب أوىل عدم الثقة بحمايته وحماية خزينة 
األموال، األمر الذي قد يضطرنا اىل سحب الحمايات 

تطبيقاً لهذا املبدأ«.
واضاف املصدر ان »رشطة بابل كانت تعتقد ان 
ال تصل األمور اىل ه�ذا الحد، كون األطراف املعنية 

لم تحرتم القوانني واملخاطبات املروعة«. 

من جهة أخرى، اكد رئيس لجنة األمن والدفاع 
يف بابل فالح الخفاج�ي انه »من املعيب عدم قبول 
كفالة املنتس�ب والذي ق�دم دمة من اج�ل الدفاع 
ع�ن الوطن«، متس�ائال »اليس من حق�ة ان تقبل 
كفالت�ه«. ودع�ا الخفاجي »الجه�ات املختصة اىل 
مراعاة ذلك«. وه�ددت قيادة رشطة بابل، يف وقت 
س�ابق، بس�حب حماية املصارف اذا استمر رفض 

قبول كفالة الرطة.

         بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس القضاء األعى، امس االحد، جلس�ته الس�ابعة 
عر لهذا العام، وناقش ع�دداً من القضايا املدرجة عى جدول 
اعماله. وقال املتحدث الرس�مي، القايض عبد الستار بريقدار يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »مجلس القضاء 
األعى عقد برئاسة القايض فائق زيدان وحضور رؤساء املناطق 
االس�تئنافية كافة ورئي�يس االدعاء الع�ام واإلرشاف القضائي 
جلس�ته الس�ابعة عر وناقش عدداً من امللف�ات املدرجة عى 
ج�دول أعماله واتخ�ذ الق�رارات بصددها«. وتاب�ع بريقدار أن 
»املجل�س ناقش أعمال املحاكم والس�بل الكفيلة بإنجاز قضايا 
ومعامالت املواطن�ني بالرسعة املمكنة«، الفتا اىل ان »الجلس�ة 

شهدت ترقية عدد من القضاة اىل صنوف متقدمة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية املرور العامة، أمس األحد، فتح مجرس محمد 
القاس�م يف بغداد أمام س�ري املركبات الصغرية منتصف الشهر 
الح�ايل. وقال مدير العالق�ات واإلعالم يف املديري�ة العقيد مؤيد 
خليل س�لمان يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
“املديرية وبالتعاون مع امانة بغداد قررت اعادة افتتاح مجرس 
محمد القاس�م امام س�ري املركبات الخصويص بجميع انواعها 
ومركبات االج�رة من عرة راكب فما دون، وس�يارات الحمل 

الصغرية فقط، يوم 15 من الشهر الحايل”.
واضاف ان “املديرية س�تضع عالمات ثابتة ال تسمح بمرور 
املركب�ات الت�ي يزيد علوه�ا عن املرتي�ن يف بداي�ة املجرس عند 
تقاطع قرطب�ة واخرى باالتج�اه املعاكس عن�د بداية تقاطع 

معمل القطن الطبي، من اجل عدم ترره بالحموالت”.
يش�ار إىل أن إغالق مجرس محمد القاس�م للم�رور الرسيع 
أح�دث إضطرابات مروري�ة كبرية لدى املواضيع خالل الش�هر 

املايض وحتى اليوم.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د البن�ك املرك�زي العراق�ي، أمس االح�د، ان�ه ال يتعامل 
م�ع عمل�ة البتكوي�ن Bitcoin، مح�ذرا م�ن ان املتعاملني بها 

سيخضعون إلحكام قانون غسل االموال.
وقال البنك يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه إن 
»عملة البتكوين Bitcoin هي عملة الكرتونية افرتاضية تتداول 
عرب االنرتنيت فقط دون وجود مادي لها وتستخدم للراء عرب 
االنرتنت وتدعم الدفع بإستخدام بطاقات البتكوين او قد تحول 

اىل العمالت التقليدية يف بعض االحيان«.
وأكد البنك ان »هذه العملة تنطوي عى مخاطر عدة قد تنجم 
من تداولها السيما فيما يتعلق بالقرصنة االلكرتونية واالحتيال 
وع�ى الرغم من عدم وجود رواج لها داخل العراق«، مش�ريا اىل 
انه »يؤكد برورة عدم اس�تخدامها وإخض�اع املتعاملون بها 
الحكام قانون غس�ل االموال رقم )39( لس�نة 2015 والقوانني 
ذات العالق�ة بهذا الخصوص«. يذكر بيتكوين هي عملة معماة 
ونظام دفع عاملي يمكن مقارنتها بالعمالت األخرى مثل الدوالر 
أو الي�ورو، لكن مع عدة فوارق أساس�ية، م�ن أبرزها أن هذه 
العملة هي عملة إلكرتونية بش�كل كامل تت�داول عرب اإلنرتنت 

فقط من دون وجود فيزيائي لها.

القضاء يرقي عددًا 
من القضـاة ويبحـث سبل إنجـاز قضايـا 

املواطنني بالرسعة املمكنة

مديرية املرور
 تعلـن افتتـاح جمسـر حممـد القاسـم 

منتصف الشهر اجلاري

البنك املركزي
 يمنع »البتكوين« وحيذر: التعامل هبا 

سيجر إىل عقوبات

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحشد الش�عبي العثور عى 
رف�ات نح�و 140 مدني�ا يف مقربتني 
جماعيتني ق�رب قضاء س�نجار ذي 
الغالبي�ة األيزيدي�ة يف ش�مال البالد، 
بينهم نس�اء وأطف�ال قتل�وا عى يد 
تنظي�م »داع�ش« اإلرهاب�ي. وأف�اد 
تلق�ت  بي�ان  يف  الش�عبي  الحش�د 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن 
»ق�وة من اللواء 15 يف الحش�د عثرت 
عى مقربة جماعية يف مجمع الجزيرة 
جن�وب قضاء س�نجار تض�م رفات 
80 مدنيا غالبيتهم م�ن األيزيديني«. 

وأض�اف البيان أن ق�وة أخرى عثرت 
ع�ى مقربة جماعي�ة ثاني�ة يف قرية 
قابويس جنوب قضاء سنجار »تضم 
رف�ات أكثر م�ن 20 ام�رأة وعرات 
األطفال م�ن األيزيدي�ني أيضا«. وتم 
إرس�ال فرق متخصص�ة إىل املنطقة 
للتعرف عى رف�ات الضحايا وإجراء 
تحليل الحمض الن�ووي، وفق البيان 
العراقي�ة  الق�وات  وتعث�ر  نفس�ه. 
جماعي�ة  مقاب�ر  ع�ى  باس�تمرار 
بعضها يضم أعدادا ضخمة من جثث 
أش�خاص أعدمهم تنظي�م »داعش« 
ال�ذي طرد مؤخرا من آخر بلدة كانت 
خاضعة له يف العراق الذي اجتاحه يف 

العام 2014 وس�يطر ع�ى ما يقارب 
األول  تري�ن  ويف  مس�احته.  ثل�ث 
امل�ايض، أعلن�ت الس�لطات العراقية 
الس�يطرة ع�ى قض�اء س�نجار بعد 
انسحاب البش�مركة منه. ويف الثاني 
والعرين من ترين الثاني املايض، 
عثرت الق�وات األمني�ة العراقية عى 
مق�ربة جماعية غرب مدينة املوصل، 
تضم رفات 73 ش�خصا من النس�اء 
والرجال واألطفال. وبحسب قائمقام 
س�نجار محم�ا خليل، عث�ر عى 37 
مق�ربة جماعية يف مناط�ق متفرقة 
من قضاء سنجار منذ استعادته من 
تنظي�م »داعش« يف الع�ام 2015 بيد 

قوات البش�مركة الكردية. وقبل نحو 
ثالثة أسابيع، عثر عى مقابر جماعية 
ع�دة تضم »ما ال يقل عن 400« جثة 
بالقرب م�ن الحويجة ش�مال بغداد 
التي اس�تعادتها الق�وات العراقية يف 
بداية ترين األول. ويف الرابع من آب 
2017 أعل�ن مس�ؤولون العثور عى 
مقربة جماعية أخرى تضم رفات 40 
رجال أعدمهم التنظيم املتطرف »عام 
2015 إبان س�يطرته عى الرمادي«. 
وارتك�ب التنظي�م أعم�اال إجرامي�ة 
مروعة يف املناطق التي كانت خاضعة 
لسيطرته، تضمنت إعدامات جماعية 

وقطع رؤوس.

احلشد الشعبي يعلن العثور عىل مقربتني مجاعيتني لأليزيديني قرب سنجار

رشطة بابل »تسحب« احلاميات االمنية من املصارف بسبب »كفالة مرفوضة«

األعرجي لعالوي: الداخلية ال تفرق بني مكون أو مسمى أو طائفة
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     بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت هيئة التقاعد الوطنية، أمس األح�د، دفع رواتب املتقاعدين 
املدني�ن لوجب�ة كان�ون األول 2017 من خ�ال مص�ارف الرافدين 

والرشيد واملرصف العراقي للتجارة ورشكة البطاقة الذكية.
ونقل بيان للهيئة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أنه بإمكان 
املتقاعدي�ن م�ن حام�ي البطاقة الذكية ك�ي كارد مراجع�ة مراكز 
الرصف وهي مصارف »الرافدين والرشيد واملرصف العراقي للتجارة 
ورشكة البطاقة الذكية«، استام رواتبهم لوجبة كانون األول 2017، 
وبإم�كان متقاع�دي ال�رصف الي�دوي مراجعة املصارف الس�تام 
رواتبه�م. ويتم رصف رواتب املتقاعدي�ن املدنين عادة، عىل وجبات 
حيث تش�مل كل وجبة راتب ش�هرين عن طري�ق البطاقة الذكية أو 

بمراجعة مراكز الرصف.

التقاعد تبارش بدفع رواتب املتقاعدين املدنيني لوجبة الشهر اجلاري

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقد مجلس النواب جلس�ة تش�اورية بشأن 
الي�ات التعامل م�ع مرشوع قان�ون املوازنة 

العامة االتحادية للسنة املالية 2018.
ويف مس�تهل الجلس�ة اك�د رئي�س املجل�س 
س�ليم الجبوري ع�ىل وج�ود اعرتاضات من 
قب�ل كتل نيابية او ممث�ي بعض املحافظات 
عىل مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية 
لعام 2018 بع�د وصوله اىل املجلس، الفتاً اىل 
الحاجة التخاذ موقف بش�أن املسار الواجب 
اعتماده تجاه املوازن�ة اما بامليض بقراءتها 
او اعادته�ا اىل الحكوم�ة الدخ�ال تعدي�ات 
او احالته�ا اىل اللجن�ة املالية لغ�رض تقديم 

ماحظات بهذا الخصوص.
ويف مداخ�ات النواب، ع�رت النائبة ماجدة 
التميم�ي ع�ن اس�تغرابها من وج�ود توجه 
العادة املوازنة اىل الحكومة، داعية اىل قراءتها 
وم�ن ثم اج�راء التعديات عليه�ا بعد تقديم 

املاحظات اىل اللجنة املالية.
واوض�ح النائ�ب خل�ف عب�د الصم�د ب�ان 
املحافظ�ات املنتج�ة للنفط ل�م تحصل عىل 
حقوقها، داعيا اىل اعادة املوازنة اىل الحكومة 
التي تتحمل مس�ؤولية تاخري ارسال املوازنة 

اىل مجلس النواب.
واش�ار النائب جب�ار العب�ادي اىل ان مجلس 
الن�واب امام خياري�ن اما املوافق�ة عليها او 
التعدي�ل وال يمكن عرضه�ا للتصويت عليها 
باملوافقة من عدمها كونها مخالفة دستورية 

واضحة.
ون�وه النائب ابراهيم بحر العلوم اىل رضورة 
عدم تكرار التجارب املاضية وحساب الرضر 
الذي يس�ببه اعادة املوازنة اىل الحكومة واي 
تلك�ؤ يف املوازن�ة س�يؤدي اىل تعطي�ل عم�ل 
رشكات النفط االجنبية مما يؤدي اىل خفض 
الواردات املالية الناجمة عن االنتاج النفطي.

ورف�ض النائب عم�ار طعمة اع�ادة املوازنة 
كونه سيؤدي اىل تعطيل  مختلف املجاالت.

م�ن جانبه، اق�رتح النائب ص�اح الجبوري 
جم�ع ماحظ�ات الكت�ل الخاص�ة باملوازنة 
وتس�ليمها اىل اللجنة املالية يف مجلس النواب 
واج�راء لق�اء م�ع رئي�س مجلس ال�وزراء 
واعتماد املقرتحات الدس�تورية منها لغرض 

تعديلها قبل امليض باتجاه القراءة االوىل.
وبين�ت النائبة حن�ان الفتاوي ع�دم وجود 
رغب�ة ل�دى مجل�س الن�واب بتعطي�ل اقرار 
املوازن�ة، مش�رية اىل وج�ود ماحظ�ات لدى 
ممث�ي محافظات الوس�ط والجنوب اس�وة 
باملحافظات االخرى بش�ان م�رشوع قانون 

املوازن�ة االتحادي�ة. ودعت النائبة س�اجدة 
محمد اىل توفري درج�ات وظيفية للخريجن 
ضم�ن املوازن�ة وتضمينه�ا روات�ب عنارص 

االجهزة االمنية العائدين اىل وظائفهم.
ودع�ا النائ�ب ج�واد البوالن�ي اىل اهمية حل 
ازمة املي�اه وتوفري االم�وال ملوظفي العقود 

ضمن املوازنة.
ب�دوره، طالب النائ�ب اياد الجب�وري بدرج 
ابناء العراق ضمن املوازنة من اجل الحصول 

عىل حقوقهم. واش�ارت النائبة اال الطالباني 
اىل ان صاحيات مجلس النواب بشان تعديل 
املوازنة محدودة، الفت�ة اىل ان حكومة اقليم 
كردس�تان ابدت استعدادها للتفاوض بشان 
روات�ب موظف�ي االقليم مم�ا يتطلب ادخال 
ممث�ل عنه�ا يف اللجن�ة الحكومي�ة الخاصة 

بتدقيق اعداد موظفي االقليم.
واكد النائب كاظم الصيادي عىل ان الحكومة 
س�بق لها الطعن بالكثري من التعديات التي 

اجري�ت ع�ىل املوازن�ات الس�ابقة واغلبه�ا 
يه�م ابناء الش�عب العراقي، داعي�ا اىل اجراء 

تعديات تخدم ابناء الشعب.
ويف ردها ع�ىل املداخات، اكدت اللجنة املالية 
التزامه�ا برأي مجل�س النواب بش�ان اليات 
امليض بقراءة موازنة عام 2018، فيما لفتت 
اىل وجود اعرتاض�ات واضحة من قبل بعض 

الكتل النيابية عىل مرشوع القانون.
واعلن الرئيس الجب�وري عن احالة مرشوع 

قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية 
2018 اىل اللجن�ة املالية لجم�ع االعرتاضات 
التي ذكرت او التي تقدم مكتوبة من الجميع 
وتخول اللجنة من قبل هيئة رئاس�ة مجلس 
النواب للمناقشة مع الحكومة بشأن مرشوع 
قان�ون املوازنة واع�داد الصيغ�ة النهائية له 
وان يتم اشعار هيئة رئاسة املجلس من اجل 

تحديد جلسة استثنائية لعرضه.
ودع�ت اللجنة املالية اعض�اء مجلس النواب 

بتزويدها بمقرتحاتهم بشأن مرشوع قانون 
املوازن�ة العامة لع�ام 2018 يف مدة اقصاها 
يومن ليتس�نى للجنة مناقش�تها وعرضها 

عىل رئيس مجلس الوزراء.
إىل ذل�ك، قال�ت مص�ادر برملاني�ة أن املوازنة 
لن تقّر حتى الش�هر املقبل بسبب الخافات 
السياس�ية الكث�رية بش�أنها، إضاف�ة إىل أن 
الرمل�ان يع�اود االلتئام حّتى مطلع الش�هر 

القادم من العام الجديد.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلنت وزارة الدف�اع، أمس األحد، عن 
آخر التط�ورات يف قواط�ع العمليات، 
مبينة انه تم العث�ور عىل 397 قذيفة 
مدفعية و156 قنرة هاون يف منطقة 

الغابات، شمايل املوصل.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إن�ه »لغرض 
إدامة الضغط عىل املجاميع اإلرهابية، 
نف�ذت  الفرص�ة عليه�م،  ولتفوي�ت 
قطعات جيشنا البطل بمختلف قواطع 
العمليات عدة عمليات استباقية كانت 
نتائجها عثور أبطال استخبارات وأمن 
قيادة عمليات نينوى وبالتنس�يق مع 
اس�تخبارات ف�وج مغاوي�ر القيادة، 
وضمن عمليات البحث والتفتيش عىل 
كدس عتاد مع مدافع ش�به مدمرة يف 
منطقة الغاب�ات، يحتوي الكدس عىل 
3 مداف�ع مقاوم�ة طائ�رات عيار57 
ملم، ومنصة إطاق صواريخ، )397( 
و)2(  122مل�م،  مدفعي�ة  وقذائ�ف 
صاروخ إربي جي7 إضافة إىل )156( 
قنرة هاون 120ملم«. وأضاف البيان 
ان�ه »ضم�ن قاط�ع قي�ادة عملي�ات 
س�امراء وبالنظ�ر ل�ورود معلومات 
استخباراتية عن وجود عبوات ناسفة 
يف منطق�ة الاين، غرب س�امراء من 
مخلفات داعش اإلرهابي خرجت قوة 

من الل�واء 15 رشط�ة اتحادية، وبعد 
عملي�ات البحث والتفتي�ش تم تحديد 
م�كان العبوات وب�ارش أبطال الجهاد 
الهن�ديس بتفكي�ك العبوات الناس�فة 
والبال�غ عدده�ا )100( عبوة، يف حن 
عثر أبطال الف�وج الثاني لواء74 عىل 

)3( مقذوفات مختلفة تصلح كعبوات 
ناس�فة من مخلفات داعش اإلرهابي 
يف إحدى البساتن يف منطقة املزاريع، 
وتمك�ن أبط�ال الف�وج األول لواء 74 
وخ�ال عمليات التفتيش يف س�يطرة 
مدخ�ل ناحية االس�حاقي م�ن إلقاء 

القب�ض عىل احد املطلوبن وفق املادة 
4 إره�اب«. وتابع البيان، أن »قوة من 
لواء 51 )حشد شعبي( قاطع عمليات 
صاح الدين، رشع�ت بواجب تفتيش 
جب�ل الزوي�ة وجب�ل النم�ل والحجز 
املحص�ورة ب�ن نه�ر دجل�ة ل�ورود 

معلوم�ات بتواجد مجامي�ع إرهابية 
فيه�ا وأثناء التفتيش ت�م العثور عىل 
)8( إنف�اق مختلف�ة اإلحج�ام كانت 
اإلرهابي�ة  العن�ارص  تس�تخدمها 
للتنق�ل والهرب تم تدمريه�ا بالكامل 
ب�دون ح�ادث«، مبين�ة ان »مف�رزة 

معالج�ة القناب�ل الغ�ري املنفلقة من 
رسية هندس�ة ميدان القيادة خرجت 
بواجب تفتيش وتطهري حقول عجيل 
وأثناء التفتيش ت�م العثور عىل )45( 
عب�وة ناس�فة مختلف�ة األن�واع ت�م 
تفجريه�ا تح�ت الس�يطرة، ورشعت 

قوة من ل�واء املغاوي�ر الثالث رشطة 
اتحادي�ة بتفتي�ش منطق�ة حويجة 
الجزيرة الوسطى بن منطقة شميط 
والصباغي�ة وأثن�اء التفتي�ش عثرت 
الق�وة عىل ) 2( ق�ارب و)2( مضافة 
تابع�ة إىل عصابات داع�ش اإلرهابية 
ت�م تدمريها ب�دون ح�ادث«. وأكد أن 
»مفرزة من قسم مكافحة متفجرات 
صاح الدين مع رسية طوارئ كهرباء 
بيجي خرجت لتأمن الخط الناقل من 
بيج�ي إىل الرشقاط، حي�ث تم العثور 
عىل )10( عبوات قمعية محلية الصنع 
مقابل منطقة الش�يخ عي وتفجريها 
تحت السيطرة بدون حادث«، مبينا ان 
»قوة م�ن اللواء أعاه خرجت بواجب 
تفتيش قرية تل سعيد وأثناء التفتيش 
ت�م العث�ور ع�ىل )4( عبوات ناس�فة 
ت�م تفجريها بدون ح�ادث«. وبن ان 
»عدد العوائل العائ�دة من التهجري إىل 
املحافظة بع�د تدقيق موقفهم األمني 
يف خلي�ة االس�تخبارات القيادة بلغ يف 
مدينة تكريت )43000( عائلة املجمع 
السكني - الدور )2751( عائلة قضاء 
ال�دور )6796( عائلة قرية البوعجيل 
الرشق�اط  قض�اء  عائل�ة   )5169(
)32503( عائلة قض�اء بيجي املوحد 
)56032( عائلة ناحية الزاب )1662( 
عائل�ة ليكون الع�دد ال�كي ملحافظة 

صاح الدين )147902( عائلة«.

خالفات بني الربملان واحلكومة على بنود القانون.. وتشكيل جلنة للتفاوض مع جملس الوزراء إلقرارها

ترحيل »املوازنة« إىل العام املقبل

العملية األمنية مشلت عددًا من احملافظات ومت العثور على )397( قذيفة مدفعية و)156( قنربة هاون

القوات األمنية تنفذ »عمليات استباقية« عىل تنظيم »داعش« يف غابات املوصل

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كشفت وزارة التخطيط، أمس األحد، عن قرب 
انتهائها من تنفيذ مس�ح رصد وتقويم الفقر 
يف العراق الذي نفذته بالتعاون مع البنك الدويل 

واستمر ألكثر من شهر.
وق�ال املتح�دث الرس�مي ل�وزارة التخطي�ط 
عبدالزهرة الهنداوي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ان »املس�ح الذي نفذه 
الجه�از املرك�زي لاحص�اء ش�مل والول مرة 
محافظ�ات االنبار وصاح الدي�ن ونينوى بعد 
تحري�ر ه�ذه املحافظ�ات من احت�ال داعش 

البغيض«.
وأض�اف »كما ان�ه يعد املس�ح االول من نوعه 

الذي ينفذ باستخدام التقنيات الحديثة يف العمل 
امليداني، من خال ادخال البيانات عر االجهزة 
اللوحية )تابلت( اذ تصل البيانات مبارشة من 
الباح�ث امليداني إىل مركز االدخال واملعالجة يف 
مق�ر الجهاز املركزي لاحص�اء وهذه التقنية 
من شأنها املس�اعدة يف ترسيع اظهار النتائج 

فضا عن دقتها العالية«.
وأوضح الهنداوي ان »مس�ح وتقويم الفقر يف 
العراق الذي ستعلن نتائجه قريبا سيكشف لنا 
عن املعدالت الحالي�ة للفقر بعد أكثر من ثاث 
س�نوات عىل إجراء اخر دراس�ة والتي اظهرت 
ان نس�بة الفقر يف العراق بلغ�ت يف عام 2014 
نح�و 23% متأثرا بصدمت�ي داعش والنفط، اذ 
كانت الوزارة قد سجلت انخفاضا ملحوضا يف 

مع�دالت الفقر يف نهاية ع�ام 2013 وصلت إىل 
ح�وايل 16% بعد اطاق االس�رتاتيجية الوطنية 

للتخفيف من الفقر يف العراق 2014-2010«.
الت�ي  الجدي�دة  »امل�ؤرشات  ان  إىل  واش�ار 
سيظهرها املسح س�تكون لعام 2017 وستتم 
االستفادة منها يف توجيه اهداف االسرتاتيجية 
الوطني�ة للتخفي�ف م�ن الفق�ر الثاني�ة التي 
انجزتها الوزارة للس�نوات ومن املؤمل اطاقها 

قريبا للسنوات 2018- 2022«.
ويعان�ي العراق م�ن ارتفاع يف مع�دالت الفقر 
نتيج�ة للح�رب ع�ىل تنظي�م »داع�ش« الت�ي 
اس�تمرت منذ عام 2014 وحّت�ى العام الحايل، 
والتي تسببت بأكر موجة نزوح يف الباد قّدرت 

بحوايل 5 ماين نازح داخلياً.

وق�د أّدى انخفاض أس�عار النفط يف األس�واق 
العاملي�ة والذي يعتم�د عليه الع�راق بنحو 93 
لتس�يري ش�ؤونه املالي�ة إىل ف�رض الحكوم�ة 
االتحادية سياسة اقتصادية تقشفّية ساعدت 
بدوره�ا ع�ىل عدم ض�خ األموال التي تس�اعد 
عىل محاربة الفقر وتش�غيل املشارع للحد من 

البطالة.
إضاف�ة إىل ذل�ك، ف�إن الع�راق يعان�ي كثافة 
سكانية من دون أو تواجه بخطط فعلّية للحّد 
منها، إذ يزداد سّكان العراق سنوياً بحوايل 2.8 
باملئة، أي بمعدل مليون نسمة كل العام، وهو 
األم�ر ال�ذي يفاقم م�ن ازدياد مع�دالت الفقر 
والبطال�ة، وخاّص�ة وأن الخط�ط الس�تيعاب 

تزايد أفراد املجتمع تكاد تكون معدومة.

التخطيط نفذته بالتعاون مع البنك الدولي وستعلن نتائجه قريبًا

العراق ينتهي من مسح لـ »تقويم الفقر« أجري بـ »تابلت« وشمل املحافظات املحررة
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انسحاب جديد لواشنطن من اتفاق دويل حول اهلجرة

املخابرات األمريكية: ويكيليكس تشكل هتديدًا لألمن القومي

         بغداد / المستقبل العراقي

اعرتف مستش�ار األمن القومي الس�ابق 
ماي�كل فل�ن بتهم�ة الك�ذب ع�ى »مكتب 
التحقيق�ات الفيدرايل )إف.بي.آي(« بش�أن 
عدة محادثات أجراها مع السفري الرويس يف 
ديس�مرب )كانون األول( املايض، وهو تطوٌر 
خطري يف التحقيق الجاري بش�أن ما إذا كان 

ترامب قد تعاون مع روسيا.
وتواصل الصحايف بموقع Vox  األمريكي 
ش�ون إيلن�ج م�ع تس�عة خ�رباء قانونين، 
وس�ألهم س�ؤاًل بس�يطاً: هل يعني ذلك أن 
فلن يتعاون اآلن فعلياً مع املستشار الخاص 
روبرت مولر يف قضية روسيا؟ األمر الذي -يف 
حال كونه صحيحاً- س�وف يع�رِّض ترامب 

وربما طاقمه بالكامل لخطٍر قانوني.
وق�ال بران�دون جاريت، أس�تاذ القانون 
بجامع�ة فريجيني�ا، أن الع�رتاف بالتهم�ة 
مبك�رًا ه�و م�ؤرش ق�وي ع�ى أن فل�ن قد 
تف�اوض مع املدع�ن، وأنه يتع�اون معهم. 
عندما يكون هناك جلس�ة اس�تماع لتوقيع 
عقوبة، س�وف ن�رى ما إذا كان س�وف يتم 
توجيه الشكر لفلن عى تعاونه مع املدعن.

ونق�ل التقرير عن جاري�ت نقطة أخرى 
تس�تحق اإلش�ارة إليه�ا، ه�ي أن صفق�ة 
الع�رتاف ل يت�م عرضه�ا إل عندم�ا يكون 
هن�اك تعاوٌن حقيق�ي. وق�ال جاريت »من 
املؤكد أن فل�ن قد قدم بالفع�ل تعاوًنا قيًما 
يف التحقيق، إذا كان يتم إنهاء التفاوض عى 

العرتاف«.
ورأى جينس ديفيد أولن، أستاذ القانون 
بجامع�ة كورن�ل، أن حقيق�ة اته�ام فل�ن 
واعرتافه بمثل تلك التهمة البس�يطة تش�ري 
إىل صفقٍة ستكون بمثابة قنبلة مع املدعن. 
كان فلن يواجه املس�ؤولية الجنائية يف عدٍد 
من األخطاء املزعومة، بما يف ذلك عدم قيامه 

بالتسجيل كوكيٍل لقوة أجنبية.
وق�ال أولن »إذا كان هذا يش�كل صفقة 
الع�رتاف بالكامل، فإن أفضل رشح ملوافقة 
مول�ر عليها ه�و أن ل�دى فلن ش�يًئا ثمن 
القيمة يقدمه يف املقابل: شهادة ضد شخٍص 

آخر. م�ن؟ لي�س ذل�ك واضًحا، لكن�ه ربما 
شخص يف مركز – أو قريب من مركز – ذلك 

التحقيق«.
أما كريستوفر سلوبوجن، أستاذ القانون 
بجامعة فاندربيلت، فقال إذا كانت الحكومة 
قد وافقت عى مالحقة فلن بشأن التهامات 
األكثر جدية بكثري التي كانت قد تس�تتبعها 
اتصالته مع روس�يا – يق�ول فاندربيلت – 
فمن املرجح أنها قد حصلت عى يشء شديد 
األهمي�ة يف املقاب�ل. هذا ال�يء ربما يكون 
أدلة ضد شخٍص أعى يف السلسلة، وعند تلك 

النقط�ة، لم يتبق الكثري م�ن الخيوط يف تلك 
السلس�لة. أندي رايت، أستاذ القانون بكلية 
س�افانا للحقوق، قال إنه يمكننا اس�تنتاج 
تعاون فلن فيما لم يتم اتهامه به، ويستدرك 
»نحن نعل�م من التقارير املنش�ورة أن فلن 
يواج�ه الكثري م�ن املالحق�ة الجنائية، لكنه 
بالرغم ذلك يعرتف بتهمٍة بسيطة نسبًيا. أنا 
واثق أن فلن هو عصفورة مولر، إنه يخربه 
بكل يشء«. بدورها، رأت جيسيكا ليفنسون، 
أس�تاذة القانون بكلية لوي�ول للحقوق، أن 
صفقة اع�رتاف فلن تؤكد تماًم�ا أنه يعمل 

مع املستش�ار الخاص روب�رت مولر ويوفر 
معلوم�ات للمدع�ن، وتضيف »م�ن املرجح 
بشدة أن تلك املعلومات تتضمن تفاصيل قد 
تس�اعدهم يف الس�تمرار يف تحقيقهم، فيما 
إذا كانت حملة ترامب قد س�اعدت الحكومة 
الروس�ية عى التدخل يف انتخابات 2016، أو 
م�ا إذا كان الرئيس ترامب ق�د حاول إعاقة 

العدالة عرب إيقاف ذلك التحقيق«.
جوشوا دريسلر، أستاذ القانون بجامعة 
ولي�ة أوهايو، ق�ال »بالطبع، يش�ري القرب 
الزمني إلنه�اء التصالت بن محاميي فلن 

والبي�ت األبيض والعرتاف الذي أُعلن عنه إىل 
أنه سوف ينقلب عى آخرين يف البيت األبيض 
يف مقابل تخفيق العقوبة )بل ربما التساهل 
يف القضايا املوجهة إليه(. ويضيف دريسلر: 

»تؤكد األخبار اليوم ذلك عى نحٍو أو آخر«.
إىل ذل�ك، أك�د صاموي�ل جروس، أس�تاذ 
القانون بجامعة ميتشجان، بالقول »يحتاج 
املدعون أدلة من الداخل لالستمرار يف متابعة 
تحقيقه�م ضد املتورط�ن اآلخرين يف حملة 
ترام�ب – يق�ول ج�روس – وربم�ا لتوجيه 
الته�ام إىل آخري�ن م�ن مس�ؤويل الحمل�ة، 

والذين ق�د يوافقون بدوره�م عى العرتاف 
وتقديم املزيد من األدل�ة. ويضيف: »الرهان 
ش�به املضم�ون ه�و أن فلن ق�د وافق عى 

تقديم كل ما لديه من معلومات«.
أما مريي�ام بيري، أس�تاذة القانون بكلية 
بروكلن للحقوق، ت�رى أن صفقة العرتاف 
تلفت النظر بسبب ما ل تقوله أكثر من مما 
تقوله. وتضيف: »إنها تخربنا بأن محادثات 
فل�ن مع الس�فري الرويس حينذاك س�ريغي 
كيس�لياك لم تكن كما وصفها فلن يف وقٍت 
س�ابق ملكتب التحقيق�ات الفي�درايل – وإذا 
قرأ امل�رء األمر بعناية، فإنه يخربنا بأن فلن 
قد ناقش بالفع�ل العقوبات األمريكية )ورد 

روسيا عليها( مع كيسلياك«.
لك�ن تلك املعلومات ل تخربنا بالضبط ما 
قاله فلن لكيس�لياك أو م�ا نقله إليه األخري 
– تق�ول بي�ري – كما ل تخربن�ا أي يشء عن 
العالق�ة ب�ن الرجل�ن، أو م�ا إذا كان�وا قد 
تواصلوا يف مناس�باٍت أخرى. ل�ذا فإنه يبدو 
م�ن املرجح بدرج�ٍة كبرية أن�ه إذا كان فلن 
يتعاون بالفعل، فإنه س�وف يعرتف بجرائم 

أخرى إىل جانب تلك.
وتخل�ص ليس�ا ك�رين جريفن، أس�تاذة 
القان�ون بجامع�ة دي�وك، إىل الق�ول »تؤكد 
طبيعة التهام�ات املوجهة ضد مايكل فلن 
واعرتافه بها أنه يتعاون مع تحقيق مولر – 
ت�رى جريفن – لنيل صفق�ة تعاون من ذلك 
الن�وع، فإن ذل�ك يعني أنه يق�دم معلومات 
بش�أن أهداف أكرب قيمًة من�ه. وتضيف: »ل 
يمكننا إل تخمن من قد تكون تلك األهداف، 
لكن التقارير اإلخبارية تش�ري إىل أن شهادة 
فل�ن قد تورط أعض�اًء آخرين ضمن اإلدارة 
األمريكي�ة، بما يف ذلك الرئيس، يف التنس�يق 

مع الحكومة الروسية خالل النتخابات«.
الع�ادي  املعن�ى  ذل�ك  يناس�ب  س�وف 
لل�»تع�اون«، لكن الكلمة نفس�ها ليس لها 
أهميٌة قانونية. ترى جريفن، أن ما ل نعرفه 
بع�د، هو م�ا إذا كان ذل�ك التواصل يرقى إىل 
مس�توى مؤام�رة لنته�اك قوان�ن تموي�ل 
الحم�الت النتخابية، أو مبادل�ٍة ما تتضمن 

رفع العقوبات املفروضة عى روسيا.

مستشاروه تعاونوا مع روسيا وسربوا معلومات كاذبة لـ »إف.بي.آي«

ترامب يف خطر

البابا يدخل يف »نوبة بكاء« مع الجئي الروهينغا ببنغالدش

       بغداد / المستقبل العراقي

الق�وة الصاروخية اليمني�ة تعلن إطالق صاروخ من 
ط�راز »كروز« ع�ى مفاعل براكه الن�ووي يف أبو ظبي، 
ومس�اعد الناطق باسم القوات املس�لحة اليمنية يقول 
أن إرس�ال ص�اروخ ك�روز إىل مفاعل أبو ظبي رس�الة 
سياسية وعسكرية، كاش�فاً أن الصاروخ أصاب هدفه 

العسكري يف مفاعل براكه النووي.
وأكد مصدر يف القوة الصاروخية إصابة مفاعل براكة 
النووي يف أبو ظبي بعد اس�تهدافه بصاروخ مجنح نوع 
ك�روز. وتوضيحاً أعلن مس�اعد الناطق باس�م القوات 
املس�لحة اليمنية عزيز راش�د أن إرس�ال صاروخ كروز 
إىل مفاعل أبو ظبي رس�الة سياسية وعسكرية، كاشفاً 

للميادين أن الصاروخ أصاب هدفه العسكري.
وكش�ف راش�د أن الصاروخ هو انج�از يمني رصف 
ولدينا القدرات عى انتاج هكذا صواريخ، وأن مداه يبلغ 
1600 كلم، مؤكداً أن »رضباتنا مرشوعة وقانونية لنها 
تاتي يف اطار الدفاع عن انفسنا ازاء العدوان املستمر عى 
بلدن�ا«. وتقع محطة براكة للطاق�ة النووية يف املنطقة 
الغربي�ة إلم�ارة أبوظب�ي وتطل ع�ى الخلي�ج الفاريس 
وتبعد نح�و 53 كيلومرتًا إىل الجن�وب الغربي من مدينة 
الرويس. ويف عام 2020، س�يحتوي هذا املوقع عى أربع 
محط�ات للطاقة النووية. وكان عبد امللك الحوثي زعيم 
حركة أنصار الله يف اليمن كشف يف شهر أيلول 2017 أّن 
القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية باتت 
قادرة عى استهداف نقاط أبعد من العاصمة السعودية، 
الري�اض. وأك�د الحوثي نجاح تجرب�ة صاروخية خالل 
هذا الشهر استهدفت العاصمة اإلماراتية أبو ظبي، كما 
حّذر الدول والرشكات التي تمتلك استثمارات يف اإلمارات 

من أّن هذا البلد لم يعد آمناً بعد العدوان عى اليمن.

       بغداد / المستقبل العراقي

توجه ذوو ضحايا الهجوم اإلرهابي عى سوق ألعياد 
املي�الد يف  العاصم�ة األملاني�ة برل�ن عى عتب�ة الذكرى 
الس�نوية األوىل لالعت�داء برس�الة إىل املستش�ارة أنغيال 

مريكل منتقدين إياها وسياستها يف مكافحة اإلرهاب.
ويف الرسالة التي نرشتها صحيفة »دير شبيغل« عى 
موقعها اإللكرتوني، أعرب أفراد عائالت الضحايا ال�12 
للهجوم، الذين تعرضوا للدهس حتى املوت يف ال�19 من 
كانون األول 2016 بواس�طة ش�احنة يف س�وق مزدحم 
وس�ط برلن، أعربوا عن اس�تيائهم من تقاعس رئيسة 
الحكومة عن اتخاذ إج�راءات حقيقية للتصدي للخطر 

اإلرهابي يف البالد.
يف  اإلرهاب�ي  »العم�ل  إن  الرس�الة  يف  وقال�وا 
برايتش�ايدبالتس نتيجة مأس�اوية للتقاعس السيايس 
للحكوم�ة التحادي�ة يف الوق�ت الذي ازداد في�ه التهديد 

اإلرهابي بصورة ملحوظة.
إنكم لم تتمكنوا من إصالح الهيئات اإلدارية يف الوقت 
املناس�ب، فض�ال عن تعبئ�ة امل�وارد املطلوب�ة ملواجهة 
الخط�ر«.  وش�ددت عائالت الضحايا عى أن الس�لطات 
األملانية ل�م تضع »نهجا اس�رتاتيجيا ومهني�ا ملكافحة 
اإلره�اب« حت�ى اآلن. واتهم�ت أجهزة األم�ن باإلهمال 
بالقول إن »اإلرهابي كان تحت املراقبة األمنية، وبالرغم 
م�ن أنه كان يتاجر باملخدرات، فقد تمت مراقبته يف أيام 

العمل وخالل ساعات النهار فقط«.
وانتق�دت عائ�الت الضحايا الحكوم�ة األملانية لعدم 
تقديمه�ا الدع�م ال�كايف إليها وكتب�ت يف الرس�الة: »ما 
كنا نتوقعه من قبلك، أيتها الس�يدة املستش�ارة، هو أن 
جمهورية أملانيا التحادية ستساعد عائالتنا بطرق غري 

بريقراطية وبصورة شاملة«.

القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخ 
عىل مفاعل »براكة النووي« االمارايت 

عائالت ضحـايـا هجـوم بـرلـيـن:
 مريكل متقاعسة سياسيًا

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الباب�ا فرنس�يس ان�ه بك�ى خ�الل 
س�ماعه الالجئ�ن الروهينغ�ا وه�م يروون 
محنتهم مب�ارشة، مضيف�ا ان اللقاء معهم 
كان احد الرشوط التي وضعها لزيارة بورما 

وبنغالدش.
ويع�د اللقاء مع الروهينغ�ا بادرة رمزية 
للغاية للتضامن مع القلية املس�لمة الهاربة 
م�ن العنف يف بورما، وابلغ البابا الصحافين 
ع�ى مت�ن الطائرة خالل عودت�ه اىل روما ان 

الالجئن بكوا ايضا.
وق�ال الباب�ا »كن�ت اعل�م اني س�ألتقي 
بالروهينغا لكن لم اعرف اين ومتى، بالنسبة 

ايل كان هذا احد رشوط الرحلة«.
لك�ن الباب�ا املع�روف برصاحت�ه اضطر 
اىل اعتم�اد دبلوماس�ية حذرة خ�الل زيارته 
اىل بورم�ا، وه�ي األوىل لح�رب أعظ�م اىل هذا 
البلد، متفاديا اي اش�ارة علني�ة مبارشة اىل 
الروهينغ�ا اثناء مناش�دته الق�ادة البوذين 

تجاوز »الحكام املسبقة والكراهية«.
لكن يف بنغالدش تناول املوضوع مبارشة 

واجتمع يف لقاء مؤثر يف دكا ببعض الالجئن 
الروهينغا م�ن املخيمات البائس�ة يف جنوب 

بنغالدش.
وق�ال »م�ا قدمت�ه بنغ�الدش لهم يشء 

هائل، ومثال عى الرتحيب«.
وتابع »بكيت، وحاول�ت ان اخفي ذلك«، 

مضيفا »هم بكوا ايضا«.
واش�ار الباب�ا اىل ان�ه ح�ّدث نفس�ه »ل 

يمكنني ان اغادر دون ان اقول كلمة لهم«.
وتوج�ه الباب�ا اليهم بالقول »مأس�اتكم 
قاس�ية جدا وكب�رية جدا لكن له�ا مكانة يف 
قلوبنا«.واضاف »أطل�ب منكم املغفرة نيابة 
ع�ن ه�ؤلء الذين أس�اؤوا إليك�م، خصوصا 

وسط ل مبالة العالم«.
واس�تخدم البابا تعب�ري الروهينغا للمرة 
الوىل يف بنغ�الدش، بع�د ان نصح�ه رئي�س 
اس�اقفة يانغون بأن استخدامه يف بورما قد 

يشعل التوتر ويعرض املسيحين للخطر.
وه�ذه الكلم�ة ذات حساس�ية بالغة يف 
بورم�ا ذات الغالبي�ة البوذي�ة، لن الكثريين 
هناك ل يعتربون الروهينغ�ا مجموعة اثنية 

مستقلة بل متطفلن جاؤوا من بنغالدش.

وقال البابا انه لو استخدم هذه الكلمة يف 
خطاب رس�مي يف بورما فانه بذلك يكون قد 
اوصد الباب بينه وبينهم، مضيفا »هم كانوا 

يعلمون مسبقا بما كنت افكر«.
وأكد انه »بالنسبة ايل اليء الهم هو ان 

تصل الرسالة«.
وق�ال البابا انه »راض ج�دا« عن لقاءاته 
يف بورم�ا، مش�ريا اىل انه خ�الل الجتماعات 
املغلق�ة م�ع املس�ؤولن كان أكث�ر حرية يف 

التعبري عن رأيه من اللقاءات العامة.
وتدفق أكثر م�ن 620 الفا من الروهينغا 
يف الشهر الثالثة الخرية اىل جنوب بنغالدش، 
لإلف�الت مما تعت�ربه المم املتح�دة تطهريا 

عرقيا ينفذه الجيش البورمي.
وادىل هؤلء بروايات متطابقة عن اعمال 
اغتصاب جماعية وقتل واحراق قرى نفذها 

جنود بورميون وعنارص ميليشيات بوذية.
ووق�ع البلدان يف الش�هر الفائ�ت اتفاقا 
إلع�ادة الالجئ�ن اىل قراه�م لك�ن منظمات 
حقوقي�ة ع�ربت ع�ن املخ�اوف م�ن خطط 
ليوائه�م يف مخيم�ات بعيدا عن مس�اكنهم 

السابقة التي دمر الكثري منها.

       بغداد / المستقبل العراقي

أضاف�ت الولي�ات املتح�دة قطاع�ا 
جديدا هو قط�اع املهاجرين والالجئن، 
عى لئحة املشاريع أو التفاقات الدولية 
الطويل�ة التي ق�رر الرئي�س األمريكي 
دونالد ترامب انس�حاب بالده منها، ما 

أثار غضب أنصار التعددية.
وأعلن�ت إدارة ترامب يف بيان »أبلغت 
البعثة األمريكية لدى األمم املتحدة األمن 
الع�ام للمنظم�ة الدولية ب�أن الوليات 
املتح�دة تنه�ي مش�اركتها يف امليث�اق 
العامل�ي للهجرة«. وكان�ت 193 دولة يف 
الجمعية العامة لألم�م املتحدة تبنت يف 
أيل�ول 2016 باإلجماع إعالنا سياس�يا 
غري مل�زم هو إعالن نيوي�ورك لالجئن 
واملهاجري�ن، يه�دف إىل تحس�ن إدارة 

الالجئن الدولية يف املستقبل ويتعهد بالحفاظ عى 
حقوق الالجئن ومس�اعدتهم عى إعادة التوطن 

وضمان حصولهم عى التعليم والوظائف.
وأوضح�ت بعث�ة الولي�ات املتحدة ل�دى األمم 

املتح�دة أن »إع�الن نيوي�ورك يتضم�ن أحكام�ا 
عدي�دة تتناق�ض م�ع قوان�ن الهج�رة واللج�وء 
األمريكي�ة ومب�ادئ الهج�رة يف ادارة ترامب«، من 
دون تحديدها. وأضافت »نتيجة لذلك قرر الرئيس 
ترامب أن الوليات املتحدة س�تنهي مش�اركتها يف 

عملي�ة امليث�اق التي ته�دف إىل التوصل 
اىل اجم�اع دويل يف األم�م املتح�دة ع�ام 
2018«.ومنذ تس�لمه مهامه يف كانون 
الثاني، تعه�د الجمهوري دونالد ترامب 
النس�حاب من عدد من التفاقات التي 
أبرم�ت يف عه�د س�لفه الديموقراط�ي 
ب�اراك أوبام�ا. وقد اتخ�ذ تدابري عدة يف 

قطاع الهجرة يف الوليات املتحدة.
يف الوق�ت نفس�ه رصحت الس�فرية 
المريكية لدى المم املتحدة برتبة وزير 
نيكي هاييل بأن »الوليات املتحدة تفتخر 
بإرثها يف مجال الهجرة وبقيادتها لدعم 
الش�عوب املهاج�رة والالجئ�ة يف جميع 
أنحاء العالم«، مش�ددة ع�ى أن بالدها 
ستستمر »بسخائها« يف دعم املهاجرين 
والالجئ�ن حول العالم، لك�ن »قراراتنا 
حول سياسات الهجرة يجب ان يضعها 

المريكيون دائما والمريكيون وحدهم«.
وتمي�ز الع�ام األول من ولية ترامب الرئاس�ية 
بانس�حاب بالده من اتفاقات دولية أو مش�اريع 

اتفاقات تضّم دول عدة حول العالم.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد مدي�ر وكال�ة الس�تخبارات 
املركزي�ة ماي�كل بومبي�و أن موقع 
»ويكيليكس« يش�كل تهدي�داً لألمن 

القومي األمريكي.

وقال بومبيو رداً عى س�ؤال عما 
إذا كان موقع »ويكيليكس« يش�كل 
تهدي�داً لألم�ن القوم�ي األمريك�ي، 

»نعم«.
وأضاف مدير وكالة الستخبارات 
األم�ن  يه�دد  يشء  »ل  املركزي�ة، 

القوم�ي األمريك�ي أكث�ر من ترسب 
األمن الرسي«. 

ونرش »ويكيليكس« مجموعة من 
املركزية  وثائق وكالة الس�تخبارات 
األمريكي�ة يف 7 م�ارس. وأعل�ن أن 
ترسي�ب تل�ك املعلومات يعت�رب أكرب 

ترسيب لوثائق »يس أي إيه«.
وتتضم�ن الوثائ�ق املرسب�ة أكثر 
م�ن 8700 مل�ف، كان�ت مخزن�ة يف 
ش�بكة داخلي�ة ملركز الس�تخبارات 
اإللكرتوني�ة الواق�ع يف مقر »يس أي 

إيه« يف ولية فريجينيا األمريكية.
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إىل / مسامهي رشكة مرصف نور العراق االسالمي لالستثامر والتمويل ) مسامهة خاصة ( 
دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 
. 2017 / 2 / 20

يرس دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يف الساعة العارشة صباح يوم الخميس 21 
/ 12 / 2017 يف قاعة مرصف عرب العراق الكائن يف بغداد – العلوية – مقابل بدالة العلوية محلة 903 

شارع 99 مبنى 192 / 222 ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة لحسابات الفرتة من 1 / 1 / 2016 لغاية 11 / 1 / 2016 ) رشكة 
تحوي�ل م�ايل ( والفرتة من 12 / 1 / 2016 لغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف اس�امي ( واملصادقة 

عليهم .
2 – مناقش�ة تقري�ر مراقب الحس�ابات للفرتة م�ن 1 / 1 / 2016 لغاي�ة 11 / 1 / 2016 ) رشكة 
تحوي�ل م�ايل ( والفرتة من 12 / 1 / 2016 لغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف اس�امي ( واملصادقة 

عليهم .
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامية للفرتة من 1 / 1 / 2016 لغاية 11 / 1 / 2016 ) رشكة تحويل 

مايل ( والفرتة من 12 / 1 / 2016 لغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف اسامي ( واملصادقة عليهم.
4 – تعي�ن مراقب حس�ابات للرشكة لع�ام 2017 وتحديد اجورها حس�ب ضواب�ط مجلس ومهنة 

ومراقبة تدقيق الحسابات .
5 – االطاع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2016 واملصادقة عليها .

6 – االطاع عىل تقرير الهيئة الرشعية لسنة 2016 واملصادقة عليها .
7 – مناقشة مقسوم االرباح لعام 2016 .

8 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة الرشكة وتحديد مكافاتهم للسنة املالية املنتهية 2016.
9 – تعي�ن الس�يد عض�و مجلس االدارة االحتي�اط ) زكريا يحي�ى رسحان ( رئيس�ا للجنة مراجعة 

الحسابات وتعين العضو ) عصام محمد حسن ( إىل لجنة مراجعة الحسابات .
راج�ن الحض�ور اصالة او انابة احد املس�اهمن بموجب س�ند انابة او توكيل الغ�ر بموجب وكالة 
مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة 91 من القانون اعاه ويف حالة عدم حصول النصاب 

القانوني يؤجل االجتماع ليوم الخميس 28 / 12 / 2017 يف ذلك الزمان واملكان اعاه مع التقدير 

رئيس جملس االدارة 
هيثم جاسم الدباس

وزارة العدل
مديرية تنفيذ سامراء

رقم االضبارة:1408/2017
التاريخ:28/11/2017

اىل/املنفذ عليه محمد محمود احمد
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول االقامة 
وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ عليه. واس�تنادا للم�ادة 27 من 
قانون التنفيذ تبليغك اعانا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ س�امراء خال خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
الي�وم التايل للن�رش ملبارشة املعام�ات التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.

املنفذ العدل 
حا عبد اللطيف مناف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد: 2730/ب/2017
تاريخ:2017/2/3

اىل املدعى عليه / محمد فرحان مجيد
م/ اعان

للدع�وى البدائي�ة املقامة من قبل املدعي الس�يد 
)ناف�ع مدل�ول احمد( والت�ي موضوعه�ا طلب 
مبل�غ مق�داره )7500 دوالر امريك�ي( س�بعة 
امريك�ي ع�ن قرض�ة  االف وخمس�مائة دوالر 
حس�نة وبالنظر لثبوت مجهولية اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ ر-ع)فليح حس�ن س�لوم( 
بتاري�خ  الرك�ه  رشط�ة  مرك�ز  اىل  واملنس�وب 
2017/11/18 بموج�ب كتابه�م املرق�م 3630 
يف 2017/11/18 واملتضم�ن ارتحال�ك اىل جه�ة 
مجهولة واش�عار مختار قرية التوث يف س�امراء 
واملص�دق بخت�م املجلس املحيل لقضاء س�امراء 
عليه قررت املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة املصادف 2017/12/13 
وعند ع�دم حضورك يف موعد املرافعة او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانوناً او تقديم معذره مرشوعة 
فس�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�اً وف�ق 

القانون.
القايض
احمد مهدي محمد

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من وزارة النقل للموظفة 
)ماجدة حس�ن جف�ات( املرقم�ة 43991-761 

عىل من يعثر عليها الحضور ملقر الجريدة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة االسئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الشنافية
العدد: 199/ش/2017

التاريخ : 2017/11/28
اعان

املدعى / حسن شاكر حسن
املدع�ى علي�ه / مدير ع�ام رعاي�ة القارصين / 

اضافة اىل وظيفته
اقام املدعي )حس�ن ش�اكر حس�ن( القيم عىل 
ولده املفقود )شاكر حس�ن هصار( عىل املدعى 
علي�ه )مدي�ر رعاي�ة القارصي�ن يف الديواني�ة/ 
اضاف�ة اىل وظيفت�ه( دعوى يطل�ب فيها الحكم 
بوفاة املفقود )ش�اكر حسن هصار( والذي فقد 
بتاري�خ1991/3/20 اس�تناداً الح�كام املادتن 
)94,87( م�ن قان�ون رعاي�ة القارصين.  قررت 
املحكم�ة الن�رش يف صحيفة محلي�ة واحدة بغية 
التحقق من حياة املفقود من عدمه يف حالة كونه 
حي�اً نرجو من�ه الحض�ور ومراجع�ة محكمتنا 
لسماع دفوعه وتصفية متعلقاته املالية وقد عن 
يوم 2017/12/7 موع�داً للمرافعة. مع خالص 

الشكر والتقدير ...
القايض
عادل صاحب البديري

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )ع�اء حس�ن رحم�ن( دع�وى 
قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله )الخزعيل( بدال من 
)الخنيفساوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
احكام املاده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

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

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )باس�م رحم�ن عبي�س( دع�وى 
قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله )الخزعيل( بدال من 
)الخنيفساوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
احكام املاده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

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

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )مق�دام حس�ن رحم�ن( دع�وى 
قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله )الخزعيل( بدال من 
)الخنيفساوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
احكام املاده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

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

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )ص�دام حس�ن رحم�ن( دع�وى 
قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله )الخزعيل( بدال من 
)الخنيفساوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
احكام املاده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

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

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )ناظ�م رحم�ن عبي�س( دع�وى 
قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله )الخزعيل( بدال من 
)الخنيفساوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
احكام املاده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

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

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )ضي�اء ع�اوي رحم�ن( دع�وى 
قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله )الخزعيل( بدال من 
)الخنيفساوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
احكام املاده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

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

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )قاس�م رحم�ن عبي�س( دع�وى 
قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله )الخزعيل( بدال من 
)الخنيفساوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
احكام املاده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

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

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدعي )حاكم كاظم عب�د( دعوى قضائية 
م�ن  ب�دال  )الخزع�يل(  وجعل�ه  لقب�ه  لتبدي�ل 
)الخنيفساوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
احكام املاده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

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

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )قاس�م حس�وني عب�د( دع�وى 
قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله )الخزعيل( بدال من 
)الخنيفساوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
احكام املاده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/1238
التاريخ:/8 2017/11/27

اعان
العق�ار  قي�د  الس�ماوة  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
املرق�م 138م8 اب�و جويانه من االعتب�ار الكيل 
)105840( س�هم حس�ب صورة س�هام املدينة 
ورود هال محمود البالغة )3757( سهم الواقع 
يف الس�ماوة العائ�د للمدين ورود ه�ال محمود 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن ع�يل ش�اكر زري 
البالغ مائة وخمسون مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خال مدة ثاثن 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامينات القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية  العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : س�ماوة / ابو جويانه قرب 

مدرسة االمام عيل � 138م8 ابو جويانه
2 � جنس�ه ونوع�ه: زراعية تس�قى بالواس�طة 

مملوك للدولة )حق الترصف للمدينة( 
3 � حدوده واوصافه :

4 � مش�تماته : ارض زراعية تسقى بالواسطة 
خالية من املزروعات واملشيدات

5  �مساحته : 23 اولك / 282 دونم
6 � درجة العمران :

7 � الشاغل :
8 � القيم�ة املق�درة : حصة املدين�ة ورود هال 
محم�ود ه�ي 25,682,072 خمس�ة وع�رشون  
مليون وس�تمائة واثن�ان وثمانون ال�ف واثنان 

وسبعون دينار

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوه

العدد : 3331/ش/2017
التاريخ: 2017/11/27

اعان
اىل املدعى عليه / قاسم حول سايح

اقام�ت املدعي�ة غدي�ر حس�ن ن�ارص الدع�وى 
املرقمة اعاه والتي تطل�ب فيها النفقة املاضية 
واملس�تمرة لها وملجهولية محل اقامتكم وحسب 
رشح القائ�م بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتن محليت�ن يوميتن بوجوب حضوركم 
امام ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة املصادف 
قانون�ا  عنك�م  ين�وب  م�ن  او   2017/12/10
وبعكس�ه س�وف تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا 

وعلنا حسب االصول ووفقا للقانون
القايض 
رزاق كريم نارص

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 763/ج/2017
التاريخ: 2017/11/27

اىل املتهم الهارب/ رضغام باقر كنيوي الكيم
اعان غيابي

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 763/ج/2017 
واملش�تكي فيه�ا حيدر جواد كاظ�م وفق احكام 
املادة 1/456/أ عقوبات وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك للحضور امام هذه املحكمة بموعد 
املحاكمة املواف�ق 2017/12/28 ويف حالة عدم  

حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1729/ج/2017
التاريخ: 2017/11/29

اعان
اىل املتهم الهارب / عاء فؤاد جواد

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )1729/
ج/2017( والخاص�ة باملش�تكي وف�اء محم�د 
حسن وفق املادة )413/أ(  من قانون العقوبات 
و ملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف 
ثناي�ا هذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعان�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة 
املصادف ي�وم 2018/1/4 وعن�د عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض حسن عبد االمر الحدراوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

رقم االضبارة : 2017/2067
التاريخ 2017/11/15 

اىل / املنفذ عليه / حيدر يوسف جواد
لقد تحق�ق لهذه املديرية من خ�ال رشح املبلغ 
القضائ�ي له�ذه املديري�ة اش�عار مخت�ار حي 
الجامع�ة الثالثة يف النجف س�عد حميد الرماحي 
انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا اىل املادة )27( من قان�ون تنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعان�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ يف 
النج�ف خ�ال عرشة يوما تب�دأ من الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعام�ات التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسن عبد الزهرة

اوصاف املحرر :
نخربك�م بانه تق�رر حجر االم�وال الغر منقولة 
ح�ي   3/30309 املرق�م  العق�ار  يف  لس�هامكم 
الجامع�ة لقاء طلب الدائن باس�م حس�ن نارص 
البال�غ 96 مليون دينار فيج�ب عليكم اداء املبلغ 
املذك�ور خال م�دة )10 اي�ام( من الي�وم التايل 
بتاريخ تبلغكم بهذا االخبار يف الصحف الرسمية 
واال ف�ان االم�وال املحجوزة بموجب ه�ذا القرار 
س�تباع وفق القانون وذلك استنادا ملادة  87 من 

قانون التنفيذ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد : 558/ب/2017
التاريخ 2017/12/3

اعان
اىل املدعى عليه /حسن سلطان حسن

اق�ام املدع�ي الس�يد مدي�ر ع�ام م�رصف 
الرافدين اضافة لوظيفت�ه الدعوى  املرقمة 
558/ب/2017 ض�دك امام ه�ذه املحكمة 
مق�داره  بمبل�غ  بالزام�ك  الحك�م  طالب�ا 
ملي�ون وثمانمائ�ة واربعة وخمس�ون الف 
وخمس�مائة دينار وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب ما جاء برشح املبل�غ القضائي ثائر 
طعم�ة ج�رب واش�عار مخت�ار منطقة حي 
الجامع�ة س�عد حمي�د الرماحي ل�ذا تقرر 
محليت�ن  صحيفت�ن  بواس�طة  تبليغ�ك 
يوميتن رسميتن للحضور الساعة الثامنة 
من ي�وم املرافعة املص�ادف 2017/12/12 
او من ينوب عنك قانونا وبخافه س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 194/ب/2007
التاريخ: 2017/11/29

اعان
بناء ع�ىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة 
بازالة شيوع العقار تسلسل )524 يف الكوفة 
ال�رساي( علي�ه تعل�ن ه�ذه املحكم�ة عن 
بي�ع العقار املذكور اع�اه واملبينه اوصافه 
وقيمته املقدرة ادناه فعا الراغبن بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املحكمة خ�ال ثاثون يوما 
من اليوم التايل لنرش االعان مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب صك مص�دق المر محكمة 
بداءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين / 
فرع مسلم بن عقيل ع  يف الكوفة وستجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من 
الي�وم االخر م�ن االعان يف قاع�ة املحكمة 
وعىل املش�رتي جل�ب هوية االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
االوصاف //

دار س�كن بمس�احة 2 اولك و 1 م2 و 68 /
س�م2 تقع يف قضاء الكوفة منطقة الرساي 
وهي رك�ن وايلة للس�قوط )خرب�ة( وتقع 
بالقرب من مقام النبي يونس )ع( وش�ارع 
الكورنيش يف الكوفة وغر مشغولة من احد

القيمة املقدرة : 
)156,302,000( مائ�ة وس�تة وخمس�ون 
مليون وثاثمائة والفان دينار عراقي فقط
القايض
اسعد هاشم الخفاجي

فقدان
فق�دت  هويه فقدت من�ي الهوية الصادرة 
م�ن وزارة امل�وارد املائي�ة الهيئ�ه العام�ه 
لصيانة مش�اريع الري والبزل باسم حسن 
مجيد ش�لش فمن يعثر عليها تس�ليمها إىل 

جهة اإلصدار.

فقدان 
فقدت الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة التجارة 
ف�رع الحب�وب – ام ق�رص. باس�م/ طاهر 
جب�ار طاه�ر. فمن يعثر عليها يس�لمها اىل 

جهة اإلصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 1005 / ش / 2017 

اعان 
اىل املدعى عليه ) كريم ذياب براوي ( 

اقامت املدعية ) زهراء احمد هاشم ( الدعوى 
املرقم�ة اع�اه امام ه�ذه املحكم�ة تطلب 
فيه�ا ) اث�اث الزوجية ( ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب القائ�م بالتبلي�غ لذا 
تقرر تبليغك بالن�رش يف صحيفتن يوميتن 
محليت�ن بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
جلس�ة املرافع�ة املواف�ق 10 / 12 / 2017 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حضورك تج�ري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون .
القايض
عيل غافل وايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 1006 / ش / 2017 

اعان 
اىل املدعى عليه ) كريم ذياب براوي ( 

اقام�ت املدعي�ة ) زه�راء احم�د هاش�م ( 
الدع�وى املرقمة اعاه امام ه�ذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا ) نفق�ة ( ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا 
تقرر تبليغك بالن�رش يف صحيفتن يوميتن 
محليت�ن بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
جلس�ة املرافع�ة املواف�ق 10 / 12 / 2017 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حضورك تج�ري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون .
القايض

عيل غافل وايل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/1500  
إعان

تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 
792/3م38 الخاجية الواقع يف الكوت العائد 
للمدين عواطف جعفر عباس املحجوز  لقاء 
طل�ب الدائ�ن وع�د رحم�ن عاش�ور البالغ 
خمس�ة وع�رشون ملي�ون دين�ار   فع�ىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خال 
مدة خمسة عرش يوما تبدءا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عىل املشرتي
املواصفات

الخاجي�ة   / 1- موقع�ة ورقم�ه  /ك�وت 
792/3م38 الخاجية 

2- جنس�ة ونوع�ه / بس�تان مل�ك رصف 
تسقى بالواسطة 

م�ن  خ�ايل   / واوصاف�ة  ح�دوده   -3  
املغروسات

4- مش�تماته / دور متناثرة وحصة املدين 
املحجوزة خايل من املشيدات  

5- املساحة / 5 دونم
6- الشاغل / الرشكاء 

7- القيمة املقدرة / حصة املدين التي ستباع 
تبلغ 832 سهم بمبلغ تسعة وثاثون مليون 
وتس�عمائة وتسعة وتس�عون الف ومائتان 

واثنان وثاثون دينار
املنفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود

محكمة بداءة املدينة 
العدد:366/ب/2017 
التاريخ: 2017/11/28

اعان 
اىل املدعى علي�ه / 1-املدير املفوض لرشكة العهد 
املع�ارص للمق�اوالت العام�ة املح�دودة -إضافة 

لوظيفته
اقام املدعي )هادي سمر حسن( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 366/ب/2017 والتي يطلب الحكم فيها 
بإلزام�ك بدفع مبلغ قدره )67000000( س�بعة 
وس�تون مليون دينار، عليه ق�ررت تبليغك اعاناً 
بصحيفتن يوميتن بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املواف�ق 2017/12/12 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانوناً 
ستجري املرافعة بحقكم غياباً وعلناً وفق األصول 

مع التقدير.
القايض / عبدالحسن صباح صيوان

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  االحوال الشخصيه يف الكوت 
العدد4018/ش /2017

اىل املدعى عليه / خالد ماجد عريبي
أقامت املدعية س�اجدة محس�ن مصاول الدعوى 
املرقمة أعاه والت�ي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
وملجهولي�ة  االنف�اق  لع�دم  بالتفري�ق  والحك�م 
مح�ل إقامتك حس�ب رشح إش�عار مخت�ار حي 
امليم�ون الدام�وك واملرف�ق بكت�اب مركز رشطة 
الخلودبالعدد16504يف 2017/11/26 عليه تقرر 
تبليغ�ك اعان�ا  بصحيفت�ن محليتن رس�ميتن 
للحض�ور ام�ام ه�ذة املحكم�ة يف صب�اح ي�وم 
2017/12/10 الساعة تاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض  حيدر شعيوط سدخان

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  االحوال الشخصيه يف الكوت 
العدد 163/ش /2017

اىل املدعى عليه / جهاد محمد عيل عمران
بتاري�خ 2017/11/22  اص�درت ه�ذه املحكمة 
حكم�ا غيابي�ا يقيض للهج�ر بينك وب�ن املدعية 
زينب محم�د طاهر محمد كاظ�م واعتبار طاقا 
بائنا بينون�ة الصغرى الواقعة للمرة االوىل بتاريخ 
2017/11/22 وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب 
رشح إش�عار مخت�ار قضاء ب�درة واملرفق بكتاب 
مركز رشطة بدرة بالعدد 7538 يف 2017/11/29 
علي�ه تقرر تبليغ�ك اعانا  بصحيفت�ن محليتن 
رس�ميتن ويف حال�ة ع�دم اعرتاضك ع�ىل القرار 
او الطع�ن به تمي�زا ضمن املدة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية  
القايض ياسن خضر الدريعي

فقدان وثيقة مدرسية
فق�دت الوثيق�ة املدرس�ية الصادرة من مدرس�ة 
االح�واز االبتدائية املعنون اىل متوس�طة عش�تار 
املرقم�ة 147553 يف 2017/9/17 باس�م )بدور 
عزال عبد( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت مني هوية الطالب )وس�ام احمد ابراهيم( 
الصادرة من املعهد التقني الجنوبي قس�م كهرباء 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية الطالب )ليث هاتف محمد عيل( 
الصادرة من كلية الط�ب جامعة البرصة عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�دت مني هوية نقابة املهندس�ن باس�م )عيل 
املرت�ى عبد الرض�ا كاظم( عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت من�ي هوية املوظف الوزارية باس�م )نافع 
ح�رب فاير( م�ن وزارة الكهرب�اء املديرية العامة 
لتوزي�ع كهرب�اء الجن�وب عىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة االحوال الشخصية يف كنعان
اعان مفقود

اس�م املفق�ود )نط�ام احم�د حس�ن( بتاري�خ 
2017/12/3 قدمت من قبل والدك املدعو )احمد 
حس�ن ( يطل�ب في�ه نصبه قيم�ا علي�ك لكونك 
خرجت بتاري�خ 2016/5/20 ولم تع�د لحد االن 
لذا تقرر ن�رشك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم 
حضورك خال خمس�ة عرش ي�وم من اليوم التايل 
لتاري�خ الن�رش س�وف  ينصب  قيما علي�ك الدارة 

شؤونك
القايض غازي جليل عبد

اعان
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد ) عماد مهدي 

احمد( 
الذي يطلب فيه تبديل اس�م املج�رد  ابنه القارص 
م�ن )هبه ( اىل )احمد( من لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�ال مدى اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2015/1895

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

اس�م املتهم ورتبته ووحدت�ه : الرشطي حبيب 
جعفر حسن يوسف / مديرية رشطة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/1772

تاريخ ارتكاب الجريمة / 2011/3/13
تاريخ الحكم / 2015/12/29

امل�ادة القانوني�ة 5 م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008

خاصة الحكم
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
باس�م الش�عب عىل امل�دان الغائ�ب )الرشطي 

حبيب جعفر حسن يوسف( غيابيا بما ييل:
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�نة واحدة( وفق 
احكام الشق االخر من املادة 5 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 وبدالل�ة املادة 69 م�ن ق.ا.د 
رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله من 

تاريخ 2011/3/13 ولحد االن
2 � ايق�اف االج�راءات القانوني�ة بح�ق املتهم 
اع�اه ع�ن جريمة غياب�ه عن مق�ر عمله من 
تاري�خ 2010/5/26 ولغاي�ة التحاقه بتاريخ 
2010/6/30 تنفيذا لقرار القائد العام للقوات 
املس�لحة وكت�اب وزارة الداخلي�ة / املديري�ة 
العام�ة للدائ�رة القانوني�ة املرق�م 16636 يف 
2013/9/15 واس�تنادا الحكام املادة 200/ب 
من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية رقم 23 

لسنة 1973 املعدل
3 � اخراجه من الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل 
اس�تنادا الحكام املادة 42/اوال من ق.ع..د رقم 

14 لسنة 2008
4 � اعطاء املوظفن العمومين صاحية القبض 
عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.ا.د 
5 � ال�زام املواطن�ن االخبار عن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاه اس�تنادا الحكام املادة 69/ ثالثا 

من ق.ا.د
6 � حجز امواله املنقولة وزغر املنقولة استنادا 

الحكام املادة 69 /رابعا من ق.ا.د
7 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
جبار عاتي جرب مبلغ قدره خمس�ة وعرشون 
دين�ار ترصف ل�ه بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

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

17 لسنة 2008 وافهم علنا يف  /  /2015



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلن�ت وزارة النقل، امس األحد، أن 
الرشك�ة العام�ة للموان�ئ العراقية 
أعادت س�فينة الحفر العمالقة “أم 

قرص” إىل العمل بعد تأهيلها.
وق�ال وزي�ر النق�ل كاظ�م فنجان 
ذاتي�ة  »وبجه�ود  ان�ه  الحمام�ي 

الفنية  الف�رق  واس�تثنائية تمكنت 
املس�افن  قس�م  يف  والهندس�ية 
والصناع�ات البحري�ة م�ن إصالح 
وإعمار راس�يي الحف�ر يف الحفارة 
وإعادتها ملمارس�ة عملها يف عرض 

البحر«.
»عم�ل  ع�ى  الحمام�ي  وأثن�ى 

املهندس�ن وخربته�م يف إنجاز هذا 
الحاج�ة  او  اللج�وء  دون  العم�ل 

للرشكات األجنبية«.
تجدر اإلش�ارة اىل ان قس�م املسافن 
يف املوانئ العراقية يضم أهم الورش 
الفاعل�ة والت�ي يعم�ل  الهندس�ية 
فيه�ا نخبة م�ن اصح�اب الخربات 

الهندسية«.

 
من جه�ة اخرى بارش مجموعة من 
منتس�بي س�كك املوص�ل بتنظيف 
اروق�ة املحطة ورف�ع االنقاض من 
التابعة  مبن�ى املحط�ة والوح�دات 

لها. 
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة 

لس�كك حدي�د الع�راق س�الم ج�رب 
ان »محطة س�كك املوصل ش�هدت 

االس�تثنائية  الجه�ود  تواص�ل 
الذي�ن س�ارعوا بتهيئة  ملنتس�بيها 

املناسبة للرشوع باالعمال  االرضية 
والقانوني�ة  والتش�غيلية  االداري�ة 

واملالي�ة والتي تمث�ل صفحة مهمة 
م�ن العم�ل ال�ذي س�يعيد ملحط�ة 
املوص�ل كامل جهوزيته�ا يف تقديم 

افضل الخدمات للمواطنن«. 
واضاف جرب ان »مدير سكك املنطقة 
الشمالية ومدراء الشعب والوحدات 
ب�ارشوا بأعم�ال التنضي�ف ورف�ع 
كميات كبرية من االنقاض من اجل 

اع�ادة الحياة للمنطقة واس�تئناف 
خدماته�ا وانس�يابية قطاراته�ا يف 

القريب العاجل«.
منطق�ة  س�كك  مدي�ر  ق�ام  كم�ا 
الحقالني�ة وبرفقت�ه مجموعة من 
املنتس�بن بدخ�ول محط�ة قط�ار 
البيادر لالطالع امليداني عى املحطة 

الت�ي كانت س�ابقا بي�د العصابات 
االجرامية داعش منذ أربع سنوات. 

وتأت�ي تل�ك الزي�ارة للكش�ف ع�ن 
اس�تقبال  يف  املحط�ة  صالحي�ة 
القطارات وبدء العمل فيها بالتنسيق 
مع القوات االمنية والحشد الشعبي 

والعشائري. 
حدي�د  س�كة  خ�ط  متابع�ة  وت�م 

حقالني�ة - مرج وتب�ن عدم وجود 
اي قطوعات وأرضار بخط الس�كة 
والسداد الرتابية والجسور والقناطر 
عى امتداد الخط من القطاع والذي 
يعترب صالح للعمل بالوقت الحارض 
ضمن قطاع س�كة حديد حقالنية - 

محطة مرج.

وزارة النقل تعلن إعادة سفينة احلفر العمالقة »أم قرص« إىل العمل بعد تأهيلها
منتسبو سكك حديد املنطقة الشمالية يبادرون حبملة لتنظيف مواقعها ويدخلون حمطة البيادر بعد انقطاع أربعة أعوام
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النفط تؤكد التزامها بقرار 
أوبك خلفض انتاج النفط

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير النفط جبار اللعيبي، عى أهمية 
تعزي�ز العالق�ات الثنائية وتوس�يع افاق 
التعاون ب�ن العراق واالش�قاء يف اململكة 
العربية الس�عودية، جاء ذلك خالل لقاءه 
بنظريه السعودي خالد الفالح  واألمري عبد 
العزيز بن سلمان يف العاصمة النمساوية 

فينا عى هامش اجتماعات أوبك«.
تلقت�ه  بي�ان  بحس�ب  اللعيب�ي  وق�ال 
»االجتم�اع   ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
تضمن محاور رئيس�ية ته�دف اىل تعزيز 
وتنمي�ة العالق�ات الثنائية بن االش�قاء 
وتوحي�د الرؤى واملواق�ف يف منظمة اوبك 
وبما يحقق املصالح املش�رتكة واستقرار 
الس�وق النفطي�ة ودعم أس�عار النفط«، 
مؤكدا »التزام العراق بقرار خفض االنتاج 
حرصا منه عى إنجاح إجراءات املنظمة يف 

اعادة التوازن للسوق النفطية العاملية«.
وش�دد وزير النف�ط، ع�ى ان »العراق قد 
لعب دورا محوريا يف االجتماعات السابقة 
من اجل تحقيق االهداف املشرتكة وتوحيد 

الرؤى بن املنتجن«.
وكشف اللعيبي، بان »االجتماع مع الفالح 
واألمري عبد العزيز قد تناول أهمية افتتاح 
القنصلية الس�عودية يف محافظة البرصة 
واس�تئناف النش�اط التجاري والصناعي 
واالس�تثماري ب�ن البلدي�ن«، مبين�ا بان 
»قض�اء الزب�ري يف محافظ�ة البرصة كان 
يمثل مح�ورا مهما يف التجارة بن البلدين 
طيل�ة العق�ود املاضية، فض�ال عن وجود 
امت�داد للعوائ�ل والعش�ائر بن االش�قاء 
وهذا ما يسهم يف بناء قاعدة متينة إلقامة 

املشاريع املشرتكة يف املجاالت كافة.

الطريان املدين يعقد اجتامعًا موسعًا مع رشكات 
الطريان العاملة يف املطارات العراقية

مطار البرصة الدويل يشهد اجراءات تأهيل 
لغرض حصوله عىل شهادة »األيزو«

   بغداد / المستقبل العراقي

عقدت س�لطة الطريان املدني العراقي ، اجتماعاً موس�عاً مع رشكات الطريان 
العاملة يف املطارات العراقية. 

وت�م خ�الل االجتماع بح�ث اب�رز املعوقات الت�ي تواجه عمل ه�ذه الرشكات 
وس�بل زيادة التنظيم ومناقشة جميع اإلمكانيات املتاحة لرفع اعداد الرحالت 

القادمة واملغادرة. 
فيما تم مناقشة إمكانية تلك الرشكات يف تخفيض اسعار التذاكر للمسافرين 

وذلك من اجل تشجيع حركة السفر والتنقل عرب املطارات العراقية. 
فيما سيشهد مطار بغداد الدويل يف االيام املقبلة استقبال الرحلة االوىل القادمة 

من العاصمة االوكرانية كييف.

   بغداد / المستقبل العراقي

بتوجي�ه من وزي�ر النق�ل كاظم فنج�ان الحمام�ي وبإرشاف 
الوكيل االداري احمد كريم عبد ايوب ، شهد مطار البرصة الدويل 
-9001 iso اجراءات التأهيل لغرض حصوله عى شهادة األيزو

2015. حي�ث بن مدير قس�م ادارة الجودة الش�املة والتطوير 
املؤس�ي يف ال�وزارة ناظ�م حم�د ان »فريق العم�ل اجرى تلك 
اإلجراءات يف املطار بحضوره مديره الس�يد سمري يونس حيث 
تم القاء محارضة عن املواصفة الدولية لغرض توثيق االجراءات 
وإعداد ادلة النظام الخاص بذلك من اجل الحصول عى الشهادة 

املطلوبة .

أمانة جملس الوزراء توضح تأسيس رشكة إلدارة األجواء العراقية

حمافظ واسط يبحث مع الدوائر املختصة يف ناحية تاج الدين حتديث التصاميم االساسية هلا

حمافظ البرصة يبحث مع وفد ياباين رفيع املستوى ملفات الطاقة واملاء والسكن

   بغداد / المستقبل العراقي

ملجل�س  العام�ة  األمان�ة  أوضح�ت 
ال�وزراء، ق�رار مجل�س ال�وزراء يف 
امل�ايض،  الش�هر  م�ن   21 جلس�ته 
بتأس�يس رشكة عامة بتمويل ذاتي 
إلدارة األج�واء العراقية.وذك�ر بيان 
لألمانة تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان�ه »ت�م التصوي�ت ع�ى تأس�يس 
الرشك�ة العام�ة للمالح�ة الجوي�ة 
لضم�ان ادارة وطنية كف�وءة الدارة 
االج�واء العراقي�ة وتحس�ن وض�ع 
العاملن يف هذا القطاع املهم«.وأضاف 

ان »مجل�س ال�وزراء قرر تأس�يس 
رشك�ة عام�ة بتموي�ل ذات�ي إلدارة 
األج�واء العراقي�ة برأس م�ال قدره 
50 ملي�ار دينار«.وتابع ان »الرشكة 
ستسمى ب� )الرشكة العامة لخدمة 
املالحة الجوي�ة(، عى ان يمول رأس 
ماله�ا م�ن الخزين�ة العام�ة، فيما 
تعترب الرادارات ومنظومات االتصال 
الهب�وط  ومنظوم�ات  الالس�لكي 
واالق�الع، ومعه�د تدري�ب املراقبن 
العامة  للمنش�أة  التابع�ة  الجوي�ن 
للط�ريان املدني، كموج�ودات تابعة 
للرشكة الجديدة وب�رأس مال قدره 

100 ملي�ون دينار«.وب�ن البيان ان 
»قرار مجلس ال�وزراء نص عى تويل 
رشك�ة )س�ريكو( الربيطانية القيام 
بنف�س مهامه�ا إضاف�ة اىل مهم�ة 
جباية رس�وم العبور والتقرب خالل 
تفعيل العقد املربم بن املنشأة العامة 
الناقل�ن  واتح�اد  املدن�ي  للط�ريان 
الجوي�ن ال�دويل )ايات�ا(، ويتم فتح 
حس�اب يف املرصف العراقي للتجارة 
)TBI( م�ن الرشك�ة املذك�ورة انفا، 
لغرض إيداع تلك الرسوم، وتستخدم 
املراقب�ن  روات�ب  لدف�ع  موارده�ا 
الجوين، ودفع ج�زء من أجور عقد 

الخدم�ة اىل رشك�ة س�ريكو، فيم�ا 
تدف�ع الحكوم�ة املبل�غ املتبقي من 
الش�هري  الخدمة  مس�تحقات عقد 
اىل رشك�ة س�ريكو الربيطانية لغاية 
تناق�ي  وبش�كل   ،2018/6/30
يرتبط بحجم اإليرادات املس�تحصلة 

من رس�وم العبور والتقرب«.
وأوض�ح »جاء يف الق�رار أيضاً، قيام 
وزارة النق�ل بأخذ اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ هذا القرار، يف ما تتوىل املنشأة 
العام�ة للطريان املدن�ي تعديل نظام 
أج�ور املطارات بغي�ة تعظيم املوارد 

املالية الناتجة من رسوم التقرب.

   المستقبل العراقي/ الغانم

ترأس محافظ واس�ط محمود عبد الرضا مال 
طالل أجتم�اع ضم عدد من مس�ؤويل الدوائر 
املختص�ة يف ناحي�ة ت�اج الدي�ن بينه�م مدير 
الناحية كاظ�م معن وأعض�اء املجلس املحيل 
ومدير بلديات واسط عيل عبد صيوان ملناقشة 
تنفي�ذ االس�س الصحيح�ة لغ�رض تحدي�ث 
التصميم االسايس للناحية، وبما يواكب عملية 

التوسع الكبري الذي شهدته مؤخرا«.
ووج�ه املحافظ »بترسي�ع االج�راءات الفنية 
وال�ذي  للناحي�ة  الجدي�د  التصمي�م  إلكم�ال 
سيش�مل بضمن�ه إضاف�ات مس�احات م�ن 
االرايض والحاقها بحدود البلدية إلجل إفرازها 
كقطع أرايض س�كنية جديدة ،بهدف توزيعها 
ب�ن املواطنن وتخصيص قط�ع منها لجعلها 
مواق�ع محال لالنش�طة التجاري�ة والخدمية 

الهامة.

    البصرة / المستقبل العراقي

اس�تقبل محافظ البرصة أس�عد عبداألمري العيداني، 
بمكتبه الرس�مي يف دي�وان املحافظة ، وف�دا يابانيا 
رسميا رفيع املستوى، برئاسة وزير الدولة للشؤون 
الخارجية » ماس�ا هيسا س�اتو »والوفد املرافق له، 
وعق�د الجانبان مباحثات رس�مية تن�اوال فيها أهم 

القضايا وامللفات، السياسية منها واالقتصادية«.
وذك�ر بي�ان لدي�وان املحافظ�ة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »محافظ البرصة رحب بالوفد الضيف 
مثمنا املوقف الياباني الداعم واملساند للعراق يف  كافة 
املجاالت، قائال: نحن س�عداء بهذه الزيارة ، وبدورنا 

نثمن ونعتز بمواقف الحكومة اليابانية اإليجابية تجاه 
العراق«.

واض�اف العيدان�ي »من هن�ا أدعوا ال�رشكات اليابانية 

للدخول إىل الس�وق البرصي من جدي�د، فالبرصة مورد 
الثروات والبيئة املناس�بة والخصبة للعديد من املشاريع 
العمالق�ة، نأمل من االصدقاء يف الياب�ان أن يدعمونا يف 
ه�ذا الجان�ب، فنحن بص�دد إقامة مش�اريع حيوية يف 

مج�ال الطاقة واملاء والس�كن، وال�رشكات اليابانية 
مرحب به�ا يف البرصة لكفاءتها املعهودة وبصماتها 

الواضحة«.
من جانبه عرب الوزير »ساتو«، عن امتنانه وشكرةه 
ع�ى حف�اوة االس�تقبال والرتحاب الت�ي حظي بها 
والوف�د الزائ�ر من ل�دن محافظ الب�رصة، مجددا يف 
ذات الوق�ت الدعم الياباني الالمح�دود للعراق عامة 

والبرصة عى وجه الخصوص«.
 وقال بحس�ب البي�ان »البرصة لها أهمي�ة كبرية يف 
مختلف االوس�اط الدولية، ونحن يف اليابان نؤكد عى 
استثمار العديد من املشاريع فيها، وهذا االمر يتطلب 
بعض االمور الفنية واللوجس�تية، وس�نقوم بجولة 
ميداني�ة لعدد م�ن املناطق يف املحافظ�ة لتقييم الوضع 
عن كث�ب، وق�ادم االيام سيش�هد مزيدا م�ن اللقاءات 

واملشاورات يف هذا الصدد.

وزير الصناعة: العام املقبل سيشهد اعادة 
تشغيل معمل احلديد والصلب

الكهرباء: تسعرية استهالك الطاقة مدعومة 
وميرسة.. والقوائم تصدر من قبل الوزارة

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير الصناع�ة واملعادن وكالة محمد ش�ياع الس�وداني، ع�ن »اعادة 
تش�غيل معمل الحدي�د والصلب الع�ام املقبل باالضاف�ة اىل الب�دء بالتوقيتات 
الزمنية لتأهيل معمل البرتوكيمياويات يف البرصة«.وقال الس�وداني ان »معمل 
الحديد والصلب ش�ارف عى االنتهاء من عمليات تاهيله وسيس�تانف العمل يف 
العام املقبل بطرح كميات من الحديد والصلب اىل االس�واق«.واضاف السوداني 
انه »قد تم الحصول عى قرض يقارب ال� 7 مليارات ونصف املليار دينار العادة 
تاهي�ل الوحدات املتوقفة، مبين�ا ان »مدير املعمل قام بتحديد س�قوف زمنية 
قريبة للبدء بتش�غيل اح�دى خطوط االنتاج املتوقفة بعد اع�ادة تاهيلها«.من 
جهته اكد مدير عام الرشكة العامة للبرتوكيمياويات خالد كاظم ان »عددا من 
الخطوط االنتاجية س�يتم تش�غيلها خالل الفرتة املقبلة منها تشغيل املولدات 
الغازية االربعة بالتتابع خالل ش�هر كانون االول وتشغيل باقي املولدات االربع 
يف ش�هر كان�ون الثاني من العام املقبل، مبينا ان خ�ط االنتاج الرئيس للمعمل 
وهو )خط انتاج الحبيبات( يحتاج اىل اكثر من سبعة اشهر اىل ثمانية لتشغيله 
اال انهم س�يختزلون املدة من 3 اىل 4 اشهر مع تزامن عمليات التاهيل للمعمل.

واشار كاظم اىل تشكيل غرفة عمليات لكافة وحدات املعمل باجتماعات يومية 
م�ع االدارة العامة للمعمل لتجاوز الروتن وتذلي�ل العقبات التي تواجه اكمال 
عملي�ات تاهي�ل املعمل وتش�غيل وحدات�ه االنتاجية.مركز االع�الم والعالقات 

العامة يف وزارة الصناعة واملعادن.

    بغداد /  المستقبل العراقي

أكدت وزارة الكهرباء ان تسعرية اجور استهالك الطاقة الكهربائية مدعومة من 
قبل الحكومة وتصل نس�بة الدعم للمواط�ن اىل )94٪(، وان وحدة الكيلوواط/

س�اعة، تكلف وزارة الكهرباء )108( دين�اراً، بوجود دعم الوقود من الحكومة، 
وتكلفها )154( ديناراً، بعدم وجود دعم الوقود، وان وزارة الكهرباء تبيع وحدة 
االستهالك اىل املواطنن بعرشة دنانري فقط. وافاد بيان للوزارة تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »قوائم اجور االس�تهالك تصدر م�ن وزارة الكهرباء 
وال تتدخل فيه�ا رشكات القطاع الخاص وال تضيف عليها اي مبلغ«. واضافت 
ان »من روج ويروج بش�كل س�لبي عن هذا املرشوع هم من رضبت وسترضب 
مصالحه�م بتنفيذ ونجاح هذا املرشوع«. واكدت ان »وزارة الكهرباء قد حققت 
قص�ص نجاح يف جميع املناط�ق التي نفذ فيها هذا امل�رشوع، وقد تحقق رضا 

عايل من قبل املواطنن للقوائم امليرسة والخدمة املتكاملة )تجهيز وصيانة(.

وزير التخطيط يبحث مع السفري التونيس تطوير العالقات الثنائية بني البلدين
   بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزي�ر التخطيط / وزي�ر التجارة وكالة 
س�لمان الجمييل مع السفري التوني يف  بغداد 
ابراهيم الرزقي  س�بل تعزيز التعاون املشرتك 
بن البلدين الش�قيقن يف املجاالت االقتصادية 

واالستثمارية«.
واكد الجمييل خالل اللقاء بحس�ب بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان »العالق�ات العراقية 
– التونس�ية عالقات عريق�ة ومتميزة وهناك 

الكث�ري م�ن املعطيات الت�ي يمك�ن توظيفها 
لتعزيز ه�ذه العالقات وتطويره�ا بما يحقق 
مصلحة ش�عبي البلدين ،مش�ريا إىل »امكانية  
زي�ادة حج�م التب�ادل التجاري وفت�ح االفاق 
إىل  التونس�ية  ال�رشكات  داعي�ا   ، الس�ياحية 
االس�تفادة من الف�رص االس�تثمارية املتاحة 
يف الع�راق يف ظ�ل توج�ه الحكوم�ة العراقي�ة 
إىل تعزيز االس�تثمار الس�يما يف مج�ال اعادة 

االعمار للمناطق املحررة ».
واضاف ان »هناك فرصة لتعزيز العالقات بن 

البلدين من خالل  اللقاءات املشرتكة بن رجال 
االعمال واملس�تثمرين م�ن كال البلدين واقامة 
املعارض املشرتكة بهدف االطالع عى االمكانات 
والفرص املتاحة يف العراق وتونس«.من جانبه 
، اكد الس�فري التون�ي  ابراهي�م الرزقي عى 
اهمية تطوي�ر العالقات الثنائي�ة  وخصوصا 
يف مج�ال زي�ادة حجم التب�ادل التج�اري بن 
البلدي�ن وهناك الكث�ري من البضائع والس�لع 
التي يمكنها ان تش�كل ميزان�ا متميزا للتبادل 
التجاري، معربا عن »رغبة واستعداد الرشكات 

التونس�ية إىل الدخول واالس�تثمار يف الس�وق 
العراقية بالنظر ملا تمتلكه من امكانات جيدة 
يف  مجال النفط والبنى التحتية ».ودعا الرزقي 
إىل رضورة تفعي�ل عم�ل اللجنة التونس�ية – 
العراقية املشرتكة برئاس�ة وزيري التجارة يف 
كال البلدي�ن ، الن عمل هذه اللجنة من ش�أنه 
ان يفت�ح افاق�ا جدي�دة للتع�اون املش�رتك ، 
كاش�فا عن العمل عى فتح خط  للطريان بن 
بغداد وتون�س لزيادة الحركة الس�ياحية بن 

البلدين .
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تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديري�ة بلديات واس�ط عن تأجري 
االم�اك املدرج�ة اوصافه�ا يف ادن�اه والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية 
املوفقي�ة وف�ق قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلدي�ة  املوفقية خال فرتة )30( ثاث�ون يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرشها يف الصحف املحلية  مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )30 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل 
م�دة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخ�ري من مدة االعان يف 
مقر املديرية اعاه يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان وكافة املصاريف االخرى 
وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدني�ة مصورة واصلية ويتم 
االلت�زام بكاف�ة التعليمات والضواب�ط الصادرة م�ن البلدية بهذا 

الصدد.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية

العدد / 321/ش/2017
التاريخ/ 2017/12/3

اىل املدعى عليه /مهدي عبد الجبار عبد
تبليغ

بالنظر القامة الدعوى الرشعية املرقمة 321/
ش/2017 ضدك من قبل املدعية )امرية طارق 
خضري( ملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار 
املختار عليه تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق 2017/12/6 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض
ثامر حسني وهاب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد : 879/ب/2017
التاريخ: 2017/11/29

اعان
اىل املدعى عليه ) عيل جلوب دخيل( 

اقام املدعي )عبد الزهرة نارص ذياب( الدعوى 
املرقم�ة )879/ب/2017( لدى هذه املحكمة 
يطالبك فيها باعادة الب�دل البالغ 400 مليون 
دينار عراقي عن بيعك الس�هام البالغه 4144 
س�هما من اصل 26025 س�هما للعقار املرقم 
وق�د  الثالث�ة(  الصك�ر  جزي�رة  م19   91/1
ع�ني ي�وم 2017/12/10 موع�دا للمرافع�ة 
وملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ املبل�غ القضائي كاظم زاير خليفه يف 
مرك�ز رشطة حي املهندس�ني بانك مرتحل اىل 
جه�ة مجهولة وحس�ب تاييد رئي�س املجلس 
البل�دي ملنطق�ة حي املهندس�ني ق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ويف حالة عدم 
حض�ورك اىل املرافعة فانه س�وف يت�م اجراء 

املرافعة بحقك غيابا وفق القانون
القايض عاء حسني صيهود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف هبهب
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب

العدد : 425/ش/2017
التاريخ: 2017/12/3

اعان
اىل املدع�ى علي�ه نور ي�زن حس�ن / هبهب/ 

اللقمانية
اق�ام املدع�ي عدنان احم�د خمي�س الدعوى 
الرشعية املرقم�ة 425/ش/2017 يطلب فيه 
تصدي�ق الط�اق الخارجي من املدع�ى عليها  
)نور يزن حس�ن( عليه ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغها بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
بموعد املرافعة املص�ادف 2017/12/14 ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 
وفقا الح�كام املادة 21 من قان�ون املرافعات 

املدنية 
القايض فالح حسن محمود

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

العدد : با
التاريخ : 2017/12/3

اعان مفقود
اس�م املفق�ود/ محم�د خال�د احمد حس�ني 

العزاوي
بتاري�خ 2017/12/3 قدمت )امك( املدعوه ) 
باس�مه داود سلمان( تطلب فيه نصبها قيمة 
عليك لكونك خرجت بتاريخ 2014/10/9 ولم 
تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حال�ة ع�دم حضورك خال خمس�ة عرش 
ي�وم من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف 

تنصب )امك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض راغب سلمان عيدان

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

العدد : با
التاريخ : 2017/12/3

اعان مفقود
اسم املفقود /عيل ثابت عمران

بتاريخ 2017/12/3 قدمت )والدتك( املدعوه 
) س�مرية رحي�م رحمان( تطلب في�ه نصبها 
قيم�ة علي�ك لكون�ك خرج�ت بتاري�خ 1/17 
/2007 ول�م تع�د لح�د االن لذا تق�رر تبليغك 
بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة ع�دم حضورك 
خال خمس�ة عرش يوم من الي�وم الثاني من 
تاريخ النرش س�وف تنص�ب )والدت�ك( قيمة 

عليك الدارة شؤونك
القايض عيل عبد الكريم خريبط

تنويه
ورد س�هوا يف اع�ان مديري�ة االح�وال املدنية 
والج�وازات واالقامة ملحافظ�ة املثنى الخاص 
باملواط�ن )رسب�وت حدران رزن( املنش�ور يف 
جري�دة  املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 1465 يف 
2017/6/19 عم�ا باحكام امل�ادة )24( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 
خط�أ والصحيح ه�و امل�ادة )22( كما وردت 
املدة عرشة ايام خطأ والصحيح هو )15( يوم 

لذا اقتىض التنويه

اعان
م�ن / محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م الهارب ) الرشطي زهري ش�ويني 
عجيل( املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة 
الب�رصة ملا كن�ت متهما وفق امل�ادة 37 / من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 لتسببك يف حصول 
االرضار يف العجل�ة الحكومي�ة املرقمة )460( 

نوع فورد بيك اب.
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا االعان عىل ان تحرض امام  محكمة قوى 
االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة بالبرصة 
خ�ال مدة ثاثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا 
االع�ان يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني  العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية والزام االهليني الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختصة 
اس�تناد للمادة 69/ اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا 
م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

اعالن مزايدة علنية
تعلن الهيئة االدارية لنادي السماوة الريايض 
ع�ن اج�راء مزاي�دة علني�ة لتأج�ري محات 
الن�ادي والك�راج واملخ�زن مقابل مدرس�ة 
العل�وم االس�امية باملزايدة العلني�ة يف مقر 
النادي عىل طريق املهدي يوم الجمعة املوافق 
2017/12/15 الس�اعة الع�ارشة صباح�ا 
فع�ىل الراغ�ب الحض�ور يف الزم�ان واملكان 
اعاه مس�تصحبني معهم التأمينات االولية 
مع كافة املستمسكات وعىل من ترسو عليه 
املزاي�دة دفع اجور االع�ان والداللية البالغة 

2% من القيمة املقدرة .
اهليئة االدارية 
لنادي الساموة الريايض

استنادا اىل املادة 15 من قانون الرشكات العامة  22 لسنة 1997 وقانون الوكاالت 
البحري�ة 83 لس�نة 2012 املع�دل للقان�ون 56لس�نة1985وضوابط املش�اركة 

النافذة.
تعلن الرشكة العامة للنقل البحري الواقع يف محافظة البرصة � املعقل � التقاطع 
التج�اري ع�ن رغبته�ا بتفعيل الحكوم�ة االلكرتونية من خال م�رشوع طباعة 
وارش�فة اوامر التسليم وملحقاته الكرتونيا يف مكاتب الوكاالت البحرية والكائنة 

يف كافة موانىء العراق ومقرها. 
 فعىل الرشكات ) العراقية ، العربية ، االجنبية( ذات االختصاص تقديم عروضهم 
بعد االطاع عىل رشوط املش�اركة  التي يمكن الحصول عليها من القس�م املايل يف 
مق�ر الرشكة لقاء مبل�غ قدره مليون دينار عراقي غري قابل للرد وخال فرتة 15 
يوم )خمسة عرش يوم( تبدا من تاريخ نرش االعان يف الصحف الرسمية ويتحمل 
من ترس�و عليه املش�اركة اجور نرش االعان عىل ان يق�دم العرض بظرف مغلق 

يسلم اىل مقرر لجنة فتح العطاءات يرفق به ما ييل :
1 � ش�هادة  تاس�يس الرشكة او اية وثائق تثبت تس�جيل الرشكة بشكل قانوني 

والرشكات العربية واالجنبية مصدقة من قبل الجهات املختصة
2 � ان يشتمل العرض )العرض الفني والتجاري معزز باملخططات واملرتسمات( 

3 � براءة ذمة من الرضيبة للرشكات العراقية
4 � املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للرشكة
5 � االعمال املماثلة وما يثبت القدرة  املالية للرشكة

6 � وصل رشاء رشوط املشاركة ووصل التامينات االولية
للمزيد من املعلومات واالستفس�ار االتصال عىل االرقام التالية : 07710883444 

07801018877 /

تعل�ن رشك�ة توزيع املنتجات النفطية/هيئة توزيع الفرات االوس�ط /فرع الديوانية  عن مناقصة )رشاء مضخات تفري�غ كهربائية( عدد )12( مضخة  بمبلغ تخميني قدره 
)126,000,000( مائ�ة وس�تة وع�رشون مليون دينار عراقي من رصي�د )ح/113/االت ومعدات( من تخصيصات عام /2017     وحس�ب ال�رشوط واملواصفات التي يمكن 

الحصول عليها من مقر فرع الديوانية    لقاء مبلغ قدره  )100,000( مائة الف دينار غري قابلة للرد   
فع�ىل ال�رشكات املتخصصة    من ذوي الخربة واالختصاص  والراغبني    باالش�رتاك باملناقصة واملجددة هوياتهم وممن س�بق لهم القي�ام باالعمال املماثلة مراجعة مقر هيأة 
توزيع الفرات االوس�ط /فرع الديوانية الكائن يف محافظة الديوانية / ش�ارع املواكب الحسينية /مقابل قاعة الحرية  وتقديم العطاءات  وتكون مدة نفاذية العطاءات املقدمة 

)90(  تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان يكون رأس مال الرشكة ان اليقل عن )2000000000( ملياري دينار      
املستمسكات املطلوبة:

1-تقديم العطاء بظرف موقع ومختوم ومغلق مثبت عليه اسم املناقصة ورقمها واسم مقدم العطاء وعنوانه  واسم وعنوان صاحب العمل ويف )3( ثاثة ظروف ) ظرف يحتوي 
عىل املستمسكات االصولية ، ظرف يحتوي عىل العرض الفني ومنهاج تقديم االعمال ، ظرف يحتوي عىل العرض التجاري للرشكة ( وعىل مقدم العطاء مىلء القسم الرابع من 

الوثيقة القياسية ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة مع الوثائق املكونة للعطاء وتوضع يف صندوق العطاءات يف مقر فرع الديوانية 
2-ا رفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة ) النسخة االصلية(

3- تقديم خطاب ضمان او صك مصدق يمثل التامينات االولية بمبلغ مقطوع قدره )3,780,000( ثاثة مايني وسبعمائة وثمانون الف دينار عراقي  والذي يمثل نسبة )%3( 
م�ن الكلف�ة التخمينية املخصصة الغراض االحالة مقدم المر رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيأة توزيع الفرات االوس�ط /ف�رع الديوانية صادر من مرصف عراقي معتمد 
)خطابات الضمان يجب ان تكون من مصارف معتمدة وال يقل راس مالها عن ) 250( مائتان وخمس�ون مليار دينار وكذلك غري محضور التعامل معها(     ويوضع يف ظرف 
منفصل  ومغلق موقع ومختوم ومس�جا عليه اس�م املناقصة ورقمها رشط ان تكون الصكوك وخطابات الضمان بأس�م مقدمي العطاءات حرصا وان تكون نافذة ملدة 120 

يوما من تاريخ غلق املناقصة و بعكسه يهمل العطاء
4- ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة   )املوقع ، رقم املحلة  � الزقاق ، رقم الدار او الشقة ، رقم الهاتف ، الربيد االلكرتوني ، النقاط الدالة لسكن املدير املفوض(

5- كتاب الهيئة العامة للرضائب )عدم املمانعة ( لعام 2017   معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع الفرات االوسط /فرع الديوانية مثبت فيه الرقم الرضيبي 
مع ارفاق نسخة من الهوية الرضيبية لافراد

6- اجازة  تاس�يس  الرشكة صادرة من دائرة تس�جيل الرشكات يف وزارة التجارة وش�هادة تاسيس الرشكة مصدقة قانونا )هوية تصنيف املقاولني العراقيني نافذة صادرة من 
وزارة التخطيط

7- تقديم الحسابات الختامية للرشكة مصادق عليها  من قبل محاسب قانوني   للسنتني السابقتني )2015 � 2016 ( ويف حال تعذر ذلك باالمكان تقديم الحسابات الختامية 
الرابحة لعام 2012 � 2013 اذا كان للرشكة اعمال منفذة يف السنوات التي تسبق االزمة املالية خال عام 2014

8 � يتوجب ان يقدم ممثل الرشكة وكالة رسمية ومصدقة من قبل الكاتب العدل
9 � تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية واملستمس�كات الش�خصية )بطاقة الس�كن � هوية االحوال املدنية � ش�هادة الجنسية العراقية او البطاقة الوطنية املوحدة( نسخ 

ملونة
10 � ارفاق اي وثائق اخرى تم النص عليها يف ورقة بيانات العطاء والتعليمات ملقدمي العطاء وس�وف يهمل ويس�تبعد اي عطاء غري مس�توىف للمستمس�كات اعاه ورشوط 
املناقصة فنيا وعدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها والدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وس�يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل 
استفس�ارات املش�اركني يف التقديم عىل املناقصة يوم )الخميس( املوافق )2017/12/14( يف بناية القسم الفني التابع لفرع الديوانية الواقع قرب محطة تعبئة وقود الديوانية 

الجديدة 
علما ا ن اخر موعد لتقديم العطاءات سيكون الساعة الثانية عرش ظهرا يوم )الخميس( املصادف 2017/12/21 علما ان فتح العطاءات سيتم بحضور مقدمي العطاءات او    
ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر فرع الديوانية  وتحليلها س�يتم يف مقر هيأة توزيع الفرات االوس�ط الكائن يف محافظة بابل / قرب كراج الحلة املوحد ويتحمل من ترس�و 

)dwnyoil@yahoo.com( عليه املناقصة اجور النرش واالعان وملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الربيد االلكرتوني لفرع الديوانية

نوع امللكت
رقم 
امللك 

املوقعمدة االيجارمساحة امللك

شارع االمامسنة واحدة15م862محل جتاري1

شارع االمامسنة واحدة15م872محل جتاري2

شارع االمامسنة واحدة15م892محل جتاري3

4
بناية متخذة 

مكتب
سنة واحدة309م122

شارع 
الكورنيش

سنة واحدة10م452محل جتاري5
اسواق  
البلدية

سنة واحدة10م462محل جتاري6
اسواق 
البلدية

سنة واحدة65م532محل جتاري7
اسواق 
البلدية

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

ر. جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 2998 

التاريخ:   2017/11/5  وزارة النقل
الرشكة العامة للنقل البحري

املدير العام 
ورئيس جملس االدارة

اعالن
مشاركة رقم )15( لسنة 2017

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

هيئة توزيع الفرات االوسط/فرع الديوانية

ليث حمسن منيس
مدير هيأة توزيع الفرات االوسط

اىل /  مجيع الرشكات واملقاولني واملجهزين الراغبني باالشرتاك باملناقصة ادناه
اعالن مناقصة )رشاء مضخات تفريغ كهربائية( رقم 2017/14
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اخلروج من مدائن القيامة 
صدر عن المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر ديوان “الخروج من 
مدائن القيامة” للش�اعر البحريني الشاب عبدالله زهير. يقع الديوان 
في 112 صفحة من القطع المتوسط ..عن هذا الديوان يكتب شاعرنا 
قائ�ال :النص المبدع فعالً هو ما يفتح ش�هية المغام�رة، وما يغرس 
ش�جر األسئلة في أرض ال ُيتوقع أن تقبل بذورا غريبة كهذه. وعندي، 
كل نص ال يستس�أل ويغامر ويدخل مملكة التجريب ال ُيعول عليه. إذ 
بقدر ما يس�وح النص في هذه المملكة الفسيحة والمتنوعة األشكال 
بدون قيود وال س�قوف سوى قيد اإلبداع وس�قفه، بقدر ما يكون قْد 
حّق�ق إنجازاً متفرداً يضيف إلى عمق حركة الش�عر جوهراجديدا؛ ما 
يعني إضافَة جوهر جديد إلى عمق الحياة الثقافية، هي أحوج ما تكون 
إليه. هاته النصوص الش�عرية: “الخروج من مدائن القيامة”، في ُبعٍد 
م�ن أبعادها، حاولْت أن تجوَس خالل مدائن المملكة الجديدة )مملكة 
التجريب(، بعدما خرجْت من مدائن التقاليد واألعراف القديمة. وبعيداً 

عن االّدعاء، آمل أنها ُوّفقْت إلى نيل شرف المحاولة تلك.

ص�در حديثا عن المؤسس�ة العربي�ة للدراس�ات والنش�ر رواية “آخر 
القالع” للروائية رائدة الطويل. تقع الرواية في 144 صفحة من القطع 
المتوس�ط ، والغالف من تصميم المؤلفة  . تتناول الرواية قصة البطلة 
“شاتيال ” التي تستجدي االنتماء من “سليم”  ابن الجيران الذي يكبرها 
بثالثين عاما والذي ش�اركها الم الحرب في مخيم شاتيال . تالمس آخر 
القالع وجع االغتراب من خالل استحضار البطلة “شاتيال ” لقطات من 
طفولتها التي رسم مالمحها “سليم ” الذي كان بمثابة حقل زرعت فيه 
أحالمها وانتماءها حتى بعدما رحل إلى فرنس�ا ناشدا الكرامة واألمن 
واالس�تقرار النفس�ي. الرواية معبأة باالحس�اس والدفء ، وبالشعور 
القومي إزاء الوجع العربي الذي تتطرق إليه الكاتبة في عدة أحداث يمر 
بها الوطن العربي. تس�تخدم الكاتبة لغة ش�عرية رش�يقة في روايتها 
المبنية على تراسل ش�اتيال الروحي والوجداني مع سليم ، كما وتنجو 
من كبوات الس�رد التقليدي من خالل فنية س�ردها المبنية على الحوار 

واستحضار الذاكرة.

آخر القالع 

          عباس باني المالكي 

تس�ألني لماذا كل هذا الف�رح و لماذا 
أمسح على شيخوخة الزمن الذي ظل 
رابطا هن�اك خارج ضحكته�ا، وكأن 
شفتيها تعيد الزمن الى نفسه ليكسر 
كل مراي�اه الت�ي تاه�ت ع�ن الوق�ت 

بتوحدنا ...
تسألني كم أحبها وأنا ال ألوان لروحي 
حدائ�ق  عرف�ت  وم�ا  بمواس�مها  إال 

األزهار إال من أنفاسها...
وم�ا تعطرت بألوان العط�ور إال حين 
يغطين�ي عطرها في ليل وحدتي حين 
كانت تغس�ل أثواب المسافات بأكوان 

عينيها ... 
تس�ألني لماذا يبقى الزمن طفال يلعب 

عل�ى مدارج الوقت غي�ر المرئية كأنه 
ش�اهد عل�ى ظ�ل م�رور نوره�ا من 
خطوط األيام ، و حين ترس�م أس�ماء 
عشقنا على أضالع الوقت , هي تعرف 
كيف يصحو الوق�ت من نعاس فراقنا 

لينتحر في المسافات والسنين ..
تس�ألني كي�ف تطف�ئ حرائ�ق البعد 
ومس�افته الملونة بخيب�ة األيام التي 
رمته�ا الس�نين خ�ارج توح�دي ف�ي 

كفيها...
وتكث�ر األس�ئلة وأن�ا ال أس�ئلة ل�ي 
إال الصم�ت المعان�د لجف�اف صوت�ي 
المغروز بدفتر الكلمات، والتي ما عاد 
لها معنى وأنا ال معنى إلي إال هي ....

كيف أجد نفسي ألسألها عنها، وأنا هنا 
مجرد ظل جسد يأخذ ظالله المتشعبة 

من هنا وهناك حيث تقتنص السنونو 
عبور الفصول من ثقب المجهول ..

ه�ذه روح�ي غريبة حتى ع�ن المرايا 
أراق�ب  ، فكي�ف  الت�ي رأتن�ي أم�س 
روحي م�ن فنارات الجس�د في خيبة 
البحر وس�فن خالياي ما عادت تحمل 

شراييني الى مركز القلب ..
يتسع سؤال الصمت كأنها الريح تمخر 
في جمري الى مواقد كفيها وأنا دون 
أغطي�ة المكان وكأني تائ�ه بين زمن 

الريح ونسائم ضحكتها ...
أين أنت اآلن وأنا خارج الوقت أعد رمل 
الطري�ق إلي�ك ، وكأن س�اعات الكون 
خلت من مرورها على وقتي مع أني ال 
وقت لي إال عين تراقب المدى المرسوم 
بخطوط الطول والعرض داخل مدنها 

المتوحدة مع خطاها وهي تذهب كل 
ي�وم مع نور الش�مس وتخف�ي ظلها 
داخ�ل حقائب الحل�م الملت�ف بحنايا 

الغربة بين عينيها والجدران...
كنت أم�د خي�ط المجهول الى جس�د 
الطري�ق الموصل إليه�ا وال يأتيني إال 
صوت صدى أي�ام صبر أنتظاري إليها 
... طالت عناكب أنتظاري إليها وأنا قد 
وهنت من خيوط أيامي وتشابكها مع 
س�اعات يومي التي ما عادت تشتهي 

اللحظات األتية من دونها...
س�أبحث عن أرقام األعوام في جوالي 
لعل يصلني صوتها عبر تقنيات العصر 
وأسمع ضحكتها التي ظلت رابطة في 
م�دارج مراهقتنا التي جمعت األحالم 

من دفتر الغيب واألقدار ...

س�أترك كل العناوي�ن ، وأبق�ى أنتظر 
لوغيبتن�ي  حت�ى  الوحي�د  عنوانه�ا 
األي�ام على حاف�ات أح�الم اليقضة ، 
وس�أنصت الى القلب لعل�ي أعثر على 
نبضها في ش�راييني وأكتمل بها قبل 
مجيء القمر األخير من زمن العصور 

المتالشية في الفناء ...
وتنته�ي دورة األي�ام عل�ى أعش�اب 

الدروب ..
ستبقى األزهار مفتاح أبوابي إليها ألن 
أسماءها تشبه مياسم األزهار وحتى 

وأن خلت من فردوس كفيها ...
سأنتظرها رغم أني أعرف أني هنا في 
المس�افات القريبة من رموش الزمن 

في عينيها 
سأنتظر حريتها ... وأنتظر

إنصات إىل صوت القلب...36 .. »وقت التوحد«

ثالث قصص قصيرة جدًا

زوبــعــة مــن نـــار
           د.حمد حاجي / تونس

 

 1 - األرض تتكلم
-----------------

ما إن مرت لحظة على اإلنفجار،
حتى خرجت طفلة تترنح داخل سحابة 

من غبار وشظايا..
كان صم�ت العال�م يحج�ب صف�ارات 

اإلنذار عن وقع خطاها..
يداه�ا تضغط�ان بش�دة عل�ى أذنيه�ا 

النازفتين مرة، وعلى رجليها أخرى..

بينم�ا تأخذه�ا ف�ي طريق مظل�م إلى 
المالجئ سيقان مبتورة! 

...
2 - قطعة الصبار 

-----------------
أص�وات الجرح�ى ترتف�ع م�ن حولها 

مخشوشنة باللهب..
كل شيء يحترق ..

وح�ده ، عمود هائل م�ن الدخان يتدفق 
صاعدا

يالعب أوراق قص�ة قصيرة جدا تتجعد 
في قمة اللهب األزرق!

...
3 -  واقع 

--------------
يتم�ددون ف�ي  الذي�ن  العش�اق  أزواج 

حدائق غربية
ويشربون الخمر ويمارسون الحب في 

وضح النهار، 
ويدخنون التبغ والحش�يش..ويحلمون 

بحقول النفط.. 
أفاقوا اآلن على ذهٍب قد كس�اهم،خرز 

على حواجبهم .. على عاناتهم..
وأخرى بشفاههم تسدُّ عليهم الكالم .

قراءة في نص الشاعر يعقوب زامل راضي )طيارة الطفل الوردي!(

ثنائية الطفولة واحلرب
            بقلم/ حسين الساعدي

كمسحوِق التأويِل الطيفي
يهين االرض، تطير،

ب�ال  اللوح�ة،  ي�ِم  ف�ي  ق�ارٌب  وكم�ا 
مجذاف. 

األنثى الورقية
تجاري الغيم، تطير
تتماثُل ألمرِة طفٍل

ملجوٍم بالكابح،
تحمله في األجواء بعيداً،

شكُل األّيِل الخادِع
رواحا، يأخذُه للهاِث السطوة،

لشحنة أنثى ورقية
تطير بالحسن الوردي

والطفُل الوردُي يطير..
يحلق، 

كهديل الطير االخرس
يسترخي لترانيم سحرية

وعلى إيقاع مناخ االستلطاف،
َيمنُحها بدفق الخيط بعيدا..

ُيّرِعشها بكِل لغاِت الهجِر
وبكِل فجاِج الروح الشعبية.

تسحُب ذيالً ورقياً بلون الثلِج
يتطاوُل شبيهاً باألفعى..

كما حلقاِت االستغراِق
يتنفُس قرَع طبوِل اللحظة.

الولُد الوردي يطيُر 
بلذيِذ الريِش الموسيقي

يلتمُع على شفتيِه روح االبنوس،
ينتُل خيَط الربِو األرضي بعيدا.

ترتفُع األنثى الورقية، أكثر.
ما عاَد يبخُل باإلنعاش الرئوي،

ولثّمِة مأوى يعطي الخيط . 
ومصادفٌة يختُل توازنها
تنكفُئ على جنٍح واحد.

“ هل هي شعثاُء الَصْور،

أم بعُض شبِه القاحلة، تحُط”،
يسأَل وجَه اللطخة.

تتوقُف االفكاُر الملموسة 
تقترُب كما تنين حجري..

ودكنُة وطواٍط أعمى.
تخشخش بالعمق الخلفي..

تجنح فوق رأسه.
َيتحَوُل الولُد الوردي

لشبٍح قّشٍي يدخُل طقَس المجهول،
يداعُب منديالً ورقياً 

كي ال يهرب من عينيِه موُت الضحِك
وعلى وشِك الصوت السوريالي،

تطيُر الغربان بعيداً
ويبقى طفُل الفزاعِة 

ينتظُر سقوَط القذيفة!
يق�ول “جون كوهي�ن” )الش�عر يولد 
“كوهي�ن”  ويقص�د  المناف�رة(  م�ن 
المتضادة  الثنائيات  ب�)المنافرة( ه�و 
داخ�ل الن�ص الش�عري . وف�ي ن�ص 
الشاعر “يعقوب زامل راضي”)طيارة 
ثنائي�ة  أجتمع�ت  ال�وردي!(  الطف�ل 
)الح�رب والطفول�ة( ضم�ن ترابطية 
جدلية مركبة التكوين ومتعددة الداللة 
، وق�د جاء التضاد بصيغ متعددة ، هي 
ثنائي�ة )الحي�اة والم�وت( ، أو ثنائية 
)الوجود والعدم( ، فالطفولة تجس�يد 
لرمزي�ة الحي�اة وال�والدة والب�راءة ، 
يقابله�ا بالضد الحرب وم�ا تمثله من 
م�وت ودمار وفن�اء . إذاً هناك تجاذب 
بين طرفي معادلة )الطفولة والحرب( 

.
ن�ص الش�اعر “يعقوب زام�ل راضي” 
ينحصر في موضوعة الطفولة والحرب 
، ويتطل�ب التأمل في الصور الش�عرية 
التي تضمنها ، والترميز ، واألس�تعارة 
، والوص�ف المكث�ف ، وكذل�ك يتطلب 
التأوي�ل ف�ي معالج�ة ه�ذه الثنائية ، 

فالش�اعر يش�تغل على التوافقية بين 
البناء الفني للن�ص وجمالية الصياغة 
والصورة الشعرية من جهة ، وتأويلية 
النص أعتماداً على الجانب االستنباطي 
والرؤي�وي المتمركز ف�ي بنية النص ، 
واإلفادة م�ن رمزية الطفل وتوظيفها 
ف�ي الن�ص . بأعتب�ار أن الطفولة هي 
)مرحل�ة تأس�يس لل�ذات ، وأكتس�اب 
.الن�ص  والقي�م(  واألف�كار  للع�ادات 
يحمل خصائ�ص وجمالي�ات الّصورة 
التقريري�ة  ع�ن  بعي�داً   ، الّش�عري�ة 
والمباش�رة في تجس�يد واقع طفولي 
أليم ، متأثر بواق�ع وتفاصيل الحرب ، 
صورة تس�تنطق العق�ل والضمير معاً 
، فهو يتألم لمش�هد الطف�ل وهو يقع 
ضحية حروب وصراع�ات ، وهذه من 
فواج�ع المجتم�ع المس�تقبلية . )ألّن 

عس�كرة الطفولة إفس�اد له�ا وتأثيم 
لبراءتها وتجري�م لصفائها ونقائها( ، 
وتش�ويهاً للقيم الجمالي�ة والتداعيات 
النفس�ية المؤثرة فيه�ا ، التي تفقدها 
الب�راءة . فهذا الفيلس�وف “جان جاك 
ف�ي  ويح�رض  يس�تصرخ  روس�و” 
صيحته الشهيرة )اعرفوا الطفولة( .إن 
نص الش�اعر )طيارة الطفل الوردي!( 
صرخ�ة طفول�ة وضمير إنس�اني بما 
يتضمنه من شمولية الموضوع ولغته 
العالمي�ة ، عندم�ا ت�روي م�ا تخلف�ه 
الح�روب م�ن آث�ار مدم�رة للطفول�ة 
والحي�اة .عن�وان النص يش�مل الرمز 
الرئيس فيها وه�و )الطائرة الورقية( 
الت�ي تحم�ل رؤي�ة ودالل�ة واقعي�ة ، 
ُتش�كل أيقون�ة تقت�رن م�ع الطفولة 
لتك�ون مج�ال حيوي وش�كل تعبيري 

للن�ص ، من خالل رب�ط النص بالواقع 
، وأستكش�اف رمزيت�ة ودالالته ، يرى 
الس�يميائي  األمريك�ي  الفيلس�وف 
“ش�ارل س�اندز بي�رس” أن )األيقونة 
عالمة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه 
بفضل س�مات تمتلكه�ا ، وخاصة بها 
هي وحدها . قد يكون أي شيء أيقونة 
ألي ش�يء آخ�ر, س�واء كان الش�يء 
صفة أو كائنا فردا أو قانونا بمجرد ان 
تش�به األيقونة هذا الشيء وتستخدم 
عالمة له( . لقد أراد الشاعر في أختيار 
رؤي�ة  يق�دم  أن   ، الن�ص  موضوع�ة 
جديدة للقصيدة الطفولة ، تنسجم مع 
معطيات العص�ر . فالنص ينفتح على 
افق متعدد م�ن التاويالت امام القارئ 
وقدرت�ه على اس�تنطاق النص وس�بر 
اغ�واره واس�تنباط ال�دالالت الرمزية 
في�ه ، األلع�اب تحم�ل معان�ي تكوين 
ش�خصية الطف�ل ، ألن )اللعب هو من 
أساسيات الطفولة الحقيقية والسليمة 
، ألنه يعمل عل�ى تنمية الحالة العقلية 
والوجداني�ة وتحريض الخيال بش�كل 
واقعي وعل�ى األرض( ، فاللعب صفة 
طفولي�ة فطري�ة غريزية وإنس�انية . 
فأثر التجربة الش�خصية للشاعر يبدو 
واضح�اً في الس�ياق التعبي�ري للنص 
الش�عري ، حين يسترجع ذاكرته ، في 
إع�ادة أنتاج ص�ور ش�عرية تفصيلية 
يعيدها ف�ي محتويات نصه الش�عري 
. الطائ�رة الورقية جزء م�ن الطفولة 
ووسيلة تس�لية محببة لدى األطفال . 
يستعيد االنسان فيها شيئاً من طفولته 
التي اغتالتها الح�رب فيلهوا بالطائرة 
الورقي�ة ذات األل�وان الزاهي�ة . ولكن 
في نفس الوقت تعني إنعكاساً للحرب 
الش�اعر  يق�ول   ، المدم�رة  وأدواته�ا 
الشيلي “بابلو نيرودا” )إذا فقد الشاعر 

الطف�ل ال�ذي يعي�ش بداخل�ه ، فإن�ه 
سيفقد ش�عره ( ، والش�اعر “يعقوب 
زامل راض�ي” يوقضه صوت الطفولة 
الذي يتجلى حضوره في ذات الش�اعر 
، فهو يبرز في أوجاعه ويمأل ذاكرته ، 
فليس غريباً أن يتقمص الشاعر مراحل 
الطفولة ولعبها ، أو أن يتذكر الطفولة 

وهو يكتب نصه الشعري .
فالش�اعر يجمع بي�ن زمنين ، أحدهما 
ماٍض يراد أسترجاعه ، واآلخر حاضر 
ي�راد تجنب�ه . فص�ورة الطفول�ة في 
الش�عر تش�كل مرحلة يمر بها الشاعر 
أي شاعر ، ويمكن أن تكشف عن حالة 
إبداعية لدى الش�اعر . فعالقة الشاعر 
بالطفول�ة له�ا جانبي�ن هم�ا : جانب 
ذات�ي يتعل�ق بجم�ال ه�ذه المرحلة ، 
وجانب أخر ، هو موضوعي ، له عالقة 
بالوضع الذي يعيش الش�اعر .اللون له 
مدلوله الفلس�في والنفسي والجمالي 
المميز ، فهو له تماس وصلة انس�انية 
وروحي�ة بالنفس اإلنس�انية ورمزية 
جمالية يس�تعين بها الشاعر لتوضيح 
أفكاره ، فاللون في النص الش�عري له 
بعده الداللي ، ال�ذي ينطلق من الوعي 
الش�اعر ، فقد استخدم الش�اعر اللون 
أحساس�ه  ع�ن  ليكش�ف  “ال�وردي” 
والتعبير عن حالة نفسية اراد إيصالها 

للمتلقي .
فه�و ق�د يعك�س ش�خصية الش�اعر 
الحالم�ة بأح�الم الطفول�ة البريئ�ة ، 
ويج�د ف�ي كل ما حوله أش�ياء جميلة 
. الن�ص ال يخل�و من ص�ور وذكريات 
تعود بالقارئ لطفولة الشاعر وصباه 
يمي�ز  أه�م م�ا  )ال�وردي(  فالل�ون   ،
الصورة ف�ي عنوان النص ، فهو يحمل 
بالرؤي�ة  مرتبط�ة  ودالالت  إش�ارات 
الفنية والرمزية والنفسية التي تشكل 

النص ، لذلك ينبغي ربط اللون بالسياق 
الش�عري للن�ص حتى يح�دد دالالته ، 
ومن هذه الدالالت ، الطفولة ورمزيتها 
للحي�اة . يحلق الش�اعر “يعقوب زامل 
راض�ي” م�ع الطفول�ة الوردي�ة ف�ي 
فضاء ش�عري واس�ع ، يمكن أستقراء 
الن�ص فيه من خ�الل مضمونه ولغته 
وصوره . فهو يحمل في جنباته الكثير 
من الدالالت الرمزية يتجاوز بها الداللة 
التي أشار بها ظاهر النص . داللة تتمرد 
على المنحى التقليدي ، أسلوباً ورؤية ، 
وتنسجم مع معطيات العصر ، ويمكن 
عولمته بما يتضمنه من قضية أنسانية 
حين ي�)ف�رض نمطاً س�لوكياً عالمياً 
واحدا ً( من خالل الوجع االنس�اني في 
وص�ف ثنائية صدق الطفولة وبراءتها 
اإلنس�انية وحلمه�ا الضائ�ع وم�رارة 
الح�رب التي تري�د أن تمح�و الطفولة 
كقيم�ة جمالية ومعرفي�ة وأخالقية . 
من خالل ما تتركه من تداعيات ومآسي 
، فالنص في اس�لوبه الش�عري يجذب 
القارئ المتلق�ي ويبحر به إلى أعماقه 
، بأحس�اس أصيل ولغة غير متكلفة ، 
ممزوجة بمتعة جمالية ، يشوبها وجع 
انس�اني وهو يص�ف ثنائي�ة الطفولة 
والحرب . أن الشعر ليس اعادة صياغة 
للواقع فحس�ب ، وأنما هو انعكاساً له 
، ونص الشاعر “يعقوب زامل راضي” 
ليس مجرداً نصاً ش�عرياً ، بل هو نص 
يخت�رق اإلنس�انية بداخلن�ا ويترك أثر 
ج�رح فيه�ا . فيوثي�ق لقص�ة طفولة 
اس�تباحتها الحرب وأهلكه�ا اإلرهاب 
ونهش�ها الم�وت . ف��)كل كلم�ة في 
النص توازي رصاصة بندقية ، وقذيفة 
دباب�ة ، وص�اروخ طائرة ، ف�ي الزمن 
الضئيل لالندفاع ، وفي األثر الوجودي 

الذي ال ُيمحى( .

رقــــاب ذابلـــة

             قاسم وداي الربيعي

أيَن نمضي والّزمن الشحيُح رغاء
ذابلة تماماً حنجرة اإلصالح في رقاِب اآلخرين

أسأل عن أشباهي في مقابِر الغرباء
أنادي ويأتيني الّصدى دمية مشبعة بمضاجعِة الخوف

ُكن محترساً فالغماُم على كثرتِه ال يحجُب النور
أنا لم أكْن ميتاً حين هزل الفكر واستباحنا الطاعون

المرور خلف زقاٍق يجيُد العثرات
يفقدنا عبء المحنة ومخاض األرض

المتحذلقون يسرقون الضياء ويمرون خفافاً وجوههم علقم
هم عبٌء على أرضنا التي ال تموت

وأسالٌك شائكة تجاوُر النبَع والغصن
الحمُم المقذوفة من أفواِه الّرمل اآلسن

ال تغير أشرعة الحقول الّساجدة تحت ضياء الشمس
هي تلهو بالحفِر وتلتهم أثداء جمرها

لي حّق العبور من أسواِر الظلمات منتصباً منتشياً
وأقول لهم : هذا الكون الواسع ال تحتويه رقابكم الذابلة

وهذا التاريخ لن يكون ذات يوٍم محبرة يتالقفها الصبيان
القول التائه تصفعه األجياُل ويعّمه الخراب
تشّيعه أياٍد ملّوثة لُيقبر في مجاهِل القمامة

أبي العالء شاهدي على ُخطانا وغير هذي الجذور )1(
ابلْة حينما كان الّسلطاُن يهذي في طرقاِت السَّ

كنا نفترش أضالعنا جسوراً كي ال يسقط الَغضب
َيعتريني الخوف لكني منحت اآلخرين ُحسن النية

تلك الضوضاء، ال تجلب إليك إال أبواباً ضيقة
ال يسعك الخروج منها إال عارياً

رفيقك الشوُك بعد أن يغادرك الجدار والّزهر
قْف أُيها العنوان المسلوخ تحت المطر قبل هطول البول

اغتسْل من هذا السواد العالق فيك كالقطران والزرنيخ
عناق السماء ال يحتاُج إلى مقصلًة ومنشور سرّي.

___________________________
1�� أبو العالء المعري، ش�اعر وفيلس�وف وأديب عربي من العصر 
العباسي، ولد وتوفي في معرة النعمان في الشمال السوري وإليها 

ُينسب.
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نادين جابر: نادين نسيب نجيم االوىل.. وعيني عىل سريين عبد النور!
 ا ُيّمل من الحديث معها، إمرأة مثقفة موهوبة وقوّية، 
مبتع�دة ع�ن االعالم املرئي بقرار ش�خيص، مس�املة 
ومتصالح�ة مع نفس�ها اىل أبعد ح�دود، ترصيحاتها 
حيث ال يجرؤ اآلخرون مع العلم بأنها تفّرق جيداً بني 
الرصاحة والوقاحة وتعرف جي�داً أن الفاصل بينهما 
»لحظة«. ه�ي كاتبة يف رصيدها القلي�ل من االعمال 
ولك�ن لكل منه�ا قّصة نج�اح، نذكر منها مسلس�ل 
»لو«، »قصة ح�ب«، »بلحظة« وغريها من األس�ماء 
التي أحّبها الجمهور وحققت نسبة نجاح مرتفعة...

هي الكاتب�ة اللبنانية نادين جابر، التي كان لنا معها 
هذا اللقاء الحرصي.

بع�د عرض الج�زء االّول من مسلس�ل »بلحظة«، هل 
نادين راضية عن تفاعل الناس مع الجزء الثاني الذي 

يعرض حالياً؟
ج�داً راضية، مع العلم أن الجمهور يتفاعل مع نجوم 
العم�ل ولي�س م�ع الكاتب نفس�ه، ولكنه�م جميعاً 
ينقل�ون يل رّدة فع�ل الن�اس ويخربونني ب�أن الناس 
تنتظر أحداث املسلس�ل. ونس�بة املش�اهدة مرتفعة 
عىل الرغم من أن شاش�ة الجديد تمّر بظروف صعبة 
بس�بب حجبها يف العديد من املناط�ق، لذا يعترب االمر 
إنج�از وأنا فخورة بذلك، إضافة اىل نس�بة املش�اهدة 
املرتفعة عىل مواقع التواص�ل االجتماعي، وهذا دليل 

نجاح.
قل�ت إن العالم تتس�اءل حول أحداث املسلس�ل، فما 

الذي ينتظرهم؟
»معق�ول إنزعلكن املسلس�ل«؟ ال أس�تطيع، ولكنهم 
يتس�اءلون ما اذا كانت النهاية س�تكون س�عيدة أم 
حزينة وأنا أقول إن االمر نسبي بالنسبة للشخصيات 
وبالتايل ستكون نسبية بالنسبة للمشاهد وشخصيته 
ألج�واء  عادل�ة  النهاي�ة  بنظ�ري  ولك�ن  املفضل�ة، 

املسلسل.
من من املمثلني فاجأك بأدائه؟

أه�م ش�خصية كتبتها كانت ش�خصية »رب�ى« التي 
تؤديها املمثل�ة كارمن لبس يف املسلس�ل، كنت أكيدة 
بأن كارمن سوف تعطي كل ما لديها للشخصية ألنها 
عندما قرأتها تعلّقت بها وأحبتها، أدته بطريقة أجمل 

مما توقعت وال أتوقع ان أحداً كان سيلعبه مثلها.
هل إستحق زياد برجي الدور وأتى يف مكانه؟

طبعاً، ش�خصية س�يف كلّها رجولة ولكنها يف الوقت 
نفس�ه حنون�ة، خلط�ة ال تتوّف�ر كثريا ل�دى الرجل 
الرشقي إال عند زي�اد برجي ألنها بالحقيقة موجودة 
يف ش�خصية زياد برجي الذي يؤدي دور »س�يف«، و 

هو رجل حساس وفنان يشبهه بالحقيقة.
يعرض يف نفس وقت مسلسلك،  مسلسل »املحرومني«، 

و«الحب الحقيقي«، هل تابعتهما؟
طبع�اً، بحكم صداقت�ي مع باميال الكي�ك وإحرتامي 

الكب�ري للمنتج�ة مي أب�ي رع�د، تابعت ح�وايل ال 6 
حلق�ات م�ن » املحرومني«،ولكنن�ي ل�م اس�تطع أن 
أكمله ألنني أتابع مسلس�ي »بلحظ�ة«، »لن أقول لك 
إنني أتابع مسلس�لهم وال أتابع مسلس�ي«. مسلسل 
شّد انتباه الناس وقصته جميلة وشخصياته منوعة. 
باميال ت�ؤدي دورا جميالً »مش غريي�ب عليها«، وأنا 
من االشخاص الذين يؤمنون بموهبتها، هي شخص 
حقيق�ي ع�ىل الكامريا وبعي�داً عنه�ا، وأتمن�ى لهم 
التوفيق ونسبة املشاهدة التي حصلوا عليها مرتفعة 
ونجاحهم هو نجاحنا جميعاً ونجاح الدراما اللبنانية 
»حلو إنو نصفق لبعض ونش�ّجع بعض ألنو بالنهاية 
كلنا عم نشتغل لنفس البيت ومش نحاربوا متل ما ع 

يصري عىل مواقع التفاق االجتماع«.
هل انت مع الجرأة عىل مواقع التواصل االجتماعي؟

حلوة الجرأة، ولكن الفرق كبري بني الجرأة والوقاحة، 
علين�ا أن نفرح لبع�ض وإذا وج�دت املالحظة أتصل 
بالش�خص املعني م�ن محبتي ل�ه وال أجرحه بالعلن 

وأزايد.
نالحظ تفاوتا يف املسلسالت التي تقّدم؟

هذا التفاوت يحدث بني املسلس�الت اللبنانية والعربية 
املش�رتكة، ألن املسلس�ل اللبناني ال يب�اع اىل محطات 
عربي�ة وبالت�ايل االمكاني�ة االنتاجية مح�دودة وهذا 
ينعكس سلباً عىل نوعية املسلسل ألن كل يشء متعلّق 

بعملية االنتاج.
إذاً عامل االنتاج هو السبب الوحيد الذي أّدى اىل تفّوق 
االنتاجات السورية والرتكية عىل االنتاجات اللبنانية؟

نع�م ألنه بالنس�ة يل ال ينقصن�ا اي يشء، ال كّتاب وال 
قصة وال ممثلني أو حتى مخرجني.

لكن غالبية النصوص اللبنانية مقتبسة؟
ألن ه�ذا ما تري�ده التلفزيون�ات اللبناني�ة، هناك ما 
يس�مى بالعرض والطلب والتلفزيون يطلب ذلك ربما 
ألن�ه ال يري�د أن يخاطر بقص�ص جديدة قد تفش�ل، 

ولكننا نحن ككتاب لدينا أفكار جديدة.
أفهم أنك تستطيعني أن تكتبي مسلسل من تأليفك؟

طبع�اً«، »قصة حب« ل�م يكن مقتبس�اً وأكتب حالياً 
مسلس�لني من تأليف�ي. هذا الق�رار يع�ود اىل الجهة 
املنتجة والتلفزي�ون إذا طلب إقتباس قصة ناجحة يف 
الخارج أم ترك للكاتب حرية التأليف.وبالنس�بة يل أن 
أقتب�س أصعب من أن أبتكر فك�رة جديدة ألنه عّي أن 
أحول قصة ال تش�به مجتمع�ي وأُقرّبها اىل حّد ما من 

املشاهد.
أن�ت م�ن الكّت�اب الذي�ن يذك�رون يف الجينريي�ك أن 

املسلسل مقتبس؟
دائم�اً وملا ال أذكر، بالنهاية نحن ال نرسق وال نختبىء 
خلف أصبعن�ا، الجمهور س�وف يع�رف أوالً و أخرياً، 
وأخالقي�ًا ع�ّي أن أذكر ليكون ضم�ريي مرتاح. حتى 
ان أكثرية املسلسالت الرتكية مقتبسة عن مسلسالت 
سورية مثل »حب لاليجار« واملسلسل املرصي »حالوة 

الدنيا« وغريها، فلماذا ينتقدونها.
تتدّخل نادين جابر يف اختيار أبطال مسلسلها؟

بالنهاية القرار يعود لرشكة االنتاج ولكن يجب أن يتم 
التوافق بني الكات�ب، املنتج واملخرج ألن الكاتب يضع 
تصوّره اىل جانب الش�خصيات ويعقد إجتماعاً تقّرر 
في�ه التفاصيل. بالنهاية الش�خص الصحيح يجب أن 
يك�ون يف املكان الصحيح ولكن أحيان�ًا املنتج يفرض 

رأيه ويأتي بالشخص غري املناسب.
كيف تصفني عالقتك برشكات االنتاج اليوم؟

ال خالفات مع أحد وأح�رتم جميع الرشكات وأترّشف 
بالعم�ل معه�ا جميعه�ا الن كل واحدة منها تش�ّكل 

إضافة يل.
وما هي رشوطك يف العمل؟

رصاح�ة مؤخ�راً، رشط�ي االس�ايس كان أن يع�رض 
املسلس�ل تماماً كما أس�لمه »يعني إذا س�لمته 30 ما 

ينعرض 45«.
تعرتضني ألنه دفع لك ثمن 30 حلقة فقط واملنتج أخذ 

الباقي؟
»مش عم بحك�ي عن القبض أنا ما ب�دي إقبض 45« 
ع�ىل املنتج أن يطلب مني كتاب�ة 45 حلقة »يقبضني 
30 م�ش مش�كلة«، ولكنن�ي أعرتض الن�ه يؤثر عىل 
املسلس�ل ألن الكاتب يقس�م كمية االح�داث عىل عدد 
معنّي من الحلقات ويش�كي الناس بعدها قائلني بأن 

إيقاع هذا الكاتب واملسلسل ممّل!
كم مسلسل تستطيعني أن تكتبي يف السنة؟

إجماالً 2 ألنني لس�ت متفرغ�ة كلياً للكتابة ، بل ايضا 
أهتم بعائلتي.

من النجمة التي ترغبني أن تكون بطلة يف مسلس�التك 
املقبلة؟

سريين عبد النور.
من هي النجمة االوىل يف لبنان؟

نادين نجيم حالياً.

غريب الدار

أول واح�د غن�ى ف� الس�ينما كان محمد عبدالوه�اب، التانى كان حامد م�رىس، الىل ممكن 
تعرفه شكال ك� ممثل كوميدى، لكنه مطرب وصييت كبري، التالت كان عبده الرسوجى، جد 

أحمد السقا مبارشة من ناحية األم.
 الرسوج�ى كان صييت معروف، ف� كانوا ب� يس�تعينوا بيه ف� الس�ينما ك� مطرب مش ك� 
ممث�ل. أحيانا يظهر ب� صوته بس، وأحيانا ب�� صوته وصورته، لكن وهو ب� يغنى، مالوش 

دور ف� الفيلم.
س�نة 1936، أم كلثوم عمل�ت فيلم وداد، وكانت ب� تحرض ل� أغان�ى الفيلم، ف� جالها واحد 
بلدياتها ش�اب، ب� يلحن، وعرض عليها غنوة: »عىل بلد املحبوب«، ف� هى ما حبتش تغنيها، 
ش�افتها غنوة ش�عبية خفيفة، بس ادوها ل� مطرب يغنيها ضمن أحداث الفيلم كده يعنى، 

وكان املطرب ده هو عبده الرسوجى.
غناه�ا الراج�ل، وملا الفيلم اتعرض، كانت من أنجح الحاجات ف�� الفيلم، ف� ثومة قالت لك: 
جحا أوىل ب� لحم توره، الفيلم أصال بتاعى، والغنوة كانت معروضة عىل، واللحن ف� النهاية 

ملك السنباطى، ف� جابت السنباطى، وطلبت منه تغنى الغنوة عىل إسطوانة، وقد كان.
بس ناس كتري من السميعة مش ب� يعتربوا إن بداية شغل السنباطى وأم كلثوم، وال هى وال 
كام أغنية بعدها، ل� إنها كانت أغانى مناس�بات وحاجات عرضية، ف� أول أغنية بينهم من 

الناحية الفنية كانت »النوم يداعب جفون حبيبي« 1938، الىل غنتها ىف أمريكا.
بع�د »عىل بل�د املحبوب« الرسوجى اش�تغل ىف كام فيلم، لكن األغانى م�ا حققتش نجاحات 
تذك�ر، وتقريبا مفيش حاج�ة معروفة ليه غري غنوة تانية، رضب�ت برضه أكرت ب� كتري من 

»بلد املحبوب«، هى غنوة »غريب الدار«.
كان فيه ملحن ومطرب مش معروف قوى اس�مه محمد قاس�م، كان ش�غال ىف دار القضاء 
العاىل، وب� يغنى ويلحن ك� هواية، وأغلب ش�غله ك� ألحان كان مع عبداملطلب، وك� مطرب 

ىف جوقة محمد عبدالوهاب. 
قاسم راح تونس أوائل الخمسينيات، ف� قابل شاعر مرصى مفيم هناك اسمه عىل الشريازى، 
وعمل�وا مع بعض غنوة عن الغربة الىل هم فيها دى، ف� كانت »غريب الدار«، وس�جلوها ف� 

اإلذاعة التونسية الرسمية ب� صوت محمد قاسم.
ملا رجع صاحبنا مرص، قابله عبده الرسوجى، وس�معه الغنوة، ف� الرسوجى اش�رتاها منه، 
وسجلها هو، وأذاعتها اإلذاعة املرصية، ونجحت، بس ده ما شفعش ل� الرسوجى، خصوصا 
إن�ه بعد يوليو، اللون ده ما بقاش مطلوب قوى م�ن اإلذاعة، ف� اختفى ناس كتري، وبعدها 

ب� شوية الرسوجى اعتزل.
لك�ن »غري�ب الدار« فضلت، ول�� حد دلوقتى غناها اتنني، التالت كان س�يد إس�ماعيل، الىل 
اتعرف ىف فرتة عىل محمد قاس�م، وعملوا س�وا غنوة اس�مها »حبيت بل�دي«، كلمات محمد 
فتح�ى مه�دى، الغنوة اش�تهرت بعديييني ىف الس�بعينيات وأوائ�ل الثمانيني�ات، ملا صورها 
التلفزيون كليب، إخراج عبداملنعم ش�كرى، وس�يد إس�ماعيل البس الجالبي�ة، ومعاه طفل 

صغري، عىل أساس إن الكالم ب� يقول:
حبيت  بلدى 
وعشان بلدي

أنا عايزك تكرب يا ولدي
وأشوفك ب� تعمر فيها

وب� تزرع ورد ف� صحاريها
وب� تبنى مصانع يا ولدي

تبنيها وتسعد أهاليها
ف� الفرتة الىل قاس�م عرف س�يد إس�ماعيل فيها، إسماعيل س�جل »غريب الدار« تالت مرة، 
وطبعها ف� رشكته »راندا فون«، أما الرابع الىل غنى »غريب الدار« ف� ده ممثل كبري، الناس 

مش واخدة بالها منه ك� مطرب.
امله�م إن آخ�ر أغنية ل� محمد قاس�م، عىل ح�د علمى، كانت ل�� أحمد عدوي�ة، وهى أغنية 

مشهورة »علقنى ف� الهوا وفلق«.

بقعة ضوء

مؤمن المحمدي

رش�ح صناع مسلس�ل »الضاحك الباكي«، 
ال�ذى يتن�اول قص�ة حي�اة الفنان 

الريحان�ي،  نجي�ب  الراح�ل 
س�لطان  صف�اء  الفنان�ة 
لتقوم بتجس�يد ش�خصية 
بديع�ة  الراحل�ة  الفنان�ة 

مصابنى داخل األحداث.
مسلس�ل »الضاح�ك الباكي« 

كان مق�رًرا أن يخ�رج إىل الن�ور 
منذ عدة س�نوات، إال أنه تم تأجيله 

بسبب أزمات إنتاجية، ويحاول صناع 
العمل ىف الفرتة الحالية حل تلك األزمات 

لعرضه خالل شهر رمضان املقبل.

مروة عبد املنعم يف »كالم كبار«

القاه�رة: إنضم�ت الفنانة مروة 
عب�د املنعم لفريق عمل مسلس�ل 

وال�ذي  كب�ار«  »كالم  األطف�ال 
م�ع  الي�وم  تصوي�ره  س�ينطلق 

مجموعة م�ن الفنانني الش�باب، 
وت�دور أحداثه يف إط�اٍر اجتماعي 
كومي�دي من خالل ضابط رشطة 
تغ�رّي  عدي�دة  ملواق�ف  يتع�رض 
مجرى حياته. علماً أنها سُتشارك 
يف بطولت�ه م�ع الفنان�ة نورهان 
والفنان محمد نور الذي يعود من 
خالله إىل التمثيل، فيما سيتواصل 
التصوير حتى نهاية العام الجاري 
بش�كٍل  املسلس�ل  م�ن  لإلنته�اء 

كامل.
يذكر أنها س�تتفرغ بش�كٍل كامل 
لهذا املسلسل الذي كتبه أحمد نور 
ومحمود جامي�كا ويخرجه مالك 
شاي وبش�ارك فيه س�تة أطفال 
ت�دور قصة العمل حولهم بش�كٍل 

رئييس.

صفاء سلطان
تقرتب 

من »بديعة مصابني«

تنويه
نرش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 1562 يف 28 / 11 
/ 2017 اع�الن الس�ادة مس�اهمي رشكة املناه�ل لالنتاج 
الزراع�ي / مس�اهمة خاصة / دعوة الهيئ�ة العامة حيث 
ذكر يف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع 
اىل نف�س اليوم الخميس املص�ادف 21 / 11 / 2017 خطأ 

والصحيح هو 12 / 12 / 2017 لذا اقتىض التنويه .

الرياض: رّصح�ت الفنانة نوال 
الكويتي�ة أنها مس�تعدة للغناء 
عىل خشبة مس�ارح السعودية 
صادفه�ا  وإذا  حلمه�ا.  وه�ذا 
م�رشوع من ه�ذا القبي�ل، فهي 
ستسعى له بنفسها، ألنها تعرف مدى 
محب�ة الجمهور الس�عودي له�ا ووقفتهم 
الرائعة معها، خصوصاً يف مرحلة إنضمامها 
لربنامج The voice.وع�ن ألبومها الغنائي 
الجدي�د، قالت: أن�ا أحب أن أجه�ز ألبومي 
ع�ىل ناٍر هادئة، لكنه س�ريى النور يف العام 

2018 ب�إذن الله.وع�ن الش�عراء لألغنيات 
فيه، قالت أنها تتعاون مع تركي آل الشيخ 
وبدر بن عبداملحسن الذي سُتغني له للمرٍة 
األوىل يف ألبوم، وبدر بورس�ي وخالد عوض. 
أما من امللحنني، فهناك طارق محمد، يارس 
بوع�ي وس�هم ال�ذي س�تتكثف مالحقتها 
له حتى تس�تطيع أن تخ�رج بتعاون جديد 
مع�ه. أما عدد األغاني التي س�يحويها فقد 
يتضم�ن ع�رشة أغان�ي فق�ط، علم�اً أنها 
تس�تعد لتصوير أغني�ة »عام س�عيد« مع 
املخرج�ة آنج�ي يف وق�ٍت قري�ب جداً.وعن 

األغنية الرتكية التي تأجلت أكثر 
من مرة، قالت: األغنية موجودة 

وأنا خايفة أغنيها ألن فيها شوي 
صعوب�ة يف الغن�اء. وأخ�ى م�ن 

عملي�ة نط�ق الح�روف أن ال تكون 
بالشكل الصحيح، لكني أتدرب عليها، 

وس�وف ُتطَرح يف وقتها عندما أش�عر 
بأنن�ي أج�دت فيه�ا بالش�كل الجميل. 
وهي من ألحان إس�ماعيل تونش بالنك، 
وربما سيغنيها معي ألن عنده إحساس 

جميل وصوت رائع.

تأكي�دات عديدة ع�ىل أن الكاتبة واملؤلفة مري�م ناعوم أنهت بالفعل 
كتابة ثماني حلقات ضمن مسلس�ل النجمة منى زكي الجديد الذي 
تعود من خالله للدراما يف شهر رمضان لعام 2018، ولكننا استطعنا 
معرفة األزمة التي قد تطيح ظهور منى ومحاوالتها العودة وتجاوز 
تلك األزمة.فقد علمنا بأن املخرج ومنى زكي أعجبا بالفعل بحلقتني 
من العمل، فيما طلبا من ناعوم تغيري الحلقات الس�ت األخرى، فيما 
هي مش�غولة يف الوقت الحايل بمسلس�ل أحمد عز الجديد »أبو عمر 
امل�رصي« ال�ذي تضع في�ه كل طاقتها من أجل أن يخ�رج بالصورة 
املناس�بة؛ وهو ما جعل منى تقّرر االعتذار بش�كل مبدئي عن العمل 
بل علمنا أيضاً أنها بدأت يف الوقت الحايل قراءة س�يناريوهات أخرى 

كي تحّدد موقفها.

وقد حاولنا االتصال بمنى زكي ملعرفة رأيها باألمر، إال أنها لم تجب، 
فيما تحّدثنا إىل النجم أحمد عز الذي قال إنه ال عالقة له بهذه األمور، 
وهو بالفعل يحرّض يف الوقت الحايل ملسلسله الجديد، وال يعرف شيئاً 
عن أي مسلس�الت أخرى، إضاف�ة إىل أن التعاقد مع مريم ناعوم تم 
من�ذ فرتة طويلة حيث إنه اتفق عىل املسلس�ل قبل فرتة ولكنه أّجله 
لرغبته يف أن يظهر بالش�كل املناسب.من جانب آخر، علمنا بأن منى 
زكي ق�ّررت أن تقبل عىل تجربة الغناء ألول مرة وبالفعل ش�ّجعتها 

دنيا س�مري غانم ع�ىل التجربة حي�ث إنها س�تغني يف الحفل الذي 
س�يقام يف ملتقى »أوالدنا« برعاية اليونيس�يف لكونها س�فرية 

النوايا الحسنة وذلك يف آذار/مارس املقبل.

كاميليا ورد تطلق كليب ثاين
لـ »أموته بإيديا«

ما هي التجربة التي ستخوضها ميساء مغريب 
للمرة األوىل؟

ب�ريوت: أطلق�ت الجزائري�ة كاميلي�ا ورد كلي�ب ثان�ي 
 FB ألغني�ة »أموته بإيديا« بنس�خة الريمك�س من إنتاج

Production وتوزيع أرابيكا.
وأع�اد توزيع األغني�ة العراقية املنس�ق املوس�يقي ألبري 
بويادجيان، وصوره املخرج شهاب عباس يف امللهى الليي 

RAW Beirut، أّم�ا تصميم الرقصات ف�كان ل� ليوناردو 
ترزيان.

هذا وتتحرض كاميلي�ا مع الرشكة املنتجة لتصوير كليب 
ألغني�ة خليجي�ة جديدة يف األس�بوع املقب�ل، تليها أغنية 

مرصية بالتعاون مع رشكة أرابيكا.

تس�تعد الفنانة ميس�اء مغربي لخوض أول تجربة إخراجية لها من خالل فيلم سينمائي سيكون تجربتها األوىل 
يف عالم اإلخراج، وستحل مغربي ضيفة عىل العمل بمشهدين فقط وهو من إنتاجها، ورفضت مغربي التطرق 

للعمل، واعدة بأنها ستكش�ف عن كل التفاصيل قريباً عرب موقع س�يدتي، كما رصحت الفنانة ميس�اء 
مغربي بأنها س�تتواجد هذا العام بعملني دراميني اجتماعيني، س�يكون أحدهما أيضاً من إنتاجها 

والثان�ي يف م�رص، ولكنها لم تس�تقر إىل اآلن عىل النص الذي س�تختاره، كم�ا أنه معروض 
عليه�ا أكثر م�ن نص يف مرص لم تخرت أحدهم بعد، كما عربت عن س�عادتها عن النتائج 
الت�ي حصلت عليها املوس�م املايض من خالل عملها »قلبي معي« الذي القى استحس�ان 

من وراء إطاحة منى زكي يف رمضان 2018؟

نوال الكويتية:
احب ان اجهز البومي عىل نار هادئة
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       عمار شواي 
       تصوير ابراهيم خالد

قال وزير الشباب والرياضة عبد 
الحسين عبطان، ان االنجازات 
التيي حققها ابطيال الباراملبية 
يسيتحق منا ان نسيمي يومهم 
بيوم االبطال وليس يوم املعاق. 

يف  كلمتيه  خيال  ذليك  جياء 
اقامتيه دائرة  اليذي  املهرجيان 
يف  والرياضية  البدنيية  الرتبيية 

والرياضية،  الشيباب  وزارة 
بمناسيبة اليوم العاملي للمعاق، 
عيى ملعب الراحل عيل حسين 
بحضيور  الشيبابية  املدينية  يف 
عدد من الشيخصيات الرياضية 
الوطنيية  املنتخبيات  وممثييل 

واالوملبياد الخاص.
ابطيال  ان  عبطيان  وبين 
الباراملبيية يسيتحقون منيا كل 
يف  والسييما  واالسيناد  الدعيم 
ونحن  الخارجية،  مشياركاتهم 

نفتخير بهيم وبأدائهيم املتميز 
الذي تكلل باألوسمة امللونة التي 
زينيت صدورهيم ورفعوا اسيم 
العراق عاليا يف املحافل الدولية.

بهيذا  االحتفاليية  ان  واضياف 
اليوم االنساني واالخاقي يجب 
ان تكيون ذات طابع تشياركي 
تتعياون فييه كافة املؤسسيات 
الرياضيية  وغير  الرياضيية 
الرييايض  االعيام  والسييما 
الذي نقيل الصيور الجميلة عن 

بطوالتهم ونتائجهم املميزة.
من جانبه اشياد رئييس اللجنة 
الباراملبية عقيل حميد، بخطوات 
والرياضية  الشيباب  وزارة 
والسييما اهتمام السييد الوزير 
لألبطيال  ومرافقتيه  املبيارش 
خارج العراق ودعمهم املسيتمر 
والذي شكل حافزا معنويا كبرا 

لتحقيق النتائج املرجوة.
بالييوم  االحتفيال  ان  واشيار 
العاملي للمعياق بهذا اليوم الذي 

انصيف به املجتميع الدويل ذوي 
االعاقة عام 1981 والتي وقعت 
بموجبيه االميم املتحيدة هيذه 
االتفاقية، منحت بموجبه الحق 
للمعاقين بممارسية مهامهيم 
السييما  املختلفة،  وانشيطتهم 
وان العيراق لدييه الكثير مين 
املعاقن نتيجة الحروب الكثرة 

التي املت به.
ونيوه رئيس االوملبيياد الخاص 
سيعد عبد ياسن اىل ان تأسيس 

االوملبيياد الخياص كان يف عيام 
هيذه  خيال  وحصدنيا   2001
مين  العدييد  املاضيية  الفيرتة 
االوسيمة والجوائيز يف املحافيل 
الدولية، ونقدم الشكر واالمتنان 
الهتمام وزارة الشباب والرياضة 
املستمر السييما توفر القاعات 
التدريبيات  ملمارسية  الازمية 
والبطوالت املحليية التي تحتاج 
اىل وضع خاص ومختلف، والذي 
كان ليه االثير الكبير يف حصيد 

الجوائز والبطوالت .
وتضمنيت االحتفاليية عددا من 
الفعاليات واملشاركات حيث تم 
عرض فلم استعرايض إلنجازات 
العراقيية  الباراملبيية  اللجنية 
فضا عين تكريم الوزيير لعدد 
من الاعبن اصحاب االنجازات 
مبياراة  نظميت  الختيام  ويف 
استعراضية لكرة القدم جمعت 
نجيوم املنتخب الوطني العراقي 

مع منتخب الصم والبكم.

عبطان: االنجازات التي حققها أبطال الباراملبية تستحق أن نسمي يومهم بيوم األبطال
وزارة الشباب تحتفي بيوم المعاق العالمي

مانشسرت سيتي يضع عينه عىل صخرة دفاع تشيليس

أوزيل يشعل تكهنات انضاممه للامنيو

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال االس�كتلندي بات نيفني، جناح تشيليس األسبق، 
إن مانشسرت سيتي اإلنجليزي، يرغب يف التعاقد مع 

صخرة دفاع البلوز، خالل الفرتة املقبلة.
وق�ال نيف�ني، يف ترصيح�ات ملحط�ة اإلذاع�ة 
األيرلندية “ني�وز توك”، إن الس�يتي يرغب 
يف ضم مدافع تش�يليس الشاب، أندرياس 
الف�رتة  يف  تألق�ه  بع�د  كريستنس�ن، 

األخرية.
ونيفني هو ناقد ريايض له توقعات 
يحرتمها الجميع، كما أنه ضيف 
دائ�م ع�ى تلفزيون تش�يليس، 

وشبكة بي بي يس.
وأوضح: “سمعت كالما، وأنا 

ال أعرف ما إذا كان صحيحا، ولكن الالعب املرغوب فيه 
من قبل الس�يتي أكثر من أي العب آخ�ر، هو أندرياس 

كريستنسن”.
ورغم ترصيحات نجم تش�يليس األس�بق، إال أن النادي 
لن يفرط يف مدافعه بس�هولة، حيث شارك كريستنسن 
كأس�ايس يف املباريات األربعة األخرية، مع فريق املدرب 

أنطونيو كونتي، بالربيميريليج.
ويبدو أن كريستنس�ن قد حل محل ديفيد لويز، يف دفاع 
تشيليس هذا املوس�م، وخالل فوز يوم السبت 3-1 عى 
نيوكاسل يف ستامفورد بريدج، تم استبدال كريستنسن 
قبل الدقائ�ق العرش األخرية، وذل�ك إلراحته قبل مباراة 
دوري أبط�ال أوروبا، ض�د أتلتيكو مدري�د، يف منتصف 

األسبوع الجاري.
وس�ينتهي العقد الحايل لكريستنس�ن، البالغ من العمر 

21 عاما يف تشيليس، عام 2021.

              المستقبل العراقي / وكاالت

أثار مسعود أوزيل، نجم فريق آرسنال مخاوف جماهري فريقه، وذلك بعد سلوكه الغريب عقب 
هزيمة الجانرز 1-3 أمام مانشسرت يونايتد ضمن الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وانترش فيديو لصانع األلعاب األملاني عقب املباراة، وهو يقوم بمصافحة واحتضان عدد من أفراد 
الجهاز الفني ملانشسرت يونايتد، الذي يقوده الربتغايل جوزيه مورينيو.

ورغ�م أن أوزي�ل فعل ذل�ك نظرًا ملعرفته الس�ابقة بهم، عندم�ا كان يعمل معهم يف ن�ادي ريال مدريد 
اإلسباني، إال أن هذا الترصف، قد أثار القلق يف نفوس جماهري فريق شمال لندن، خوًفا من أن يكون دليالً 

عى أن الالعب يف طريقه إىل مانشسرت يونايتد، كما تشري تقارير صحفية عديدة.
وكان موريني�و ق�د رفض مؤخرًا اس�تبعاد انتقال أوزي�ل لفريقه، علًما بأن العقد الحايل لالعب مع آرس�نال 
س�ينتهي بنهاية املوسم الحايل ونفس األمر بالنس�بة لزميله التشييل أليكسيس سانشيز، ويحق لهما التوقيع 

ألي ناٍد بحلول فرتة االنتقاالت الشتوية، مطلع الشهر املقبل.

         المستقبل العراقي/ متابعة

أت�م ن�ادي مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي، 
بقيادة مدرب�ه البرتغالي، جوزيه مورينيو، 
ضم موهبة أوروبية شابة، يتنبأ لها الجميع 
بمستقبل مميز.وذكرت صحيفة “ذا صن” 
البريطاني�ة، عبر موقعه�ا اإللكتروني، أن 
مانشس�تر يوايتد أكم�ل صفقة ضم العب 
منتخب فرنسا تحت 17عاما، أليو تراوري.

وأضاف�ت الصحيفة أن الالعب الس�ابق في 
فريق الناشئين بنادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي، خاض مباراته األولى مع يونايتد 
خ�الل الخس�ارة الت�ي تلقاه�ا فريق تحت 
18 س�نة، أمام وولفرهامبتون األس�بوع 
تصريح�ات  الصحيف�ة  الماضي.ونقل�ت 
مدرب فريق تحت 18 عاما، كيران ماكينا، 
التلفزيوني�ة،  يونايت�د  مانشس�تر  لقن�اة 
الت�ي قال فيها: “تراوري ش�اب نراقبه منذ 
فت�رة، إنه العب وس�ط قوي يح�ب الجري 
من منطقة إلى أخ�رى، إنه قوي من الناحية 
التكتيكي�ة ويتط�ور بش�كل دائم، هو ش�اب 
لطيف ولغته اإلنجليزية تتحّس�ن، ينسجم مع 
الفري�ق ويتأقلم بش�كل جيد ف�ي النادي”.ولن 
يك�ون بمق�دور ت�راوري المش�اركة في كأس 
إنجلترا للش�باب، حتى يكمل ال�� 17 من عمره، 

في يناير المقبل.

مانشسرت يونايتد يكمل ضم جوهرة شابة

هازارد يكشف كيف تغري دوره بعد انضامم موراتا لتشيليس
            المستقبل العراقي / متابعة

يعتق�د إيدين ه�ازارد نجم فريق تشيلس�ي 
االنجلي�زي أن دوره وطريق�ه لعب�ه تغي�را 
كثي�را منذ انضم�ام ألفارو مورات�ا للفريق 
الغرب لندني هذا الموسم، وأن أسلوبه على 
أرض الملع�ب اختل�ف عن الفت�رة التي كان 
يق�ود فيه�ا دييجو كوس�تا هج�وم الفريق 

األزرق
وس�جل البلجيك�ي الدول�ي 8 أه�داف من�ذ 
العودة من اصابة في الكاحل في س�بتمبر/ 

أيل�ول، بما فيها ثنائية ف�ي الفوز 1-3 على 
نيوكاسل ضمن الدوري اإلنجليزي الممتاز.

ومع تس�جيله 5 أهداف وصناعته 2 في آخر 
4 مش�اركات له كأساس�ي مع البلوز، فإنه 
من الواض�ح أن هازارد أصبحت لديه عالقة 

رائعة على أرض الملعب مع زميله الجديد 
اإلسباني موراتا.

وف�ي ه�ذا الص�دد ق�ال ه�ازارد ف�ي 
تصريحات لتليفزيون تشيلس�ي “نعم 

األمر مختلف عن الموسم الماضي”. 
وأض�اف “ف�ي الموس�م الماضي 

كن�ت ألعب أكث�ر على 
الجن�اح األيس�ر ولكن 
اآلن مع وج�ود ألفارو، 
نح�ن نح�اول أن يك�ون 
هن�اك راب�ط بينن�ا، لق�د 
أكث�ر  دور  ف�ي  أصبح�ت 
وعمقا”.وتاب�ع  مركزي�ة 
“لدينا عالقة جيدة وتفاهم 
الملع�ب  أرض  عل�ى  رائ�ع 
وأيضا مع بقية الالعبين، نحن 

سعداء باللعب معا”.

المستقبل العراقي/ وكاالت            

تح�دث فلورنتين�و بيري�ز، رئيس ري�ال مدريد، 
خ�الل حف�ل تكري�م األعض�اء الذي�ن خدموا 

النادي ل�25، 50 و60 عاما، واكد أن النادي 
يعيش أزهى عصوره عب�ر التاريخ.وقال 
بيريز:”ري�ال مدريد ه�و أعظم نادي في 

العال�م، ولم يأت ذلك س�وى بالعمل الذي 
ق�ام به هؤالء األعضاء ط�وال ال� 25، 50 
و60 س�نة الماضي�ة، لذا أري�د أن أعبر عن 
ش�كري وامتناني له�م على هذا الوالء خ�الل 115 عاما”.وتابع 
“ش�خصيات أس�طورية مثل س�انتياجو برنابيو وألفريدو دي 
س�تيفانو، ورئيس�نا الفخري باك�و خينتو، رس�مت لنا طريقا 
مليئ�ا باإلنج�ازات الرياضي�ة، مهمتن�ا هي الحف�اظ على تلك 
المبادئ لنظل الفريق األكثر إعجابا في العالم”.وعن مس�توى 
الفريق الحالي قال “لدينا فريق مذهل يستطيع مواصلة الحلم 
بقي�ادة زين الدي�ن زيدان الذي فاز بكل ش�يء هنا في ناديه 
األزل�ي ريال مدريد”.وواصل “زيدان يحمل الموهبة والقيم 
التي يجب أن تتوافر في قائد ريال مدريد، ولدينا س�يرجيو 

رام�وس ومارس�يلو وهم مث�ال آخر للقيم الت�ي تمثلنا”.
وع�ن كريس�تيانو رونال�دو ق�ال: “هو اآلخر م�ن رموز 
الن�ادي، إنه خليفة دي س�تيفانو في مدري�د، هو الهداف 
التاريخ�ي للن�ادي كما حصل على جائ�زة األفضل للمرة 

الثانية، وس�يحصل على الكرة الذهبية للمرة الخامسة”.
وأضاف “نعيش واحدة من أفضل اللحظات في تاريخنا، 
ُيع�د ري�ال مدريد الي�وم نموذج�اً للتنظيم م�ع صالبة 
اقتصادية واس�تقرار مؤسسي يش�كالن قاعدة قوية 
للحفاظ على الري�ادة الرياضية”.وختم “أنتم ريال 
مدري�د وتحملونه في قلوبكم.. أنتم ش�يدتم هذه 
األسطورة، مستقبلنا مضمون مع أعضاء مثلكم 

يحققون أحالم جميع المدريديستا حول العالم.

برييز: 
رونالدو خليفة 

أسطورتنا.. 
وزيدان مثال لقيم 

ريال مدريد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
 d2o ه�ل تعل�م .... أن املاء الثقي�ل هو مركب كيميائ�ي صيغته

ويشكل 0.014 % من املاء العادي...؟
هل تعلم...أن السلحفاء تعيش 20يوما بدون طعام والماء ...؟

ه�ل تعلم أن وزن الطن م�ن الحديد بعد أن يص�دأ تماما يصبح 
ثالثة أطنان .

أن أط�ول الح�روب يف العال�م هي ح�رب املائة عام بني فرنس�ا 
وبريطاني�ا، عام 1338م، واس�تمرت حتى عام 1453، أي دامت 

115 عاماً
أن مسامري الحديد ال تصلح يف تثبيت خشب البلوط وذلك بسبب 
امل�ادة الكيماوي�ة املوج�ودة يف الخش�ب والتي تتس�بب يف صدأ 

املسامري
أن املنجم املس�مى ) س�يربابيالد( الذي إكتش�ف يف الربازيل أنتج 

أضخم سبيكة ذهب إذ بلغ وزنها 600 كيلو غرام دفعة واحدة.
أن غصن الزيتون يرمز إىل الس�الم ، ويكثر شجر الزيتون يف بالد 

حوض البحر املتوسط ، وأن شجر الزيتون تعمر 200 سنة .
أن أط�ول الح�روب يف العال�م هي ح�رب املائة عام بني فرنس�ا 
وبريطاني�ا، عام 1338م، واس�تمرت حتى عام 1453، أي دامت 

115 عاماًز
أن أول حديقة حيوان انش�ئت يف العال�م . . كانت يف باريس عام 

1793م.
تحتوي طبقة األيونس�فري وهي الطبقة العليا يف الغالف الجوي 
عىل جس�يمات ذرية مش�حونة لها أهمية بالغ�ة يف االتصاالت، 

وانتقال موجات الراديو.

حالًيا أنت مم�زق بني الرغبة يف إنجاز األمور 
وخيبة األمل لوجود حدود لذلك. ال تس�تخدم 
إرصار غ�ري املرشوط يف ك�ر الحواجز، ألن 
املحيطني بك قد يفقدون صربهم ويهجروك. 
انتظر حتى تهدأ األمور ويمكنك التعامل مع 

اآلخرين بتفهم وصرب أكثر.

اليوم ال تبدو قادًرا عىل إنجاز أي يشء، ولكن 
ال تدع ذلك يرجعك كثريًا للخلف. إذا استمريت 
يف العمل بثبات، س�وف تكتشف النجاح مرة 
أخرى. الوضع مشابه يف حياتك الخاصة، مع 
رشيك حياتك وأيًضا مع األصدقاء. ابحث عن 

الحلول للتناقضات

يف العم�ل، أن�ت ذو تأثري مه�دئ، ويلجأ إليك 
الزم�الء لطل�ب النصيح�ة واملس�اعدة، وما 
أحس�ن هذا بالنس�بة لثقتك وإيمانك بذاتك. 
تس�تطيع مواجهة أي يشء بسهولة. لكن ال 
تنىس أقرب األمور إىل قلبك ألنك عندئذ سوف 

تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك.

قد يكون اليوم مضطرًبا، فمن ناحية، الكثري 
من األشياء لن تسري عىل رغبتك، ومن ناحية 
أخرى، ستجد نفسك يف مواقف صعبة بسبب 
من هم حول�ك. ال تبال�غ يف ردة فعلك، ولكن 
حاول اس�تعادة هدوئك، وح�اول فرض ذلك 

عىل اآلخرين

يمكن�ك اليوم العمل بش�كل بّن�اء من خالل 
الفري�ق، وه�ذا يعني أنك س�وف تس�تطيع 
تطبيق أصع�ب األفكار اليوم. س�وف تتلقى 
دعًما بش�كل خاص من خ�الل العمل وكذلك 
حيات�ك الش�خصية، أظه�ر حب�ك لآلخري�ن 

بهدف تقوية العالقات.

ال يبدو أن األشياء تسري بصورة جيدة اليوم، 
فلدي�ك أيًضا مش�كلة يف الرتكيز ع�ىل املهام 
اليومية. عىل الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، 
ال تخفض رأسك يف يأس. إذا قمت بأفضل ما 
عندك فس�وف تحصل ع�ىل بعض النجاحات 

املحدودة، إال أنه ال يجب أن تتوقع الكثري.

ك�ن ش�جاًعا واقتس�م آمال�ك ورغباتك مع 
اآلخري�ن، وس�وف تتلق�ى الكثري م�ن ردود 
األفعال اإليجابية التي س�وف تعطيك الحافز 
س�تقوم  كم�ا  أحالم�ك،  لتحقي�ق  اإلض�ايف 
باجت�ذاب املزيد من املؤيدي�ن. حتى يف مكان 

العمل

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

بدقة

س�تعم أج�واء م�ن االرتياب تس�توجب منك 
اتخ�اذ موق�ف، وس�تجد حالًي�ا صعوب�ة يف 
التخيل عن طريقة تفك�ريك املعتادة، بالرغم 
من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من 
املايض. مع ذلك، حاول أن تكون متفتح حتى 

تتمكن من تعدي املصاعب

ألول مرة خانتك األنماط السلوكية االعتيادية 
الخاص�ة ب�ك ووضعت�ك يف مواق�ف حرجة. 
اس�رتاتيجية الحلول التي تنتهجها يف املعتاد 
ال تحس�ن م�ن األم�ور، مهما حاول�ت مراًرا 
وتكراًرا. كنوع من التغيري، حاول التخيل عن 

تلك األنماط االعتيادي

كل ما تقوم بعمله حالًيا يتم عىل الفور وعىل 
أكم�ل وج�ه. كل ش�خص تتعام�ل معه من 
أصدقاء أو معارف أو زمالء بالعمل معجبون 
بحماس�ك وموهبت�ك يف التعامل م�ع األمور 
من الجانب الجي�د وقدرتك عىل أداء كل يشء 

بكفاءة

عىل الرغم من أن كل يشء كان يسري بسالسة 
من قبل، يقف يشء أو ش�خص ما يف طريقك 
اآلن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب 
عىل هذه العقب�ات أو ما إذا كان من األفضل 
تجاهله�ا ببس�اطة. اآلن يجب أن تس�تخدم 

قوتك بحكمة.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
6 كوب شوربة دجاج

2 ملعقة صغرية ثوم مفروم
 1 كيس مكرونة

ريحان مجفف
سبانخ مقطعة

ملح
فلفل اسود مطحون

1 علبة طماطم مطبوخة
جبن بارميزان

طريقة التحضري:
يف ان�اء كب�ري عىل ن�ار عالية ضعي الش�وربة و 

املكرونة و قلبي.
اترك�ي املكرون�ة حتى تبدأ يف النض�ج ثم ضعي 

السبانخ و الطماطم.
تبيل الشوربة بامللح و الفلفل و الريحان و الثوم 
و اترك�ي املزي�ج عىل ن�ار هادئة حت�ى يترشب 

املزيج من بعض.
ضع�ي الش�وربة يف أطب�اق التقديم ث�م زينيها 

بالبارميزان و قدميها ساخنة.

رؤوس البقر رموز للرأفة باملرأة
انطلق س�وجاترو جوش، مع بداية يوليو املايض، يف مختلف أنحاء الهند 
بهدف التقاط صور لنس�اء يرتدي�ن أقنعة رؤوس البق�ر بجانب نصب 
الحرب التذكاري “بوابة الهند” أو أثناء التحدث يف الهاتف أو يف األس�واق 
أو بج�وار األبقار الحقيقية..وتلقى ج�وش )24 عاما( تهديدات بالقتل 
ملجرد التقاطه تلك الصور التي عرضها أمام العالم من خالل إنستغرام. 
ويشعر الكثري من الهنود بأن تلك الصور استفزازية ألن األبقار حيوانات 
مقّدس�ة يف الديانة الهندوسية.وقال جوش، وهو فنان، إن “األبقار أكثر 
قيم�ة من النس�اء.. أي ش�خص يفعل أي يشء لبقرة س�يتم س�حله”. 
وأض�اف “إذا تعرضت امرأة لس�وء املعاملة أو االغتصاب، فإن املحاكمة 
غالبا ما تس�تغرق ش�هورا”..ويجد العدي�د من الهنود الش�باب أن ذلك 
األمر غري قابل لإللغاء. وهؤالء الش�باب، شأنهم شأن جوش، يناضلون 
من أجل حقوق املرأة. وباس�تخدام وسم )#AintNoCinderella( تقوم 
الش�ابات بن�رش صور ألنفس�هن يف الحف�الت ليظه�رن إرصارهن عىل 

الحرية، فهن يرغبن يف أن يكّن قادرات عىل الخروج ليال.

وداعًا للوحة املفاتيح
طرح�ت رشك�ة “Tap systems” منتج�ا جديدا يتي�ح الكتابة 
بتحريك األصابع عىل األس�طح املختلفة دون الحاجة إىل لوحة 

مفاتيح فعلية.
وبحسب ما نقلت “البوابة العربية لألخبار التقنية”، فإن منتج 
“TAP” يتخذ ش�كل جهاز قابل لالرتداء بيد واحدة ويتألف من 

خمس حلقات مرتابطة لألصابع.
ويتيح املنتج تحويل أي س�طح إىل لوحة مفاتيح وفأرة بشكل 
فع�ال، وتعك�ف الرشكة ع�ىل تطوير لوح�ات مفاتي�ح قابلة 

لالرتداء تعمل عن طريق بلوتوث.
وبوس�ع مس�تخدمي “TAP” أن يقوم�وا بتحري�ر النص�وص 
وبع�ث الرس�ائل اإللكرتوني�ة، ويمك�ن أيضا اس�تخدامه مع 
الهاتف الذكي الس�اعات الذكية واأللواح اإللكرتونية ونظارات 
الواقع االفرتايض..ويصل س�عر الجهاز إىل 130 دوالر أمريكي، 
وتس�تطيع العمل مع معظم األجهزة املزودة ببلوتوث، ويمكن 

العمل بها لثمانية ساعات متواصلة قبل الحاجة إىل شحنها.

»بوكيمون« يتسبب يف خسائر بماليني الدوالرات
بالرغ�م من ش�عبية لعبة “بوكيمون غ�و” بعدما حققت ضجة 
إعالمية كبرية، بسبب ارتفاع عدد ممارسيها، إال أن هذا املستوى 
م�ن الش�عبية كان له عواق�ب خطرية أيض�ا، إذ أكدت دراس�ة 
أمريكي�ة جدي�دة أن اللعبة تس�ببت يف ع�دد كبري م�ن الحوادث 
خالل األش�هر الخمس األوىل التي تلت إطالقها.وقدرت الدراس�ة 
الحديثة أن اللعبة اليابانية الشهرية تسببت يف خسائر بالواليات 
املتحدة، يف أول 148 يوما من إطالقها، تقدر ب� 7.3 مليار دوالر..

وذكرت الدراسة، التي أجريت بجامعة كرانرت بوالية إنديانا، أن 
اللعبة الش�هرية تس�ببت يف وقوع حوادث كثرية بني الس�يارات 
ت�رتاوح بني 5.2 ملي�ون إىل 25.5 ملي�ون دوالر أمريكي يف والية 
إنديان�ا فقط، إضافة إىل وق�وع حالتني وفاة، وفقا ل�”س�كاي 
نيوز”..وبعد 148 يوما عىل إطالق لعبة “بوكيمون غو” يف يوليو 
2016، س�جلت الواليات املتحدة 286 حادث س�ري، وكانت أغلب 
ه�ذه الحوادث بجانب النقاط الت�ي تتواجد فيها وحوش اللعبة.

ووفقا للدراسة، هذه الزيادة يف حوادث املرور ال تعني بالرضورة 
أن الن�اس يلعبون “بوكيمون غو” أثناء القيادة، فمن املمكن أن 

يكون ارتفاع عدد الحوادث ناجم عن الزحام الذى تسببت فيه.

بدون تعليق

شوربة املكرونة
والسبانخ

ق اليوم..
طب

ملاذا االبن األصغر املفضل لوالديه؟
أثبتت دراس�ة حديث�ة أن االبن األصغ�ر دائماً 
ن من فرض حبه عىل والديه مش�رية  م�ا يتمكَّ
إىل أن االب�ن األصغ�ر ه�و يف واقع الح�ال أكثر 
ع�ًا بأن يك�ون االبن املفضل ل�دى والديه.. توقُّ

وتوص�ل الباحث�ون، م�ن جامع�ة “بريغهام، 
يون�غ” األمريكية إىل أن الطف�ل األصغر بصفة 
عامة، يتعل�ق بالوالدين، وتتعزز عالقته بهما، 
فيما ال ُيدخل األش�قاء األكرب س�ناً أنفسهم يف 
تل�ك الدائرة “دائ�رة املقارنة بينه�م وبني األخ 
األصغ�ر”، ل�ذا ال يحتاج�ون إىل تعزيز مفهوم 
املحب�ة من ِقبل الوالدين، وهو ما يجعل الطفل 

األصغر يحت�اج إىل الحب واالهتمام، ألنه يضع 
نفسه يف دائرة املقارنة مع األطفال األكرب سنا، 
وبالتايل يحصل عىل مراده سواء أكان األشقاء 
األكرب س�ناً منه يعتربون املفضلني أم ال، حيث 
إن لديه�م تأث�راً أق�ل بعالقتهم م�ع والديهم..

وقال أليكس جنسن، األستاذ املساعد واملرشف 
عىل الدراس�ة “ربما يكون أكثر ندرة، أن اآلباء 
س�يقولون لإلخوة كبار السن: ملاذا ال تكونون 
ح  أش�به بش�قيقكم األصغ�ر؟ لكن م�ن املرجَّ
أن يقول�وا العكس، لذا فاألطف�ال الصغار يتم 

وضعهم دائماً يف املقارنة”.

»سامسونغ« تتحدى بـ »البطارية املعجزة«

»سامس�ونغ«  رشك�ة  توصل�ت 
الكورية الجنوبية إىل تقنية جديدة 
يف صناع�ة بطاري�ات هواتفه�ا، 
تجعله�ا تمتل�ئ بالطاقة 5 مرات 
أرسع م�ن البطاري�ات الحالي�ة.

وتعتم�د التقني�ة الجدي�دة ع�ىل 
»الغرافني«، إحدى صور الكربون 
التي يطلق عليه�ا العلماء »املادة 
املعج�زة«، وس�ريفع ذل�ك س�عة 
مستقبال  »سامسونغ«  بطاريات 
بنس�بة تق�رتب م�ن 50 باملئ�ة، 
عن بطاري�ات الليثي�وم املعتادة.

والغرافني مادة يف منتهى النحافة، 
حيث يبل�غ س�مكها ذرة واحدة، 
بينم�ا تزي�د صالبته�ا ع�ىل 200 

ضع�ف صالب�ة الفوالذ.زووفق�ا 
للتقني�ة الجدي�دة، التي ال تزال يف 
طور التجارب، س�يحتاج الهاتف 
الجديد إىل فرتة ترتاوح بني 12 إىل 
18 دقيقة فقط لش�حنه بش�كل 
إنها تسعى  كامل.وقالت الرشكة 
الستخدام التقنية ذاتها يف صناعة 
الت�ي تعمل  بطاريات الس�يارات 
بالكهرب�اء، التي يج�ب أن تتميز 
برعة شحنها وطول عمرها.وال 
بد أن »سامس�ونغ« سوف تعتمد 
عىل تقنيته�ا الجديدة مس�تقبال 
كنقطة ق�وة، يف رصاعها الرشس 
مع منافس�تها األمريكي�ة »أبل« 

التي تنتج هواتف »آيفون«.
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م�ساحة للر�أي

وفاء نبيل

يع�رف الطفل اليتي�م، بأنه من فقد والده، وهو صغي�ر بعد، لم يبلغ 
الحل�م، وفق�د األب غالب�ا يك�ون بموته، لكن ف�ى عصرن�ا الحالى الذى 
يتصف بالمادية الش�ديدة، وسيادة صفات غريبة على مجتمعنا، ظهرت 
فئ�ة كبيرة جدا من األطف�ال األيتام دون وفاة األب، ه�م األطفال الذين 
قرر آباءه�م تطليقهم مع الزوج�ات، وقرروا أن يعاقب�وا هذه النوعية 
»المتمردة« من النس�اء على الحياة الزوجية، بأن يعشن حياتهن يعذبن، 
ف�ى الرك�ض خلف الحص�ول على حقوق األطف�ال المادي�ة، عن طريق 
المحاك�م، بصعوبة ش�ديدة، فضال ع�ن رعاية أطفال ت�م حرمانهم عن 
عم�د، م�ن رعاية، وحماي�ة األب. إن األكث�ر صعوبة على الطف�ل اليتيم 
المحروم من والده بسبب الطالق، هو أن يتعذب بمعرفته، أن له أبا على 
قيد الحياة، يعيش حياته داخل أس�رة أخ�رى، وال يرغب حتى فى مجرد 
رؤيت�ه، ألنه طلقه يوم طلق أمه. فالطف�ل الذى يعلم بأن والده متوفى، 
رغم حزنه، وفقد جانب كبير من الحب فى حياته، إال أن قلبه مس�تكين 
ألم�ر الله، يعلم مكان قب�ر والده، يزوره، ويدعو ل�ه بالرحمة، فما بال 
من يبيت قلبه مش�تعال من أس�ئلة ال إجابات لها عن سبب ترك والده له، 
م�ن دون أى ذنب جناه؟ لذل�ك يجب أن نجنب حق�وق الطفل جانبا عند 
الطالق، ليست فقط حقوقه المادية، لكن حقه فى أن يرى والده بشكل 
منتظم، دون تدخل من أهل الزوجة السابقة، فقد سمعنا عن مهازل فى 
تنفي�ذ أحكام الرؤية، أذكر أن أحد األب�اء حكى، أن جد طفله، يمنعه عند 
تنفي�ذ الرؤية م�ن لمس الطفل، ويقول له: الحك�م برؤية الطفل، وليس 
بإحتضان�ه، أو حتى لمس�ه! وهناك م�ن تمتنع عن تفيذ ه�ذه األحكام 
من األس�اس، أما عن هؤالء اآلباء الذين يتناس�ون أنه�م أنجبوا أطفاال، 
لينتزع�وا صفحة كاملة م�ن تاريخهم فى الدنيا، فيج�ب إلزامهم برؤية 
أطفاله�م، ع�ن طريق محاكم األس�رة ومكاتب التوعية األس�رية، حيث 
يجل�س معهم أخصائى نفس�ى، ويس�اعدهم على فهم م�دى التأثيرات 
الس�لبية والمدمرة التى ق�د تؤذى أطفالهم بس�بب حرمانهم من رعاية 
األب، ومتابعته، فى كل مراحل حياتهم. نعلم جميعا أن هناك من يحملون 
قلوبا متحجرة تجاه أطفالهم، لكن هذه تجربة، قد تثمر عن نجاح عالج 
أكثر من نصف حاالت إنفصال األب عن أطفاله، ألن أغلب هذه الحاالت، 
ال تكون ناجمة عن قسوة القلوب، بقدر ماهى أداه لتأديب أحد الطرفين 
لآلخ�ر، بعد الطالق. الطفل ال ينبغى أن يك�ون أداة تعذيب ألحد، فيكفى 
حظه السىء فى إنفصال أبويه، بل أن هذا الطفل يجب أن يحظى برعاية 
وحب أضعاف طفل آخر يعيش بين والديه، فى بيت مس�تقر، فال يش�عر 
بأنه منبوذ من والده، ويعيش بنفس�ية مشوهة. ومهما حاول الطرفان 
أن يس�تخدما األطفال كأداة ضغط وتنكيل، فلن يتغير شىء من الواقع، 
فالطالق تم، واإلنفصال حدث، والمظالم لن يبت فيها بالعدل سوى الله، 

فأرحموا أطفالكم، وأكرموا ما تبقى فيكم من إنسانية.

ليس المقصود بالس�رقة هنا السرقة األدبية، تلك التي يستولي 
فيها بع�ض الكتاب والمفكرين على أفكار غيرهم وينس�بونها إلى 
أنفس�هم بال حي�اء، وإنم�ا المقصود س�رقة الكتب م�ن المكتبات 
الخاص�ة والعام�ة وأجنح�ة المعارض، كم�ا تس�رق البضائع من 
المتاجر. والسراق ليسوا من عامة الناس الذين قد يفسرون فعلتهم 
بغ�الء الكتب وقل�ة ذات اليد، بل هم من الطلبة والكتاب والش�عراء 
دأبوا على اختالس المصنفات بأنواعها، واستعمال ألف حيلة وحيلة 
كي ال يضبطوا متلبس�ين بجرم مش�هود..تلك الفئ�ة ال ينتابها ندم 
وال تبكي�ت ضمير، بل غالبا ما تتعل�ل بنهمها إلى المعرفة، وضعف 

ميزانيتها التي ال تسمح لها باالطالع على كل ما يصدر.
وإذا ووجه�ت ب�أن م�ا تأتيه عمل مش�ين، ال يليق بم�ن نصبوا 
أنفس�هم لألمة ضميرا، وللنشء قدوة، لّجت في غّيها لتزعم أن مرّد 
ذلك واقع النشر الذي يغمط الكتاب حقوقهم المشروعة، وأن أغلب 
الناش�رين لصوص أثروا من سهر لياليهم وعرق جباههم. ومن ثّم 

قّر قرارهم أال يدفعوا مليما واحدا لشراء كتاب.
وإذا كان بع�ض ه�ؤالء الذي�ن يحس�بون أنفس�هم من س�اللة 
برومثيوس، س�ارق النار، يرون أن س�رقة كتاب ليست سرقة بأتم 
معنى الكلمة، فإن آخرين يّدعون أن ذلك يأتي رّدا على كل السرقات 
التي يروحون ضحيتها بس�بب السياس�ات الفاش�لة، واس�تفحال 
البطالة، وضعف القدرة الش�رائية..وما تلك إال اّدعاءات واهية على 
غ�رار المدمن ال�ذي ال يس�تطيع أن يقلع عن الس�كر، فيزعم أنه ال 
يريد، الطريف أن هذه الظاهرة ليست حكرا على الساحة التونسية، 
فالفرنسيون أيضا مصابون بنفس الداء. ففي تحقيق أجرته مجلة 
نوفيل أوبس العام الماضي، اتضح أن عددا كبيرا من الطلبة والقراء 
وس�يدات المجتم�ع يج�دون لذة في س�رقة الكت�ب، خصوصا في 
الفض�اءات الكبرى، مثل فناك، وجيبير جوزيف وماس�بيرو. بل إن 
بعض األسماء الش�هيرة اعترفت باقترافها هذا النوع من السرقة..

هذا مثال ريجيس دوبري يقر بأنه سرق كتبا عندما كان شابا، ولكن 
أن تصب�ح س�رقة الكتب حرفة دائمة يتبجح به�ا بعضهم فذلك في 

رأيه مقرف.
أما مرغريت دوراس فكانت مع الس�رقة التام�ة للكتب، تتمنى 
أن تس�رق فيمنعها الخ�وف من الفضيح�ة، ولكن لم�ا ذاع صيتها 
كانت ترافق بعض الطلبة كي يختلسوا الكتب تحت حمايتها..كذلك 
المخرج الش�هير جان لوك غودار وكان يس�رق كت�ب أفراد عائلته. 

والدافع دائما النهم إلى المعرفة فيما يقولون.
عندما س�أل القاضي جان جينيه، وكان قد أوقف بتهمة س�رقة 

كتاب “هل كنت تعرف ثمنه؟” أجاب “كالّ، ولكني أعرف قيمته”.

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

»حارس الشاشات«!

كش�ف باحثو غوغل عن ميزة جديدة في هواتف بيكسل تستخدم 
الكاميرا األمامية إلى جانب الذكاء االصطناعي لكشف المتطفلين.

ويه�دف التطبي�ق إلى كش�ف األش�خاص الذين يراقب�ون هاتفك 
خلسة، حيث يقوم بتنبيه المستخدم عن طريق إرسال صورة مع 

سهم بألوان قوس قزح متجه مباشرة إلى أفواه المتطفلين.
وستكش�ف الباحثت�ان، هي جونغ ري�و وفلوريان ش�روف، عن 
تطبيقهما األس�بوع المقبل في مؤتمر نظ�م معالجة المعلومات 

.Quartz �بوالية كاليفورنيا، وفقا ل Long Beach العصبية
ويقول الباحثون إنه يمكن تش�غيل التطبيق عند قراءة معلومات 
حساس�ة أو مش�اهدة الفيديوهات في األماكن العامة، مثل مترو 
األنفاق.ويمكن للتطبيق الذي يطلق عليه اس�م »حارس الشاش�ة 
اإللكتروني�ة«، التعرف على الش�خص المتطفل خالل 2 ميللي من 

الثانية، وفقا للباحثين.

دم اإلبل وأسماك القرش قادرة على وضع حد لتطور 
العديد من االلتهابات الفيروس�ية حيث كشف علماء 
البيولوجي�ا ال�روس المختصون بدراس�ة األجس�ام 
المضادة متناهية الصغر أن دم اإلبل سيساعدهم في 

صناع�ة عقاقي�ر جدي�دة ضد 
أمراض متنوعة.ووفقا ألولغا 
كوس�تاروفا من معه�د بيلكا 
التاب�ع لألكاديمي�ة الروس�ية 
للعلوم، فإن األجسام المضادة 
)النانونية( ليست موجودة في 
جسم البشر وأغلب الحيوانات 
اكتش�فت  األخرى.ولك�ن 
مؤخرا في إطار دراسة عينات 
من دم اإلبل وأس�ماك القرش. 
األولي�ة  التج�ارب  وأظه�رت 
أنه�ا ق�ادرة عل�ى وض�ع حد 
لتط�ور العديد م�ن االلتهابات 
الفيروس�ية، كم�ا أن إنتاجها 
وتخزينه�ا أس�هل بكثي�ر من 
األجسام المضادة “الطبيعية”.

م�ن  العدي�د  أن  وأوضح�ت 
المختبرات وش�ركات األدوية 
األجس�ام  تكيي�ف  تح�اول 

المضادة على العمل في جس�م اإلنسان. وباستخدام 
نم�اذج الكمبيوت�ر يس�تطيع علماء األحي�اء معرفة 
كي�ف يتفاعل الجس�م المضاد مع “هدف�ه” وتحديد 

التعديل الذي يحتاجه.

المستقبل العراقي/خاص

عن دار اراء للطباعة صدر العدد الس�ابع من مجلة 
االداب والفن�ون الت�ي ي�راس تحريره�ا د. عل�ي 

لعيبي وحمل الغ�الف صورة للفنان القدير الراحل 
بدري حس�ون فري�د فيما احتوى الع�دد مواضيع 
ثري�ة متنوع�ة غط�ت مس�احة42صفحة ملونة 
منها االفتتاحية )الثقاف�ة بين االدلجة والوطنية(

لرئي�س التحريروتقري�ر ع�ن المنت�دى الثقاف�ي 
لش�بكة االعالم العراقي ولقاء مع الشاعر والناقد 
عباس باني المالكي ، وكاظم الاليذ ورؤيته لوالدة 
القصيدة كم�ا نطالع حديث م�ع الدكتور المخرج 
مق�داد مس�لم وس�يرة واعم�ال الفن�ان النح�ات 
س�عد نايف ، وخط�ى واثقة ف�ي مس�يرة االبداع 
القصصي عن القاصة العراقية فوز الكالبي وعلى 
ص22تقرير عن مس�يرة الفنان الس�وري الراحل 
فه�د ب�الن  ويكت�ب د.جلي�ل البيضاني)وحي�دة( 
ف�ي زاويه اوراق م�ن دفات�ري ص27فيما حملت 
الصفح�ات31-32 نصوص نثري�ة بديعة منها في 
رحم العيون لنرجس عمران وارتحال لسهاد البندر 
وعي�ون اللي�ل لصباح عيس�ى فضالع�ن نصوص 
لج�الل الدين صفاء واقب�ال العوادي ورقية مهدي 
ونطالع في ص23 س�والف هشام اضافة لالبواب 
الثابته االخرى ..واجمال يمكن القول ان هذا العدد 
اكد مجددا التطور النوعي والكمي من حيث الشكل 
والمضم�ون لمجل�ة االداب والفنون بم�ا يجعلها 

فعال عالمة فارقة في مسيرة االبداع .

دم اجلمل يساعد يف صناعة العقاقري العدد السابع .. االداب والفنون عالمة فارقة يف مسرية االبداع

عمليات واسعة ومستمرة لتحرير مناطق اجلزيرة يف صالح الدين ونينوى واالنبار

امنعوا »طالق« األطفال رسقة الكتب


