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محمد )صلى اهلل عليه و آله(

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل 
اهلل له طريقاً الى اجلنة

ص3االحتاد االوريب جيدد التزامه بـ »دعم العراق« ويعلن مشاركته باحلرب عىل الفساد

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 كوريا الشاملية للغرب: جئناكم بـ »امليكروبات«

أنـــقــرة تـــغـــازل دمـــشـــق: ولـــى زمـــن الـــعـــداوة

رئيس اجلمهورية يصادق عىل تعيني رؤساء سبع حماكم استئناف

حراك داخيل لـ »ترتيب« البيت العراقي
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دش�ن رئيس الجمهورية ف�ؤاد معصوم 
ح�وارات مع القوى السياس�ية العراقية 
ح�ول متطلب�ات مرحلة ما بع�د داعش، 
ويتزامن ذلك ال�روع باإلعداد لعدد من 
املؤتمرات التي تعت�زم منظمات إقليمية 
ودولي�ة عقده�ا لرتتيب مرحل�ة ما بعد 
»داع�ش«، وإرس�اء مصالحة سياس�ية 
واجتماعي�ة يف الب�اد. وناق�ش الرئيس 
ف�ؤاد معص�وم م�ع نائب�ه إي�اد عاوي 
مجم�ل االوض�اع يف م�ا يتعل�ق بامللفني 
السيايس واألمني ال س�يما بعد االنتصار 

ال�ذي تحقق عىل تنظي�م »داعش«. وأكد 
معصوم وعاوي، يف بيان مش�رتك تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، عىل 
»أهمي�ة التح�رك وف�ق رؤي�ة واضح�ة 
للمرحل�ة املقبل�ة وتحدياته�ا«، وأش�ار 
البي�ان إىل أّن�ه تم أيضاً بح�ث األزمة مع 
اقليم كردس�تان باإلضاف�ة إىل الوضع يف 
محافظ�ة كرك�وك، حي�ث اب�دى عاوي 
»اس�تغرابه الش�ديد من اس�تمرار هذه 
االزمة دون حل�ول ومعالجات« داعًيا إىل 
اس�تثمار النرص العس�كري ع�ىل داعش 
والبدء بحوار س�يايس عاجل تحت سقف 
الدستور اليجاد حلول للتحديات الراهنة، 

الفت�ا إىل أّن االوض�اع يف الع�راق ال يمكن 
ان تتحم�ل مزيداً من التص�دع والتفرقة 
والتدخ�ات الخارجي�ة. كما أش�ار بيان 
رئايس من جهت�ه إىل أّن املباحثات ركزت 
عىل خط�ورة ترك الخاف�ات تتفاقم بني 
أبن�اء الش�عب الواح�د، داعي�اً إىل امليض 
قدم�ا لبدء الحوار الش�امل بني الحكومة 
االتحادي�ة وحكوم�ة اقلي�م كردس�تان 
به�دف الوص�ول إىل اتفاق�ات واجراءات 
تحقق حل جمي�ع املش�اكل العالقة بني 
الجانبني بش�كل يضمن حقوق ومصالح 

جميع املواطنني.
التفاصيل ص3

األمم املتحدة: 
أكثر من 8 ماليني يمنـي 

»عىل شفا املجاعة« 

رئيس اجلمهورية يبدأ حواراته مع الكتل السياسية ملرحلة ما بعد »داعش«.. والرئاسات ستنضم الحقًا
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اجلنايات املركزية تقيض باعدام أربعة مدانني بتنفيذ عمليات ارهابيةالسيد الصدر معلقا عىل وفد بحريني زار ارسائيل: جيب حماكمتهم
احلكيم يبحث مع كوبيتش مرحلة خروج العراق من البند السابع لالمم املتحدة الرئيس الفرنيس يستقبل العبادي ويؤكد عىل امهية الوقوف مع العراق وبقوة

الوكيل الفني لوزارة النقل 
يناقش مع السفري الفرنيس إنشاء 

القطار املعلق واملرتو
ص6

قلب بوجبا 
وراء فشــل انتقـالــه

 لـ »الليجا«
ص4

االنبار تتحدث 
عن »جسور عمالقة« تعيق إعادة 

افتتاح الطريق الدويل
ص6

روسيا تضبط إرهابيني خططوا هلجامت باحتفاالت 
العام اجلديد

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت س�لطات األمن يف روسيا، أمس الثاثاء، 
ضب�ط خلي�ة إرهابية كان�ت تخط�ط لتنفيذ 
هجمات، حس�بما قالت وس�ائل إعام محلية 

رسمية.
وق�ال مدي�ر املخاب�رات، الروس�ية ألكس�ندر 
م�ن  س�ابقني  متش�ددين  إن  بورتنيك�وف، 

»عصاب�ات« يف س�وريا يمثل�ون اآلن تهدي�دا 
حقيقي�ا بعد هزيمة تنظيم داعش، إذ أن كثريا 

منهم ربما يخططون اآلن للعودة إىل روسيا.
وأوض�ح يف اجتم�اع للجنة الوطنية الروس�ية 
ملكافح�ة اإلرهاب أن املخابرات كش�فت خلية 
رسية ملتطرفني من آس�يا الوسطى يخططون 
لتنفي�ذ »أعم�ال إرهابية« خال رأس الس�نة 
وحمل�ة االنتخاب�ات الرئاس�ية يف الب�اد عام 

2018 يف منطقة موسكو.
وأضاف أن »رجال األمن صادروا من اإلرهابيني 
متفج�رات يدوي�ة الصن�ع، وأس�لحة ناري�ة 
وذخائ�ر، كما ت�م القضاء ع�ىل مخترب لصنع 

أدوات اإلرهاب«.
روس�يا  يف  الرئاس�ية  االنتخاب�ات  أن  يذك�ر 
ستجرى يف مارس القادم، فيما تنطلق الحملة 

االنتخابية يف ديسمرب الحايل.

محـودي يتعهد بالعمل عىل حث الرتبية لتدريس 
»بطوالت القوات األمنية« يف املناهج

مفتشية الداخلية توقف رسقة وإهدار »80« مليون 
2دينار يف صالح الدين واملثنى 2

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤولون عراقيون عن ارتفاع 
عدد معتقيل تنظيم »داعش« من الجنسية 
الس�عودية ألكثر من 50 ش�خصاً، جرى 
اعتقاله�م خ�ال مع�ارك تحري�ر امل�دن 
واملناط�ق العراقية من س�يطرة التنظيم 
اإلرهاب�ي، فيما أكد عضو بارز يف الربملان 

العراقي ومقرب من رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، أن ملفهم قضائي غري قابل ألي 
تف�اوض، ألنهم متورط�ون بجرائم ضد 

العراقيني.
ويأت�ي ذلك مع ب�دء محكمة متخصصة 
بقضايا اإلرهاب يف بغداد بتس�لم ملفات 
املعتقل�ني بعد انته�اء التحقيقات معهم 

بغية النطق باألحكام القضائية.

وقال مس�ؤول رفي�ع يف وزارة الداخلية، 
إن »ع�دد املعتقلني األجان�ب والعرب من 
عن�ارص داع�ش، ارتفع ألكث�ر من 400 
مس�لح، ج�رى اعتقالهم خ�ال معارك 
تحرير املدن العراقية شمال وغرب الباد 

من جنسيات آسيوية وأوربية وعربية. 

التفاصيل ص3

بعثة سعودية إىل بغداد للحوار بشأن »دواعش اململكة«.. 
والعراق يرد: لن نفاوض
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االنبار تتحدث عن »جسور عمالقة« تعيق إعادة افتتاح الطريق الدويل بني الرمادي وبغداد
         بغداد / المستقبل العراقي

أكد مدير مديرية طرق وجسور األنبار 
مهدي عبد فرح�ان، أمس الثالثاء، وجود 
ثالث جس�ور عمالقة تش�كل عائقا أمام 
إعادة افتت�اح الطريق الدويل بني الرمادي 
وبغ�داد، الفت�ا اىل أنه�ا تحت�اج اىل مبالغ 

كبرية إلعادة اعمارها. 
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
فرح�ان الق�ول أن »هن�اك ثالث جس�ور 
إسرتاتيجية عمالقة هي )جرس فلسطني، 
والج�رس الياباني، وجرس نه�ر الكرمة(، 
واقع�ة ع�ى الطري�ق ال�دويل الرسيع بني 
الرم�ادي وبغ�داد ت�م تدمريها م�ن قبل 
داع�ش اإلرهابي خالل الف�رتة املاضية«، 
مبينا أنه�ا »أصبحت تش�كل عائقا أمام 
إع�ادة افتت�اح الطريق الدويل ب�ني األنبار 
والعاصمة كونه�ا واقعة عى نهر الفرات 

وقناة الثرثار ونهر الكرمة«.
وأض�اف فرح�ان، أن »تل�ك الجس�ور 

تبنت منظمة undp، التابعة لألمم املتحدة 
اعماره�ا قب�ل ع�دة ش�هور وت�م تقديم 
العطاءات من قبل الرشكات املتخصصة، 
لكن لم يت�م إحالة العم�ل لتلك الرشكات 
لح�د اآلن، مش�ريا اىل أن »تل�ك الجس�ور 
تحت�اج اىل مبل�غ ال يق�ل ع�ن 15 ملي�ار 
دينار وخالل فرتة ال تقل عن س�نه إلعادة 

اعمارها«. 
وأك�د فرح�ان، أن »إعادة اعم�ار تلك 
الجسور وفتح الطريق الدويل بني الرمادي 
وبغداد سيخفف الضغط عى سري حركة 
السيارات واملواطنني بني املدن خاصة وان 
مداخل تل�ك املدن تش�هد االن زخما كبري 

لحركة السيارات للدخول إليها«.
يذك�ر أن تنظي�م »داع�ش« اإلرهابي 
قام بتفجري غالبية الجس�ور يف محافظة 
األنبار وخاصة الواقعة منها عى الطريق 
الدويل وبني املدن ملنع تقدم القوات األمنية 
لتحريرها، مما انعكس س�لبا عى حركة 

املواطنني يف األنبار.

         بغداد / المستقبل العراقي

ام�س  الداخلي�ة،  أعلن�ت مفتش�ية 
الثالثاء،عن اكتش�اف اختالس يف مبالغ 
وقود مديرية رشطة صالح الدين يفوق 
ال�30 مليون دينار، الفتا اىل منعها هدر 
مبلغ 50 ملي�ون دينار يف رشطة املثنى، 
فيما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية 
ع�ن اصاب�ة 43 زائ�راً ايراني�اً بح�االت 

اختناق نتيجة احرتاق فندق يف النجف.
وذكر بيان ملفتش�ية وزارة الداخلية 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »مفارز ولج�ان مكتب املفتش العام 
ل�وزارة الداخلي�ة تمكنت من اكتش�اف 
اختالس يف مبالغ وق�ود مديرية رشطة 
صالح الدين يف�وق ال�30 مليون ديناٍر، 
ومنع�ت ه�در مبل�ٍغ ق�دره 50 مليون 

دينار يف مديرية رشطة املثنى«.
وتاب�ع البي�ان إن�ه »اح�دى اللجان 
الع�ام  املفت�ش  مكت�ب  يف  التدقيقي�ة 
واملكلف�ة  الدي�ن  ص�الح  محافظ�ة  يف 
بتدقيق حس�ابات وقود مديرية رشطة 
املحافظة لع�ام )٢01٧( للمدة من 1/1 
لغاي�ة 6/30، وبع�د اكماله�ا ملهامه�ا 
التقاطع  التدقيقي�ة واجرائه�ا عملي�ة 
ب�ني املبالغ املس�تلمة من قبل االقس�ام 
واالف�واج واملس�لمة م�ن قب�ل مديرية 
ش�ؤون البنى التحتية تبني وجود مبلغ 
مختلس ق�دره )30،٩٨٧،050( ثالثون 
مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً 

وخمسون دينار«.

واض�اف ان »مكت�ب تفتيش صالح 
مفص�اًل  تقري�راً  برف�ع  ق�ام  الدي�ن 
بالقضية مرفقة في�ه األوليات كافة اىل 
مديرية تفتي�ش املحافظات بغية اتخاذ 
االج�راءات القانونية بصدده�ا حفاظاً 
عى امل�ال العام«.ويف س�ياق آخر، بينت 
الع�ام  املفت�ش  »مكت�ب  أن  املفتش�ية 
املثن�ى  الداخلي�ة يف محافظ�ة  ل�وزارة 
وضمن جهود املكتب االس�تباقية تمكن 
من منع هدر مبلغ قدره 5 ماليني دينار 
م�ن إح�دى معام�الت ال�رشاء الخاصة 

بمديرية رشطة محافظة املثنى«.
واش�ار إىل ان�ه ت�م »ارس�ال أوليات 
القضية اىل مديري�ة تفتيش املحافظات 
التابع�ة ملكت�ب املفت�ش الع�ام ل�وزارة 
الداخلية بغية اتخاذ االجراءات القانونية 
بصددها واحالة املقرصين اىل القضاء«.

إىل ذل�ك، أعل�ن الناطق باس�م وزارة 
الداخلية العميد س�عد مع�ن عن اصابة 
43 زائ�راً ايرانياً بح�االت اختناق نتيجة 
احرتاق فن�دق يف النجف. وق�ال معن يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »43 زائراً ايرانيا اصيبوا بحاالت 
اختن�اق نتيجه احرتاق فن�دق القبطان 
ش�ارع  األرشف  النج�ف  يف  الس�ياحي 

املدينة«.
األولي�ة  »التحقيق�ات  ان  واض�اف 
للح�ادث بينت ان�ه كان نتيج�ة تماس 
كهربائي داخيل بس�بب اح�رتاق مدفئة 
كهربائي�ة«، مبين�ا ان »االرضاراملادي�ة 

متوسطة كانت يف الفندق أعاله«.

الوزارة أعلنت إصابة )43( زائرًا إيرانيًا حباالت اختناق نتيجة احرتاق فندق يف النجف

مفتشية الداخلية توقف رسقة وإهدار »80« مليون دينار يف صالح الدين واملثنى

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا زعي�م التي�ار الص�دري مقت�دى الصدر 
اىل محاكم�ة اعض�اء الوف�د البحرين�ي الذي زار 

ارسائيل، متسائال أين الربيع العربي؟.
وق�ال الص�در، يف رده عى س�ؤال ألحد طلبة 
الح�وزة العلمية بش�أن زي�ارة وف�د بحريني اىل 
ارسائي�ل، »يف البداية كان الناق�ل للخرب ارسائيل، 
فلم ارد أن اصدقها لكن بعد اعتذار بعض اعضاء 

الوفد عن الزيارة تبني صدق الخرب«.
وأك�د، »وج�وب محاكمتهم«، واصف�ا اياهم 
ب�«العمالء الضالون واملضلون«، مبينا أن »هذا ما 
اس�ميه بالحكومات الخائنة والعميلة«، متسائال 

»أين الربيع العربي؟«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ناش�د عضو املفوضية العليا لحقوق اإلنسان 
د. عيل البياتي، أمس الثالثاء، رئيس الوزراء القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة بالتدخ�ل العاجل إلغاثة 
أهايل طوز خورماتو من االس�تهداف املتكرر من 
قبل العصابات االرهابية واملجاميع الخارجة عن 

القانون.
وق�ال د. البيات�ي، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن املفوضية تلقت نداءات 
اس�تغاثة من أهايل طوز خورماتو إلنقاذهم من 
القصف املتكرر الذي تش�نه العصابات االرهابية 
وبع�ض الخارجني ع�ن القان�ون كان آخرها ما 
ش�هده القض�اء إذ تعرض�ت األحي�اء الس�كنية 
لقص�ف مكث�ف بالهاونات أس�فر عن س�قوط 
العدي�د م�ن الش�هداء والجرح�ى ، مناش�دا عى 
رضورة اتخ�اذ إجراءات عاجل�ة وإصدار أوامره 
للق�وات األمنية بالتحرك ملالحقة هذه العصابات 
ووض�ع خطط أمني�ة محكمة لحماي�ة القضاء 

واملناطق املحيطة ومنع تكرار هذه الخروقات.

مفوضية حقوق اإلنسان
 تناشد رئيس الوزراء بـ :التدخل العاجل« 

إلغاثة أهايل طوز خورماتو

السيد الصدر 
معلقًا عىل وفد بحريني زار ارسائيل: 

جيب حماكمتهم
        بغداد / المستقبل العراقي

صادق رئي�س الجمهورية فؤاد معصوم، أمس 
الثالثاء، عى تعيني رؤساء سبع محاكم استئناف. 
وقال مكتب معصوم يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »رئيس الجمهورية فؤاد 
معصوم صادق عى تعيني رؤساء ملحاكم استئناف 

الرصافة والكرخ والنجف واملثنى وكركوك وواسط 
وميسان«. وأوضح، أن »القضاة هم ماجد حسني 
موىس االعرجي، اس�تئناف بغداد الرصافة، وخالد 
ط�ه احم�د املش�هداني اس�تئناف بغ�داد الكرخ، 
ومس�لم متعب العماري، استئناف النجف، وطالب 
حسن حربي الكيم اس�تئناف املثنى، وعبد الكريم 
خ�ر عزيز املفرجي، اس�تئناف كرك�وك، وغالب 

عامر شنني الغريباوي استئناف واسط، فضال عن 
القايض رحيم نومان هاش�م الهرموش، استئناف 
ميس�ان«. وأوضح املكتب، أن »هذا املرسوم أرسل 

للنرش يف الجريدة الرسمية«. 
يذك�ر أن املصادق�ة عى أس�ماء القضاة وعدة 
تعيين�ات مهم�ة يف الدول�ة العراقي�ة، ه�ي م�ن 

صالحيات رئيس الجمهورية حرصا.

        بغداد / المستقبل العراقي

تعهد نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي، 
أم�س الثالث�اء، بالعمل عى حث الرتبي�ة لتدريس 
»بطوالت« القوات األمنية يف مناهجها، مش�رياً إىل 
أهمية االستعداد ملواجهة التحديات األمنية ملرحلة 

ما بعد تنظيم »داعش«.
وقال حمودي، خالل زيارته ووفد املجلس االعى 
االس�المي لقي�ادة ط�ريان الجيش، بحس�ب بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »النرص 
تحق�ق عى عدو رشس وصاحب مرشوع عقائدي 
ومدع�وم م�ن جه�ات عدي�دة، ول�وال التضحيات 
وفت�وى  الش�عبي  والتالح�م  الش�جاعة  واإلرادة 

املرجعية وحكمة القيادة ملا تحقق النرص«.
وأش�ار حمودي، إىل »أهمية االستعداد ملواجهة 
التحدي�ات األمنية ملرحلة مابع�د داعش«، متعهداً 
ب�«العم�ل عى ح�ث وزارة الرتبي�ة لتدريس هذه 

البط�والت ضمن مناهجها املدرس�ية لتكون فخرا 
ألبنائن�ا بآبائهم وأجدادهم، وأيض�ا بتبني مقرتح 
لدعم مرشوع الس�كان املنتس�بني لطريان الجيش 

تثمينا لبطوالتهم، وانتصاراتهم«.

م�ن جهته، لفت قائ�د طريان الجي�ش الفريق 
أول حام�د املالكي إىل »أدوار ط�ريان الجيش الذي 
تج�اوزت طلعات�ه الجوي�ة خالل الح�رب 63 الف 
طلع�ة رغم قل�ة اإلمكانيات، كذل�ك إىل ما حققته 
كلية الط�ريان يف املجال التدريبي، فضال عن مجال 

الصيانة بخربات عراقية وطنية«.
وأض�اف املالكي، أن »طريان الجيش لن يتوقف 
عند ح�د تحرير األرايض العراقية وانما س�يواصل 
تقديم كل مأمن ش�أنه حماية الوطن«، مشرياً إىل 
»مهام�ه اإلضافي�ة يف حماية الزائري�ن والحجاج 
وتأمني حماية الفعاليات واألنش�طة الجماهريية 

وغريها«.
يشار إىل أن القائد العام للقوات املسلحة رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي أعلن، الس�بت )٩ كانون 
األول ٢01٧(، تحرير أرض الع�راق بالكامل، فيما 
اعت�رب املحافظ�ة عى وح�دة العراق وش�عبه بأنه 

»أهم واعظم انجاز«.

         بغداد / المستقبل العراقي

استقبل السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني بمكتبه 
يف بغداد، أمس الثالثاء، ممثل االمني العام لالمم املتحدة يف بغداد 

يان كوبيتش.
وبح�ث الحكي�م م�ع كوبيت�ش تط�ورات االوض�اع االمنية 
والعس�كرية والسياس�ية يف العراق واالنتص�ارات التي تحققت 
ع�ى داعش االرهاب�ي وخروج الع�راق من البند الس�ابع لالمم 
املتح�دة، مبينا ان كل االنتصارات ما كانت لتتم لوال التضحيات 

التي قدمها العراقيون عى جميع االصعدة.
وق�ال الحكيم ان العراق اس�تعاد س�يادته وعزت�ه وكرامته 
واس�تعاد الرتابط االجتماعي بني افراده، مش�ريا اىل ان الحوار 
كفيل بحل االش�كاليات بني جميع االط�راف العراقية رشط ان 

يكون تحت سقف الدستور والقانون.
وعن االنتخابات القادمة، شدد الحكيم عى اجرائها يف موعدها 
املح�دد، ع�ادا االنتخابات اهم مصداق املمارس�ة الديمقراطية، 
الفت�ا اىل اهمي�ة الذه�اب اىل القوائم الوطني�ة لتحقيق حكومة 
االغلبية الوطنية ذات الحضور املكوناتي والكفيلة بالقضاء عى 
املحاصص�ة، داعيا االمم املتحدة واملجتمع الدويل اىل دعم العراق 

يف ملف اعمار املناطق املحررة ومناطق املحررين املضحني.

         بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة الجنائية املركزي�ة يف بغداد حكماً باالعدام 
شنقاً حتى املوت بحق أربعة إرهابيني نفذوا العديد من العمليات 

اإلرهابية ابرزها تفجري سيارة مفخخة يف منطقة الريموك.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعى يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »املحكم�ة الجنائي�ة املركزية نظرت يف قضي�ة أربعة مدانني  
بتنفي�ذ عدة عملي�ات ارهابي�ة يف العاصمة بغداد«، مش�رياً اىل  
ان »املدان�ني كانوا ق�دا اعرتفوا خالل مرحل�ة التحقيق ان ابرز 
العملي�ات الت�ي قاموا بها  تفجري س�يارة مفخخ�ة يف منطقة 

الريموك خالل شهر ايار عام ٢015«.
ولفت بريقدار اىل ان »املحكمة أصدرت قرارها باإلعدام شنقاً 
بحق املدانني وفقاً ألحكام املادة الرابعة /1 من قانون مكافحة 

اإلرهاب حكماً خاضعاً للطعن التمييزي«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن حل�ف الناتو، أم�س الثالثاء، أنه يق�وم بتدريب خرباء 
طبي�ني عس�كريني عراقي�ني يف مراك�ز التدري�ب اللوجس�تي 

العسكري الرصبي يف بلدة نيس الجنوبية.
وذكر موقع حل�ف الناتو عى موقعه االلكرتوني أن “الدورة 
التدريبية تس�تمر لثالثة اس�ابيع يف اطار مب�ادرة بناء القدرات 

الدفاعية للعراق”.
واض�اف أن “الربنام�ج يركز ع�ى تطوير امله�ارات الالزمة 
لتثبي�ت الصدم�ات وإج�الء املصابني م�ن األرض ملجموعة من 
املتخصصني م�ن وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية ودائرة 
مكافح�ة اإلرهاب حيث يقوم املوظفون الطبيون العس�كريون 

الرصب بهذا التدريب“.
وتابع�ت أن�ه “باالضاف�ة اىل التدري�ب الطب�ي العس�كري 
يق�وم حلف ش�مال األطليس بتدري�ب مدربني من ق�وات األمن 
العراقية عى صيان�ة العربات املدرعة من الحقبة الس�وفياتية 
ويف مواجه�ة القنابل املتفجرة املرتجل�ة والتخلص من الذخائر 
املتفجرة، كما يقدم الدعم واملشورة يف مناطق أخرى، بما يف ذلك 
التعاون املدني – العس�كري، وتطوير مؤسسات األمن القومي، 
والتخطيط لحاالت الطوارئ املدنية للتعامل مع حاالت الطوارئ 

الطبيعية“.
واش�ار املوق�ع اىل أن “الدورة التدريبة تأت�ي يف اطار مبادرة 

سابقة جرت يف املانيا يف شهر ترشين الثاني املايض”.

احلكيم يبحث مع كوبيتش مرحلة خروج العراق 
من البند السابع لالمم املتحدة

اجلنايات املركزية تقيض باعدام أربعة 
مدانني بتنفيذ عمليات ارهابية

الناتو يدرب عسكريني عراقيني يف رصبيا 
عىل الطبابة وصيانة املدرعات

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الرئي�س الفرن�يس ايمانويل 
اهمي�ة  الثالث�اء،  أم�س  ماك�رون، 
وتقويت�ه  الع�راق  م�ع  الوق�وف 
لالستمرار بمرحلة ما بعد »داعش«، 
وفيم�ا أش�اد بقيادة رئي�س الوزراء 
حي�در العب�ادي ام�ام رؤس�اء وفود 
الدول املش�اركة يف مؤتمر املناخ، دعا 

للرتحيب به كقائد عاملي«.
وقال مكتب العبادي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون 
أش�اد يف كلمته بق�رص االليزيه امام 
رؤس�اء ووف�ود ال�دول املش�اركة يف 
مؤتم�ر املناخ بقي�ادة رئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي يف القضاء عى 

داعش«.

وأضاف أن ماكرون ابدى »اعجابه 
وتهاني�ه باالنتص�ارات الكبرية التي 
حققها العراق عى االرهاب«، مؤكدا 
»اهمية الوقوف مع العراق وتقويته 

لالستمرار بمرحلة ما بعد داعش«.
ودع�ا ماك�رون بحس�ب البي�ان 
»رؤس�اء الوفود الحارضين يف قرص 
االليزيه اىل الرتحي�ب برئيس الوزراء 
حي�در العب�ادي كقائد عامل�ي، حيث 

صفقت الوفود الحارضة للعبادي«.
حي�در  ال�وزراء  رئي�س  وتوج�ه 
العبادي، امس االثن�ني، إىل العاصمة 
الفرنس�ية باري�س ع�ى رأس وف�د 
باري�س  قم�ة  لحض�ور  حكوم�ي 
يجتم�ع  أن  املق�رر  وم�ن  للمن�اخ، 
العبادي مع عدد من مس�ؤويل الدول 
املش�اركة يف القمة. املكتب اإلعالمي 

لرئيس الوزراء.

الرئيس الفرنيس يستقبل العبادي ويؤكد عىل امهية الوقوف مع العراق وبقوة

محـودي يتعهـد بالعمـل عـلـى حـث الرتبيـة لتـدريـس
 »بطوالت القوات األمنية« يف املناهج

رئيس اجلمهورية يصادق عىل تعيني رؤساء سبع حماكم استئناف
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     بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس خلية ازمة املياه النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل، أمس الثالثاء، 
رئي�س ال�وزراء اىل التدخ�ل الرسيع لحل مش�كلة الفالح�ن واعفائهم من اس�تيفاء 
االيجارات الس�نوية لالرايض الزراعية وكذلك الديون السابقة بسبب ازمة شحة املياه 

الحالية وعدم امكانية اكمال الخطة الزراعية.
وق�ال الدخي�يل يف ترصي�ح صحفي عىل هامش اجتم�اع خلية االزم�ة بحضور مدراء 
الدوائر املعنية يف ديوان املحافظة ان » محافظة ذي قار غادرت العملية الزراعية وهي 
تعمل حاليا عىل كيفية توفري مياه الرشب لالهايل بس�بب توقف العديد من مش�اريع 

مياه االسالة«.
واض�اف ان » اغل�ب الفالحن ق�د ترضروا نتيجة ه�ذه االزمة والت�ي تتطلب التدخل 
الشخيص لرئيس الوزراء يف هذا الجانب وايجاد معالجات تعفي الفالحن من االلتزامات 

املالية تجاه الدولة للتخفيف عن كاهلهم بعد ترضر الخطة الزراعية لهذا املوسم«.

ذي قار تدعو اىل »اعفاء« الفالحني من اجيارات االرايض الزراعية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دش�ن رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم 
حوارات مع القوى السياس�ية العراقية حول 
متطلب�ات مرحلة م�ا بعد داع�ش، ويتزامن 
ذل�ك ال�رشوع باإلع�داد لعدد م�ن املؤتمرات 
التي تعتزم منظمات إقليمية ودولية عقدها 
لرتتي�ب مرحل�ة ما بع�د »داعش«، وإرس�اء 

مصالحة سياسية واجتماعية يف البالد.
وناقش الرئيس ف�ؤاد معصوم مع نائبه إياد 
ع�الوي مجمل االوضاع يف م�ا يتعلق بامللفن 
السيايس واألمني ال سيما بعد االنتصار الذي 

تحقق عىل تنظيم »داعش«.
وأكد معصوم وعالوي، يف بيان مشرتك تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، عىل »أهمية 
التح�رك وفق رؤية واضح�ة للمرحلة املقبلة 
وتحدياته�ا«، وأش�ار البيان إىل أّن�ه تم أيضاً 
بحث األزمة م�ع اقليم كردس�تان باإلضافة 
إىل الوض�ع يف محافظة كرك�وك، حيث ابدى 
عالوي »اس�تغرابه الشديد من استمرار هذه 
االزم�ة دون حل�ول ومعالج�ات« داعًي�ا إىل 
استثمار النرص العسكري عىل داعش والبدء 
بحوار س�يايس عاجل تحت س�قف الدستور 
اليجاد حلول للتحدي�ات الراهنة، الفتا إىل أّن 
االوضاع يف الع�راق ال يمكن ان تتحمل مزيداً 

من التصدع والتفرقة والتدخالت الخارجية.
كم�ا أش�ار بي�ان رئ�ايس م�ن جهت�ه إىل أّن 
املباحثات رك�زت عىل خطورة ترك الخالفات 
تتفاق�م بن أبناء الش�عب الواح�د، داعياً إىل 
امليض قدما لبدء الحوار الشامل بن الحكومة 
االتحادي�ة وحكومة اقليم كردس�تان بهدف 
الوص�ول إىل اتفاق�ات واج�راءات تحقق حل 
جميع املش�اكل العالقة بن الجانبن بشكل 
يضمن حق�وق ومصال�ح جمي�ع املواطنن 
ويلب�ي احتياجاته�م الحياتي�ة املعتادة عىل 
أس�اس مبادئ الدس�تور وق�رارات املحكمة 

االتحادية.
وش�دد الرئي�س ونائبه ع�ىل أهمي�ة تعميق 
التعاون والتفاه�م بن مكونات كركوك لحل 
املشاكل التي تخص املحافظة عىل املستويات 
اإلدارية واألمنية واالقتصادية مؤكدين انه ال 

حل للخالفات سوى الحوار.
وأش�ارا إىل رضورة إجراء االنتخابات النيابية 
ومضاعف�ة   2018 ماي�و   12 يف  بموعده�ا 
الجه�ود لضمان ع�ودة النازحن وتش�جيع 
الدعم الدويل لخطط ع�ودة النازحن وإعادة 

اعمار املناطق املحررة.

ومن املنتظر ان يواصل الرئيس معصوم هذه 
اللقاءات التي ستشارك فيها رئاستا الحكومة 
والربملان ايضاً لالتفاق عىل مخرجات العراق 
م�ن ازمات�ه السياس�ية واألمني�ة ومحاولة 
انهاء الخالفات بن قيادات مكوناته املذهبية 

والعرقية.
وعقب ذلك، بحث معصوم مع رئيس الجبهة 

الرتكماني�ة ارش�د الصالح�ي س�بل ع�ودة 
الحياة الطبيعية يف محافظة كركوك وقضاء 
طوزخرمات�و، فضال ع�ن مل�ف االنتخابات 

املقبلة.
وأش�ار الرئيس العراق�ي إىل ضخامة معاناة 
س�كان كركوك خالل العقود االخرية، مؤكداً 
ع�ىل أهمي�ة تضافر جه�ود ابن�اء املحافظة 

لضمان احالل الوئام والتفاهم بن مكوناتها 
كافة.

كم�ا وج�ه باي�الء جه�ود إضافي�ة الح�الل 
االس�تقرار واألم�ن يف مدين�ة طوزخرمات�و 
ش�مال الع�راق واملتن�ازع عليه�ا وذل�ك من 
خ�الل التع�اون والعمل عىل حل االش�كاالت 
والخالف�ات املوج�ودة عرب الحلول الس�لمية 

والتفاهم واالتفاقات الفعالة.
ويعت�زم منظم�ة املؤتمر اإلس�المي إىل عقد 
مؤتم�ر للمصالحة الوطني�ة يف العراق، وذلك 
م�ن أجل إيجاد صيغة لع�دم تكرار ما حصل 
يف حزيران ع�ام 2014 حن احت�ل »داعش« 
ثلث مساحة البالد، فضالً عن االلتزام بسقف 
الدستور لتحقيق مطالب املجتمعات املحلية. 

بدوره�ا، ف�إن األم�م املتح�دة، ع�رب مكتب 
يونام�ي يف الع�راق، تق�وم بجه�ود مماثل�ة 
لحث األط�راف السياس�ية عىل الح�وار بدالً 
من اللجوء إىل الترصيحات والتوتر، وتس�عى 
جميع هذه التحركات إىل الحفاظ عىل وحدة 
العراق وااللتزام بالدس�تور والتداول السلمي 

للسلطة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

هن�أ االتح�اد االوربي، أم�س الثالثاء، 
الحكومة العراقية بتحقيق النرص عىل 
تنظي�م »داعش«، فيم�ا اكد مواصلته 
والحكوم�ة  العراق�ي  الش�عب  دع�م 

للتصدي للتحديات.
وقال االتحاد يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »يف أعقاب 
االحتفال باإلنتصار يف 10 كانون األول 
يهنئ االتحاد األوروبي الشعب العراقي 
والحكومة العراقية عىل هذه املناسبة 
الهامة، األمر ال�ذي يفتح املجال أمام 

مستقبل أكثر إرشاقا للعراق«.
»ترصيح�ات  ان  االتح�اد،  واض�اف 
رئيس ال�وزراء بأن مكافحة الفس�اد 
سوف تمثل اس�تمرارا ملحاربة داعش 
والت�زام الحكوم�ة باح�رتام حق�وق 
جمي�ع العراقي�ن والرجال والنس�اء 
بغ�ض النظر عن أصله�م أو هويتهم 
الدينية، هي أيضا موضع ترحيب رغم 
التحديات الكثرية«. وتابع االتحاد انه 
»س�يدعم الحكومة ع�ىل املثابرة عىل 
طريق اإلصالحات واملصالحة ألن هذه 
هي الوسيلة الفعالة الوحيدة للقضاء 
ع�ىل التط�رف واإلره�اب ع�ىل املدى 
الطويل«.  واوضح االتحاد االوربي، أنه 
»مع الحفاظ عىل الس�المة اإلقليمية 
للع�راق، يش�جع االتح�اد األوروب�ي 
حكوم�ة العراق والحكوم�ة اإلقليمية 
الكردي�ة ع�ىل الدخ�ول يف ح�وار بناء 
حول جميع القضايا التي لم يتم حلها 

استنادا إىل الدستور«.
االتح�اد  »س�يواصل  البي�ان،  واك�د 
العراق�ي  الش�عب  دع�م  األوروب�ي 
والحكومة العراقية للتصدي للتحديات 
اإلنسانية الحرجة، وتحقيق االستقرار 
واإلصالح واملصالحة التي ستواجهها 
يف الس�نوات املقبل�ة«. واعل�ن القائد 

العام للقوات املس�لحة حيدر العبادي 
الس�بت )9 كان�ون االول 2017( ع�ن 
تحري�ر جمي�ع االرايض العراقي�ة من 

سيطرة تنظيم »داعش«.
ب�دوره، أكد وفد من التحاد االوروبي، 
خ�الل لقائ�ه برئيس مجل�س النواب 
س�ليم الجبوري، ح�رص دول االتحاد 

بدعم ومس�اندة الع�راق. وقال مكتب 
الجب�وري يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
االخ�ري  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
االوروب�ي  االتح�اد  وف�د  »اس�تقبل 
برئاس�ة رامون بليك�و، وجرى خالل 
اللقاء استعراض ابرز تطورات الوضع 
السيايس واالمني يف البلد، باإلضافة اىل 

امللفن االمني واالقتصادي وسبل دعم 
العراق يف هذا الجانب«.واكد الجبوري  
بحس�ب البيان، ان »العراق انهى ملف 
داع�ش االرهابي ومقبل ع�ىل مرحلة 
مهم�ة تتمثل بإعم�ار امل�دن املحررة 
واعادة النازحن مما يس�تدعي توفر 
دع�م ومس�انده دولي�ة واقليمي�ة«، 

مثمن�ا »الجه�ود التي بذله�ا االتحاد 
االورب�ي يف تقدي�م الدع�م االنس�اني 
واالغاثي للعراق واملس�اهمة يف اعادة 
االستقرار وتأهيل البنى التحتية التي 
ترضرت نتيجة العمليات العسكرية«. 
من جانب�ه اكد »وفد االتحاد االوروبي 
ح�رص دول االتحاد بدعم ومس�اندة 

العراق يف كافة املج�االت«. ويف اإلطار 
ذاته، اك�دت النائبة ع�ن ائتالف دولة 
القان�ون عواط�ف نعمة ع�دم حاجة 
العراقي إىل مراقبن دولين يف مكافحة 

الفساد بوجود الهيئات الرقابية.
وقال�ت نعم�ة إن »الش�ارع العراق�ي 
واالح�زاب  بالحكوم�ات  ثقت�ه  فق�د 
واملس�ؤولن والسياس�ين العراقي�ن 
بس�بب الفس�اد واالعالن ع�ن وجود 
ملفات فساد مع عدم اتخاذ اجراءات 
بشأنها وهذا بحد ذاته اساءة وتشويه 

لصورة الحكومة«.
وأضاف�ت أن »الع�رشات م�ن ملفات 
الفساد موجودة ولم يتخذ بشأنها اي 
اجراء، فما فائدة املحقين الدولين«، 
مردفة بالقول إن »هناك ملفات فساد 
من املعيب التحدث بها لالعالم ويشيب 
له�ا ال�رأس«. وتابع�ت أن »م�ا يث�ار 
بش�أن حملة الفس�اد زوبعة اعالمية 
والحاج�ة ملحققن دولين وماش�ابه 
ذل�ك«، الفت�ة إىل أن »كل جهة رقابية 
املوض�وع  وتنفيذي�ة معني�ة بش�أن 
توج�د فيه�ا ع�رشات امللف�ات الت�ي 
يش�وبها الفس�اد«. وأكدت نعمة، أن 
»املوضوع ال يتطلب سوى توجيه من 
رئي�س الوزراء حي�در العبادي لالذرع 
الرقابية بتحري�ك وتفعيل  والجه�ات 
تلك امللفات وحس�مها«، مشرية إىل أن 
»ش�بح اللجان االقتصادي�ة املوجودة 
السياس�ية وراء  يف جمي�ع االح�زاب 
العديد من ملفات الفس�اد واملشاريع 

الفاشلة«.

رئيس اجلمهورية يبدأ حواراته مع الكتل السياسية ملرحلة ما بعد »داعش«.. والرئاسات ستنضم الحقًا

حراك داخيل لـ »ترتيب« البيت العراقي

رسم »مستقبل مشرق« لبغداد بعد االنتصار على »داعش«

االحتاد االوريب جيدد التزامه بـ »دعم العراق« ويعلن مشاركته باحلرب عىل الفساد

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤولون عراقيون ع�ن ارتفاع عدد 
معتقيل تنظيم »داعش« من الجنسية السعودية 
ألكثر من 50 ش�خصاً، ج�رى اعتقالهم خالل 
مع�ارك تحري�ر امل�دن واملناط�ق العراقية من 
سيطرة التنظيم اإلرهابي، فيما أكد عضو بارز 
يف الربملان العراقي ومق�رب من رئيس الوزراء 
حي�در العب�ادي، أن ملفهم قضائ�ي غري قابل 
ألي تف�اوض، ألنه�م متورط�ون بجرائم ضد 

العراقين.
ويأتي ذلك مع بدء محكمة متخصصة بقضايا 
اإلره�اب يف بغداد بتس�لم ملفات املعتقلن بعد 
انتهاء التحقيقات معهم بغية النطق باألحكام 

القضائية.
وقال مسؤول رفيع يف وزارة الداخلية، إن »عدد 
املعتقلن األجان�ب والعرب من عنارص داعش، 

ارتفع ألكثر من 400 مس�لح، جرى اعتقالهم 
خالل معارك تحرير املدن العراقية شمال وغرب 
البالد من جنس�يات آس�يوية وأوربية وعربية. 
احتلت الس�عودية الص�دارة يف ع�دد املعتقلن 
بواق�ع 51 إرهابياً«، مبيناً أن غالبيتهم »دخلوا 
العراق عرب الحدود مع س�ورية وليس بش�كل 

مبارش من الحدود السعودية العراقية«.
وأضاف املسؤول الرفيع أن »مقاتلن من املغرب 
العربي وم�رص واألردن ولبنان ت�م اعتقالهم، 
فض�ال ع�ن س�ورين، كم�ا توجد جنس�يات 

شيشانية وطاجيكية وتركية وباكستانية«.
وبحس�ب املسؤول الذي طلب عدم الكشف عن 
اس�مه، فإن العراق س�يقوم بإب�الغ الدول عن 
اعتقال مواطنيها وفقاً للقوانن الدولية، إال أنه 
لن تكون هناك إمكانية للحديث عن أي تسليم 

لهم كون ملفهم قضائيا بالدرجة األوىل.
إىل ذل�ك، أوضح�ت مص�ادر يف وزارة العدل أن 

عنارص »داعش« من الجنس�يات غري العراقية 
يتم التحفظ عليهم يف عنابر خاصة بالسجون، 
وبعض الدول تم إبالغها رسمياً بوجود معتقلن 
من مواطنيها لدى العراق جرى القبض عليهم 

خالل قتالهم لصالح تنظيم »داعش«.
وأوض�ح عض�و الربملان منص�ور البعيجي، أن 
»اإلرهابي�ن م�ن الجنس�ية غ�ري العراقي�ة ال 
يخضعون ألي صفقات أو مجامالت سياسية، 
ك�ون ملفه�م قضائي�ا بالدرج�ة األوىل وه�م 

متورطون بسفك دماء عراقين أبرياء«.
القض�اء س�يتوىل محاكمته�م  أن  إىل  وأش�ار 
وهو ال�ذي يملك الفص�ل يف وضعهم، وال دخل 
للحكومة أو أي جهة أخرى يف البالد بملفهم، ال 

سيما أنهم اعتقلوا يف مناطق قتال. 
ويف الس�ياق ذاته، نقلت وس�ائل إعالم عراقية 
باس�م وزارة  للمتح�دث  محلي�ة ترصيح�ات 
الداخلية العراقية العميد س�عد معن، قال فيها 

»إن األي�ام املقبلة ستش�هد وصول مس�ؤولن 
سعودين إىل بغداد، يف إطار تفعيل عمل اللجان 

التنسيقية بن البلدين يف املجال األمني«.
وأضاف مع�ن أن »التعاون األمني بن الرياض 
وبغ�داد وص�ل إىل مراحل متقدم�ة يف مجاالت 
وتب�ادل  الح�دود  بضب�ط  تتعل�ق  متع�ددة، 
املعلوم�ات، وبم�ا يحق�ق اس�تقرار األوض�اع 
األمني�ة يف املنطقة، بتبادل زيارات املس�ؤولن 

من كال البلدين«.
وترس�ل الس�عودية وف�وداً إىل بغ�داد، بش�كل 
علن�ي أو رسي، م�ن أج�ل التوص�ل إىل صيغة 
اتفاق بشأن معتقليها الذين ينتمون إىل تنظيم 
»داع�ش«، إال أن الع�راق لطاملا رفض تس�ليم 

هؤالء.
وتع�د الس�عودية إح�دى أكثر ال�دول املصدرة 
للعن�ارص اإلرهابي�ة إىل العال�م، وه�ي تواجه 

هجوماً دولياً بشأن هذا امللف.

القوات األمنية ألقت القبض على )50( داعشيًا أثناء معارك التحرير

بعثة سعودية إىل بغداد للحوار بشأن »دواعش اململكة«.. والعراق يرد: لن نفاوض
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أنقرة تغازل دمشق: ولىّ زمن العداوة

         بغداد / المستقبل العراقي

بينم�ا ينص�ّب اهتمام الغ�رب اليوم عىل 
الش�مالية،  كوري�ا  يف  النووي�ة  الرتس�انة 
والصواري�خ البالس�تية الق�ادرة ع�ىل حمل 
رؤوس انش�طارية مدّمرة إىل الش�طر اآلخر 
م�ن العال�م، ال ي�زال النظ�ام الش�يوعي يف 
بيونغ يان�غ يمتلك بع�ض »املفاجآت« التي 
ال تعرف عنها وكاالت االس�تخبارات العاملية 
الكثري، ويعمل يف الخفاء عىل تصنيع أسلحة 
أخرى ال تقّل فتكاً، رغم كلفتها األقل نسبّياً، 
وهي األس�لحة البيولوجية القادرة عىل نرش 

األمراض والجراثيم الخبيثة. 
ذل�ك م�ا س�لّطت صحيف�ة »واش�نطن 
بوس�ت« األمريكية الضوء علي�ه، يف تحقيق 
موّس�ع لها، مرتك�زة يف مطلع�ه إىل الورقة 
التي أرس�لها مس�ؤولو املخابرات األمريكية 
للكونغ�رس، قب�ل التجرب�ة النووي�ة األوىل 
لبيون�غ يانغ عام 2006، يح�ّذرون فيها من 
أن العم�ل ال�ري يف كوريا الش�مالية أيضاً 
يسري يف اّتجاه تصنيع األسلحة البيولوجّية، 
مؤّكدين يف هذا الس�ياق، أن كوريا الشمالية 
جمع�ت فريق�اً م�ن علمائها من أج�ل ذلك، 
لكّنه�ا ال ت�زال تفتق�ر إىل بع�ض امله�ارات 
التقنية.  لكن بعد عقد من ذلك التاريخ، يبدو 
أن العقبات التقنية تلك بدأت يف االنحسار، إذ 
يكشف مسؤولون استخباراتيون أمريكيون 
وآسيويون أن كوريا الشمالية تتحرك باطراد 
للحصول عىل األجهزة األساسية التي يمكن 
اس�تخدامها يف برنام�ج أس�لحة بيولوجية 
بمقدوره�ا  الت�ي  املصان�ع  م�ن  متق�دم؛ 
إنت�اج امليكروب�ات باألطن�ان، إىل املختربات 
املتخصص�ة يف التعدي�ات الوراثية، حتى أن 
النظ�ام الش�يوعي، الذي يخض�ع لعقوبات 
صارم�ة، بات يس�ّخر إمكانيات�ه لبيعها إىل 

بعض الدول يف العالم النامي.
ذلك التقّدم الذي حققته كوريا الشمالية 
أث�ار مخ�اوف املحلل�ن األمريكي�ن، الذي�ن 
يقولون إن األخرية تس�عى إىل امتاك أسلحة 
دمار ش�امل من كل ن�وع، ويمكن أن تصعد 
برع�ة إىل درجة أن تكون منتجة ملس�ببات 

األمراض الحيوية إذا اختارت هي ذلك.
ورغم الرّية الت�ي تتحرّاها بيونغ يانغ 
يف هذا امللّف، وحالة الايقن التي ترغب يف أن 
تبقي عليها أعداءها، سحب الزعيم الكوري، 
كيم جون�غ أون، الس�تار قليًا عم�ا تخبئه 
باده، حينما زار، عام 2015، »معهد بيونغ 
يانغ الحيوي«. كان الهدف من املعهد املنشأ 
حديًث�ا هو تصنيع املبيدات البيولوجية، التي 
هي يف األس�اس عبارة عن بكترييا حّية لقتل 
الدي�دان والريق�ات املهددة ملحص�ول كوريا 
الش�مالية الزراعي. لك�ن وراء الهدف املعلن 
للمعهد، كانت ثّمة أغراض خفّية حملتها تلك 
الزيارة التي يبدو أّنها كانت »متعمدة«، كما 
يستنتج معّد التقرير. فقبل أسبوع من ذلك، 

وتحدي�داً يف 28 أي�ار، اعرتف�ت وزارة الدفاع 
األمريكية، علناً، بأن عينات حّية من بكترييا 
الجمرة الخبيثة ُشحنت »عن طريق الخطأ« 
إىل قاعدة عس�كرية يف كوريا الجنوبية. ذلك 
ما دفع الجارة الش�مالية ألن تتقّدم بعد أيام 
م�ن ذل�ك، وتحدي�داً يف 4 حزيران، بش�كوى 
إىل األمم املتحدة، معت�ربة الحادثة دلياً عىل 
األمريكية  البيولوجية«  الح�رب  »مخططات 
ضّد ش�عبها. وبع�د يومن من ذل�ك، جاءت 
زيارة كيم جونغ إىل املعهد املذكور، ما يوحي 

بأنه كان يريد إيصال رسالة من ورائها.
بع�ض الخ�رباء الذي�ن عاين�وا الص�ور 
املعروض�ة لزي�ارة الزعي�م الك�وري كان�وا 
متشككن حيال األمر؛ إذ الحظوا، من جهة، 

غياب الس�رتات الواقية الت�ي توجد عادة يف 
املخت�ربات العامل�ة مع مس�ببات األمراض 
القاتل�ة، غ�ري أنهم تس�اءلوا، يف املقابل، عن 
الس�بب الذي يدف�ع كوريا الش�مالية لرشاء 
مع�دات صناعي�ة باهظ�ة الثم�ن بأس�عار 
الس�وق الس�وداء فق�ط لصناع�ة املبي�دات 
التي يمك�ن رشاؤها بأس�عار أرخص بكثري 
ورغ�م  قانوني�ة.  وبطريق�ة  الص�ن،  م�ن 
ذل�ك، كان تحدي�د ق�درات كوريا الش�مالية 
الدقيق�ة، ونواي�ا النظ�ام هناك الس�تخدام 
مثل تلك األس�لحة، من بن أصعب التحديات 
االستخبارية بالنس�بة للمحللن األمريكين، 
كما تلّخ�ص الصحيفة. غ�ري أن التقييمات 
الرس�مية الت�ي أجرته�ا وكاالت املخاب�رات 

األمريكية وكوريا الجنوبي�ة خلصت عموماً 
إىل أن بيون�غ يانغ أج�رت تجارب عىل بعض 
الس�االت البكتريي�ة، بما فيه�ا امليكروبات 
الخبيث�ة والكول�ريا  الجم�رة  الت�ي تس�بب 
والطاع�ون. ويعتق�د املحلل�ون األمريكيون 
أيضاً أن كوريا الشمالية تمتلك، منذ منتصف 
التسعينيات، فريوس الجدري، وهو استنتاج 
يستند جزئياً إىل اكتش�اف األجسام املضادة 
يف مج�رى الدم للجنود الكورين الش�مالين 
الثمانيني�ات  يف  الجن�وب  إىل  ف�روا  الذي�ن 
والتس�عينيات. ويف الوقت الذي يس�تعد فيه 
املخططون العس�كريون لحرب محتملة قد 
تندل�ع يف أية لحظ�ة مع التوّت�رات القائمة، 
تجهزت قبله�ا املقاتات األمريكية والكورية 

الجنوبي�ة ل�رب أية منش�آت كيميائية أو 
بيولوجية لكوريا الش�مالية م�ن الجو، فإن 
الخط�ط الجدي�دة س�تتضمن اف�رتاض أن 
فرق املش�اة قد تواجه مجموعة من املخاطر 
الكيميائية والبيولوجي�ة عىل أرض املعركة، 
وهي مخاطر قد تكون غري مرئية بالنس�بة 
للق�وات الربي�ة رسيعة الحرك�ة، كما يقول 
مس�ؤولون أمريكي�ون س�ابقون وحاليون 
للصحيفة. ولكن تبق�ى للجراثيم، بوصفها 
أس�لحة عس�كرية، عيوب بارزة، إذ تصعب 
السيطرة عليها، ورّبما تأخذ ساعات أو أياًما 
للقتل أو التعطيل. إزاء ذلك، فإن الرأي السائد 
بن املخططن العسكرين هو أن كيم جونغ 
يختار أن يحمل بطاقة األسلحة البيولوجية 
الخاص�ة ب�ه احتياط�اً يف الوق�ت الراه�ن، 
يف ح�ن يعك�ف علم�اؤه ع�ىل بن�اء القدرة 
لتصنيع كميات كبرية من مسببات األمراض 
الش�مالية  كوري�ا  أن  بم�ا  واآلن  برع�ة. 
بات�ت مجه�زة بمصان�ع حديث�ة وفرق من 
األخصائين املدربن، حسب حديث مسؤول 
رفي�ع للصحيفة، فمن املمكن أن يحدث ذلك 
التح�ول الكبري يف غضون أس�ابيع، أو حتى 
أيام. لكن الس�ؤال ال�ذي تطرحه الصحيفة، 
يف هذا الس�ياق، عىل لس�ان مسؤول أمريكي 
كب�ري مّطل�ع عىل االس�تعدادات العس�كرية 
الكوري�ة، ه�و مل�اذا يحص�ل الكورّيون عىل 
كّل تل�ك امل�واد الخ�ام ويط�ّورون معرفتهم 
يف ه�ذا املج�ال دون أن ينتج�وا حت�ى اآلن 
أس�لحة بيولوجي�ة؟ غري أن املس�ؤول ذاته، 
كغريه مم�ن قابلتهم الصحيف�ة، يقّر أيضاً 
ب�أن وكاالت التجس�س األمريكي�ة رّبم�ا لم 
تكتش�ف بع�د أي تح�ّول ج�ذري يف برنامج 
كوريا الشمالية، إذ إن القدرات الجديدة التي 
اكتس�بتها األخرية يف مجال تصنيع األسلحة 
البيولوجي�ة كامن�ة يف املصان�ع املدنية التي 
تعمل ظاهرًيا يف تصني�ع املنتجات الزراعية 
والصيدالنية. ويقول املس�ؤول الس�ابق، با 
موارب�ة: »إذا ب�دأ )الهج�وم( غ�داً فرّبما ال 
نعرف باألمر.. إال إذا كنا محظوظن بما فيه 
الكفاية بامتاك عمي�ل قد يصدف أن يكون 

يف املكان املناسب«.

بيونغ يانغ صنعت سالحًا أخطر من النووي

كوريا الشاملية للغرب: جئناكم بـ »امليكروبات«

العفو الدولية تعلن تورط أوروبا يف تعذيب املهاجرين بليبيا

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا جيمي مكغولدريك منسق األمم املتحدة للشؤون 
اإلنس�انية يف اليمن األطراف يف اليمن إىل السماح بدخول 
مزيد من املس�اعدات إىل 8.4 ماين ش�خص “عىل شفا 

املجاعة” هناك.
وق�ال مكغولدريك “رغ�م أن الحصار ال�ذي يفرضه 
التحال�ف العرب�ي خ�ف مؤخ�را، لك�ن الوض�ع ال يزال 
بائس�ا”.. “الحصار املستمر عىل املوانئ يتسبب يف الحد 
م�ن توفر الوقود والغ�ذاء والدواء وهو األم�ر الذي يزيد 
بش�كل كبري من عدد الس�كان الضعفاء الذي يحتاجون 

للمساعدة”.
وأض�اف “حياة املاين من الس�كان، بمن فيهم 8.4 
ماين يمن�ي )باتوا عىل ش�فا املجاع�ة(، متوقفة عىل 
قدراتنا يف مواصلة عملياتنا لتوفري املس�اعدات الصحية 
واملي�اه اآلمن�ة وامل�واد الغذائي�ة”، علم�ا أن التقديرات 
الس�ابقة لألمم املتحدة كانت تتحدث عن ثمانية ماين 

شخص مهددين باملجاعة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أمر امللك املغربي محمد السادس بتوقيف 93 موظفا 
و6 محافظ�ن، وتوبي�خ عدد م�ن رجال الس�لطة عىل 
خلفية رصد حاالت تقصري يف تأدية واجبهم بعد تحريات 

أجرتها وزارة الداخلية.
وذكر بيان للديوان امللكي، أن »التحريات التي قامت 
به�ا ال�وزارة، معتم�دة يف ذلك ع�ىل األبح�اث والتقارير 
امليدانية املتعلقة بالتتبع املس�تمر لعمل رجال السلطة، 
قد رص�دت ح�االت تقصري يف القي�ام باملس�ؤولية لدى 
عدد من رجال الس�لطة )ممث�ي وزارة الداخلية يف املدن 

والقرى(، املنتمن ملختلف درجات هذه الهيئة«.
وبن�اء عليه تم توقيف وال واح�د )يوجد باملغرب 12 
والي�ا( و6 عمال )محافظ�ن(، وإحالته�م إىل املجالس 
التأديبية، كما تم توقيف 86 رجل سلطة )ممثي الوزارة 
يف املدن والقرى( عن ممارسة مهامهم، تمهيدا لعرضهم 
ع�ىل املجال�س التأديبي�ة املختص�ة، لتوقي�ع الجزاءات 
املناسبة. كما تم توجيه توبيخ ل�87 رجل سلطة، حسب 
البيان.وأوضح البي�ان، أن هذا التحرك جاء تبعا لألوامر 
التي أصدرها امللك محمد السادس، يف 24 أكتوبر املايض، 
واملتعلقة بقيام وزارة الداخلية بالتحريات الازمة حول 

املسؤولن التابعن لها، بمختلف درجاتهم.
ونهاي�ة أكتوبر املايض، أعفى املل�ك املغربي 4 وزراء 
ع�ىل خلفي�ة اخت�االت )التقص�ري( يف برنام�ج إنمائي 
لصال�ح منطقة الري�ف، التي تش�هد احتجاج�ات منذ 

أكتوبر 2016.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة 
الريف )شمال(، منذ العام املايض، احتجاجات للمطالبة 
بتنمية املنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق 

املحتجن.

األمم املتحدة: أكثر من 8 ماليني يمني 
»عىل شفا املجاعة« 

املغرب تعلن توقيف )100( مسؤول 
بوزارة الداخلية  

         بغداد / المستقبل العراقي

اتهم�ت منظمة العفو الدولي�ة الحكومات األوروبية 
بالتواط�ؤ حول توقي�ف مهاجرين يف ظ�روف مروعة يف 
ليبيا، وانتقدت مساعدتها لخفر السواحل الليبي املتورط 

يف تجارة الرق عىل حد قولها.
وأعلن�ت املنظمة الحقوقي�ة يف تقرير أن »الحكومات 
األوروبية متورط�ة عمدا يف التعذي�ب واالنتهاكات بحق 
ع�رشات آالف الاجئن واملهاجري�ن املحتجزين من قبل 

السلطات الليبية للهجرة يف ظروف مروعة«.
واتهم�ت املنظم�ة أوروب�ا بدع�م »نظ�ام معقد من 
االنته�اكات واالس�تغال بح�ق الاجئ�ن واملهاجرين«، 
من قبل خفر الس�واحل ومس�ؤولن يف مراكز االحتجاز 
واملهرب�ن والرتكيز فقط عىل من�ع املهاجرين من عبور 
البح�ر املتوس�ط. ورصح جون دالويس�ن مدير املنظمة 
يف أوروبا أن »عرشات آالف األش�خاص محتجزون إىل ما 
ال نهاي�ة يف مراكز مكتظ�ة يتعرضون فيه�ا النتهاكات 
منهجية«. ودعا دالويسن »الحكومات األوروبية إىل إعادة 
النظ�ر يف تعاونها مع ليبيا عىل صعيد الهجرة والس�ماح 

لألشخاص بالتوجه إىل أوروبا عرب السبل القانونية«.
قدم�ت  األوروبي�ة  الحكوم�ة  إن  املنظم�ة  وتق�ول 
مس�اعدات إىل هيئة مكافحة الهجرة غري الرشعية التي 

تدير مراك�ز االحتجاز يف ليبيا وقامت بتش�كيل وتدريب 
خفر السواحل وإمداده بالتجهيزات لرصد املهاجرين يف 
البح�ر. وتابعت املنظم�ة إن »املهاجرين والاجئن الذين 
يت�م رصدهم م�ن قبل خفر الس�واحل الليبي ينقلون إىل 
مراكز احتجاز حيث يتعرضون ملعاملة مروعة«، مضيفة 
أن »20 ألف ش�خص ال يزالون محتجزين يف هذه املراكز 

املكتظة وغري الصالحة لاستخدام«.
كما اتهمت خفر الس�واحل الليبي بالتورط يف تجارة 

البرش من خال تعاونه مع املهربن.
ويذك�ر أن الدول األوروبية قد ضغطت من أجل إقامة 
مراك�ز إي�واء للمهاجري�ن يف ليبيا، لكن هذه املس�اعي 
األوروبي�ة واجه�ت انتقادات ح�ادة من قب�ل منظمات 
دولي�ة كانت حذرت من أن الوض�ع يف ليبيا يعرض حياة 
املهاجري�ن للخط�ر يف ظل تقارير عن ح�دوث انتهاكات 
ق�ري  واحتج�از  تعذي�ب  عملي�ات  تش�مل  خط�رية 
واغتص�اب. وتفي�د اإلحصاءات األخ�رية ملنظمة الهجرة 
الدولي�ة أن 15 أل�ف مهاج�ر يقبعون يف مراك�ز احتجاز 
ترشف عليها بشكل شبه رسمي حكومة الوفاق الوطني. 
ويف الواقع تس�يطر عىل هذه املراكز مجموعات مسلحة 

موالية لهذه الحكومة.
وهناك آالف املهاجرين املسجونن يف مراكز ال ترشف 

عليها السلطات الليبية أو منظمات دولية.

       بغداد / المستقبل العراقي

 أعل�ن وزير الخارجية الرتك�ي مولود جاويش 
أوغل�و أن ب�اده لم تعد ت�رى خط�را يف الحكومة 

السورية.
وقال جاويش أوغلو »ال يدور الحديث اآلن حول 
أي تهديد لنا من قبل النظام السوري، وكان هناك 
حادث إس�قاط طائرتنا، لكن هذا الخطر بقي من 

املايض«.
وتأت�ي ترصيحات وزي�ر الخارجية الرتكي بعد 
حوايل أس�بوعن م�ن إعان الرئي�س الرتكي رجب 
طي�ب أردوغان ع�ن اس�تعداده إلج�راء اتصاالت 
يف املس�تقبل م�ع الرئيس الس�وري بش�ار األس�د 
ح�ول مكافح�ة وح�دات حماية الش�عب الكردية 
الس�ورية.وكان بع�ض املراقبن ق�د توقعوا تغيري 
املوقف الرتكي بشأن األسد ألسباب ميدانية تتعلق 
باملكاسب التي حققتها القوات السورية وخسارة 
الفصائ�ل الت�ي راهن�ت عليه�م أنقرة من�ذ بداية 
األزمة لإلطاحة باألس�د لغالبي�ة مناطق نفوذهم، 
وأخرى سياسية تتعلق بعدم صدور مواقف جدية 
من الوالي�ات املتحدة وأوروبا بش�أن األكراد الذين 
باتوا يشكلون استفزازا كبريا لرتكيا السيما يف ظل 
قيام األك�راد بخطوات عدة لتثبي�ت الحكم الذاتي 
كإج�راء االنتخاب�ات املحلية وب�دء الرتتيب إلجراء 

أخرى برملانية يف كانون الثاني املقبل.
ومنذ بداية النزاع يف سوريا اصطف أردوغان ضد 
الرئيس السوري بشار األسد ودعا يف مناسبات عدة 
عىل اإلطاحة به ودعم عس�كريا بعض الجماعات 
املسلحة التي تحارب األسد يف عدة مناطق سورية 

يف بما فيها الجماعات املتشددة.
وذك�ر جاويش أوغلو أن أنقرة س�وف تنس�ق 
مع موس�كو عملية عس�كرية ضد وحدات حماية 

الش�عب الكردي�ة يف س�وريا »إذا ظه�رت الحاجة 
إليها«. وقال »وحدات حماية الشعب وحزب العمال 
الكردس�تاني قد تشكل تهديدا، وإذا أطلقنا عملية 
عسكرية ضدها، فسيتم ذلك بالتنسيق املسبق مع 

حلفائنا، مع روسيا«.
وأش�ار إىل أن ب�اده ال تعارض بش�كل مطلق 
إدخ�ال الفصائ�ل الكردية يف التس�وية الس�ورية، 
مؤك�دا أن أنقرة س�لمت روس�يا قائم�ة الفصائل 

الكردية التي توافق عىل العمل معها.

وأضح »ثمة فصائل كردية مختلفة يف س�وريا 
ونبق�ى عىل اتصال مع بعضها. لس�نا ضد األكراد 
لكنن�ا إىل جانبهم، غري أن ذلك ال يتعلق باإلرهابين 

وهذا ما بحثناه مع الطرف الرويس«.
وتعت�رب الس�لطات الرتكي�ة وح�دات حماي�ة 
الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني 
املحظور الذي يش�ن تمردا منذ عقود عىل أراضيها 
وتصنفه أنقرة والواليات املتحدة واالتحاد األوروبي 

منظمة إرهابية.
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دعوة إىل السيدات والسادة املسامهني الكرام يف مرصف اجلنوب االسالمي لالستثامر 
والتمويل ) ش . م . خ( 

م / اجتامع اهليئة العامة السنوي 
تحية طيبة : 

اس�تنادا الحكام املادتني ) 86 و 87 / ثانيا ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا 
لقرار مجلس ادارة املرصف يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 30 / 7 / 2017 – يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع 
الهيئة العامة الس�نوي الذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 31 / 12 / 2017 
يف مق�ر البناي�ة العامة ملرصفنا الواقع يف بغداد الكرادة / س�احة الواثق ويف حال�ة عدم حصول النصاب 
القانون�ي يؤج�ل االجتم�اع إىل يوم االحد املوافق 7 / 1 / 2018 يف نفس امل�كان والزمان املعينني للنظر يف 

فقرات جدول االعمال املدرجة ادناه : 
1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة للفرتة م�ن 1 / 1 / 2016 لغاي�ة 13 / 1 / 2016 ) رشكة الجنوب 

للتحويل املايل م . خ ( والفرتة من 14 / 1 / 2016 ولغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف ( .
2 – مناقشة تقريري مراقب الحسابات للفرتة من 1 / 1 / 2016 لغاية 13 / 1 / 2016 ) رشكة الجنوب 

للتحويل املايل م . خ ( والفرتة من 14 / 1 / 2016 لغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف ( . 
3 – مناقشة الحسابات الختامية للفرتة 1 / 1 / 2016 لغاية 13 / 1 / 2013 ) رشكة الجنوب للتحويل 

املايل م . خ ( والفرتة من 14 / 1 / 2016 لغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف ( .
4 – مناقشة ومعالجة العجز املرتاكم لسنة 2016 .

5 – االس�تماع إىل تقرير لجنة مراجعة الحس�ابات املشكلة بموجب املادة ) 24 ( من قانون املصارف رقم 
) 94 ( لسنة 2004 .

6 – االستماع إىل تقرير الهيئة الرشعية للمرصف لعام 2016 واملصادقة عليها .
7 – مناقشة اقرار مقسوم االرباح لعام 2016 واحتجاز احتياطي توسعات .

8 – تخصيص نسبة 20 % من االرباح لغرض املسؤولية االجتماعية واتخاذ القرار املناسب .
9 – تعيني مراقبي الحسابات لعام 2017 وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس املهنة .

10 – ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم لسنة 2016 .
- املوافقة عىل ادراج اس�هم مرصف الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل م . خ يف سوق العراق لالوراق 

املالية .
راج�ني حضورك�م اصالة او بانابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او وكالة الغ�ر بموجب وكالة 
مصدقة من كاتب العدل مع ابراز تاييد املس�اهمة من مركز االيداع العراقي باالضافة إىل تاييد مساهمته 
يف حال�ة االناب�ة مع مراعاة م�اورد يف املادتني ) 91 و 94 ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 

املعدل .
يرسنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير 

عيل فالح كاظم الزيدي 
رئيس جملس االدارة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

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

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 734/ش/2017
تاريخ:2017/12/12

اىل/ املدعى عليه )منتظر طاهر احمد( 
م/تبليغ

أص�درت محكم�ة األحوال الش�خصية يف 
س�امراء قرارها املؤرخ يف 2017/11/26 
734/ش/2017  املرقم�ة  الدع�وى  يف 
واملقام�ة م�ن قبل املدعي�ة )روي�دة عبد 
الكري�م محمد( واملتضمن تصديق الطالق 
الخارج�ي والواقع بتاري�خ 2016/6/16 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ املبل�غ ر-ع )فليح 
حسن س�لوم( املنس�وب اىل مركز رشطة 
ارحي�م  املختار)ولي�د  واش�عار  الرك�ة  
عبدالل�ه(  مخت�ار منطق�ة معيجي�ل/2 
واملذي�ل بتوقي�ع الش�اهدين )مصطف�ى 
عب�د الكري�م محم�د وام�ني عب�د الكريم 
محم�د( واملص�دق م�ن املجل�س املح�ي 
لقضاء سامراء لذا قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني وعند عدم 
حضورك وع�دم االع�رتاض والتمييز عىل 
قرار الحك�م املذكور فان القرار يكتس�ب 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض
قيرص عباس رشيد

فقدان 
املرق�م 646035 وامل�ؤرخ  الوص�ل  فق�د 
2017/4/23 بقيم�ة 540000 ألف دينار 
والصادر من مديرية بلدية البرصة باس�م 
/ جاسم عبدعي سلمان. فمن يعثر عليه 

يسلمه اىل جهة اإلصدار.

اعالن دعوة دائنني 
أني املصفي�ة املحامية عبر عباس علوان 
لرشك�ة روع�ة ضف�اف الف�رات إلنت�اج 
العصائ�ر و املي�اه املعدني�ة و املرشوبات 
الغازية محدودة املس�ؤولية ادعو كل من 
ل�ه حق أو دين عىل الرشكة مراجعتي عىل 
العن�وان التايل بغداد البلديات م 738 ز 47 

بناية 8 / 12 
املصفية املحامية 
عبر عباس علوان

اعالن دعوة دائنني
املحام�ي عم�ار محم�د  أن�ي املصفي�ة   
نزيه لرشك�ة رافد الخر للتج�ارة العامة 
املح�دودة ادعو كل من له حق أو دين عىل 
الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل بغداد 

الحارثية م 213 ز 42 د 4 
املصفي املحامية 
عمار محمد نزيه

اعالن دعوة دائنني 
نح�ن املصفي�ان املحاميان حن�ان نجيب 
يوس�ف و عم�ار هش�ام محم�د لرشكة 
شمس النهار للوكاالت التجارية املحدودة 
ادع�و كل من له ح�ق أو دين عىل الرشكة 
بغ�داد  الت�ايل  العن�وان  ع�ىل  مراجعت�ي 
س�احة الواثق شارع سلمان فائق مجمع 
العصام للتحفيات قرب رشكة ارض اورك 

للخدمات القانونية 
املصفيان املحاميان 
حنان نجيب يوسف و عمار هشام محمد

اعالن دعوة دائنني
 أن�ي املصفي موفق مذك�ور فليح لرشكة 
موف�ق مذكور فليح للمق�اوالت العامة / 
مرشوع فردي ادعو كل من له حق أو دين 
عىل الرشكة مراجعتي ع�ىل العنوان التايل 

بغداد حلة 201 زقاق 21 دار 32 
املصفي 
موفق مذكور فليح

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة  االحوال الشخصيه يف الكوت

العدد 4224/ش /2017
اىل املدعى عليه / سعد ياسني رسحان

اقامت املدعية زمله راشد رسحان الدعوى 
املرقمة اعاله والتي تطلب دعوتك للمرافعة 
وملجهولي�ة  للهج�ر  بالتفري�ق  والحك�م 
محل إقامتك حس�ب رشح إش�عار مختار 
منطقة الداموك الضب�اط واملرفق بكتاب 
الخلوداملرق�م17190يف  رشط�ة  مرك�ز 
تبليغ�ك  تق�رر  علي�ه   2017/12/10
اعالن�ا  بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني 
بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
2017/12/20 الس�اعة تاس�عة صباحا 
وعن�د ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق االصول 
القايض 
رائد كامل اليارسي

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت 

العدد 2451/ب /2017
اىل املدعى عليه / احمد سخي شعنون

بش�يوش  عب�اس  ش�مام  املدع�ي  اق�ام 
الدعوى املرقمة اعاله والتي يطلب دعوتك 
للمرافعة والحكم بالزامك بمنع معارضتك 
ل�ه بانتف�اع بالعربة قالب ح�دادي ابيض 
وتس�ليم العرب�ة الي�ه وملجهولي�ة مح�ل 
مخت�ار  إش�عار  رشح  حس�ب  إقامت�ك 
منطقة الحكيم حي الدكتور احمد الوائي 
واملرف�ق بكت�اب مرك�ز رشطة الش�هداء 
علي�ه   2017/12/3 يف   16562 املرق�م 
تقرر تبليغك اعالن�ا  بصحيفتني محليتني 
رس�ميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
عىل موعد املرافعة املوافق2017/12/19 
الس�اعة تاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض 
مرتىض كاظم ال شغيدل

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 1030/ب2017/5
التاريخ : 2017/12/12

اعالن
محم�د  فخ�ري   ( علي�ه  املدع�ى   / اىل 

يعقوب( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
1030/ب2017/5 بتاريخ 2017/11/29 
واملتضمن الحكم بأبطال قيدي التس�جيل 
العقار االول ذي العدد 182 تاريخ نيس�ان 
1984 مجل�د 264 واملثب�ت فيه تس�جيل 
العقار املرقم 20490/3 مقاطعة 4 جزيرة 
نجف حي النرص باسم املدعى عليه  االول 
فخري محمد يعقوب والقيد الثاني بالعدد 
169 تاري�خ كان�ون الثان�ي 1986  مجلد 
289 واملثب�ت في�ه تس�جيل ذات العق�ار 
باس�م املدعى عليها الثاني�ة عريدة  كريم 
عبود لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار 
رشي�ط الرموك / 2 املدعو كاظم هاش�م 
املي�ايل ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
ولك حق الطعن ع�ىل القرار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض
عي عبد الرضا حسن

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

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة 

العدد : 844/ب2017/2
التاريخ : 2017/12/11

اعالن
اىل / املدعى عليه / حازم شاكر حسوني

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالعدد 
844/ب2017/2 وامل�ؤرخ 2017/10/9 
قىض الزام�ك بتاديتك  للمدعي مقداد عبد 
محس�ن مبلغ ق�دره اربعة ع�رش مليون 
دين�ار عن وص�ل امان�ة يف 2011/1/11 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية 
منطقة الحيدرية / حي القاس�م املدعو / 
صالح مهدي الجي�الوي فقد تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني يوميت�ني بقرار الحكم 
الغياب�ي ولك حق االعرتاض واالس�تئناف 
التميي�ز خ�الل م�دة القانونية وبعكس�ه 
س�وف يكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية 

وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : 7833/ش2017/5 
التاريخ : 2017/12/12

اعالن
اىل / املدعى عليه / عامر جالوي صكبان

اقام�ت املدعي�ة )س�ندس حمي�د حاكم( 
الدعوى بالع�دد 7833/ش2017/5 امام 
ه�ذه املحكمة وموضوعها ن�زع حضانة 
االوالد كل من )حس�ن ورقية( وملجهولية 
القائ�م  رشح  وحس�ب  اقامتك�م  مح�ل 
بالتبلي�غ واش�عار مختار حي الس�الم / 
النجف قررت املحكم�ة تبليغك بخصوص 
الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
وعلي�ك  يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق يوم 2017/12/18 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 2392/ش2017/2
التاريخ : 2017/12/11

اعالن
اىل / املدعى عليه / عالء محمد شالل

اقامت املدعية دالل ش�اكر رزاق الدعوى املرقمه اعاله امام هذه املحكمة تطلب فيها الزامك بتاديتها نفقة 
ماضية الكثر من س�نة ونفقة مس�تمرة لها والطفالها كال من )حس�ني و شمس( وملجهولية محل اقامتك 
فق�د قرر تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
2017/12/18 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

تنويه
نرش يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1562 يف 27 / 11 / 2017 اعالن دعوة دائنني حيث ذكر – ادعو كل 
من له حق او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل بغداد عمارة الحمود والصحيح بغداد – الحارثية 

عمارة الحمود لذا اقتىض التنويه .

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ البياع 

رقم االضبارة 660 / 2013 
التاريخ 19 / 10 / 2017  

اىل املنفذ عليه / خالد عادل دحام / جمهول حمل االقامة 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح القائ�م بالتبليغ املبل�غ القضائي يف هذه 
املديرية وتأييد املجلس البلدي لحي الرشطة الرابعة انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً الحكام املادة ) 
27 ( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً بالحض�ور يف مديرية تنفيذ البياع خالل 
مدة ثالثة ايام تبدأ من اليوم التايل للنرش لغرض تسديد النفقة الشهرية واعتباراً من 
ش�هر تم�وز / 2015 ولغاية ايلول / 2017 والبالغ�ة ) 8,775,000 ( ثمانية ماليني 
وس�بعمائة وخمس�ة وس�بعون الف دينار ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل / ماجدة معيوف عاشور

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

محكمة بداءة الكاظمية

اعــالن 
املدعني : جاسم وطاهرة وندى وبسمة اوالد محمد كاظم

املدعى عليهم : رحمان محمد كاظم ويارس وميثم اوالد محمد كاظم وآمنة حسني محمد    
بالنظ�ر لع�دم حضور راغب بالرشاء بالدعوى املرقمة 884 / ب / 2016 والقرار املكتس�ب الدرجة القطعية تقرر االعالن 
عن بيع العقار املدرجة اوصافه ادناه ملدة خمسة عرش يوماً اعتباراً من ثاني يوم النرش وستجري املزايدة يف هذه املحكمة 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهراً فع�ىل الراغبني بالرشاء الحض�ور يف الزمان واملكان املعينني مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة بنس�بة 10% م�ن القيمة املقدرة بصك مصدق الم�ر هذه املحكمة من مرصف حكوم�ي اذا كان املزايد من غر 
الرشكاء اما اذا كان من الرشكاء فيعفى من التأمينات بقدر حصته يف العقار وتحميل املشرتي املصاريف واذا صادف يوم 

املزايدة عطلة رسمية فستجري يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي  
االوصاف :-

القايض / حممود عبد الفتاح 
 1- موقعه ورقمه :- 3 / 4041 مقاطعة 21 السالم / الحرية الخطيب محلة 432 زقاق 31 دار 12

2- جنسه ونوعه :- دار ملك رصف
3- املساحة :- 200 م2

4- االوصاف :- عقار مبني بالكونكريت املسلح درجة البناء وسط  
5- املشتمالت :- العقار دار سكن يحتوي عىل طارمة امامية مكشوفة فيها مرافق خارجية ومدخل الدار واستقبال وهول 
وغرفة نوم واحدة ومطبخ ومرافق صحية ومرافق اخرى مش�رتكة مع الحمام ومنور خلفي صغر وس�لم يؤدي للطابق 

العلوي للدار الذي يتألف من اربع غرف نوم وحمام ومرافق مشرتكة وسلم يؤدي اىل بيتونة وسطح الدار 
6- الشاغلني :- 1- ميثم محمد كاظم وعائلته يشغل الطابق العلوي 

2- ميثم محمد كاظم وعائلته                              يرغبون باالشغال بعد البيع كمستأجرين
2- آمنة حسني محمد

7- القيمة املقدرة :- ) 230,000,000 ( مائتني وثالثون مليون دينار

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /ش�عبة االمالك ذي العدد )21841 يف 2017/11/21(   تعلن لجنة 
البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجر االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والعائدة اىل 
مديري�ة بلدي�ة العدل  والبالغ عددها )48( ملك والتي تبدء بالتسلس�ل رقم )49( )حان�وت رقم 1041/1( وتنتهي 
بالتسلس�ل رقم )96( )حانوت 1741/1(  اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل 
من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتر اللجنة وخالل مدة ثالثون  يوما تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وستجري املزايدة 
خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخر من مدة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف مقر مديرية بلدية العدل ويتحمل 

من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

قائمة تقدير امالك بلدية العدل وفق القانون رقم )21( لسنة 2013

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: 426 
التاريخ: 6/ 12/ 2017

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

بدل التقدير الحاليبدل االيجار السنوي السابقمدة االيجارالمساحةرقم الملك وموقعة   نوع الملكت
180000250000ثالث سنوات12م1041/12حانوت 49
180000250000ثالث سنوات12م1041/12حانوت50
130000250000ثالث سنوات12م1041/12حانوت51
180000250000ثالث سنوات12م1041/12حانوت52
130000250000ثالث سنوات12م1041/12حانوت53
130000250000ثالث سنوات12م1040/12حانوت54
130000250000ثالث سنوات12م1040/12حانوت55
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

التقى الوكيل الفني لوزارة النقل عباس 
عم�ران، الس�فري الفرن�ي يف الع�راق 
س�عادة برونو أوبريت والوف�د املرافق 
له خ�ال املؤتمر وامللتق�ى االقتصادي 
للمجل�س العراق�ي -الفرن�ي الرباب 
العم�ل الثاني عرش املقام يف فندق بابل 
وذلك ملناقش�ة أنش�اء القط�ار املعلق 
واملرتو وفتح خط مبارش مع فرنسا«.

وقال عم�ران ان »وزارة النقل تس�عى 
لتوطي�د العاقات م�ع كربى الرشكات 
العاملي�ة صاحبة االنج�ازات والخربات 
الرصين�ة، مش�رياً اىل ان�ه »الب�د م�ن 
تفعي�ل اف�اق العم�ل املش�رتك والت�ي 
تمكن تش�كياتنا م�ن تحقيق قفزات 
نوعي�ة يف مجال توس�يع تلك العاقات 
لتعم الفائدة ع�ى واقع قطاع النقل يف 

العراق«.
كما التقى الوكيل الفني املدير التنفيذي 
لتطوير االعمال يف رشكة النافذ الس�يد 
س�امر ظاظ�ا املكلفة بتنظي�م دخول 
ام  مينائ�ي  يف  الش�احنات  وخ�روج 
قرص الش�مايل والجنوب�ي وذلك لتذليل 
الصعوب�ات واملعوق�ات الت�ي تواج�ه 

قطاع املوانئ العراقية«. 
وقال عم�ران أن »اللقاء تضمن تقديم 
احصائي�ات دقيق�ة من قب�ل الرشكة 
ألعداد الش�احنات والحاويات الداخلة 
والخارج�ة م�ن واىل موان�ئ ام قرص، 
مش�ريا اىل ان »هن�اك ارتفاع�ا كب�ريا 
بنس�بة الحم�والت والحاوي�ات الت�ي 

تدخل العراق عرب املوانئ العراقية« .
وأضاف أن »الوفد قدم عرض للمعوقات 
واملش�اكل التي تواجه عمل الرشكة يف 

املوانئ العراقية، مبيناً ان »وزارة النقل 
تس�عى دائما لتذليل كاف�ة الصعوبات 
امام الرشكات االس�تثمارية العاملة يف 

مفاصل النقل داخ�ل الباد، مؤكدا انه 
»سيتم النظر بعرض الرشكة وسنقدم 
كل التس�هيات املمكن ألزالة معوقات 

العم�ل«. من جانب آخ�ر اقامت وزارة 
النقل، وبالتنس�يق مع وزارة الكهرباء 
ن�دوة لدعم حمل�ة ) خدم�ة وجباية ( 

بحض�ور ممثلني ع�ن وزارة الكهرباء 
وجم�ع م�ن املوظف�ني  من منتس�بي 

الوزارة وتشكياتها ».

وأدار الن�دوة أحم�د عبد الرض�ا، وذلك 
العام�ة  االمان�ة  لتوجيه�ات  تنفي�ذا 
ملجل�س ال�وزراء الت�ي تتضم�ن البدء 
بإط�اق حمل�ة ك�ربى للرتوي�ج ع�ن 
ه�ذا املرشوع بغي�ة التعري�ف بإهمية 
اإلس�تثمار يف مجال الخدم�ة والجباية 

لقطاع الكهرباء«.
وق�ال مدي�ر قس�م االع�ام واالتصال 
الحكوم�ي يف وزارة النقل ليث الربيعي 
ان »الغ�رض م�ن اقام�ة ه�ذه الندوة  
ألج�ل تعريف املواط�ن بعقود الرشاكة 
املوقعة مع الرشكات الخاصة وايضاح 
والتفس�ري  املوض�وع  ه�ذا  تفاصي�ل 
الحقيقي لعقود الرشاكة يف هذا املجال 

وانعكاس�اته االيجابي�ة الت�ي تتمث�ل 
بالطاق�ة  املواط�ن  بتحس�ني تجهي�ز 
س�اعات  ع�دد  وزي�ادة  الكهربائي�ة 

التجهيز«. 
مشريا اىل ان »هناك تأكيدات كثرية من 
وزي�ر النقل كاظ�م فنج�ان الحمامي 
مؤسس�ات  م�ع  التع�اون  ب�رورة 
الدولة كاف�ة بما يع�زز الخدمات لدى 
املواطن�ني، الس�يما أن الكهرباء تدخل 
بش�كل مبارش يف حياة املواطنني، وألن 
ه�ذا املرشوع س�يؤدي اىل انتظام دفع 
الطاق�ة  انت�اج  فوات�ري ومس�تحقات 
الكهربائية وايق�اف الهدر الكبري الذي 

تتعرض له منظومة الكهرباء«.

الوكيل الفني لوزارة النقل يناقش مع السفري الفرنيس إنشاء القطار املعلق واملرتو
الوزارة أقامت ندوة لدعم محلة »خدمة وجباية« التابعة للكهرباء
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العراق يدعو رشكة 
جزائرية لتطوير مشاريعه 

النفطية

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير النفط جبار عيل اللعيبي حرص 
الع�راق ووزارة النفط عى تعزيز التعاون 
يف مج�ال الطاق�ة والنفط م�ع الجزائر ، 
داعي�ا رشك�ة س�وناطراك  الجزائرية اىل 
االس�تثمار والعم�ل يف تطوي�ر املش�اريع 

النفطية« .
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تابعته »املس�تقبل 
العراق�ي« ، ان »اللعيب�ي اس�تقبل وزي�ر 
النف�ط الجزائ�ري مصطف�ى قيتون�ي يف 
مقر إقامته يف الكويت عى هامش انعقاد 

اجتماعات منظمة اوابك«.
وق�ال اللعيبي ان »رشكة س�وناطراك من 
ال�رشكات املرموق�ة التي تتمتع بس�معة 
طيبة وندعوها للعمل يف العراق وخصوصا 

لتطوير واستثمار قطاع الغاز ».
من جانب�ه اكد وزي�ر الطاق�ة الجزائري 
رضورة توس�يع اف�اق التعاون املش�رتك 
اىل جان�ب رغب�ة رشكات ب�اده يف تنفيذ 

مشاريع نفطية يف العراق.
وكان وزي�ر النف�ط جب�ار ع�يل اللعيب�ي 
ش�ارك يف اجتماع منظمة ال�دول العربية 
املصدرة للنفط  واحتفاالت اليوبيل الذهبى 
ل�«أواب�ك« يف دولة الكوي�ت بحضور عدد 
من وزراء البرتول والطاقة للدول األعضاء 

ىف املنظمة.

تسجيل ارصفة املوانئ ضمن سجالت 
املنظمة البحرية العاملية

التجارة تعلن مواصلة استالم الرز الفيتنامي الوارد حلساب البطاقة التموينية

حمافظ واسط يبحث الواقع اخلدمي مع مديريات البلديات

الزراعة تؤكد امكانية ايقاف عملية اغراق السوق باخلرض والتمور االجنبية

    بغداد/ المستقبل العراقي

لتج�ارة  العام�ة  الرشك�ة  اعلن�ت 
ع�ن  التج�ارة  وزارة  يف  الحب�وب 
اس�تمرار مواقعها باستام كميات 
ال�رز املحولة لها والواردة للباد عرب 
مين�اء ام ق�رص لحس�اب البطاقة 

التموينية«.
واض�اف مدي�ر عام الرشك�ة هيثم 
تلقت�ه  بي�ان  يف  الخش�ايل  جمي�ل 
العراقي«، ان »املاكات  »املس�تقبل 
الفنية يف فرع ام قرص واصلت عملها 
بتحميل الش�احنات بمادة الرز فقد 
ت�م تحميل وش�حن )٣٥( ش�احنة 
توزعت عى مخازن الرشكة كاالتي 
البرصة )١٢( شاحنة محملة بكمية 

)٤٧٨( ط�ن العم�ارة )١٠( ش�احنات 
محملة بكمي�ة )٤١٢( طن النجف )٢( 

ش�احنة محملة ب� )٨٠( طن الصويرة 
سيارة واحدة محملة بكمية )٣٩( طن 
وبعقوبة س�يارة واح�دة بكمية )٤٠( 

ببغ�داد)٨(  العطيفي�ة  ط�ن وس�ايلو 
ش�احنات محملة بكمي�ة )٢٩٠( طن  
اضافة اىل سايلو خان بني سعد سيارة 

واحدة محملة بكمية )٣٠( طن«.
وب�ني ان طالكميات املس�تلمة من 
م�ادة ال�رز تات�ي لتأم�ني حصص 
وكاء البطاقة التموينية , مبيناً بان 
مواقع الرشكة  تواصل تجهيز وكاء 
البطاقة التموينة بالحصص املقررة 
من املادة لتوزيعة عى املواطنيني« .  
من جانب اخر اكد معاون مدير عام 
الرشكة رياض املوسوي عن توجيه 
الف�روع واملواق�ع ب�روة تفعيل 
عم�ل الرقباء لديه�م ليكون صمان 
امان يف عمله�م فالكثري من مواقع 
الرشكة نشاطها يتوزع عى تجهيز 
املطاحن واس�تام الحب�وب الواردة 
اضافة اىل وجود مواس�م تسويقية 
عى مدار العام مم�ا يتطلب تفعيل 
وحدات الرقابة يف املواقع لتقديم الدعم 

الازم .

  المستقبل العراقي/ الغانم

ت�رأس محافظ واس�ط محم�ود عبد الرض�ا ما طال 
إجتماع ملديري البلدي�ات يف االقضية والنواحي بحضور 
مع�اون املحافظ لش�ؤون الخدمات نبيل ش�مه ومدير 

بلديات واسط عيل عبد صيوان« .
واف�اد مص�در اعامي�ي يف مكتب�ه ان »املحاف�ظ اثنى 
ع�ى الجهود املميزة للك�وادر املنفذة لحمل�ة ) الوفاء ( 
الخاصة بتطوير وتأهيل الخدمات يف االقضية والنواحي 
بالجهود واالمكانيات الذاتية للدوائر الخدمية باملحافظة 

وباالخص البلديات«.
ووجه ما طال »م�دراء البلديات يف االقضية والنواحي 
باع�داد خطة للعام الجديد تتضم�ن تأهيل وتطوير ١٥ 
ش�ارعاً يف كل قض�اء وناحي�ة كح�د أدن�ي وذلك ضمن 

الحملة ذاتها .

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الزراعة، عن وجود طاقة 
إنتاجية كاملة م�ن محاصيل الخر 
والتمور لتغطية احتياج السوق املحيل 
ومنع االسترياد، وإيقاف عملية إغراق 

السوق باملنتجات األجنبية«.
وق�ال الوكي�ل الفن�ي لل�وزارة مهدي 

ضمد القيي يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان “وزارة الزراع�ة لم تقم 
بمنح إجازة اس�ترياد او توصية بمنح 
إجازة ألغلب محاصيل الخر والتمور، 
وان املحاصيل املتوفرة يف السوق دخلت 
بطرق غري قانونية”.وأضاف انه “من 
غ�ري املنص�ف من�ح إجازة االس�ترياد 
مع توفر املنتج املحيل”، مش�ريا اىل ان 

“هناك عملي�ة إغراق متعمد للس�وق 
املح�يل باملنتج�ات االجنبية اثر س�لبا 
عى إنتاجي�ة املحاصيل املحلية”.ودعا 
القيي “القط�اع الخاص اىل ان يأخذ 
دوره يف االستثمار يف القطاع الزراعي 
واالس�تفادة من الفائ�ض يف إنتاجية 
املحاصي�ل الزراعي�ة منه�ا محصول 
الطماطة يف إنتاج املعجون، والتمور يف 

إنتاج مش�تقاتها املعلبة، مما ينعكس 
إيجاب�ا ع�ى م�ردود الفاح والس�وق 
املح�يل ودع�م االقتص�ادي الوطن�ي، 
إضاف�ة اىل إنش�اء املصان�ع الخاصة 
لتصني�ع منظوم�ات ال�ري الحديث�ة 
منه�ا الري بال�رش وال�ري بالتنقيط 
لتقليل استهاك املياه وملوحة وتغدق 

الرتبة.

مرصف الرافدين يعلن تفعيل نظام خدمة 
احلواالت املالية الكرتونيًا

   بغداد / المستقبل العراقي

قفز مزيج برنت الخام ١.٥ باملئة، ليبلغ أعى مس�توى منذ منتصف ٢٠١٥ بعد 
إغ�اق خط أنابيب بحر الش�مال ال�ذي أدى بدوره لتوقف إم�دادات كبرية من 

سوق يشهد شحا بالفعل بسبب تخفيضات اإلنتاج التي تقودها أوبك.
وذكرت رويرتز، أن مزيج برنت خام القياس العاملي سجل 6٥.6٣ دوالر للربميل 
بحل�ول مرتفعا ٩٤ س�نتا أو ١.٥ باملئة عن اإلغاق الس�ابق، فيما س�جل خام 
غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي ٥٨.٤١ دوالر للربميل مرتفعا ٤٢ س�نتا ما 

يوازي ٠.٧ باملئة عن آخر تسوية.
وأغلق خط األنابيب الذي ينقل خام فورتيس وهو أكرب خط أنابيب يف بريطانيا 
وتبل�غ طاقت�ه ٤٥٠ أل�ف برمي�ل يوميا ي�وم االثنني بعد الكش�ف ع�ن وجود 

تصدعات.
وق�ال بنك ايه.ان.زد »رد فعل الس�وق يبني أنه يف ظل ش�ح اإلم�دادات فإن أي 

مشكلة يف اإلمدادات تنعكس رسيعا يف صورة ارتفاع األسعار.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين  عن » تفعيل خدمة تحويل اموال الزبائن الكرتونيا بني 
فروعه سواء كان لديهم حساب توفري او جاري.

وذكر املكتب االعامي للمرصف يف بيان له تلقت »املس�تقبل العراقي« ، نسخة 
من�ه ان�ه »تقرر وألول م�رة تطبيق نظام الح�واالت الكرتونيا«، مش�ريا اىل انه 
»بإمكان املواطن تحريك امواله يف حس�ابه املوجود بأي فرع وتحويله اىل فرع 

اخر سواء كان يف فروع بغداد او املحافظات«.
واض�اف املرصف ان »الخدمة توفر ايضا للمواط�ن الراغب بتحويل امواله من 
ف�رع مرصف الرافدي�ن يف اي محافظة اىل املص�ارف االهلي�ة«، مبينا ان هذه 

»الخطوة تتحقق وتنجز يف نفس اليوم دون اي عوائق او تأخري«.
تجدر اإلش�ارة اىل ان اغل�ب املصارف العراقية ما زالت بعي�دة عن عمل النظام 
املرصيف العاملي والتي ما زالت تس�تخدم االوراق يف تعاماتها بدال من العمليات 

االلكرتونية.

دعاًم للصحافة والكلمة احلرة واحتفاالً بتحرير كافة األرايض العراقية
زين العراق تشارك يف رعاية مؤمتر بغداد االعالمي الدولي

   بغداد / المستقبل العراقي

 يف إط�ار حرصها عى دعم النش�اطات 
الوطني�ة س�اهمت زين الع�راق، إحدى 
رشكات مجموعة زين الرائدة يف خدمات 
االتص�االت والبيانات املتنقلة يف منطقة 
ال�رشق األوس�ط وش�مال أفريقي�ا، يف 
رعاية مؤتمر بغداد االعامي الدويل الذي 
يعترب أك�رب تجمع إعام�ي يف العاصمة 
بغ�داد. وجم�ع املؤتمر ال�دويل لإلعام، 
الذي نّظمته نقابة الصحفيني العراقيني 
يف فن�دق الرش�يد يف بغداد خ�ال الفرتة 
املمت�دة م�ن ٧ حت�ى ١١ كان�ون األول 
الجاري حشداً من الشخصيات اإلعامية 
البارزة متمثلة بأكثر من ٢٠٠ شخصية 

اعامية من قرابة ١٠٠ دولة ش�اركت يف 
فعاليات املؤتمر. 

وج�اءت مش�اركة زين الع�راق يف هذه 
التظاهرة اإلعامي�ة ورعايتها للمؤتمر 
انطاق�ًا م�ن التزامه�ا بلع�ب دوره�ا 
الوطن�ي كرشك�ة عراقية تس�ّخر كافة 
إمكاناتها وطاقاته�ا للوقوف إىل جانب 
الش�عب العراق�ي يف كل مراحل نضاله، 
جميع�اً  العراقي�ني  الرشك�ة  وبارك�ت 

بتحرير كافة ارايض العراق الطاهرة.
وش�ملت فعاليات الح�دث اجتماعاً مع 
اتح�اد الصحفي�ني الع�رب، وجملة من 
الندوات والعروض املوس�يقية، وعرضاً 
لألزي�اء الفولكلوري�ة، إىل جان�ب زيارة 
ميداني�ة للمعال�م التاريخي�ة يف بغ�داد 

ولقاء مع الرئاس�ات الث�اث يف العراق. 
وج�اء املؤتمر الدويل لإلع�ام تزامناً مع 
االحتفاالت بإنتصارات الجيش العراقي 
وتحّري�ر ارايض الع�راق والحف�اظ عى 

وحدة أراضيه ووحدة أبنائه. 
تجدر اإلشارة أن رشكة زين العراق دأبت 
ع�ى رعاية أحداث تش�جع حرّية الفكر 
والتعبري، ومنها رعايتها للحفل السنوي 
لتأس�يس منتدى اإلعاميات العراقيات 
انطاق�ًا من إيمانها بأهمي�ة دور املرأة 
العراقية يف النهوض باملجتمع ورضورة  
تمكينها، وتثميناً للدور اإلعامي الفاعل 
يف ظل الظروف الصعبة والتحديات التي 
تواج�ه اإلعامي�ني باعتباره�م رشيكاً 

أساسياً يف نهضة املجتمع وتطوره.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل، عن »تس�جيل ارصفة املوانئ العراقية يف س�جات املنظمة 
البحرية العاملية«.

وقال�ت الوزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »تم تس�جيل ارصفة 
املوان�ئ العراقية يف س�جات املنظمة البحرية العاملية بعد ان كانت مس�تبعدة 

منذ عام ١٩٨٠«.
واضافت، ان »االعرتاف سيرسي عى جميع الواجهات البحرية التي لم يشملها 
التس�جيل يف ضوء املنه�ج الذي اعدته ال�وزارة ضمن الخطة املعدة للس�نوات 

القادمة«.
وجاء قرار املنظمة البحرية بموجب مطابقة املوانئ العراقية للمعايري الدولية 

القياسية بناء عى الحملة التي اطلقتها النقل منذ اكثر من ثاثة اشهر.

النفط يصل ألعىل مستوى منذ 2015
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حرب »اجلمهوريني« عىل األطفال!
          بول كروجمان

هل يريد أحد حرمان ألف طفل ولدوا يف أرس 
منخفض�ة الدخل م�ن الرعاية الصحية كي 
يعطي ماليني الدوالرات اإلضافية لوريث ثٍر 
واحد فحسب؟ قد يعتقد املرء أن هذا السؤال 
س�خيف، وأن إجابته بديهية. ولكن السؤال 
ليس محض افرتاض، واإلجابة ليست أيضاً 
واضح�ة بالق�در الذي قد يب�دو ألول وهلة. 
فه�ذا وص�ف ح�ريف للخي�ار ال�ذي يتخذه 
الجمهوري�ون يف الكونج�رس حالياً. فنحن 
نعلم أن »برنامج التأمني الصحي لألطفال« 
هو يف األساس جزء من برنامج »ميديكآيد«. 
وت�م س�ن القان�ون ع�ام 1997، بدعم من 
الحزب�ني الديمقراطي�ة والجمهوري. وكان 
الربنام�ج يغط�ي العام امل�ايض 8.9 مليون 
طف�ل. ولكن تمويل�ه انتهى قب�ل أكثر من 
ش�هرين. ودأب الجمهوري�ون ع�ى الق�ول 

إنه�م س�يعيدون األم�وال، ولكنه�م دأب�وا 
أيضاً عى تمحل األس�باب التي تمنعهم من 
ذل�ك. وإدارات الواليات الت�ي تدير الربنامج 
س�تضطر قريب�اً إىل البدء يف قط�ع التمويل 

عن األطفال.
ولك�ن أين املش�كلة إذن؟ منذ بضع�ة أيام، 
س�ُئل الس�يناتور الجمهوري أورين هاتش 
عن الربنامج الذي ساهم يف صنعه وأكد من 
جديد أنه س�يجري تمويل�ه، ولكنه لم يقل 
متى أو كيف؟ وقال هاتش إن »السبب الذي 
يجع�ل برنام�ج التأم�ني الصح�ي لألطفال 
يواج�ه مش�كالت هو أن�ه لم تع�د لدينا أية 
أم�وال«. ثم ص�وت هاتش لصال�ح تقليص 
هائ�ل يف الرضائب. وأح�د جزيئات عمليات 
التقلي�ص الهائلة تل�ك يف الرضائ�ب يتعلق 
بتقلي�ص كب�ري لورث�ة العق�ارات الكبرية. 
فبموج�ب القانون الح�ايل، ال يدفع زوجان 
يمتل�كان عق�اراً رضائ�ب ما لم ت�زد قيمة 

ه�ذا العق�ار ع�ى 11 ملي�ون دوالر. ولكن 
الجمهوريني ما زالوا يعتربون هذه الرضيبة 
عبئ�اً غري مقبول ع�ى األغني�اء. ومرشوع 
القانون يف مجلس الش�يوخ س�يصعد بثمن 
العق�ار الواجب فرض رضيب�ة عليه إىل 22 
مليون دوالر. وم�رشوع القانون يف مجلس 
النواب سيزيل الرضيبة عى العقارات كليًة. 

ولذا دعونا نتكلم اآلن بلغة الدوالرات.
فالواقع أن برنامج التأمني الصحي لألطفال 
يغط�ي ع�دداً كب�رياً م�ن ه�ذه الرشيح�ة 
الس�كانية، ولك�ن رعاي�ة صح�ة األطفال 
ضعيفة نسبياً مقارنة مع رعاية األمريكيني 
األك�رب س�ناً. ويف الع�ام امل�ايل 2016، كلف 
الربنام�ج 15 مليار دوالر فق�ط، وهو جزء 
صغ�ري من امليزاني�ة االتحادي�ة. ويف الوقت 
نفس�ه، ويف ظل القانون الح�ايل، يتوقع أن 
تحص�د الرضيب�ة ع�ى العق�ارات نحو 20 
ملي�ار دوالر، أي أكث�ر مما يكف�ي برنامج 

التأم�ني الصح�ي لألطف�ال. وكم�ا ت�رون، 
فس�ؤايل لم يكن افرتاضياً تماماً. وما يفعله 
الجمهوري�ون يوض�ح أنه�م يعت�ربون أن 
إعط�اء ماليني إضافية من الدوالرات لوريث 
ث�ٍر بالفعل، أكثر أهمية م�ن تقديم الرعاية 

الصحية أللف طفل.
ولك�ن ه�ل هن�اك أي دف�اع محتم�ل ع�ن 
خيارهم هذا؟ يروق للجمهوريني أن يدفعوا 
بأن تقليص الرضائب يدعم نفس�ه بتحفيز 
النمو االقتص�ادي، ولكن ال يوجد اقتصادي 
ج�اد يوافق عى هذا، وهو م�ا ينطبق حتى 
ع�ى تقليص الرضائب عى ال�رشكات الذي 
قد تك�ون له بع�ض التأث�ريات االقتصادية 
الحج�ة ع�ن  اإليجابي�ة. وبتطبي�ق ه�ذه 
الرضائب ع�ى املواري�ث فإن األم�ر يصبح 
أكثر من عبثي. فال توجد حجة مستس�اغة 
تقول إن الس�ماح للورثة األثرياء بالحصول 
ع�ى م�ا ورث�وه دون رضائ�ب س�يجعل 

االقتص�اد ينتعش. وماذا أيض�اً عن الحجة 
الت�ي تقول إن الرضائب عى العقارات تمثل 
عبئ�اً ع�ى أصح�اب املرشوع�ات الصغرية 
واألرس الزراعي�ة؟ ه�ذه أس�طورة واضحة 
الزيف. فهناك 80% من املرشوعات الصغرية 
وامل�زارع ال تدفع رضائب ع�ى اإلطالق عى 
العق�ارات. الواق�ع أن�ه ال توج�د أدل�ة عى 
اإلط�الق ع�ى أن تقلي�ص الرضائب يس�دد 
نفس�ه، ويف املقابل هناك أدلة مهمة عى أن 
دعم الفقراء يف األرس منخفضة الدخل يوفر 
بالفعل األموال عى املدى الطويل. وتمعن يف 
األمر فس�تجد أن األطفال الذي�ن يحصلون 
ع�ى رعاية مالئمة م�ن األرجح أن يصبحوا 
أفضل صحة وأكثر إنتاجية يف س�ن الرش�د، 
مم�ا يعن�ي أنه�م سيكس�بون أم�واالً أكثر 
ويدفع�ون رضائب أكثر. ومن األقل ترجيحاً 
أن يصبحوا م�ن ذوي االحتياجات الخاصة 
ويحتاجوا إىل الدعم الحكومي. وقد أش�ارت 

دراس�ة إىل أن الحكوم�ة حص�دت عائ�دات 
ما ب�ني 2% و7% ع�ى األموال الت�ي تنفقها 
لتأمني األطفال. وهناك نتائج مش�ابهة عن 
برامج إعان�ات الغذاء. فتوف�ري غذاء مالئم 
لصغ�ار الس�ن يعني وحود راش�دين أفضل 
صحة وأكث�ر إنتاجاً، ولذا تتقلص عى املدى 
الطويل ما تكلفه هذه اإلعانات عى دافعي 
الرضائب. وعى رغم أن هذه النتائج شيقة 
ومهمة، فإنها ليس�ت السبب الرئييس الذي 
يج�ب من أجله أن نق�دم لألطفال ما يكفي 
من الرعاية الصحية وما يكفي من الطعام. 
فيجب أن تكون الدواعي األخالقية البسيطة 
س�بباً كافياً لوحدها. وعى رغم كل ما نراه 
يف السياس�ة األمريكية، فما زال من الصعب 
أن نصدق أن يتقاعس حزب س�يايس برمته 
عن اتباع األخالق واآلداب البس�يطة لصالح 
ماليني األطفال، بينما يسارع إىل زيادة ثروة 

بضعة آالف من ورثة األثرياء.

تايوان نحو اجلنوب
          شانون تيزي

حقق�ت إدارة الرئيس التايواني 
»تس�اي إين�ج وي�ن« انتص�اراً 
عى طريق »السياس�ة الجديدة 
الجن�وب« هذا األس�بوع  نح�و 
بعد أن وقعت مع الفلبني اتفاق 
ماكات�ي،  يف  مع�دالً  اس�تثمار 
املرك�ز املايل الفلبيني. وتس�عى 
تاي�وان يف ظ�ل قي�ادة الرئيس 
»تساي« إىل تعزيز العالقات مع 
جن�وب وجن�وب رشق آس�يا يف 
محاولة للتحوط ضد اإلفراط يف 

االعتماد عى الصني.
ووق�ع »ج�اري س�ونج ه�وان 
ل�ني« ممث�ل تاي�وان يف الفلبني 

أنجيليت�و  الفلبين�ي  ونظ�ريه 
بانايو االتفاق يوم الس�ابع من 
ديسمرب الجاري.االتفاق »يضع 
آليات تجعل االس�تثمارات أكثر 
املستثمرين  ومعاملة  ش�فافية 
وتتضم�ن  عدال�ة،  أكث�ر 
رشوطاً بش�أن كيفي�ة حصول 
مس�اعدات  ع�ى  املس�تثمرين 
يواجه�ون  ح�ني  حكومي�ة 
مش�كالت«. وأش�ار تقرير آخر 
للوكال�ة إىل أن االتف�اق يوس�ع 
الثنائي�ة  االس�تثمارات  نط�اق 
بما يف ذل�ك القطاع املايل والبنية 

التحتية وامللكية الفكرية.
ع�ى  أيض�اً  الجانب�ان  ووق�ع 
س�تة اتفاق�ات أخ�رى كج�زء 

التجاري�ة  املش�اورات  م�ن 
مس�توى  ع�ى  واالقتصادي�ة 
الوزارات التي عقدت يف مانيال يف 
السادس والس�ابع من ديسمرب 
بما يف ذلك مذكرات تفاهم بشأن 
واإلرشاف  »الخ�رضاء«  الطاقة 
ع�ى صناعة التأم�ني والتدريب 
املهني. وأشارت وزارة الشؤون 
االقتصادية يف تايوان يف بيان أن 
الفلبني قد تصبح »بوابة مهمة« 
لتايوان كي تتوسع نحو أسواق 
رابط�ة دول جنوب رشق آس�يا 

)آسيان(.
وتأمل تايوان يف الشهور املقبلة 
اس�تثمار  اتفاق�ات  توق�ع  أن 
جدي�دة أو محس�نة مع خمس 

الهن�د  وه�ي  أخ�رى،  دول 
وإندونيس�يا وماليزي�ا وتايالند 
ج�زء  وجميعه�ا  وفيتن�ام، 
م�ن منطق�ة تركيز السياس�ة 
الجديدة نح�و الجنوب، وذكرت 
أن  ني�وز«  »تاي�وان  صحيف�ة 
االتف�اق ج�اء رغ�م الضغ�وط 
الصيني�ة، فقد تقدم�ت الصني 
باحتج�اج إىل الفلبني يف محاولة 
إلقناعه�ا بإحب�اط االتف�اق يف 
وع�ربت  األخ�رية«.  »اللحظ�ة 
وزارة الخارجية الصينية يف يوم 
8 ديسمرب يف اليوم التايل للتوقيع 
عى االتف�اق عن »قلق ش�ديد« 
التايواني�ة  االتفاق�ات  بش�أن 

الفلبينية.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 4173/ب2017/2    

التاريخ : 2017/12/11
اىل / املدعى عليه )عالء جاسم حمزه( 

اق�ام علي�ك املدعي )جواد س�لمان اس�د( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 4173/ب2017/2 والذي يطلب 
فيها الحكم بتاديتك ل�ه مبلغا قدره )14789250 
دين�ار( عن االقس�اط التي دفعها املدع�ي املذكور 
)كفيلك( عن اس�تالم الس�يارة املرقم�ة 515060 
بغ�داد ن�وع اف ي�و م�ن م�رف الرافدي�ن فرع 
ح�ي االمري لثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار الجديدة 3د 
املختار جواد كظوم العاب�دي عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2017/12/19 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3187/ب2017/3
التاريخ : 2017/12/12

 اىل /املدعى عليهما )1 � نزار عبد االمري حبيب 2 � 
ايمان عبد االمري حبيب (

اق�ام علي�ك املدع�ي )عيل ياس�ني محمد حس�ن( 
الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله والذي يطلب فيها 
ازالة شيوع العقار املرقم 345 مرشاق واملثبت فيه 
سهام لكما ولثبوت مجهولية محل اقامتكما  حسب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختاري محلة الرباق 
جدي�دة ومحلة الجزائر عليه ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2017/12/20 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض خالد جابر عبيد 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 6694/ ش2017/7

التاريخ : 2017/12/11
اعالن

اىل / املدعى عليه /حيدر محمد شالكه
املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت   2017/11/26 بتاري�خ 
قراره�ا بالع�دد 6694/ش2017/7 الص�ادره  من 
هذه املحكمة والذي يتضمن طلب املدعيه )س�ندس 
جاس�م محمد( نفقة ماضية ومس�تمرة لها ونفقة 
مس�تمرة الوالدها كل م�ن )مريم ومروه ويوس�ف 
ومصطفى ومرتىض( غيابيا بحقك وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
ح�ي النداء / النجف قررت املحكم�ة تبليغك بالقرار 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك حق 
االعرتاض ع�ى القرار الغيابي خالل امل�دة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض
حسني عباس سمني

فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة للموظ�ف )موف�ق صالح 
كن�اص( الصادرة من مديرية توزيع كهرباء البرة 
/وزارة الكهرب�اء ع�ى من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1141/ب2017/2

التاريخ : 2017/12/7
اعالن

بناء عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع 
العقار تسلس�ل )572/محلة الحويش( يف النجف تعلن 
هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املذكور اع�اله واملبينة 
اوصافه وقيمته ادنها فع�ى الراغبني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خ�الل )30( يوما من الي�وم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة بموج�ب صك مص�دق المر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرف الرافدين رقم 
)7( يف النج�ف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش من الي�وم االخري من االع�الن يف املحكمة 
وع�ى املش�رتي جلب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
العق�ار املرقم 572//محلة الحوي�ش يف النجف عبارة 
ع�ن دار يقع عى ش�ارع فرعي 2 م�رت وبواجهة 7 مرت 
ويحت�وي عى مدخل صغري وس�احة مفتوحة وغرفتي 
نوم وصحيات ومطب�خ وكذلك يوجد رسداب يف الطابق 
االريض ام�ام يف الطابق العلوي يحت�وي عى غرفة نوم 
واح�دة صغرية وان العقار مجه�ز باملاء والكهرباء وان 
بناءه من الطابوق ومسقف بالخشب ما عدا غرفة نوم 
واحدة والصحيات مسقفة بالشيلمان وان درجة عمرانه 
دون الوسط وان مس�احته العمومية )65,86م2( وان 
القيم�ة املقدرة للعق�ار مبل�غ )100,440,000(  مائة 

مليون واربعمائة  واربعون الف دينار فقط ال غريها

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية  يف النجف  

العدد : 7469/ ش2017/3
التاريخ : 2017/12/11

اعالن
اىل / املدعى عليه /حيدر محمد شالكه

اقامت املدعية )س�ندس جاسم محمد( الدعوى بالعدد 
7469/ش2017/3 ام�ام ه�ذه املحكم�ة وموضوعها 
طل�ب اثاث زوجي�ه وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي النداء / 
النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بخص�وص الدعوى 
وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميتني وعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة الق�ادم املوافق ي�وم 2017/12/19 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني

فقدان
فقدت هوية الطالب )اس�عد عبد الواح�د حزيم( الصادرة 
م�ن املعه�د التقني / برة عى من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت هوية  نقابة املهندس�ني العراقيني باس�م املهندس 
)حي�در عبد الحس�ني داود( عى من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان 
فقدت هوية الطالب )عبد الله عبد االمري عبد الله( الصادرة 
م�ن املعهد التقن�ي /البرة /الجامع�ة التقنية الجنوبية 

عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 4229/ب2017/2
التاريخ : 2017/12/12

اىل / املدعى عليه )جاسم كاظم جاسم( 
اق�ام علي�ك املدعي كاظ�م زاي�ر محيس�ن الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاله وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم 
بتخلية املحل املستخرج من العقار املرقم 3/24709 
حي الضباط املس�تأجر من قبلك وتسليمه خاليا من 
الشواغل ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار ح�ي الغري /3 عيل 
مظل�وم الجبوري عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املص�ادف يف يوم 2017/12/20 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة 
العدد : 1251/ب2017/1
التاريخ : 2017/12/12

اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل / املدعى عليه /اثري منذر داود

اصدرت هذه املحكمة قرارها املؤرخ 2017/11/22 
يف الدعوى البدائية املرقمة 1251/ب2017/1 بالزامك 
)بتسليم الس�يارة املرقمة 13964 ك بغداد نوع جي 
ام يس مودي�ل 2001 اصف�ر ذهب�ي املس�تلمة منك 
بموج�ب عقد البيع الخارجي املؤرخ 2015/11/13 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار واختيارية املنطقة قض�اء الكوفة 
حي املعلمني /1 املدعو عباس حس�ن العكراوي فقد 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني بقرار الحكم 
الغياب�ي ولك حق االع�رتاض واالس�تئناف والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
اسعد هاشم الخفاجي

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )املف�وض حيدر رمض�ان عبد 

عيل( 
املنسوب اىل /قيادة حدود املنطقة الرابعة

العن�وان / محافظة البرة � قض�اء الهارثة � حي 
االنتصار

بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة /5 م�ن ق.ع . د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 
2016/6/24 وامل�ادة 34 / م�ن ق .ع. د رق�م 14 
لس�نة  2008  الختالس�ك الهوي�ة الوزاري�ة املرقمة 
)1825197( والصادرة م�ن وزارة الداخلية وبذمته 
س�لفه ملرف الرشيد /الس�يف )60( بمبلغ قدره 
)2,218,943( مليون�ان ومائت�ان وثمان عرش الف 
وتس�عمائه وثالثة واربعون دينار وملجهولية اقامتك 
اقت�ىض تبليغ�ك به�ذا االعالن ع�ى ان تح�رض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرة خالل 
م�دة ثالث�ون يوما من تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الح�كام امل�واد )65 و 68 و 69( م�ن قان�ون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي صيدا

التاريخ 2017/12/11
اعالن

قدم�ت الس�يدة )مريم نوري س�ميط( طل�ب اىل هذه 
املحكمة تطل�ب فيه نصبها قيمة ع�ى زوجها )عدنان 
س�ميط محمد( الذي فقد بتاري�خ 2013/12/30 عند 
خروجه من الدار العائدة له والواقعة يف ابي صيدا قرية 
املخيس�ة وانه م�ن مواليد 1981 وانه متوس�ط القامة 
اس�ود الش�عر حنط�اوي الب�رشة وانه يرت�دي رسوال 
وفانيله وفروه وانه يعمل كاسب ومن لديه اي معلومة 
عن�ه مراجعة ه�ذه املحكمة او اي محكم�ة او كمركز 
رشط�ة لالخب�ار عن�ه وذلك وبعكس�ه س�وف ينظر يف 

الطلب حسب القانون
القايض
سعد جزاع حسني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد

العدد / 4931
التاريخ 2017/12/12

نرش مفقود
تقدم املواطنة )منال ابراهيم عوده(  بطلب اىل محكمتنا 
لغرض نصبها قيمة ع�ى املفقود )خضري محمد زاير( 
ال�ذي فقد بتاري�خ 2016/6/26 ل�ذا نرجو نرش اعالن 
لتبليغ املفقود بما ييل )تقرر تبليغك بواسطة الصحيفة 
املحلية بوجوب حض�ورك امام محكمتنا خالل )عرشة 
ايام( ايام ويعترب هذا التبليغ قانونيا وان عدم حضورك 
خالل الفرتة املذكورة س�وف تمنح صاحب الطلب حق 

ان يكون قيما عليك واصدار حجة قيمومة لهم 
القايض
منذر خالد خضري

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ن.ع رياض عودة الزم( 

املنسوب اىل /مديرية االس�تخبارات ومكافحة االرهاب 
محافظة البرة

العنوان / محافظة البرة � قضاء الزبري
بم�ا ان�ك مته�م وف�ق امل�ادة /32 /  م�ن ق.ع . د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل الختالس�ك الهوي�ة الوزاري�ة 
املرقم�ة )17460529(   والص�ادرة من وزارة الداخلية   
وملجهولي�ة اقامتك اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عى ان 
تحرض ام�ام محكم�ة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالب�رة خالل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا 
االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
اس�تنادا الح�كام امل�واد )65 و 68 و 69( م�ن قان�ون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

فقدان
فقدت هوية الطالب الصادرة من كلية الهندسة التقنية 
يف البرة بأسم )مصطفى هاشم كاظم( عى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية الطالبة )فاطمة جاس�م محمد حس�ني( 
الصادرة من املعهد التقني /البرة عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية 
فق�دت هوية نقاب�ة املهندس�ني والصادرة م�ن نقابة 
املهندس�ني النج�ف بأس�م املواطن )يحيى رس�ول عبد 
ه�ادي ( ذات الرق�م /169890 ع�ى م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي الخصيب

العدد : 1438/ش/2017
التاريخ : 2017/12/6

اىل / املدعى عليه /عبد الرزاق فالح عبد الرزاق
اقام�ت املدعي�ة نهل�ة عبد الجب�ار عب�د العزي�ز الدعوى 
الرشعي�ة امام ه�ذه املحكم�ة بالعدد اع�اله تطلب فيها 
تصدي�ق زوجها من�ك الواقع خارج املحكمة امام الش�يخ 
عدنان ياسني اس�ماعيل بتاريخ 2017/9/18 وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب تبليغ مركز رشطة حم�دان وتأييد 
املجلس البلدي يف ابي الخصيب عليه قرر تبليغك بواس�طة 
النرش بصحيفتني يوميت�ني محليتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم املرافع�ة يف 2017/12/19 يف حالة 
ع�دم الحض�ور او م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
وسام عبد الحسن عيل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد / 2/اطفاء ب2017/2

التاريخ/ 2017/12/12
اعالن

اىل املدع�ى عليه�م : 1 � امين�ة محم�ود االحم�د 2 � كريم 
محمود االحمد 3 � زهرة داود س�الم 4 � عواش�ه محمود 
االحمد  5 � اسماء محمود االحمد  6 � خريية شهاب العبد 
الل�ه  7 � نعيم�ة خلف ابراهيم  8 �  حمد ش�هاب احمد 9 
� عيىس ش�هاب االحمد  10 � صالح ش�هاب االحمد 11 � 
كرجية ش�هاب االحمد  12 � عز الدين هاش�م شهاب  13 
� محي الدين هاش�م شهاب  14 � بهية هاشم شهاب  15 
� حس�يبة هاش�م ش�هاب  16 � جواد كاظم شاكر  17 � 
داود كاظم ش�اكر  18 � مهدي صال�ح روضان  19 � ليله 
صالح روضان  20 � ش�هاب احمد ابراهيم 21 � مصطفى 
احمد ابراهيم 22 � محمد نصيف الهزام  23 � حازم محمد 

مجيد
اق�ام املدع�ي مدير ع�ام توزيع كهرب�اء الوس�ط اضافة 
لوظيفت�ه امام هذه املحكمة الدعوى املرقمة اعاله وطلب 
الحك�م باطف�اء حقوقك�م الترفية للمس�احة املطلوب 
اطفائه�ا البالغ�ة 3000م2 وبابع�اد 50×60م بالقطع�ة 
املرقم�ة 1/22 مقاطع�ة 31 منصوري�ة الحكي�م وذل�ك 
القام�ة محطة توزيع كهرب�اء ثانوية عليه�ا قررت هذه 
املحكم�ة تبليغكم ع�ن طريق النرش بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني للحضور اىل ه�ذه املحكمة صباح يوم 
2017/12/20 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 
حضورك�م او ارس�ال م�ن ينوب عنك�م قانونا س�تجري 

املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
شيماء عباس عيل

السيد قايض محكمة بداءة البرة املحرتم
العدد / 1561/ب/2012  

التاريخ 2017/12/11
اعالن

املدعية : سامية غضبان عبد الكريم
املدعى عليهم : كاظم ورواء وش�كرية وكاظمية وميس�اء 

وهيفاء / اوالد غضبان عبد الكريم
تبيع محكمة بداءة البرة العقار تسلس�ل 698 الس�يف 
ومس�احته 258,68م2 وه�و عب�ارة ع�ن دار قديمة جدا 
تق�ع يف منطقة الس�يف ويف مركز س�وق الب�رة مقابل 
القس�م البلدي مف�رزة منه ثالثة مح�الت تجارية بصورة 
غري رس�مية وان الدار تحوي ثالث غ�رف نوم وهول وانها 
متخ�ذة كمخزن درجة عمرانه قديم�ة البناء من الطابوق 
ومسقفة بالش�يلمان )العكادة والجندل ( وان املحلني من 
املح�الت الثالث مش�غولني من قب�ل املدع�ى عليهما االول 
والثان�ي واللذان يرغب�ان بالبقاء كمس�تاجرين بعد البيع 
املح�ل الثال�ث مش�غول م�ن قبل مس�تاجر اخ�ر فمن له 
رغبة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة م�ع دفع التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة البالغة اربعمائة 
وع�رشة ماليني دين�ار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية 
ع�رش من ظه�ر الي�وم الخامس ع�رش لليوم الت�ايل لنرش 

االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني



www.almustakbalpaper.net اعالنات8  العدد )1573(  االربعاء 13 كانون االول 2017

مشكلة اإلنسان يف فكر ألبري كامو
تح�اول الكاتب�ة الس�ورية س�وزان عبدالله إدريس، ف�ي كتابها 
“مشكلة اإلنسان في فكر ألبير كامو”، الصادر حديثا عن الهيئة 
العامة السورية للكتاب، مقاربة بين الفترة الزمنية التي عاشها 
األديب والفيلس�وف الفرنس�ي كامو خالل الحربي�ن العالميتين 
األول�ى والثاني�ة، وظهور وانحس�ار تي�ارات فكرية سياس�ية، 
وبين أثر كل ذلك على نفس�ه القلقة المتمردة.وقس�مت إدريس 
كتابها إل�ى ثالثة فصول أكدت فيها أن أزمة اإلنس�ان األوروبي 
في القرن العش�رين تركت أثرا عظيما على الفلسفة في أوروبا، 
وانعكس ذلك على كامو فأظهر التزامه بقضايا اإلنسان انطالقا 
من تجربته الحية ومعايش�ته لظروف بائس�ة، وشعوره بالظلم 
وبالمش�كالت الكبرى التي يعانيها اإلنسان في القرن العشرين. 
وتوضح الكاتبة مفهوم العبث لدى كامو باعتباره ش�ّكل محورا 

في فلسفته؛ مبينة أن العبث نشأ من الحياة التي عاشها.

مجموع�ة  إيطالي�ا،   � المتوس�ط  منش�ورات  ع�ن  ص�درت 
ش�عرية جدي�دة للفلس�طينية فاتن�ة الغ�رة بعن�وان “ثق�وب 
واس�عة”..“ثقوب واس�عة” لفاتن�ة الغرة، مجموعة ش�عرية 
جاءت في 88 صفحة من القطع المتوسط، حيث تتوزَّع قصائد 
الكتاب الخمس عش�رة على قسمين هما: كتاب الروح، وكتاب 
الروح والجس�د. وقد صدرت المجموعة ضمن سلسلة براءات 
الت�ي تصدرها الدار وتنتصر فيها للش�عر والقص�ة القصيرة..

تبني الش�اعرة مجموعتها عل�ى ثنائية الروح والجس�د، وهو 
ما تكش�فه عتبة اإلهداء، حين تهدي الغ�رة كتابها إلى روحها 
وجسدها، َمن علَّماها الكثير من األسرار، بلغٍة حّسية متواطئة، 
تكتُب الش�اعرة صرختها في وجه “العالم الموِحش” منحازًة 
لتلك المساحة الشائكة بين الروح والجسد، متقصية التفاصيل 

التي تلتقُطها عيٌن ترى أبعد من مداها..

ثقوب واسعة

اخلروج من الرماد
           منصورة عز الدين  

 
م�ا لن�ا والقص�ص؟ لنتركه�ا للُكتَّاب 
المغزى،  المش�غولين بالحكايات ذات 
ولننغمس نحن في ألع�اب تعيننا على 
قبضت�ه  تجاه�ل  أو  الوق�ت  تمضي�ة 

الغليظة على أعناقنا”.
بهذا المفتتح تب�دأ الّرواية التي أكتبها 
حالًيا؛ بتمجيد اللعب وقطيعة مشتهاة 
مع القصص والحكايات ذات المغزى. 
هل يضم�ر المفتتح أيًض�ا قطيعة مع 

الواقع الّسياسي واالجتماعي؟
م�ا أعرف�ه أن م�ا ب�دأ الهًي�ا هادًف�ا 
لالنغم�اس ف�ي ألعاب فني�ة وجمالية 
بالجحي�م  مس�كوًنا  ص�ار  بحت�ة، 
األرضي، ال�ذي يحاصرنا، كلّما توغلت 
في الكتابة، ليس بطريقة مباش�رة أو 
حتى واضح�ة. فالّرواية ال تقترب من 
األهوال الجاري�ة حولنا، لكن المذبحة 
مضم�رة بي�ن س�طورها، والقس�وة 
والغ�رق وهشاش�ة الوج�ود مفردات 
وانش�غاالت  فيها..أس�ئلة  مفتاحي�ة 
روايتي الس�ابقة “جبل الزمرد” كانت 
– هي األخرى – وليدة أهوال المنطقة 
م�ن دون أن تتناولها بش�كل مباش�ر. 
كان�ت كتابته�ا تميمتي ضد النس�يان 

المرتبك�ة  ومحاولت�ي  والتحري�ف، 
لإليم�ان بإمكاني�ة البع�ث م�ن رماد 
م�ن  إن�ه  بالق�ول  االحتراق..أج�ازف 
المس�تحيل إدارة الظهر للواقع، مهما 
ُخيِّ�ل لنا أن ما نكتبه مغرق في الخيال 
ال  الحقيقي�ة  فالكتاب�ة  والفانتازي�ا. 
يمكنها االنفصال ع�ن الواقع والهرب 
منه، فحتى في أقصى درجات قطيعتها 
مع�ه، نجده�ا تفّكك�ه وتعي�د تركيبه 
مج�دًدا بغي�ة القب�ض عل�ى جوهره، 
نجده�ا تقدم مج�اًزا للعال�م ال صورة 
فوتوغرافي�ة جّل طموحه�ا أن تكون 
نس�خة باهتة منه، مج�اًزا للمذبحة ال 
مج�رد رصد لها.منذ 2011 وأنا غارقة 
بين مئات الصور والمش�اهد القاتمة، 
مختنق�ة بال�ركام واألنق�اض وغبار 
اله�دم، ومس�كونة بمدن تتح�ول إلى 
قبور ألهلها، وجغرافيا مفخخة أقرب 
للورطات منها لألوطان..أسأل نفسي 
عن معنى الكتابة اإلبداعية وس�ط كل 
هذا القتل، بل عن جدوى الكتابة طالما 
تعجز ع�ن إنقاذ حي�اة إنس�ان. أراني 
أترن�ح بين الكف�ر التام به�ا واإليمان 

بقوتها وقدرتها على مواجهة العدم.
ال أزع�م أنني توصلت إلى أجوبة أرتاح 
إليه�ا؛ ال ت�زال الحي�رة والتس�اؤالت 

ليس�ت  المس�يطرة،  واالرتباكات هي 
اإلنس�اني  موقف�ي  بش�أن  حي�رة 
والشخصي بطبيعة الحال، ما يحّيرني 
هو الفن: أسئلته ومتطلباته وحساسيته 
والضجيج..أع�رف،  المباش�رة  تج�اه 
بش�كل غامض، أني سوف أكتب، يوًما 
م�ا، عّما يحدث اآلن. ربم�ا عندما أجد 
حلواًل فني�ة ألس�ئلتي المؤّرقة. أصبِّر 
نفس�ي بأن أه�م الكتابات الت�ي ُكِتبت 
ع�ن التح�والت التاريخي�ة، واألهوال 
المرعبة، احتاجت وقًتا كي تنضج، بل 
وأحياًنا كتبها من لم يعايشوها. أتكلم 
هنا عن الفن ال الوثيقة أو الش�هادة أو 
محاوالت الرص�د. أقصد هن�ا الكتابة 
بصوت الضحايا وعنه�م، ال المتاجرة 
بأوجاعهم والتسلق على عظامهم من 

أجل مجد أدبّي متوهم.
أسأل نفسي في النهاية: هل من الترف 
االنش�غال بالش�رط الجمالي في زمن 

المذبحة وأنهار الّدم؟!
وأجيب كم�ن يفّكر بصوت عاٍل: ربما، 
لكن م�ا س�بق وتعلمناه، م�ن تجارب 
م�ن س�بقونا، أن ال�رداءة الفني�ة ل�ن 
تضيف جديًدا، وأن البروباغندا ستظل 
رت لصالح  بروباغن�دا حت�ى ل�و ُس�خِّ

قضية عادلة.

عند أقرب حمطة..

شذرات عىل معدن صدء

            د.علي لعيبي
 

عند أقرب محطة..

فكر ان يشتري آخر حقيبة سفر

وبعض,صحف قديمة

مازال يتجول في قاطرات..اخر المسافة

ربما يعثر على نافذة هواء

الجو يوشك..أن يصاب بالدوار

يا للغرابة..

نفس�ها.. ..حض�رت  األخ�رى  المحطة..ه�ي 

للمغادرة

.....................

في عالوي الحلة ..ثمة زحمة ..

يتدافعون..هنا ..وهناك

بعضهم..يحضر نفسه للموت

ببطئ هو المسير

األم تحاول الكالم ..

تسأل الجنود ..

لكن صوتها ..هو اآلخر تسرب

عند أول صفارة رحيل

            محمد الطائي )أبو روز(
           

إّن الحياَة وجودهّن        صغيُرهّن كبيُرهّن

أم وزوُج وابنُة             أخُت َحفيدُة كلّهّن

أسقيَننا بحليبهّن            َدماُثة ُخلٍق مّنُهّن

وَشذى ربيِع شباِبهّن      ِعْبُق يفوُح بعطِرهّن

أصُل الحالئِل َجمَعُهّن     أحلى الكالِم كالُمهّن

أسلَمُت رأَيا قولَُهّن         َفسداُدُه أعمالَهّن

إّني أذوُب بحبِهّن         ُحلو الصفاِت ِصفاِتهّن

عبثاً مفارقتي لَهّن         أكاُد أدفُن بينُهّن

أسمو إحتراماً عندهّن     وأتوُق يوماً ُحكَمهّن

عمراً مديداً َسعُدهّن       أرنو إليِه َقبلَهّن

 ُظلُْم الُ�ذكورِة صاَغهّن     عبداً ذليالً ُجلّهّن

فأصاَبني مْن نكدِهّن       ذوباً لِروحي َقهرهّن

ال صبَر ماَثَل َصبَرُهّن    ُمنُ�ذ الخليِقة الِّنهّن

َفمتى البزُوغ لِنجِمهّن      لِيكوَن راحَة روِحهّن

مهداة الى من ملكت عباب حياتي وأشرعة فكري

املجموعة الشعرية ) سفر األيام ( للشاعر عدنان الساعدي
)التعدد الصوتي يف أيقاع اجلملة الشعرية (

            عباس باني المالكي  
 

الجمل�ة  ضم�ن  اللغ�وي  التنس�يق  أن 
الش�عرية، يجع�ل المنول�وج الداخل�ي 
للقصيدة يمتد بتوترات أيقاعية صوتيه، 
وهذا ما يخلق فضاًء واسعاً من الدالالت 
األش�ارية، التي تعط�ي التعدد الصوتي 
توظي�ف الح�وار الهرمون�ي النس�قي 
الذي تقارب الرؤيا التخيلية في مكنون 
الن�ص.أي أن هذه الحال�ة تخرج النص 
من الس�كونية األنفعالية ال�ى التوجه 
الصوتي اللساني، الذي يرتقي باألنفعال 
التص�وري ال�ى الحرك�ة البؤري�ة التي 
تجع�ل النص متماس�كاً ف�ي جوهرية 
الرؤيا التي تحفزها الفكرة النصية لدى 
الشاعر، وفق توظيف الرمز األستعاري 
ال�ذي يق�ارب ه�ذه الفك�رة. وه�ذا ما 
نجده عند الش�اعر عدنان الساعدي في 
مجموعته الشعرية ) سفر األيام (حيث 
تك�ون ال�ذات المنفعلة مرك�ز األضاءة 
ل�كل حاالت القل�ق الذي تعيش�ه الذات 
من الداخ�ل، وبأتجاه العال�م الخارجي 
ال�ذي تتفاعل معه، ضم�ن رحلة الزمن 
حوله�ا. و يصب�ح الزم�ن ه�و مرك�ز 
التخيل لدى الش�اعر في كل األيام التي 
تمر علي�ه، وتبقى ذاته ه�ي المحاورة 
ل�كل الظ�روف وف�ي مختل�ف األزمان 
التي تعيش�ها ب�كل فصوله�ا المعنوية 
المتخيلة في أدراك المعنى واألشارة له 
وف�ق دالالته المدرك�ة لمدلولها الذاتي 
واإلنس�اني، حي�ث نالح�ظ ف�ي أغلب 

نصوص المجموعة األستعارات التالية 
) الش�مس ،والقمر، اللي�ل، والصباح ( 
وكأنها رحلة الضوء والظل ضمن أيقاع 

صوتي ...
ْكَراُن ( )ِبَدواِة  ص 4 نص ) النَّْوَرُس السَّ
ُر لَِعْيَني�ِك دفَء الَقواِفي / ِحْبٍر /ُيَس�طِّ

َتْحَت َجناِح ُعُصفوٍر /يا َزهَرِتي الَخْجلى 
ِمن َنْوَرٍس َسْكَراَن /أنا ... َهْمٌس َصالِتِك 
/بالله َعلَيِك َعِطٌش /لَِعيِنيِن ُتشاِكْساِن 
ْمَس /َوَتْنَسليَن إلى َصبِري َعْنَوًة / الشَّ

ِبَقواِفِل األْشواِق (نالحظ في هذا النص 
التركي�ب الذاتي وببث م�ا هو تصوري 
للذات التي تعش�ق. والش�اعر أستطاع 
أن يوظ�ف الرم�وز الموحية بتش�ظي 
الذات في أنعكاس رموز الحبيبة، حيث 
يأخ�ذ م�ن الب�داوة الرمز ال�ذي يعطي 
الحني�ن الذي يقارب لحظ�ات الصفاء، 
والق�درة على أعطاء الش�عر الحقيقي، 
بش�كل حنين�ي وصافي، ومق�ارب لما 
هو يري�د أن يكتبه. أي أن الش�اعريريد 
أن يص�ف ما يتمن�اه من كتابة الش�عر 
له�ذه الحبيب�ة ) يس�طر لعيني�ك دفء 
القواف�ي( ويحسس�ها بأش�واقه ال�ى 
عينيها ألن عينيها رمز دفء الش�مس. 
والشاعر يبني جملته الشعرية ما يثيره 
من أنع�كاس و كل ما يمثل الحبيبة من 

رموز ..
ص9 ن�ص ) األغني�ة األخي�رة ( )ماَت 
الليال�ِي  عل�ى  رأس�ُه  /تدل�ى  القم�ُر 
المشمس�ِة /العشاُق لبس�وا السواَد /

القصائُد ماتت /اخْرَس الجميع /سوى 

إيماءاِت باألصابِع /
لنش�يع القمَر /بأغنيت�ِه األخيرة /فلم 
يعد هناك خمٌر في كؤوس العاشقين (

ويس�تمر الش�اعر بأحداث األس�تعارة 
الت�ي تعطي الدالالت المقاربة لمكنونه 
الداخل�ي، وال�ذي هو أنع�كاس مركب 
م�ن ق�رب أو بع�د الحبيب�ة عن�ه، لهذا 
تس�تمر القصيدة لديه أعتمادا على هذا 
التوه�ج ال�ذي يحق�ق البع�د الجمالي 
اللغوي في جملته الش�عرية. والشاعر 
هنا يش�عر باليأس الى حد موت القمر، 
حي�ث نج�د تنام�ي الن�ص لدي�ة عل�ى 
المفردات التي تش�ير ال�ى حالة اليأس 
وهذا ما يش�كل حالة جذب أدراكي لكل 
الرم�وز التي تعط�ي تفاصي�ل اليأس، 
وحالة األلم الذي يعيش�ه، فهي تش�كل 
األستعارة وفق نسق الحالة األنفعاليه 
المض�اءة بعناصر التش�ابك لم�ا تمثله 
الحبيبة م�ن حالة محركة ل�كل ما هو 
داخلي،والوع�ي الش�عري الذي يتحكم 
بمس�ار القصيدة هو خروج هذا الوعي 
من الداخ�ل لكي يعيد صياغة األش�ياء 
والمرئيات وفق تأثيره�ا على أنفعاله، 
ال�ذي يح�اول أن يمس�كه م�ن خ�الل 
المف�ردة اللغوية،وم�وت القمر هنا ما 
هو إال أش�ارة ال�ى حاالت الي�أس التي 
يعيش�ها، وحيث يحدد األش�ارات التي 
تعط�ي رمز اليأس العش�اق قد لبس�وا 
السواد ، وحتى القصائد ماتت، ولم يبق 
إال أيم�اءات األصابع ولم يعد للعش�اق 
يش�ربونها من كؤوسهم ألن كل شيء 

لبس السواد أي أن الشاعر يشتغل على 
الب�ؤرة الرمزية الصورية لكي يمس�ك 

توصيف الحالة التي يعيشها ...
ص 22 ن�ص ) صرخة ( )هل ترغبي لي 
بالّص�راخ /قبالَة ج�داَر الّصمِت /ألني 
ال أع�رف /كيف اس�قُط م�ن وَجهي /

أزّقُة السنيِن المليئة بالهذيان /مخترقاً 
جنوَن األمِس الش�اهِق ( والشاعر هنا 
ال يلب�س القن�اع لكي يتح�دث عنه، بل 
يحاول أن يطرح م�ا يراه هو من خالل 
األمت�داد بحالته التي يعي�ش، بطريقة 
حس�ية األدراك، لكي يحدث التناغم في 
اللغ�ة الت�ي تق�ارب بين م�ا يعيش من 
الداخل والصوت اللس�اني للفكرة التي 

تنه�ض بالرؤيا، لك�ي يصل ال�ى البعد 
التعبيري في تع�دد األصوات في صدى 
الذات، المنغمرة في هواجس األحساس 
الصوت�ي )هل ترغبي لي بالصراخ ( أي 
يحاول أن يكش�ف الحرك�ة الداخلية ما 
بي�ن الس�كون والص�وت، ألن الصمت 
الخارجي قد طغى على كل شيء حوله، 
لهذا يريد أن يس�مع صوته الى اآلخرين 
وس�ط ه�ذا الس�كون ) قبال�ة ج�دار 
الصمت ( ألنه يريد أن يس�مع اآلخرون 
صوت�ه الحقيق�ي وليس الهذي�ان، ألن 
األمس أصبح ه�و الصوت الغائب منه.

أي أنه يريد أن يت�درج ما بين األصوات 
الداخلي�ة والعالم الخارجي، ألن األمس 
أصبح جنون ش�اهق ولم يع�د له مبرر 
ف�ي يوم�ه، ه�ذا م�ا يجع�ل النصوص 
نصوصا ترابطيه في المنولوج الداخلي 

ألتساع الصوت التعبيري الداخلي ..
ص 32 نص ) قلق في لحظات االنتظار( 
)تتبعث�ُر خطوات�ي / مرتجف�ٌة خل�َف 
أس�واِر الصم�ِت /حامل�ٌة المتاهاَت /
في دهاليِز الليَل /بعينيٍن مفتوحتين /

تنظران إلى الكرس�ي / الباب ... /على 
الجدراِن نصَف صورٍة شمسيٍة متكسرٍة 
يس�تخدم  نصوص�ه  ف�ي  الش�اعر   )
الدالالت األنفعالية اإلش�ارية الموحية 
باإليحاءات العاطفية، وما يعيش�ه من 
مشاعر وأنفعاالت داخليه ضمن التعبير 
الصوتي، لكي يحقق األنفالت من أسوار 
الصمت ويحقق التوزان الشعوري، ألنه 
يشعر أن كل ش�يء متبعثر حوله حتى 

خطواته بس�بب المتاه�ة التي يحددها 
حالة الس�كون خارج صوت�ه الداخلي. 
فه�و يري�د أن يك�ون صوت�ه أعلى من 
أصوات األش�ياء لكي يسمعه اآلخرون 
. والش�اعر يعتمد عل�ى الصوت كحالة 
تعبيريه لكل ما يش�عر به من األنفعال 
العاطف�ي ، ولتغي�ر األزم�ات والقل�ق 
ال�ذي يعي�ش تتع�دد أصوات�ه الداخليه 
.أي أن القصي�دة عن�د الش�اعر عدن�ان 
هي تراك�م صوتي متع�دد األختيارات، 
وهذا ما يحقق التأويل الداللي للمعاني 
ضم�ن الن�ص ألن التراك�م أو التالحق 
ف�ي تعدد األصوات يخلق توترا متدرجا 
ف�ي المنولوج الداخل�ي للنص، و يوحد 
األيقاع المنفلت من الرتابة الس�كونية 
لطاق�ة التعبير اللغ�وي ضمن مفردات 
تح�رك البؤرة النصية . أي يصبح النص 
األنفع�ال  لحال�ة  بالتعبي�ر  متوهج�ا 
العاطف�ي، له�ذا ن�رى النص ه�و قوة 
التعبير النفس�ي، مع الصورة الشعرية 
المتع�ددة ف�ي رحل�ة الض�وء والظل، 
ورم�وزه من اللي�ل والنهار والش�مس 
والقم�ر. أي الرم�وز المتغي�ره ضم�ن 
حس�ب  المتغي�ر،  العاطف�ي  أنفعال�ه 
األش�ارات الداخلي�ة المس�توعبه ل�كل 
المرئي�ات الخارجية، الت�ي تتداخل مع 
تل�ك األش�ارات النفس�ية ف�ي أبعادها 
الفينوميتولوجية) الظاهرية( ما يخلق 
فضاًء داخليا رمزي متوتر منعكسا من 
االنفعال العاطفي المتغير في الصورة 

وحسب ايقاع الصوتي الداخلي

          ياسر سامي الخضري / الحلة

ذهبْت تلَك الصغيرة ذات اإلثني عش�َر 
ربيع�اً الى المدرس�ُة حي�ُث اإلمتحان 
النهائي األول، بشعِرها األسود الناعم، 
و عينيه�ا الواس�عتين، و ثوب قصير 

بلوٍن كأنه السماء عند الغروب. 
 ُوضعت إلى يس�اره وردًة فاتنة بلوِن 
خّديه�ا.  ذهبت بخط�واٍت ُمتراقصة، 
حتى دخلت المدرسة، ِببسمٍة ساحرة، 

ُتباِدلها القلوب البس�مة قبل الشفاه.  
أخ�ذت مقعدها بع�د أْن تأخرت بضُع 
دقائٍق حتى وجدت�ه. وضعت أقالُمها 
لإلختب�ار  جاهزّيِته�ا  أب�دت  جانب�اً، 

بصمٍت ذكي و هدوء حذر. 
وصلت ورقُة االس�ئلة، بدأت باإلجابة 
بحنكٍة و ذكاء، حتى لْم يبَق لها سوى 
س�ؤاٍل واح�د، لكّن ش�يئاً م�ا حصل، 
أصوات طلق�ات نارّية و ُصراخ رجال 
و نس�اء، يحدث في الش�ارع المقابل 

المدرس�ة، حي�ث تس�ائل أح�د  م�ن 
األس�اتذة عّما يحصُل، أجابُه آخر بعد 
أن كاَن عائ�داً لت�ّوه من الخ�ارج، لقد 
أحضروا ش�هيداً آخر، إسمه “ُفالن”، 
س�معت الفت�اة بذل�ك، أصبح�ت تلك 
الفتاة الفاتنة س�اكنة بال حراك، فقط 
الدموع هي من اربكت ذلك الس�كون، 
حتى إّن الس�ؤال المتبقى، كان جوابُه 
قليل من الدموع المتس�اقطة، و كثيٌر 

من األلم.

يف الشارع املقابل للمدرسة..
قصة قصيرة
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رنني مطر: مجايل ساعدين لدور ليزا يف احلب احلقيقي
دخل�ت عالم االض�واء عن طريق 
الصدفة، لم تك�ن يوماً تحلم بأن 
تصبح ممثلة او ان تكون شخصاً 
مش�هوراً. ش�اركت منذ أكثر من 
س�ّت س�نوات يف مس�ابقة ملكة 
جمال لبن�ان ولكنه ل�م يحالفها 
الحظ يف حينها. تش�ارك اليوم يف 
بطولة مسلسل »الحب الحقيقي« 
وم�ن ل�م يس�مع ب�� لي�زا؟ دور 
مح�وري رسقت من خالله قلوب 
وموهبته�ا  بجماله�ا  الجمي�ع 
الت�ي اس�تطاعت م�ن  الفري�دة 
خاللهما أخذ الشخصية اىل مكان 
أبعد من »السطحية«. هي ممثلة 
برزت مؤخراً وينتظرها مستقبل 
رائع...ه�ي رنني مطر التي معها 

كان لنا هذا اللقاء الحرصي.
الح�ب  يف  دوراً صعب�اً  تؤدي�ن   •
الحقيق�ي، م�اذا ع�ن تفاصي�ل 

الدور »ليزا«؟
لي�زا فت�اة تعمل يف اللي�ل بملهى 
وجميل�ة  محرتم�ة  ولكنه�ا 
كرشيحة كبرية من فتيات اليوم. 
وقصدن�ا م�ن خالل ش�خصيتها 
إيصال رس�الة بأن الفتاة وحتى 
ل�و كان�ت تعمل يف مله�ى يمكن 
ان تك�ون فتاة محرتم�ة ولكنها 
تت�رّصف هكذا ألنه�ا بحاجة ألن 

تعمل. أخذن�ا الش�خصية اىل هذا 
االتج�اه ألن للي�زا ش�خصيتني يف 
بالنهار فت�اة طبيعية  املسلس�ل، 
تخرج م�ن دون ماكياج ويف الليل 
تتحّول وتجبرَ ع�ى إرتداء مالبس 
معين�ة م�ع ماكي�اج وغريها من 

االمور.
• رن�ني ل�م تفك�ري ب�رّدة فع�ل 
الناس..دورك جريء والجمهور ال 

يفرّق ب�ني التمثي�ل والحقيق�ة؟
ص�ّح، وأنا ترددت كثرياً قبل قبول 
الدور خصوصا ألن�ه ثاني تجربة 
تمثيلية يل، وشخصية ليزا حساسة 

يف مجتمعن�ا الرشق�ي. كن�ت عى 
يق�ني أن ه�ذا الن�وع م�ن االدوار 
إم�ا يتقبل�ه الن�اس او يرفضونه 
كلياً. ولكن م�ا الحظته أن الناس 
تعاطفوا مع الش�خصية وس�وف 
يتعاطفون معها أكثر يف الحلقات 
املقبل�ة ألن له�ا دور مح�وري يف 
تغيري مجرى األح�داث بني جميع 

الشخصيات االساسية.
يف  ش�خصيتك  ذاهب�ة  أي�ن  اىل   •

املسلسل، هل سيعود ربيع لليزا؟
عالقتي مع ربيع س�تبقى متقلبة 
اىل ح�ني أن يح�دث يشء يجعله�ا 

تستقّر.

• هل تشاهدين نفسِك؟
)تضح�ك(... نع�م، وأنتقد نفيس 
كث�رياً ألنني مبتدئة، ولكن يحصل 

ذلك ال شعورياً.
نيل�ك  يف  جمال�ِك  س�اعد  ه�ل   •

الفرص؟
جمايل ساعدني لكي آخذ دور ليزا 
ولكنه لم يس�اعدني ع�ى أن آخذ 

دورا بهذا الحجم.
• وشاركت يف مسابقة ملكة جمال 

لبنان منذ تقريباً سّت سنوات!
)تضحك(،« خ�رت الله وكيلك«، 
وأخذت اللقب يارا خوري مخايل.

»أوركيدي�ا«  يف  ش�اركت   •

و«مذكرات عش�يقة سابقة«، هل 
تختل�ف االمكاني�ات ب�ني االنتاج 

العربي واللبناني؟
تختل�ف طبع�اً، ولك�ن لي�س لها 
عالقة براح�ة املمث�ل يف التصوير 
ألن ما يطمنئ املمثل هي املجموعة 
واملمثلني الذين يتعامل معهم. مثال 
أن�ا مرتاحة يف »الح�ب الحقيقي« 
أكثر بكثري من »مذكرات عش�يقة 

سابقة«.
• ماذا تذكرين من أول دور تمثييل 

أّديته؟
أّول م�رّة وقف�ت أم�ام الكام�ريا 
كان يف مسلس�ل »مدرسة الحب«، 

وحدث ذلك عن طريق الصدفة اذ 
انني لم أكن أفّكر بالتمثيل. كنت 
 Art أعم�ل يف املسلس�ل حينها ك
director وحصل�ت مش�كلة بني 
ممثلة واملخرج فس�ألني املخرج 
»ي�ا ران�ني تقع�دي محله�ا كلّن 
10 مش�اهد الباقيني«؟ فوافقت، 
ع�ى  نف�يس  ش�اهدت  وعندم�ا 

الشاشة صغرية فرحت كثريا.
• ما هو طموحك اليوم؟

أن أصعد السلّم درجة درجة وأن 
أحصل عى أدوار مركبة.

• ه�ل تش�جعني املوهوب�ني عى 
دخول مجال التمثيل؟

أكيد، وأقول لهم ال تيأسوا أبداً.
• تعملني يف مجال االنتاج أيضاً؟

نع�م أبي منت�ج ولكنني ل�م أبدأ 
معه، أريد أن أصعد الس�لم درجة 

درجة.
 إس�م املخ�رج ال�ذي تحب�ني أن 

تتعاوني معه؟
ال يوجد إس�م معنّي كلهم إضافة 
يل م�ع العل�م أنن�ي تعامل�ت مع 
املسلس�الت  يف  املخرج�ني  أه�م 
فيه�ا.  ش�اركت  الت�ي  العربي�ة 
واليوم جوليان معلوف »بجنن«، 

إحساسه رائع.
• كي�ف كان تعاونك م�ع كارين 

رزق الله؟
املخ�رج أس�د ف�والدكار عرّفن�ي 
ع�ى كاري�ن رزق الله وش�اركت 
يف مسلس�ل »آلخ�ر نف�س« وكان 
التعاون جميال معها، وكارين هي 
من عرّفتني ع�ى املنتجة مي أبي 

رعد.
• خجول�ة هي حركتك عى مواقع 

التواصل االجتماعي، ملاذا؟
العال�م  ه�ذا  اىل  مؤخ�راً  دخل�ت 
نف�يس  وس�أعمل ع�ى تحس�ني 
في�ه ألن�ه منبع�ام للتواصل مع 

محبيني.

عالقات عامة

انتهى زمن الجماعات الفنية يف العالم العربي وبدأ زمن املافيات 
الفني�ة، وبالرغم من قل�ة عددهم فإن معظ�م الفنانني العرب 
يعانون من كس�اد بضاعتهم واس�تبعادهم من السوق بسبب 

قلة حيلتهم وعدم تمتعهم بموهبة يف مجال العالقات العامة.
لم تعد املوهبة الفنية والتمكن كافيني لكي يأخذ الفنان املكانة 
التي يس�تحقها، لق�د ذهب ذلك الزم�ن الذي كان في�ه الفنان 
ُيقّدر ملوهبته بعد أن تمّكن عدد محدود من البرش من اإلمس�اك 
ب�كل خيوط اللعب�ة، وصارت األب�واب تفتح بمش�يئتهم، وملرَن 
كان ذا ح�ظ عظيم مصحوب بباعة يف الخداع والتزلّف وتأليف 
الحكاي�ات التي تس�تدعي الش�فقة.لم يعد مطلوب�ا أن يكون 
الفن�ان ذا كرامة، أبي�ا ونزيها ومعتدا بنفس�ه وفن�ه بطريقة 
متوازنة، ال نرى الي�وم إالّ طواويس مغرورة ومتجّبة ومزهّوة 
ولكنها جوفاء، خاوية من الداخل، جملة حقيقية واحدة يمكن 
أن تهّش�مها وتدفع بها إىل النس�يان.وألن لغة الس�وق صارت 
الي�وم أقوى وأعى م�ن لغة النقد الذي ص�ار يف معظم األحيان 
ملحق�ا بقائمة املبيع�ات، فإن أهمية الفنان لم تعد تس�تند إىل 
القيم�ة الجمالي�ة التي ينطوي عليها إنج�ازه، بل عى وقع ما 
ي�دّره ذلك اإلنجاز من أموال تذهب إىل جيوب عدد من املرّوجني 
الذي�ن أعادوا صياغة التاريخ الفني بما يتناس�ب مع ما لديهم 

من بضائع فنية.
وم�ن الطبيعي أن ينتج ذلك الوضع الش�اذ معادالت ال تمّت إىل 
العدالة واإلنصاف بأي صلة، فالتنافس ليس نزيها إذا ما قفزنا 

عى حقيقة أن التنافس لم يعد قائما عى أسس فنية.
فبع�د أن س�يطرت مجموع�ة مح�دودة من النفعي�ني عى كل 
أس�واق الف�ن ومزادات�ه، صار الرتوي�ج للفن يتم عى أس�اس 
صفق�ات رسية، ال يمكن االطالع ع�ى تفاصيلها، وهو ما دفع 
الكثري من الفنانني إىل الش�عور باليأس من إمكانية اخرتاق تلك 
املناط�ق املحرّم�ة، األمر الذي يجعلني عى يق�ني من أن الفنان 
العرب�ي لن يحظى بالقبول من قبل أباطرة الس�وق، حتى وإن 
كان بمستوى بيكاسو، ما لم يتمّتع بموهبة يف مجال العالقات 

العامة.

بقعة ضوء

فاروق يوسف 

حتديد موعد انتهاء »عقوبة« 
شريين عبدالوهاب

كشفت وكالة أنباء الرشق األوسط، األحد، إن مجلس نقابة املهن املوسيقية 
يف مرص أصدرت قرارا بشأن املطربة شريين عبدالوهاب، عى خلفية تعليق 

ساخر عن مياه النيل يف إحدى حفالتها.
وقالت الوكالة إن مجلس النقابة اعتمد »قرار إيقاف املطربة ش�ريين عبدالوهاب 
عن العمل وعدم منحها أي تصاريح للحفالت ملدة شهرين داخل مرص بدءا من 

تاري�خ إيقافها عى أن ينتهي اإليقاف يوم 14 يناير املقبل«.وكانت الفنانة 
قد اس�تجابت الس�تدعاء الش�ئون القانوني�ة لنقابة املهن املوس�يقية 

للتحقيق معها، وس�ؤالها عن مالبس�ات واقعة السخرية غري املبرة 
يف إح�دى حفالتها.و«انته�ى مجل�س النقاب�ة إىل إيقافها، وأكد 

أن ما بدر من ش�ريين عبدالوهاب أس�اء إىل جموع الشعب 
امل�رصي والجمعي�ة العمومي�ة لنقابة املوس�يقيني الذين 

رفضوا وأدانوا ما جاء عى لسانها خاصة وإنها ليست 
الواقعة األوىل لها«.وقال نقيب املوس�يقيني، الفنان 

هاني ش�اكر، لوكالة أنباء الرشق األوس�ط إنه 
»يج�ب طي هذه الصفحة تماما والتفرغ 
لدع�م هذا الوطن ثقافي�ا وفنيا يف هذه 
املرحل�ة التاريخي�ة الفارقة لتحقيق 

طموحات هذا الشعب العظيم«.

كارول سامحة تعتذر لتأخر صدور ألبومها مروى وفيلم الفندق
وتعد بمفاجأة قريبة

إشاعة الحقت نادين نسيب نجيم

إعتذرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من جمهورها 
ومتابعيها بس�بب تأخر صدور ألبومه�ا الذي كان من 
املقرر يف هذه الفرتة خالل موس�م عي�د امليالد، واعدًت 
إّياه�م بمفاج�أة قريب�ة عوضاً ع�ن األلب�وم الذي تم 

تأجيله لحني اإلنتهاء منه.
وجاء ذلك من خالل نرش س�ماحة مقطع فيديو خالل 
تواجده�ا يف العاصمة الفرنس�ية باريس أش�ارت فيه 

إىل أنه�ا تعتذر لجمهورها من العاصمة الفرنس�ية 
باريس بسبب تأخر طرح ألبومها األخري الذي كانت 
قد وعدته به يف احتفاالت امليالد، النشغالها بتصوير 

أحد األفالم، وأنها تس�تعد يف الفرتة املقبلة للكش�ف 
ع�ن مفاج�أة س�عيدة لهم«.وتصّور س�ماحة حالياً 
فيلمها الجديد » بالصدفة » بمشاركة املمثل اللبناني 

بديع أبو شقرا وغريه وإخراج باسم كريستو.

حرصت املمثلة نادين نسيب 
نجيم عى حضور فعاليات 
ال�دورة ال�14 من مهرجان 
دب�ي الس�ينمائي ولكنه�ا 
ع�ادت إىل ب�ريوت لحضور 
حف�ل »مي�كآب ف�ور إفر« 
مساء السبت يف 9 ديسمب، 
حي�ث أعلن�ت نادي�ن ع�ن 
الحفل ع�ب صفحتها عى 
موق�ع إنس�تغرام، وأثناء 
املهرج�ان  يف  نادي�ن  وج�ود 
التقطت صورة مع الفنان 
واملنت�ج  ع�ز  أحم�د 
الجناين�ي،  ط�ارق 
رشك�ة  صاح�ب 
فيجن«  »ت��ي 
ملنتج����ة  ا
ملسلس��ل 
ب��و  أ «

عمر املرصي«، ال�ذي من املقرر أن 
يناف�س به أحم�د ع�ز يف املاراثون 
الرمضان�ي املقب�ل، فأث�ارت هذه 
الصورة الجدل والتساؤالت عّما إن 
كانت نادين نجيم هي بطلة العمل 
أمام أحمد عز، وللوقوف عى صحة 
الخ�ب حرص موق�ع »نواعم« عى 
إبراز حقيق�ة األمر.ويف ترصيحات 
خاص�ة نف�ى منتج مسلس�ل »أبو 
عم�ر امل�رصي« ط�ارق الجناين�ي 
الكالم الش�ائع عن مشاركة نادين 
نس�يب نجيم يف العمل، مش�رياً إىل 
أن�ه يتمنى أن يجمع�ه تعاون فني 
مع نادين، إال أنه كش�ف ملوقعنا أن 
بطلة املسلس�ل أمام أحمد عز هي 
الفنان�ة الجزائرية أمل بوشوش�ة، 
يف  تجّس�د  أن  املق�رر  م�ن  حي�ث 
األح�داث ش�خصية فت�اة عربي�ة 
تقاب�ل أحمد ع�ز أثناء س�فره إىل 

الخ�ارج..و أكدت لنا بدورها 
أنها ال تس�تطيع أن تشارك يف 
مسلس�ل »أبو عمر املرصي« 
بمسلس�ل  مرتبط�ة  ألنه�ا 
س�ُيعرض  ال�ذي  »طري�ق« 
يف رمض�ان املقب�ل للمنت�ج 
وأعلنت  الصب�اح،  ص�ادق 
أنها تتمنى العمل يف مرص 
يف القري�ب العاجل.ُيذك�ر 
أنه ت�رّدد يف األيام املاضية 
خروج مسلس�ل »طريق« 

م�ن املنافس�ة يف املاراثون 
وه�و  املقب�ل،  الرمضان�ي 

ما تس�ّبب بش�ائعة مشاركة 
نادين نسيب نجيم يف مسلسل 
»أبو عمر املرصي«، إال أن منتج 

العم�ل صادق الصباح س�بق أن 
نف�ى لنا األم�ر مؤك�داً أنهم عى 

وشك البدء بالتصوير قريباً.

تتاب�ع الفنانة اللبناني�ة مروى، تلق�ي ردود االفعال عى 
فيلم »الفندق«، الذي تش�ارك يف بطولته والذي ُطرح قبل 
عدة اس�ابيع ب�دور العرض. وهذا الفيل�م جمعها مجددا 
بالنجمة عال غانم والفنان محمد نجاتي والفنان الش�اب 
احمد كرارة ش�قيق النجم املرصي امري كرارة.الدور الذي 
تقدمه مروى تماىش تمام�ا مع موهبتها الغنائية كونها 
تجس�د يف الفيلم ش�خصية مطربة تعم�ل يف احد املالهي 
الليلية وكانت لها قصة حب مع شاب )يلعب دوره محمد 
نجات�ي( قبل س�نوات لكنهما افرتقا ث�م تقابال مجددا يف 
مكان عمله�ا ليعود الحدي�ث بينهما مرة اخ�رى ونتابع 
ما اذا كان س�ينجذب ه�ذا الرجل اىل عالقة عى الرغم من 
زواجه، ام سيحافظ عى استقراره العائيل.مروى، اكدت 

ان الفيلم يناق�ش ظاهرة الخيانة 
الزوجية بشكل مختلف عن 

املعتاد.

نفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إحياءها حفلة غنائية ليلة رأس 
السنة يف دمشق، وصدر عن مكتبها اإلعالمي بيان يتعلق بتصويب 
ما ورد من معلومات حول إحيائها حفالً غنائياً يف دمشق، واضعاً 
كّل ما ورد يف خانة التأويالت والش�ائعات ودعا البيان اىل اس�تقاء 

املعلومات عن حفالت ونشاطات هيفاء عب حسابها الرسمي 
أو ع�ب مكتبه�ا اإلعالمي وجاء يف البيان م�ا حرفيته: »بعدما 

إنترشت أخبار عديدة وصور عب حس�ابات وصور عى منصات 
التواص�ل اإلجتماعي، تعلن عن إحياء النجمة حفالً غنائياً يف مدينة 
دمش�ق ليلة رأس الس�نة م�ع إي�راد تفاصيل حول األجر وأس�عار 

البطاق�ات. وبعدما أخذ الخب حّيزاً كبرياً من رواد هذه املواقع ويتم 
تناقله راهناً، يهّم املكتب، التأكيد عى احرتامها الش�ديد للش�عب الس�وري، 

كم�ا نفى جميع ه�ذه األخبار ووضعها ضمن خانة الش�ائعات والتأويل، إذ لم 
يت�م التواصل م�ع إدارة أعمالها إلحياء أي حفل م�ن املذكورة تفاصيله أعاله.« 
ويهم املكتب اإلعالمي للنجمة اإلشارة إىل »أن املنب الوحيد الذي تعلن من خالله 
عن نش�اطاتها وحفالتها هي حساباتها عى مواقع التواصل اإلجتماعي، أو من 

خالل مكتبها«.

حرصت املمثلة نادين نسيب نجيم عى حضور فعاليات الدورة ال�14 من مهرجان دبي السينمائي 
ولكنها عادت إىل بريوت لحضور حفل »ميكآب فور إفر« مساء السبت يف 9 ديسمب، حيث أعلنت 

نادين عن الحفل عب صفحتها عى موقع إنستغرام، وأثناء وجود نادين يف املهرجان التقطت صورة 
م�ع الفن�ان أحمد عز واملنتج طارق الجنايني، صاحب رشكة »تي فيجن« املنتجة ملسلس�ل »أبو عمر 

امل�رصي«، الذي من املقرر أن ينافس به أحمد عز يف املاراث�ون الرمضاني املقبل، فأثارت هذه الصورة 
الجدل والتساؤالت عّما إن كانت نادين نجيم هي بطلة العمل أمام أحمد عز، وللوقوف عى صحة الخب 
ح�رص موق�ع »نواعم« عى إب�راز حقيقة األمر.ويف ترصيح�ات خاصة نفى منتج مسلس�ل »أبو عمر 

امل�رصي« طارق الجنايني الكالم الش�ائع عن مش�اركة نادين نس�يب نجيم يف العمل، مش�رياً إىل أنه 
يتمنى أن يجمعه تعاون فني مع نادين، إال أنه كش�ف ملوقعنا أن بطلة املسلسل أمام أحمد عز هي 

الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، حيث من املقرر أن تجّسد يف األحداث شخصية فتاة عربية تقابل 
أحمد عز أثناء س�فره إىل الخارج..و أكدت لنا بدورها أنها ال تس�تطيع أن تش�ارك يف مسلس�ل 

»أبو عمر املرصي« ألنها مرتبطة بمسلس�ل »طريق« الذي س�ُيعرض يف رمضان املقبل للمنتج 
ص�ادق الصباح، وأعلنت أنها تتمنى العمل يف مرص يف القريب العاجل.ُيذكر أنه ترّدد يف األيام 

املاضية خروج مسلسل »طريق« من املنافسة يف املاراثون الرمضاني املقبل، وهو ما تسّبب 
بش�ائعة مشاركة نادين نسيب نجيم يف مسلس�ل »أبو عمر املرصي«، إال أن منتج العمل 

صادق الصباح سبق أن نفى لنا األمر مؤكداً أنهم عى وشك البدء بالتصوير قريباً.

هيفاء وهبي تنفي إحيائها 
حفال غنائيا يف دمشق

إشاعة الحقت نادين نسيب نجيم
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       بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر الش�باب الرياض�ة عب�د 
الحس�ن عبط�ان، ان »قاع�ة بغداد 
س�عة ٧٠٠٠ االف متف�رج يف مق�ر 
ك�رى  مفأج�اة  س�تكون  ال�وزارة 
للوسط الريايض يف املرحلة املقبلة« .

وقال عبطان خالل استقباله الرشكة 
املنفذة وبحضور الدائرة الهندسية يف 
بيان العالم الوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ، ان »الوزارة 
تسعى لجعل العراق يف مصاف الدول 
املتقدم�ة يف جان�ب البن�ى التحتي�ة 
وتشييد املنش�أت الرياضية، مضيفا 
ان »قاعة بغداد ستكون طفرة نوعية 
لأللعاب الفردية النها ذات مواصفات 

دولية كرى«.
وبن ان »الرشكة املنفذة لقاعة بغداد 
س�تعود اىل العم�ل نهاي�ة االس�بوع 
الح�ايل بع�د االتف�اق معها م�ن اجل 

انجاز القاعة ».
من جه�ة اخرى وجه وزير الش�باب 
والرياضة ب�رورة اهتم�ام جميع 

االندية باملنشآت الرياضية«.
وقال عبطان خالل استقباله اعضاء 
الحويج�ة  لن�ادي  االداري�ة  الهيئ�ة 
باملنش�آت  »االهتم�ام  ان  الري�ايض 
الرياضي�ة بات من أولوي�ات الوزارة 
املح�ررة  املحافظ�ات  يف  والس�يما 
الهميته�ا الك�رى يف اع�ادة الحي�اة 
»ال�وزارة  ان  مضيف�اً  الرياضي�ة، 

س�تقدم الدع�م لجميع االندي�ة التي 
تسعى لتطوير منشأتها الرياضية«.

وثم�ن اعضاء الهيئ�ة االدارية لنادي 
الكب�ر  ال�دور  الري�ايض  الحويج�ة 

ال�ذي تقدمه الوزارة يف دعم املس�رة 
الرياضي�ة فضال ع�ن تقدي�م الدعم 

اع�ادة  اج�ل  م�ن  لناديه�م  امل�ادي 
منشآتهم الرياضية.

استقبل إدارة نادي الحويجة ووجه بضرورة االهتمام بالمنشآت الرياضية

وزير الشباب: قاعة بغداد املغلقة 7 آالف متفرج 
ستكون مفاجأة كربى للوسط الريايض

جلنة االنضباط
توقف »3« العبني

            بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن االتحاد المركزي بكرة القدم ،امس الثالثاء،عن القائمة الرسمية للمنتخب 
الوطن�ي في كأس الخليج 23 التي م�ن المقرر أن تقام في الكويت بتاريخ 24 

كانون األول الحالي.
وتضمن�ت القائمة “محمد كاصد ، محمد حميد ، جالل حس�ن ، احمد ابراهيم 
، س�عد ناطق ، مصطفى ناظم ، ربين س�والقا ، علي بهجت ، بيل صباح ، وليد 
س�الم ، عالء مهاوي ، امجد عطوان ، مهدي كامل ، حسين علي ، علي حصني 
، هم�ام طارق ، ايمن حس�ين ، عالء عبد الزه�رة ، ابراهيم بايش ، مهند علي ، 
س�جاد حس�ين ، مهند عبد الرحيم ، جس�تن ميرام ، علي فائز ، احمد ياسين ، 

سعد عبد االمير”.
يذكر أن بطولة خليجي 23 ستقام في الكويت خالل الفترة من 22 كانون األول 
الجاري وحتى الخامس من الش�هر المقبل، بمش�اركة 8 منتخبات هي العراق 
والس�عودية وقطر واإلم�ارات والبحرين وعمان واليمن إضاف�ة إلى الكويت 
البل�د المضيف.وكانت القرع�ة أوقعت الكويت في المجموع�ة األولى بجانب 
السعودية واإلمارات وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية قطر حامل اللقب 

والعراق واليمن والبحرين.

            بغداد/ المستقبل العراقي

عقدت لجن�ة االنضباط باتحاد الكرة العراقي، اجتماعا، ناقش�ت فيه أحداث مباريات 
الدوري الممتاز، بحسب تقارير مشرفي المواجهات، فضال عن بعض مقاطع الفيديو، 

التي رصدها اإلعالم الرياضي.
واتخذت اللجنة، خالل اجتماعها، القرارات التالية:

- معاقب�ة الع�ب فريق المين�اء، هردي س�يامند، بعدم اللع�ب مع فريق�ه لمباراتين 
متتالتي�ن، اعتبارا من الدور الس�ادس، فض�ال عن فرض غرامة مالي�ة، قدرها مليون 
دين�ار، ُتدفع خالل أس�بوعين من صدور األمر اإلداري.- توجي�ه إنذار نهائي لجمهور 
المين�اء، بع�دم تكرار الحاالت التي حدثت في مباراة فريق�ه، أمام الديوانية.- معاقبة 
العب الس�ماوة، محمد موس�ى مطش�ر، بعدم اللعب مع فريقه في الدور السادس.- 
حرم�ان مدرب الصناعات الكهربائية، عماد عودة، من مرافقة فريقه، أو الجلوس في 
المنطق�ة الفنية، لمباراتي�ن متتاليتين.- معاقبة العب الس�ماوة، علي عبد الله، بعدم 
اللع�ب مع فريقه، مباراة واحدة فقط.- التريث في اتخاذ القرار، فيما يخص اعتراض 

نادي النفط، على العب السماوة، محمد حسن.

قلب بوجبا وراء فشل انتقاله لـ »لليجا«

نجم التسيو حتت أنظار برشلونة

كروس يكشف أكثر هزيمة مؤملة يف مسريته

             المستقبل العراقي/ وكاالت

كشف األلماني توني كروس، نجم فريق ريال مدريد اإلسباني، 
عن أكثر خسارة مؤلمة تعرض لها خالل مسيرته الكروية.

وفت�ح توني كروس لمتابعيه عل�ى موقع التواصل االجتماعي 
“تويتر” باب األسئلة، فانهالت عليه االستفسارات من محبيه.

واختار نجم بايرن ميونخ الس�ابق خس�ارة لقب دوري أبطال 
أوروب�ا مع البافاري أمام تشيلس�ي ف�ي 2012، كأكثر هزيمة 

مريرة في مسيرته.
وقال كروس “أكثر خسارة مدمرة في مسيرتي؟ نهائي دوري 

أبطال أوروبا 2012، لكن أنا بخير اآلن”.
وبس�ؤاله عن العب�ه المفضل بين الثالثي اإلنجليزي، س�تيفن 
جيرارد وفرانك المبارد وبول س�كولز، اختار الدولي األلماني، 

األخير.
وع�ن مدافع�ه المفض�ل من بين س�يرجيو رام�وس وماتس 

هوميلز، أوضح: “كالهما رائعان”.
واختار ك�روس، مارك�و أسينس�يو، جناح 

الفري�ق الملك�ي كأكثر الالعبين الش�باب 
إبهاًرا له في ريال مدريد.

وأت�م العب باي�ر ليفركوزن األس�بق: 
“الف�وز ب�دوري أبطال أوروب�ا للمرة 

الثالثة مع الريال؟ لم ال”.

             المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف بول بوجبا، نجم مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي، عن تفكيره في االنتقال إلى ريال مدريد قبل 
انضمامه إلى صفوف الشياطين الحمر، في صيف 2016.

وانتقل بوجبا من يوفنتوس إلى المانيو في صفقة قياسية وقتها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني، 
بعدما تركه في صيف 2012 لينتقل إلى صفوف السيدة العجوز مقابل نصف مليون إسترليني.

وق�ال بوجبا، في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” اإلنجليزية: “ألكون صادًقا، فإن ريال مدريد 
تحدث معي، وفكرت بالذهاب إلى هناك، كما فكرت بالذهاب إلى مانشستر يونايتد كذلك”.

وأض�اف الدولي الفرنس�ي: “قلب�ي دائًما ما كان يطلب من�ي العودة إلى هنا، ل�م أكن أعرف لماذا 
وماذا سيحدث”.

وتابع: “لكنني فعلت ذلك ولم أندم، فأنا لم أندم على اختياراتي أبًدا”.
وش�ارك بوجبا، ف�ي 51 مباراة في جميع المس�ابقات مع الش�ياطين الحمر الموس�م الماضي، 

محقًقا بطوالت الدوري األوروبي وكأس رابطة المحترفين.

             المستقبل العراقي/ وكاالت

ذكرت تقارير صحفية إس�بانية، أن نادي برشلونة مهتم بضم العب التسيو اإليطالي، المراقب من أندية 
عديدة، في ظل تألقه هذا الموسم مع فريقه في الكالتشيو.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية: “أن روبرت فيرنانديز، السكرتير الفني لبرشلونة، يراقب 
لويس ألبيرتو منذ 3 أشهر تقريًبا، وكان حاضًرا في لقاء التسيو وتورينو األخير”.

وأضاف�ت الصحيف�ة: “ألبيرت�و ه�و واحد م�ن االكتش�افات المهمة في 
الدوري اإليطالي هذا الموس�م، كم�ا أنه يحظى اهتمام أندية عدة بما 

فيها برشلونة”.
وتابع�ت: “برش�لونة أخبر المقربي�ن من الالع�ب أن يتابعوا تطوره، 

باعتباره أحد الخيارات المرشحة، لالنضمام إلى البارسا في الصيف المقبل”.
وس�جل الالعب اإلسباني البالغ من العمر 25 عاًما، هدف التسيو الوحيد في 

المباراة التي خسرها أمام تورينو بثالثية.
ويع�د ألبيرتو، ثاني أكثر العبي التس�يو تس�جيالً لألهداف خلف تش�يرو 

إيموبيلي، إذ سجل 5 أهداف وصنع 8 أخرى هذا الموسم.

فينجر عن مصري أوزيل: أبوابنا مفتوحة للجميع

ريال مدريد حيرض لصفقة كربى

            المستقبل العراقي / متابعة

أكد آرس�ن فينجر، املدير الفني لفريق 
املفاوض�ات  أن  اإلنجلي�زي،  آرس�نال 
جارية مع مسعود أوزيل، نجم الفريق، 

من أجل تجديد عقده.
وق�ال فينج�ر، يف ترصيح�ات نقلته�ا 

صحيفة »إكس�ربيس« الربيطانية، اليوم، 
الثالث�اء، »املفاوضات م�ع أوزيل لتجديد 
نتف�اوض م�ع جمي�ع  عق�ده جاري�ة، 

الالعبن يف الوقت الحايل«.
وأضاف امل�درب الفرنيس: »أبوابن�ا دائًما 
مفتوحة لجميع الالعبن، وال يمكنني قول 
أكث�ر من ذلك«.وأش�ارت تقارير صحفية 

لوج�ود اهتم�ام كب�ر بأوزي�ل م�ن قبل 
مانشس�ر يونايتد اإلنجليزي، وبرشلونة 
اإلسباني، خالل فرة االنتقاالت الشتوية، 
بعدم�ا رفض الالع�ب تجدي�د عقده مع 
الجانرز.وش�ارك أوزي�ل ه�ذا املوس�م يف 
13 مباراة مع آرس�نال، إذ س�جل هدفن 

وصنع 5 أخرى حتى اآلن.

            المستقبل العراقي / وكاالت

يس�عى ريال مدريد لتدعيم مركز حراسة املرمى وعينه عىل املستقبل البعيد وليس عىل املواسم 
القادمة فقط، ولهذا فإنه لن يكتفي بضم حارس بيلباو كيبا أريزاباالجا، بل سيقوم بصفقة 
كبرة أخرى.وحس�ب راديو كادينا كوبي اإلسباني، فإن ريال مدريد قد أغلق االتفاق تقريباً 
مع الحارس الباس�كي، من أجل ضمه يف س�وق الش�تاء القادم. ولكنه يحرض ملف صفقة 
أخرى أكرب، وهي لحارس تشيليس الحايلّ، تيبو كورتوا.وحسب املحطة اإلذاعية، فإن قدوم 
كيب�ا لن يش�كل خطرًا عىل مركز كيل�ور نافاس، ذلك أن حارس بيلباو الحايلّ س�وف يحل 
مكان كيكو كاس�ّيا، الذي لم يقنع أداؤه اإلدارة الفنية، ولم يس�تطع تغطية غياب كيلور 
نافاس.ولكن رئيس الن�ادي امللكّي، فلورنتينو بريز، عازم عىل جلب كورتوا إىل البرنابيو 
يف س�وق االنتق�االت الصيفية، إذ ينتهي عق�د الحارس البلجيكّي مع ناديه تش�يليس يف 

2019، ويرغب يف أن يحدد مستقبله قبل نهاية املوسم الحايل.

         

المستقبل العراقي / وكاالت

أعرب خاميس رودريجيز، نجم باي�رن ميونخ واملعار من ريال مدريد 
اإلسباني، عن رغبته يف البقاء بصفوف الفريق البافاري لسنوات عديدة.

وانتقل خاميس )26 عاًما( مطلع هذا املوسم إىل بايرن ميونيخ، قادًما 
من ريال مدريد، عىل س�بيل اإلعارة ملدة عامن، مع أحقية الرشاء.وقال 
الدويل الكولومبي، يف ترصيحات نقلها موقع “البوندس�ليجا الرس�مي”: 
“ميونخ مدينة جميلة، والبايرن ناد عظيم، أود البقاء هنا لسنوات عديدة”.

وعن البطوالت التي يرغب يف التتويج بها مع البايرن، أوضح: “البوندسليجا 
وكأس أملاني�ا، ودوري أبط�ال أوروبا، لم ال”.ورحل خامي�س رودريجيز عن 
صفوف الفريق امللكي بعد 3 مواسم قضاها، منذ انضمامه قادًما من موناكو 
الفرن�يس عقب التأل�ق يف كأس العالم األخرة )الربازي�ل 2014( وحصد جائزة 
هداف البطولة، ولكنه لم يحظ بمكان يف التش�كيلة األساس�ية، خاصة منذ تويل 

زين الدين زيدان املسؤولية أوائل عام 2016.

خاميس يغازل بايرن
ويتناسى الريال
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن واحدا من األقمار التي تدور حول املريخ يرشق مرتني 

ويغرب مرتني يف اليوم.
أن أنابي�ب املاء الس�اخن تتجمد أرسع م�ن أنابيب املياه 

الباردة.
أن منقار طائر )الكيوي( حساس جدا يستطيع بواسطته 

اكتشاف وجود الديدان حتى تحت الرتبة.
أن الذب�اب املعروف بإس�م الذب�اب األزرقأو ذب�اب النار 

يسطع حتى من خالل معدة الضفدع.
أن عني الذبابة هي عني مؤلفة من 4000 س�طحا صغريا 
من رؤية محيطية يف كل اإلتجاهات ، وهي واقفة ثابتة.

أن البواخر تس�ري يف املياه الباردة بشكل أرسع من املياه 
الدافئة .

أن األحصنة التمتلك عظاما يف رقبتها .
أن األطف�ال البن�ات ينم�ن بعصبية بينما ين�ام األطفال 

الذكور بهدوء .
أن أرج�ل الج�رادة يمكن أن تميش وتتح�رك حتى بعد أن 

تفصل األرجل عن جسم الجرادة ورأسها .
أن الرسع�ة التي ت�دور بها األرض حول الش�مس تعادل 
ثماني�ة أضعاف الرسعة التي تغادر بها الرصاصة فوهة 

البندقية.

مهنياً: يس�اهم الحظ يف إعطائ�ك فرصة ثمينة 
لتحس�ني مواهبك وتطويرها، تب�دأ اتخاذ بعض 
القرارات الحاس�مة وربما تق�رر صقل مواهبك 
أمالً منك الحقاً يف تغيري مركزك. عاطفياً: طريقة 
التعب�ري الت�ي تعتمدها أخرياً، تدف�ع الرشيك إىل 

التقرب منك أكثر فأكثر، وستالحظ ذلك قريباً.

 مهنياً: إحذر املش�كالت املهنية، أنت تش�عر 
بضغوط، لكنك قد ال تنجح يف تحديد س�ببها، 
حافظ ع�ى مش�اعرك لنفس�ك، وال تعرّض 
نفس�ك لحك�م اآلخري�ن عليك.عاطفي�اً: قد 
تجد عند الرشيك مزي�داً من الدفء والحنان، 

استفد من طيبته لئال تدفع الثمن الحقاً.

مهني�اً: خفف من عصبيتك قدر اإلمكان وابتعد 
عن كل ما يوحي ب�روح املغامرة.عاطفياً: يوم 
مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاوناً مع الرشيك، 
ويك�ون عى أتّم االس�تعداد للتع�اون إىل أقىص 
حد.صحياً: تتمي�ز هذا اليوم بحيوية ال تعرفها 

منذ مدة طويلة، ويحسدك الجميع عليها.

 مهنياً: القمر املكتمل يف الجوزاء يتحدث عن 
نقاشات حامية و رصاعات وخالفات، عليك 
أن تصغي إىل وجهات نظر اآلخرين.عاطفياً: 
تواجه صعوبة يف التعاطي مع حبيبك وتشكو 
برودته وقلّة تفهّم�ه، لكن األمر لن يصل بك 

إىل اتهامه بالالمباالة واإلهمال.

مهني�اً: تحصل عى معلوم�ات مفيدة، تدقق 
يف بع�ض التفاصيل، وقد تعود لتقّص بعض 
الحقائق، وتقود مس�رية ناجح�ة وترفع إىل 
األعى.عاطفياً: إتبع قلبك وحدس�ك ووحيك، 
القلب م�يء بجديد هذا الي�وم ويمنحك قوة 

وشعوراً بالنفوذ.

مهني�اً: القمر املكتمل يه�دد ببعض الرتاجع 
يف األعم�ال أو بفض�ح األم�ور الت�ي تحرص 
عى رسيتها، وتسعد بلقاءات ودعوات عذبة 
واجتماعات غ�ري تقليدية.عاطفي�اً: الوضع 
العاطفي يش�كو بهتاناً أو جم�وداً أو جفاء، 

بانتظارك انقباض عاطفي

مهني�اً: أع�ِط أفضل م�ا لدي�ك ألّن الظروف 
تخت�ر قدرات�ك وه�ي ال تري�د إضعاف�ك! ال 
تس�مح للمعنويات بالرتاجع حّتى لو شعرت 
بتعب أو بإعياء.عاطفي�اً: محاوالت الرشيك 
لفرض رأيه عليك، لن تس�اعد يف حل األمور، 

بل تزيدها تعقيداً وتعميق الهوة بينكما

مهني�اً: ال تستس�لم للضغ�وط وال تس�مح 
للمعنوي�ات بالرتاجع حّتى لو واجهت الكثري 
م�ن املش�اكل.عاطفياً: ال تقح�م نفس�ك يف 
مش�اكل مع الرشي�ك، وهو يلج�أ إليك طالباً 
إىل جانبه.صحي�اً: تتحس�ن  الوق�وف  من�ك 

أوضاعك الصحية

مهني�اً: يتحدث هذا اليوم عن ش�ؤون مالية 
ومهنية طارئة، وأخبار تخّص أحد األشخاص 

الذي يشغل مركزاً مهّماً، فيؤثر األمر فيك.
عاطفي�اً: القم�ر املكتم�ل يف ب�رج الج�وزاء 
يحذرك من مش�ادة م�ع الرشيك أو من غرية 

يمارسها وتكون أنت سببها

مهنياً: سوء تفاهم مع بعض املحيط او بلبلة 
بس�بب وضع مهني وربما يجعلك تكتش�ف 
بع�ض االع�داء املتخف�ني وراء س�تار الحب 
والتودد.عاطفي�اً: تعال�ج القضايا العاطفية 
بال خوف أو تردد وتس�اهم يف إحالل الس�الم 

وتقريب وجهات النظر بعد التباين.

مهنياً: ي�وم جيد ملب�ارشة مفاوضات مهمة 
أو لعق�د لق�اء والتوص�ل إىل اتف�اق، تدعمك 
األق�دار ول�و أن�ك ما زل�ت تعي�ش صخبا يف 
حيات�ك املهنية.عاطفياً: اذا ل�م تكن مرتاحاً 
لترصفات الرشيك، س�ارع إىل مصارحته قبل 

فوات األوان.

مهني�اً: يب�دو االرتباك واضح�اً يف ترصفاتك، 
فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك.

عاطفي�اً: ق�د تجد نفس�ك يف م�أزق مفاجئ 
بسبب عدائتيك تجاه الرشيك، وهذا قد يدفعه 
إىل الحس�م رسيعاً.صحياً: أوجاع مفاجئة يف 

املفاصل تبقيك عاجزاً.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
400 جرام س�كر ناعم »ليس بودرة« - 200 جرام 
بندق مقرش ومحمص - 140 جرام عسل ابيض - 

60 مل ماء - 1 بياض بيضة - رشة ملح
طريقة التحضري:

يوضع السكر واملاء والعسل يف وعاء عى نار هادئة 
ملدة 15 دقيقة حتى يذوب السكر.

يوضع بياض البي�ض يف وعاء، ويضاف إليه امللح، 
ثم يخفق جيداً حتى يتضاعف حجمه.

يض�اف قليل من خليط العس�ل إىل البيض، ويقلب 
جيداً.

يرف�ع خليط العس�ل ع�ى النار مرة أخ�رى ملدة 3 
دقائق.

يض�اف بالتدري�ج إىل بي�اض البي�ض م�ع الخفق 
املستمر.

يضاف البندق، وتقل�ب جميع املكونات جيداً حتى 
تتجانس.

يص�ب الخليط يف صينية مبطن�ة بأكياس نايلون، 
ويساوى سطحه.

ترتك ملدة ساعتني وحتى تتماسك تماماً.
تقط�ع حس�ب الرغبة، وتوض�ع يف علب�ة نظيفة 

ومحكمة الغلق.
ترص يف الطبق، وتقدم.

بطاريات آيفون بسعة أكرب
التكنولوجي�ا أن بطاري�ات  أك�دت مواق�ع مهتم�ة بش�ؤون 
هواتف آيفون القادمة س�تأتي مختلفة وبسعات أكر..ووفقا 
للمعلوم�ات ف�إن البطاري�ات التي س�تطورها آب�ل لهواتفها 
املس�تقبلية ستأتي بش�كل حرف “L” وبس�عات قد ترتاوح ما 

بني 2900 و3000 ميلي أمبري/ ساعة.
وال تع�د تل�ك التقنية جديدة بالنس�بة آلبل تبع�ا للخراء، فهي 
اس�تخدمت تقنية “L” يف هواتف “آيف�ون-x” لجعل بطاريتها 
بس�عة 2716 ميل�ي أمب�ري مقارن�ة ببطاري�ات “آيف�ون8-” 
التقليدي�ة الت�ي أت�ت بس�عة 1821 ميل�ي أمبري فق�ط. إال أن 
املعلومات املتداولة تؤكد أن البطاريات التي تعمل عليها الرشكة 
حاليا ستأتي بسعة أكر، بفارق قدره 200 أو 300 ميلي أمبري، 
س�يزيد من مدة عمل هوات�ف آيفون بمقدار س�اعتني تقريبا، 
وسيس�اعد عى ذلك توافق هذه البطاريات مع عمل املعالجات 
الحديثة التي س�تأتي يف تلك الهواتف..أما فيما يتعلق بالهواتف 
املس�تقبلية التي من املنتظر أن تطلقها آبل العام املقبل، فتشري 

املعلومات إىل أن الرشكة ستطلق 3 نماذج. 

فقدان الوزن عالج ملرض السكري
كشف أطباء من جامعتي نيوكاسل وغالسكو أن نحو 50 يف املئة من 

مرىض السكري من النوع الثاني قد تغلبوا عى املرض.
وق�ى املرىض م�ا يصل إىل خمس�ة أش�هر يف اتب�اع نظ�ام غذائي 

منخفض السعرات الحرارية بهدف فقدان الكثري من الوزن.
كان وزن إيزوبي�ل م�وراي، 65 عاما، يصل إىل نح�و 95 كيلو غراما، 
لكنه�ا فق�دت أكثر م�ن 25 كيلو غراما ول�م تعد بحاج�ة إىل تناول 
ع�الج مرض الس�كري. تقول موراي “لقد ع�ادت حياتي كما كانت 
يف املايض”.وتقول املؤسس�ة الخريية للس�كري يف اململكة املتحدة إن 
التجرب�ة تعد عالمة فارقة ويمكن أن تس�اعد املالي�ني من املرىض..

وكانت موراي، من مدينة الرجس بش�مال ايرش�ري باس�كتلندا، من 
298 ش�خصا ش�اركوا يف التجربة.وأظه�رت نتائ�ج التجرب�ة الت�ي 
نرشت يف دورية النس�يت الطبية وعرضت يف االتحاد الدويل للسكري، 
أن:46 يف املئة م�ن املرىض الذين بدأوا التجربة تعافوا من املرض بعد 
ع�ام..،86 يف املئة من الذين فقدوا 15 كيلو غراما أو أكثر تعافوا من 
مرض الس�كري من النوع الثاني،4 يف املئ�ة فقط من املرىض تعافوا 

بفضل االستعانة بأفضل العالجات املستخدمة حاليا.

بدون تعليق

حالوة املولد.. 
النوجا بالبندق

ق اليوم..
طب

قطار الفقراء لـم يتغري ثمنه

قطار صين�ي يمر ب��26 محطة 
وتس�تغرق رحلت�ه م�ن 9 إىل 10 
س�اعات، يعت�ر األرخص س�عرًا 
يف مدين�ة الص�ني حي�ث حاف�ظ 
الس�كك  قط�اع  يف  املس�ئولون 
الحدي�دة عى س�عره ثابًت�ا طوال 
ثالث�ون عاًم�ا لتخفي�ف معان�اة 
الفق�راء يف الس�فر.القطار رق�م 
 - بانش�يهوا  ب�ني   5633/4
 353 ملس�افة  يمت�د  وبوش�يونغ 
كيلومرتا ويس�تغرق من 9 إىل 10 
ساعات، ويمر القطار عى قريتي 
ش�يده و يوهيش ويتوقف عى كل 
منهما 10 دقائق تقريبا، ويسهل 
تنق�ل الس�كان لغرض التس�وق 
والتعليم والع�الج وزيارة األقارب 

واألصدقاء عى طول املسافة، وفًقا 
ملوقع “china.org”.ويمر القطار 
يف املناط�ق الجبلي�ة بطول خطط 
السكك الحديدية، ويسمح للقطار 
أيًضا بنق�ل البضائع والدواجن يف 
عرب�ات مخصصة، وتكون تكلفة 
تذكرة القطار الكاملة 25.5 يوان، 
وللمحطة الواح�دة 2 يوان فقط.

التي  التكلف�ة  ال�ركاب  ويتحم�ل 
تق�در بأقل م�ن %40 م�ن قيمة 
التذك�رة وتتكفل رشكةة الس�كك 
الحدي�دة بباق�ي القيم�ة، وتعتر 
هذه الخطوة ضمن الخطوات من 
الحكوم�ة الصينية لتخفيف حدة 
الفقر بس�عر لم يتغ�ري ألكثر من 

30عاًما.

األطفال خيتارون ألعاهبم طبقًا لرتكيبتهم البيولوجية
ي�زداد الجدل عمقا حول األلعاب التي يختارها األطفال، وعى الرغم من االختالف 
املنهج�ي يف ما يتعلق باختيارات وأعداد األلعاب املقدمة، وس�ياق االختيار، وعمر 
الطف�ل، إال أن االتس�اق يف إيج�اد االختالفات بني الجنس�ني يف تفضيالت األطفال 
للعب املرتبطة بنوع جنسهم يدل عى قوة هذه الظاهرة واحتماالت أن لها أصوال 
بيولوجية، فهناك تأثري فطري عى هذا الس�لوك، بحسب دراسة حديثة.وتوصلت 
أح�دث الدراس�ات املتخصص�ة يف عالق�ة الطف�ل باأللع�اب إىل أن األوالد والبنات 
يختارون األلعاب التي تستهدف جنسهم بشكل يعتمد عى تركيبتهم البيولوجية، 
وإىل أن هناك ميال فطريا يدفع األوالد إىل تفضيل الش�احنات والسيارات واأللعاب 
العدوانية، مثل البنادق أو العرائس عى هيئة جنود.أنجز الدراسة فريق من علماء 
النفس يف جامعة “سيتي لندن”، واستندت إىل أدلة جمعها باحثون مختلفون من 
جمي�ع أنح�اء العالم عى مدى عق�ود، وبعضها يعود إىل ثالثين�ات القرن املايض.

وكش�فت أن هناك غريزة مماثلة يعزى إليها الس�بب يف أن البنات يرغبن دائما يف 
اللعب بالدمى ومس�تحرضات التجميل أو اللعب الت�ي تعطي أجواء حياة منزلية، 
حي�ث بين�ت أن البنات عندما يكرن، يك�ن أكثر تأثرا باآلب�اء واألمهات والبالغني 

واألطفال حولهن ، يف حني أن الفتيان يتمسكون بألعاب األوالد.

يوم للشوكوالتة
أدخلت إبداعات من الحلوى بجميع األش�كال 
واألحجام إحساسا ببهجة األعياد عى نفوس 
أهل دمشق مع بدء أول مهرجان للشوكوالتة 
يف املدينة السبت املايض..وانترشت العديد من 
املع�ارض واملهرجانات يف أنح�اء البالد، بينما 
تصدت القوات الس�ورية لفصائل مسلحة يف 

غرب البالد.
صانع�ا  و12  رشكات  س�ت  وش�اركت 
للشوكوالتة بشكل منفرد يف مهرجان دمشق 
الذي اس�تمر يوم�ا واحدا وش�هد إقباال كبريا 
يف ظ�ل ع�روض ت�ذوق مجاني�ة وق�د تزامن 
م�ع ي�وم العطلة..وقالت مي�ادة الُعلبي التي 

نظمت املهرج�ان “كان يوم�ا مفتوحا، لعيد 
الش�وكوالتة، بمناس�بة ش�هر األعياد، املولد 
النبوي الرشيف وأعياد امليالد ورأس السنة”..

وكانت صناعة الشوكوالتة مزدهرة يف سوريا 
يف فرتة ما قبل الحرب وكانت ُتصّدر إىل العديد 
م�ن الدول..وأف�ادت مش�اركة يف املهرج�ان 
تدع�ى آالء “من�ذ الصباح الباك�ر تقبل وفود 
كثرية من الناس علينا وقد فاق عددها بكثري 
ما كنا نتصّوره، لم يكون متوقعا يف الحقيقة 
أن يصل إىل املهرجان كل هذا العدد من الناس، 
وه�ذا دليل عى أن الس�وريني بحاجة ماس�ة 

لتغري الجو وإدخال الفرحة عى قلوبهم”.
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علي هادي الركابي

عندم�ا يتكل�م الضمير؛ ع�ن كل اللذين اذهل�وا العالم؛ من 
خ�ال مواقفه�م الوطنية الكبرى؛ والتي ادخل�ت بلدانهم في 
س�جات الت�راث والمواقف التاريخية التي غي�رت من معالم 
العالم في فترة من الفترات ؛ س�تجد ان اسم علي السيستاني 
؛ قد دخل معادلة التاريخ الكبرى ؛ ألنه رجل قد رس�م مامح 
الس�ام والنصر ؛واستطاع في فترة بسيطة هزيمة اكبر قوة 
ارهابي�ة ف�ي العالم الحديث ؛تخ�وف منها العال�م وجهز لها 

االساطيل والجيوش .
ول�د اي�ة الل�ه السيس�تاني ف�ي مدين�ة مش�هد االيرانية 
ع�ام 1935 ؛ ودرس ف�ي النجف وق�م ؛ وكان تلميذا لكل من 
االمام محس�ن الحكيم واالمام الخوئي ؛لذلك ينتس�ب اليهما 
ف�ي )المرجعي�ة التقليدي�ة (؛ وهما م�ن اج�ازاه باالجتهاد 
باإلضاف�ة الى بقية مراجع التقليد اللذي�ن اكدوا ذلك له ايضا 
مثل السيد السبزواري ؛ تولى زعامة النجف بعد وفاة المرجع 

السبزواري عام 1992 .
ارتبط اسمه بالتغير الذي حدث في العراق بعد عام 2003 
؛ وق�اد البل�د نحو الهدوء والس�ام ؛والتفنن ف�ي لغة الحوار 
التي ظه�رت عليه طيلة ال13 الماضية. ف�ي اكثر من واقعة؛ 
طيل�ة تلك االع�وام اثبت السيس�تاني انه رج�ل حكمة وقائد 
كبير يش�ار له ف�ي البنان في كل العالم ؛ فم�ن واقعة النجف 
ومعاركه�ا مع االمريكان ؛ الى فرض كتابة الدس�تور بأيدي 
عراقي�ة ؛ثم اقرار االنتخابات ؛ وح�ل المعضات الكبيرة التي 
كادت ان تعصف بالعراق مثل تفجير قبة االمامين العسكرين 
في سامراء؛ انفتاحه الكبير على كل ابناء الشعب العراقي من 
مختلف القوميات واالديان والمذاهب؛ فكان الخيمة الكبرى؛ 
التي يلتجا ليها الجميع في اش�د ضراوة الظروف والمش�اكل 
والمعوقات فحمل الهم العراقي كثيرا ؛وساوى بين العراقيين 
فاطلق حينها )الس�نة انفس�نا ( ؛فت�ح بابه للجمي�ع ؛ وامر 
بص�رف اموال الحق�وق على الجمي�ع من نازحين وش�هداء 
وفق�راء في لوحة جس�دت اعظم االبوية في تاريخ االس�ام 

الحديث .
دخل داعش العراق في ظروف يعرفها الجميع ؛وانهار البلد 
تماما في غضون يومين فقط ؛ س�كت الجميع ؛ وتبخر كام 
البع�ض من قادة البلد س�ريعا ؛ فاصبح ف�ي مهب الريح وبدا 
داعش بالتمدد في سرعة تشبه سرعة البرق حتى سقط ثلث 
الع�راق في ايديهم ؛ مع صمت ودعم اغلب العالم لهم ؛ انتظر 
العال�م اجمع ما يخرج من ذل�ك البيت القديم جدا والمتهالك ؛ 
ف�ي احد ازقة مدينة النجف القديمة ؛ فنطق فتواه الش�هيرة 
؛ في غضون س�اعات فق�ط ملؤت جبهات القت�ال بالمايين 
في خروج مذهل من البيوت وتس�ابق الى جبهات القتال في 
مشهد يشبه التسابق الى يوم الحشر؛ فالفتوى كانت كفائية 
ولم تكن وجوبية ولم تش�مل كل مقلدين االمام في كل انحاء 
العال�م ولو كانت وجوبية ولكل العالم لحدث ش�يئا ال يتوقع 
ان يحدث في هذا العالم يوما ما ؛ رس�م فيه العراقيون لوحة 
الطاعة العمياء لذلك الرج�ل ؛فوقف العالم مذهوال لما حصل 
؛ فالذي فعله الرجل ال يمكن لغيره ان يفعله مهما عا ش�انه 
؛ فاإلله�ام االلهي كان واضحا جدا لنائ�ب االمام المعصوم . 
تص�در الحدث؛ نش�رات االخب�ار العالمية ومواق�ع التواصل 
واهتمامات رؤس�اء العال�م واالمم المتح�دة ومجلس االمن 
الدول�ي وحتى داع�ش ومن يقف خلفه�م انذهلوا مما حصل 
انها )صعقة النجف الكبرى (.وفي غضون42ش�هرا استطاع 
الملب�ون للفتي�ة م�ن االنتصار عل�ى داعش وتحري�ر العراق 
م�ن اقصاه الى اقصاه في فترة قصيرة جدا قياس�ا لما كان 

مخطط له من قبل الصهيونية والدواعش ومن خطط لهم .
االمام السيس�تاني ؛ يستحق من العالم اجمع والمسلمين 
والعراقيين تخليده في تاريخهم ودراسته؛ ودراسة المرجعية 
ومعنى الفتوى؛ لم�ن ال يعرف ماتعني ؛ فالرجل فعل كل ذلك 
بدون ضوضاء تذكر ؛ وحافظ على دماء المس�لمين في اكثر 
م�ن واقعة؛ وحفظ ارضهم من تمدد داعش انه ظاهرة القرن 
الواحد والعشرين؛ انه رجل نوبل لعقد وليس لعام واحد فقط 
؛ فألعجب لم�ن يجاور علي اكثر من نصف قرن ان يكون ....

رجل سام العالم االول ...ومنقذ دار السام    ....
من السقوط ...انه علي وابن علي)عليه السام(...

رشكة افالم بغداد املحدودة ١٩٤٢ اول رشكات 
االنتاج السينامئي يف بغداد

طارق حرب

منمنمات بغدادية

في سلسلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن االنتاج السينمائي في 
بغداد فاذا كانت بغداد ش�هدت اول فلم س�ينمائي س�نة ١٩٠٩ في دار 
الش�فاء في  الكرخ وقيام البغدادي اليهودي بلوكي باقامة سينما في  
بس�تان الواوية في المنطقو بين الس�نك وباب الش�يخ وعرضه  فانه 
ترتب على اتس�اع العروض ف�ي بغداد ودورها ج�رت عدة محاوالت 
النتاج فلم سينمائي في بغداد كانت اولها سنة ١٩٣٠ اذ سافر التاجر 
المعروف حافظ القاضي الى انگلترا لجلب اجهزة ولوازم س�ينمائية 
كي يتم انتاج فلم  اال انه لم يوفق في مسعاه لكن في بداية االربعينات 
شرع بعض البغداديين بتكوين الشركات السينمائية وان كانت شركة 
فوكس النتاج االفام العالمية كلفت الفنان حقي الش�بلي النتاج فلم 
روائ�ي وثائق�ي يقوم ببطولت�ه وروايته عن االث�ار العراقية ومعالم 
بغ�داد والم�دن العراقي�ة وكان ذلك س�نة ١٩٣٤ وفي س�نة ١٩٤٢ تم 
تأس�يس اول ش�ركة س�ينمائية في بغداد النتاج االفام الس�ينمائية 
وهي ش�ركة افام بغداد المحدودة من مؤسسي هذه الشركة ناصر 
نعي�م تاج�ر وصناعي اذ كان صاح�ب معمل والتاجر مه�دي البصام 
وصاحب االماك حس�ن حسني برأسمال متواضع وكان سعر السهم 
الواحد دينار واحد لكن هذه الشركة فشلت في انتاج اي فلم وفي سنة 
١٩٤٦ تم تأس�يس ش�ركة عراقية مصرية النتاج االفام الس�ينمائية 
باسم شركة افام الرشيد انتجت فلم ابن الشرق الذي اخرجه المخرج 
المصري المعروف نيازي مصطفى ومثل فيه من مصر مديحة يسري 
ونورهان وبش�ارة واكيم ومن العراق المط�رب الريفي حضيري ابو 
عزيز وعزيز علي وعادل عبد الوهاب وكذلك ممثلين من السودان وقد 
تم عرض الفلم في العيد وفي سينما غازي ونجح نجاحا كبيرا وكان 
هذا النجاح وراء تأس�يس ش�ركة اصحاب س�ينما الحم�راء العراقية 
وكان صاح�ب س�ينما الحمراء اس�ماعيل ش�ريف حي�ث قامت هذه 
الشركة بالتعاون مع اتحاد الفنانين المصريين من انتاج فلم القاهرة_ 
بغداد الذي كتب قصته حقي الشبلي ويوسف جوهر ومثله من العراق 
عميد المسرح العراقي حقي الشبلي وابراهيم جال وعفيفة اسكندر 
وفخ�ري الزبيدي وس�لمان الجوهر وعدد من طلب�ة الفنون الجميلة 
والفنانة المصرية مديحة يس�ري وق�ام باخراجه المصري احمد بدر 
خ�ان وعرض الفلم في س�ينما الحمراء س�نة ١٩٤٧ وحيث نجح هذا 
الفلم كسابقه قام عدد من المستثمرين البغداديين بانشاء اول ستوديو 
س�ينمائي في بغداد باس�م اس�توديو وكان مكانه  على الشارع العام 
الذي يخرج من الكرادة ويتوجه الى معسكر الرشيد والزعفرانية وقبل 
الوصول الى المعس�كر وكان اول فلم انتج�وه في بغداد هو فلم عليا 
وعصام ال�ذي كتب قصته المحامي واالديب البغ�دادي اليهودي انور 
شاؤول والمستوحى من قصة روميو وجولييت ولكن باسلوب بدوي 
واش�ترك في التمثيل ابراهيم جال وعزيمة توفيق وجعفر الس�عدي 
وفوزي محس�ن االمين ويحي فائق وعبد الله العزاوي وسليمة مراد 
واخرجه المخرج الفرنسي اندريه شوتان وساعده يحيى فائق وقام 
بتصويره وعمل االنارة فيه الفرنس�ي جاك الم�ار وعرض الفلم في 
سينما روكسي سنة ١٩٤٩ وحقق الفلم نجاحا هائا بسبب موضوعة 
وتناول�ه حياة البادية وتقنيته المتقدمة ولك�ن التجربة الثانية لهذه 
الشركة ولهذا االستوديو فلم ليلى في العراق كان نصيبها الفشل فقد 
فشل فلم ليلى في العراق فشا ذريعا على الرغم من بطولة اللبنانيين 
محمد س�لمان ونورهان ومن بغداد عفيفة اس�كندر وابراهيم جال 
وجعفر الس�عدي وعبد الل�ه العزاوي واخرجه المص�ري احمد كامل 
مرس�ي وعرض في س�ينما روكس�ي س�نة ١٩٤٩ االمر ال�ذي ترتب 
عليه انتهاء الش�ركة وسحب المس�اهمون اموالهم وفي سنة ١٩٥٣ 
اس�تطاع ياس علي الناصر من تأسيس ش�ركة دنيا الفن على قدرات 
عراقي�ة خالصة بانت�اج اول فلم بغدادي عراقي صمي�م هو فلم فتنة 
وحس�ن عن قصة وسيناريو واخراج حيدر العمر وجرى عرضه سنة 
١٩٥ وادى النجاح الى تشجيع هواة السينما واصحاب رؤوس االموال 
على تأس�يس شركات س�ينمائية والش�روع بانتاج االفام فتم انتاج 
فلم من المس�ؤول سنة ١٩٥٧ وهو من انتاج ش�ركة سومر للسينما 
مثل فيه خليل ش�رقي وس�امي عبد الحميد ورضا الشاطئ عن قصة 
ادم�ون صبري وص�وره الهندي دفيج�ا ومثلته ناه�دة الرماح وهو 
اول فل�م تن�اول الواقع العراق�ي وبعد ذلك تم انتاج فلم س�عيد افندي 
س�نة ١٩٥٨ الذي يعد عامة بارزة في االفام البغدادية حيث مثل فيه 
يوس�ف العاني وزينب واخرجه كامران حسني الذي تكلم عن الحياة 
االجتماعية في المحات والح�ارات البغدادية والعاقات االجتماعية 
وانتق�اد لبعض الحاالت ف�ي المجتمع البغدادي وبع�د انقاب ١٩٥٨ 

دخلت الدولة في هذا المضمار .

ام�ضاءات

كـاريكـاتـير

قال س�كان بلدة صغيرة في والي�ة كوينزالند 
شمال شرقي أستراليا، إنهم “سقطوا رهائن” 
لغ�زو واس�ع النطاق ش�نه ع�دد م�ن حيوان 
الخفاش ال�ذي يتمت�ع بالقدرة عل�ى الطيران 
فاق عدد س�كان البلدة بعش�رين ضعفا. وأفاد 
عم�دة البلدة أن أكثر م�ن 200 ألف من الثعالب 
الطي�ارة، وهي أكب�ر الخفافيش في العالم، قد 
أسرت سكان بلدة تشارترز تاورز منذ األسبوع 
الماضي، مضيفة أنها “أزمة كاملة، ما نعيشه 
هو كابوس”..وتابعت “كانت لدينا مش�كات 
تتعل�ق بالثعال�ب الطائ�رة، ولكن ل�م تكن أبدا 
بهذه األعداد الكبيرة”. وأغلق المجلس المحلي 

بالفع�ل اثنين م�ن المتنزهات العام�ة وبركة 
سباحة يديرها المجلس وعددا آخر من األماكن 
العامة..وخرج الس�كان المصابون بخيبة أمل 
إلى الش�وارع مطلع هذا األس�بوع في مسيرة 
ضد مجلس المدينة، قائلين إن المشكلة وصلت 
إلى “نقطة فارقة”، وطالبوا باتخاذ إجراء ضد 
ما وصف�وه بأن�ه كارث�ة مروعة..وتواجدت 
مس�تعمرة ضخمة للخفافيش ف�ي البلدة التي 
كانت تعرف سابقا بتعدين الذهب، وذلك بسبب 
وفرة أش�جار األوكالبت�وس المحلية المزهرة 
ف�ي المنطقة، ولكن الس�كان قال�وا إنهم اآلن 

أصبحوا رهائن للخفافيش.

أفادت مجلة “إيلي” األلمانية بأن بذور الريحان 
تعد مفت�اح الصحة والجمال، حيث تعمل هذه 
البذور الس�وداء على تقوية جهاز المناعة من 
ناحية وتس�اعد على التمتع بالرش�اقة وتعزز 
جم�ال البش�رة والش�عر م�ن ناحي�ة أخ�رى. 
وأوضح�ت المجلة المعني�ة بالصحة والجمال 

أن ب�ذور الريحان تحتوي بالكاد على س�عرات 
حرارية، ولكنه�ا غنية بالبروتين�ات واأللياف 
الغذائي�ة واألحم�اض الدهنية األساس�ية مثل 
أوميغ�ا 3، وبالتالي فهي تمأل المعدة بس�رعة 
وتساعد على الشعور بالشبع. كما أنها تحتوي 
على الحم�ض الدهني “ألف�ا لينولينيك”، الذي 

يعمل على تنش�يط عملية ح�رق الدهون، مما 
يساعد على التمتع بالرشاقة..

بانتظ�ام  الريح�ان  ب�ذور  تن�اول  يس�هم  و 
ف�ي تحفي�ز إنت�اج الكوالجي�ن، مما يس�اعد 
البش�رة على التجدد ويمنحها مظهرا س�اطعا 

ومشدودا. 

بلدة تسقط رهينة للثعالب الطيارة

بذور الرحيان تعزز مجال البرشة

السيستاين رجل اذهل العالـم

شــهــداؤنــا فـخـرنـا
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