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محمد )صلى اهلل عليه و آله(

عليكم باالقتصاد فما افتقر 
قوم اقتصدوا

ص2مفوضية حقوق االنسان تطالب بـ »حترك فوري« لطي صفحة املهجرين

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 أسلحة روسيا »االلكرتونية« تربك الغرب

شمخـانـي: باقـون فـي سوريـا حتـى القضـاء عىل املجموعـات اإلرهابيـة

األوضاع تغيل يف إقليم كردستان

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

االقلي�م  م�دن  م�ن  ع�دد  يف  انطلق�ت 
تظاهرات حاش�دة احتجاجاً عىل س�وء 
رصف  وتوق�ف  املعيش�ية  االوض�اع 
املرتبات، فيما طالبت التظاهرات، التي 

شهدت أحداث عنف، برحيل الحكومة.
وتظاه�ر االالف م�ن املواطن�ن يف عدد 
م�ن م�دن اقلي�م كردس�تان احتجاج�اً 
عىل االوضاع املعيش�ية الس�يئة، بعد أن 
ارتفع�ت أس�عار الس�لع الغذائي�ة، ولم 
يحصل�وا ع�ىل مرتباتهم ألش�هر، فضالً 
عن اتخاذ حكومة اإلقليم قراراً باإلدخار 

االجباري للمرتبات، األمر الذي أغضبهم 
ودفعه�م إىل املطالب�ة برحي�ل الحكومة 
وتش�كيل حكومة ط�وارئ لحل االزمات 
االقتصادي�ة والسياس�ية الت�ي يعان�ي 
منها االقليم. وخرج املئات من املواطنن 
الس�ليمانية،  بمدين�ة  تظاهرت�ن  يف 
احتجاج�اً عىل االوضاع املعيش�ية وعدم 
رصف رواتبه�م ش�ارك فيه�ا موظفون 
ومعلمون ومواطنون احتجاجا عىل سوء 
الظروف املعيشية ونظام ادخار الرواتب 
وتأخريها من قبل حكومة االقليم .واتهم 
ممث�ل املعلمن، يف كلمة ل�ه بالتظاهرة، 
حكومة االقليم بع�دم االهتمام بأوضاع 

املواطنن، مؤكداً فش�لها يف ادارة شؤون 
االقليم، فيما ش�دد عىل رضورة رحيلها.

واكد ممثل املعلمن استمرار التظاهرات 
حت�ى يت�م تحقي�ق املطال�ب املرشوعة 
للمتظاهرين، متهماً املس�ؤولن برسقة 
ام�وال الش�عب والتس�لط ع�ىل رقابه. 
وأطلق املحتجون شعارات تطالب رئيس 
ال�وزراء حيدر العبادي والربملان العراقي 
بالتدخل وسط دعوات لقوات البيشمركة 
العسكرية واآلسايش االمنية باالنضمام 

اىل املحتجن.

التفاصيل ص3

البنتاغون يبتكر 
»برنامج غامض« ملالحقة 

األطباق الطائرة
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وزير اخلارجيـة يتسلـم أوراق اعتمـاد السفيـر السعـودي اجلـديـد يف بغـدادفتح بـاب التقـديم »االلكتـروين« عىل احلـج لثالث سنـوات متتـاليـة
املحكمة االحتادية: احلكم بعدم دستورية مادة يف قانون إلعفاء الرشكات األجنبية من الرسوم احلكيم يدعو تركيا إىل رفع مناسيب دجلة والفرات إلهناء »اجلفاف« يف الوسط واجلنوب

»اليوم الوطني«
 لقطر يوجه »رسائل جديدة« 

إىل »دول احلصار«
ص4

مـيـسـي
 يعـادل رقـمـًا سلبـيـًا 

لصامويل إيتو
ص4

مفوضية االنتخابات تفاتح 
جملس الوزراء لتحديد موعد 

انتخابات جمالس املحافظات
ص2

فيتو أمريكي ينقض قرارا بمجلس األمن بشأن القدس
»14« عضوا صوتوا لصاحل القرار

      بغداد / المستقبل العراقي

 اس�تخدمت الواليات املتحدة حق النقض )الفيتو( 
إلحب�اط م�رشوع ق�رار م�ري يف مجل�س األمن 
الدويل يرفض إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل مقابل موافقة 
جميع ال�دول ال��14 األخرى األعض�اء يف املجلس.

وقالت الس�فرية األمريكية لدى األم�م املتحدة نكي 
هي�ي بعد تصويته�ا بالرفض عىل الق�رار إنها »ال 
تش�عر بالخج�ل« م�ن قراره�ا اس�تخدام الفيتو، 
ووجه�ت هجوما ح�ادا ضد أعض�اء مجلس األمن 
واملجتم�ع ال�دويل الراف�ض لق�رار ترمب.وكان�ت 
هيي قد اس�تبقت التصويت ع�ىل القرار بقولها إن 
م�رشوع القرار يعيق الس�الم يف الق�دس، عىل حد 

قوله�ا، وقالت إن امتناع بلدها ع�ن التصويت عىل 
قرار مجلس األمن 2334 الذي صدر يف العام املايض 
»وصمة« وخطأ لن ترتكبه الواليات املتحدة مجددا.

وكان الق�رار 2334 ق�د ص�در يف نهاي�ة عهد إدارة 
الرئيس الس�ابق ب�اراك أوبام�ا وكان يتعلق بإدانة 
االس�تيطان يف األرايض املحتلة، ومنها القدس، وقد 

امتنعت الواليات املتحدة يف حينه عن التصويت.

حمافظ البرصة يوجه رشكة )eni( للنفط والغاز 
بدعم مستشفى الطفل يف املحافظة

وزير النقل يعلن انضامم العراق إىل بروتوكول 
6اتفاقية سالمة األرواح يف البحار 6

       بغداد / المستقبل العراقي

أدىل أف�راد عصاب�ة متخصص�ة بعملي�ات 
محكم�ة  ام�ام  باعرتافاته�م  الخط�ف 
التحقي�ق املركزي�ة، وأش�ارت االعرتاف�ات 
إىل ان العصاب�ة كان�ت تس�تهدف التج�ار 
يف منطق�ة جميل�ة ومناط�ق اخ�رى م�ن 
العاصمة بغية مس�اومة ذويهم عىل مبالغ 

مالي�ة كبرية. اف�راد العصابة بين�وا كيفية 
اختيار الضحايا، مؤكدين أن مهمة مراقبة 
الش�ارع واختيار الضحاي�ا كانت تقع عىل 
عات�ق ش�خص متخصص »ع�الس« يزود 
املجموع�ة بمعلومات ع�ن الضحايا. يقول 
املتهم »عماد« وهو اسم مستعار، إن »أغلب 
أفراد العصابة هم أصدقائي حيث نسكن يف 
منطقة واحدة وكنت اعمل منتسباً يف وزارة 

الداخلي�ة وترك�ت العم�ل لظ�روف معينة 
وبعدها تعرفت عىل شخص يدعى )سامر( 
وه�و م�ن ع�رض ع�ي موض�وع عمليات 
الخط�ف«. ويضي�ف املته�م، وه�و العقل 
املدب�ر ألغل�ب العملي�ات خ�الل اعرتافاته 
أم�ام القايض املختص بنظ�ر قضايا قيادة 

عمليات بغداد.
التفاصيل ص3

التحقيق املركزية تنتزع »اعرتافات خطرية« من كربى عصابات اخلطف: 
استهدفنا التجار واملرتفني
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املحكمة االحتادية: احلكم بعدم دستورية مادة يف قانون إلعفاء الرشكات األجنبية واملتعاقدين من الرسوم
         بغداد / المستقبل العراقي

االتحادي�ة  املحكم�ة  قض�ت 
العلي�ا بعدم دس�تورية م�ادة يف 
قانون اعفاء ال�ركات األجنبية 
األجان�ب  الثانوي�ن  واملقاول�ن 
املتعاقدين يف ج�والت الرتاخيص 
من الرس�وم، فيما أجل�ت النظر 
يف دع�وى للطعن ببق�اء محافظ 
ص�اح الدين يف منصبه لغاية 29 

من الشهر املقبل.
الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
إي�اس الس�اموك يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، 
العلي�ا  االتحادي�ة  إن »املحكم�ة 
عق�دت جلس�تها ونظ�رت عدداً 
من الدع�اوى املدرجة عىل جدول 
الس�اموك  اعمالها«.وأض�اف 
الحك�م  ق�ررت  »املحكم�ة  أن 
بع�دم دس�تورية امل�ادة )2( من 

قانون إعفاء ال�ركات األجنبية 
األجان�ب  الثانوي�ن  واملقاول�ن 
املتعاقدين يف ج�والت الرتاخيص 
م�ن الرس�وم رق�م )46( لس�نة 
2017«.وتاب�ع أن »الخب�ر الذي 
تم تكليفه بإعداد تقرير يتضمن 
الجوانب الفني�ة ملوضوع الطعن 
ذكر يف تقري�ره أن هذه اإلضافة 
تؤدي إىل اإلرضار بامليزانية العامة 
وانخف�اض يف إي�رادات املوازن�ة 
خاصة بع�د إق�رار املوازنة وهي 
ع�ىل أب�واب انتهاء الس�نة املالية 
وس�يؤدي ذلك إىل زيادة العجز يف 

امليزانية وارتفاع الدين العام«.
الرس�مي  املتح�دث  وأردف 
أن »املحكم�ة وج�دت أن مجلس 
الن�واب أضاف املادة املطعون بها 
-رغم انها تتضمن جنبة مالية - 
دون الرج�وع إىل مجلس الوزراء 
خاف�ا إىل ما تتطلب�ه املادة )62( 

من الدس�تور يف ه�ذا الخصوص 
وخ�اف ما اس�تقر علي�ه قضاء 
ه�ذه املحكمة يف وج�وب رجوع 

مجل�س الن�واب عن�د إضافة او 
م�روع  م�واد  إح�دى  تعدي�ل 
مجل�س  م�ن  املرس�ل  القان�ون 

ال�وزراء وكان�ت ه�ذه اإلضافة 
أو التعدي�ل تتضم�ن جنبة مالية 
وترت�ب أعباء مالية ع�ىل املوازنة 
وج�دت  »كم�ا  العام�ة«.وزاد 
املحكمة أن ذلك يتقاطع مع املادة 
)47( م�ن الدس�تور والتي تنص 
عىل مب�دأ الفصل بن الس�لطات 
فيما يتعلق باختصاص كل منهم، 
ويتطابق أيضا م�ع أحكام املادة 
)80 / أوال( م�ن الدس�تور الت�ي 
توكل إىل مجلس الوزراء صاحية 
رس�م السياس�ة العام�ة للدولة 
والت�ي تكون املوازن�ة العامة من 

بينها«.
دع�وى  »تأجي�ل  إىل  وأش�ار 
الطع�ن ببق�اء محاف�ظ ص�اح 
الدين يف منصبه إىل 29 من الشهر 
املقبل لغ�رض تبليغ رئييس هيئة 
النزاه�ة ودي�وان الرقاب�ة املالية 
بعد إدخالهما أش�خاصا ثالثة يف 

الدع�وى لاس�تماع منهم�ا عما 
يلزم لحسمها«.

ونّوه املتحدث الرس�مي إىل رد 
»دع�وى الطعن بعدم دس�تورية 
املادة )39/ 3( من قانون األحوال 
الش�خصية رق�م )188( لس�نة 
1959 املع�دل الخاص�ة بالطاق 
توج�ه  لع�دم  وذل�ك  التعس�في 
الخصومة، حي�ث أكدت املحكمة 
يف قرارها أن املدعي عليها املطلقة 
ليس�ت هي من أصدرت القانون 

املطعون بمادة منه«.
ق�ررت  »املحكم�ة  أن  وأورد 
تأجيل دعوى طل�ب الحكم بعدم 
دس�تورية نظ�ام املراس�م رق�م 
 29 ي�وم  إىل   ،2016 لس�نة   )4(
م�ن الش�هر املقب�ل لع�دم ورود 
إجاب�ة وزير الخارجي�ة/ إضافة 
لوظيفته، ال�ذي ادخل طرفاً ثالثاً 

يف الدعوى لغرض االستيضاح«.

         بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت املفوضية العلي�ا لحقوق 
بالتح�رك  االثن�ن،  أم�س  االنس�ان، 
الرسيع والفوري وبذل اقىص الجهود 
لتقديم العون واملساعدة وطي صفحة 
املهجري�ن يف العراق، وتكثيف الجهود 
الدبلوماس�ية ملن�ع اع�ادة الاجئ�ن 

قرسآ اىل البلد.
وذكر بي�ان للمفوضية بمناس�بة 
تلق�ت  للمهاجري�ن  العامل�ي  الي�وم 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
»تس�تذكر املفوضي�ة العلي�ا لحقوق 
للي�وم  الس�نوية  الذك�رى  االنس�ان 
العامل�ي للمهاجري�ن ال�ذي يص�ادف 
الثام�ن عر من كان�ون االول ونحن 
تل�ك  نستش�عر ونتحس�س معان�اة 
العوائ�ل الت�ي هجرت م�ن مناطقها 
الش�تاء وس�عار  زمهري�ر  متحمل�ة 
الصي�ف هرباً م�ن جرائ�م عصابات 
داع�ش االرهابي�ة وال نحت�اج اىل من 
يذكرن�ا بهذا اليوم فهو حارض امامنا 
يف كل األوق�ات اذ نش�اهد يومي�اً تلك 
املخيمات التي تش�كو فقدان الرعاية 
واالهتمام وارس تنتظ�ر منا يومياً ان 
نق�دم لها ما ينقذها م�ن هذا البؤس 
ويعيده�ا اىل مناطق س�كناها ويوفر 

لها االمن واالستقرار«.
تدع�و  »املفوضي�ة  ان  واض�اف 
الحكوم�ة العراقي�ة واالم�م املتح�دة 
لتكثي�ف جهوده�ا لتمثي�ل مضامن 

الع�ودة الطوعية لكاف�ة النازحن يف 
العراق واعادة البنى التحتية للمناطق 
املح�ررة وتحقي�ق اكتف�اء اقتصادي 
من خ�ال تعزيز موارده�م ودعمهم 

ملشاريع مدرة للدخل«.
وتابع البيان »كما تأمل املفوضية 
املزم�ع  املانح�ن  ان يك�ون مؤتم�ر 
عقده يف الكويت فرص�ة امام تقديم 
املشاريع االنسانية للنازحن يف عموم 
العراق واعادة بناء املدن التي دمرتها 
عصابات داع�ش االرهابي�ة وتوجيه 
برامج للنازح�ن يف موضوع التأهيل 

النفيس والدمج املجتمعي«.
وبن البيان ان »املفوضية اذ تعرب 
ع�ن املها ب�أن تجد الجه�ات املعنية 
املتمثل�ة بوزارات الهج�رة واملهجرين 
والصح�ة والتج�ارة والداخلي�ة ح�ا 
عاج�ا اىل تلك العوائ�ل املهجرة فانها 
تطالب منظم�ات املجتم�ع الدويل اىل 
التحرك الرسيع والفوري وبذل اقىص 
الجهود لتقديم العون واملساعدة وطي 
صفح�ة املهجرين يف الع�راق بصورة 
نهائية بعد ان تحقق النرص التام عىل 

عصابات داعش االرهابية«.
ودعت املفوضية، بحس�ب البيان، 
متابع�ة  اىل«  العراقي�ة  الحكوم�ة 
اوضاع الاجئ�ن العراقين مع الدول 
االقليمية والدولي�ة وتكثيف جهودها 
الدبلوماسية ملنع اعادة الاجئن قرساً 
اىل الع�راق وتأم�ن متطلب�ات العودة 

الطوعية ملن يرغب بذلك منهم«.

حثت على تكثيف »اجلهود الدبلوماسية« ملنع إعادة الالجئني قسرًا اىل البلد

مفوضية حقوق االنسان تطالب بـ »حترك فوري« لطي صفحة املهجرين

        بغداد / المستقبل العراقي

فاتحت املفوضية العليا املستقلة لانتخابات، 
أم�س االثن�ن، مجل�س ال�وزراء لتحدي�د موعد 
انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات غ�ر املنتظمة 

باقليم.
وذكر الناطق الرس�مي باسم املفوضية كريم 
التميم�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نسخة منه ان »املفوضية فاتحت مجلس الوزراء 
لتحديد موع�د انتخابات مجالس املحافظات غر 
منتظم�ة باقليم بالتزامن م�ع انتخابات مجلس 

النواب املقرر اجراؤها يف يوم 2018/5/12
وذل�ك اس�تنادا اىل قانون انتخاب�ات مجالس 

املحافظات رقم 36 لسنة 2008 املعدل«.
واضاف ان »تحديد موع�د انتخابات مجالس 
املحافظات غر منتظمة باقليم هو من صاحية 
مجل�س ال�وزراء وبن�اء ع�ىل مق�رتح املفوضية 

ووفقا للقانون النافذ اعاه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئي�س مجلس قضاء عن�ة يف محافظة 
األنب�ار عب�د الكريم العان�ي، أم�س االثنن، عن 
املوافق�ة عىل تعزيز رشطة القضاء ب�50 رشطيا 
إضافيا، وبن�اء مركز رشطة ع�ىل نفقة منظمة 

تابعة األمم املتحدة.
وق�ال العاني إن »قائ�د رشطة األنب�ار اللواء 
ه�ادي رزيج كس�ار، وافق ع�ىل تعزي�ز مديرية 
رشط�ة عن�ة، )210 كم غ�رب الرم�ادي(، ب�50 
رشطيا إضافيا«، مبينا أن »ذلك جاء بس�بب قلة 
اع�داد الرط�ة يف القضاء«.وأض�اف العاني، أن 
»قائد رشطة األنبار وجه بدعم رشطة عنة بثاث 
دوري�ات لرطة النج�دة«، الفت�ا اىل أن »تنظيم 
داعش فجر ثاثة مراك�ز للرطة يف عنة، وتمت 
املوافقة عىل بناء مركز رشطة عىل نفقة منظمة 
undp التابعة لامم املتحدة«.يذكر أن قضاء عنة 
ت�م تحريره من تنظي�م »داعش« قب�ل اكثر من 
شهرين، فيما اعيد افتتاح مديرية رشطة القضاء 
ومبارشة القوات االمنية الدوام فيه ومسك األمن 

مع الجيش باملدينة.

جملس عنة يعزز رشطة القضاء 
بـ)50( رشطيًا اضافيًا

مفوضية االنتخابات تفاتح جملـس الوزراء 
لتحديد موعد انتخابات جمالس املحافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س التحال�ف الوطن�ي الس�يد عم�ار 
الحكيم، أمس االثنن، تركيا لرفع مناس�يب املياه 
يف حويض دجلة والف�رات للحد من نقص املياه يف 
وسط وجنوب العراق وإنهاء حالة الجفاف، مبينا 
أن هذا امللف يمكن أن يسهم بعاقات أكثر ايجابية 

بن العراق وتركيا.
وقال مكت�ب الحكيم يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن األخر اس�تقبل س�فر 

تركيا لدى بغداد فاتح يلدز. 
ودع�ا الحكيم، بحس�ب البيان تركي�ا اىل »رفع 
مناس�يب املي�اه يف حويض دجل�ة والف�رات للحد 
من نقص املياه يف وس�ط وجن�وب العراق وإنهاء 
حال�ة الجف�اف ولتفادي تبعات نق�ص املياه عىل 
الواقع الحياتي واالقتص�ادي«، مؤكدا أن »املرحلة 
القادمة تحت�اج اىل معالجة اإلش�كاليات وإطاق 
رس�ائل التطمن لكل األطراف عىل قاعدة املواطنة 

وااللتزام بالدستور«.
وأوضح، أن »ه�ذا امللف من امللفات التي يمكن 

ان تس�هم بعاق�ات أكث�ر ايجابي�ة ب�ن الع�راق 
وتركيا«، مش�ددا عىل »أهمية املساهمة الفاعلة يف 
دعم الع�راق ويحتاج اىل التنمية الش�املة وتقديم 

الخدمات واالعمار«. 
يذك�ر أن العدي�د م�ن املحافظ�ات ح�ذرت من 
تعرضها للجف�اف بعد انخفاض مناس�يب نهري 
دجلة والفرات بشكل كبر، ووجهت دعوات لرئيس 
الوزراء حيدر العبادي والحكومة االتحادية إليجاد 
مخ�رج من أزم�ة قطاع املي�اه التي باتت تش�كل 

تهديداً رصيحاً.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، االثنن، عن 
فتح باب التقديم عىل الحج لثاثة مواسم متتالية 
ع�ر التقدي�م االلكرتون�ي، مش�رة اىل أن املتقدم 
س�يقوم بدفع 25 ألف دين�ار مقابل الحصول عىل 

بطاقة الرقم االلكرتوني.
وقال املتحدث باسم الهيئة حسن فهد الكناني 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»الهيئة فتح�ت التقديم عىل الحج لثاثة مواس�م 
متتالية عر التقديم االلكرتوني، وللمواسم 2019- 

2020 -2021 وابتداء من السابع من كانون الثاني 
ولغاية العارش من شباط 2018«.

وأضاف الكنان�ي، أن »الضواب�ط التي وضعت 
للتقدي�م ه�ي أن ال يقل عمر املتقدم عن 18 س�نة 
وعراقي الجنس�ية ولم يذهب للحج سابقا، وان ال 
يقل عمر النس�اء املتقدمات بش�كل مفرد عن 45 
س�نة يف سنة الفوز وبعكس�ه يتوجب التقديم مع 
محرم لم يحج س�ابقا«، مبينا أن »تقديم املواطن 
يعتمد حسب محل سكناه كما يف بطاقة السكن«. 
وتاب�ع، أن »الضواب�ط األخ�رى ه�ي تخصي�ص 
نس�بة 60% لألعمار من 70 س�نة فما فوق برط 

اصطحاب مرافق واحد من ذوي املتقدم من نفس 
جنس�ه، وان ال يتجاوز عمره الخمسون سنة ولم 
يسبق له الس�فر للحج«، مبينا أن »آلية اختيارهم 
س�تكون عىل أساس األكر س�نا ونزوال، عىل أن ال 

يسمح لهم بالتنازل«.
وأش�ار الكناني اىل أن »نس�بة ال�40% املتبقية 
لألعمار من 59 س�نة فم�ا دون ويضاف لهم كبار 
الس�ن ممن بقي بعد اختيار األكر س�نا ستجرى 
له�م قرع�ة الكرتوني�ة، وس�يتم احتس�اب نقطة 
إضافي�ة يف القرعة للمتقدمن عىل قرعتي عامي ) 

.») 2016 – 2014

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عملي�ات بغداد، أم�س االثنن، ع�ن القبض عىل 
»خاي�ا نائمة« يف منطق�ة الطارمية، مش�را اىل أن تلك الخايا 

كانت تحاول زعزعة الوضع االمني يف تلك املنطقة. 
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« ع�ن الفريق جليل الربيعي 
القول إن »ق�وات عمليات بغداد تمكنت م�ن القاء القبض عىل 
الخاي�ا النائمة يف قضاء الطارمية، )ش�مايل العاصمة(«، مبينا 

ان تلك الخايا »كانت تنوي زعزعة القضاء«.
وأوض�ح الربيع�ي أن »اس�تخبارات العملي�ات كان�ت له�م 
باملرص�اد«، مضيف�ا أن »عملي�ة القب�ض عليه�م تم�ت خال 

عمليات تفتيش القضاء بالكامل ومداهمة اوكارهم القذرة«. 
واش�ار الربيعي اىل ان »تلك الخايا تري�د زعزعة وضع البلد 

بعد االنتصارات التي حققتها القوات االمنية عىل االرهاب«.

         بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه مرصف الرافدين، أمس االثن�ن، كافة فروعه يف بغداد 
واملحافظ�ات بااللتزام بالضواب�ط والتعليمات الخاصة برصف 

الرواتب التقاعدية لريحة املتقاعدين.
 وبحس�ب بيان للمرصف تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، أن�ه »ت�م توجي�ه ف�روع امل�رصف بااللت�زام بالضوابط 
والتعليم�ات الخاصة ب�رصف الرواتب التقاعدي�ة للمتقاعدين 
والتأكد من تس�ليم الراتب التقاعدي اىل املتقاعد نفسه او وكيله 
القانوني«. كما دعا البي�ان فروع املرصف اىل اخذ بصمة أبهام 
املتقاع�د والتوقيع ع�ىل قوائم الرصف لضم�ان رصف الرواتب 

ملستحقيها وحفاظا عىل املال العام.
وكان م�رصف الرافدي�ن، حّمل قبل أش�هر م�ن االن، هيئة 
التقاعد العامة مسؤولية تأخر رصف رواتب املتقاعدين املدنين 
لش�هر آب من الع�ام املايض، عازيا الس�بب اىل تأخ�ر الهيئة يف 

ارسال كشوفات وقوائم املتقاعدين.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدي�ر اعام رشطة كرب�اء العقيد ع�اء الغانمي عن 
اعتقال منفذ جريمة قتل غامضة باملحافظة، مبينا ان االعتقال 

تم خال فرتة وجيزة.
وقال الغانمي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
انه »بعد استخبار قسم مكافحة االجرام من قبل احد املواطنن 
بوج�ود حادث قت�ل يف إحدى الدور الواقعة بمنطقة الش�بانات 
رشق�ي املدينة، تم تش�كيل فريق عمل برئاس�ة مدير مكافحة 
اج�رام كرب�اء العقي�د صب�اح املس�عودي وثل�ه م�ن الضباط 
واملنتس�بن املتخصصن يف التحقي�ق، وتوجه اىل مكان الحادث 

لكشف غموض الجريمة«.
واض�اف الغانم�ي ان »الفريق بارش بالبح�ث والتحري عىل 
املتهم وجم�ع املعلومات حي�ث وبفرتة وجيزة اثم�رت الجهود 
املبذولة بإلقاء القبض عىل املتهم«، مش�را اىل انه »بعد التعمق 
بالتحقي�ق معه انهار واعرتف رصاحة قيامه بقتل املجني عليه 

بآلة حادة )سكن( بسبب خافات وقعت معه«.
واك�د انه »تم اجراء كش�ف الداللة عىل مح�ل الحادث وجاء 
مطاب�ق العرتافاته، حي�ث صدقت اقواله قضائي�اً وقرر قايض 
التحقي�ق توقيفه وفق املادة 406 من قانون العقوبات العراقي 
القتل العمد واحالته اىل املحكمة املختصة لينال جزائه العادل«.

يذك�ر ان اغلب املحافظات العراقية تش�هد بن فرتة واخرى 
عملي�ات قتل بعضها تكون غامضة، حيث تقوم القوات االمنية 
بعملي�ات تحث وتح�ري تتمكن خاله�ا من اعتق�ال املنفذين 

واحالتهم اىل القضاء..

قائد عمليات بغداد
 يعلن القبض عىل خاليا نائمة 

يف الطارمية

الرافدين يصدر تعليامت جديدة 
لرصف رواتب املتقاعدين

اجرام كربالء تعتقل منفذ »جريمة غامضة« 
يف املحافظة

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الخارجي�ة، أم�س 
االثنن، ان وزيرها ابراهيم الجعفري 
تس�لم اوراق اعتماد عب�د العزيز بن 
خالد الشمري سفرا جديدا للمملكة 
العربي�ة الس�عودية يف بغ�داد، فيما 
أك�د الجعف�ري أن يف الع�راق فرص 

استثمارية جيدة للمملكة.
وق�ال مكت�ب الجعف�ري يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن األخر »تّس�لم نس�خة من 

أوراق اعتم�اد عب�د العزي�ز بن خالد 
العربي�ة  اململك�ة  س�فر  الش�مري 
السعودية الجديد يف بغداد«، مبينا أن 
العاقات  »الجانبن استعرضا س�ر 
الثنائية بن البلدين، وس�بل دعمها، 
مصلح�ة  يخ�دم  بم�ا  وتطويره�ا 
وأض�اف  الش�قيقن«.  الش�عبن 
الجعفري، بحسب البيان، أن »العراق 
يويل اهتماماً خاصاً بتطوير العاقات 
الثنائية مع الرياض يف املجاالت كافة، 
وتحويلها إىل واق�ع ملموس، كما أن 
يف الع�راق ف�رص اس�تثمارية جيدة 

وزارة  اس�تعداد  مبدي�ا  للمملك�ة«، 
الخارجية ل�«تقديم التسهيات كافة 
التي من ش�انها إنج�اح عمل البعثة 

الدبلوماسية السعودية يف العراق«.
من جانبه، اكد الش�مري »حرص 
باده عىل تطوي�ر العاقات الثنائية 
واالرتق�اء به�ا إىل م�ا يلب�ي طموح 
البلدين الشقيقن«، كاشفاً عن »نية 
اململك�ة فتح قنصلي�ة يف محافظتي 
النج�ف والب�رصة، وإنش�اء املجلس 
التنسيقي التجاري بن البلدين بهدف 
تحقيق رشاك�ة تجاري�ة، اضافة اىل 

قرب رشوع سفارة الرياض يف بغداد 
بمن�ح س�مات الدخ�ول للعراق�ين 
الراغب�ن يف زيارة اململك�ة«. وكانت 
وزارة الخارجي�ة العراقية طالبت، يف 
)28 آب 2016(، نظرتها الس�عودية 
باستبدال السفر السعودي يف العراق 
ثامر الس�بهان، وفيم�ا اكدت بوقت 
سابق انها سبق وأن قامت باستدعاء 
الس�بهان وأبلغته بأهمي�ة أن يكون 
خاضعاً لألعراف الدولية، مشددة عىل 
أنها لن تس�مح ألي س�فر بتوظيف 

مهامه لتأجيج »خطاب الطائفية«.

وزير اخلارجية يتسلـم أوراق اعتامد السفري السعودي اجلديد يف بغداد

فتح باب التقديم »االلكرتوين« عىل احلج لثالث سنوات متتالية

احلكيم يدعو تركيا إىل رفع مناسيب دجلة والفرات إلهناء 
»اجلفاف« يف الوسط واجلنوب
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     بغداد / المستقبل العراقي

اق�ر مجلس الوزراء، أمس االثن�ن، توصية بتحديد الح�د األدنى ألجر العامل 
اىل 350 ال�ف دينار، مش�را اىل ان القرار جاء من اجل مراعاة املس�توى العام 

لألجور يف الدولة.
وقال املجلس، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »اقر توصية 
لجن�ة تحديد الحد األدنى ألجر العامل ليكون 350 ألف دينار ش�هرياً بدالً من 
250 ألف دينار الذي حدده املجلس بموجب قراره 178 لسنة 2013، استناداً 
اىل اح�كام املادة )63/ البند ثانياً( من قانون العمل رقم )37( لس�نة 2015، 

عىل ان ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ االول من كانون الثاني عام 2018«.
واض�اف املجل�س ان »القرار جاء من اج�ل مراعاة املس�توى العام لألجور يف 
الدول�ة ومراع�اة تكالي�ف مس�توى املعيش�ة، باإلضاف�ة اىل الحد م�ن امليزة 

التنافسية لأليدي العاملة األجنبية«.

جملس الوزراء يقر توصية بتحديد »احلد األدنى« ألجر العامل بـ)350( الف دينار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انطلق�ت يف ع�دد من م�دن االقلي�م تظاهرات حاش�دة 
احتجاج�اً عىل س�وء االوضاع املعيش�ية وتوقف رصف 
املرتبات، فيما طالبت التظاهرات، التي ش�هدت أحداث 

عنف، برحيل الحكومة.
وتظاه�ر االالف م�ن املواطن�ن يف عدد من م�دن اقليم 
كردس�تان احتجاج�اً عىل االوضاع املعيش�ية الس�يئة، 
بع�د أن ارتفعت أس�عار الس�لع الغذائية، ول�م يحصلوا 
عىل مرتباتهم ألش�هر، فضالً ع�ن اتخاذ حكومة اإلقليم 
قراراً باإلدخ�ار االجباري للمرتبات، األمر الذي أغضبهم 
ودفعهم إىل املطالبة برحيل الحكومة وتش�كيل حكومة 
طوارئ لحل االزمات االقتصادية والسياسية التي يعاني 

منها االقليم. 
وخ�رج املئ�ات م�ن املواطن�ن يف تظاهرت�ن بمدين�ة 
الس�ليمانية، احتجاج�اً ع�ىل االوضاع املعيش�ية وعدم 
ومعلم�ون  موظف�ون  فيه�ا  ش�ارك  رواتبه�م  رصف 
ومواطنون احتجاجا عىل سوء الظروف املعيشية ونظام 

ادخار الرواتب وتأخرها من قبل حكومة االقليم .
واتهم ممث�ل املعلمن، يف كلمة ل�ه بالتظاهرة، حكومة 
االقليم بعدم االهتمام بأوضاع املواطنن، مؤكداً فش�لها 

يف ادارة شؤون االقليم، فيما شدد عىل رضورة رحيلها.
واك�د ممث�ل املعلم�ن اس�تمرار التظاه�رات حتى يتم 
متهم�اً  للمتظاهري�ن،  املرشوع�ة  املطال�ب  تحقي�ق 
املس�ؤولن برسقة اموال الشعب والتس�لط عىل رقابه. 
وأطلق املحتجون ش�عارات تطالب رئيس الوزراء حيدر 
العبادي والربملان العراقي بالتدخل وسط دعوات لقوات 
البيش�مركة العسكرية واآلسايش االمنية باالنضمام اىل 

املحتجن.
وخ�رج مئات آخ�رون يف تظاهرات ببل�دات رانية وكالر 

وراوندوز وحلبجة وقطعوا الطريق الرئييس يف محافظتي 
اربيل ب كركوك مرددين شعارات تدعو لرحيل الحكومة، 
فيما نظمت مديرية مرور السليمانية اعتصاماً مفتوحاً 

احتجاجاً عىل االوضاع املعيشية املتدهورة.
واعلن�ت املديرية تعلي�ق الدوام الرس�مي احتجاجا عىل 
تأخ�ر رصف الروات�ب وقررت ع�دم تس�ير معامالت 

املراجعن واغلقت ابوابها اىل اشعار اخر.
وقالت مص�ادر امنية ان متظاهري�ن غاضبن ارضموا 
النران بمقرات االحزاب الكردية الخمس�ة الرئيس�ة يف 

مدينة السليمانية.
وأشارت املصادر إىل ان املتظاهرين اقتحموا مقر الحركة 
يف منطق�ة »بره مك�رون« وقاموا ب�إرضام النران يف 
املق�ر، مبيناً ان النران ق�د التهمت محتويات املقر فيما 

تحاول فرق الدفاع املدني باخماده.
وأض�اف املص�در ان املتظاهري�ن احرقوا أيض�اً مقري 
االتحاد اإلس�المي، والجماعة اإلس�المية ومقرا لقوات 
االمن »االسايش« واخر ملديرية املرور العامة يف املنطقة 

نفسها.
يأت�ي ه�ذا يف وق�ت ارضم املحتجون الن�ران يف مقرين 
للحزب�ن الرئيس�ن الديمقراط�ي، واالتح�اد الوطن�ي 

الكردستانين يف »بره مكرون«.
وج�راء أح�داث العن�ف، أصي�ب )15( متظاه�راً جراء 

استخدام الغازات املسيلة للدموع يف السليمانية.
وقد تفاقم�ت االزمة السياس�ية واالقتصادية يف االقليم 
من�ذ تنظيم س�لطاته لالس�تفتاء عىل االنفص�ال يف 25 
سبتمرب املايض وسط رفض داخيل وخارجي واسع دفع 
الحكوم�ة املركزية يف بغ�داد اىل اتخاذ اجراءات ش�ملت 
إيق�اف الرح�الت الدولية يف مطاري أربيل والس�ليمانية 
ومطالبة اإلقليم بتس�ليم املناف�ذ الحدودية الربية كافة 

ووقف أي حوار مع حكومة كردستان.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

بدأ رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني 
ونائب�ه قوب�اد طالبان�ي، أمس االثن�ن، مباحثات 
يف برل�ن، التي وصاله�ا ليل األحد، مع املس�ؤولن 
االملان تتقدمهم املستش�ارة أنجيال مركل وزيغمار 
غابرييل وزير الخارجية وأورسال فوندارالين وزيرة 
الدف�اع األملانية، تتن�اول االزمة الحالي�ة بن بغداد 
واربيل وتدريب القوات االملانية لقوات البيش�مركة 

الكردية التابعة لالقليم.
وج�دد بارزان�ي اس�تعداد حكومته لحل املش�اكل 
الدس�تور  إط�ار  يف  وأربي�ل  بغ�داد  ب�ن  العالق�ة 

العراقي.
وق�ال بارزان�ي، خالل مؤتمر صحفي مش�رك مع 
وزير الخارجي�ة االملاني زيغمار غابرييل، يف برلن، 
»نؤك�د عىل موقفنا واس�تعدادنا لحل املش�اكل مع 
بغ�داد وفق الدس�تور العراق�ي، وإننا مس�تعدون 
لح�وار جدي م�ع الحكومة العراقي�ة«، الفتا إىل ان 

»حل املشاكل العالقة بحاجة الرادة قوية«.
بع�راق  ملتزم�ة  اإلقلي�م  »حكوم�ة  ان  وأض�اف 

ديمقراطي اتحادي دستوري«.
وأك�د رئي�س حكوم�ة اإلقلي�م ع�ىل أهمي�ة عودة 
النازح�ن، حيث أفاد بانه »يج�ب العمل عىل تأمن 
األم�ن واالس�تقرار يف املناط�ق املس�تعادة إلع�ادة 

النازحن«.
واشاد بارزاني بدور أملانيا يف مساعدة اإلقليم، وقال 
»ل�ن ننىس املس�اعدات الت�ي قدمتها أملاني�ا إلقليم 
كردستان«، كما وجه الش�كر للربملان األملاني الذي 

وافق عىل تمديد بقاء القوات األملانية يف اإلقليم.
م�ن جانبه أك�د وزي�ر الخارجية االملان�ي، زيغمار 
غابرييل، دعم بالده لوحدة االرايض العراقية، داعيا 
الحكوم�ة العراقية إىل الحوار مع إقليم كردس�تان، 
حيث قال إن »إقليم كردستان يسعى لحل املشاكل 

مع بغداد«.
 وأوض�ح غابريي�ل، ان »بالده تري�د مواصلة دعم 
العراق وحكومة إقليم كردس�تان لكن املس�اعدات 
تتوق�ف ع�ىل الجه�ود الس�لمية لحل الخ�الف بن 
الجانب�ن«، وتاب�ع »نق�دم دعمن�ا للع�راق كدولة 
موح�دة، ونري�د مواصلة هذا األم�ر لكن برشط أن 
يحل العراق رصاعاته الداخلية س�لميا وديمقراطيا 
وأن نج�د مخرجا م�ن الوضع املتأزم الذي نعيش�ه 

حاليا«.
كما اجتم�ع رئيس حكومة اإلقلي�م والوفد املرافق 

له، مع املستشارة األملانية أنجيال مركل.
ح�زب  م�ن  مقرب�ة  إعالمي�ة  وس�ائل  ونقل�ت 
الديمقراطي الكردس�تاني، إنه »تم خالل االجتماع 
مناقش�ة الحرب ض�د اإلرهاب والعالق�ات الثنائية 
بن اإلقليم وأملانيا، إضافة إىل املش�اكل العالقة بن 

أربيل وبغداد«.
وس�بق لبارزاني أن حاول التخفي�ف من االحتقان 
يف اإلقلي�م، ودع�ا الربمل�ان اىل تحديد موع�د الجراء 
االنتخابات الربملانية والرئاس�ية، يف وقت ال يتعدى 
ثالثة اشهر، بينما وافق الربملان عىل مرشوع قانون 
العفو العام مخفًضا احكام االعدام اىل الس�جن 15 

عاما مستثنًيا من ذلك االرهابين وقاتيل النساء.
وقال بارزاني يف رس�الة اىل برملان االقليم إن العودة 
اىل س�لطة الش�عب واجراء االنتخاب�ات هو افضل 
خيار لضمان وحدة الصف الكردي وحل املشاكل يف 
االقليم، داعياً اياه اىل تحديد موعد الجراء االنتخابات 
خالل مدة ثالثة اش�هر. كما طالب املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف االقليم اىل البدء 
بجميع االعمال التحضرية الجراء االنتخابات وفق 
املقايي�س القانوني�ة والدولية، مؤك�داً ان حكومة 
االقليم س�تقوم بجمي�ع املتطلب�ات الالزمة الجراء 

هذه العملية وتقدم كل املساعدات النجاحها.
واض�اف بارزان�ي، يف رس�الته التي ن�رشت نصها 

وكاالت انب�اء كردي�ة، انه »بعد زيارتن�ا للعديد من 
األطراف السياسية الكردستانية ومناقشة الوضع 
السيايس يف إقليم كردستان ورضورة حماية وحدتنا 
الداخلي�ة وتهيئ�ة االرضي�ة املناس�بة لإلنتخابات 
توصلنا اىل نتيجة وهي ان العودة اىل سلطة الشعب 
وإج�راء االنتخاب�ات ه�و الخيار األفض�ل لضمان 

وحدة الصف وحل املشاكل يف إقليم كردستان«.
ث�م طال�ب برمل�ان كردس�تان »باتخاذ االج�راءات 
القانونية إلجراء االنتخابات عىل ان ال تتجاوز ثالثة 
أشهر لنتمكن خالل الفرة املذكورة من تحديد يوم 
اجراء االنتخابات بحس�ب الصالحيات املمنوحة لنا 
م�ن الفق�رة األوىل بامل�ادة األوىل من قان�ون توزيع 
صالحي�ات رئي�س االقليم املوزعة عىل املؤسس�ات 

الدستورية باالقليم«.
وتأت�ي ه�ذه الدع�وة يف اعق�اب ن�داءات وجهتها 
قوى سياس�ية كردية اىل املواطنن يف االقليم خالل 
اليوم�ن املاضي�ن لالس�تعداد لتنفي�ذ تظاه�رات 
احتجاج واعتصامات تدعو لتشكيل حكومة جديدة 

يف االقليم. 
ب�دوره، وافق برملان اقليم كردس�تان عىل مرشوع 
قانون العفو العام باالغلبية مخفًضا احكام االعدام 
اىل الس�جن 15 عاًما، مس�تثنًيا من ذلك االرهابين 

وقاتيل النساء.
وقال الربمل�ان انه تمت املصادقة ع�ىل جميع املواد 
ال�واردة يف م�رشوع قانون العفو الع�ام بعد اجراء 
بع�ض التغيرات ع�ىل بعض مواده. واش�ار اىل ان 
املصادقة تمت بتصويت 62 عضوًا بنعم مقابل 17 

عضوًا صوتوا ضد من املرشوع.
واضاف ان القانون الذي تمت املصادقة عليه يشر 
اىل تخفي�ف األح�كام الص�ادرة باإلع�دام اىل حبس 
مل�دة 15 عاماً مس�تثنياً من ذلك املدان�ن باالرهاب 
والجرائ�م التي تؤثر عىل االمن الع�ام والذين ادينوا 

بقتل النساء.

       بغداد / المستقبل العراقي

أدىل أفراد عصابة متخصصة بعمليات 
الخط�ف باعرافاته�م ام�ام محكمة 
التحقيق املركزية، وأشارت االعرافات 
إىل ان العصابة كانت تستهدف التجار 
يف منطق�ة جميلة ومناطق اخرى من 
العاصم�ة بغية مس�اومة ذويهم عىل 

مبالغ مالية كبرة.
اف�راد العصاب�ة بينوا كيفي�ة اختيار 
الضحاي�ا، مؤكدي�ن أن مهمة مراقبة 
كان�ت  الضحاي�ا  واختي�ار  الش�ارع 
تق�ع عىل عات�ق ش�خص متخصص 
»عالس« ي�زود املجموع�ة بمعلومات 

عن الضحايا.
اس�م  وه�و  »عم�اد«  املته�م  يق�ول 
مس�تعار، إن »أغل�ب أف�راد العصابة 
هم أصدقائي حيث نس�كن يف منطقة 
واح�دة وكنت اعمل منتس�باً يف وزارة 

الداخلية وتركت العمل لظروف معينة 
وبعده�ا تعرف�ت عىل ش�خص يدعى 
)سامر( وهو من عرض عيل موضوع 

عمليات الخطف«.
ويضي�ف املته�م، وه�و العق�ل املدبر 
ألغلب العملي�ات خالل اعرافاته أمام 
الق�ايض املختص بنظ�ر قضايا قيادة 
عمليات بغداد »عرضت املوضوع عىل 
ش�قيقي وال�ذي يعمل محاس�باً لدى 
اح�د التج�ار يف منطقة جميل�ة وبعد 
موافقت�ه أقنعت�ه ب�ان دوره يقترص 
عىل تزويدن�ا بمعلومات عن الضحايا 

وعن مناطق سكناهم وتحركاتهم«.
نفذته�ا  خط�ف  عملي�ة  أول  وع�ن 
العصاب�ة يذك�ر املته�م أن »العملي�ة 
اس�تهدفت تاج�راً للم�واد الغذائية يف 
س�وق جميل�ة بن�اًء ع�ىل معلوم�ات 
زودنها بها )العالس( شقيقي تضمنت 
مكان عمله وسكنه وتحركاته وبعدها 

تم�ت مراقبت�ه ملعرفة وق�ت خروجه 
م�ن املنزل«. ويذكر املتهم أن »االتفاق 
جرى مع املتهم�ن اآلخرين عىل وقت 
وم�كان تنفي�ذ العملي�ة ويف منطق�ة 
شارع فلس�طن إذ كنا نس�تقل ثالث 
س�يارات ق�ام احدنا بالوق�وف أمامه 
واجباره عىل التوقف وكان معه شاب 
تب�ن انه ابنه فأجربناهم عىل الركوب 
الس�الح  تهدي�د  تح�ت  س�ياراتنا  إىل 

وتوجهنا بهم إىل منطقة الحسينية«.
واس�تطرد املتهم »ت�م االتصال بذوي 
املخطوفن من هاتف الضحية خشية 
تتبعنا او التوصل إلينا من قبل القوات 
األمني�ة وطلبنا منهم دف�ع مبلغ مايل 
قدره )أربعمائة ألف دوالر أمركي(«، 
مش�راً إىل ان ذوي الضحايا استجابوا 
اىل مطالبن�ا وت�م االتف�اق معهم عىل 
آلي�ة معين�ة لغ�رض تس�ليم املبل�غ 
وت�م تقس�يمه وحص�ل كل ف�رد عىل 

)1400( دوالر أمرك�ي بحجة اننا لم 
نتسلم املبلغ كامالً، أما الحصة األكرب 
فكانت يل والثنن من املتهمن اآلخرين 
والتي وصل�ت إىل ما يقارب )40( ألف 
دوالر ل�كل منا«. ويذك�ر املتهم عماد 
أن »أغل�ب عملياتن�ا كانت تس�تهدف 
تجاراً وغالبا ما يتم اختيارهم اما عن 
طريق العالس )ال�وايش أو الدليل( او 
من خالل املظهر فأحياناً نقوم بجولة 
يف مناط�ق الرصافة ونق�وم باختيار 
الضحي�ة م�ن خ�الل مظه�ره ونوع 

املركبة التي يستقلها«.
وب�ن »كنا نخب�ئ الضحاي�ا يف منزل 
يعود ألح�د أفراد العصاب�ة لكن بقية 
وعن�د  مكان�ه  يجهل�ون  املجموع�ة 
الذه�اب اىل املنزل لوضع الضحية فيه 
ال يت�م اصطح�اب بقية األف�راد معنا 
خشية القبض عىل احدهم ومن خالله 
يتم التوصل للبقية وأحياناً لعدم ثقتنا 

بالبع�ض منهم«.  وي�روي متهم آخر 
م�ن اف�راد العصابة  تفاصي�ل عملية 
اخرى حيث افاد »عند ذهابنا يف جولة 
وعىل طريق رسيع محمد القاسم وقع 
االختيار ع�ىل احد املواطنن باالعتماد 
ع�ىل مظه�ره وكان يس�تقل س�يارة 
حديث�ة غالية الثم�ن وقمنا باعراض 
طريقه واجباره عىل التوقف وخطفه 
تحت تهديد الس�الح«، مش�را اىل انه 
»تم االتص�ال بذويه وطلبنا مبلغ مايل 
قدره )خمسمائة الف دوالر امركي( 
وتم االتفاق عىل مبلغ اقل وتم استالمه 

بالطريقة القديمة نفسها«.
ويضيف املتهم أن »املبالغ كانت تقسم 
ع�ىل متهم�ن معين�ن ام�ا اآلخرون 
فكان�ت ت�وزع له�م حص�ص قليل�ة 
بحجة ان املبلغ الذي كانوا يس�اومون 
عليه قليل يف حن انهم يأخذون مبالغ 
كبرة فضالً عن ان عملية االتفاق عىل 

املبلغ واالستالم والتس�ليم كانت تدار 
م�ن قبله�م«. ويتحدث ع�ن ان »أحد 
املخطوف�ن ق�ام باله�روب وادى ذلك 
اىل كش�ف امر احد املتهمن ما اضطر 
اهل املتهم اىل تاليف املوضوع عشائرياً 
ودفع مبلغ من املال كفصل عشائري 
اذ جم�ع هذا املبلغ م�ن حصص افراد 
العصابة بعد تنفيذ احدى العمليات«. 
وذك�ر املتهم تفاصي�ل عمليات اخرى 
منها اس�تهداف تاجر للذهب يف احدى 
مناط�ق الرصافة، الفت�ا إىل ان »هذه 
العملية تمت من خالل متابعة الضحية 
وتم�ت مس�اومة ذويه ع�ىل مئة الف 
دوالر أمركي اال أنه�م اخربونا بتوفر 
ثالث�ن الف فق�ط وتم اس�تالم املبلغ 
وتقس�يمه عىل بقية افراد العصابة«. 
عن�ه  الحدي�ث  يف  املته�م  واس�تطرد 
عملي�ات أخ�رى أن »إح�دى الحوادث 
اس�تهدفت تاجراً آخر للمواد الغذائية 

يف س�وق جميل�ة وتمت العملي�ة بناًء 
عىل معلومات زودنا بها شقيقي الذي 
يسكن منطقة الشعب حيث تم تتبعه 
ورصد تحركاته ونف�ذت العملية عىل 
طريق رسي�ع القناة حيث كانوا ثالثة 
اشخاص التاجر اس�تطاع الهرب وتم 
خطف شخصن ابنه وقريبه«، مشراً 
اىل ان » التاج�ر دف�ع مبل�غ مق�داره 
)مئ�ة وثالث�ون ال�ف دوالر أمرك�ي( 
مقابل إط�الق رساح ابنه وقريبه وتم 

استالم املبلغ وتقسيمه«.
يذك�ر ان جهوداً قضائية س�اهمت يف 
االطاح�ة باف�راد العصاب�ة من خالل 
املتابع�ة واإلرشاف املب�ارش للق�ايض 
املختص بنظر قضاي�ا قيادة عمليات 
األجه�زة  م�ع  وبالتع�اون  بغ�داد 
األمني�ة التابعة للعملي�ات حيث القي 
القبض ع�ىل املتهمن خالل تواجدهم 

وتجمعهم يف دار احد املتهمن«.

األوضاع تغيل يف إقليم كردستان

»عالس« وفر املعلومات واختار الضحايا

التحقيق املركزية تنتزع »اعرتافات خطرية« من كربى عصابات اخلطف: استهدفنا التجار واملرتفني

احتجاجات يف السليامنية وحلبجة بسبب سوء األوضاع
بارزاين يستغيث بربلني لـ »فتح باب احلوار« مع بغدادأحراق مقرات األحزاب اخلمسة 
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شمخاين: باقون يف سوريا حتى القضاء 
عىل املجموعات اإلرهابية 

»اليوم الوطني« لقطر يوجه »رسائل جديدة« إىل »دول احلصار«

         بغداد / المستقبل العراقي

س�واء تعلق األم�ر بانتخابات الرئاس�ية 
يف  باألزم�ة  أو  بربيكس�ت  أو  األمريكي�ة 
كاتالوني�ا، يتعرض الكرملني من�ذ أكثر من 
عام التهامات ش�تى تدّل ع�ى الخوف الذي 
تث�ريه األس�لحة الجدي�دة بيد موس�كو من 
قراصنة و«متصيدين« أو الرقابة عى وسائل 

اإلعالم.
إذا كان�ت االتهامات األوىل ضد موس�كو 
الح�زب  ملقم�ات  قرصن�ة  م�ع  ب�دأت 
الديمقراط�ي األمريكي يف العام 2016، فهي 
تزايدت بش�كل رسي�ع بعد انتخ�اب دونالد 
ترام�ب رئيس�ا للوالي�ات املتحدة وكش�فت 
مجموعة كبرية من األدوات التي يستخدمها 

الكرملني.
وبع�د أن كان�ت املخ�اوف ترتك�ز ح�ول 
»القراصن�ة الروس« الذي�ن يعملون عى ما 
يب�دو لصال�ح االس�تخبارات يف إط�ار حرب 
معلوماتية، باتت تدور حول التقارير املتلفزة 
واملقاالت عى االنرتن�ت واإلعالنات الرسيعة 
االنتش�ار عى ش�بكات التواصل االجتماعي 
والت�ي ته�دف إىل توضي�ح مواق�ف روس�يا 
وأيضا إىل اس�تغالل الثغرات واالنقسامات يف 

الديمقراطيات الغربية.
الفص�ل األخ�ري من ه�ذا املسلس�ل الذي 
يلقي بثقله عى رئاس�ة ترام�ب كان عندما 
اضطرت شبكة »روس�يا اليوم« التلفزيونية 
الرس�مية واملتهمة بنرش دعاية الكرملني يف 
الخ�ارج إىل الرض�وخ ملطالب واش�نطن وان 
تتس�جل عى أنها »عميل أجنبي« يف الواليات 

املتحدة.
قبلها ببضعة أسابيع، قرر موقع »تويرت« 
منع »روسيا اليوم« ووكالة »سبوتنيك« من 
بث مضام�ني ترعاه�ا جهات أخ�رى بينما 
تعهد كل من »غوغل« و«فيسبوك« بالتصدي 

بشكل أكرب ل�«اإلعالم املضلل« ملوسكو.
وه�ذا التهدي�د يث�ري الذع�ر يف كل مكان 
فمدريد تش�عر بالقلق من عمليات »تالعب« 
من قبل موس�كو خ�الل األزم�ة الكاتالونية 
ويرى مراقبون بريطانيون آثار تدخل رويس 

يف عملية بريكست بينما تتزايد املخاوف من 
حص�ول تدخ�ل يف مختل�ف االقرتاع�ات من 

أملانيا إىل فرنسا.
يف املقابل، يندد الكرملني بشدة باالتهامات 
»الهستريية« و«السخيفة« و«ال أساس لها« 
والتي تستفيد من جو »معاد لروسيا« سائد 
حالي�ا. كم�ا أن موس�كو تعترب ان�ه لم يتم 

تقديم أي أدلة ملموسة عى ذلك حتى اآلن.
وبعد أن خرست روسيا »الحرب اإلعالمية« 

خالل النزاع القصري م�ع جورجيا يف 2008، 
بذل�ت كل الجه�ود املمكن�ة لتعزي�ز »القوة 
الناعمة« ما أدى إىل تطوير وسائل اإلعالم يف 
لغات عدة فشبكة »روسيا اليوم« عى وشك 
أن تب�دأ خدماته�ا باللغ�ة الفرنس�ية بينما 
نش�أت وكال�ة »س�بوتنيك« االلكرتونية عن 

إعادة هيكلة ملجموعة »روسيا سيغودنيا«.
مهمة هذين الذراعني اإلعالميني للكرملني 
يف الخ�ارج رس�ميا هي ع�رض وجهة نظر 

روس�يا خصوصا يف ما يتعلق باملسائل التي 
تثري توترا مع الغرب مثل النزاع يف س�وريا أو 

يف أوكرانيا.
يق�ول رئيس تحري�ر موق�ع »اجينتورا.

االس�تخبارات  ش�ؤون  يف  املتخص�ص  رو« 
ان�دري س�ولداتوف إن »روس�يا تنفق أمواال 
كث�رية عى ح�رب املعلومات وتضي�ف إليها 
باستمرار عنارص فاعلني جدد. إنها متقدمة 
ع�ى س�واها«. يف العام 2014، ظه�رت أداة 

تأثري جديدة أكثر رسية عى العيان يف وسائل 
اإلعالم الروس�ية وهي »مصن�ع املتصيدين« 
يف سان بطرس�بورغ. هذه الرشكة واسمها 
الرس�مي »رشك�ة األبح�اث ع�ى االنرتنت« 
مرتبطة بحس�ب الصح�ف باالس�تخبارات 
الروس�ية وهي تغذي اآلالف من الحس�ابات 
الكاذب�ة عى ش�بكات التواص�ل االجتماعي 

عى أمل التأثري عى الرأي العام.
وتق�ول مص�ادر صحيفة »أر ب�ي كاي« 

االقتصادي�ة إن »املتصيدي�ن« كانوا يعملون 
يف الب�دء لغاي�ات السياس�ة الداخلية لكنهم 
انتقل�وا اعتب�ارا م�ن الع�ام 2015 إىل ب�ث 
الخالف�ات يف الوالي�ات املتح�دة م�ن خ�الل 
التنك�ر بأنهم من معس�كر ثم من املعس�كر 
املضاد، وتنظيم تظاه�رات أو بث معلومات 

كاذبة عى االنرتنت.
وكت�ب خب�ري األم�ن والباح�ث يف معهد 
العالق�ات الدولي�ة يف براغ م�ارك غاليوتي يف 
مق�ال أن عملي�ات الكرمل�ني خ�الل حملة 
االنتخاب�ات األمريكي�ة »ل�م تك�ن تهدف إىل 
تحدي�د م�ن س�يصل إىل البي�ت األبيض« بل 
»تسديد رضبة إىل رشعية الحكومة األمريكية 

واىل قدرتها عى التدخل واىل وحدتها«.
إال أن قدرة موسكو عى التأثري والتحرك ال 
ت�زال محدودة رغم الجهود التي تبذلها. فقد 
شدد مسؤولون أمريكيون عى أن املحتويات 
الت�ي يتم بثه�ا انطالقا من روس�يا واملبالغ 
الت�ي أنفق�ت خ�الل الحمل�ة االنتخابي�ة ال 
تشكل سوى جزء ضئيل من سيل املعلومات 

وإجمايل امليزانية.
ع�ى فيس�بوك، أنفق�ت روس�يا اقل من 
50 أل�ف دوالر قبل االنتخاب�ات يف مقابل 81 

مليونا لهيالري كلينتون ودونالد ترامب.
أم�ا بالنس�بة إىل القراصن�ة األداة األكثر 
رسية لدى الكرملني، فقد اتهموا باستهداف 
وحرك�ة  األمريك�ي  الديمقراط�ي  الح�زب 
الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون يف فرنسا 
ووكال�ة االم�ن القوم�ي األمريكي�ة وحت�ى 

الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات.
»ق�درات  إن  يق�ول  س�ولداتوف  أن  إال 
األمريكي�ني عى صعيد االمن املعلوماتي اكرب 
بكثري«، موضحا أن روس�يا تفضل الوسائل 
الت�ي تتطل�ب م�وارد مح�دودة مث�ل رسقة 
كلم�ات ال�رس. كم�ا يقل�ل ه�ذا الخبري من 
أهمية النجاح الذي حققه الكرملني يف حرب 
املعلومات، إذ يقول أن »الكرملني لم يس�تفد 
الكثري م�ن ه�ذه العمليات« الت�ي »أحدثت 
ضج�ة اكرب« م�ن الفوائد ملوس�كو، ولو انه 
يرى أن دوال أخرى ربما ترغب يف املستقبل يف 

تطوير تقنيات مماثلة.

حركت الشارع وغريت نتائج االقرتاع يف أوربا وأمريكا

أسلحة روسيا »االلكرتونية« تربك الغرب

البنتاغون يبتكر »برنامج غامض« ملالحقة األطباق الطائرة

       بغداد / المستقبل العراقي

قال مس�ؤولون أمنيون إن مسلحني قتلوا بالرصاص 
عم�دة مرصاتة، ثالث أكرب مدن ليبيا، يف وقت متأخر ليل 
األحد بعد أن نصبوا كمينا لسيارته داخل املدينة.وانزلقت 
ليبيا إىل الفوىض منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر 
الق�ذايف لكن مرصاتة، أك�رب موانئ ليبيا، تنعم بالس�الم 
إىل ح�د كبري حتى اآلن. وقالت وكال�ة االنباء الليبية نقال 
عن مصدر إعالمي بمستش�فى مرصات�ة، إن املجموعة 
املس�لحة املجهولة اختطفت اشتيوي واقتادته إىل مكان 
مجهول وتم�ت تصفيته بإطالق الرصاص عليه ورضبه 
عى الرأس. وأشار الوكالة التابعة لحكومة الوفاق اىل أنه 
بعد عملية التصفية تم رمي الجثة أمام مصحة الصفوة 
بمرصاتة. وقال مسؤول أمني إن املسلحني الحقوا سيارة 
محمد اشتيوي بعد أن غادر مطار مرصاتة عقب وصوله 
ع�ى طائرة قادمة م�ن تركيا. وأضاف أن الس�لطات لم 
تع�رف الجهة التي تق�ف وراء الحادث. ويف ترشين األول 
انفجرت قنبلة يف محكمة املدينة مما أدى إىل مقتل أربعة 
أش�خاص وإصاب�ة 40 آخري�ن يف هج�وم أعل�ن تنظيم 
الدولة اإلسالمية مسؤوليته عنه. وتقع مرصاتة عى بعد 
200 كيلومرت إىل الرشق م�ن طرابلس وهي بوابة للغذاء 
وغريها م�ن الواردات إىل ليبيا. وغرق�ت ليبيا يف الفوىض 
منذ االطاحة بنظام معمر القذايف يف 2011، وسط تنازع 
عى الس�لطة بني طرابلس ورشق ليبيا وانتش�ار العديد 
م�ن املجموعات املس�لحة.ومنذ س�قوط نظ�ام القذايف 
يف 2011، تس�ود الف�وىض ليبي�ا وتتنازع الس�لطة فيها 
حكومتان: حكومة الوف�اق املدعومة من املجتمع الدويل 
والتي مقرها يف طرابلس، وحكومة موازية يف رشق البالد 
منبثقة ع�ن مجلس النواب ومدعومة من الجيش الليبي 

بقيادة املشري خليفة حفرت.

       بغداد / المستقبل العراقي

ألقت القوى األمنية اللبنانية أمس االثنني القبض 
عى مشتبه به يف قتل امرأة بريطانية تعمل يف سفارة 
بالده�ا يف لبن�ان، وفق ما ق�ال مصدر أمن�ي لوكالة 

األنباء الفرنسية.
وعثر عى جثة ريبيكا دايكس الس�بت عى جانب 

طريق رسيعة يف شمال رشق بريوت.
وردا عى س�ؤال ح�ول توقيف املش�تبه ب�ه، قال 
املص�در األمني »نع�م هذا صحي�ح«، مش�ريا إىل أنه 
ت�م توقيفه فجر االثن�ني من دون إضاف�ة املزيد من 

التفاصيل.
وأوضح أن الجريمة »جنائية وليس هناك أس�باب 

سياسية خلفها«.
وكان مصدر أمني قال لوكالة األنباء الفرنسية إن 
جثة دايكس ألقيت عى جانب الطريق ويشتبه بأنها 

قتلت خنقا »ألنه عثر عليها مع حبل حول رقبتها«.
وتحق�ق الس�لطات يف معلوم�ات ح�ول احتم�ال 

تعرضها لالغتصاب. 
وكانت دايكس موظفة لدى هيئة التنمية الدولية 

يف السفارة الربيطانية يف بريوت.
وأص�درت كل من الس�فارة الربيطاني�ة يف بريوت 
وأرسة دايك�س بيانني أعربتا فيهما ع�ن »الصدمة« 

إزاء الجريمة.
ون�رشت ص�ور دايك�س ع�ى الصفح�ات األوىل 

للصحف الربيطانية.
ونقلت وسائل إعالم بريطانية عن مصادر لبنانية 
أن�ه يعتقد أن ريبي�كا كانت تحرض حف�ل وداع ألحد 
زمالئها يف منطقة الجميزة يف بريوت ليل الجمعة قبل 

أن تغادر املكان قرابة منتصف الليل.

ليبيا: اغتيال عمدة مرصاتة بالرصاص 
داخل املدينة

لبنان: إلقاء القبض عىل مشتبه به
 يف قتل دبلوماسية بريطانية 

         بغداد / المستقبل العراقي

االمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  اعرتف�ت 
)البنتاغون( بوج�ود برنامج غامض مكلف 
التحقي�ق يف ح�وادث رص�د اطب�اق طائ�رة 

مجهولة.
وتؤك�د ال�وزارة ان الربنام�ج توق�ف يف 
2012 لكن صحيفة نيويورك تايمز تشري اىل 
اس�تمرار تحقيقات يف ح�وادث رصد اطباق 

طائرة من قبل عسكريني.
وب�ني 2007 و2012، قام الربنامج الذي 
يحم�ل اس�م »برنام�ج تحدي�د التهدي�دات 
)ادفانس�د  املتقدم�ة«  الجوي�ة  الفضائي�ة 
ايروس�بيس ثريت ايدنتيفيكشن بروغرام(، 
بتوثيق اش�ياء طائرة غريبة تتحرك برسعة 
كب�رية بدون ق�وة دفع ظاه�رة او يف موقع 

ثابت بدون اي حامل مرئي لها.
وتظه�ر يف اح�د تس�جيالت الفيديو التي 
نرشته�ا صحيفة نيويورك تايم�ز طائرتان 
حربيتان امريكيتان تالحقان طبقا بيضاوي 
الش�كل يعادل يف حجمه طائرة ركاب، قبالة 

سواحل كاليفورنيا يف 2004.

وق�ال البنتاغ�ون يف بي�ان ان الربنام�ج 
انتهى يف 2012.

 22 ميزانيت�ه  بلغ�ت  ال�ذي  والربنام�ج 
مليون دوالر واملعروف من مجموعة صغرية 
من املسؤولني فقط، بدأ بدفع من السناتور 
الديموقراطي الس�ابق عن نيفادا هاري ريد 
الذي كان زعيم االغلبية يف مجلس الش�يوخ 

ويويل اهتماما خاصا للظواهر الغامضة.
وقالت نيويورك تايمز ان الجزء االكرب من 
االم�وال املخصصة للربنامج ذهب اىل رشكة 
البحاث الفض�اء يديرها روبرت بيغلو، وهو 
رجل اعمال ثري جدا وصديق هاري ريد منذ 

فرتة طويلة.
وكتب هاري ريد يف تغريدة عى حس�ابه 
ع�ى تويرت بعد ن�رش التحقي�ق يف نيويورك 
تايمز ان�ه »ليس�ت لدينا اجوبة لك�ن لدينا 
ت�ربر ط�رح  الت�ي  العن�ارص  الكث�ري م�ن 

تساؤالت«.
واضاف »انه�ا قضية علمي�ة ومرتبطة 
باالم�ن القوم�ي«، مش�ريا اىل ان�ه »اذا ل�م 
تتصد ام�ريكا لهذه التس�اؤالت فان آخرين 

سيقومون بذلك«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال أمني املجلس األعى لألمن القومي اإليراني 
األم�ريال ع�ي ش�مخاني أن التواج�د اإليران�ي يف 
س�وريا مس�تمر يف تقدي�م خدماته االستش�ارية 
بطلب من الحكومة الرشعية الّس�ورية حتى إبادة 

كافة املجموعات اإلرهابية املتواجدة يف هذا البلد.
وقال أمني املجلس األعى لألمن القومي اإليراني 
األم�ريال عي ش�مخاني، وخالل مهرج�ان انطلق 
تكريما لش�هداء محافظة كردستان )غرب(، قال 
»إن التواج�د اإليراني يف س�وريا مس�تمر يف تقديم 
خدماته االستشارية وبطلب من الحكومة الرشعية 

الّس�ورية حت�ى إب�ادة كل املجموع�ات اإلرهابية 
املتواج�دة يف هذا البل�د«. وأضاف: مزاع�م الكيان 
الصهيوني او أي دولة أخرى لن تؤثر عى حسابات 
تتعل�ق  الت�ي  اإلس�المية  الجمهوري�ة  وق�رارات 
بالحف�اظ عى مصلحتها الوطني�ة وأمن املنطقة. 
وتطرق األمريال شمخاني اىل الصفقات العسكرية 
التي تجريها أمريكا مع السعودية واالمارات والتي 
تقيض بموجبها منح ه�ذه الدول آالف الصواريخ 
وأس�لحة الدمار الشامل الرتكاب املجازر يف اليمن، 
وقال: االس�تعراضات اإلعالمية ال يمكنها التغطية 
عى الوجه الكرية للمجرمني وسفاكي الدماء الذي 
قتلوا اآلالف من نس�اء وأطفال وش�يوخ الش�عب 

اليمني األعزل. وفيما يخص القرار األمريكي حول 
الق�دس، اعترب أمني املجلس األع�ى لألمن القومي 
أن كام�ل الق�دس الرشي�ف ه�ي عاصم�ة أبدي�ة 
لفلس�طني وش�دد عى أن األخطاء االس�رتاتيجية 
ألمري�كا والكي�ان الصهيون�ي يف اعتب�ار الق�دس 
»عاصمة للكيان الصهيوني« الغاصب س�تؤدي اىل 
موجة من اليقظة، قيام واتحاد العالم اإلس�المي؛ 
مضيفا : القضية الفلس�طينية هي القضية األوىل 
للعالم اإلس�المي، ومحور لالنسجام بني املسلمني 
يف مواجه�ة الكي�ان الصهيون�ي القات�ل لألطفال، 
وبكل تأكيد فإن هذه القرارات س�ترسع يف مسار 

إزالة الكيان الصهيوني من الوجود.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكوم�ة القطرية أن الي�وم الوطني، 
ال�ذي تحتفل ب�ه البالد، س�يحمل رس�ائل جديدة 
وعميق�ة ل�دول الحص�ار عن ق�وة قط�ر وتالحم 

شعبها مع قيادته. 
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة القط�ري، محم�د بن 
عب�د الرحمن آل ثان�ي، يف ترصيحات لوكالة »قنا« 
الرس�مية يف قطر، إن »احتفال هذا العام س�يكون 
مختلفا عن الس�نوات الس�ابقة، كونه يأتي يف ظل 

حصار جائر ممتد منذ عدة أشهر«.
وش�دد آل ثان�ي عى أن ه�ذا االحتف�ال باليوم 

الوطن�ي يف ه�ذا الع�ام »س�يحمل رس�ائل جديدة 
وعميق�ة ل�دول الحصار ع�ن قوة قط�ر وصمود 
مجتمعه�ا والتالح�م الفري�د ب�ني الش�عب ال�ويف 

والقيادة الرشيدة«.
وأكد أن شعار هذا العام »أبرشوا بالعز والخري« 
يتناغم تماما مع »مشاعر وأحاسيس أهل قطر يف 
هذه الفرتة الحساس�ة«، مضيفا  »كلهم تغمرهم 
مش�اعر العزة ويس�تبرشون خريا رغم اإلجراءات 
دول  اتخذته�ا  الت�ي  القانوني�ة  وغ�ري  القاس�ية 

الحصار«.
واختتم آل ثاني بالقول إن قطر »ورغم الحصار 
الجائر واصلت إس�هاماتها الدولي�ة الفاعلة يف كل 

املجاالت«، مشددا عى »أنها ستظل عى هذا العهد 
انطالق�ا م�ن مبادئها الراس�خة الهادف�ة لخدمة 

اإلنسانية جمعاء«.
يذكر أن منطقة الخليج الفاريس تش�هد حاليا 
توت�را داخلي�ا كب�ريا ع�ى خلفي�ة إع�الن كل من 
السعودية واإلمارات والبحرين ومرص، صباح يوم 
2017/06/05، قطع جميع العالقات الدبلوماسية 
مع قطر ووق�ف الحركة البحرية والربية والجوية 

معها.
واتهم�ت هذه الدول الس�لطات القطرية بدعم 
اإلرهاب وزعزعة االس�تقرار يف املنطقة، لكن قطر 

نفت بشدة هذه االتهامات.
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تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق عن وجود فرصة اس�تثمارية 
للنشاط التجاري وفق مبدأ التشغيل املشرتك وبموجب نص املادة 
)15( من قانون الرشكات العامة رقم )22( لسنة 1997 ملرشوع 
انش�اء وتطوير وتش�غيل مرافق ضفاف شط العرب )كورنيش 
شط العرب( الجهة املقابلة لكورنيش العشار ) املساحة الواقعة 

بني جرس محمد باقر وجرس قضاء التنومة القديم( 
فعىل الرشكات الراغبة يف انش�اء وادارة  املرشوع اعاله مراجعة 
الرشكة العامة ملوانئ العراق / قسم التشغيل املشرتك عىل العنوان 
املبني ادناه وخالل س�اعات ال�دوام الرس�مي لتقديم العروض 
والدراس�ات الفنية واملالي�ة يوم الخميس املواف�ق 2018/1/4 
وس�يكون فتح صندوق العط�اءات يف يوم الغلق يف مقر الرشكة 
العامة ملوانئ العراق /البرصة علما ان تقديم العطاءات الكرتونيا 

غري مسموح به كذلك ترفض العطاءات املتأخرة 
خالل فرتة االعالن يمكن االستفسار عرب العنوان ادناه :

Ports_jointoperating@yahoo.com
jod@scp.gov.iq

اعالن
تعلن مديرية الزراعة ملحافظة االنبار عن تاجري االرايض الزراعية املبينه يف ادناه باملزايدة  العلنية 
ع�ىل وفق اح�كام القانون 35 لس�نة 1983 والقانون 32 لس�نة 1986 )املع�دل( فعىل الراغبني 
بالتاج�ري الحض�ور يف املكان والزمان املبينني يف ادناه مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية 
بنسبة 20% ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف واالعالن وستجري املزايدة يف اليوم الثالثني 

اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة املحلية

بناء ع�ىل ما جاء بكت�اب مديرية بلديات ميس�ان / 
االمالك املرق�م  )23213 يف 2017/12/13 (   تأجري 
االم�الك املدرجة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طيا 
والبالغ عددها )1( ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب 
االش�رتاك باملزاي�دة العلنية مراجع�ة مديرية بلديات 
ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من 
اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمينات 
قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وستجري 
املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة 
االعالن ويكون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدية 
امليمونة ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش 

واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3653/ب2017/5
التاريخ : 2017/10/17

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه / )اركان حم�زه 

كاظم(
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرقم 
 2017/12/13 يف  3653/ب2017/5 
واملتضمن الحكم بإبطال قيد التسجيل 
العق�اري ذي العدد 83/ترشين االول/ 
2002 مجل�د 960 والذي ت�م بموجبه 
 70276/3 املرق�م  العق�ار  تس�جيل 
مقاطع�ة 4 جزيرة النج�ف حي امليالد 
باس�م املدعة عليه االول اركان حمزه 
كاظ�م واعتبار القي�د ذي العدد 118/

وال�ذي   1096 مجل�د   2007/ اي�ار 
بموجبه سجل ذات العقار اعاله باسم 
املدعي تركي عبد الزهرة حصيني ثابت 
الحكم ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار حي تب�وك املختار هادي طاهر 
االسدي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذكور بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ولك ح�ق الطعن ع�ىل الق�رار املذكور 
خالل امل�دة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : فقدان
التاريخ: 2017/12/18

اعالن
اىل / املدع�و / خم�اط عب�د الس�ادة 

مطرود 
قدم املدعو هن�اء عباس مطرود  طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه اصدار 
حجة فقدان كون�ك مفقود وملجهولية 
محل اقامت�ك قررت املحكم�ة تبليغك 
يف الصح�ف املحلي�ة الرس�مية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خ�الل ع�رشة ايام 
م�ن تاري�خ ن�رش االع�الن وبخالف�ه 
س�يتم اتخاذ االجراءات القانونية وفق 

االصول
القايض
حسني عباس سمني

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 7429/ش2017/6
التاريخ : 2017/12/18

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / اله�ام عم�اد عبد 

الساده
اقام املدعي )س�جاد نعمه ش�مخي ( 
/ش2017/6  بالع�دد7429  الدع�وى 
امام هذه املحكم�ة وموضوعها قطع 
نفقة ماضية ومستمرة للمدعى عليها 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار 
حي الجديدة 2/ النجف قررت املحكمة 
تبليغ�ك بخص�وص الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة اعالن�ا  بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحض�ور 
امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
الق�ادم املواف�ق ي�وم 2017/12/25 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة  الكوفة
نموذج رقم )30( تسجيل عقاري 
العدد : 29/تسجيل مجدد/2017

التاريخ : 2017/12/5
اعالن

ق�رار تثبي�ت عائدي�ة  عقار تس�جيل 
مجدد

اصدرت لجنة تثبي�ت العائدية قرارها 
بتاريخ 2017/12/5 اس�تنادا ملحرض 
تثبيت العائدية املؤرخ يف 2017/12/5 
وال�ذي يق�ي بتثبيت عائدي�ة العقار 
املرق�م 212 محل�ة الرش�ادية جن�س 
العق�ار دار ويف االضب�ارة املرقم�ة 29 
تس�جيل مجدد 2017 بتسجيله باسم 
طالب التسجيل املجدد العراقي عباس 
س�عيد دروش وفقا الح�كام املادة 49 
من قانون التس�جيل العقاري رقم 43 
لس�نة 1971 ل�ذا نعل�ن الق�رار اعاله 
بواسطة نرشه يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل 
الق�رار املذك�ور خ�الل م�دة االع�الن 
البالغ�ة ثالث�ون ي�وم من الي�وم التايل 
املحلي�ة  الصح�ف  يف  لتاري�خ ن�رشه 
تقدي�م اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النجف االتحادي�ة بصفتها 
التمييزية خالل املدة املذكورة ويف حال 
عدم ورود اش�عار من رئاسة محكمة 
االس�تئناف بوقوع الطع�ن عىل القرار 
املذكور لديها فس�وف يكون القرار قد 
اكتس�ب الدرج�ة القطعية وس�تبارش 
مديرية التس�جيل العق�اري يف الكوفة 
بتس�جيل العق�ار وفق�ا لق�رار تثبيت 

العائدية حسب االصول
القايض

رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف محكمة 
بداءة الكوفة

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2885/ب2017/2
التاريخ 2017/12/13

اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار تسلسل )1/1526 
ح�ي الزه�راء( يف النج�ف  تعل�ن ه�ذه 
املحكم�ة عن بيع العق�ار املذكور اعاله 
واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه ادنه�ا فعىل 
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
خ�الل )30( يوما م�ن  اليوم التايل لنرش 
التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا  االع�الن 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة 
النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري 
م�ن االع�الن يف املحكمة وعىل املش�رتي 
جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف : 

العق�ار املرقم 1/1526 ح�ي الزهراء يف 
النجف عبارة عن دار مفرزة بصورة غري 
رسمية يقع عىل شارعني 20مرت وشارع 
فرعي 4 مرت وبواجهة 13,80مرت ونزال 
16 م�رت وان الج�زء االول يحت�وي ع�ىل 
ساحة امامية صغرية يوجد فيها مرافق 
صحي�ة ومطب�خ وكليدور ومكش�وفة 
صغ�رية وغرف�ة صغ�رية واس�تقبال يف 
الطاب�ق االريض وكذلك مجموعة صحية 
ام�ا يف الطابق العل�وي يوجد ثالث غرف 
ن�وم ومراف�ق صحية ومم�ر صغري بني 
الغ�رف وان بناء هذا الجزء من الطابوق 
ومس�قف بالكونكريت املس�لح ومغلف 
وان  الثانوي�ة  والس�قوف  بالس�رياميك 
درج�ة عم�ران ه�ذا الج�زء جي�د ج�دا 
ومش�غول من قبل املدع�ي بالذات وهو 
يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة 
مس�تاجر ام�ا الج�زء الثان�ي يحت�وي 
ع�ىل مدخل واس�تقبال صغ�ري ومرافق 
وصال�ة  ومطب�خ  املدخ�ل  يف  صحي�ة  
ومخزن صغري وغرفة واحدة ومكشوفة 
صغرية يف الطاب�ق االريض اما يف الطابق 
العل�وي يحتوي عىل غرفت�ي نوم  وممر 
صغ�ري ب�ني الغرف ومش�غول م�ن قبل 
اب�ن املدع�ي املدعو حس�ني طالب نعمة 
وهو يرغب بالبق�اء يف العقار بعد البيع 
بصف�ة مس�تاجر وان بن�اء ه�ذا الجزء 
م�ن الطاب�وق ومس�قف بالكونكري�ت 
املس�لحة ومغلف بالس�رياميك ومسقف 
بالس�قوف الثانوية وان درج�ة عمرانه 
جي�دة ج�دا وان القيمة املق�درة للعقار 
مبلغ مق�داره )253,000,000( مائتان 
وثالثة وخمس�ون ملي�ون دينار فقط ال 

غريها 

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : 1493/ ش/2017
التاريخ: 2017/12/17

اعالن
اىل / املدعى عليه / اثري ابراهيم وهيب

تبليغ بقرار الحكم الغيابي
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2017/10/31 يف  /ش/2017   1493
واملتضمن الحكم بتأييد حضانة املدعية 
اس�يل جاس�م محمد عيل البنتها جنات 
اثري ابراهيم وتخويلها بمراجعة الدوائر 
الرس�مية وهي دائرة االح�وال املدنية يف 
الكوفة واملركز التمويني ودائرة ش�ؤون 
املراة ودائرة صحة النجف ومديرية تربية 
الكوف�ة وال يحق لها الس�فر بها خارج 
الب�الد اال ب�اذن وموافق�ة املدع�ى عليه 
وتحميل املدعى عليه الرسوم واملصاريف 
القضائية وصدر القرار اس�تنادا الحكام 
امل�واد 57 اح�وال ش�خصية و 22 و 76 
اثب�ات و 156 و 161 و 166 و 177 و 
203 مرافعات مدنية حكما غيابيا بحق 
املدعى علي�ه قابال لالع�رتاض والتمييز 
 2017/10/31 بتاري�خ  علن�ا  وافه�م 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مخت�ار قضاء الكوف�ة / الرباكية هادي 
عباس خاقاني بتاري�خ 2017/12/17 
ولرشح املبلغ القضائي محمد عيل كاظم 
بتاري�خ   /2017/12 ق�ررت املحكم�ة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
وعند عدم اعرتاضك ع�ىل القرار املذكور 
سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض

صفاء ناجي موىل 

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد :7253

التاريخ : 2017/12/11
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة 
بتاري�خ 2017/10/9 لتس�جيل تم�ام 
العقار املرقم )2312( محلة )الرشادية( 
يف الكوفة اىل طالب التسجيل املجدد )عيل 
غازي ادريس( لتس�جيله مجددا باسمه 
بصفت�ه املالك والحائز للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة له تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العقاري )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن 
هذا الطل�ب فعىل كل م�ن يدعي بوجود 
عالقة او حق�وق معينة عىل هذا العقار 
تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موق�ع العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة 
صباحا من الي�وم التايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف 
الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرية بلديات ميسانمديرية الزراعة حمافظة االنبار
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 447 

التاريخ: 18/ 12/ 2017

مدير الزراعة يف حمافظة االنبار

المقاطعةالقطعةت
القيمة المساحة

التقديرية 
للدونم بالدينار

وقت 
مكان المزايدةالمزايدة

دونماولكمتر

41/ابو 61/88و22و167
مديرية الزراعة 10صباحا20146400ــطيبان

في محافظة االنبار

27/زوية 58و27
10صباحا441829000سطيح

41/ابو 388
10صباحا26400ــــــــــــطيبان

41/ابو 488
10صباحا48126400طيبان

47/حصوة 583
10صباحا100300ـــــــــــالشامية

10صباحا66400ـــــــــــ40/زويغير61

26/جزيرة 730
10صباحا73500ـــــــــــالكرمة

26/جزيرة 830
10صباحا73500ـــــــــــالكرمة

15/ابو 9127/1
10صباحا63000ـــــــــــسديرة

15/ابو 10127/1
10صباحا153000ـــــسديرة

15/ابو 11127/1
10صباحا153000ــــــسديرة

1264/48/24
10صباحا313000ـــــــــــالزغاريت

1364/48/24
10صباحا183000ـــــــــــالزغاريت

15/ابو 14127/1
10صباحا43000ـــــــــــسديرة

47أ/حصوة 154
10صباحا53500ــــــــــالشامية

47أ/حصوة 161377/4
10صباحا52500ـــــــــــالشامية

94و1711
17/صدكة 
سليمانية 
وناطل

10صباحا28163000

10صباحا165400ــــ5/النساف18150/1

مدة القيمة التقديرية رقمهامساحتهنوع العقارت
االيجار

حديقة حي 1
8500307/357م2الهادي

 1500000
مليون وخمسمائة 

الف دينار

سنة 
واحدة

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

رياض سوادي شمخي
املدير العام / وكاله

للرشكة العامة ملوانئ العراق 
رئيس جملس االدارة

فرصة استثامرية رقم /2
اعالن للمرة الثالثة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بتوجيه م�ن وزير النق�ل كاظم فنجان 
الحمامي تس�ر الرشكة العامة لس�كك 

حديد الع�راق عدة قط�ارات يوميا لنقل 
الطلبة واملوظفني واملواطنني من محطة 
قط�ار املحمودي�ة اىل املحط�ة املركزية 

ببغداد. 
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة س�ام جرب 
سلوم ان »تس�ير هذه القطارات داخل 
املدن جاء ليسهم يف التخفيف عن كاهل 
الطلب�ة واملوظف�ني وحرص�ا م�ن وزير 

النقل الس�يد كاظم فنج�ان الحمامي يف 
تش�جيع النقل الداخيل مع توفر افضل 
الخدمات يف املناطق التي يمر بها القطار 

ذهابا وإيابا«. 

واضاف س�لوم ان »موعد انطاق قطار 
املس�افرين م�ن محط�ة املحمودي�ة يف 
الساعة )٤٥/٦( صباحا مرورا باملحطات 
الفرعي�ة ) اب�و دش�ر ، ام الطب�ول ( 
وموع�د وصول�ه للمحط�ة املركزي�ة يف 
الساعة )٠٠/٨( فيما يغادر من محطة 
بغ�داد املركزي�ة الس�اعة ) ٠٠/٣( بعد 
املحمودي�ة  قط�ار  محط�ة  اىل  الظه�ر 

ليصل يف الس�اعة )١٥/٤( عرصا، مبينا 
ان »الرشك�ة هيئ�ت القط�ارات املكيفة 
) DMU( لنقل املواطنني فيما س�يكون 

سعر التذكرة )١٠٠٠( دينار« .
م�ن جان�ب آخر أعل�ن وزي�ر النقل عن 
انضم�ام الع�راق رس�ميا إىل بروتوكول 

اتفاقية سامة األرواح يف البحار« .
مع�دودات  اي�ام  »يف  الحمام�ي  وق�ال 
تمكنت وزارة النقل ومن خال التشكيل 
الجديد الذي استحدثته والحقته بالدائرة 
االتفاقي�ات  )قس�م  باس�م  القانوني�ة 
ومذكرات التفاه�م الدولية( من تحقيق 

التواصل مع املنظمات البحرية الدولية، 
وتحريك الجمود الذي استحوذ عىل اداءنا 

منذ ١9٨٠«.
واش�ار الحمام�ي اىل أن »النتائج جاءت 
مبهرة لتزف لنا ب�رشى انضمام العراق 
لربوتوكل ٨٨ التفاقية سامة األرواح يف 

البحار واالنضم�ام إىل االتفاقية الدولية 
ملن�ع التص�ادم يف البح�ار، واالنضم�ام 
إىل االتفاقي�ة الدولي�ة ملكافح�ة التلوث 
البح�ري، واالنضم�ام إىل اتفاقية البحث 

واإلنقاذ البحري، واالنضمام إىل اتفاقية 
خط�وط الش�حن البحري�ة، واتفاقي�ة 
الصندوق البحري، واتفاقية املس�ؤولية 
املدني�ة يف البح�ر، واتفاقي�ة املطالب�ات 
البحري�ة«. ولفت اىل انه »بهذا االنضمام 
ف�إن الع�راق أصبح عىل مس�افة قريبة 
ج�دا م�ن التح�ول إىل القائم�ة البحرية 

البيضاء ومغادرة القائمة السوداء«. 

وتاب�ع وزي�ر النق�ل ان »ه�ذا التح�رك 
ج�اء ممث�ا بتس�جيل ارصف�ة املوانئ 
تمهي�دا  العاملي�ة  البحري�ة  املنظم�ة  يف 
لتحري�ر املس�طحات البحري�ة العراقية 

من تحديدات )مناط�ق الحرب( وتقليل 
مع�دالت التأمني البح�ري املفروض عىل 

السفن املرتددة عىل موانئنا. 
يذكر ان االتفاقية الدولية لسامة األرواح 
يف البحار بأش�كالها املتعاقبة تعترب من 
أه�م املعاه�دات واالتفاقي�ات الدولي�ة 
املتعلقة بس�امة الس�فن التجارية عىل 

اإلطاق.

وزير النقل يعلن انضامم العراق إىل بروتوكول اتفاقية سالمة األرواح يف البحار
أوعز بتسيري قطارات يومية لنقل الطلبة واملوظفني واملواطنني من احملمودية إىل العالوي

www.almustakbalpaper.net العدد )1577( الثالثاء  19  كانون االول  2017 حمليات6

العمل تقرض »499« 
مشموال نحو »4« 

مليارات دينار
    بغداد / المستقبل العراقي

حقق قسم القروض يف دائرة التشغيل 
والق�روض ب�وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة قف�زة نوعي�ة يف انج�از 
املعام�ات الخاص�ة بالقروض ضمن 
املش�اريع  دع�م  صن�دوق  برنام�ج 

الصغرة«.
 وذك�ر املتحدث باس�م ال�وزارة عمار 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  منع�م 
العراق�ي«، ان »القس�م انج�ز ادخال 
)٤99( معامل�ة اق�راض خال ش�هر 
ترشين الثاني املن�رصم بمبلغ اجمايل 
بل�غ قراب�ة االربع�ة ملي�ارات دينار ، 
مضيف�ا ان »ع�دد املعام�ات املنجزة 
اصب�ح ضع�ف م�ا كان علي�ه خ�ال 

االشهر السابقة«.
 وبني منع�م ان »الزي�ادة حصلت اثر 
ترجم�ة التغي�رات والتوجيهات التي 
ام�ر بها وزي�ر العم�ل محمد ش�ياع 
السوداني خال زيارته االخرة لدائرة 
التشغيل والقروض مما يؤرش اعطاء 
عم�ل الدائ�رة دفعة جدي�دة تصب يف 
صالح تسهيل ورسعة انجاز معامات 

املواطنني«.
دائ�رة  زار  العم�ل  وزي�ر  ان  يذك�ر   
التش�غيل والق�روض برفق�ة وكي�ل 
ال�وزارة لش�ؤون العم�ل ومدي�ر عام 
الدائ�رة واطلع عىل س�ر عملها وامر 
بإجراء تغيرات يف االقس�ام والشعب 
املتلكئ�ة يف عملها وتبس�يط اجراءات 
التقديم عىل القروض من اجل تنشيط 
القط�اع الخاص، هذا وتس�تعد دائرة 
التش�غيل والقروض إلطاق )٣٠٠٠( 
ق�رض مخص�ص اىل نين�وى ضم�ن 
حصته�ا بعد تحريرها م�ن عصابات 

داعش االرهابية.

الوكيل الفني لوزارة النقل يستعرض العالقات 
الثنائية مع السفري الربازييل يف العراق

مدير عام اخلطوط اجلوية يرتأس اجتامعًا 
موسعًا مع وكالء الرشكة يف العراق

حمافظ البرصة يوجه رشكة »eni« للنفط والغاز بدعم مستشفى الطفل
يف املحافظة

حمافظ واسط يبحث مع التجارة مناقلة احلنطة املحلية ملحافظات البالد

دائرة االعامر اهلنديس تعد خطة لتنظيم »36« دورة تدريبية

    البصرة / المستقبل العراقي

زار وف�د رشك�ة eni للنف�ط والعامل�ة 
ضم�ن ج�والت الرتاخي�ص النفطية يف 
محافظة البرصة، زار الوفد مستشفى 
الطفل م�ع تقديم تقدي�م وجبة كبرة 
من العاجات لتغطي�ة العجز الحاصل 

فيها«.
وذكر مسؤول وفد الرشكة السيد اوكوا 
جري ان ه�ذه الدفعة هي باب تعاون 

انس�اني مبدئي وقد ح�ر معنا كادر 
طب�ي متخصص للكش�ف ع�ن جميع 
الحاالت املوجودة يف املستش�فى ملعرفة 
االحتياجات الحقيقي�ة ومدى توفرها 

يف املستقبل القريب«.
وأش�ار ان ه�ذه الخط�وة تأت�ي م�ن 
ب�اب دعم الحاالت االنس�انية يف املدينة 
املناف�ع  ضم�ن  مش�اريع  هن�اك  وان 
االجتماعية واملتفق عليها مع الحكومة 

ستنطلق قريبا.

   المستقبل العراقي/ الغانم

اعلن�ت وزارة التج�ارة عن »قي�ام وفد ضم 
مدير ع�ام دائ�رة الرقابة التجارية حس�ني 
فرح�ان ومعاون مدير ع�ام تجارة الحبوب 
نعي�م املكص�ويص بالتباح�ث م�ع محافظ 
واسط حول امكانية مناقلة الحنطة املحلية 

م�ن واس�ط اىل بقي�ة محافظ�ات الب�اد« 
.واكدت  الوزارة يف بيان لها تلقته »املستقبل 
العراقي«، بان�ه بتوجيه من وزي�ر التجارة 
س�لمان الجمييل توجه الوفد للقاء املحافظ 
، حيث جرى خال اللقاء اس�تعراض خطط 
ال�وزارة الرامي�ة اىل تامني الحنط�ة املحلية 
للمواق�ع الت�ي التمتل�ك خزي�ن نتيجة قله 

انتاجه�ا او تل�ك التي نف�ذ خزينه�ا املحيل 
وذلك الس�اندها عىل مواصل�ة توفر خلطة 
متكاملة من الحبوب للمطاحن«.وبني الوفد 
ان »اعتم�اد خطط ال�وزارة عىل املحافظات 
الت�ي تمتلك الوف�رة يف االنتاج للحنطة جعل 
خطط ال�وزارة تعتمد ع�ىل املناقلة بني تلك 
املحافظات«.وأوض�ح  وبقي�ه  املحافظ�ات 

البيان انه »عند السيد املحافظ لآللية املتبعة 
يف تامني رغيف الخب�ز للمواطنني والحاجة 
الرورية لعودة مناقلة الحنطة من واسط 
بع�د توقفها بتوجيه س�ابق من�ه« .وابدى 
املحاف�ظ  محم�ود عب�د الرض�ا م�ا طال 
تجاوب�ا كبر ووافق عىل ع�ودة املناقلة من 

املحافظة باعتبارها سلة الخبز العراقي .

   المستقبل العراقي / حامد عبد النبي كاظم

أعلن�ت دائرة االعمار الهن�ديس التابعة ل�وزارة االعمار 
واالس�كان والبلديات العامة عن أعدادها خطة لتنظيم 
٣٦ دورة تدريبي�ة لتطوي�ر كوادره�ا الوظيفي�ة لع�ام 

.2٠١٨
وقال�ت مديرة عام دائرة االعم�ار الهنديس وكالة أحام 
سعيد جواد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الدائرة أنجزت 
أعداد خطتها السنوية لتنظيم دوراتها التدريبية الداخلية 
الخاص�ة بتطوير كوادرها الوظيفية لعام2٠١٨. مبيننا 
ان الدائ�رة وضع�ت خط�ة لتنظي�م ٣٦ دورة مختلف�ة 
االختصاصات وكل ما تتطلبه كوادرنا الفنية والهندسية 

واالدراية لغرض تطوير قابلياتهم الوظيفية«.وأضافت 
ان »الدائ�رة تقوم ايضا بزج املوظفني يف ندوات ودورات 

خارجية بمختلف االختصاصات. 
مؤكدة ان تنفي�ذ هذه الخطة التدريبية لهذا العام تأتي 
ضم�ن توجيهات وزي�رة االعمار واالس�كان والبلديات 
العام�ة آن نافع أويس من اج�ل تطوير قابليات كوادرنا 
الهندس�ية والفنية«.فيما أش�ار مدير قس�م التخطيط 
والدراس�ات يف الدائ�رة رئي�س مهندس�ني أقدم باس�م 
محم�د فرح�ان الطائي ان »اه�م ال�دورات التي قامت 
الدائرة يف أعدادها للعام املقبل 2٠١٨ هي دورات املحرك 
الكهربائ�ي وال�وورد والحف�ظ واالرش�يف والفحوص 
االتافي�ة واألأتافي�ة يف املع�ادن والنظ�ام املحاس�بي 

الحكوم�ي والطاق�ة واملس�تدامة والثقاف�ة القانوني�ة 
وتقني�ات املصاعد الكهربائية وصيانة الطابعات واللغة 
العربي�ة والعقوبات االنضباطي�ة واملحوالت الكهربائية 

والتدقيق الداخيل«.
وتاب�ع ان »بقية الدورات ش�ملت أيض�ا دورات تصميم 
الحاس�بات  وصيان�ة  الفديوي�ة  املراقب�ة  منظوم�ات 
ومواصف�ات الجودة واملول�دات الكهربائية وأحتس�اب 
رواتب املوظفني والحس�ابات الختامي�ة وفق متطلبات 
دي�وان الرقاب�ة املالي�ة والفوتو ش�وب وتهيئ�ة قاعدة 
بيان�ات ألبني�ة دوائ�ر الدولة وقان�ون التقاع�د املوحد 
ووحدة معالج�ة املياه الثقيلة واملوازن�ة العامة للدولة 

وكيفية أعدادها وغرها من الدورات االخرى.

   بغدادم المستقبل العراقي

استقبل وزير الزراعة فاح حس�ن زيدان اللهيبي نظره اللبناني غازي زعيرت 
و الوف�د املرافق له لبحث افاق التعاون بني البلدين الش�قيقني مؤكدا ان »هذه 

الزيارة تصب يف خدمة القطاع الزراعي بني العراق ولبنان« .
وذكر بيان  للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، انه »جرى خال اللقاء التباحث 
يف ع�دد من املجاالت الزراعية التي من ش�أنها ان تخدم تطور القطاع الزراعي 
بني البلدين ، كما تمت مناقشة مذكرة تفاهم يتم توقيعها خال الفرتة املقبلة 

بني الجانبني«.
واض�اف ان الوفد الضيف ابدى س�عادته بتحرير ارض الع�راق من زمر داعش 
االرهابية متمنيا مزيدا من التقدم واالنتصارات الرض الرافدين ، مبينا سعادته 

ورسوره بهذا اللقاء الذي يساهم يف زيادة التقدم الزراعي بني الجانبني«.
واش�ار البيان اىل انه حر اللقاء عضو لجنة الزراع�ة واملياه يف الربملان فرات 
التميمي و الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القييس و مدير عام دائرة فحص 

وتصديق البذور محمد زين العابدين.

الرافدين يطلق نظام »بصمتي تكفلني« ويلغي رشط الكفيل الضامن
لتحديث البيانات وتوطني رواتب املوظفني الكرتونيًا

   بغداد / المستقبل العراقي

خطى م�رصف الرافدي�ن خطوة 
جديدة يف مج�ال تقليص الروتني 
وتبس�يط اجراءات منح الس�لف 
والقروض للموظفني واملتقاعدين 
بع�د ان اطل�ق نظ�ام ) بصمت�ي 
تكفلن�ي( ملغ�ادرة رشط الكفيل 
الضامن اضافة اىل الحد من تداول 
الكتل النقدي�ة يدويا واالنتقال اىل 
وس�ائل الدفع االلكرتوني ملواكبة  
التطورات االقتصادية واملرصفية  

يف الدول املتقدمة«.
ونق�ل بي�ان للمكت�ب االعام�ي 

للمرصف ع�ن مديره العام خولة 
طال�ب جب�ار تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، قوله�ا ان »امل�رصف 
االبتع�اد  اس�رتاتيجية  انته�ج 
ع�ن ت�داول النق�د الي�دوي وهي 
متط�ورة  عاملي�ة  اس�رتاتيجية 
تنتهجه�ا البلدان املتقدمة لحرص 
اروق�ة  يف  توطين�ه  ع�رب  امل�ال 
املص�ارف واالنتق�ال اىل التعام�ل 

االلكرتوني«. 
امل�رصف  »رشوع  ع�ىل  وأك�دت 
بتطبي�ق نظام � بصمتي تكفلني 
اص�دار  ت�م  اوىل  كخط�وة   �
امل�رصف  ف�روع  اىل  التعليم�ات 

بالغاء رشط الكفيل الضامن ملنح 
سلف املتقاعدين البالغة ٣ مايني 
دين�ار وذل�ك بالتع�اون مع هيئة 
التقاع�د الوطنية ورشكة التامني 
الوطنية وبمجرد اكتمال املعاملة 
يتم رف�ع مبلغ الس�لفة لبطاقته 

الكرتونيا«.
وبينت ان�ه »بمجرد قي�ام طالب 
السلفة بوضع بصمته لدى الفرع 
س�تظهر بياناته كاف�ة لدينا بما 
يتي�ح معرفة تعامات�ه املالية يف 
ح�ال ش�موله بس�لف او قروض 
اخرى وسامة موقفه املايل، الفتة 
امل�رصف يف توس�عة  اىل »م�ي 

اص�دار  بص�دد  ونح�ن  النظ�ام 
بطاقات دف�ع الكرتونية ملوظفي 
الدوائ�ر املوطن�ة رواتبه�م ل�دى 
امل�رصف ونتنافس م�ع املصارف 
االخرى لتطبيق هذا النظام  ضمن 
املالية  الحكومة ووزارة  توجهات 

والبنك املركزي العراقي ».
املتقدم�ة  »ال�دول  ان  وتابع�ت   
تستهدف الش�مول  املايل لتحقيق 
التنمية املستدامة بعيدا عن حمل 
املبالغ النقدية وهذا النظام يسهم 
ايضا يف خفض حدة التضخم املايل 
وتدوير وخل�ق  الودائع يف النظام 
امل�رصيف ولق�د س�عينا من�ذ مدة 

اىل انق�اذ هذا النظ�ام عرب حملة 
لتحديث بيانات الزبائن لدى فروع 
امل�رصف واطلقنا جائ�زة للزبون 
املث�ايل ال�ذي يس�ارع يف تحدي�ث 
بياناته إلدخال�ه ضمن املقرتعني 
للف�وز بواح�دة من ث�اث جوائز 
هي سيارات حديثة وذلك من باب 
حث الزبائن عىل تحديث بياناتهم 
الخامل�ة  ارصدته�م  وتحري�ك 
فض�ا عىل اطاق حوافز ملوظفي 
الف�روع الت�ي تس�تكمل تحديث 
بيانات زبائنه�م ويهدف التعامل 
االمث�ل م�ع الزبائن وتش�جيعهم 

عىل التحديث.

األمانة العامة ملجلس الوزراء تشكل فريق حكومي 
إلزالة جتاوزات احلصص املائية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت األمانة العامة ملجلس الوزراء، عن »تش�كيل فري�ق عمل ملتابعة وضع 
الحصص املائية يف املحافظات الجنوبية«.

وذكر بيان لامانة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه »إستناداً اىل موافقة 
رئيس مجلس الوزراء عىل توصيات االجتماع املختص بمعالجة ش�حة املياه يف 
املحافظ�ات الجنوبي�ة املنعقد يف الخامس والعرشين من الش�هر املايض، تقرر 
تشكيل فريق عمل يتوىل متابعة وضع الحصص املائية يف املحافظات الجنوبية 

وازالة التجاوزات، عىل ان ينجز مهامه خال ثاثة أشهر«.
وأضاف ان »االمر الديواني رقم ١٣٣ لس�نة 2٠١7 بني ان تش�كيل الفريق جاء 

لتنفيذ الفقرة ١١ من التوصيات«.
وأوض�ح البيان ان »الفريق يرتأس�ه رئيس س�كرتارية الهيئة العليا للتنس�يق 
ب�ني املحافظ�ات طورهان املفتي، وعضوي�ة ممثلني عن وزارة امل�وارد املائية، 
ومحافظ�ات )بغ�داد، املثنى، باب�ل، الديوانية، ذي قار، واس�ط(، باإلضافة اىل 

ممثل عن قيادة العمليات املشرتكة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الوكيل الفني لوزارة النقل مدير عام س�لطة الطران املدني العراقي 
عباس عمران، س�فر جمهورية الربازيل سعادة السر ميغيل دي ماغا لهايز، 

واستعرض معه العاقات الثنائية بني البلدين«. 
واف�اد بيان الع�ام الوزارة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان » الجانبان عقدا 
اجتماع�ا ملناقش�ة القضايا الخاصة بالط�ران املدني وفتح آف�اق التعاون يف 

مجال النقل الجوي بني العراق والربازيل«.
وبني عمران انه »جرى االتفاق عىل ان تكون س�نة 2٠١٨ هي س�نة فتح افاق 

التعاون بني البلدين«. 
يذكر ان س�لطة الطران املدني عقدت ٣ اتفاقي�ات يف مجال النقل الجوي بني 

العراق ودول اوربية ومقبلة عىل عقد اتفاقيات جديدة يف املجال ذاته .

   بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس مدير الرشك�ة العامة للخطوط الجوية العراقية م�ران فريد، اجتماعاً 
موس�عا مع ال�وكاء العامني للرشك�ة يف جميع املحافظات العراقية ملناقش�ة 

عمل هذه املكاتب واملعوقات التي تواجههم«. 
واوعز فريد بحس�ب بيان العام الوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، باالرساع 
بتذليلها جميع العقبات التي تواجه العمل ، مؤكدا عىل »رضورة تكثيف جهود 
العامل�ني يف هذه املكاتب من اجل تقديم افضل الخدمات للمس�افرين خاصة 
مع بدء موسم العمرة واعياد رأس السنة امليادية ومواكبة التطور الحاصل يف 

مجال الحجز واالصدار«.
واض�اف انه »البد م�ن تكثيف الدورات للعاملني عىل االنظم�ة الحديثة املعتمدة 

دولياً واعتماد مبدأ التنافس بني املكاتب ومكافأة املتميزين منهم .

الزراعة تبحث آفاق التعاون مع لبنان
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يف    380  ( بإعالنن�ا  وإلحاق�ا  راغ�ب  حص�ول  لع�دم 
2017/11/12( تعلن لجن�ة البيع وااليجار يف  مديرية 
بلديات ميسان عن تأجري )1( ملك استنادا لقانون بيع 
وايج�ار اموال الدول�ة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل 
من يرغب االش�راك باملزايدة العلني�ة مراجعة مديرية 
بلديات ميسان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوما 
تب�دأ من اليوم الت�ايل لصدور  االعالن مس�تصحبا معه 
تأمين�ات قانونية ال تقل عن 25 % م�ن القيمة املقدرة 
وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري 
من م�دة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية 
بلدية الكحالء ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اجور 

النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

تنويه 
كن�ا ق�د نرشن�ا يف جري�ده املس�تقبل بالع�دد )1502( يف 16 / 8 / 
2017 اعالن مديري�ه صالح الدين وفدر ورد س�هوا يف الحقل) 13 ( 
خانه املس�احه )75 ( دونم خطاء والصحيح ) 20 ( دونم لذا اقتىض 

التنويه .

فقدان
فقدت مني الوثيقه املرقمه 00022915 _25 العدد 23 الصادره من 
مدرس�ة عكاظ بتاري�خ 16/4/2007 واملعنون�ه اىل وزارة الداخليه 
بأس�م . منتظ�ر كاظم خرض . فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ 
رقم الدعوى 6650 / ش / 2017 

إىل / املدعى عليه ) عيل عبد االمري حسن ( 
م / اعالن 

اقام�ت املدعي�ة ) حذام جعف�ر عبد الصاح�ب ( الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة اعاله وال�ذي تطالب�ك فيه�ا ) بالنفق�ة ( وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب ماج�اء برشح املبل�غ القضائ�ي عىل ورق�ة التبليغ 
واملؤي�دة بخت�م املجل�س املحيل تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ويف حالة ع�دم حضورك او من ينوب عن�ك قانونا يف موعد 
املرافعة املوافق 27 / 12 / 2017 سوف تجري املرافعة بحقك غياباا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 
ليث امني محمد

فقدان
فق�دت مني هوية نقابة املهندس�يني العراقيني فرع بغداد باس�م  ) 

عيل كاظم رايض ( عىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

فقدان
فق�د مني الوص�ل املرق�م 1669496 رقم الدلي�ل 2660 الصادر من 
بلدية النجف باسم ) مهدي حميد جواد ( عىل من يعثر عليه تسليمه 

إىل جهة اإلصدار

فقدان
فق�د مني الوص�ل املرق�م 1669497 رقم الدلي�ل 2661 الصادر من 
بلدية النجف باسم  ) مهدي حميد جواد ( عىل من يعثر عليه تسليمه 

إىل جهة اإلصدار

فقدان
فق�دت مني هوية نقابة املهندس�يني العراقيني باس�م  ) نوار جمال 

جابر ( عىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

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

العدد: 1317/ب/2017
تاريخ:2017/12/14

اىل/ املدع�ى عليه /املدي�ر املفوض لرشكة بغداد الس�الم للصناعات 
الغذائية-إضافة لوظيفته 

م/اعالن
للدع�وى البدائي�ة املقامة من قبل املدعي الس�يد )مدير عام الرشكة 
العام�ة لألدوية واملس�تلزمات الطبية يف س�امراء إضافة لوظيفته( 
والتي فوائد قانونية )269500000( مائتان وتس�عة وستون مليون 
وخمسمائة الف دينار وبالنظر لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ املفوض )قاس�م س�لمان( املنس�وب اىل مركز 
رشط�ة الزعفراني�ة بتاري�خ 2017/8/20 بموجب كت�اب محكمة 
ارتحال�ك  واملتضم�ن   2017/8/23 يف  1317/ب/2017  الك�رادة 
اىل جه�ة مجهول�ة واش�عار مخت�ار محل�ة 965 املدعو ع�يل عزيز 
كاظم التميم�ي واملصدق بختم املجلس املح�يل عليه قررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافع�ة املصادف 
2017/12/25 وعن�د ع�دم حضورك يف موعد املرافع�ة او من ينوب 
عنك قانوناً او تقديم معذرة مرشوعة فس�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وفق القانون.
القايض
احمد مهدي محمد

اعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية

أق�ام املدع�ي )هربوش باجي ش�نيت( دعوى قضائي�ة لتبديل لقبه 
وجعله )الس�اعدي( بدال من )الحركويص( فمن لديه حق االعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً م�ن تاريخ النرش 
وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

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

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 2077/ب/2017
التاريخ 2017/12/18

اعالن
املدعى /نزار عزيز عيل

املدعى عليهم / نوفل ونوار اوالد نزار عيل
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل 1260/18 الجبيلة 
ومس�احة 218م2 و 58 س�م وه�و عب�ارة ع�ن دار س�كن تق�ع يف 
منطقة س�كنية يف منطقة دور الضباط تقع عىل ش�ارع فرعي وان 
ال�دار مؤلفه م�ن طابقني وانه متك�ون من طارم�ة امامية ومرفق 
صح�ي خارج�ي واس�تقبال ومطبخ وغرفت�ني نوم وحم�ام داخيل 
يف الغرف�ة ودرج ي�ؤدي الطاب�ق العل�وي املتكون م�ن غرفتني منام 
وصالة ومطبخ مع مش�تمالت الصحية البناء من الطابوق ومسقف 
بالكونكريت واالرضية من الكايش درجة عمرانه قديم وانه مشغول 
من قبل املدعي فمن له رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع دفع 
التامين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة البالغة مائتان 
واثنان وس�بعون مليون وس�بعمائة ال�ف دينار وس�تجري املزايدة 
الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثون ليوم التايل لنرش االعالن 

ويتحمل  املشري اجور املناداة
القايض علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد / 1517/ب2017/1
التاريخ / 2017/12/18

اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه : حسني عبد مجيد

اص�درت محكمة بداءة بعقوبة القرار املرق�م 1517/ب2017/1 يف 
2017/12/4 والق�ايض بتاديت�ك للمدع�ي )وزي�ر الداخلية اضافة 
لوظيفت�ه( الس�الح ال�ذي بذمت�ك والعائ�د اىل دائرة املدع�ي اضافة 
لوظيفت�ه نوع مس�دس كالك رق�م ) GMD058 ( وعت�اد 9 ملم 50 
اطالقة ومخ�زن فارغ  عدد 3 وعدة تنظيف عدد 1 وعدة امالء عدد1 
وغطاء مس�دس ع�دد1 وان تع�ذر فقيمتها البالغة خمس�ة ماليني 
وسبعمائة وخمس�ون دينار وتحميلك الرس�وم واملصاريف واتعاب 
محام�اة وكي�ل املدع�ي اضاف�ة لوظيفت�ه الرائد الحقوقي حس�ني 
عالوي راش�د مبلغ خمس�مائة ال�ف دينار وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ عن طري�ق مركز رشطة هبهب بالعدد 
ق11672/8/2 يف 2017/12/13 واملص�دق م�ن املجل�س املح�يل 
لقضاء هبهب قررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق النرش بواسطة 
صحيفت�ني يوميتني محليتني ويف حالة ع�دم االعراض واتباع طرق 
الطع�ن القانوني س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة القطعية حس�ب 

القانون
القايض وميض عادل عبد القادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد / 1820/ب2017/3  

التاريخ 2017/12/18
اعالن

اىل املدعى عليه :عدنان حامد حسن
اق�ام عليك املدعي محمد داود س�لمان امام ه�ذه املحكمة الدعوى 
املرقمة اعاله وطلب الحكم بالزامه بمنع معارضته وتسليمه العقار 
املرقم 8359/2م39 كاطون خاليا من الشواغل وتحميلك املصاريف 
واتع�اب املحام�اة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ عن طريق مركز رشطة العثماني�ة بكتابهم املرقم 12189 
يف 2017/12/14 ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك ع�ن طريق النرش 
بواس�طة صحيفتني يوميت�ني محليتني للحضور اىل ه�ذه املحكمة 
صباح يوم 2017/12/24 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون 
القايض شيماء عباس عيل

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 382/ب/2015
التاريخ 2017/12/11

اعالن
املدعى / جميلة مجيد حسن

املدعى عليهم / فتنة فتاح مصطفى وفهيمة مجيد مصطفى 
واحمد وصبيحة وفهيم�ة اوالد مال محمد وحياة عيل محمد 
ومال عبد الله محس�ن وحس�ني وخديجة اوالد م�ال عبد الله 
وصبيح�ة وج�واد ويعق�وب اوالد ابراهي�م مصطفى وامني 
وعبد السالم ورديف وحامد وعبد الحافظ ورجب واسماعيل 
وس�ليمة وفهيمة اوالد رش�يد الحاج عزاوي ورازقية محمد 
صال�ح وحمدان وعيل وعبد الله ومس�عود اوالد امني رش�يد 
وامينة عبد ال�رزاق الحاج وعبد الس�تار وعطية وبهية اوالد 
حميد مجيد وهاشمة محمود ومنعم وسليم وطالب وعدوية 
اوالد م�ال محمد وموىس وعبد الوه�اب وامينة وصفية اوالد 
عب�د الرزاق عب�د اللطي�ف وس�ميعة وفطومة اوالد حس�ن 
بركات وفطومة محمد حس�ني وحسيبة وفائقة اوالد رؤوف 
السيد محمود وحسن وكريم وشهود اوالد الحاج عيل وفائق 
ورؤوف الس�يد محم�ود ومه�دي وعب�د الله وفاض�ل حميد 

وفضيلة وكميلة اوالد مجيد حسني وبهية صالح لطيف.
االش�خاص الثالث�ة / احم�د وعام�ر وايم�ان اوالد س�ليم 
مصطف�ى وبلقيس وف�ردوس وفائزة وبثين�ة وامل ونعمان 
ومهند وهبة وياس�مني وهدى اوالد منذر جميل وثرية رحيم 
رضا وقتيبة محمد ياسني ومحمد وعفاف وعلياء اوالد قتيبة 
حم�د وخليل واس�ماعيل ومحمد ون�ارص وابراهيم وكريمة 
اوالد فائق رؤوف ورش�يد وس�عاد وخريية وهناء اوالد حميد 
مجي�د وكاظم وناظم وهاش�م وعادل وعبل�ة وافتخار اوالد  
جواد حميد
رئيس ديوان الوقف السني / اضافة لوظيفته

تبي�ع محكم�ة ب�داءة البرصة العق�ار تسلس�ل 5/74 كوت 
الحجاج ومساحته 1 دونم و21 اولك و25م2 )االرض فقط( 
مش�يد عليه�ا دور متج�اوزة تعود للغري قس�م منه�ا مبني 
بالبل�وك ومنها مبني بالطابوق ومنها مس�قف بالكونكريت 
املس�لح ومنها مس�قف بالحدي�د والطابوق الع�كادة ومنها 
مس�قف بالصفي�ح فمن ل�ه رغب�ة بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكمة  مع دفع التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة البالغة ثالثة مليارات ومائتان وسبعة ستمائة وستة 
ع�رش مليون دينار عن قيمة االرض فقط وس�تجري املزايدة 
الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثني ليوم التايل لنرش 

االعالن ويتحمل املشري اجور املناداة 
القايض
علوان بربوت البزوني

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

العدد :بال
التاريخ / 2017/12/18

اعالن مفقود
اسم املفقود وسام عدوان هيل

بتاريخ 2017/12/18 قدم )شقيقك( املدعو )احسان عدوان 
هي�ل( يطلب في�ه  نصبه قيما عليك لكون�ك خرجت  بتاريخ 
2006/10/23 ول�م تعد لحن االن لذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلي�ة ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من 
اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب )شقيقك( قيمة 

عليك
القايض
مؤيد  محمود الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد: 1510/ب2017/2
التاريخ:2017/12/18

اعالن
اىل / املدعى عليه / عقيل حامد بريس

بتاري�خ 2017/12/3 وبع�دد 1510/ب2017/2 اص�درت 
محكمة ب�داءة بعقوبة حكما غيابيا بحقك قىض الزامك بان 
تعي�د للمدع�ي وزير الداخلي�ة ، اضافة لوظيفت�ه ما بذمتك 
عين�ا وان تع�ذر فاقيامها املؤرشة ازاءها وه�ي )1 � بندقية 
كالشينكوف عدد اربعة سعر الواحدة خمسة ماليني دينار 2 

� اربعة مخازن عتاد سعر املخزن الواحد مائة الف دينار( 
والبال�غ مجموعها اقيامها الكيل ع�رشون مليون واربعمائة 
ال�ف دين�ار وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة بلدروز واش�عار مختار منطقة دور 
منديل قررت هذه املحكمة تبليغك بالحكم الغيابي بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ويف حال تبلغ�ك ومىض مدة 

الطعن سيكتسب الحكم الدرجة القطعية 
القايض
مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2146/ب/2017
التاريخ : 2017/12/14

اعالن
اىل املدعى عليهم / 1 � فاخر محمود عبد الحسن 

2 � رشدي عبد الصاحب مهجر
3 � اياد عودة غليم

اصدرت ه�ذه املحكمة ق�رار الحكم البدائ�ي املرقم 2146/
ب/2017 واملتضم�ن الحكم بالزامك�م بالتكافل والتضامن 
بتأدي�ة للمدع�ي مدي�ر م�رصف الرافدين اضاف�ة لوظيفته 
مبلغ وقدره ثالثون مليون وس�بعمائة وواحد وعرشون الف 
وخمسمائة واربعة وخمس�ون دينار وتحميلكم املرصوفات 
بضمنه�ا اج�ور محام�اة وكيل�ه املدع�ي ولتع�ذر تبليغكم 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
وتأيي�د املجلس البلدي ملنطقة القبلة حي املهندس�ني االطباء 
ومنطقة ش�ط العرب الحوام�د ش13 � ش17 ومنطقة حي 
الخليج العربي عليه قرر تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولكم حق االعراض واالستئناف والتمييز خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض
محمد قاسم عبود

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 875 الحرية

املحلة او رقم واسم املقاطعة :
املشتمالت : دار تحتوي عىل محالت ومعمل نجارة

النوع : ملك رصف
رقم الباب :

رقم الشقة :
املساحة :

املزروعات او املغروسات: 
واردات املبيع السنوية : 

الشاغل : عبد الرزاق عباس عيل
مقدار املبيع :

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن عبد الرزاق عباس عيل 
لقاء طلب الدائن مرصف زراعي ابو صخري املس�تحق البالغ 
) 10000000( دينار فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خ�الل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية او 
كفالة مرصفي�ة ال تقل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع 
البالغ )80000000( دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة
مالحظ /املدير 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : م 51 اللهيبات
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 744/1 الحرية

الجنس : دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الشقة :

املساحة :
املشتمالت : غرفتني نوم وصالة واستقبال وصحيات

املزروعات او املغروسات: 
واردات املبيع السنوية : 

الشاغل : فاضل عيدان كاظم
مقدار املبيع :50000000

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن فاضل عيدان كاظم عيل 
لقاء طلب الدائن مرصف زراعي ابو صخري املس�تحق البالغ 
) 18000000( دينار فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خ�الل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية او 
كفالة مرصفي�ة ال تقل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع 
البالغ )50000000( دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة
مالحظ /املدير 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة م 3 الحرية
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 1251/1 الحرية

الجنس : دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الشقة :

املساحة :
املش�تمالت : غرفت�ني ن�وم وصال�ة واس�تقبال وصحيات يف 

االرض وغرفتني نوم وصالة الطابق العلوي
املزروعات او املغروسات: 

واردات املبيع السنوية : 
الشاغل : كريم عبد الزهرة رسداح 

مقدار املبيع :80000000
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن كريم عبد الزهرة رسداح 
لقاء طلب الدائن مرصف زراعي ابو صخري املس�تحق البالغ 
) 15000000( ملي�ون دينار فعىل الراغب يف االش�راك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البال�غ )80000000( دينار وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة
مالحظ /املدير 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة م / 51 اللهيبات
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 107/1  

الجنس : دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الشقة :

املساحة :
مس�قف  واس�تقبال  وصال�ة  ن�وم  غرفت�ني   : املش�تمالت 

بالشيلمان
املزروعات او املغروسات: 

واردات املبيع السنوية : 
الشاغل : محمد مهدي ياسني 

مقدار املبيع :50000000
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن محمد مهدي ياس�ني 
لقاء طلب الدائن مرصف زراعي ابو صخري املس�تحق البالغ 
) 10000000( ملي�ون دينار فعىل الراغب يف االش�راك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البال�غ )50000000( دينار وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة
مالحظ /املدير 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

قدم املواطن )كمال فاضل محمد امني( طلبا اىل هذه املديرية 
يطل�ب فيه تس�جيل اللقب يف قيده وجعل�ه )ابو كلل( وعالم 
بأحكام املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 
2016 املعدل تقرر  نرش الطلب بإحدى الصحف املحلية فمن 
لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية خ�الل فرة عرشة ايام 
م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب حس�ب 

االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

اعالن
تعلن االمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة عن اجراء مزايدة 
علنية لبيع املواد املس�تهلكة من زي�وت وبطاريات واطارات 
العجالت بموجب قانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم 21 
لس�نة 2013 علما ان  التاريخ  املزايدة العلنية هو يوم االحد 
املوافق 2017/12/24 يف تمام الس�اعة عارشة صباحا وملدة 
يوم واحد وس�يكون مكان اجراء املزايدة يف س�احة الضمان 
التابع�ة للعتبة العلوية  املقدس�ة مقابل فن�دق املوفق فعىل 
الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة  العتبة العلوية 
املقدس�ة / قس�م الش�ؤون القانوني�ة مس�تصحبني معهم  
تأمين�ات قانونية والبالغة 20% من القيمة املقدرة للمواد وال 
يس�مح  الدخول يف املزايدة اال املزايدين الذين يحملون معهم 

تأمينات قانونية 
مستمسكات الثبوتية :

هوية احوال املدنية

حرضات السيدات والسادة مسامهي رشكة مرصف التعاون االسالمي 
لالستثامر ) مسامهة خاصة ( 

م / اعالن دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة 
تحية طيبة .... 

استنادا الحكام املواد 87 ، 88 ، 89 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لقرار مجلس االدارة امل�ؤرخ يف 16 / 10 / 2017 يرسنا دعوتكم لحضور 
اجتم�اع الهيئ�ة العام�ة للمرصف يف الس�اعة الع�ارشة من صباح ي�وم الخميس 
املصادف 18 / 1 / 2017 يف بناية املرصف الكائنة يف بغداد / الكرادة / املس�بح / 

محلة 929 – شارع 17 – بناية 59 للنظر يف جدول اعماله االتي : 
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة بخصوص نشاط املرصف للسنة املالية املنتهية 

يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقبي الحس�ابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 

واتخاذ القرارات الالزمة بشانه واملصادقة عليه .
3 – مناقش�ة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 

2016 واملصادقة عليها .
4 – مناقشة امليزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة املنتهية يف 31 / 12 / 

2016 واتخاذ القرارات الالزمة بشانها واملصادقة عليها .
5 – مناقشة مقسوم االرباح وكيفية الترصف به واتخاذ القرار الالزم بشانه .

6 – تعيني مراقبي حس�ابات عدد ) 2 ( للس�نة املالية 2017 وتحديد اجورهم وفق 
ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

7 – اب�راء ذمة رئي�س واعضاء مجل�س االدارة وتحدي�د مكافاتهم للس�نة املالية 
.2016

8 – مناقشة موضوع اقالة عضو مجلس االدارة ) عبد الجبار احمد رحيم الربيعي 
( لعدم موافقة البنك املركزي العهراقي عىل عضويته واتخاذ القرار الالزم بشانه .

نرجو حضوركم بالذات او انابة غريكم من املس�اهمني بموجب س�ند انابة او من 
الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل وابراز شهادة االسهم االصلية وايداع االنابات 
وال�وكاالت لدى الرشكة قبل ثالث�ة ايام يف االقل من موعد االجتماع وفقا للمادة 91 
م�ن قانون الرشكات ويف حالة ع�دم اكتمال النصاب القانون�ي يؤجل االجتماع اىل 

نفس الزمان واملكان من االسبوع التايل وذلك بتاريخ 25 / 1 / 2017 .

اعالن دعوة اهليئة العامة 
إىل الس�ادة مس�اهمي رشك�ة دل�ة الهان�ي للتأمني مس�اهمة خاصة 

الكرام 
اس�تنادا إىل قانون الرشكات رق�م 1997 املعدل وتنفيذا لقراري مجلس 
ادارة الرشك�ة املؤرخ�ني يف 15 / 8 / 2017 و 16 / 8 / 2017 يرسن�ا 
دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة العامة صباح ي�وم االربعاء املصادف 
10 / 1 / 2017 الس�اعة الع�ارشة صباح�ا يف مقر الرشك�ة الكائن يف 
محافظة بغداد / الكرادة العرصات الهندية م / 929 ش / 30 – عمارة 

133 مكتب ) 29 – 133 ( وذلك ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للسنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 / 

12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب حس�ابات والحس�ابات الختامية للسنتني 
املاليتني املنتهيتني يف 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واملصادقة 

عليهما .
3 – اق�رار تعيني الس�يد ) فريدون مجي�د الياور ( مراقب للحس�ابات 
للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2016 وتعيني مراقب حس�ابات 

لسنة 2017 وتحديد اجوره .
4 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

5 – انتخاب مجلس ادارة جديد 
6 – تعدي�ل اس�م الرشكة من ) رشكة دلة الهان�ي للتأمني / م . خ ( إىل 
) رشك�ة االندلس للتأمني العام الدويل / م . خ ( وتعديل املادة االوىل من 

عقد الرشكة التاسييس .
راجني حضورك�م اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب صك االنابة 
او توكي�ل الغ�ري بموجب وكالة ص�ادرة من كاتب الع�دل عىل ان تودع 
االاناب�ات او الوكاالت قبل ثالثة ايام من تاريخ االجتماع ويف حالة عدم 
تحقق النصاب القانوني يؤجل االجتماع إىل االسبوع املقبل الذي يليه يف 

نفس الزمان واملكان املحدد واملصادف االربعاء 17 / 1 / 2017
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وبطاري�ات س�يارات وكرايس وطابعات واجهزة استنس�اخ(  وحاس�بات 
دس�ك توب واجهزة هواتف نقالة واثاث مكتبي والعائدة اىل هيئة استثمار 
املثنى وملدة )15( خمسة عرش يوما اعتبارا من تاريخ 2017/12/14 فعىل 
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املغادرة غربًا
تناف�س  رواي�ة » مغ�ادرة الغ�رب«  للكاتب الباكس�تاني  محس�ن حامد على  
جائ�زة »المان بوك�ر«، إنها رواية ع�ن الهجرة واالنتقال من م�كان إلى آخر، 
م�ن خالل قصة تجمع بين رجل وامرأة  هما س�عيد وهو ابن ألس�تاذ جامعي 
مرم�وق ويعمل في ش�ركة اع�الن، ونادية  وه�ي فتاة ترتدي  زي�ا من اللون 
األسود بالكامل، وتعمل في شركة تأمين، تعيش وحيدة وتركب دراجة نارية، 
هي مس�تقلة وغير مؤمنة بش�يء، أنها قصة تجمع  بي�ن اثنين متضادين في 
االتجاهات والتفكير، يلتقيان في مدينة بال اسم محدد، لكنها تعج بالمهاجرين 
الذي�ن جاؤوا من مكان آخر ال يعتبرونه الجنة وال الجحيم، لكن كل ما فيه من 
ضغ�وط أجبرتهم على تركه. لكن س�عيد ونادية يمضيان في رحلة مش�تركة 
تقودهم�ا إلى س�ان فرانسيس�كو، وإلى لندن. تتن�اول الرواي�ة أيضا الحرب، 
وقضايا انس�انية مؤلمة تظل موضع تساؤل مثل التحرش الجنسي، والجشع 
المادي،يظه�ر حامد أيض�ا تناقضات الحي�اة المعاص�رة، وفانتازيتها أحيانا 

خاصة في العالقة بين البطلين وما فيها من احتماالت متعددة.

الس�عادة هي غياب األلم« تبدو هذه العبارة 
التي ترددها احدى بطالت الكاتبة اليزابيث 
س�تروت، جمل�ة محورية في أعم�ال هذه 
الكاتبة التي تتناول الجانب النفسي والعالم 
الداخل�ي لألش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن 
االكتئاب وم�ن احباطات الحياة العصرية.. 
ف�ي هذا الع�ام تنافس روايتها » كل ش�يء 
ممكن » على جائزة »المان بوكر« وحس�ب 
وجهة نظر النقاد فإنهم يعتبرون س�تروت  
كاتبة مهمة و يتميز أس�لوبها بقوة المعه 
وذكاء ف�ي الس�رد، مما يجعل ش�خصيات 
أبطاله�ا تعي�ش لوق�ت طوي�ل ف�ي ذه�ن 

القارئ.. 

كل يشء ممكن

          آمال القاسم

  على ش�رفِة العم�ِر .. س�نوقُد قنديالاً 
لوُنه أحالُم البرتقال ؛ س�ُنصلّي الفجَر 
وال نَم�لُّ م�ن كتاب�ِة النوِر أس�طورةاً 
 .. المؤّجل�ِة  الوصاي�ا  م�ن  �ا  وقطافاً
ا ومئي�ن كي نطِوَي  س�ندعو اللَه َدهراً
أحزاَن اليائس�ين ؛ التي تك�ّورْت على 
ا من ُصفرِة  نفِس�ها تحَت ظلِّها ، خوفاً
�ا .. حي�ن  الم�وِت واالنتح�اِر احتراقاً
تلتق�ُط أنفاَس�ها ع�ن األرِض وق�َت 

عاِش ..  الرُّ
ُترى ك�م برع�ٍم ُح�رَم م�ن الرَّضاعِة 

، وق�َت اجتاَح�ْت ِش�راُعهم المراك�َب 
والّريَح .. !

وك�م نج�ِم ُس�هيٍل أضاع�وا ألَنهم لم 
يفهم�وا أس�راَر البوص�الِت ، وأصوَل 
التعاقِب بين فص�وِل الحياِة وال نهايِة 

األشياء .. ! 
وك�م تج�ّزأْت أرواُحن�ا فتاتاً�ا للطيوِر 

الالجئِة ..؟!!
ُخ بغريِم  وك�م مّرٍة قلُت لَك أيُّه�ا الملطَّ

السواِد : 
لن تس�تأذَن الش�مُس الفجَر كي تقتَل 

الليل ...!
سكرة القمر

عىل رشفة العمر .. 

النارشون والقرصنة
           محمد حياوي 

أطل�ق اتح�اد الناش�رين الع�رب حملة 
واس�عة ضد قرصن�ة الكت�اب مؤخرا، 
لتثقي�ف جمه�ور الق�ّراء والمتابعي�ن 
والناش�رين، بأن نسخ الكتاب وتزويره 
أو طباعت�ه م�ن دون مراع�اة حق�وق 
المؤلف والناش�ر األصلي وبيع النس�خ 
المقرصنة ف�ي المكتبات، ه�و بمثابة 
س�رقة علنية يعاق�ب عليه�ا القانون، 
شأنها بذلك شأن الجرائم األخرى، وفي 
الوقت ال�ذي نحيي في�ه القائمين على 

تلك الحملة وندعمهم بقّوة.
ال بّد أن ننوه بأن المستهدفين بالدرجة 
األول�ى منها هم الناش�رون أنفس�هم 
بش�كل مباش�ر ومن ثم جمهور القّراء 
بالدرجة الثانية، ألن من يقوم بعمليات 
القرصن�ة والتزوي�ر ه�م بع�ض دور 
النش�ر الطارئ�ة عل�ى مهن�ة صناع�ة 
الكت�اب، ال س�ّيما تل�ك الت�ي تعمل في 
بل�دان تغي�ب فيه�ا القواني�ن الخاّصة 
بحماي�ة الملكي�ة الفكري�ة، أو تش�هد 
تسامحا وغض نظر عن تطبيقها، لعدم 
وعي الجهات المس�ؤولة فيها بأهمية 

الكت�اب والحقوق الفكري�ة للمؤلفين، 
كونها تقبع في أسفل سلّم اهتماماتهم 
الحقوقي�ة، أقص�د إذا م�ا أخذن�ا بنظر 
االعتبار عدم اهتمامها بضمان الحقوق 
المدنية لمواطنيها بشكل عام. ولألسف 
فأن مثل تلك الظاهرة منتشرة في أكبر 
بلدي�ن عربيين على خارطة القراءة، أال 
وهما مص�ر والعراق.وفي الوقت الذي 
تبذل فيه الجهات المس�ؤولة في مصر 
جهودا طّيبة م�ن أجل محاربة قرصنة 
الكتب وتزويرها )شهد معرض القاهرة 
النش�ر  دور  بع�ض  مداهم�ة  األخي�ر 
والمكتب�ات ومص�ادرة كمي�ات كبيرة 
م�ن الكت�ب المقرصنة م�ن مخازنها، 
بح�ث وتش�جيع م�ن اتحاد الناش�رين 
الع�رب واتحاد الناش�رين المصريين(، 
إاّل أن الس�بب الرئي�س ال�ذي يدفع تلك 
ال�دور إلى ممارس�ة مثل ه�ذه األفعال 
المش�ينة، ظل م�ن دون معالجة أو حّل 
ناج�ع في الحقيقة، فنظ�را إلى هبوط 
الق�درة الش�رائية للمواط�ن المصري، 
بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، 
م�ازال الق�ارئ هن�اك، وه�و م�ن أهم 
القّراء، يعاني من ارتفاع أسعار الكتب، 

ال س�ّيما تل�ك المطبوع�ة ف�ي بيروت 
والخلي�ج، ولع�ل األم�ر نفس�ه ينطبق 
بدرجات متفاوتة على القّراء في سوريا 
والمغرب والسودان للسبب نفسه، لكن 
كثاف�ة وحج�م الق�ّراء في مص�ر أكبر 
بكثير كما هو معروف.وحسب القاعدة 
المعروفة للناش�رين جيدا، فإن الكتاب 
كلّم�ا ق�ّل ثمن�ه انتف�ت الج�دوى م�ن 
تزوي�ره أو قرصنته، لكن ما زال الكثير 
من الناش�رين الجادين يجادلون بشأن 

ارتف�اع تكالي�ف الطباع�ة والتصويب 
اللغ�وي والتحري�ر والتصمي�م، ناهيك 
عن دفع حقوق المؤلف حس�ب نس�بة 
معينة من س�عر الغ�الف والخصومات 
الكبي�رة الت�ي يقّدمونها ف�ي معارض 
الكتاب، التي أصبح�ت منفذهم الوحيد 
للبي�ع والتوزي�ع، بع�د انهي�ار ش�بكة 
التوزيع العربية بس�بب قوانين الرقابة 
المتفاوت�ة والمتناقضة ل�كل دولة من 
ال�دول العربي�ة، وهم محق�ون إلى حد 

ما بادعائهم هذا، ألن الناش�ر الحقيقي 
والمحترف ال بّد أن ينتهج طرق النش�ر 
والتوزي�ع الصحيح�ة ويح�رص عل�ى 
إظهار كتبه بالش�كل المناس�ب الخالي 
من األغ�الط اللغوية وبالش�كل األنيق 
بالح�د  المؤل�ف  حق�وق  يضم�ن  وأن 
األدن�ى، إذا كان يحت�رم عق�ل وعي�ن 
القارئ والكات�ب بطبيعة الحال.لكن ال 
بّد م�ن إيجاد طريقة ما لنش�ر طبعات 
رخيص�ة تس�تهدف الق�ارئ في بعض 
الدول ذات القدرة الشرائية المنخفضة 
مثل مصر وسوريا والمغرب والسودان، 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال بّد من 
تثقيف القّراء بحقوق المؤلف والناشر 
ومحاربة الجهات التي تقرصن وتنشر 
نسخا رقمية PDF من الكتب على شبكة 
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، 
إدارات  م�ع  التع�اون  م�ن  ضي�ر  وال 
شبكات التواصل االجتماعي ومكاتبها 
اإلقليمية في المنطقة العربية، كما هو 
حاص�ل في أوروب�ا وأمي�ركا، إذ تقوم 
إدارات تلك المواقع بحظر المش�تركين 
الذي�ن يروجون أو ينش�رون نس�خ ال� 

PDF من الكتب.

حمفوظ يواجه بارت يف كتاب نجاة عيل
            صبحي موسى 

حينما تحدث الفرنس�ي روالن بارت 
عن »م�وت المؤل�ف« وانفصاله عن 
نّصه بمج�رد أن ينتهي م�ن كتابته، 
وضع الكثيرين في مأزق التعامل مع 
الجانب اإلنس�اني للكات�ب، وعالقته 
بنصوص�ه ووعيه أثن�اء كتابته لها. 
لك�ن يبدو أن هذا الم�وت ليس أكيدااً، 
فثم�ة ط�رق وآلي�ات أخ�رى إلحياء 
المؤلف واس�تحضار وج�وده داخل 
نصوص�ه الروائي�ة، منه�ا الطريقة 
الت�ي اعتمدته�ا الش�اعرة نجاة علي 
ف�ي كتابه�ا »ال�راوي ف�ي رواي�ات 
نجيب محفوظ« )دار الهالل(، وكان 
ف�ي األصل موض�وع دراس�تها لنيل 
الدكتوراه من جامعة القاهرة. يتألف 
الكتاب من أربعة فصول، األول يخّص 
الجان�ب النظ�ري ال�ذي عرضت فيه 
نجاة علي تاريخ المصطلح، وتعامل 
النقاد مع�ه بدءااً م�ن أفالطون الذي 
قال - وفق جي�رار جنيت- في كتاب 
»الثالث ِمن الجمهورية«: أن الحكاية 
الخالصة هي التي يبذل فيها الشاعر 
الجه�د لحملن�ا عل�ى االعتق�اد أن�ه 
ليس هو المتكلم فيها، بل ش�خصية 
أخ�رى. وه�و م�ا س�ماه أفالط�ون 
التقليد أو المح�اكاة، مرورااً بما قاله 
والبنيوي�ون  ال�روس  الش�كالنيون 
الفرنس�يون، وصوالاً إلى تمييز واين 
الضمن�ي )ذات  ال�راوي  بي�ن  ب�وث 
المؤلف الثانية(، والراوي غير المعلن 
)غير الممس�رح(، وال�راوي المعلن 
)الممس�رح(، وينقس�م األخير إلى: 

المش�ارك  الراوي  المراقب،  ال�راوي 
ف�ي األحداث، ال�راوي ال�ذي يعكس 
الح�دث. أم�ا الفص�ل الثان�ي فحمل 
عن�وان »الراوي وتح�والت الخطاب 
الروائي في روايات نجيب محفوظ«، 
وقسمته الباحثة إلى ثالثة مرتكزات 
أوله�ا كان عالقة ال�رواي بتحوالت 
الخطاب، وهو المرتك�ز الذي ذهبت 
فيه إلى أن معظم من درس�وا نجيب 
محف�وظ وأعماله أك�دوا أن خطابه 
الروائي مّر بثالث مراحل: التاريخية 
الفلس�فية.  والمرحل�ة  والواقعي�ة 
لكنه�ا رأت أّن م�ن الصعوبة الفصل 
الح�دي بي�ن مراح�ل تط�ور خطاب 
أي كات�ب، ألن الكات�ب تحكمه نظرة 
الت�ي  فاألف�كار  للحي�اة،  ش�مولية 
يؤم�ن به�ا الكات�ب ال تظه�ر فجأة 
وال تختف�ي فج�أة. ومن ث�م قدمت 
قس�مين آخرين، أولهما بعنوان »من 
الكات�ب إل�ى الفيلس�وف«، رص�دت 
في�ه تطور الخط�اب ل�دى محفوظ 
ال�ذي بدأ حياته بالكتاب�ه عن العصر 
الفرعوني، ثم س�رعان ما انتقل إلى 
المرحل�ة االجتماعية ف�ي »القاهرة 
30« و»خ�ان الخليلي« وغيرهما، ثم 
تط�ور خطابه إل�ى المرحلة الرمزية 
ف�ي »أوالد حارتن�ا«، وغيرها، حتى 
وصل إلى الرؤية الفلسفية في أعمال 
ك�� »الطريق والمراي�ا«، ليمّر بعدها 
الخط�اب الروائ�ي ل�دى نجي�ب في 
تح�والت عدة بدأت م�ن رصد الحياة 
وفلس�فتها  تأمله�ا  إل�ى  الواقعي�ة 
والبحث عن الجوهر فيها. أما المرتكز 
القب�ح«  »جمالي�ات  ف�كان  الثان�ي 

التي اعترف�ت الباحث�ة بأنها وجدت 
صعوب�ة في تعريفها، ومن ثم لجأت 
إلى تفرقة جاب�ر عصفور بين القبح 
كموضوع للفن يتصل بمادة المبدع، 
وبين القبح كقيمة جمالية سلبية في 
الحي�اة. وذهبت إلى أن محفوظ كان 
لديه وعي ض�دي بامتياز، جعله هذا 
الوعي في حالة مس�اءلة دائمة لكل 
ش�يء، ما مكنه من رؤي�ة العالم في 
المتناقضات  جوهره كمجموعة من 
المتصارع�ة. اعتم�دت الدراس�ة في 
جانبها التطبيقي على روايات »زقاق 
الم�دق«، »أوالد حارتنا«، »ميرامار«، 
»المرايا«. وقد تلمس�ت فيها الباحثة 
وج�ود ال�راوي وتطوره وأش�كاله، 
فرص�دت في الفصل الثالث »الراوي: 
الش�كل واأليديولوجي�ا«، وقس�مته 
إل�ى ال�راوي أو المؤل�ف الضمن�ي، 
ال�ذي يق�ف ف�ي منطق�ة وس�ط ما 
بي�ن المؤلف الحقيق�ي الذي تحكمه 
أيديولوجيته، وبي�ن الراوي بأنواعه 
المختلفة في الن�ص. وذهبت إلى أن 
أب�رز مالم�ح المؤل�ف الضمني لدى 
نجيب محفوظ هي انحيازه إلى عالم 
الفق�راء والمهمش�ين عبر تس�ليط 
السرد عليهم، والتركيز على القاهرة 
بوصفه�ا منطق�ة نش�أته وعالم�ه 
األثير، فض�الاً عن تبّنيه قي�م العدالة 
وض�وح  إل�ى  إضاف�ة  والمس�اواة، 
الجانب األخالقي في أعماله، ونزوع 
المحاف�ظ ف�ي الس�رد، إل�ى درج�ة 
إدانة ش�ذوذ المعلم كرش�ة واختيار 
حمي�دة أن تك�ون فتاة لي�ل. في هذا 
الفصل أيضااً درس�ت الباحثة انتقال 

ال�رواي من المركزية إلى التش�ظي، 
حيث كان في »زق�اق المدق« بمثابة 
ال�راوي العليم القابض على س�لطة 
الس�رد، ث�م أصب�ح الراوي الش�اهد 
ف�ي  الراديكال�ي  الوع�ي  وصاح�ب 
»أوالد حارتن�ا«، ثم ال�راوي المتعدد 
النازع إلى تداول س�لطة الس�رد في 
اً الراوي المتشظي  »ميرامار«، وأخيرا
والمتج�اوز للنوع األدب�ي في رواية 
»المرايا«. لقد درس�ت ايضااً »الرواية 
وش�عرية اللغة«، موضح�ة أن اللغة 

ل�دى الكاتب النوبلي لها مس�تويان، 
المباش�ر  المس�توى  ه�و  األول 
الواض�ح، أما الثاني فهو المس�توى 
تقني�ات  اعتم�د  ال�ذي  الش�عري 
المفارقة والمجاز واالس�تعارة، وقد 
تط�ورت اللغة لديه من الكالس�يكية 
التي تهيمن عليه�ا الجزالة والبالغة 
القرآنية إلى اللغة األبس�ط واألقرب 
إلى لغ�ة الش�ارع مع الحف�اظ على 
سالمة األسلوب ووضوحه. توقفت 
الدارس�ة ف�ي فصله�ا األخي�ر أمام 

الروائ�ي،  بالزم�ن  ال�راوي  عالق�ة 
موضح�ة أن الزم�ان والم�كان م�ن 
أب�رز تقنيات الكتاب�ة الروائية، ومن 
ثم ال يمكن دراس�ة ال�راوي من دون 
ربطه بالعالقة الزمكانية في النص، 
ومعرف�ة كي�ف أث�رت انحيازاته في 
السرد. هذه العالقة التي رصدتها في 
ثالث�ة مرتك�زات هي عالق�ة الراوي 
بالمفارق�ة الزمنية، تل�ك التي تجمع 
بين زمنين في لحظة معينة، كالسرد 
االس�ترجاعي أو الس�رد االس�تباقي 
أثناء ح�دوث موقف معي�ن، وثانيها 
هو عالق�ة الرواي بالزمان والمكان، 
إذ إن الحارة تم استخدامها في شكل 
م�زدوج الدالل�ة لدي�ه. فه�ي ح�ارة 
واقعية تارة، ومعادل فلسفي للعالم 
ت�ارة أخ�رى، فضالاً ع�ن الترميز من 
خاللها إل�ى حالة العدم. فحين يغيب 
الع�دل ويس�ود الظلم تصب�ح الحياة 
بمثابة مقبرة كبي�رة، ويقول نجيب 
محفوظ ف�ي ه�ذا الس�ياق: »كتبت 
ع�ن الح�ارة كح�ارة، وكتب�ت عنها 
كوطن، وكتبت عنها كالوطن األكبر 
أو البش�رية«. وم�ن ث�م فالزمن في 
الح�ارة يقوم عل�ى دورات متكررة، 
بحيث يفتتح ال�راوي بداية كل دورة 
برس�م صورة للتغي�رات التي طرأت 
المقه�ى ف�كان  الحي�اة، أم�ا  عل�ى 
بمثابة زمكان التحوالت، س�واء في 
أح�داث الرواية أو األحداث التاريخية 

واالجتماعية التي يرصدها النص.
كان�ت المدينة هي العال�م األثير لدى 
نجي�ب محف�وظ، فهو بمثاب�ة االبن 
البار لها، ليس فقط في عدم خروجه 

منه�ا ولك�ن ف�ي االحت�كام الدائ�م 
لمنطقه�ا وفلس�فتها ف�ي الوج�ود 
والبق�اء، وم�ن ث�م ف�راوي نجي�ب 
محف�وظ مدين�ّي بامتي�از، ومن ثم 
ظه�رت تجلي�ات وعي�ه المديني في 
تمثله لم�ا تتمع به المدين�ة من قيم 
التن�وع والتعدد، وهو م�ا اتضح في 
األعم�ال البوليفوني�ة القائم�ة على 
تعدد األصوات، كما أن المدينة ظهرت 
لديه بتنوعاته�ا المكانية من حارات 
وأزق�ة وش�وارع وأحي�اء، وكان�ت 
مركزي�ة القاهرة واضحة بخلفياتها 

التاريخية وأبعادها االجتماعية.
كان اختيار نجاة علي لدراس�ة عالم 
نجي�ب محف�وظ م�ن خ�الل زاوية 
اً إل�ى أن�ه يمّثل  ال�راوي ذكي�ااً، نظ�را
أح�د المداخل غي�ر المطروقة بوفرة 
عب�ر دراس�ات تناول�ت أدب نجي�ب 
محفوظ، فضالاً عن أنها اس�تطاعت 
م�ن خ�الل ه�ذا المدخل الم�زج بين 
األعم�ال الروائي�ة لنجي�ب محفوظ 
وبين نجيب محفوظ كمؤلف، ولكن 
في صيغة الراوي بأشكاله المتعددة، 
من دون تعارض بين حضور الراوي 
الضمني ونظري�ة موت المؤلف لدى 
روالن بارت. وعلى امت�داد الكتاب/ 
الدراسة نجد عوالم األعمال الروائية 
الحياتي�ة  الوقائ�ع  وقياس�ها عل�ى 
للمؤلف وثقافته وانتماءاته الفكرية 
والحزبي�ة، وهو ما يجعلنا نهتف مع 
روالن بارت بموت المؤلف وانفصاله 
عن نصه بمجرد نش�ره ل�ه، ثم نعود 
لنهتف مع نجاة علي بحياة الراوي أو 

المؤلف الضمني.

طوفان 

تــالش ..

            مرفت غطاس

ينتع�ل امس�يتي الب�اردة 
على كتفه

يطوف بي ارجاء المدينة 
يطرق نوافذ الوجع 

ويرميني شهقة 
بال صدى

خلف شبابيك التمني 
غافية طفلتي 

تنسج من ضوء القمر
قبلة وتضعها على خدي 

مسكونة مرآتي
بشيطان دمعة 

كلما تواعدنا 
ترميني بمالمح ش�وهها 

الحزن
بما يكفي 

لتتكسر 
تتقيئ مالمحي

تلفظني 
وألفظها 

طوفان يحملني 
ألرسم الحب 

لوحة
كلما كنت فيها العاشقة 

تردني لوحدتي 
تنهرني وانهرها 

حرب 
تنبت بيني 

وانا في سريري 
أدعي الغفوة

            منى الصراف    
           

أْبَحُث ٓعْن َعقلي 
َهْل أِصل الى األماِم ؟ 

الجه�ِة  ال�ى  اُع�ود  أْم 
الَخلفية ؟ 

طق�وَس  أم�اِرس  ل�ْم 
الحياة 
ا !  يوماً

أخرُج ِمْن نفسي .. 
ال أحُب ما أراُه ! 

ال ٓضوَء بدوِن مصباح 
َكيَف لي أْن أْصَنع .. 

ا !؟  ِمْصباحاً

ُصوَرة َرَسْمتها .. 
َتَحَطمْت . 

أْسَتطيع التالِش 
ا  ال ُيَشِكُل هذا ٓفرقاً

ُكلّما َكِبرت .. 
ماَت ٓقلبي ! 

ءاطمُر رأسي .. 
في الَوحِل !؟

أْم أخُرج الُمَسٓدس .. 
ِمْن ِخزاَنتي ؟ 

وأْخَتِفي .. 
إلى األبد .. إلى األَبد . 

من ديوان ) س�فر خارج 
خارطتي (

نص سردي
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الدراما والتاريخ

االستثمار الدرامّي يف التاريخ متجّدد، ويتوّسع مع توّسع الصناعة الدرامّية 
واإلقبال الكبري عليها، لكن هل يمكن أن تحّل الدراما محّل التاريخ؟

درجت مقول�ة “إّن التاريخ يكتبه املنترصون”. بمعنى أن التاريخ انتقائّي 
يتب�ع أهواء املنترصين وسياس�اتهم يف مختلف املراح�ل، وهذه االنتقائية 
تكون مربك�ة للعلم وتراك�م الصعوبة عىل املؤّرخني والدارس�ني الباحثني 
ع�ن الحقيقة وس�ط ركام املروي�ات التاريخّية، والرسدّي�ات التي تحتفي 

باملنترصين وتقوم بتلميع صورهم وأسمائهم ليكونوا أبطال املستقبل.
ه�ل يقّدم صّن�اع الدراما معالجاته�م وحكاياتهم للوقائ�ع التاريخّية من 
خ�ال الصناع�ة الدرامّية االنتقائية بدورها؟ هل يمك�ن القول إّن التاريخ 
أصبح لعبة أو بضاعة أو ساحا بأيدي هؤالء يستغلّونه ويوّجهونه بصيغة 
قد تبدو أحيانا انتصارا للتاريخ، ورفعا للحيف عن بعض الشخصّيات التي 

طالها الغبن ألّنها كانت يف صّف املهزومني؟
يف مسلس�ل “التاج” الشهري، يكون التعاطي مع التاريخ الحديث بنوع من 
االنتقائية، يك�ون الحرص عىل إبقاء صورة امللكة إليزابيث ملّمعة س�ائدا 
عىل مختلف الجوانب األخرى، س�واء أكانت ش�خصّيات تاريخية كالراحل 
جمال عبدالنارص، أم الرئيس األمريكي الذي وقع اغتياله جون كينيدي، أم 
رئيس ال�وزراء الربيطاني أنتوني إيدن، وخلفه هارولد ماكميان، وغريهم 
من الش�خصيات.. أم كان�ت أحداثا مصريية كالع�دوان الثاثي عىل مرص 
1956، وغ�ريه من األحداث التي يتّم توظيفه�ا بطريقة انتقائّية تظهرها 
هامشّية يف مسار تعظيم البطلة..لعّل املفارقة تكمن يف أّن هناك َمن يقوم 
بتعري�ف األماك�ن التاريخّية التي تّم تصوير بعض األعم�ال الدرامّية فيها 
م�ن خال تل�ك األعمال، وكأّنها ه�ي صاحبة الفض�ل يف تكريس مكانتها 
التاريخّية، وإعادة الربيق إليها، بعد أن غلّفها غبار النسيان، وذلك من دون 
االك�راث باملكانة التاريخّي�ة واالعتبارّية لها، وكيف أّن الدراما اس�تغلّتها 
لتقوم بالرويج عىل حس�ابها، أو جعلت منها ماّدة تجارّية بحلّة درامّية..

ال يخفى أّن التاريخ يظّل نبعا يمكن النهل منه، كما يمكن انتقاء ما يوافق 
سياس�ات صّناع الدرام�ا وتوّجهاتهم، أو ما يتطلّبه الع�رض وما يفرضه 
الس�وق وما يتش�ّوق إليه الجمهور، لكن م�ن األهّمية بم�كان أن يتحرّى 
املش�اهد تفاصيل ما يتابع�ه وال يأخذه عىل محمل الج�ّد، ويبقيه يف حّيز 
الدرام�ا والتوظيف الدرامّي، ال تصديقه واإليمان به كأّنه التاريخ املفرض 

البديل، أو التاريخ الحقيقّي.
تكمن الخطورة يف تعاطي الجمهور مع الدراما التاريخّية عىل أس�اس أّنها 
تعيد حبك األحداث التاريخّية، أو تعيد تصحيح التاريخ وتصويب مساراته، 
والتغاف�ل عن فكرة أّن املعالجة الدرامّية املفعمة بالتش�ويق واللعب الفّنّي 
تبق�ى يف ميدان الصناعة والفّن واالس�تثمار، وتك�ون الحقيقة املتخّيلة يف 
زواي�ا أخرى، ال يف الصدارة كما ق�د يخّيل للبعض. وهنا عىل املتابع التمييز 
ب�ني الدراما كصناعة، والدراما كتاريخ مفرض، كي ال يضّيع بوصلته بني 

الحقيقة والتخييل والتمثيل والتجميل والرقيع واالنتقاء.

بقعة ضوء

هيثم حسين 

برجييت ياغي: كارمن من أهم نجامت لبنان
درس�ت التمثيل، نجحت يف الغناء، أبدعت 
يف امل�رسح، وأخذت م�ن والده�ا املوهبة 
لتش�ّق طريقه�ا يف  املوس�يقى  وأص�ول 
عالم الفن. هي الفنانة اللبنانية بريجيت 
ياغ�ي، التي التقيناها يف دمش�ق لتحّدثنا 
عن مش�اركتها يف الدراما السورية، وعن 
نش�اطها الفني املتعدد، س�واء يف املرسح 
حيث تحّض اليوم لعرض جديد، أو الغناء 
حيث س�تطرح أغنيتني قريب�اً، أو الدراما 

التي تشارك فيها حالياً.
يف  مش�اركتها  ع�ن  تتح�ّدث  كذل�ك، 
مهرجانات بعلبك الت�ي تعتربها الفرصة 
األه�م يف حياته�ا... إضاف�ة اىل حياته�ا 
الخاص�ة وزواجه�ا ال�ذي غ�رّي حياته�ا 

شخصياً وفنياً...
- ما الذي ش�ّدك للمش�اركة يف مسلس�ل 

»غضبان«؟
»غضبان« عمل اجتماعي كوميدي يحمل 
رس�الة إنس�انية، وه�ي امل�رة األوىل التي 
أش�ارك فيه�ا يف كوميديا من ه�ذا النوع، 
إضاف�ة اىل وج�ود فنان�ني ُسرُت بالعمل 
معهم، فذلك كله شّدني للمشاركة يف هذا 

املسلسل.
- مش�اركاتك يف الدرام�ا اللبناني�ة قليلة، 

ملاذا؟
وصلتني عروض درامية كثرية بينما كنت 
أصّور عماً، ثم تزوجت مع بداية الصيف، 
مهرجان�ات  يف  ش�اركت  ال�زواج  وبع�د 
بعلب�ك، وه�ي م�ن أه�م املهرجان�ات يف 
لبنان، وكل فنان يحلم بأن يش�ارك فيها، 
وكن�ت محظوظة ب�أن ش�اركت يف هذه 
املهرجان�ات مع فنانني مهّم�ني، وبعدها 
ذهب�ت إىل س�وريا ألش�ارك يف مسلس�ل 

»غضبان«.
كما أنني حالياً يف صدد التحضري ألغنيتني، 
إحداهم�ا غّنيتها لزوج�ي يف حفلة زفايف، 
إضافة إىل أنني أحّض ملرسحية كوميدية 
يف ب�ريوت س�ُتعرض يف منتصف الش�هر 
املقبل، وس�أطرح أيضاً أغنية »تستاهل« 
ه�ذه الف�رة، وه�ي أغني�ة كاس�يكية 
جميل�ة، م�ن كلمات صديقت�ي مي مطر 
وألحانها، وتوزيع طوني أبي خليل، وهي 
من أجمل األغنيات الت�ي قدمتها، وقريباً 

سأصّورها فيديو كليب.
- هل يجذبك املرسح أكثر من الدراما؟

ه�ذا األم�ر متعل�ق بالع�روض املقّدم�ة، 
وبالنص�وص املطروح�ة، والتي يمكن أن 

أقتنع بها وتشّدني للمشاركة فيها.
- هل تغريت بريجيت بعد الزواج؟

نعم، ح�دث تغيري يف حيات�ي، إذ أصبحت 
أكث�ر اس�تقراراً، فأن�ا مرتاح�ة بالعيش 
مع ش�خص أحبه وس�أكّون معه عائلة. 
وبالنس�بة إىل عم�ي، فقد تغ�ريت األمور 
أيضاً، بس�بب دعم زوجي ومساعدته يل، 

كما أصبحت أكثر دراية باختياراتي.
- الوقوف عىل خشبة مرسح بعلبك، ماذا 

عنى لك؟
بالطب�ع هو مهم ج�داً، بخاصة أن هناك 
فنان�ني مهمني من خارج لبنان يس�عون 
اىل الوقوف عىل هذا املرسح، وهذا رشف يل 
وإضافة كبرية اىل مسريتي الفنية، وكنت 

محظوظة جداً بهذه املشاركة.
- قدمت يف مسلسل »عرشة عبيد صغار« 
ش�خصية مركب�ة، ه�ل ه�ي م�ن أه�م 

الشخصيات التي قدمتها؟

»عرشة عبيد صغار« عمل مهم يف حياتي 
كممثلة، إذ قدمت فيه ش�خصية مركبة، 
فت�ارة نراه�ا جيدة، وط�وراً تتح�ول إىل 
ش�خصية رشي�رة، مم�ا يجعل املش�اهد 
حائ�راً، لذل�ك أعترب ه�ذا الدور م�ن أهم 
م�ا قدمته درامي�اً، ورغم أن الش�خصية 
ال تش�هبني يف الحي�اة، لك�ن اآلراء كانت 
جيدة، والناس أحّبوني فيها، واس�تطعت 

أن أوصل الرسالة املطلوبة منها.
- »شط الهوى« هو مشاركتك السينمائية 
املرصي�ة األوىل، مل�اذا ت�م اختي�ارك لدور 

باللهجة املرصية؟
ألن القائم�ني ع�ىل الفيل�م وج�دوا أنن�ي 
مناس�بة لهذا الدور، وظنوا أنني مرصية 
يف البداية، ولوال ذلك ملا أس�ندوا إيلّ الدور، 
وكنت بمثابة وجه إعاني لهم، فأنتجوا يل 
أغنية »قلب�ي وعمري« التي تم تصويرها 

يف األرجنتني.
- كن�ت إحدى الصبايا يف الجزء الرابع من 
مسلسل »صبايا«، لكن البعض وجدوا أن 

هذا الج�زء كان األضعف مقارن�ًة بباقي 
األجزاء!

بالنس�بة إيلّ، كانت مشاركتي يف مسلسل 
»صباي�ا« بجزئ�ه الرابع، تجرب�ة جميلة 
جداً، والصبايا كن لطيفات جداً وأحببتهن 
كثرياً بعد أن تعرفت إليهن عن قرب، ولوال 
ه�ذا االنس�جام الواض�ح بيننا مل�ا قال يل 

الناس إنهم أحبوني يف هذا العمل.
- ملاذا لم نرك يف عمل عربي مشرك؟

ل�م يأتني الدور املناس�ب كإنتاج وإخراج 
ونص طبعاً، فأنا لست ضد هذا النوع من 
األعمال، وأي دور مهم أقتنع به سأقدمه 
بغ�ض النظ�ر عم�ا إذا كان مش�ركاً أو 

محلياً.
- ما رأيك بما ُيقدم يف هذا املجال اليوم؟

برصاحة، هناك أعمال ال لزوم لها، تقابلها 
أعم�ال جيدة وقوي�ة وتلقى ص�دى لدى 
الجمهور، ويف النهاية عىل املمثل أن يختار 

الدور الذي يضيف اىل اسمه ومهنته.
- أغنية »إحساس«، هل ُحّضت خصيصاً 

لحفل زفافك، أم أنها ُطرحت يف األس�واق 
يف الفرة نفسها؟

أغنية »إحساس« كانت مفاجأة، انتقيتها 
أنا وزوج�ي، وغّنيتها يف العرس، ولم يكن 
يع�رف ه�و باألم�ر، إذ اتفق�ت م�ع معّد 
األغني�ة عىل أن يرس�ل يل ج�زءاً منها كي 
أغّني�ه يف الحفل كمفاجأة، وهذا ما حدث 

بالفعل.
- ه�ل س�ركزين يف الف�رة املقبل�ة عىل 

الغناء أكثر منه عىل التمثيل؟
هذا األمر يعتمد عىل األعمال التي تصلني، 
ويف النهاية أنا درست التمثيل واإلخراج يف 
الجامعة اللبنانية، لكن الفارق أن التمثيل 
ال يسمح يل بالظهور بصورة دائمة، فيما 
الغن�اء يمّكنني من ذل�ك، لكن كا الفنني 

موجودان يف حياتي وأحبهما.
- أن�ت خريج�ة برنامج »س�وبر س�تار« 
ال�ذي أطلق مواهب كث�رية أصبحت اليوم 
يف مص�اف النج�وم، منهم الفن�ان ملحم 
زين، ملاذا لم تأخذي حقك باالنتش�ار بعد 

الربنامج؟
ال�كل يعرف أنن�ي يف تلك الف�رة تعاملت 
م�ع أش�خاص ق�رّصوا يف دعم�ي، له�ذا 
الس�بب تراجعت قلياً، لكنني اليوم أعمل 
لوح�دي، ويل فري�ق ممتاز يتع�اون معي 
وأصدق�اء يس�اعدونني، وبالطبع زوجي 
الذي يدعمني، لذلك أتقّدم بخطوات ثابتة 

معتمدًة عىل إنتاجي الخاص.
- يف رأي�ك، م�ن ه�ي نجم�ة لبن�ان األوىل 

اليوم؟
ال يمك�ن أن أس�ّمي فنانة معين�ة، ففي 
مج�ال الف�ن م�ا م�ن يشء ثاب�ت، اليوم 
تكون فنانة ما هي النجمة، وبعد أش�هر 
ع�دة مث�ًا تلم�ع نجم�ة أخ�رى بعم�ل 
آخر فتح�ّل محله�ا. لذا، أؤك�د أن جميع 
الفنانات مهم�ات بالنس�بة إيلّ وجيدات، 
وأن�ا أحرمه�ن، وأرى أن الفنانة كارمن 
لّبس من أهم املمث�ات يف لبنان، وأقّدرها 

وأحرم عملها ونفسيتها وشخصيتها.
- ماذا بعد »غضبان«؟

بع�د ه�ذا املسلس�ل، ب�دأت التم�ّرن عىل 
مرسحي�ة لبناني�ة كوميدي�ة اجتماعية، 
سُتعرض الشهر املقبل، وبعدها سأطرح 
أغنية »بتستاهل« يف األس�واق، وإن شاء 

الله سنبدأ بتصوير كليب األغنية.

كندة علوش
تغيب عن السباق 
الرمضاين املقبل

القاه�رة: تغي�ب الفنانة الس�ورية كن�دة علوش عن الس�باق 
الرمضاني للعام الثاني عىل التوايل حيث ال تزال تبحث عن عمٍل 

قوي يعيدها للدراما التليفزيونية.
ولقد أصبح قرارها بالغي�اب مؤكداً خاصًة بعد اعتذارها مؤخراً 

عن اإلشراك يف أحد املشاريع الدرامية التي يتم تحضريها لرمضان 
املقبل والذي كانت مرشحة لبطولته.

إال أنها نفت ما تردد مؤخراً عن ترشيحها للمشاركة يف فيلم »البدلة« 
مع تامر حسني.

دّرة تطل باألسود
يف جلسة تصوير

مي كساب تعود للسينام مع تامر حسني
ديانا حداد

يف إطاللة »عسكرية«

القاه�رة: نرشت الفنانة التونس�ية درة مجموعة صور لها من جلس�ة 
تصوير خاص�ة خضعت لها بمنطق�ة املنتزه يف اإلس�كندرية. ونرشت 
الصور عرب صفحتها عىل »فيس�بوك« مرفقة بم�كان التصوير وارتدت 

خالها مابس سوداء.
والق�ت اطالتها إعجاب متابعيها عرب صفحتها عىل »فيس�بوك«، فيما 

طالب محبوها القاطنون يف اإلسكندرية بلقاٍء معها.

إنضم�ت الفنان�ة مي كس�اب إىل فري�ق فيلم »البدل�ة« الذي 
يتقاسم بطولته الفنانان تامر وأكرم حسني وانطلق تصويره 
مؤخراً. وهو أول عمل سينمائي تشارك فيه بعد والدة ابنتها. 
فيما س�تصور مشاهدها ف����ي األس�بوع املقبل مع فريق 

العم�ل ال�ذي يص�وِّر املش�اهد الخارجي�ة خال 
الف�رة الحالي�ة. حي�ث ت�م تصوير 

القاهرة  املش�اهد بجامعة  بعض 
مؤخراً.

م�ي ستش�ارك يف البطول�ة 
النس�ائية مع أمينة خليل 

انضمامها  أُعلِ�َن  الت�ي 
يف  العم�ل  لفري�ق 
نهاية الش�هر املايض. 
وه�ي تنتظ�ر عرض 

الجدي�د  فيلمه�ا 
»طل�ق صناعي« 
ش�اركت  ال�ذي 
بطولت�ه  يف 
حوري�ة  م�ع 
فرغ�ي وماجد الكدواني املقرر طرحه م�ع بداية العام املقبل 
بعد مش�اركته مؤخ�راً يف مهرج�ان دبي الس�ينمائي الدويل 

بمسابقة آفاق عربية.

لبنى الرشقاوي تستعد إلطالق«كاريزما«
الرباط: تس�تعد الفنانة املغربي�ة لبنى الرشقاوي 
املقيمة يف قطر إلطاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة 
» كاريزم�ا »، م�ن كلم�ات وألحان م�روان أصيل، 
وتوزي�ع زهري حص�ادي ومكس وماس�ر أرشف 
بنصفي�ة، فيم�ا يقوم حس�ن الكورفت�ي بإخراج 

الفيديو كليب الذي تتوىل الرشقاوي إنتاجه.
تق�ول الفنان�ة الرشق�اوي أن األغني�ة » تعال�ج 
موضوعاً جديداً، كما ي�دل عىل ذلك عنوانها. فهي 
تتح�دث عن طريقة تفكري اإلنس�ان ال�ذي يتمتع 
بش�خصيٍة قوي�ة تجع�ل اآلخرين منجذب�ني إليه، 
ليظ�ل مح�ط األنظار وتبق�ى صورته راس�خة يف 

أذهانهم وحارضة بشكٍل كبري«.
و ع�ن تفاصيل«كاريزما«، تضيف: »فكرة األغنية 
أثارت انتباهي وقررت تصويرها بطريقة الفيديو 

كليب، كلماتها جميل�ة باللهجة املغربية التي 
نعت�ز به�ا، وأرى أن اللح�ن والتوزي�ع كان�ا 
متناغم�ني، والتصوير يعكس بش�كٍل واضح 
روح األغنية وطابعها، العمل س�يكون متاحاً 
يف أواخر الشهر الحايل إن شاء الله، وأتمنى أن 

ين�ال هذا العمل الفني الجديد إعجاب الجمهور 
املغربي والعربي بشكل عام«.

واعت�ربت »الرشق�اوي« أن »األغني�ة الجدي�دة« 
ُتشكل إضافًة مهمة يف مسارها الفني، باعتبارها 
أول مزي�ج فن�ي ب�ني الغن�اء باللهج�ِة املغربي�ة 
والتوزي�ع والتصوير يف الخلي�ج. علماً أنها أطلقت 
مس�بقاً أغني�ة باللهج�ة املغربي�ة تح�ت عن�وان 
»خلين�ي خليني«، إضافًة إىل أغنية أخرى باللهجة 

الخليجية بعنوان »يشهد الله ».

ش�اركت الفنان�ة ديان�ا ح�داد متابعيها عرب حس�ابها 
يف موق�ع التواص�ل االجتماع�ي إنس�تجرام بن�رش 

ص�ور جديدة ارتدت خاله�ا موضة األزياء 
العسكرية، وحصدت إعجاب العديد من 

متابعيها، الذي�ن ردوا عىل تعليقها 
الحب«  الص�ور »مس�اء  ع�ىل 

بأجمل عبارات التحية، كما 
تس�اءل بعضه�م عن 

جديده�ا الفن�ي 
الفرة  خال 

املقبلة.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة10

www.almustakbalpaper.net

العدد )1577( الثالثاء  19  كانون االول  2017
www.almustakbalpaper.net

       بغداد/ المستقبل العراقي

وقعت وزارة الش�باب والرياضة اتفاقية 
تعاون م�ع الهيئ�ة العام�ة للرياضة يف 
اململك�ة العربية الس�عودية يف العاصمة 
الرياض بهدف تعزيز التعاون الش�بابي 

والريايض بني البلدين«.
ووقع االتفاقية عن الجانب العراقي وزير 
الشباب والرياضة عبد الحسني عبطان، 
وعن الجانب السعودي األمري عبد العزيز 
بن ترك�ي الفيصل نائ�ب رئيس مجلس 

إدارة الهيئة العامة للرياضة .
وج�رت مراس�م التوقيع يف مق�ر الهيئة 
العام�ة للرياضة بمجم�ع األمري فيصل 
بن فهد األوملبي بمدينة الرياض، وتهدف 
االتفاقية اىل تعزيز التعاون الريايض بني 
البلدين وبناء املزيد من العمل املشرتك ملا 
فيه مصلحة ش�باب ورياضي�ي البلدين 

الشقيقني.
ووص�ل وزي�ر الش�باب والرياض�ة عبد 
الحس�ني عبط�ان والوف�د املراف�ق ظهر 
اليوم األحد مطار امللك خالد الدويل وكان 
يف اس�تقباله األمري عبد العزيز بن تركي 

الفيصل.
ويضم الوفد العراق�ي كالً من مدير عام 
دائ�رة العالق�ات والتعاون ال�دويل أحمد 
املوس�وي ومدي�ر ع�ام دائرة الش�ؤون 

الفني�ة والهندس�ية ع�ي فخ�ر الدي�ن 
ومع�اون مدي�ر ع�ام الدائ�رة اإلداري�ة 
والقانوني�ة ع�ي طاه�ر ، باإلضاف�ة إىل 
نجوم الكرة العراقية الس�ابقني حس�ن 
اك�رم  فرح�ان واحم�د رايض ونش�أت 
واملنس�ق الع�ام لالتح�اد العراق�ي لكرة 
القدم باململكة العربية السعودية محمد 

بن إبراهيم عبد الله«.
كم�ا التق�ى وزي�ر الش�باب والرياض�ة 
الس�يد عب�د الحس�ني عبط�ان، االثنني، 
رئيس الهيئة العامة لرياضة الس�عودية 
تركي عبد املحس�ن آل الشيخ يف الرياض 
لبحث الي�ة تنفيذ مذك�رة التفاهم التي 
وقعت ب�ني البلدين يف الش�أنني الريايض 

والشبابي ».
ورافق الوزير خ�الل اللقاء وفدا رياضيا 
يتقدمه عددا م�ن الكادر املتقدم للوزارة 
وتواج�د رئيس اتحاد الك�رة عبد الخالق 
مس�عود والالعب�ني الدوليني الس�ابقني 
حس�ن فرحان وحس�ني س�عيد واحمد 

رايض ونشأت اكرم«.
وق�ال عبطان خالل اللق�اء ان »االنفتاح 
الس�عودية  ب�ني  حص�ل  ال�ذي  االخ�ري 
والعراق يجب استثماره بشكل جيد عىل 
الصعيدين الريايض والشبابي، مشرياً اىل 
ان »مذكرة التفاهم بني البلدين ستكون 
انطالقة كبرية لتحقيق كل مانسعى اليه 

يف املستقبل«.
واك�د ان »التط�ور الكب�ري ال�ذي حصل 
مؤخ�راً عىل صعي�د املنش�آت الرياضية 
للجمي�ع  يتي�ح  االمن�ي  واالس�تقرار 
الحضور اىل العراق واملشاركة يف االنشطة 

الرياضية بمختلف ألعابها ».
وب�ني ان »العراق نج�ح يف تنظيم العديد 
م�ن املباريات الدولي�ة الودية فضال عن 
مباراة االساطري وهذا االمر بوابة ملجيء 
املنتخبات السعودية وبكل ألعابها ونحن 

نأمل ذلك بارسع وقت ممكن«.
وش�دد ع�ىل ان »الوج�ود الس�عودي اىل 
جانب العراق س�يمنحه ق�وة ملا يمتلكه 

من تأثري يف الوسط الريايض«.
م�ن جانبه اش�اد رئيس الهيئ�ة العامة 
لرياضة السعودية تركي بن عبد املحسن 
ال الش�يخ بالجه�ود الكب�رية التي بذلها 
وزير الشباب والرياضة يف مرشوع ملف 

رفع الحظر عن العراق ».
وذكر آل الش�يخ ان التع�اون بني العراق 
والس�عودية يف املجال الريايض س�يكون 
يف اع�ىل مراح�ل االخ�وة واالوارص التي 
توثق تلك العالقات، مؤكدا انه س�يطالب 
االتحاد الدويل لك�رة القدم )فيفا( إقامة 
بطولة عربية لكرة الق�دم يف العراق بعد 
قرار رفع الحظر عن�ه، واعداً بالحضور 

اىل بغداد بأقرب فرصة.

التقى رئيس مجلس الهيئة العامة لرياضة

عبطان يوقع اتفاقية مع السعودية لتعزيز التعاون بني البلدين

كوتينيو يرحل 
عن الريدز وصالح 

األقرب لريال مدريد

مورينيو خيطط لثورة داخل مانشسرت يونايتد
             المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي، بدأ ثورة تغيير كبيرة في صفوف فريقه.

وذك�رت صحيف�ة آس، أن باب الرحيل ب�ات مفتوحا في مانشس�تر يونايتد، أمام 6 
العبين حتى اآلن، وهم دارميان ولوك شاو ودالي بليند وتوانزيبي وهنريك مخيتريان 

وجيمس ويلسون.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن رحيل الالعبين المذكورين، يعن�ي أن مورينيو أصبح يفكر 
ف�ي عقد صفقات جديدة، من أجل تدعيم صف�وف الفريق، وجاء على رأس الالعبين 

المقترحين، جاريث بيل وأنطوان جريزمان ومسعود أوزيل.
ويه�دف المدرب البرتغالي م�ن وراء هذه التغييرات المحتمل�ة، إلى تعزيز حظوظه 

ف�ي المنافس�ة على جميع األلق�اب هذا الموس�م، وخاصة الدوري 
اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويلتق�ي اليونايتد ف�ي دور الثمانية ل�دوري أبطال أوروبا 
م�ع إش�بيلية، فيما يحت�ل المرك�ز الثاني ف�ي الدوري 
اإلنجليزي، ولكن بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي 

المتصدر، أبرز منافسيه هذا الموسم.

مييس يعادل رقاًم سلبيًا لصامويل إيتو
             المستقبل العراقي / متابعة

عادل األرجنتيني ليونيل ميس�ي، نجم فريق برش�لونة اإلس�باني، رقم الكاميروني صامويل إيتو العب الفريق الكتالوني 
السابق، في إهدار ركالت الجزاء في الليجا.

وأه�در ليونيل ميس�ي ضربة جزاء في المباراة أمام ديبورتيفو الكوروني�ا، ليضيع بذلك 3 ضربات جزاء، في عام 
2017 بالليجا، األمر الذي لم يحدث منذ أن فعلها صامويل إيتو في عام 2005.

وفش�ل ميسي في تس�جيل ثالث ضربات جزاء من آخر 5 سددها مع نادي برشلونة هذا الموسم في الليجا، 
حيث أضاع أمام إيبار وديبورتيفو أالفيس و أمام الكورونيا.

يش�ار إلى أن برش�لونة نجح في تحقيق الفوز برباعية نظيفة أمام 
الكوروني�ا في الجولة ال�16 م�ن الليجا، علًما بأن الثنائي لويس 

سواريز وباولينيو أحرز األهداف األربعة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د أصدقاء النج�م البرازيلي فيليب كوتيني�و بنادي ليفربول 
أن الالع�ب يقترب من الرحيل عن النادي اإلنجليزي في كانون 

الثاني المقبل.
ووفًق�ا لصحيف�ة )مون�دو ديبورتيف�و( المقرب�ة م�ن ن�ادي 

الكبي�ر برشلونة اإلسباني ان” ذلك يأتي في ظل  االهتم�ام 
م�ن نادي برش�لونة بضمه بعد فش�ل 

المفاوض�ات عل�ى تل�ك الصفقة في 
الصيف الماضي”.

التقاري�ر  م�ن  الكثي�ر  وتح�دث 
ع�ن رغبة ن�ادي ري�ال مدريد في 
تدعي�م الصفوف بالصي�ف المقبل 

ويس�تهدف الفري�ق اإلس�باني إيدن 
ه�ازارد الع�ب تشيلس�ي ومحمد صالح 

العب ليفربول.
وقد أك�دت بعض تقاري�ر الصحف اإلس�بانية أن 

زي�دان يفضل التعاقد مع النجم المصري وذلك بعد التحدث عنه مؤخًرا وبعد أن 
أكد أنه يتابعه ويتمنى أن يتطور أكثر في الفترة المقبلة.

            المستقبل العراقي / وكاالت

أرس�ل بعض العبي وأندية كرة القدم يف العالم، رس�ائل ش�كر 
التواص�ل  وامتن�ان للنج�م الرازي�ي كاكا، ع�ر مواق�ع 
االجتماعي املختلفة، بعدما قرر أسطورة السامبا، 

إعالن اعتزاله.
وكان نيم�ار دا س�يلفا نج�م باري�س س�ان 
جريمان، أحد الذين أرسلوا رسائل لكاكا، 
حيث قال عر موقع التواصل االجتماعي 
إنس�تجرام “أهنئك عىل هذه املس�رية 
ي�ا أخي، لقد كان فخرا يل أن أكون 
ضمن مس�ريتك، إنك مثل أعىل 

بالنسبة يل”.
من جانبه، أوضح باولو 
جانس�و،  هنريكي 
إش�بيلية  الع�ب 
والذي  اإلسباني، 
كان زميال لكاكا 
باول�و  س�او  يف 
مث�ي  بج�وار  “اللع�ب 
األع�ىل كان فخرا كبريا، كن س�عيدا يف ه�ذه الفرتة 

الجدي�دة م�ن حيات�ك، فليب�اركك ال�رب دائم�ا”.
وجاء نادي ميالن اإليطايل، الذي قىض كاكا بني جدرانه 
أفض�ل لحظ�ات مس�ريته، وفاز مع�ه ب�دوري أبطال 
أوروب�ا 2007، ع�ىل رأس األندي�ة التي قدم�ت التهنئة 
للنجم الرازيي عر تويرت، حيث قال “ش�كرا كاكا ألنك 

من أنصار ميالن دائما”.
وبعث س�او باول�و، الن�ادي الوحيد الذي لع�ب له كاكا 
يف الرازي�ل، برس�الة تهنئ�ة أيضا عر “توي�رت”، وقال 
“األيقون�ات ال تعتزل عندما ترتك اللع�ب ولكن تدخل 
التاري�خ، باإلضافة إىل األهداف واأللقاب ما يبقى هو 
ت�راث من اإلخالص واالحرتافية والح�ب، أبواب بيتك 

ستكون مفتوحة دائما”.
وكان أورالندو سيتي األمريكي، أخر األندية التي لعب 
له�ا كاكا، قد وص�ف الالعب يف رس�الة خاصة أيضا 
بأنه “أس�د أس�طوري”، فيما وصفته رابطة أندية 

الدوري اإلسباني ب� “األسطورة”.

            المستقبل العراقي / وكاالت

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن بدء إدارة نادي 
يوفنتوس، يف التفاوض مع نجم الفريق األول، لتمديد 
عقده، رغم تبقي 3 سنوات ونصف يف عقده الحايل.

وقال�ت صحيفة “كوري�ري دي تورين�و” اإليطالية، 
إن العب الوسط البوس�ني، مرياليم بيانيتش، أصبح 
القل�ب النابض مل�روع يوفنت�وس يف الوقت الحايل، 
وأن الن�ادي بدأ يف التفاوض مع�ه لتمديد عقده، وأن 
االتفاق س�يتم قريًبا جًدا، رغ�م أن بيانيتش الزال يف 

عقده 3 سنوات ونصف.
وتأل�ق بيانيتش م�ع البيانكونريي، خ�الل مواجهة 
بولوني�ا، وس�جل هدًف�ا من ركل�ة ح�رة يف انتصار 

السيدة العجوز بثالثية نظيفة.
وشارك صاحب ال�27 عاًما، مع السيدة العجوز 
هذا املوس�م يف 20 مباراة بمختلف املس�ابقات، 

ونجح يف تسجيل 4 أهداف وصنع 8.

يوفنتوس يبدأ مفاوضات التجديد لقلبه النابض

نيامر يوجه رسالة لكاكا بعد االعتزال
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن م�ا يحفظ�ه املرء من ذخ�رة مفردات اللغة يع�ادل حوايل 
3000 كلمة . وانه يس�تطيع أن يتكل�م 120 كلمه يف الدقيقة 
. وه�و بالتايل قادر عىل التفوه بجمل ذخ�رة باملفردات التي 

يعرفها خالل نصف ساعة فقط .
ان الزه�ر املعروف بزهر الربيع يدعى أيضا بعيون النهار ألنه 

يذكر الناس بالشمس .
أن طائ�ر الكيوي يضع بيوضه . التي ت�زن الواحدة منها ربع 

وزن الطائر نفسه .
ان القوة العضلية لدى رجل يف الخامس�ة والستني تعادل قوة 

إمرأه يف الخامسة والعرشين من العمر .
أن البوم�ة ه�ي الطائر الوحي�د القادر عىل النظر إىل األش�ياء 

بكلتي عينيها يف نفس الوقت .
أن بإمكانك الرؤية من خالل جسم سمك القط لشفافيته.

أن بعض خاليا جس�منا بحيث أنك لو وضعت 200.000 خليه 
بجان�ب بعضه�ا البعض ملا تج�اوزت يف حجمه�ا حجم رأس 

الدبوس .
أن م�ا يحدث�ه 0.47 لي�ر من الب�رول من انفج�ار يعادل ما 

يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت .
أن هنالك نوعا من الورود يف جزر الهاواي يتفتح مصدرا دويا 
قويا . وقد أطلق عىل هذه الوردة باس�م ) الش�جرة املفرقعة 

النارية.
أن كثاف�ة كوكب زح�ل قليلة جدا . بحيث ان�ك لو جعلت هذا 

الكوكب يسقط يف بحر وسيع لطفا عىل سطحه.

ترّكز عىل قضية رشاكة مهنية او ش�خصية 
وخصوصاً إذا تعلّق األمر بمرشوع يس�تحوذ 
ع�ىل كل تفك�رك واهتمامات�ك. ق�د تش�عر 
ببعض االرب�اك وعدم القدرة عىل التكّيف مع 
األجواء املس�يطرة. ال تتوّق�ع من الرشيك أن 

يقوم بمبادرة.

ال تقل عيل صربي. بانتظارك الفرج والفرحة 
والس�عادة الكربى. أنت إنس�ان طموح جداً، 
وتق�در س�عة طاقتك ع�ىل العط�اء. من هنا 
توقع نجاحاً مذهالً يغر مجرى حياتك نحو 
األفضل. يوم مناس�ب لكل ش�أن رومانيس. 

تبدو خالقاً وبارعاً

تس�ر الري�اح عك�س م�ا تتمن�اه وتصاب 
باإلحب�اط او الفش�ل. ال تع�رّض وظيفت�ك 
ومصالحك لألخطار ع�ىل الرغم من االوضاع 
الصعب�ة. هذا اليوم مهم جداً وقد يحمل إليك 
نجاحاً باه�راً رشط التعامل مع األمر الواقع 

بهدوء وحكمة ومسؤولية. 

ق�د تعرف ه�ذا اليوم نجاحاً ممي�زاً يف مجال 
عمل�ك أو م�ع ش�خص غريب عن�ك. تحقق 
مرشوع�ًا مهم�اً كن�ت بانتظ�اره من�ذ مدة 
طويلة. تبادل الحبيب عبارات الغزل، وتنفحه 
عاطفتك الجياشة، وتثر معه بعض املسائل 

ذات االهتمام املشرك. 

حني تواجه مواقف حاس�مة يس�يطر عليك 
القلق، لكن ذلك لن يدوم طويالً ألّن األس�باب 
املوجبة س�تزول قريباً. إذا رغبت يف استمرار 
بع�ض  تقدي�م  علي�ك  بالرشي�ك،  العالق�ة 
التضحي�ات والتنازالت، ول�و كان ذلك خارج 

قناعاتك.

تس�تعيد حماس�تك، تتمت�ع برسع�ة بديهة 
وقدرة عىل االس�تيعاب وتحليل األمور بذكاء 
ح�اد. تفرح بنتائج مفاوضات او تس�ويات. 
تكثر الصداق�ات واالحتفاالت. تلّبي الدعوات 
وتخرج عن الروتني اململ. تتعرّف اىل اشخاص 

نافذين وتقيم عالقات جديدة. 

يحمل هذا اليوم آفاًقا هائلة ووعوداً وتطورات 
ممتازة. يتحدث عن س�فر أو لقاءات ممتعة 
او تحض�ر لجديد. تش�عر للم�رة االوىل ربما 
هذه الس�نة باالنتع�اش والطمأنين�ة. بينك 
وب�ني الرشي�ك أرسار كثرة، وكلم�ا توطدت 

عالقتك به

تظه�ر ع�ن واقعي�ة وعقالني�ة يف قرارات�ك 
اآلخ�رون  وصف�ك  ل�و  حت�ى  وتوجهات�ك، 
بالعن�اد. يك�رب ح�س الواج�ب لدي�ك وتهتم 
بقضاي�ا مفاجئة كزواج او والدة أو رحيل أو 
رومانس�ية. تبدو التجارب غني�ة جداً يف هذا 

اليوم.

تعيش يوماً م�ن االنفتاح والصداقة العارمة، 
ويش�اطرك بعضهم اآلراء واملثاليات والنظرة 
اىل االمور. أنت تعرف أكثر من غرك أن الرشيك 
ال يخطو خطوة دقيقة من دون استش�ارتك. 
بادره باملثل. تكثر األنشطة وتحتاج اىل بعض 

الهدوء والروي قبل اتخاذ القرارات.

يح�ّذرك الفلك م�ن أخطار قد تتع�رّض لها. 
املجازف�ات وال تص�ّدق بع�ض  إبتع�د ع�ن 
املتملق�ني، وك�ن متحس�باً لبع�ض الني�ات 
الس�يئة التي تتخفي وراء بس�مة الصداقة. 
تك�ون هذا اليوم عاش�قاً بعواط�ف مزدهرة 

ومشاعر إيجابية تثر دهشة الرشيك.

قد ال تس�ر األمور كما تش�تهي، بل تش�عر 
بأنك متعب وأن املناخ ضاغط قليالً ويتسبب 
بتأخ�ر وتس�ويف وعراقيل تزعج�ك وتبعثر 
طاقات�ك. حاف�ظ ع�ىل ص�ربك وهدوئك، وال 
ت�رك انفعاالت�ك تتخذ القرار عن�ك. تتأرجح 

بني الحماسة الشديدة والرّدد والشكوك. 

يوف�ر لك ه�ذا الي�وم أوقاتا عاطفي�ة مميزة 
س�احرة. تكثر املش�اريع وتق�وى االتصاالت 
وتعي�ش أوقاتاً طّيبة، وه�و أيضاً يحمل إليك 
وعوداً وإشارات يف هذا النطاق. كن متحمساً 
إلنجاح عالقاتك الش�خصية والعائلية. شارك 

يف األنشطة وال تبق وحيداً.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 علب�ة حليب مكثف مح�ىل »400 مل« - 2 كوب 
ونصف نش�ا - ك�وب ونصف ماء - ك�وب إال ربع 
س�كر - 2 معلق�ة كبرة زب�دة - 1 معلق�ة كبرة 
قرف�ة ناعم�ة - 3 فص�وص مس�تكة مطحونة - 

قرفة ناعمة للتزيني
طريقة التحضر:

توض�ع املاء يف وعاء، ويض�اف إليه الحليب املكثف 
والنشا واملستكة، وتخلط جيداً.

يرف�ع الخلي�ط عىل ن�ار متوس�طة م�ع التقليب 
املستمر باملرضب السلك.

توض�ع الزب�دة يف صينية مقاس متوس�ط وتوزع 
فيه�ا، وي�وزع عليه�ا الس�كر، وتوضع ع�ىل نار 

متوسطة حتى يتكرمل السكر.
يضاف إليه القرفة، ويقلب جيداً.

يستمر تقليب خليط النشا والحليب حتى يثقل.
يص�ب الخلي�ط فوق الس�كر، وي�وزع يف الصينية 

بالتساوي.
ت�رك عىل الن�ار مل�دة 5 دقائق، ثم ترف�ع وتوضع 

جانباً لتهدأ.
ت�ربد  وحت�ى  كامل�ة  ليل�ة  الثالج�ة  يف  توض�ع 

وتتماسك.
تقطع مربعات، ثم تزين بالقرفة، وتقدم باردة.

أخطبوط يرتبص بمتصفحي الويب
غالب�ا م�ا تت�م اإلش�ارة إىل رشكات اإلنرن�ت الكب�رة عىل أنه�ا أخطبوط 
البيانات، نظرا ألنها تقوم بجمع بيانات املس�تخدم حتى تتمكن من إظهار 
اإلعالنات بما يتناس�ب مع اهتماماته ومتطلباته الشخصية، وبالتايل فإنه 
ليس من املس�تغرب أن تعرف خدم�ات الويب الكثر من املعلومات الدقيقة 

عن املستخدم.
وإذا لم يدفع املس�تخدم ثمن خدمة الويب التي يس�تعملها، فإنه يصبح يف 
هذه الحالة املنتج نفس�ه ويدفع تكلفة خدمات الويب املجانية من بياناته 
الشخصية.ويوضح يوليان غراف، من مركز حماية املستهلك بوالية شمال 
الراين وس�تفاليا األملانية، أن معظم ش�بكات التواصل االجتماعي التي يتم 
تمويله�ا من خ�الل اإلعالنات، قد نصت يف اتفاقي�ات الخصوصية وحماية 
البيانات والرشوط واألحكام العامة لالستخدام عىل أنها تقوم بجمع بعض 
املعلوم�ات الش�خصية.وأضاف الخبر األملاني أن ه�ذه املعلومات قد تضم 
االس�م أو العنوان أو تاريخ امليالد، باإلضافة إىل املعلومات التي يتم إدخالها 
أثناء تسجيل الدخول.وقد تشتمل البيانات التي يتم جمعها معلومات أكثر 
تفصيال حول سلوكيات محددة للمستخدم عىل الويب مثل جهات االتصال 

التي يتواصل معها ومدى تكرار هذه االتصاالت.

زر للتخلص من »املزعجني«!
أطلق موق�ع فيس�بوك خاصية جديدة تس�مح 
للمستخدم بالتوقف عن استقبال أي منشورات 
من أصدقاء محددين، أو صفحات أو مجموعات 

معينة.
الخاصي�ة الجدي�دة تس�مى “س�نوز” وتمن�ح 
مستخدم فيس�بوك إمكانية إيقاف استقبال أي 
تحديثات “مزعجة” ملدة تصل إىل 30 يوما.ويأتي 
إطالق هذه الخاصية من قبل فيس�بوك بعد فرة 

من التجريب يف شهر سبتمرب املايض.
ووفق�ا ملوق�ع “ذا فرج” ف�إن أدوات التحكم يف 
الخاصي�ة قريب�ة الش�به بخاصي�ة “هايد \ أن 
فلو”، التي تمنح املس�تخدم حري�ة التوقف عن 
اس�تقبال تحديث�ات أو مش�اركات م�ن صديق 
أو صفح�ة، دون الحاج�ة إللغ�اء الصداق�ة أو 

اإلعجاب.

بدون تعليق

املهلبية الرتكية
بالقرفة

ق اليوم..
طب

نفتح باب الغرفة أم نغلقه؟

أن  إىل  حديث�ة  دراس�ة  خلص�ت 
ت�رك األب�واب والنواف�ذ مفتوحة 
يس�اعد األش�خاص ع�ىل الن�وم 
الدراس�ة  أفضل..وتقول  بصورة 
الت�ي أعدها باحث�ون هولنديون 
إن فت�ح األبواب والنوافذ يحد من 
مس�تويات ثاني أكسيد الكربون 
ويحّس�ن التهوية وتدف�ق الهواء 
الذي كان له صلة بتحسني نوعية 
الن�وم بالنس�بة لش�بان أصحاء 
وف�ق  الدراس�ة،  عليه�م  ج�رت 
اس�يت  الطبيب  “رويرز”..وقال 
مي�رشا، م�ن جامع�ة أيندهوفن 
للتكنولوجي�ا “نق�ي نحو ثلث 
حياتن�ا يف محي�ط غرف�ة النوم، 

ولكن غالبا ما يتم تجاهل نوعية 
الهواء يف البيئة املحيطة بنا خالل 

النوم”.
وخ�الل ليلة يف هذه الدراس�ة نام 
17 متطوعا يف غرفة نوم كان بها 

نافذة أو باب مفتوحا.
وأدى إغ�الق غرف النوم إىل تقليل 
الضجة املحيطة ولكن مستويات 
ثاني أكس�يد الكربون زادت فيها 
بش�كل ملحوظ وهو ما يشر إىل 

ضعف مستويات التهوية.
وكانت مس�تويات ثاني أكس�يد 
الكرب�ون أق�ل بش�كل ملح�وظ 
عندم�ا ترك�ت نواف�ذ أو أب�واب 

مفتوحة.

بطريق بحجم إنسان
أعلن املتحف الوطني النيوزيلندي األربعاء أنه تم اكتشاف حفرية لطائر بطريق 
بحجم إنس�ان، م�ا يغر طريق�ة تفكر العلماء ح�ول مراحل تط�ور الطائر.

وكان أالن تنيس�ون، أمني قس�م الفقاريات يف املتحف، قد عثر عىل الحفرية يف 
صخرة يقدر عمرها بما بني 55 و60 مليون عام بأحد ش�واطئ س�اوث أيالند 
الجزي�رة الجنوبية عام 2004..ومع ذلك فإن اس�تخراج العظام، التي تش�كل 
هيكال غر مكتم�ل، من داخل الصخرة تطلب االنتظار حتى عام 2015 عندما 
أتيح�ت التكنولوجي�ا الالزمة لذلك. وبن�اء عىل حجم العظام، ق�در العلماء أن 
طائر البطريق كان سيصل طوله إىل 1.65 مر، وهو ما يماثل إنسانا متوسط 
الط�ول، ويصل وزنه إىل مئة كيلوغرام. ويبلغ ط�ول طيور البطريق األطول يف 
الوقت الحايل، وهو البطريق اإلمرباطوري، إىل 1.1 مر ووزنه إىل 23 كيلوغراما.

وقال تنيس�ون إلذاع�ة راديو نيوزيلن�دا إن الحفرية لها أهمي�ة عاملية كبرة، 
ألنه�ا قادمة من فرة تالية مبارشة النقراض الديناصورات، وتوضح أن طيور 
البطري�ق العمالقة كان�ت من بني أوائل طي�ور البطريق وج�ودا.. ربما تكون 
هناك عالق�ة، حيث نفقت حيوانات عمالقة مثل الديناصورات وكائنات مائية 

مفرسة، جميعا يف هذه الفرة قبل نحو 66 مليون عام”.

خمطوطات نادرة
افتتحت الحكومة املرصية، السبت، مكتبة يف 
دير س�انت كاترين بجنوب سيناء، أحد أقدم 
األدي�رة املس�يحية األرثوذكس�ية يف العالم..

وتأت�ي مراس�م افتت�اح مكتبة “دير س�انت 
كاترين” بعد 3 س�نوات م�ن أعمال التجديد، 
بحضور عدد من الس�فراء واملسؤولني، وفق 

ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وق�ال رئي�س دي�ر س�انت كاتري�ن، األنب�ا 
أك�رب  ثان�ي  املكتب�ة تض�م  إن  داميان�وس، 
مجموعة من املخطوطات القديمة يف العالم، 

بعد مخطوطات مكتبة الفاتيكان.
ويع�د دير س�انت كاتري�ن، الذي تأس�س يف 

الق�رن الس�ادس املي�الدي، أح�د أق�دم األديرة 
املس�يحية األرثوذكس�ية يف العال�م، وه�و م�ن 
مواقع اليونس�كو للراث العاملي، وأحد مناطق 

الجذب السياحي الرئيسية يف جنوب سيناء.
ويقع الدير عند س�فح جبل سيناء، املعروف 
أيض�ا باس�م جبل م�وىس أو جب�ل حوريب، 
حي�ث تلق�ى النبي م�وىس الوصاي�ا العرش. 
ويعي�ش يف الدير عدد قليل من الرهبان الذين 
يعملون هناك، ويمارس�ون طقوسا لم تتغر 

لعدة قرون.
وتضم املكتبة القديمة نحو 3300 مخطوطة 
من النصوص املسيحية بصفة رئيسية باللغة 
اليوناني�ة والعربية والرسياني�ة والجورجية 
والس�الفونية من بني لغات أخرى. كما تضم 
أيض�ا آالف الكت�ب واللفائ�ف الت�ي تعود إىل 

القرن الرابع.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1577
  الثالثاء 19 كانون االول 2017 

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

يمينة حمدي 

م�ساحة للر�أي

فاطمة عمارة

نك�رر دائم�اً أن ما حدث لنا م�ن عدم توفيق في ش�يٍء ما 
عل�ى ش�ماعة النصي�ب، قاصدين به�ا أن الله قدر م�ا يحدث، 
مستسلمين لألمر وكأن ال نملك من أمرنا شيء، غافلين عن أن 
الله منحنا الق�درة على اتخاذ القرار وبيدينا أن نغير ما وصلنا 

إليه من نتيجة.
والخطأ الثاني الذي نقع فيه، هو مس�اواة القدر بالنصيب، 
ولك�ن هن�اك ف�رق بينهما يمك�ن اس�تخالصه م�ن معناهما 
اللغ�وي، فالق�در في قام�وس المعان�ي الجامع يأت�ي بمعني 
)الوق�ت، م�كان، مبلغ، وهو القضاء ال�ذي َيقضي به الله على 
عب�اده( وبالتالي النملك فيه قصد أو تدبي�ر؛ أما النصيب فهو 
)الح�ظُّ من كل ش�يء ، جزء من ش�يء( وهو م�ا يمكنا تغيرة 

بالجد واألجتهاد.
وم�ن هنا يمكن�ا الق�ول إذا كان القدر ه�و االلتحاق بكلية 
م�ا ولم تكن وفق ما يرغب ويتمن�ى الطالب فإنه يمكن بجده 
واجته�اده أن يحقق النج�اح والتفوق فيها فه�ذا قراره هو. 

فنحن مسئولون عن أحوالنا بعد وقوع القدر. 
فالموت قدر من الله ال يمكن ألحد منا التدخل فيه أو تغيره 
فإذا أصبحت أس�رة ب�دون عائلها فبأيديهم الق�رار أما العيش 

عالة على المجتمع أو البحث عن مورد رزق شريف .
المس�ئولية تق�ع على عاتقن�ا، لنعرف متى علين�ا أن نتخذ 
قرار هام بتغير وضع ما، فدخول أشخاص في حياتنا كالزوج 
، الصديق، الزميل في العمل أو الدراس�ة قدر ال نملك فيه شيء، 
ولكن اس�تمرار تواجدهم ف�ي حياتنا قرار علينا أن نعرف متى 
نتخذه، البعض يستسلم تحت اسم » قسمة ونصيب« والبعض 

يملك الشجاعة الختيار البقاء أو المغادرة.
ق�د يتأخر ه�ذا الق�رار بع�ض الش�يء للت�روى ومحاولة 

اإلصالح ولكنه يبقي دائماً خطوة حتمية علينا اتخاذها.
سعادتنا قرار في أيدينا نحققها باختيارتنا، فما يمنحه الله 
لن�ا هي األس�باب واألدوات لنصل إليها، ف�ال ننتظر من أحد أن 
يقدمه�ا لنا على طبق من فضه، فبدون تعب وجهد لن ينبت ما 
زرعنا، فال أحد يحارب في معركة غيره، فتس�لح بالش�جاعة 
واخت�ر مع�اركك ،واس�تمد قوتك م�ن داخلك، م�ن رغبتك في 
النجاح. قد تس�قط م�رة وتنجح مرة ،فال تقل�ق فلكل حصان 

كبوة ،ولكن ال تستسلم .
فالله كت�ب علينا قدره ومنحنا ق�وة االختيار فتوكل عليه 
واس�عى لهدفك وال تتواكل بدعوى أن كل ما يحدث لنا مكتوب 

فوق جبيننا وعلينا رؤيته.

أح�ُن إلى خبز أمي وقهوِة أمي ولمس�ِة أمي/ وتكبر فيَّ الطفولُة 
يوم�ا على صدر يوِم/ وأعش�ق عم�ري ألني إذا متُّ أخج�ل من دمع 
أمي.. هكذا قال الش�اعر الفلس�طيني الراحل محم�ود درويش، وكم 
كان بليغا في وصف مشاعر الحنين للوطن، الذي نحمله بين جوانحنا 

أينما ذهبنا.
الوطن يمتلك تعريفا بكلمة واحدة تعني األم، ومن األهمية بمكان 
الق�ول إن النزعة العاطفية تجاه الوطن واألم متأصلة فينا وليس�ت 
مجرد مشاعر مكتسبة، فكالهما يحنو علينا ويحضننا ونشعر بدفئه، 
يغمرنا منذ مراحل أعمارنا األولى، وتكبر معنا رابطة المحبة والتعلق، 
وهك�ذا نميل بالتبعي�ة ألن نحبهما أكثر، وهذا في ح�د ذاته جزء من 
المحبة الكامنة فيهما تجاهنا، وعبر السنوات تنمو الرابطة العاطفية 
بيننا وبينهما أكثر، فتتخطى جميع الحدود الجغرافية، ونصبح مهما 
بّعدتنا المس�افات وش�غلتنا المس�ؤوليات، عاجزين ع�ن القطع مع 
ذلك اإلحس�اس الجارف بالحب الذي يس�كن جوارحنا بقوة..عالقتنا 
بالوطن عالقة خاصة جدا، وليست مجرد مكان ألفناه، فأحيانا وفي 
غمرة انش�غالنا يلتقطنا الحنين إلى الوط�ن فجأة، وتدور في أذهاننا 
صور وذكريات متغلغلة في عقولنا الباطنة، ونس�ترجع أحداثا بأدق 
تفاصيلها، ونعيشها بحذافيرها وكأننا نحياها من جديد في الغربة..

عالقتن�ا بالوط�ن أكبر من عملية تفاعل ذهني م�ع الماضي والمكان 
الذي نشأنا فيه، وفارقناه لسبب من األسباب، بل أعمق بكثير، ولذلك 
فم�ن الصعب وصفها لفظيا، إال أن البعض م�ن المنظرين والباحثين 
اختصروه�ا في كلمتين “التعلّق بالم�كان”، ولكنني أعتقد أن الوطن 
ال تح�دده رقعة جغرافية، إنه امتداد لمس�احات زمنية وحيز مكاني 
وعالقات اجتماعية تتش�ابك مع خاليا عصبي�ة، وتجتمع جميعا معا 
لتعطينا إحساس�ا باالنتم�اء والهوية ال يفارقنا م�دى الحياة..الكثير 
مم�ن مروا بتج�ارب هج�رة عديدة وج�دوا الحري�ة والكرامة ورغد 
العيش والعديد من األشياء التي عوضتهم عما افتقدوه في أوطانهم، 
لكنه�م عجزوا عن التخلص م�ن ذلك اإلحس�اس بالترابط واالرتباط 
بالوط�ن، ألن حب الوطن ال يضعف أو يتالش�ى بتغي�ر المكان أو مع 

مرور الزمن.
ليس منافيا للغريزة البش�رية أن يتعلق اإلنسان بوطنه الذي يمثل 
بوصلة حياته، وتاريخه الش�خصي متسق معه إلى حد التماهي، وقد 
كتب عالم النف�س األميركي ديفيد ماكليالند باس�تفاضة عن نظرية 
الحاج�ة وما يحدونا للتعلق بمحيطنا الثقافي أو الديني أو السياس�ي 
الذي نترعرع فيه، ولكن االنتماء للوطن ال يعني فقط مجرد االنتساب، 

وإنما االنتساب حبا ووالء لذلك الوطن.
مش�اعرنا تجاه أوطانن�ا ال يمكن أن نتخلص منه�ا مهما ابتعدنا 
عنها، حتى وإن كان ذلك الوطن لم يضمن لنا أبسط مصادر السعادة، 
ولم نش�عر في�ه يوما بأن لدين�ا قيمة وكرامتنا لم تك�ن فيه مصانة، 
ب�ل كّنا ف�ي الغالب مجرد رقم من عدد س�كانه ومنس�يين من طرف 

الحكومات، وال دور لنا غير رفع كفة ذلك الحزب وتنزيل كفة ذاك.

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

تـهـنـئــة
بسم الله الرحمن الرحيم

)وان يــنــصــركــم الله فــال غــالــب لـــكــم(
بمناسبة اعالن النصر النهائي وتحرير كامل االراضي العراقية 
م�ن دنس عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة يتقدم االس�تاذ محمد 
جاس�م مدي�ر مدرس�ة الفصاح�ة االبتدائية بالتهنئة الش�عب 
العراق�ي االب�ي والمرجعي�ة الديني�ة العليا وقواتنا المس�لحة 
بجميع صنوفها وتش�كيالتها التي صنعت ه�ذا النصر المؤزر 
الذي تحقق بفضل بسالة أبناء العراق الغيارى وبدماء الشهداء 

وتضحيات الجرحى االبطال وبفضل صبر االمهات.
هنيئاً لكل من استرخص دمه فداًء للوطن ودفاعاً عن مستقبل 
العراق واالنس�انية جمعاء.. هنيئاً لكل من قاتل ودافع بشرف 
وعز وفخر.. هنيئاً لكل من أسهم في صنع النصر الناجز وجلب 
الفرح�ة ال�ى كل بيت عراقي . هنيئ�اً للعراقيين وهم يصنعون 
ملحمة كبرى ويكتبون تاريخاً جديداً بش�جاعتهم وبطوالتهم 
وايثاره�م وتضحياته�م وصبره�م هنيئاً لهم وه�م يحققون 
هذا النصر الكبير ويدح�رون االرهاب نيابتاً عن العالم.. ولنبدأ 
مرحل�ة االعمار والبن�اء لبلدن�ا الحبيب وتحية اكب�ار واجالل 
لتضحيات ش�هدائنا والش�فاء العاجل لجرحانا ومن نصر الى 

نصر ان شاء الله.
االستاذ محمد جاسم

مدير مدرسة الفصاحة االبتدائية

تمكن علماء من المدرسة الدولية العليا للدراسات 
المتقدمة في تريستا )إيطاليا( من تطوير طريقة 
لتحدي�د يد الطفل المس�يطرة )اليس�ار أم اليمين( 
وه�و ال ي�زال ف�ي رح�م أمه..وي�رى العلم�اء أن 
دراس�تهم أثبتت مرة أخرى أن اس�تخدام الشخص 
لليد اليمنى أو اليس�رى هي سمة يحملها معه من 
رحم أم�ه، وأن طريق�ة الفحص الجديدة، س�وف 

تس�اعد على تحديد االضطراب�ات العصبية للطفل 
مسبقا. 

ومن الجدير بالذكر أن الخبراء درس�وا مرارا هذه 
المس�ألة، وأي يد س�وف تهيمن ل�دى الجنين بعد 
الوالدة، وأظهرت بعض الدراسات أن هناك ارتباط 
بينها وبين إصبع اإلبهام الذي يمصه الجنين وهو 

ال يزال في الرحم.

تس�مح تجهيزات النس�خة الجديدة من بزة »راتنيك« 
الروس�ية المس�ماة ب� »جن�دي المس�تقبل« بإطالق 
الن�ار وتدمي�ر األهداف بدق�ة عالية..وأف�ادت وكالة 
»تاس« الروس�ية بأن اختبار النظ�ارة تكلل بالنجاح. 

وق�ال دميت�ري س�يميزوروف رئي�س ش�ركة »ن�ي 
وتوش م�اش« المصنعة ل� »راتنيك3-«: »تش�به تلك 
النظ�ارة خوذة قائد المقاتل�ة الحربية الحديثة، حيث 
تع�رض كل المعلوم�ات الالزمة مباش�رة على غطاء 
أم�ام وج�ه الطي�ار. ومن تلك 
المعلوم�ات إش�ارات القي�ادة 
وخارطة األرض ونوع السالح 
المس�تخدم. وكل ذلك إلظهار 
اله�دف وإصابت�ه بدق�ة عن�د 
إط�الق الن�ار عليه«.وأض�اف 
س�يميزوروف أن »راتنيك3-« 
ستضم أيضا حذاء خاصا يحمي 
الجندي من األلغام. وأشار إلى 
أن تجربة البزة في س�وريا لم 
تس�جل أي إصابة في صفوف 
الجن�ود الذي�ن ارتدوها..يذكر 
أن بزة »راتنيك3-« العس�كرية 
الحديثة أو »جندي المستقبل« 
تض�م إلى جان�ب النظ�ارة ما 
م�ن  عنص�را   40 عل�ى  يزي�د 
األس�لحة والتجهيزات، ومنها 
والمالح�ة  االتص�ال  وس�ائل 

ورصد األهداف.

الطفل خيتار يده وهو يف رحم أمه بزة«جندي املستقبل«  !

الوقوع بني النصيب والقرار أمي تعريف لوطني

شــهــداؤنــا فـخـرنـا

الشهيد المجاهد علي كريم الرسيتماويالشهيد المجاهد عقيل كريم الرسيتماويالشهيد المجاهد الشيخ حسين علي الحمزاويالشهيد المجاهد الشيخ امير رحيم الخزرجي


