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محمد )صلى اهلل عليه و آله(

احلكمة ضالة املؤمن. رأس احلكمة 
مخافة اهلل

ص3»وثيقة وطنية« إلعادة اعامر العراق بقيمة »100« مليار دوالر

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 قرار إرسائييل جديد لـ »قضم« القدس

مسؤول أردين يكشف عن حماولة االنقالب عىل اململكة دعمتها السعودية واالمارات

الداخلية تنظم »محلة توعوية« بشأن خماطر إطالق العيارات النارية العشوائية

»اتفاق أويل« لعودة العالقات »الطبيعية« بني بغداد وأربيل
       المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت إقليم كردستان أنها االقليم تلمست 
نوعا من حسن النية اتجاه خطوات بغداد 
االخرية، معربة عن اس�تعدادها للتباحث 
مع الحكومة العراقية بشأن إدارة املعابر 
واملطارات وفق آليات الدس�تور العراقي، 
اعلن�ه  م�ا  ردا ع�ى  ترصيحه�ا  وج�اء 
املستش�ار االعالمي يف رئاس�ة الحكومة 
عن صدور ع�دة قرارات فيما يتعلق بحل 
االزم�ة م�ع اقليم كردس�تان م�ن بينها 
اس�تالم املنافذ الحدودية الدولية لالقليم 

مع تركيا وايران.

وق�ال املتح�دث بإس�م حكوم�ة إقلي�م 
كردستان سفني دزي دزي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»حكومة اقليم كردستان ترحب بخطوات 
بغداد خالل االسبوع املايض التي تلمسنا 
نوعا من حسن النية منها«، مشريا اىل أن 
»وفدا م�ن الحكومة العراقي�ة زار اقليم 
كردستان وطالب بتشكيل لجنة مشرتكة 
للحوار ح�ول املعابر الحدودية واملطارات 
اقلي�م كردس�تان فض�ال ع�ن  وس�دود 
مطالبة الحكومة االتحادية بإعداد قوائم 
لرواتب موظفي وزارتي الرتبية والصحة 
يف اإلقليم بهدف رصف رواتبهم«. ورحب 

دزي ب�«إع�ادة فتح املنافذ الحدودية مع 
إي�ران«، معرب�ا ع�ن »إس�تعداد حكومة 
االقلي�م للتباحث مع الحكوم�ة العراقية 
بش�أن إدارة املعابر واملطارات وفق آليات 
الدس�تورالعراقي والتع�اون م�ع بغ�داد 
للوصول اىل حل مشرتك من أجل مصلحة 

الجانبني«.
ترصيح املتحدث باس�م الحكومة ش�هد 
تغرياً خالل س�اعات، الس�يما وأن دزيي 
ذاته كان قد أش�ار إىل ع�دم التوصل الي 
اتف�اق ع�ى تس�ليم املناف�ذ الحدودي�ة 

بالكامل اىل الحكومة االتحادية.
التفاصيل ص3

إدارة املنافذ احلدودية بـ »كوادر مشرتكة« وتشكيل وفود وزارية لصرف رواتب املوظفني األكراد
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قوى كردية حتذر من خوض انتخابات باالقليم قبل تنظيف سجل الناخبنيمحودي واخلزعيل: أي حتالفات انتخابية جيب أن تكون تصحيحية 
التقاعد تبارش بدفع رواتب املتقاعدين العسكريني لوجبة كانون الثاين رئيس اجلمهورية يدعو إىل إنجاز »الترشيعات الدستورية« والرتيث بتعديل »االحوال الشخصية«

املجلس االعىل: 
الشعب االيراين سيتمكن من إفشال 

املؤامرات االمريكية الصهيونية

ترامب »ينهي األمر« 
مـع باكستـان واألخيـرة 

ترد بـ »غضب«
ص2 ص4

وزير الشباب: 
رحيل عيل كاظم خسارة كبرية 

للرياضة العراقية

جملس الوزراء يناقل التخصيصات 
املتبقيـة لـوزارة النفـط اىل الصحـة 

إلكامل املستشفيات
ص6

مرص متدد حالة الطوارئ لـ »3« أشهر أخرى
      بغداد / المستقبل العراقي

أصدر الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس، أمس 
الثالث�اء، ق�رار جمهوري�ا بتمديد حال�ة الطوارئ 
لثالثة أش�هر أخرى، تبدأ من الس�اعة الواحدة من 

صباح السبت.
ونرشت الجريدة الرس�مية القرار. وتضمنت املادة 
الثانية بأن تتوىل القوات املس�لحة وهيئة الرشطة 
اتخاذ ما يل�زم ملواجهة أخط�ار اإلرهاب وتمويله 

وحفظ األمن بجميع أنحاء البالد وحماية املمتلكات 
العامة والخاصة وحفظ أرواح املواطنني.

ويف امل�ادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء يف 
اختصاصات رئي�س الجمهورية املنصوص عليها 
يف القان�ون رق�م 162 لس�نة 1958 بش�أن حالة 

الطوارئ.
وىف امل�ادة الرابعة يعاقب بالس�جن كل من يخالف 
األوام�ر الص�ادرة م�ن رئي�س الجمهوري�ة، كما 
تضمنت املادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد 

موافقة مجلس النواب )بأغلبية الثلثني(.
وكانت مرص أعلنت حال�ة الطوارئ بعد هجومني 
اس�تهدفا كنيستني يف مدينتي طنطا واإلسكندرية 
يف أبريل عام 2017، أس�فرا عن مقتل 45 شخصا، 
وإصاب�ة ع�رشات آخري�ن، وأعلن تنظي�م داعش 

مسؤوليته عنهما.
وقام مجلس النواب املرصي بإقرار تمديد الطوارئ 
مرتني، فيما يتوقع أن يقر التمديد الثالث يف جلسة 

له تعقد الحقا.

البرصة تطالب بإيقاف استرياد الطامطم 
خشية ترضر منتوجها

الـقـاضـي مـدحـت املحمـود يسـتـقـبـل
6 السفري املرصي يف بغداد 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  أعلن�ت 
لالنتخاب�ات، أم�س الثالث�اء، مفاتحتها 
مجلس النواب بش�أن اإلرساع باملصادقة 
عى تحدي�د موعد االنتخاب�ات الربملانية، 
رئي�س  مصادق�ة  رضورة  إىل  مش�رية 

الجمهورية عى املوعد املحدد.

وق�ال عضو مجل�س املفوض�ني الناطق 
الرسمي باس�م املفوضية كريم التميمي 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »املفوضية أرس�لت كتاباً رسمياً 
اىل مجل�س النواب لغ�رض املصادقة عى 
املوعد الذي حدده مجلس الوزراء بتاريخ 
ال��12 من ايار املقب�ل«، مبين�اً أن »ذلك 
يأتي وفقا لقانون انتخاب مجلس النواب 

رقم 45 لسنة 2013 املعدل والنافذ«.
وأض�اف التميمي، أن »كت�اب املفوضية 
ين�ص ع�ى رضورة مصادق�ة مجل�س 
النواب عى املوعد املحدد، وإصدار مرسوم 
جمه�وري من رئيس الجمهورية باملوعد 
املحدد ليوم إجراء االنتخابات«، بحس�ب 

البيان.
التفاصيل ص3

املفوضية تفاتح الربملان لالرساع باملصادقة 
عىل حتديد موعد االنتخابات
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محودي واخلزعيل: أي حتالفات انتخابية جيب أن تكون تصحيحية 
         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الش�يخ د. هم�ام حمودي- 
رئي�س املجل�س األع�ى اإلس�امي، 
والش�يخ قيس الخزع�ي- أمني عام 
عصائب أهل الحق أن االنتصار الذي 
تحق�ق لم يك�ن عس�كرياً فقط بل 
حقق وح�دة مجتمعية وانس�جاما 
سياس�يا وعدل الكثري من املسارات 
الوطنية. جاء ذلك خال لقاء عقده 
أه�ل  عصائ�ب  مق�ر  يف  الطرف�ان 
الح�ق، خ�ال زي�ارة لوف�د املجلس 
األعى برئاس�ة الشيخ حمودي بارك 
فيه�ا باالنتص�ار، مش�يداً بالس�بق 
ال�ذي حققته العصائ�ب يف التصدي 
لرسطان االرهاب الذي داهم العراق 

وتقديم التضحيات الجسيمة. 
ع�ى  حم�ودي  الش�يخ  وش�دد 
رضورة االستمرار باستثمار النرص 
واملحافظ�ة عليه وترتي�ب خطوات 

عى ضوئه، محذراً م�ن أن االكتفاء 
بالنرص العس�كري فقط ق�د يمنح 
االعداء فرصة جديدة تفقد العراقيني 
انتصاره�م. كم�ا بح�ث الطرف�ان 
الخارطة السياسية املقبلة، مؤكدين 
عى وج�وب أن تك�ون أي تحالفات 
انتخابية خادمة للشعب وتصحيحية 
ألخط�اء العملية السياس�ية، داعني 
أيض�ا اىل رضورة ع�دم التعدي عى 
لانتخابات،  الدس�تورية  التوقيتات 
ومؤكدي�ن أن ذلك تحص�ني للعملية 

الديمقراطية.
وج�رى خ�ال اللق�اء مناقش�ة 
أوض�اع التحال�ف الوطن�ي وأهمية 
تماسكه بما يمنح العملية السياسية 
تماسكاً أكرب انطاقا من حرصه عى 
وحدة الع�راق الوطني�ة ، اضافة اىل 
بحث رضورة االرساع بإعادة جميع 
النازحني و دع�م الجهود الحكومية 

إلستقرار مناطقهم املحررة .

         بغداد / المستقبل العراقي

نظم�ت وزارة الداخلي�ة حملة 
توعوي�ة بش�أن إط�اق العيارات 

النارية بشكب عشوائي.
وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة 
العمي�د س�عد معن يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان�ه »وبرعاي�ة وب�أرشاف وزي�ر 
الداخلي�ة بارشت دائ�رة العاقات 
واالعام يف الوزارة بحملة توعوية 
الص�در  مدين�ة  يف  وتثقيفي�ة 
والش�علة وح�ي الن�رص ومناطق 
اخ�رى يف امل�ادة القانوني�ة الت�ي 
تحاسب يف اطاق العيارات النارية 

ومخاطرها«.
وأض�اف »سيس�تمر التواج�د 
امليدان�ي للدائرة حتى بع�د مباراة 

العراق واالمارات«.
الداخلي�ة قاس�م  وكان وزي�ر 
س�ابق  وق�ت  يف  أم�ر  االعرج�ي 
عم�وم  يف  ال�وزارة  مف����اص�ل 
املحافظ�ات بالقب�ض عى كل من 
يطل�ق العي�ارات كونه�ا تس�ببت 
بمقتل وجريح العديد من املواطنني 

االبرياء من بينهم نساء واطفال.
بدورها، ح�ذرت قيادة رشطة 
باب�ل من ظاهرة إط�اق العيارات 
املختلف�ة,  املناس�بات  يف  الناري�ة 
فيما وج�ه قائد رشطة املحافظة، 
مطلق�ي  ع�ى  القب�ض  بالق�اء 

العيارات النارية.
وقال الناطق الرس�مي باس�م 
القيادة العقيد عادل الحس�يني يف 
بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
رشط�ة  »قائ�د  إن  من�ه  نس�خة 
محافظ�ة باب�ل الل�واء الحقوقي 
عي حس�ن مه�دي ك�وة الزغيبي 
ام�ر باتخاذ اإلج�راءات القانونية 
مطلق�ي  ع�ى  القب�ض  والق�اء 

العيارات النارية«. 
الحس�يني  اه�اب  وف���يم�ا 
ب�«املواطن�ني الك�رام التعبري عن 
فرحته�م بط�رق قانوني�ة وعدم 
تج�اوز الضوابط م�ا يعكر صفو 
االم�ن وفرح�ة الفوز وي�ؤدي إىل 
وق�وع ضحايا م�ن االبرياء«، دعا 
اهايل املحافظة الكرام اىل »التعاون 
مع القيادة خدم�ة للصالح العام 
ومن اجل اس�تتباب االمن يف بابل 
الحبيبية مشريا اىل امكانية االخبار 
عى الرقم املجان�ي }104{ التابع 
اىل الس�يطرة املركزية للرشطة يف 

حال رصد أي حالة من ذلك«.
الحس�يني »عزم قيادة  واعلن 
رشط�ة بابل ش�ن عملي�ات دهم 
ومط�ادرة العن�ارص الت�ي تطلق 
العيارات النارية بش�كل عشوائي 
خ�ال االحتف�ال بالف�وز ضم�ن 
اجراءات خطة امني�ة اعدت لذلك 
ملنع اثارة وارباك الوضع األمني يف 

املحافظة وسقوط ضحيا«.

شرطة بابل وجهت بإلقاء القبض واقتحام منازل مطلقيها

الداخلية تنظم »محلة توعوية« بشأن خماطر إطالق العيارات النارية العشوائية

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت صحيف�ة الحياة اللندني�ة ان تحالف 
الق�وى اي�د ورق�ة تس�وية دولية س�يعلن عنها 
قريبا، فيما اشارت اىل ان االطراف االخرى رفضت 

الورقة.
ونقل�ت الصحيفة عن مص�در نيابي قوله انه 
»خ�ال االجتماع�ات املكثفة الت�ي عقدها فريق 
األمم املتحدة املرشف عى ملف التسوية العراقية، 
حصلنا عى معلومات عن فقرات ورقة التس�وية 
التي تس�عى األمم املتح�دة إىل طرحها عى الكتل 
السياس�ية العراقية املختلف�ة، وتضمنت غالبية 
فقراته�ا حقوقنا التي ننادي بها منذ س�نوات«، 
مبينا ان »الورقة تضمنت إعادة محاكمة الرموز 
السياس�ية املدانة بقضاي�ا إرهابي�ة، إضافة إىل 
اإلف�راج ع�ن بعض املعتقل�ني من رم�وز النظام 
الس�ابق، إىل جان�ب تحقي�ق الت�وازن يف التمثيل 
الحكوم�ي لطريف املعادلة السياس�ية الش�يعية– 
الس�نية، وبما ال يش�كل غبناً ألي ط�رف، وأيضاً 
ترسي�ع إعادة النازح�ني إىل مناطقهم قبل موعد 
االنتخابات املقبل�ة، وتعديل فقرات قانون العفو 

العام ال سيما املتعلق بضحايا املخرب الرسي«.
وأض�اف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، انه »إذا ما صدقت تلك املعلومات الواردة 
لنا، فإن األطراف السنية كافة ستؤيد تلك الورقة 
للتس�وية الش�املة«، مش�ريا اىل ان »ذلك ال يبدو 
س�هاً وس�ط تعّنت األطراف االخرى وإرصارها 
عى تمرير ورقتها للتسوية التي قدمتها الصيف 
امل�ايض لألم�م املتح�دة أس�وة ببقي�ة األط�راف 

املشاركة بالعملية السياسية«.
وتاب�ع أن »ورقة التس�وية الدولي�ة قد تدخل 
حيز التنفيذ يف شكل أو آخر وستحقق مطالبنا«.

وأعلن�ت النائبة ع�ن تحالف الق�وى العراقية 
 ،2016 االول  كان�ون   14 يف  محم�د،  س�اجدة 
أن التحال�ف س�يكون لدي�ه ورقة تس�وية تقدم 

للتحالف الوطني وباقي األطراف السياسية.
فيما اك�د النائب عن تحالف الق�وى العراقية 
عي املتيوتي، يف 19 كانون االول املايض، ان ورقة 
التس�وية التي س�يقدمها التحالف سرتتكز عى 
بناء دولة املؤسس�ات وليس املكون�ات، مبينا ان 
تنازل طرف عن مكتس�بات حققها عى حس�اب 

رضر االخرين تعترب اعادة للحقوق.

قوى كردية 
حتذر من خوض انتخابات باالقليم 

قبل تنظيف سجل الناخبني
        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة فؤاد معص�وم، أمس 
الثاث�اء، أهمي�ة انج�از الترشيع�ات الدس�تورية 
املتأخ�رة، داعي�ا اىل الرتيث بترشي�ع تعديل قانون 
االحوال الش�خصية. وقالت رئاس�ة الجمهورية يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اس�تقبل بقرص 
الس�ام ببغداد، نائ�ب رئيس اللجن�ة القانونية يف 
مجلس الن�واب قاس�م العبودي««.وأوضح البيان 
أن معصوم »اس�تمع يف مس�تهل اللق�اء إىل عرض 
قدمه العبودي عن السرتاتيجية الترشيعية ملجلس 
النواب للفصل الترشيعي الثاني من السنة الرابعة 

ومن بينها الترشيعات االنتخابية ومرشوع قانون 
املحكمة االتحادية العليا ومجلس االتحاد وقانون 
االح�وال الش�خصية«.واكد رئي�س الجمهوري�ة، 
بحس�ب البي�ان، ع�ى »رضورة اعط�اء األولوي�ة 
الترشيعي�ة للقوانني التي أوجب الدس�تور س�نها 
ضمن م�دة زمني�ة كقانون مجل�س االتحاد الذي 
كان لزاماً س�نه يف الدورة االوىل وعى ان يش�كل يف 
ال�دورة الثانية، وكذلك قان�ون املحكمة االتحادية 
العلي�ا الذي ه�و من متطلب�ات دس�تور 2005«.

ودعا معص�وم اىل »الرتيث بترشي�ع تعديل قانون 
االحوال الش�خصية وع�رض املقرتح ع�ى جهات 
مختص�ة لدراس�ته والبح�ث فيه«.كم�ا اش�ار اىل 
لانتخاب�ات  الدس�تورية  بالتوقيت�ات  »االلت�زام 

الربملاني�ة القادمة«، مؤكدا رضورة »عرض تحديد 
موعد االنتخابات عى جدول اعمال املجلس«.يشار 
إىل أن مجل�س الن�واب صوت باملوافق�ة من حيث 
املبدأ، يف جلس�ته التي عق�دت يف )1 ترشين الثاني 
2017(، ع�ى مقرتح قانون تعديل مرشوع قانون 
األحوال الشخصية.ودعت بعثة األمم املتحدة لدعم 
الع�راق )يونامي(، يف )10 ترشي�ن الثاني 2017(، 
إىل االنخراط يف مش�اورات شاملة وواسعة النطاق 
حول تعديات قانون األحوال الش�خصية العراقي 
لضمان االحرتام الكامل لحقوق املرأة، مؤكدة عى 
وجود حاجة ماس�ة لوضع اسرتاتيجيات قانونية 
ومؤسس�ية للقض�اء ع�ى التميي�ز ض�د النس�اء 

والفتيات.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائ�د عمليات بغداد الفري�ق الركن جليل 
الربيعي، أمس الثاثاء، القبض عى عصابة تتاجر 
بالبرش جنوبي العاصمة.ونقلت وكالة »السومرية 

ني�وز« عن الربيعي الق�ول إن »قوة أمنية يف قيادة 
عملي�ات بغ�داد تمكن�ت م�ن إلق�اء القبض عى 
عصاب�ة تتكون من رج�ل وابنته تمته�ن التجارة 
بالبرش يف منطقة السيدية جنوبي بغداد«.وأضاف 
الربيع�ي، أن »العصابة تقوم أيض�ا ببيع الفتيات، 

وت�م القب�ض عى عنارصه�ا بناء ع�ى معلومات 
اس�تخبارية ومتابعة ميدانية«.يذك�ر أن عمليات 
بغ�داد تعلن ب�ني الحني واآلخر اعتق�ال عصابات، 
فيم�ا تؤكد اس�تمرار جهودها ملكافح�ة الجريمة 

املنظمة وماحقة الخارجني عن القانون.

         بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل رئي�س املحكم�ة االتحادية العلي�ا القايض مدحت 
املحم�ود يف مكتبه أمس الثاثاء الس�فري امل�رصي يف بغداد عاء 

موىس ونائبه أحمد الرشيف.
وجرى خال اللقاء التباحث يف تطوير العاقات بني املحكمة 
االتحادية العليا يف العراق واملحكمة الدس�تورية العليا يف مرص، 
ورضورة تبادل االحكام والقرارات الصادرة عن تلك املحكمتني، 
والتأكي�د ع�ى اهمي�ة التواصل بني قضاتها لرتس�يخ س�يادة 

الدستور واعاء دور القانون يف تطوير املجتمع.

         بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت املفوضي�ة العلي�ا لحقوق االنس�ان وزارت�ي الصحة 
والرتبي�ة والدوائ�ر ذات العاقة باتخاذ التداب�ري الازمة للحد من 
انتشار االمراض الجلدية يف مدارس االنبار.وذكر بيان للمفوضية 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه »بن�اًء اىل ما تناقلته عدد 
من وس�ائل التواصل االجتماعي والتي تم رصدها من قبل مكتب 
املفوضي�ة العليا لحقوق االنس�ان يف االنبار عن انتش�ار امراض 
جلدي�ة معدي�ة يف عدد م�ن مدارس مرك�ز املدين�ة ، توجه فريق 
تقيص الحقائ�ق ملكتب املفوضية هناك ملعاين�ة عدد من مدارس 
الحي الس�كني املعني ».واضاف » وتم تش�خيص الحالة بالفعل 
يف مدرس�ة }اس�يد بن حضري االبتدائية{ ، وقد لوحظ وحسب ما 
م�ؤرش بالصور عن عدد من الح�االت املعدية والتي من الخطورة 
تركها دون حلول رسيعة من قبل الوزارت واملؤسس�ات املعنية«.

وتاب�ع البيان ان » املفوضية العليا لحقوق االنس�ان وانطاقا من 
واجبها الرقابي االنساني املكلفة به حسب الفانون فإنها تطالب 
وزارت�ي الصحة والرتبي�ة والدوائر ذات العاق�ة بتكثيف الجهود 
وتوجيه فرق مش�رتكة اىل احياء املحافظ�ة كافة لغرض متابعة 

الواقع الصحي ملدارسها واتخاذ الحلول الناجعة بذلك«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الثاثاء، العثورعى حقيبة 
نس�ائية يف منطقة حي الصحة جنوب غرب�ي بغداد، باالضافة 
اىل الق�اء القبض ع�ى مطلوبني وف�ق مواد قانوني�ة مختلفة.

وذكرت القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »القوات االمنية يف قيادة عمليات بغداد ضمن اس�تمرارها يف 
تنفيذ واجباته�ا اليومية وماحقة عصابات داعش االرهابية يف 
كافة قواط�ع العمليات تمكنت من العثورعى حقيبة نس�ائية 
مرتوك�ة يف س�احة ضم�ن منطقة ح�ي الصحة جن�وب غربي 
بغ�داد، بداخله�ا )4( قوال�ب TNT، و)8( قداح�ات وبطاري�ة 
تفج�ري، هذا باالضافة اىل القاء القب�ض عى عدد من املطلوبني 
وف�ق م�واد قانوني�ة مختلفة«.واضاف�ت ان�ه »بع�د التح�ري 
والتفتيش يف منطقة )عودة الشكر( ضمن قاطع جنوب بغداد ، 
تمكنت القوات االمنية ايضا من العثور عى )15( عبوة ناسفة، 
وصاروخ كراد، و)40( قذيفة مدف�ع، و)3( قنابر هاون تالفة 

من مخلفات عصابات داعش االرهابية«.

القايض مدحت املحمود يستقبل
 السفري املرصي يف بغداد

مفوضية حقوق االنسان تطالب باختاذ التدابري 
للحد من انتشار االمراض اجللدية

العثور عىل عبوات وقذائف وحقيبة نسائية 
ملغمة يف عدد من مناطق بغداد

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد املجلس االعى اإلسامي، أمس 
الثاثاء، أن الشعب اإليراني سيتمكن 
م�ن مواجه�ة وإفش�ال »املؤام�رات 
االمريكي�ة الصهيوني�ة«، فيما حذر 
شعوب املنطقة من أساليب »الحرب 
الناعم�ة« التي تنطلق من اس�تغال 
بي�ان  يف  املجل�س  املظاهرات.وق�ال 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، أن�ه »يتاب�ع الي�وم األح�داث 
اإلس�امية  الجمهوري�ة  يف  األخ�رية 
اإليرانية«، مؤكداً أن »قيادة وحكومة 
م�ن  س�يتمكنون  اي�ران  وش�عب 
مواجهة وإفشال املؤامرات االمريكية 

الصهيونية الت�ي تحاول زعزعة امن 
واس�تقرار جمي�ع ش�عوب املنطقة 
ودع�م تأجي�ج الرصاع�ات الداخلية 

بكل اإلمكانيات املتاحة«.
البي�ان،  وأدان املجل�س بحس�ب 
سياس�ياً  الخارجي�ة  »التدخ�ات 
واعامي�ًا ض�د بل�دان املنطقة وعى 
رأس�ها االمريكية منه�ا والتي تمثل 
ال�دويل  للقان�ون  صارخ�اً  انته�اكاً 
وتدخ�ا علني�ا س�افرا يف الش�ؤون 
الداخلي�ة للدول لتنفي�ذ مخططاتها 
ع�ى  هيمنته�ا  لف�رض  الهادف�ة 
تل�ك  س�عي  إىل  مش�رياً  املنطق�ة«، 
ع�ن  ال�رصاع  ل�«ح�رف  التدخ�ات 
وجهته الحقيقية وتأجيج الرصاعات 

ب�ني ش�عوب ودول املنطق�ة العربية 
واإلسامية«.

»هك�ذا  أن  املجل�س،  وأض�اف 
تدخ�ات م�ن ش�انها زعزع�ة أم�ن 
دول  خاص�ة  الش�عوب  وس�امة 
الج�وار العراقي واملنطق�ة بما فيها 
الجمهورية االس�امية، البل�د الجار 
يف  الديمقراطي�ة  للعملي�ة  املس�اند 
العراق س�واء سياس�ياً او اقتصادياً 
واخره�ا امنياً ض�د داع�ش«، مبيناً 
أن »ش�عب العراق ال ينىس من وقف 
بجانب�ه خ�ال حرب�ه ض�د االرهاب 

وكان له خري عون«.
ع�ن  االع�ى  املجل�س  وأع�رب 
ثقت�ه »ب�أن الجمهورية االس�امية 

قي�ادة وحكومة وش�عباً، كما اثبتت 
التج�ارب الس�ابقة، س�تتمكن م�ن 
مواجهة وإفش�ال املؤامرات الخبيثة 
التي تحاول الهاء الش�عوب املقاوم، 
وتدمريها وحرف مسار االحتجاجات 
به�دف تحقي�ق األهداف املرس�ومة 
س�لفاً«، داعي�اً ش�عوب املنطق�ة اىل 
»الحذر من أس�اليب الحرب الناعمة 
التي تنطلق من اس�تغال مظاهرات 
مكفولة دس�توريا، ساعية ملزيد من 
اإلصاحات االقتصادية ، بهدف حرف 
مس�ارها لتحقيق غايات مرس�ومة 
س�لفا بينه�ا تدمري جبه�ة املقاومة 
الت�ي س�طرت انتص�ارات كب�رية يف 

العام املنرصم«. وفقاً للبيان.

املجلس االعىل: الشعب االيراين سيتمكن من إفشال املؤامرات االمريكية الصهيونية

عمليات بغداد: القبض عىل عصابة »تتاجر بالبرش« جنويب العاصمة

رئيس اجلمهورية يدعو إىل إنجاز »الترشيعات الدستورية« 
والرتيث بتعديل »االحوال الشخصية«
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة التقاعد الوطني�ة، أمس الثالث�اء، عن املب�ارشة بدفع 
رواتب املتقاعدين العسكريني لوجبة كانون الثاني الحايل، فيما دعت 

املتقاعدين اىل مراجعة املصارف ومراكز الرصف إلستالم رواتبهم.
وقال�ت الهيئة يف بيان صحفي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إنه تمت »املبارشة بدفع رواتب املتقاعدين العس�كريني لوجبة كانون 
الثاني 2018 من خالل مصارف الرافدين والرش�يد واملرصف العراقي 

للتجارة ورشكة البطاقة الذكية«.
واضاف�ت الهيئة، أن�ه »بإمكان املتقاعدي�ن حاميل البطاق�ة الذكية 
ك�ي كارد مراجع�ة مراك�ز ال�رصف إلس�تالم رواتبه�م، ومتقاعدي 
الرصف اليدوي مراجعة فروع املصارف إلس�تالم رواتبهم حسب أيام 

الرصف«.

التقاعد تبارش بدفع رواتب املتقاعدين العسكريني لوجبة كانون الثاين

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

ق�ال رئي�س مجل�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي، أم�س الثالث�اء، أن الجهد 
األمن�ي للق�وات األمني�ة سيس�تمر 
بعد انتهاء العمليات العس�كرية ضد 
التنظيم�ات اإلرهابية، وفيما أش�ار 
إىل إط�الق ويقة وطنية إلعادة إعمار 
املدن املح�ررة، تحّدث عن أزمة إقليم 
كردس�تان وق�ال أن حكومته تعمل 
عىل إحصاء املوظفني يف املدن الكردية 

رغم صعوبة إجراء ذلك.
وق�ال القائد العام للقوات املس�لحة، 
ال�ذي زّف الن�رص للش�عب العراق�ي 
األرايض  كام�ل  تحري�ر  بمناس�بة 
العراقي�ة قب�ل أس�ابيع، أن »الجهد 
االمني سيستمر بعد انتهاء العمليات 
العس�كرية بتحرير كامل االرايض«، 
ويأتي ذلك يف تالح�ق القوات األمنية 
بع�ض فل�ول التنظيم�ات اإلرهابية 
يف ع�دد م�ن املحافظ�ات العراقي�ة 

الشمالية.
وعّرج العبادي إىل واقع املدن املحررة 
الت�ي تعم�ل ال�وزارات العراقية مع 
املنظم�ات الدولية عىل إحصاء حجم 
الخراب فيه�ا، وقال أن�ه »تم اطالق 
الوثيقة الوطنية العادة اعمار العراق 
وه�ي  دوالر«،  ملي�ار   100 بقيم�ة 
الكلفة التخمينية التي أعدتها وزارة 
التخطي�ط لع�ودة الحي�اة إىل امل�دن 

املحررة من تنظيم »داعش«.
وأكد رئيس الوزراء، الذي دعا الرئيس 
الفرن�ي إىل اس�تقباله بالتصفي�ق 
الش�هر املنرصم يف مؤتم�ر املناخ، أن 
»العراق عاد بق�وة اىل املجتمع الدويل 

بخطوات محسوبة«.
وق�ال العب�ادي، عن الوض�ع األمني 
املتفاقم، الس�يما السالح املنترش بني 
»بدأنا باج�راءات حرص  العراقي�ني، 
الس�الح وهناك تعاون من املواطنني 

عن اماكن وجود االسلحة«.
وتط�ّرق رئيس ال�وزراء إىل املش�كلة 

القائم�ة ب�ني بغ�داد وأربي�ل بع�د أن أجرت 
األخرية اس�تفتاء عىل االنفصال وسط رفض 
محيل وإقليمي ودويل، وقال »هناك مش�كلة 

يف ارقام موظفي االقليم لكن ذلك ال يمنع من 
رصف الرواتب«، الفتاً إىل أن »صادرات اإلقليم 
من النفط خالل األشهر الثالثة املاضية بلغت 
قيمته�ا نح�و ترليون�ي دين�ار«، مضيفاً أن 

اإلقلي�م يحصل عىل أكثر م�ن 80% من قيمة 
رواتب موظفيه من عوائد النفط فقط«.

وعن أزمات الوسط والجنوب، السيما الواقع 
الزراع�ي، ق�ال رئي�س ال�وزراء أن »مجلس 

الوزراء ناقش اس�تمرار رصف مس�تحقات 
الفالحني«.

وأشار العبادي إىل أن »مجلس الوزراء صوت 
عىل اضافة يوم التحري�ر اىل قانون العطالت 

الرس�مية«، فيما أكد أن حكومته شددت عىل 
»الجهات االمنية ملحاسبة مطلقي الرصاص 
الح�ي« أثن�اء االحتف�االت، وبش�كل خاص 
التي تجري أثناء ف�وز املنتخب الوطني لكرة 

القدم.
وام�س الثالثاء، عقد مجلس الوزراء 

جلسته االعتيادية برئاسة العبادي.
للش�عب  ال�وزراء  مجل�س  وب�ارك 

العراقي حلول العام الجديد.
وناقش املجل�س الخطوط العريضة 
وس�راتيجية عم�ل ال�وزارات، وتم 
االتف�اق ع�ىل ع�دد م�ن االولويات، 
اضافة اىل تخصيص جلسة ملناقشة 
ما ت�م انجازه وخطة العمل للس�نة 

الجديدة.
يف  االرساع  ال�وزراء  مجل�س  وق�رر 
تس�ديد مس�تحقات الفالحني الذين 
للموس�م  الش�لب  بزراع�ة  قام�وا 
الزراعي 2017 -2018 بقرار مجلس 
 2017 لس�نة   370 رق�م  ال�وزراء 

الخاص بتسديد مستحقاتهم.
وتم�ت املوافق�ة ع�ىل رسي�ان قرار 
مجل�س ال�وزراء رق�م 365 لس�نة 
2016 بش�أن تأجيل تسديد قروض 
املقرضني مع فوائدها من املصارف 
الحكومي�ة مم�ن له�م دي�ون ع�ىل 
مؤسس�ات الدول�ة عن مق�اوالت او 
تجهي�زات، وتت�م املطالب�ة بدفعه�ا 
ع�ىل  ديونه�م  تس�ديدات  ض�وء  يف 
مؤسس�ات الدول�ة وبالتنس�يق مع 
الجه�ات املدني�ة ب�دءا م�ن تأري�خ 
اصدار ق�رار مجلس الوزراء رقم 40 

لسنة 2016 يف 2016-2-14.
وصوت مجل�س الوزراء عىل التقرير 
النهائ�ي العم�ال منظوم�ة املراقبة 

املتكاملة ملدينة بغداد.
وص�وت املجل�س ايضا ع�ىل حوافز 

الصيانة والجباية للكهرباء.
كم�ا تم التصويت ع�ىل اضافة مادة 
العط�ل  قان�ون  مل�رشوع  جدي�دة 
الرسمية وعىل النحو التايل ) يعد يوم 
تحري�ر ارض الع�راق م�ن عصابات 
داع�ش االرهابية املواف�ق يف العارش 
من كان�ون االول عيدا وطنيا وعطلة 
رس�مية من كل ع�ام ( واالعالن عن 
النصب  النرصليكون  مسابقة نصب 
الرس�مي لجمهوري�ة العراق وال�ذي يعكس 
بط�والت وتضحيات العراقي�ني يف الدفاع عن 

وطنهم وامنهم.

       المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�دت إقلي�م كردس�تان أنه�ا االقليم 
تلمس�ت نوعا من حس�ن النية اتجاه 
خط�وات بغ�داد االخ�رية، معربة عن 
اس�تعدادها للتباح�ث م�ع الحكومة 
العراقية بشأن إدارة املعابر واملطارات 
وفق آلي�ات الدس�تور العراقي، وجاء 
ترصيحها ردا عىل ما اعلنه املستش�ار 
االعالم�ي يف رئاس�ة الحكوم�ة ع�ن 
ص�دور عدة قرارات فيم�ا يتعلق بحل 
االزمة مع اقليم كردس�تان من بينها 
الدولي�ة  الحدودي�ة  املناف�ذ  اس�تالم 

لالقليم مع تركيا وايران.
وق�ال املتحدث بإس�م حكوم�ة إقليم 
كردس�تان س�فني دزي دزي يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
من�ه، إن »حكوم�ة اقليم كردس�تان 
ترحب بخطوات بغداد خالل االسبوع 
املايض التي تلمس�نا نوعا من حس�ن 
الني�ة منها«، مش�ريا اىل أن »وفدا من 
الحكومة العراقية زار اقليم كردستان 
وطالب بتشكيل لجنة مشركة للحوار 
ح�ول املعاب�ر الحدودي�ة واملط�ارات 
وس�دود اقلي�م كردس�تان فضال عن 
مطالب�ة الحكومة االتحادي�ة بإعداد 
قوائم لرواتب موظفي وزارتي الربية 
رصف  به�دف  اإلقلي�م  يف  والصح�ة 
رواتبهم«. ورحب دزي ب�«إعادة فتح 
املنافذ الحدودية مع إيران«، معربا عن 
»إستعداد حكومة االقليم للتباحث مع 
الحكومة العراقية بشأن إدارة املعابر 
واملطارات وفق آليات الدستورالعراقي 
والتع�اون مع بغداد للوص�ول اىل حل 

مشرك من أجل مصلحة الجانبني«.
ترصيح املتحدث باسم الحكومة شهد 
تغرياً خالل ساعات، السيما وأن دزيي 
ذاته كان قد أشار إىل عدم التوصل الي 
اتف�اق عىل تس�ليم املناف�ذ الحدودية 

بالكامل اىل الحكومة االتحادية.
واضاف »ل�م ي�رد ال يف القانون وال يف 
التعليمات التطرق اىل مس�ألة تس�ليم 
املنافذ وانما هناك ادارة مشركة لهذه 

املنافذ ب�ني حكومتي بغ�داد واربيل«، 
منوها اىل ان ان اقيلم كردس�تان سبق 
وان اعل�ن م�رارا اس�تعداده للعم�ل 

املشرك يف هذا الصدد.
وج�اءت ترصيحات املتح�دث الكردي 
ردا ع�ىل ما اعلنه املستش�ار االعالمي 
يف رئاس�ة الحكومة العراقية احسان 
الشمري عن صدور عدة قرارات فيما 
يتعلق بحل االزمة مع اقليم كردستان 

من بينه�ا اس�تالم املناف�ذ الحدودية 
الدولية لالقليم مع تركيا وايران.

وأعلن الشمري يف ترصيح عىل صفحته 
يف فيس�بوك ع�ن »تش�كيل لجنة عليا 
لتنظيم عمل املناف�ذ الربية والكمارك 
»اللجن�ة  ان  موضح�ا  واملط�ارات«، 
وضع�ت اوراق عم�ل وف�ق الدس�تور 
والصالحيات االتحادية للحكومة وهي 
بانتظار وفد االقليم الحكومي الفني«. 

وكشف الشمري أن القرارات تتضمن 
ايضا تش�كيل لجن�ة لتدقيق أس�ماء 
منتسبي القطاعني التعليمي والصحي 
واملؤسسات االخرى يف حكومة اإلقليم 
ودعوة املنتسبني االتحاديني يف اإلقليم 
للحضور إىل بغ�داد واالجتماع بهم كل 
حس�ب وزارته، مؤكدا ان »االستفتاء 
اىل  اش�ارة  يف  امل�ايض«  م�ن  أصب�ح 
االستفتاء عىل االنفصال الذي نظمته 

السلطات الكردية يف 25 ايلول املايض 
واثار معارضة داخلية وخارجية قادت 
اىل اتخاذ الحكوم�ة العراقية اجراءات 
ضد االقلي�م فيما اغلقت تركيا وايران 

معابرها الحدودية معه.
ومن جهته، أعلن املدیر العام للشؤون 
الحدودیة فی وزارة الداخلیة االیرانیة 
ع�ن أعادة افتتاح مع�ربي تمرجین يف 
وبرویزخ�ان  كرمانش�اه  محافظ�ة 

يف محافظ�ة اذربایج�ان الغربی�ة مع 
كردستان العراق.

وق�ال ش�هریار حی�دری يف ترصي�ح 
لوكال�ة »ايرن�ا« االيراني�ة ان معربی 
برویزخان وتمرجین قد افتتحا بقرار 
م�ن املجل�س األع�يل لألم�ن القومي 
ومجلس األم�ن يف البالد واملش�اورات 
الدبلوماس�یة وب�ني بع�ض االجه�زة 
االیرانی�ة  الحكومتی�ن  بی�ن  األمنی�ة 
والعراقیة. وس�بق للقنصلیة اإلیرانیة 
يف أربی�ل ان أعلن�ت ع�ن إع�ادة فتح 
منفذي تمرجین يف بیرانش�هر وبرویز 
خان يف قرص ش�یرین الحدودیین مع 
الع�راق  أربی�ل والس�لیمانیة ش�مال 
اللذی�ن ت�م إغالقهم�ا يف ترشين االول 
امل�ايض بن�اء ع�ىل طلب رس�مي من 

الحكومة العراقیة. 
وأضاف�ت القنصلیة أنه س�یتم إجراء 
التبادالت التجاریة ع�ىل هذه الحدود 

فضال عن تنقل املسافرين.
والقليم كردستان عدة منافذ حدودية 
رس�مية مع إي�ران وه�ي برويزخان 
وباش�ماخ والحاج عم�ران إضافة إىل 
مناف�ذ كييل وس�ريانبن وطويلة وهي 
منافذ شبه رسمية، فيما لالقليم ايضا 
منفذ واحد مع تركيا هو معرب إبراهيم 
الخليل إىل جانب منفذ فيشخابور مع 
سوريا. وتأثر اإلقليم كثريا من الناحية 
اقتصادي�ة بس�بب إغ�الق املعابر مع 
إي�ران وتقليص التب�ادل التجاري مع 
تركي�ا إىل مس�تويات كب�رية وق�درت 
خس�ائر اإلقلي�م املرتب�ة ج�راء ذلك 
بأكثر من ملياري دوالر خالل األش�هر 

الثالثة املاضية.

جملس الوزراء صوت على التقرير النهائي العمال منظومة املراقبة املتكاملة لبغداد

»وثيقة وطنية« إلعادة اعامر العراق بقيمة »100« مليار دوالر

إدارة املنافذ احلدودية بـ »كوادر مشرتكة« وتشكيل وفود وزارية لصرف رواتب املوظفني األكراد

»اتفاق أويل« لعودة العالقات »الطبيعية« بني بغداد وأربيل

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن�ت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، 
أمس الثالثاء، مفاتحتها مجلس النواب بشأن 
اإلرساع باملصادقة عىل تحديد موعد االنتخابات 
الربملانية، مش�رية إىل رضورة مصادقة رئيس 

الجمهورية عىل املوعد املحدد.
وقال عضو مجلس املفوضني الناطق الرسمي 
باس�م املفوضية كريم التميم�ي يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »املفوضية 
أرس�لت كتاباً رسمياً اىل مجلس النواب لغرض 
املصادق�ة ع�ىل املوع�د ال�ذي ح�دده مجلس 
الوزراء بتاريخ ال�12 من ايار املقبل«، مبيناً أن 
»ذلك يأتي وفقا لقانون انتخاب مجلس النواب 

رقم 45 لسنة 2013 املعدل والنافذ«.
وأض�اف التميمي، أن »كت�اب املفوضية ينص 

ع�ىل رضورة مصادق�ة مجل�س الن�واب ع�ىل 
املوع�د املحدد، وإصدار مرس�وم جمهوري من 
رئي�س الجمهورية باملوعد املح�دد ليوم إجراء 

االنتخابات«، بحسب البيان.
وكان مجل�س ال�وزراء ح�دد يف وقت س�ابق، 
الخامس ع�رش من أيار املقب�ل، موعدا إلجراء 

االنتخابات الربملانية املقبلة.
كم�ا اعل�ن رئي�س االدارة االنتخابي�ة ري�اض 
البدران عن بدء مفوضية االنتخابات بتسجيل 

العراقيني يف الخارج.
وق�ال الدكت�ور الب�دران ان املفوضية وضعت 
آلية جديدة لتسجيل عراقيي الخارج من خالل 
اس�تخدام ش�بكة االنرنت والدخول اىل موقع 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، الفتا اىل 
ان بأمكان الناخب العراقي يف الخارج تسجيل 
بيانات�ه م�ن خ�الل االس�تمارة االلكروني�ة 

وارسالها اىل املفوضية حيث ستقوم املفوضية 
بتدقيق البيانات املرسلة من الناخب ومطابقتها 
مع بيانات س�جل الناخبني وبيانات الجوازات 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأش�ار إىل أنه س�يتم التاكد من دقة املعلومات 
وعراقية الناخب، وس�يتم ارس�ال استمارة اىل 
الناخ�ب عرب الربي�د االلكروني ل�ه مع ابالغه 
بقبول�ه باعتباره ناخبا عراقيا وسيس�مح له 
بالتصوي�ت يف انتخاب�ات مجلس الن�واب عام 

 .2018
واض�اف البدران ان العمل بهذا االجراء س�يبدأ 
اعتب�ارا من 2018/1/2 ولغاي�ة 2018/3/2 
وملدة تس�عني يوم�ا، داعي�اً جمي�ع العراقيني 
الناخب�ني للمب�ادرة بالتس�جيل ع�ىل املوق�ع 
االح�زاب  دع�وة  م�ع  للمفوضي�ة  الرس�مي 
السياس�ية املج�ازة لتوعية ناخبيه�م لغرض 

التسجيل وفق اآللية التي اعتمدتها املفوضية.
يف غضون ذل�ك، دعا رئي�س االدارة االنتخابية 
االح�زاب السياس�ية كاف�ة اىل رضورة التقيد 
بتس�جيل  الخاص�ة  الزمني�ة  بالتوقيت�ات 

التحالفات االنتخابية.
ي�وم  ح�ددت  املفوضي�ة  ان  الب�دران  وق�ال 
2018/1/7 موعدا نهائيا لتسجيل التحالفات 
االنتخابي�ة مؤك�دا اىل ان املفوضي�ة تس�تقبل 
طلب�ات االحزاب السياس�ية له�ذا الغرض وان 
الخطة العملياتية تس�ري وفق الجدول الزمني 
املع�د لذل�ك وعلي�ه ف�ان املفوضي�ة تؤكد عىل 
الت�ي  بالتوقيت�ات  التقي�د وااللت�زام  رضورة 

وضعتها ضمن خطتها العملياتية 
ويذك�ر ان مفوضي�ة االنتخاب�ات فتحت باب 
التس�جيل للتحالفات االنتخابي�ة وحددت يوم 

2018/1/7 موعدا نهائيا الستقبال الطلبات.

فتحت باب التسجيل »لعراقيي اخلارج«.. ودعت الكتل السياسية إىل التقيد مبواعيد التحالفات

املفوضية تفاتح الربملان لالرساع باملصادقة عىل حتديد موعد االنتخابات
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آالف يتظاهرون يف هونغ كونغ للمطالبة بالديمقراطية

أملانيا حتقق مع سياسية يمينية إثر منشورات هلا ضد املسلمني

         بغداد / المستقبل العراقي

وافق الربملان اإلرسائييل أمس الثالثاء 
يف قراءتشه األخرية عىل مشروع قانون 
إرسائيليشة  حكومشة  أي  عشىل  يصعشب 
تسشليم الفلسشطينيني أجزاء من مدينة 
القدس املحتلة يف إطار أي اتفاق سشالم 

يف املستقبل.
التحريشر  منظمشة  واعتشربت 
الكنيسشت  تصويشت  أن  الفلسشطينية 
اإلرسائييل هذا، إضافشة إىل قرار الليكود 
بفرض السشيادة عشىل الضفشة الغربية 
»امتشداد إلعالن ترمب القشدس عاصمة 
إلرسائيل«.وقال أمني رس املنظمة صائب 
إن  عريقشات يف ترصيحشات صحافيشة 
»اإلدارة األمريكيشة الحالية تبنت مواقف 
االحتشالل، وبذلشك تبنشت نهًجشا مغايرًا 
ملواقف اإلدارات األمريكية السابقة التي 
التزمت بحل الدولتشني عىل مدار العقود 
كل  ستسشقط  القيشادة   )...( املاضيشة 
املحاوالت األمريكيشة واإلرسائيلية  هذه 
لفشرض الحل«.وينشص القانشون عشىل 
وجوب الحصول عىل موافقة ثلثي نواب 
الكنيست، أي 80 من أصل 120، عىل أي 
قرار بالتنازل عن األرايض التي تعتربها 

إرسائيل جزًءا من مدينة القدس.
بتغيشري  أيًضشا  القانشون  يسشمح 
التعريشف البلدي ملدينة القدس، ما يعني 
إمكانية إعالن أجزاء من املدينة املقدسة 
»كيانات منفصلة«، بحسب بيان صادر 

من برملان الكيان الصهيوني.
التيشار  مشن  سياسشيون  وتحشدث 
اليمينشي يف إرسائيل عشن إمكانية اتخاذ 
قشرار منفشرد بفصل أحياء فلسشطينية 
ذات كثافة سكانية عالية، يف مسعى إىل 

تعزيز الطابع اليهودي للمدينة.
هشذا القانشون، الشذي حشاز دعم 64 
نائباً، وعارضشه 51 منهم، يمثل رضبة 
جديشدة ألي آمال متبقيشة لحل الرصاع 
الفلسشطيني اإلرسائييل عىل أساس حل 
النائب ششويل معلم- الدولتني.وقدمشت 

اليهشودي  البيشت  رفائيشيل مشن حشزب 
اليمينشي املتطشرف، مشروع القانشون 
بعد أسشابيع عىل قرار الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب االعرتاف بالقدس عاصمة 

للكيان الصهيوني.
وكتب وزير التعليم اإلرسائييل نفتايل 
بينيشت بعد إقرار القانشون الجديد »لقد 
ضمنشا وحشدة القشدس. سشيبقى جبل 
الزيتشون والبلدة القديمشة ومدينة داود 
)حشي سشلوان الفلسشطيني( إىل األبشد 
حنشني،  دوف  النائشب  ملكنا«.واعتشرب 
مشن القائمشة املششرتكة ذات الغالبيشة 
العربيشة، أن القانشون الجديشد يجب أن 
يسشمى »قانون منع السشالم«. وأضاف 
حنني قبشل التصويت »من دون التوصل 
إىل اتفشاق حول القشدس لن يكون هناك 
سشالم )...( القانشون الجديشد يعني أنه 
سشتكون هنشاك إراقشة للدمشاء«. لكشن 
القانون الجديد ليس نهائًيا بالرضورة. 
حيث باإلمشكان تغيريه بغالبية برملانية 
عاديشة مشن 61 نائًبا.وقشرر ترمب يف 6 
ديسشمرب االعشرتاف بالقشدس عاصمشة 
إلرسائيل، وأمر بنقل السفارة األمريكية 
مشن تل أبيب إىل القشدس، ما أثار إدانات 
عارمشة يف العاملشني العربي واإلسشالمي 

ولدى املجتمع الدويل.
وقتشل 13 فلسشطينًيا يف مواجهشات 
مع قوات األمشن اإلرسائيلية يف األرايض 
املحتلشة وغشارات إرسائيليشة عىل قطاع 

غزة منذ قرار ترمب.
يششار إىل أن القشدس يف صلب النزاع 
بني إرسائيل والفلسطينيني. وقد احتلت 
إرسائيشل الششطر الرقي مشن القدس 
وضمتشه عام 1967 ثشم أعلنت يف العام 
1980 القشدس برمتها »عاصمة أبدية« 
يف خطوة لم يعرتف بها املجتمع الدويل.

جعشل  يف  الفلسشطينيون  ويرغشب 
القشدس الرقيشة عاصمشة لدولتهشم. 
ويؤكد املجتمع الدويل أن الوضع النهائي 
للقدس يجب أن يتم التفاوض عليه بني 

الطرفني.

حيكم القبضة الصهيونية على املدينة املقدسة

قرار إرسائييل جديد لـ »قضم« القدس

ترامب »ينهي األمر« مع باكستان واألخرية ترد بـ »غضب«

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف مسشؤول أردني رسشمي عن تفاصيل جديدة، 
فيما يخص قضية إحالة األمراء فيصل بن الحسني وعيل 

بن الحسني وطالل بن محمد، اىل التقاعد من الجيش.
وقشال املسشؤول لصحيفة »رأي اليشوم« إن الحكومة 
األردنية رصدت عدًدا ممن روجوا األكاذيب والششائعات 
عشرب مواقشع التواصشل االجتماعشي املختلفشة واملواقع 
اإللكرتونية، تمهيشًدا إلحالتهم إىل القضاء األردني، لكنه 
لم يسشمِّ الجهات واألشخاص، واكتفى بتأكيد تحويلهم 

إىل القضاء يف القريب العاجل.
واّدعت صحشف ومواقع إلكرتونية عربيشة وأجنبية، 
أن ملشك األردن، عبشد اللشه الثانشي، تلقشى تقاريشر مشن 
االسشتخبارات األردنية تفيد بقرب وقشوع انقالب داخل 
القرص، فأمر بفرض اإلقامة الجربية عىل أخويه األمريين 
فيصل وعيل بن الحسني، واألمري طالل بن محمد، بعد أن 
أثبتت تلك التقارير وجشود تواصل بينهم وبني ويل العهد 
السشعودي محمد بن سشلمان، ومحمد بن زايد ويل عهد 

إمارة أبو ظبي بهدف اإلطاحة به من العرش.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وسشائل إعالم كوريشة جنوبية أمشس الثالثاء 
أن سشيول عرضت إجراء محادثات رفيعة املسشتوى مع 
بيونغ يانغ، بعد يوم من تقديم الزعيم الكوري الششمايل 
كيم جونج أون لجارتشه الجنوبية، التي يعتربها خصماً 
لدوداً، »غصن زيتون« نادر خالل خطابه بمناسبة العام 
الجديد.واقرتح وزير ششؤون الوحشدة الكوري الجنوبي 
أن يلتقي الجانبان يف التاسشع من كانون الثاني الجاري 
يف قريشة بانمونجشوم باملنطقة منزوعة السشالح لبحث 
مشاركة كوريا الشمالية يف دورة بيونجتشانج لأللعاب 
األوملبية الششتوية، وفقاً ملا ذكرته وكالشة أنباء يونهاب 

الكورية الجنوبية.
ويف حالة إجراء املحادثات، سيكون هذا هو االجتماع 
األول بشني حكومتشي سشول وبيونج يانج منشذ أكثر من 

عامني.
وأشار كيم إىل استعداده إلجراء محادثات مع كوريا 
الجنوبيشة وإرسشال وفشد للمششاركة يف دورة األلعشاب 
األوملبية يف ششباط املقبل. ونقلت يونهاب عن كيم القول 
إن »تنظيشم دورة األلعاب الششتوية يف كوريشا الجنوبية 
سشوف يكون حدثاً جيشداً للدولة. نأمشل بصدق يف نجاح 

األوملبياد الشتوي«.
وقال الرئيس الكوري الششمايل أيضاً »إننا مستعدون 
التخاذ خطوات ششتى، بما فيها إرسشال الوفشد. ولذلك، 
يمكن للكوريتني أن تعقدا لقاءاً عىل الفور«. وردت كوريا 
الجنوبية عىل اقرتاحه بالدعوة إىل انتهاج الدبلوماسشية 
والحشوار. وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها »تأمل 
يف أن تتمكشن الكوريتشان الجنوبية والششمالية من حل 
القضية النووية الكورية الشمالية سلمياً معاً من خالل 

التعاون الوثيق مع املجتمع الدويل«.

مسؤول أردين يكشف عن حماولة االنقالب
 عىل اململكة دعمتها السعودية واالمارات

سيول تعرض عىل بيونغ يانغ 
»حمادثات رفيعة املستوى«

         بغداد / المستقبل العراقي

اسشتدعت باكسشتان السشفري االمريكي يف توبيشخ علني نادر مشن نوعه إثر 
انتقشادات الذعشة وجههشا الرئيشس دونالشد ترامب السشالم اباد مهشددا بوقف 

املساعدات لها التهامها »بالكذب« بشأن ايواء متطرفني.
وُطلب من السشفري ديفيشد هايل التوجشه اىل وزارة الخارجيشة يف العاصمة 
الباكسشتانية، بعد ان ردت اسشالم اباد بغضب عىل اتهامشات الرئيس االمريكي 
لها »بالكذب« بشأن إيواء متطرفني وذلك يف اخر حلقة من الخالفات التي تهز 

تحالفهما.
واكشد متحدث باسشم السشفارة االمريكيشة ان هايل التقى مسشؤولني لكنه 

اضاف »ليس لدينا اي تعليق حول جوهر اللقاء«.
ولم تشأ وزارة الخارجية التعليق عىل املسألة يف الوقت الحارض.

وكان ترامشب هاجم اسشالم ابشاد يف تغريدتشه األوىل للعشام 2018 فكتب ان 
»الواليشات املتحشدة وبحماقشة أعطت باكسشتان اكثر من 33 مليشار دوالر من 
املساعدات يف السنوات الش15 األخرية، يف حني لم يعطونا سوى أكاذيب وخداع، 

معتقدين أن قادتنا أغبياء«.
واضاف »يقدمون مالذا آمنا لالرهابيني الذين نتعقبهم يف افغانستان بدون 

مساعدة تذكر. انتهى االمر!«.
وسشارعت باكسشتان اىل الشرد معلنشة انها قدمشت الكثري للواليشات املتحدة 
وسشاعدتها يف »القضاء« عىل تنظيم القاعدة فيما لم تحصل سشوى عىل »الذم 

وعدم الثقة« وذلك يف تعليقات غاضبة من وزيري الخارجية والدفاع.
وتنفي اسالم اباد باستمرار االتهامات لها بالتغايض عن العمليات املسلحة 

منتقشدة الواليات املتحدة لتجاهلها االالف الذيشن قتلوا عىل اراضيها واملليارات 
التي انفقت عىل محاربة املتطرفني.

وبعشد هجمشات 11 ايلول/سشبتمرب 2001 االرهابيشة يف الواليشات املتحدة، 
اقامت واششنطن تحالفا اسشرتاتيجيا مع اسالم اباد ملسشاعدتها يف حربها ضد 

املتطرفني.
ولطاملا انتقد املسؤولون االمريكيون باكستان التي تتهمها واشنطن وكابول 

بدعم طالبان، لعدم بذلها جهودا كافية للمساعدة يف محاربة املتطرفني.
ومشن أكثر ما يقلقهم موقف اسشالم اباد من ششبكة حقانشي القوية، أحد 

فصائل حركة طالبان األفغانية بزعامة رساج الدين حقاني.
واملجموعشة متهمشة بالوقوف وراء عدد مشن اعنف الهجمشات الدامية عىل 
القشوات االمريكيشة يف افغانسشتان، ووصفها رئيشس اركان الجيشش االمريكي 

االسبق الجنرال مايك مولن بانها »ذراع حقيقية« لالستخبارات الباكستانية.
ووجشدت هشذه املجموعة منذ عدة سشنوات مشالذا آمنا يف املناطشق القبلية 

بشمال غرب باكستان.
وتدهشورت العالقشات االمريكية الباكسشتانية يف عهد ترامب الشذي اعلن يف 
آب ان »باكسشتان غالبشا ما تقدم مشالذا آمنا للذين ينشرون الفوىض والعنف 

واالرهاب«.
واسشتدعت تلشك الترصيحات سلسشلة من اللقشاءات الدبلوماسشية رفيعة 
املسشتوى يف الواليات املتحدة وباكستان، لكن اسالم اباد اعطت مؤرشات قليلة 
عىل تقديشم تنازالت. وأبلغت ادارة ترامب الكونغرس يف آب/اغسشطس املايض 
انهشا تدرس وقف مسشاعدة بقيمشة 255 مليون دوالر مخصصة السشالم اباد، 

بسبب عدم تشديدها االجراءات ضد املجموعات االرهابية يف باكستان.

       بغداد / المستقبل العراقي

تظاهر آالف يف ششوارع هونغ كونغ، يف أول أيام 
العشام الجديشد، ملطالبة الصشني بالحد مشن تدخلها 
يف ششؤون املدينشة وتقويض حكمهشا الذاتي، وذلك 
بعشد عشام ششهد تعشرض املطالبشني بالديمقراطية 
للسشجن والفصل من وظائفهم الحكومية. وكانت 
هونشغ كونشغ مسشتعمرة بريطانيشة قبشل أن تعود 
للحكم الصيني عام 1997، وقد ششهدت، عىل مدى 
العشام املشايض، مشا وصفه منتقشدون وناششطون 
مطالبشون بالديمقراطية تعديشاً متزايداً من زعماء 

الحشزب الششيوعي الصينشي عشىل حكمهشا الذاتي. 
وقال جوششوا وونغ، وهو أحد الناششطني املؤيدين 
للديمقراطية الذين سشجنوا، العشام املايض، وأفرج 
عنشه بكفالشة إىل حني البت يف طعن بششأن قضيته: 
»نحشن هنشا لنقشول للحكومشة إننا لن نستسشلم«. 
وأضشاف »واجهنشا صعوبات كثرية، العشام املايض، 
منهشا تعرض بعضنشا للمحاكمشة والسشجن لكننا 
سنقف بجانب شعب هونغ كونغ. سنقاتل من أجل 
سيادة القانون... ومن أجل هونغ كونغ واملستقبل 
واألجيشال املقبلشة«. وقشال محتجان كانشا يرتديان 
زي جنود جيشش التحرير الششعبي الصيني، إنهما 

قلقشان من نفوذ األجهزة األمنيشة الصينية. وطالب 
آخشرون بالديمقراطيشة الكاملة بوصفها الوسشيلة 
الدائمة لحماية نمط الحياة يف املدينة. وقال منظمو 
املسشرية، إن نحو عرة آالف شخص شاركوا فيها 
لكن الرطة قالت، إن عدد املشاركني 6200 فقط. 
وكانت املظاهرة سلمية باستثناء بعض املناوشات 
قصشرية األمد مع حشراس أمن عندمشا حاول بعض 
املحتجشني التجمشع، يف وقت الحق، يف السشاحة عند 
مقشر الحكومشة. وقالشت حكومة هونشغ كونغ، يف 
بيان، إنها »تحرتم بصورة كاملة حق ششعب هونغ 

كونغ يف املشاركة يف املسريات وحقه يف التعبري«.

       بغداد / المستقبل العراقي

تواجشه سياسشية أملانية تحقيقاً مشن الرطة 
بسشبب منششورات تحريضية نرتهشا عىل موقع 

»تويرت« و«فيسبوك«، عشية العام الجديد.
وبحسشب مشا نشر موقع »بشي بشي يس«، تم 
االثنشني، تعليق حسشاب بيرتيكس فون ششتورخ، 
نائبشة زعيمة حشزب البديشل ألملانيشا »أي إف دي« 
اليمينشي املتطشرّف، عشىل »تويرت« ملدة 12 سشاعة؛ 
بعد تعليقشات معادية للمسشلمني، وقال املوقع إن 

التغريدة انتهكت قواعده.
والحقاً أعادت السياسية األملانية نر الرسالة 
نفسشها عىل حسشابها يف »فيسشبوك«، الشذي ُجّمد 

أيضاً بسبب التحريض.
واتهمشت السياسشية األملانيشة رشطشة مدينشة 
كولونيا، غرب أملانيا، باسرتضاء »جحافل عصابات 

الرجال املسلمني املغتصبني للنساء والذين يتسمون 
بالرببرية«، بعد أن نرت الرطة تغريدات باللغة 
العربية بمناسشبة العام الجديشد. وتبحث الرطة 

احتمشال توجيه اتهشام لششتورخ بالتحريض عىل 
الكراهيشة. وكانشت رشطشة كولونيشا قشد نشرت 
تغريدات تتضّمن رسشالة بعدد مشن اللغات؛ بينها 

اإلنجليزية والفرنسية والعربية واألملانية.
وقالشت الرطشة يف كولونيا ملجلة دير ششبيغل 
األملانية إنها تحقق فيما إذا كانت الربملانية األملانية 
قد ارتكبت مخالفة جنائية، غري أنها أكدت أن هذه 

الخطوة مجرد إجراء عادي.
وجاء الجدل بشأن تعليقات شتورخ بعد شهور 
قليلشة من بشدء تطبيشق قوانشني جديشدة ملكافحة 
خطشاب الكراهيشة. وسشوف تفشرض السشلطات 
غرامات عشىل مواقع التواصشل االجتماعي التي ال 

تحذف املنشورات »غري القانونية بشكل واضح«.
ودافشع حشزب ششتورخ عشن تعليقشات نائبشة 
زعيمته، وزعم أن إزالة هذه التعليقات ششكل من 

أشكال الرقابة.
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زهور خليل اكرب حسني

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط اعالن
بناء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي خالد زيدان 
حسني يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) املالكي 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة 

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي عيل عامر 
ف�رج يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) املالكي ( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة 

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي حربي هاشم 
عليوي يطلب تبديل لقبه من ) الزبيدي ( اىل ) الحياني 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة

تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري 
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )العباسية(  وملدة  )سنة واحدة( وفقا إلحكام 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن 
تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  العباس�ية أو اللجنة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم 
التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة 
يح�ق له�م دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية 
املذك�ورة اس�تنادا إىل ما ج�اء بالقانون أنفا وكت�اب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  
املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما 
يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش 

واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ 

شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض 

تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 
يل�زم أصحاب الح�رف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند 

الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة املرقم�ة )  3552  ( بتاري�خ 
18/3/2012  الصادرة من رشكه تعبئه الغاز  باسم 
) خزعل غثيث( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ذياب فرحان 
حسني يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) املالكي 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة 

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط اعالن
بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي يحيى محل 
ش�يال يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) املالكي 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة 

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط اعالن
بناء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي محمود 
عباس ش�يال  يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجييل ( اىل 
) املالكي ( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم   11754 / 3  حي صدام 
باسم ) امني رسحان عبادي ( من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار 

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ضياء كاظم 
عكل�ه  يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) املالكي 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة 

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي محمد فرحان 
حسني  يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) املالكي 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة 

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط اعالن
بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املدعي احمد زيدان 
حسني  يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) املالكي 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة

حمافظة النجف االرشف
إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 258
التاريخ 2017/12/24

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

السوق العصري القديم14م14/192حانوت1

السوق العصري/ مقابل المحكمة12م70/182حانوت2

السوق العصري /مقابل ساحة بيع 10م13/312 ـ 13/23حوانيت3
الفواكه 

12/4  ـ 12/5 ـ اكشاك4
شارع كوفة ـ عباسية 9م12/72



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  بغداد / المستقبل العراقي

لتصني�ع  العام�ة  الرشك�ة  أعلن�ت 
ع�ن  التج�ارة  وزارة  يف  الحب�وب 
»تحقيقها نس�ب متقدم�ة يف انتاج 
وتوزي�ع الحص�ة املقررة م�ن مادة 

الطحني«.
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشك�ة ط�ه 
ياس�ني عباس يف بيان للوزارة تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي« ، ان »اجم�ايل 
الكميات املجه�زة من انتاج وتجهيز 
مادة الطحني يف عموم البالد للحصة 
املق�ررة تجاوز نس�بة 75% حيث ان 
العمل ج�اري النجاز كام�ل الحصة 

خالل االيام القادمة«.
وبني ان »اللجان الرقابية املش�ركة 
رص�دت 20 مخالف�ة للمطاح�ن يف 
زي�ارة   56 تنفيذه�ا  خ�الل  بغ�داد 
تفتيش�ية للمطاح�ن العامل�ة حيث 
ج�رى خالله�ا س�حب 97 نم�وذج 
حب�وب وطح�ني الغ�راض الفحص 
املخت�ري كمانف�ذت لج�ان رقاب�ة 
الوكالء 85 زيارة تم خاللها سحب 77 
نموذج طحني وتأشري 10 مخالفات 
فضال عن تس�جيل 3 مخالفات بحق 

الناقلني«.
واش�ار اىل ان »لج�ان ش�عبة رقابة 
املخاب�ز واالفران نف�ذت 219 زيارة 
للمخابز واالفران املجازة رس�ميا يف 
بغ�داد نت�ج عنها رص�د 54 مخالفة 
حيث تم احالة جمي�ع املخالفات اىل 
االقس�ام واللج�ان املختصة لتطبيق 

الرشوط الجزائية بحق املخالفني«.
م�ن جان�ب آخ�ر  أعلن ياس�ني عن 
»إعادة تشغيل مطحنتني يف محافظة 

نينوى تجريبيا وإجراء الكش�ف عن 
األرضار الت�ي تعرض�ت لها مطاحن 

بيجي« .
مش�رياً اىل ان »لجنة فنية مش�ركة 

من ف�رع الرشكة يف نين�وى أرشفت 
التجريب�ي  التش�غيل  عملي�ة  ع�ى 

ملطحنت�ي )الغدي�ر واالخ�وان( بعد 
االنتهاء من اعم�ال الصيانة وإعادة 

التأهيل استعدادا العادتهما اىل العمل 
واملس�اهمة يف إنتاج وتوزيع طحني 

الحصة التموينية«.
مبيناً ان »لجنه فنية من فرع الرشكة 
يف صالح الدين قامت بزيارة املطاحن 
املترضرة )الوفاء والواحة( يف قضاء 
الكش�ف  إج�راء  ت�م  بيج�ي حي�ث 
املوقع�ي من قبل اللجن�ة الفنية عى 
نسب الدمار التي لحقت باملطحنتني 
الت�ي  العس�كرية  العملي�ات  ج�راء 
ش�هدها القضاء خالل فرة احتالل 

داعش للقضاء«.
من جهة اخرى بحثت دائرة العالقات 
وزارة  يف  الخارجي�ة  االقتصادي�ة 
التجارة مع وفد السفارة االمريكية يف 
بغداد تجديد مذكرة التفاهم املوقعة 
بني العراق وامريكا حول توريد مادة 

الرز خالل شهر تموز املايض«.
واض�اف مدي�ر عام دائ�رة العالقات 
االقتصادي�ة الخارجية عادل خضري 
املسعودي انه »جرى خالل االجتماع 
مذك�رة  موض�وع  مناقش�ة  كذل�ك 
التفاهم ملادة الحنطة املزمع توقيعها 
ب�ني ال�وزارة  والس�فارة االمريكية 

العام املقبل«.
الس�فارة  »وف�د  ان  اىل  مش�رياً 
املف�وض  الوزي�ر  ض�م  االمريكي�ة 
ل�دى وزارة الزراع�ة االمريكي�ة عيل 
عابدي والوزير املفوض يف الس�فارة 
الس�يد الري ميم�وت والس�يدة ليزا 
مديرالقس�م االقتصادي يف السفارة 
فيما حرض اللقاء من الوزارة مديري 
عامي رشكة تجارة الحبوب والدائرة 
القانوني�ة وم�دراء قس�مي العقود 
العامة والقارة االمريكية ومس�ؤول 
ش�عبة امري�كا الش�مالية واملوظف 

املختص يف قسم القارة االمريكية.

التجارة حتقق نسب متقدمة يف إنتاج وتوزيع الطحني وتعلن تأشري »87« خمالفة للمطاحن والوكالء
حبثت مع وفد السفارة األمريكية جتديد مذكرة التفاهم ملادة الرز املوقعة بني اجلانبني
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الصناعة تعلن عن موعد افتتاح معرض »صنع يف العراق«
   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الصناع�ة، ع�ن موعد 
افتتاح معرض صنع يف العراق، والذي 
سيقام عى أرض معرض بغداد الدويل 

للفرة من 15- 18 \1\2018.
وذكر بيان ل�وزارة الصناعة واملعادن 
أن   ، العراق�ي«  »املس�تقبل  تلقت�ه 
»املع�رض الصناعي الوطن�ي “صنع 
يف الع�راق” التاب�ع ل�وزارة الصناعة 

واملعادن، س�يقام ع�ى أرض معرض 
بغ�داد ال�دويل تحت ش�عار )أس�بوع 
الصناع�ة( بتاريخ الخامس عرش من 
الش�هر االول لس�نة 2018 املص�ادف 
لي�وم االثن�ني، وحت�ى الثام�ن عرش 

منه«.
وأض�اف البي�ان ان »هنالك 35 رشكة 
محلي�ة تابع�ة لل�وزارة، باإلضافة اىل 
عدد من الرشكات الخاصة الصناعية 

ستشارك يف املعرض.

جملس الوزراء يناقل التخصيصات املتبقية لوزارة النفط اىل الصحة
إلكامل املستشفيات

   بغداد / المستقبل العراقي

اق�ر مجل�س ال�وزراء توصي�ات االجتم�اع املتعل�ق 
بالرشكات املنفذة للمستش�فيات س�عة 400 رسير 

املتلكئة منذ 2013.

ونصت التوصيات عى قيام وزارة التخطيط بمناقلة 
التخصيصات املتبقية لوزارة النفط اىل وزارة الصحة 
لغرض اكمال مشاريع املستشفيات سعة 400 رسير 
بحس�ب نس�ب اإلنجاز، عى ان تق�وم وزارة املالية 
بتمويل املبلغ املطلوب خالل هذا العام 2017، وكذلك 

إل�زام ال�وزارة انفا بمناقل�ة التخصيص�ات الالزمة 
لتمويل املش�اريع املذكورة انفا البالغة مقدارها 24 
مليون دوالر للزيادة الفعلية الحاصلة بنسب اإلنجاز 
ضمن املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية 2017. 
وتضمنت التوصيات أيضا قيام وزارة املالية بتمويل 

املبل�غ املذكور، ومنح الرشكات املنفذة مدداً إضافية 
بواق�ع ثمانية أش�هر بدءا من تاري�خ توفر التمويل 
املايل الالزم ألعمال تنفيذ املش�اريع واعتبار املدة من 
تاري�خ انتهاء اخر تمديد العق�د ولحني تمديده مدة 

توقف.

صحة الكرخ: العيارات 
واأللعاب النارية أودت بحياة 

طفلة وإصابة 43 شخصًا
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صح�ة بغداد الكرخ، عن 
م�رع طفل�ة بعم�ر اربع س�نوات 
نتيج�ة االصاب�ة بعيار ناري اس�تقر 
يف ال�رأس، فضال عن اس�تقبال )43( 
شخصاً مصاباً نتيجة االلعاب النارية 
خالل االحتفاالت الت�ي جرت يف اعياد 

رأس السنة«.
وق�ال مدير ع�ام دائرة صح�ة بغداد 
الك�رخ، جاس�ب لطي�ف الحجام�ي، 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »وحدات الطوارىء يف 
املستشفيات اس�تقبلت )43( مصاب 
نتيجة االلع�اب الناري�ة ووفاة طفلة 
بعمر )4( س�نوات اخرقت الرصاصة 
سقف منزل دارهم املغلف من الصفيح 
)الجينك�و( واس�تقرت الرصاص�ة يف 
ال�رأس وه�ي نائمة وقتله�ا يف الحال 
حي�ث وصل�ت الطفلة اىل املستش�فى 

وهي ميتة«.
»رده�ات  ان  الحجام�ي  واض�اف 
الطوارىء يف مستش�فياتنا تس�تقبل 
الكثري من االصاب�ات نتيجة العيارات 
وااللعاب النارية والتي يجب ان تكون 
هناك عقوبات رادع�ة ملنعها من قبل 
الدولة وأجهزتها االمنية وكذلك رجال 

الدين وشيوخ العشائر.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيأة املنافذ الحدودي�ة، عن »ضبط بضاعة يف منفذ س�فوان الحدودي 
بس�بب تالعب بالوزن بالتواطؤ مع موظفي لجنة الكش�ف الكمركي«.وذكرت 
هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»الجهات املختصة يف منفذ سفوان الحدودي تمكنت من ضبط شاحنة محملة 
ببضاعة )عازل اس�طح( لزيادة وزن البضاعة املحملة عى الش�احنة بنس�بة 
60% ع�ى الوزن املثبت يف بيانات املعامل�ة الكمركية«.وأضاف البيان ان »االمر 
أدى إىل حدوث فرق رس�م كبري بس�بب تواطؤ موظفي لجنة الكشف الكمركي 
يف مركز كمرك س�فوان مع  املس�تورد عى حس�اب املال العام«، مؤكداً انه »تم 

اتخاذ االجراءات القانونية بضبط الشاحنة واحالتها للقضاء.
كم�ا ضبط�ت هيأة املنافذ الحدودية،منفذ س�فوان ضب�ط 4715 حبة مخدرة 
مع�دة للتهري�ب ع�ر منفذ س�فوان اذ لم يتمكن امله�رب من إدخاله�ا نتيجة 

اإلجراءات املشددة املتخذة داخل املنفذ،تن احالة القضية إىل القضاء.

وزارة النفط: ارتفاع قيايس يف املعدل اليومي للصادرات النفطية لكانون االول
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط عن ارتفاع معدل 
الصادرات وااليرادات املتحققة لشهر 
كان�ون االول  امل�ايض 2017 مقارنة 
بش�هر ترشين الثان�ي املايض لنفس 
الع�ام ، بحس�ب االحصائي�ة االولية 
الص�ادرة عن رشكة تس�ويق النفط 
العراقية »سومو«، حيث بلغت كمية 
الص�ادرات من النفط الخام اكثر من 
)109( ملي�ون و)573( الف و)817 
مالي�ني  وتس�عة  مائ�ة  برمي�ل)   )
وخمس�مائة وثالث�ة وس�بعون الف  

وثمانمائة وس�بعة عرشة برميال ( ، 
بايرادات بلغت اكثر من )6( مليارات 
و)496 ( مليونا  و )204( الف دوالر 
) س�تة ملي�ارات واربعمائ�ة وس�تة 
وتس�عون مليون�ا  ومئت�ان واربع�ة  

دوالرا(«.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة النفط 
عاصم جهاد يف بيان تلقته »املستقبل 
الكمي�ات  مجم�وع  ان  العراق�ي«،  
املص�درة م�ن النف�ط الخام لش�هر 
كان�ون االول  امل�ايض م�ن الحق�ول 
النفطي�ة يف وس�ط وجن�وب العراق  
بلغ�ت اكث�ر م�ن )109( مليون�ا و 

 ، برمي�ال   و)817(  الف�ا   )573(
بايرادات بلغت اكثر من  )6( مليارات 
و)496 ( مليونا  و )204( الف دوالر 
، فيما لم تسجل االحصائية صادرات 

من حقول كركوك«.
واشار اىل ان »املعدل اليومي لصادرات 
النف�ط الخام حققت زيادة قياس�ية 
باملقارنة مع شهر ترشين الثاني من 
العام املايض 2017 عندما بلغ املعدل 
اليوم�ي  )3( مالي�ني و)535( ال�ف 

برميل«.
واضاف جهاد ان معدل سعر الرميل 

الواحد بلغ  )59,286( دوالرا.

العتبة احلسينية تتعاقد إلنشاء مدينة 
ترفيهية يف كربالء

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلنت العتبة الحس�ينية املقدس�ة عن »توقيع عقد اس�تثماري إلنشاء مدينة 
ترفيهية يف مدينة كربالء«.

وقال املدير املفوض لرشكة خريات الس�بطني املهندس فوزي محسن الشاهر، 
يف تريح للموقع الرسمي للعتبة الحسينية اطلعت عليه »املستقبل العراقي«، 
انه » تم توقيع العقد االستثماري إلنشاء املدينة الرفيهية يف كربالء، بني رشكة 

خريات السبطني التابعة للعتبة الحسينية ورشكة ِطيب العراق املتحدة«.
وأض�اف« ان هذا املرشوع الرفيهي يعد من املش�اريع املهمة التي تخدم أهايل 

املدينة والزائرين ، ويضيف معلماً حضارياً جديداً للمحافظة«.
وأش�ار اىل أن« املرشوع س�ُينّفذ وفق التصاميم العاملّي�ة الحديثة، آخذين بنظر 
االعتبار توجيهات املتويل الرشعي للعتبة الحس�ينية بخصوص قدس�ية املدينة 

وتراثها القديم.

املنافذ احلدودية تضبط بضاعة يف منفذ سفوان 
بسبب تالعب بالوزن وتضبط 47١٥ حبة خمدرة

حمافظ واسط يستعرض مشكلة تعيني خرجيي فرع النفط والغاز
   المستقبل العراقي/ الغانم

اس�تعرض محافظ واس�ط محمود عبد 
الرضا مال طالل مش�كلة تعيني خريجني 
فرع النفط والغاز التابع لقسم االقتصاد 

يف كلية اإلدارة«.  

مكتب�ه  يف  اعالم�ي  مص�در  واف�اد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »م�ال طالل 
قس�م  نظمه�ا  حواري�ة  ن�دوة  ح�رض 
االقتص�اد يف كلي�ة اإلدارة واالقتص�اد / 

جامعة وعى قاعة الكلية« .
واضاف انه »جرى خالل الندوة استعراض 

مشكلة تعيني خريجني فرع النفط والغاز 
التاب�ع لقس�م االقتصاد يف كلي�ة االدارة 
ومناقش�ة مطالبهم املتعلق�ة بتعيينهم 
واالس�تماع للمعوقات التي تواجه س�بل 
حصولهم عى فرص عمل مناسبة ضمن 
تخصصهم عر زجهم بالتعيني يف الدوائر 

وبينها املؤسس�ات وال�رشكات النفطية 
وغريها املتخصصة«.

وأبدى املحافظ بحسب املصدر »اهتمامه 
به�ذه الرشيح�ة املهمة وس�عيه إليجاد 
الحل�ول له�م واإلس�هام بإرشاكه�م يف 

التعيينات املقبلة.

البرصة تطالب بإيقاف استرياد الطامطم خشية ترضر منتوجها
   البصرة / المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظة الب�رة، عن تصاعد مطالب 
املزارع�ني يف املحافظ�ة بوق�ف اس�ترياد محص�ول 
الطماطم خش�ية ت�رضر منتوجهم الس�نوي، فيما 
نف�ى االنب�اء الت�ي تحدثت ع�ن غلق منفذ س�فوان 

الحدودي«.
وقال عض�و املجلس غانم حمي�د يف تريح اطلعت 
علي�ه »املس�تقبل العراقي«، إن »مزارع�ي محافظة 
البرة نظموا تظاهرة أمام منفذ س�فوان الحدودي 

للمطالبة بوقف اس�ترياد الطماطم م�ن دول الجوار 
وغريها من الدول خش�ية ترضر منتوجهم الس�نوي 
ومزاحمت�ه يف الس�وق املحلية«.وأض�اف حمي�د أن 
»املتظاهري�ن طالب�وا مجل�س محافظ�ة الب�رة 
ب�رضورة التدخ�ل ملنع دخ�ول البضائع املس�توردة 
إىل املحافظة، مش�ريا إىل »وجود قرار بمنع اس�ترياد 
اي محاصي�ل زراعية خالل التس�ويق«.ونفى حميد 
»األنباء التي روجت لها بعض وسائل اإلعالم املحلية 
عن غلق منفذ س�فوان الحدودي، مؤك�دا ان »املنفذ 

يعمل بشكل طبيعي دون مشاكل.
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بن�اء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان االمالك املرقم )24069 يف 
2017/12/21( تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن 
تأج�ر االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفق�ة طيا والبالغ عددها 
)3( ملك استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. 
فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان 
– س�كرتر اللجنة وخالل م�دة 30 يوما تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا مع�ه تأمين�ات قانونية ال تقل ع�ن 25 % من القيم�ة املقدرة 
وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من الي�وم االخر من مدة االعالن 
ويكون م�كان اجراءها يف مقر مديرية بلدية الكحالء ويتحمل من ترس�وا 

عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

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

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 14689 / 2017 

التاريخ 20 / 12 / 2017

اعالن
قدم املواطن عب�د الله عباس فاضل طلبه املتضمن نصبه 
قيم عىل زوجته مريم ن�ارص فاضل واملفقودة منذ تاريخ 
18 / 7 / 2015 وامللصق�ة صورتها اعاله وقد تقرر نرش 
فقدانه�ا يف صحيفت�ني محليتني يوميتني وع�ىل من لديه 
اعراض او معلومات عن املفقودة مراجعة هذه املحكمة 

خالل مدة سبعة ايام من تاريخ النرش

القايض / حممد هاتو جوين

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

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

واالقامة ملحافظة واسط 
قسم ش�ؤون جنس�ية محافظة واسط 

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
حي�در فاضل علك�ه  يطل�ب تبديل لقبه 
م�ن ) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة 

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

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

واالقامة ملحافظة واسط 
قسم ش�ؤون جنس�ية محافظة واسط 

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
احمد فرحان حس�ني  يطلب تبديل لقبه 
م�ن ) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة

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

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

واالقامة ملحافظة واسط 
قسم ش�ؤون جنس�ية محافظة واسط 

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
صباح فرحان حسني  يطلب تبديل لقبه 
م�ن ) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة 

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

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

واالقامة ملحافظة واسط 
قسم ش�ؤون جنس�ية محافظة واسط 

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
حمي�د خليفه خريبط  يطلب تبديل لقبه 
م�ن ) العجي�يل ( اىل ) العام�ري ( فم�ن 
لدي�ه اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل م�دة اقصاه�ا 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة 

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

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

واالقامة ملحافظة واسط 
قسم ش�ؤون جنس�ية محافظة واسط 

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
حسني زيدان حس�ني  يطلب تبديل لقبه 
من ) العجي�يل ( اىل ) املالكي( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة 

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

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

واالقامة ملحافظة واسط 
قسم ش�ؤون جنس�ية محافظة واسط 

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
عيل فرحان حس�ني  يطل�ب تبديل لقبه 
من ) العجي�يل ( اىل ) املالكي( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة

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

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

واالقامة ملحافظة واسط 
قسم ش�ؤون جنس�ية محافظة واسط 

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
فخري كنمش ش�يال  يطلب تبديل لقبه 
من ) العجي�يل ( اىل ) املالكي( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة 

فقدان
فقد مني الباج الص�ادر من امانة بغداد 
قسم العالقات واألعالم باسم نور رحمه 
عبدالله فمن يعثر عليه تسليمه إىل جهة 

اإلصدار.

فقدان 
نقاب�ة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
املهندس�ني العراقية باسم / حيدر مكي 
عمار. فمن يعثر عليها يسلمها اىل جهة 

اإلصدار.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  االحوال الشخصيه يف الكوت 
العدد4018/ش /2017

اىل املدعى عليه / خالد ماجد عريبي
بتاريخ 2017/12/24 أقامت املدعية ساجدة 
محس�ن مصاول الدعوى املرقمة أعاله والتي 
تطلب فيها التفريق لع�دم االنفاقعليه قررت 
املحكمة بالرد الدعوى املدعية ساجدة محسن 
مصاول وملجهولية محل اقامتك حسب القائم 
بالتبليغ علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا  
بالصح�ف املحلية ع�ىل القرار املذك�ور وعند 
ع�دم اعراضكم ضمن املدة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض 

حيدر شعيوط سدخان

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد 3533 / ش / 2017 
التاريخ  2 / 1 / 2018 

املدعيـة /  هنله حممد جاسم
املدعى عليه  / حممد محه رشيد

اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الكاظمية 
حكماً غيابياً بحق�ك بالرقم 3533/ش/2017 والذي 
يقيض نفقه ماضيه 125 الف دينار شهرياً وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بالن�رش يف صحيفت�ني 
يوميت�ني محليتني وعدم اعراضك عىل الحكم الصادر 
بحقك ضمن املدة القانونية البالغة ثالثون يوم اعتباراً 
م�ن تاري�خ النرش فس�وف يكتس�ب الحك�م الدرجة 

القطعية.
القايض / جابر عبد جابر

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  االحوال الشخصيه يف الكوت 
العدد 4116/ش /2017

اىل املدعى عليه / عادل محمد كاظم 
بتاري�خ 2017/12/14  اصدرت هذه املحكمة 
ه�ذه املحكمة بالعدد اعاله قرارا غيابيا يقيض 
بالزامك بتاديتك للمدعية س�ندس رحيم علوان 
نفقة ماضية بواقع س�تون الف دينار ش�هريا 
مل�دة س�نة س�ابقة لتاري�خ اقام�ة الدعوى يف 
2017/11/26 ونفق�ة مس�تمرة له�ا بواق�ع 
مائة وثالثون الف دينار ونفقة مستمرة للطفل 
) س�يف ( مائ�ة وعرشون ال�ف دين�ار اعتبارا 
من تاري�خ اقام�ة الدع�وى يف 2017/11/26 
وملجهولية محل إقامتك حس�ب إش�عار مختار 
املنطق�ة واملرف�ق بكت�اب مركز رشط�ة عليه 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا  بالصح�ف املحلي�ة عىل 
الق�رار املذك�ور وعن�د ع�دم اعراض�ك ضمن 
املدة القانونية س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية  
القايض 

صابر جماغ سلمان

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

االتحادية
محكمة بداءة الرصافة
العدد1393/ب/2017

اعالن
اىل ااملدع�ى عليه�م /1-أس�عد محم�د حس�ن 
الخض�ري 2- مهند خطاب عي�ى الخضري 

3- عبدالجبار محمد حسن
املجي�د  املحام�ي مزاح�م عب�د  املدع�ي  اق�ام 
الجب�وري الدع�وى املرقم�ة اع�اله يطالبك�م 
بالتضام�ن  املحام�اه  اتع�اب  بتادي�ة  في�ه 
بمبل�غ  الرس�م  لغ�رض  ويقدره�ا  والتكاف�ل 
مائ�ة ملي�ون دين�ار واالحتف�اظ بح�ق اقامة 
الدع�وى حادثة منظمة او مس�تقلة للمطالبة 
بالزيادة التي يقدره�ا الخرباء وملجهولية محل 
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ تقرر 
تبليغك�م اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام هذه املحكمةي�وم 2018/1/8 
الساعةالتاس�عةصباحا وعند ع�دم حضوركم 
او م�ن ين�وب عنكمقانونا فس�تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

ملياء حسني خليل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية

محكمة البداءة املختصصة بالدعاوي التجارية
العدد 641/ب/2017

اعالن
اىل ااملدعى عليه / عبدالجبار محمد حسن

اق�ام املدع�ي ) مزاح�م عب�د املجي�د الجبوري 
/ أضاف�ة لوظيفت�ه ( الدع�وى املرقمة 641/

ب/2017 ل�دى ه�ذه املحكم�ة يطالب�ك فيها 
دعوتك للمرافع�ة واملطالبة باجر املثل واملقدرة 
ابت�داءا بواقع خمس�ة عرش ملي�ون دينار مع 
االحتفاظ بالزي�ادة للمطالب�ة بدعوى منظمة 
او الحق�ة وتحميلك الرس�وم واملصاريف كافة 
واتع�اب املحام�اة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وانتقالك اىل جهة 
مجهول�ة  ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة ي�وم 2018/1/11 
الساعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض

غانم عبدالله زناد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح العباسية
العدد : 690/ج/2017

التاريخ : 2017/12/28
اىل / املتهم الهارب )عيل مهدي مهاوش( 

اعالن
بن�اءا ع�ىل الش�كوى املقدم�ة ضدك م�ن قبل 
املش�تكي )لطيف محمود طرخ�ان( وفق املادة 
القب�ض  ام�ر  تنفي�ذ  ولتع�ذر  453 عقوب�ات 
والتح�ري الصادر بحقك من قبل هذه املحكمة 
ولعدم تواجدك يف دارك حسب التحريات الصادرة 
م�ن مركز رشطة العباس�ية علي�ه قررت هذه 
املحكمة تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة ي�وم املحاكمة 
التاس�عة صباح�ا ويف  املص�ادف 2018/2/1 
حالة عدم حضورك س�تجري محاكمتك غيابيا 
وعلنا وفق احكام املادة 453 عقوبات وحس�ب 

االصول.
القايض

عباس عاشور عكاب

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من مؤسس�ة 
الس�جناء السياس�يني ذي العدد خ /88013 يف 
2017/12/17 بأسم )حسني عويف داود( فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة  االصدار 

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن بلدية النجف 
االرشف باس�م )حيدر صبحي نعمة( فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة  االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة اذان بالسفر/2018 

التاريخ : 1/2 /2018
اعالن

اىل / املدعى عليه / مصطفى رعد مهدي
بناءا ع�ىل الطلب املقدم من قب�ل املدعوه )خلود 
رض�ا ش�اكر( ام�ام ه�ذه املحكم�ة واملتضمنة 
طل�ب حجة اذن بالس�فر البنائ�ك القارصين كل 
من )عيل وملك وحس�ني وس�اره اوالد مصطفى 
رع�د( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار حي الجامعة /

النج�ف ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
يوميتني محليتني رسميتني فعليك الحضور امام 
ه�ذه املحكمة بع�د تبلغك بثالثة اي�ام وعند عدم 
حضورك سوف يتم السر باجراءات الحجة وفق 

القانون
القايض

عامر حسني حمزة

محافظة النجف االرشف
لجنة البيع وااليجار االوىل

تنويه
اعالنن�ا املرق�م 1154 يف 2017/12/7 املنش�ور 
 )1( الفق�رة   2012/12/10 يف   1570 بالع�دد 
م�ن االع�الن كش�ك لبي�ع الس�كائر واملرطب�ات 
الجدي�دات   7183 رق�م  الغازي�ة  واملرشوب�ات 
وردت يف االعالن والصحيح كش�ك لبيع الس�كائر 
واملرطبات واملرشوبات الغازية حي الثورة شارع 
املج�زرة حس�ب الكش�ف املوقع�ي عىل الكش�ك 
اس�تنادا اىل كتاب بلديه النج�ف املرقم 43827 يف 

 2012/12/17
لذا وجب التنويه

رئيس املهندسني 
محمد صاحب كريم

رئيس اللجنة

فقدان
فقدت مني الهويه الصادرة من نقابة املهندسني 
العراقي�ني ف�رع النج�ف االرشف باس�م )احم�د 
حس�ن هادي( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 
جه�ة  االصدار او مكتب الخي�اط للنرش واالعالن 

قرب بناية املحاكم يف النجف

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني 
العراقي�ني ف�رع النج�ف االرشف باس�م )زين�ب 
محمود رس�ول( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها 
اىل جهة االصدار او مكتب الخياط للنرش واالعالن 

قرب بناية املحاكم يف النجف

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني 
العراقي�ني ف�رع النج�ف االرشف رقم االنتس�اب 
160254 باس�م )ماهر محس�ن عبد ( فعىل من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل جه�ة االصدار او مكتب 
الخي�اط للن�رش واالعالن ق�رب بناي�ة املحاكم يف 

النجف

اعالن
قدم املواطن )س�فيان طه احمد( طلبا يروم فيه 
تبديل )اس�مه( من )س�فيان( اىل )س�يف( فمن 
لدي�ه اعراض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )خمسة عرش يوم ( وبعكسه 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام / وكالة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 4101/2
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 29 داموك

الجنس : ارض الدار مع بنائها 
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة : 

املساحة : 210م2
امامي�ة ومطب�خ مغل�ق  : طارم�ة  املش�تمالت 
بالفرف�وري وه�ول داخيل وصال�ة وغرفتني نوم 
وصحيات يف الطاب�ق االريض وغرفتني يف الطابق 
العلوي والبناء مسلح ودرجة متوسطة والكايش 
موزائيك والس�طح مبلط بالشتايكر واالبواب من 

الصاج
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية : 
الشاغل : صاحب العقار

: 99000000 تس�عة وتس�عون  املبي�ع  مق�دار 
مليون 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف واسط االوىل 
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائد 
للراهن عيل وس�مر ابناء عبد السادة جلود لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرتهن م�رف الخلي�ج التجاري 
البال�غ )97500000 س�بعة وتس�عون ملي�ون 
وخمس�مائة الف دينار عراقي( فع�ىل الراغب يف 
االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوم�ا اعتبارا م�ن الي�وم التايل لتاري�خ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغ�ة )99000000( دينارا وان 
املزايدة س�تجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم 

االخر 
 مدير دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل

محافظة النجف
لجنة البيع وااليجار االوىل

تنويه
اعالنن�ا املرقم 1154 يف 2017/12/7 املنش�ور 
املوق�ع  ان    2017/12/10 يف   1570 بالع�دد 
القطع�ة  م�ن  ج�زء   7183 املرق�م  الكش�ك 
1/18682 يقع يف حي الثورة /ش�ارع املجزره 
وليس منطقة الجديدات حسب الكشف املوقعي 
عىل الكش�ك اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب بلدية 

النجف بالعدد 43827 يف 2017/12/17
لذا وجب التنويه

رئيس اللجنة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 593/16
املحلة او رقم واسم املقاطعة : محلة الحاوي

الجنس : ارض الدار مع بنائها 
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة : 

املساحة : 300م2
املش�تمالت : حديقة امامية وطارمة واستقبال 
وهول داخيل ومطبخ مغلف بالفرفوري  وغرفة 
واحدة وصحيات يف الطابق االريض واربعة غرف 
وصحي�ات يف الطاب�ق العل�وي االرضية مبلطة 
باملرمر والواجهة مغلف�ة بالحجر واالبواب من 
الصاج والس�طح مبلط بالشتايكر البناء درجة 

اوىل مسلح 
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية : 
الشاغل : صاحب العقار

مق�دار املبيع : 255000000 مائتان وخمس�ة 
وخمسون مليون دينار 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف واس�ط 
االوىل باملزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اعاله 
العائ�د للراهن ج�واد كاظم كوط�ي لقاء طلب 
الدائن املرتهن مرف الخلي�ج التجاري البالغ 
)117000000 (مائ�ة وس�بعة ع�رش ملي�ون 
دين�ار   فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
املزاي�دة  وان  دين�ارا  ملي�ون   )225000000(
س�تجري يف الس�اعة )12( ظه�را م�ن الي�وم 

االخر 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي 
القضية املرقمة : 2017/905

مقتبس حكم غيابي 
1 � اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 

االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م امل�دان الغائ�ب :  الرشط�ي فقارعيل 

محسن رشيف
3 � رقم الدعوى : 2017/905

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2014/7/29
5 � تاريخ الحكم : 2017/10/17

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

7 � خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن 
الداخ�يل االوىل املنطق�ة الخامس�ة ع�ىل املدان 
الغائ�ب ) الرشطي فقار عيل محس�ن رشيف( 
بع�دم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفو رقم 
27 لس�نة 2016 كونه الزال ماكثا بالغياب لحد 

االن
8 � الحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق 
اح�كام امل�ادة )5( م�ن )ق � ع � د( رق�م 14 
لس�نة 2008 وبداللة امل�ادة )2/2( من قانون 
العقوب�ات العام رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
كون�ه )القان�ون االصل�ح للمته�م( لغيابه من 

تاريخ 2014/7/29 ولحد االن
9 � اخراجه من الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 42/ ثاني�ا م�ن ق .ع 
.د رق�م 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم 
الدرج�ة القطعية بداللة امل�ادة ) 89/اوال( من 

)ق � أ � د( رقم 17 لسنة 2008
10  � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
الق�اء القبض علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم 
الص�ادر بحقه وال�زام املواطن�ني باالخبار عن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة )69/ثانيا 

وثالثا( من ق � أ � د رقم 17 لسنة 2008
11  � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ر منقول�ة 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )69/رابعا( من ق � أ د 

رقم 17 لسنة 2008
12 � حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا 
الح�كام املادة )60/سادس�ا( من ق � أ � د رقم 
17 لسنة 2008 قابال لالعراض استنادا الحكام 
امل�ادة )71/اوال وثاني�ا( م�ن نف�س القان�ون 

وافهم   بتاريخ  2017/10/17
العميد الحقوقي

جرب عتيوي معله
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

االوىل املنطقة الخامسة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 466 

التاريخ: 25/ 12/ 2017

مدة االيجارالقيمة التقديريةرقمهامساحتهنوع الملكت

ثالثة سنوات510000جزء من مساحة 3318/5 كشك1

ثالثة سنوات510000جزء من مساحة 3318/5 كشك2

ثالثة سنوات510000جزء من مساحة 3318/5كشك3

وزارة النفط
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اخلطيب
ص�در عن دار الس�اقي ف�ي بيروت رواي�ه الخطي�ب  للكاتب 
والروائي الس�عودي هاني النقشبندي وجاءت الرواية ب192 
صفحة من القطع المتوسط نبذة :خطُب اإلماِم مملٌّة والمؤّذُن 
عاش�ق. يس�تعين األخير بمعلّ�م التربية الرياضّية لتحس�ين 
أداء الخطي�ب وجْذب المصلّين، وللوص�ول إلى محبوبته التي 
يسمع صوتها وال يراها.عيُن اإلمام على المسجد الكبير الذي 
يجري بناؤه، وقلُب المؤّذن على البيت الخامس بعد المس�جد 
المتهالك، حيث تقيم محبوبته.تش�تعل كلمات الخطيب غضباً 
وثورة وتطّرفاً، فيلتّم الن�اس حوله... يختفي فجأة من الحّي 
م�ع عائلته، ولك�ن أيضاً تختفي محبوبة الم�ؤّذن، الذي ضاع 
بي�ن خوفه على إمامه ولوعات عش�قه الغري�ب. صدر له في 
الرواية عن دار الس�اقي »اختالس«، »سالّم«، »ليلة واحدة في 

دبي«، »نصف مواطن محترم«، »طبطاب الجّنة«.

 ص�در ع�ن دار الس�اقي في بي�روت رواية ثالث خط�وات الى 
المش�نقة للكات�ب والروائي الس�وري المقيم ف�ي ألمانيا جان 
دوس�ت .بعدد صفحات 224من القطع المتوسط نبذة : اضطّر 
الش�يخ س�عيد لقيادة ث�ورة الكرد عل�ى تركيا، قب�ل أن تنضج 
ظروفه�ا واس�تعدادتها، فانتهى به�ا األمر إلى تالش�ي الحلم 
الك�ردي باالس�تقالل. ه�و القائد، لك�ن في لحظ�ات االنفعال 
والغض�ب ال أحد يصغ�ي إليه. أمام المش�نقة المنتصبة أمامه، 
والمش�انق األخ�رى التي تتدلّى منها أجس�اد رفاق�ه، تدافعت 
الوقائ�ع والذكري�ات كنه�ر من الس�نوات.كان قد قط�ع وعداً 
لبريخ�ان بأال يس�تعمل منديلها س�وى لتجفي�ف دموعه. لكّن 
دمعت�ه األخيرة س�الت دون أن يس�تطيع مس�حها، فالمنديل 
صاَدَره الجنوُد األتراك، ويداه موثقتان في خطواته األخيرة إلى 

الموت..جان دوست :كاتب وروائي سوري مقيم في ألمانيا.

ثالث خطوات إىل املشنقة

          د.حمد حاجي /تونس 

1 - بالمرقص مرة
تراقصني،

حضنها..خط�وة  إل�ى  وتمس�كني 
لخلف، 

إل�ى  يمين،وأخ�رى  ع�ن  اثنت�ان 
الخلف..

بل أخرى لألمام.ويسقط العقد من 
جيدها..!

أصي�ح: أه ...آه.. ل�و تقومين ..من 
قبرك..!

ونحتفل أخرى..
......

2 - حفلة بالخارج
ا.. أمي بالبيت.. قلْت سمَكَ

ا ..وضعت  أع�دَّت زه�ورا وش�موَعَ
دجاجتين على الخوان.

ال  الج�وَّ هاتف�ي  أغل�ق  أن  ق�رَّرت 
باح .. وأسهر حدَّ الصَّ

فيم فكرُت؟..خلعت الرَّأس والحذاء 
..

ا دخل الحانة.. مشى حذائي مسرَعَ
وول�ج  متثاق�ال..  رأس�ي  وتبع�ه 

المسجد..
وأناعدلُت، عدُت أدراجي..

اعترضتن�ي القط�ط بصح�ن الدار 
ساكرة...!

......
3 - شيطنة

دخلُت..
كن�ُت خبَّ�أُت قارورتي�ن باردتي�ن 

الُمؤِن..واألخ�رى  ببي�ت  ..واح�دة 
�طح ..على ما  في برمي�ل فوق السَّ

يأتي..
ي..ث�مَّ صعد  تناق�ش الحاج م�ع أمِّ
د البرميل وغاضبا لم  اللم وتوسَّ السَّ

ينم..
وانفردت الوالدة في بيت المؤونة..

عامي سعيد سعيد ..!

رأس العام

 رسديات ذات غفلة ... يف اوج االدب والسخرية
           سعدون شفيق سعيد

يبدو ان القاص ق�د اعلن رفضه للحياة 
المعاشة اليوم في بلده بصراحة وجرأة 
وبال خ�وف وب�ال وج�ل ليقات�ل فلول 
وجحاف�ل الظ�الم الت�ي كان يرجو من 
خالله�ا بصي�ص ضوء لواقع�ه او يجد 
عندها ) القش�ة ( التي تأخذه لش�اطئ 
االمان والخالص .. ولكنه يجد ان الجنة 
الت�ي كان يحلم بها ) ذات قطوف دانية 

وخيبة كبيرة ولعنة باستحقاق ( 
والحقيق�ة التي البد ان تق�ال اننا امام 
قاص يس�رد واقع حاله وآالم وامنيات 
بل�ده ب�ال ت�ردد او رت�وش .. وبمعن�ى 
اخ�ر انه يس�رد لن�ا معانات�ه التي هي 
م�ن معاناة ش�عبه الت�ي كان يأمل لها 
الخ�روج م�ن ) الزمن االغب�ر ( ولكنه 
وجد ) مهرجانات من سعار الكراهية ( 

وال يرى اال ) حثالة ( من البشر ! 
نعم .. اي س�رد يتعملق به الكاتب مؤيد 
عل�ى كل الس�رود وبس�الحه االع�زل 
وكأنه ق�د افاق من حل�م وال يريد ان ) 
يلتف�ت الى ال�وراء وهو يرت�دي حلمه 
الجميل ( وتل�ك كانت معاناة مؤيد عبد 
الزهرة االنسان عند ) ذات غفلة ( وبعد 
ان من�ح العقل اجازة وقال لنفس�ه كن 
طليقا وحلق ما شئت ، ثم تأتي متوالية 
س�ردياته في قصصه الموس�ومة ب� ) 
ذات غفل�ة ( وه�ي تتكال�ب على واقع 
الح�ال وم�ا ال اليه االنس�ان الذي كان 
يحلم بالجن�ة واذا به يجد نفس�ه امام 

) حثالة ( تص�ادر ايامه واماله .. بينما 
نج�ده في قصة ) س�كين المس�افات ( 
تأتي كلماته اكثر ش�اعرية وهو يغازل 
حبيبت�ه التي هي ) اكب�ر من الكلمات ( 
ث�م يصل بن�ا التناغي الش�عري ما بين 
الحل�م واليقظة ولكن ب�ال امل يرتجى 
!! وحينما نكون مع ) الس�كران يتذكر 
( يأخذن�ا الى ) اليوم ال�ذي يعود حزام 
الفق�ر يط�وق العاصم�ة .. ويكن بدل 
الصرائ�ف ) حواس�م ( ومحس�ود من 
يجد وظيفة .. ( ثم نجد كاتبنا س�اخرا 
كسخرية ) برنادشو ( حينما يخبرنا اذا 
ما اراد ) الجرخجي ( ان يصبح ) شرطيا 

( عليه ان يتعامل بلغة ) التوريق ( !! 
ام�ا في قصة ) ال عذر لكم ( نجد كاتبنا 
في اوج الس�خرية االدبية وبمصداقية 
يحسد عليها حينما يأتي لنا بمجموعة 
من العبارات الساخرة وكمثال على ذلك 
: ) كواتم صوت لمن يعلو صوته بالحق 
.. صحف تجيد تلميع الشوارب .. يدعو 
الله نهارا ويرقص مع الشيطان ليال ( 

الفل�وس   ( الموس�ومة  وف�ي قصت�ه 
والع�روس ( نج�ده يتح�دى الش�رائع 
الس�ماوية التي عرفناها حينما وجدنا 
انفسنا وبالهوية من المسلمين .. حيث 
تأت�ي صرخ�ة المدوية : ) ال ش�ي يأتي 
مجان�ا وبس�هولة وانما ش�يء مقابل 
ش�يء اذ حتى رحمة الل�ه تحتاج صوم 
وصالة وعبادة ودع�اء واال كيف تفتح 
ل�ك ابواب الجنة ؟؟ ث�م تخفت صرخته 
عندم�ا يقول لصاحبه : ) اخ يا صديقي 

ماذا اقول : ) صبرت صبرين واحد لقلب 
حزي�ن واخر للوط�ن ( وهك�ذا تتوالى 
س�رديات مؤيد عبد الزهرة في ايقونة 
من السخرية والمصداقية والبعيدة عن 
االدب الرم�زي .. لك�ون كتاباته تحمل 
معها كل معاول الهدم على طريق البناء 
.. وه�ي تتواصل على وض�ع ) الملح ( 
على الجروح عسى ولعل ان تساهم في 
الشفاء من االلم او التخفيف عنه او حتى 
التواصل في الش�قاء من اجل الشفاء !! 
. ففي ) براعم ( نج�د البراعم العراقية 
اللواتي وضعهن االهمال والظروف في 
دائرة النس�يان .. نجدهن يتواجدن في 
الواجه�ات الزجاجي�ة اللماع�ة لمحال 

تبهر الناظر وتحزن الفقير .. 
وفي ) المزاجي والس�ليطة ( فهو كما 
قال في�ه علماء النف�س ) هو المريض 
الس�وي .. والس�وي المريض ( وفي ) 

االس�تاذ ( تضيق به الحياة وقد تس�يد 
مدمني الكراهية المواق�ع المتقدمة .. 
اما في ) س�مكة الجمعة ( فهو يحاكي 
الكاتب العالمي ) ارنس�ت همينغواي ( 
في رائعته ) الش�يخ والبح�ر ( ولكن ) 
سمكة ( مؤيد عبد الزهرة لم تكن سوى 
حلما س�اخرا ليس اال .. ثم تأتي قصته 
) الع�م خليل الجايجي ( ال�ذي اقتادوه 
النتزاع المعلومات عن ابنه واصحابه .. 
وهو يقسم ) بالله واالنبياء وراس عبد 
الس�الم عارف اليعرف شيئا .. ( اما في 
قصته ) احمد الجاس�م ونهار عراقي ( 
الذي عاش حروب السنوات الثمان وكم 
كان قاب قوس�ين وادن�ى من الموت .. 
ومع ذل�ك ) خرج منها ب�أذن الله دون 
خ�دوش س�وى الذكري�ات الموجعة ( 
وحينما نكون عند ) هموم سائق الكيا 
( نج�د كاتبنا عبد الزه�رة يتجاوب مع 

تل�ك الهم�وم عندم�ا يق�ول صاحبها : 
) تكفين�ي غرام�ة واح�دة ت�اكل تعب 
يوم كله ( ويتأس�ى اكثر حين يكش�ف 
س�ائق الكيا س�را قائال : ) لذلك ال اكتم 
س�را اننا ندفع للجميع ما تيسر لنبقى 
عل�ى معيش�تنا .. فالكل يري�د التوريق 
م�ع انهم اصحاب روات�ب .. ولكن لمن 

نشكو وهم اصحاب السلطة ؟! ( 
وف�ي قصت�ه ) خطابة ( نج�د الزوجة 
تقوم بدور الخطابة لزوجها فتختار له 
معلم�ة تلبية لرغبة ذل�ك الزوج الذي ال 
يهم�ه ان تكون كبي�رة او ارملة .. حقا 
ان�ه زم�ن ربم�ا كان من عالم�ات اخر 

الزمان ؟! 
ام�ا في ) جاك�وج ( مؤيد عب�د الزهرة 
نجده يتألق في س�رديته وكانه يعيد لنا 
حكاية زمن معاش عند س�وق السراي 
وما حوله ومن خالل شريط سينمائي 
يقترب من الفيلم الس�ينمائي المصري 
) باب الحديد ( حي�ث نجد الدور والذي 
ق�ام ب�ه يوس�ف ش�اهين يتوائ�م مع 
حي�اة ) جاكوج ( المعاش�ة ف�ي بغداد 
.. والف�ارق الوحي�د ان نهاي�ة يوس�ف 
ش�اهين الذي كان يهيم بحبه الصامت 
لهند رس�تم ق�د الت ب�ه ال�ى الجريمة 
والقت�ل .. ولك�ن ) جاك�وج ( مؤيد قد 
تعرض للسرقة والذي كان يأمل الزواج 
بعروس�ة وانته�ى به المق�ام ان يبكي 
حظ�ه العاثر حتى وجدوا ) دشداش�ته 
( ونعل�ه االس�فنجي على ش�اطى نهر 

دجلة ولم يجدوه !! . 

أحالم آمال عواد.. وردية ومنفعلة!
            وجدان عبدالعزيز

 
تس�عى الش�اعرُة آمال عّواد رضوان 
في أكثِر كتاباتِه�ا إلى خلِق حالٍة ِمن 
التعلّ�ِق بال�ذات، لكن يح�دُث هذا في 
مختب�ِر كتاباِتها الش�عرّية بانفتاح، 
ِر وُنموِّ العاطف�ة، وخلِق  نح�َو َتط�وُّ
نموذٍج اجتماعّي، أى أّنها تنفتُح ِمن 
الذاتي إل�ى الموضوعي�ي، بمتٍح ِمن 

نهِر الُحبِّ والَجمال.
إذن؛ حال�ة التعلّق له�ا صلة بالجانب 
االنفعال�ي واالجتماع�ي لش�خصّيِة 
االجتماعّي�ة  وعالقات�ه  اإلنس�ان 
المتبادل�ة م�ع اآلخري�ن، وبالمقابل 
ُتعتبُر األس�اليُب المعرفّي�ُة الطريقَة 
األكث�َر تفضياًل لدى الف�رد، من أجِل 
ممارسة أنشطته المعرفّية كالّتفكير 
والتخّيل، والطرق التي يتناول بها حّل 
مشكالته واّتخاذ قراراته، وشاعرتنا 
آمال عّواد رضوان كان أكثر األحيان 
تعلّقها تأّمليًّا في اختصاِر المسافاِت 

بيَنها وبين اآلخر، فتقول الشاعرة :
ِبأَْحاَلِم�ِك  َتْغِس�لِيَنَها..  ُروِح�ي  َه�ا 

الَْوْرِديَِّة َوَمَغاِوُر َخْيَبِتي.. َتْطَفُح
ِبُغْرَبٍة.. ِبُرْعٍب.. ِبَفَراٍغ!

أََنا الَْملُْهوُف لَِرَصاَصِة ُحبٍّ
َها ُيَشنُِّجِنى َدِويُّ

أَنَّى لِى أَتَِّكُئ.. َعلَى َجَناِح َفَراَشة؟
من العنونِة نبدأ َمساَر البحِث الُمضنى 
عن المعن�ى المخبوِء بي�َن الكلمات، 
)َم���ْن  تق�ول:  القصي�دِة  فعنون�ُة 
ُي�َدْح�ِرُج.. َع�ْن َق�لْ�ِب�ي.. الّضجر(، 
بدأْت باس�تفهاٍم وتس�اؤٍل عّمن يمدُّ 

له�ا ي�َد الع�ْوِن ف�ي محن�ِة الّضجر، 
وهن�ا صوٌت ذات�ي ُيطال�ُب َمجهواَل 
م�ا بالخالص، فمن اس�م لَِمن يصُلح 
أن ُيخاطب وهو ُمبه�م غير ُمتمّكن، 
وه�و في اللف�ظ واحٌد، ويك�وُن في 
معنى الجماعة، فَمن ُيحّرُك عّنى هذا 
الّضجر؟ ث�ّم تؤوُب لذاِته�ا لروِحها: 
ِبأَْحاَلِمِك  َتْغِس�لِيَنَها..  ُروِح�ي/  )َها 
الَْوْرِديَِّة/ َوَمَغ�اِوُر َخْيَبِتي.. َتْطَفُح/ 

ِبُغْرَبٍة.. ِبُرْعٍب.. ِبَفَراٍغ!(. 
وهناك انفعاٌل ُيصاحُبها )أََنا الَْملُْهوُف 
(، وعلّ�ُة ذلك جفاُف  لَِرَصاَص�ِة ُح�بٍّ
العالق�اِت االجتماعّية بدلي�ِل قْولِها: 
)أَنَّى لِى أَتَِّكُئ.. َعلَى َجَناِح َفَراَشة؟(، 
فهى منفعلٌة رغَم أّن خطاَبها تضّمَن 
كلم�ة )ح�ب(، فالحّب يعن�ي الرقة، 
والوئ�ام، والجم�ال، والحن�ان، لكن 
ج�اءْت مقرونًة بكلم�ِة )رصاصة(، 
لذا تس�اءلْت عن كيفّي�ِة االّتكاء على 
جن�اِح فراش�ٍة، وه�ي تحم�ُل ه�ذا 
االنفع�ال، وِم�ن ضم�ِن ُمعاناتها أن 
تكوَن مصلوبًة )َعلَى ِش�َفاِه َسَحاٍب 

َدَمِوي.. َيَتَربَُّص ِبي؟(.
 حاولت الجمَع بين شتات األشياِء بيَن 
الفراشِة والس�حاب، وبين الرصاص 
والدم، وه�ذا األمُر في�ِه خواطُر ِمن 
ح�االِت ع�دِم االس�تقرار والقلقل�ة، 
ونحن قد نقول إّن هناك ُمس�ّببات أو 
ضغوطات نفس�ّية، ومن هنا راحت 
الشاعرة آمال عّواد رضوان تفرغ ما 
في داخ�ل ذاتها، وقد تك�ون متأّثرة 
من تراكمات نفس�ّية داخلّية وأخرى 
اجتماعّي�ة، أظهرت احتقاًنا نفس�يًّا 

داخليًّ�ا، ال�ذي رّبم�ا ينعك�س حيرًة 
وقلًقا وتوّتًرا وتقلًّبا في المزاج.

 إذن؛ التعبير ع�ن النفس وعن الذات 
في اللحظة في حدود الذوق، وما هو 
مقب�ول يعتبر أمًرا عالجّي�ا جيًدا، ثم 
تدعو إلى البوح كنافذة أخرى، تتنّفس 
م�ن خالله�ا صع�داء العش�ق، كم�ا 
سّمتها الش�اعرة نفس�ها، والظاهر 
بع�ض  ف�ي  القصي�دة  تصريح�ات 
الكلم�ات، هن�اك صراع�ات داخلّي�ة 
وخارجّي�ة، بداللة تعّدد األصوات في 
القصيدة، تقول الش�اعرة آمال عّواد 

رضوان:
أََيا َمْعِصَيِتى الُْمَباَرَكُة

ُرْحَماِك
أَْطِفِئى َيأِْسي.. ِبُنوِرِك الُْمَقدَِّس

أِلََظلَّ أَْجَمُع ِظاَللَِك
أُلَْملُِم َرَعَشاِت َضْوِئِك

أِلَْسَتِظلَّ ِبَقَدِري!
.. لِِثَماِر َحَناِني أَِعدِّى َماِئَدَة الُْحبِّ

اِْخلَِعى َعنِّى َمْنَفاَي
َوأَلِْبِسيِنى َوْجَهِك
أِلَْنُضَج .. ِبَحَناِنِك

 نح�ن أمام تعّدد ف�ي األصوات، رغم 
أّنه�ا خالية من الحوار، إاّل أّنها تظهر 
صور حوارّية. يقول األستاذ د. أحمد 
العزى صغير: مصطلح )بوليفوني�ة 
المصطلح�ات  أح�د   ):Polyphonie
الموسيقّية يتكّون من كلمتين: كلمة 
ف�ون Phone وتعن�ى ص�وت وكلمة 
بولى Poly تعنى تعّدد، وقد اس�تعار 
المصطلح  المعاصرون ه�ذا  النّق�اد 
الستعماله في الحقل الروائّي، ونحن 

نح�اول ف�ي هذه الدراس�ة توس�يع 
مج�ال اس�تخدامه وتطبيق�ه عل�ى 
النّص الشعرّي، بوصفه خطاًبا أدبيًّا 
ذا طابع سردّي، الستقصاء وفحص 
ظاهرة تعبيرّية وفّنّية، كشفت عنها 
مسيرة الش�عر العربى الحديث الذي 
انفت�ح على األن�واع األدبّية األخرى، 

وأخذ ينه�ل من فضاءاتها بما يتالءم 
وخصوصّيته الش�عرّية، انطالًقا من 
اعتقادن�ا أّن الّن�ّص الش�عرى عل�ى 
الرغ�م من هيمن�ة الرؤي�ة األحادّية 
فيه، إاّل أّنه يظّل محتفًظا بالتعّددّية، 
شأنه ش�أن الخطاب األدبى عموًما، 
ال�ذى ال يش�ير إل�ى ص�وت قائله أو 

وجهة نظره فحس�ب، بل يش�ير إلى 
صوت اآلخر(، وفي المقطع الشعري 
أعاله يظهر صوت الشاعرة ممزوًجا 
بصوت آخر، كونه قناع يتخّفى وراءه 
المعنى، وهذه مظاهر فّنّية وأسلوبّية 
تعكس قدرة الش�اعرة على التخّفي، 
والعلّة ه�و التعبير عن الذات بُحّرّية، 
فأي معصية التي تخاطبها الشاعرة 
وتطل�ب الرحمة منها، ثّم تكون على 
مائدة الحّب، لتح�ّس باألمان وتخلع 

آثار المنفى والغربة؟
هذا صراع تعانيه الشاعرة وتترجمه 
من خالل قصيدته�ا، وهكذا خاطبت 
اللعنة والبرد بحرقة، والعزاء الوحيد 
 .. الَْماَلِئَك�ِة  له�ا ان هن�اك )ُعُي�وُن 

َتْسَتِفيُض َرْحَمًة(..
َم��ْن ُي�َدْح��ِرُج ..َع��ْن َق�لْ�ِب�ى .. 

الّضجر/ آمال عّواد رضوان
َها ُروِحي

َتْغِسلِيَنَها .. ِبأَْحاَلِمِك الَْوْرِديَِّة
َوَمَغاِوُر َخْيَبِتى .. َتْطَفُح

ِبُغْرَبٍة.. ِبُرْعٍب.. ِبَفَراٍغ!
أََنا الَْملُْهوُف لَِرَصاَصِة ُحبٍّ

َها ُيَشنُِّجِنى َدِويُّ
أَنَّى لِى أَتَِّكُئ.. َعلَى َجَناِح َفَراَشة؟

لَ��ْع��َن��ٌة َرِش��ي��َق���ٌة
 .. ُت���َه���اِدُن���ِن����ى 

ُت�َن��اِوُرِن��ي
أََت��ْص��لِ��ُب��ِن��ي

َعلَى ِشَفاِه َس�َحاٍب َدَمِوى .. َيَتَربَُّص 
ِبي؟

أََي��ا ُص��َع��َداَء ِع��ْش��ِق��ي
َبْوِحي.. َوْرٌد َجِريٌح

َعلَى ِسَياِج َرِبيِعِك
ُه َنْزٌف اَل َيُحدُّ

ُه َوْدٌع .. َواَل َحْتٌف! َواَل َيُلفُّ
َوأَْنِت َوْدِعى وَقَدري!
أَْنِت َوَدِعى َوَسَكِني!

َكُنُبوَءٍة َواِدَعٍة .. ِفى َتَماِم اأْلَْزِمَنِة
ُلَغِت�ِك  ِف�ى   .. َش�ْهَوًة  َت�ْبَعِثيَنن�ى 

الَْياِنَعِة!
***

أََيا َمْعِصَيِتى الُْمَباَرَكُة
ُرْحَماِك

أَْطِفِئى َيأِْسي.. ِبُنوِرِك الُْمَقدَِّس
أِلََظلَّ أَْجَمُع ِظاَللَِك

أُلَْملُِم َرَعَشاِت َضْوِئِك
أِلَْسَتِظلَّ ِبَقَدِري!

.. لِِثَماِر َحَناِني أَِعدِّى َماِئَدَة الُْحبِّ
اِْخلَِعى َعنِّى َمْنَفاَي

َوأَلِْبِسيِنى َوْجَهِك
أِلَْنُضَج .. ِبَحَناِنِك

لَِم أََتَكدَُّس .. ِفى ِمْرآِة َجَبُروِتِك
َوالَْبْرُد َيْحُطُب لَْيلَِي

ِبالَْمَراِثى وَع�ْت�َم�ِت�ِك؟
َها َصَباِحى َذاِبٌل

َيُهشُّ أَِنيَن لَْيلِى .. ِبَزَفَراِتِك
َماِء أاَُلِمُس َقلَْب السَّ

وَح����ْي����ُث����َن���ا
ُعُيوُن الَْماَلِئَكِة .. َتْسَتِفيُض َرْحَمًة

ُق َعاِرًيا َوأََتَحرَّ
إالَّ .. ِمْن ُهَشاَشِة َرَجاء!

ِبَوْحَشِة َضْوِئِك الَْفاِئِر
أَْرسُمَنا .. َدَواِئَر َتَتَحالَُق

َو.. أَُحلُِّق ُحْرَقًة
ِفى َقَفِص النِّْسَياِن!

إغفاءة املروج 

            عالء الدين الحمداني 

.. إغفاءة المروج ..

سواقي ماؤها زالل..

الغصن األهيف ..على الضفاف

يراقصه النسيم

يموج في حضن النهر ..

زهرة التوليب

يغسلها نثاٌر من رذاذ العصافير ..

تستحم بالسواقي ..

تطير على شجرة التوت .

السكون يعتري المكان..

سوى صوت حفيف القصب ..

يالعبه النسيم..

المرج األخضر ... ساهم يموج ...

مثل روحي ...

لو باغتها الحنين ..

الزغب األخضر يفترش الضفاف ..

يتوسد العراجين على األديم ..

الدوري يتلو ترانيم الغسق ..

في إغفاءة االفول للمغيب ..

يحلم بالصباح ..

ليالعب خيوط الفجر ..

يغسل ريشه من جديد..

نافض نثاره على الورد ..

يغرد للرياح للشجر .. للظالل ..

أٍلريج الطين الموغل في الحقول ..

الصدح له صدى ...

في غياهب تنوء بالسكون ..

رجعها في قلبي ُيثير االنتشاء..

أغفو ملئ الجفون ..

على وقع الخافق بين الضلوع ..

أحلم ... كلي رجاء ..

علني أَُقِبل يدا كالسحاب ...

وال أُفيق .

ثالث قصص قصيرة جدا
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اغان »قشمرة«
جتتاح اغانينا

ع�ذرا ايها الق�اريء العزيز اذا م�ا عاودت الكتاب�ة عن اغاني 
املوج�ة الجدي�دة الغنائية التي بات�ت تخت�ار الغانيها كلمات 
ح�دث عليه�ا وب�ا ح�رج ..والس�بب هنال�ك لجان�ا رس�مية 
للمتابع�ة واملحاس�بة ..واال كيف يس�مح ملثل تل�ك االغاني ان 
تخ�دش االس�ماع وبكلمات بعي�دة كل البعد عن ال�ذوق العام 
..واالع�راف واملباديء التي عودتنا عليه�ا كلمات اغاني الزمن 
الجمي�ل ..مثل : ) ف�وك النخل ( اىل )البنفس�ج (ويا )حريمة( 
و)حاسبينك( ومرورا ب) يم داركم (و)بس تعالوا (والكثري من 
االغان�ي العظيمة التي الزالت االجي�ال ترددها وكلما مر عليها 
الزمن وكأننا نس�معها الول مرة ..ملا فيها من جمالية وانتقاء 
عمي�ق للكام واللحن الذي يغذي االرواح ..والتس�اؤل املرشوع 
: اين نحن من تلك االغان�ي الحميمية العظيمة واغاني املوجة 
الجدي�دة التي تخدش كل املعاني واملش�اعر والقيم ومنها عىل 
س�بيل املثال : ) الدفان يغمزيل ( و) بس بس ميو ( ووصوال اىل 

: ) اريد ابيع كلياتي (؟!
فما الذي نحتاجه اليوم تجاه تلك املتدنية والرخيصة ؟

الج�واب : نحن اليوم بحاج�ة اىل جهات رقابي�ة تقف عند كل 
ذلك االبتذال يف الكلمة واللحن واالداء وحتى التصوير الذي بات 
اليعتمد اال مثل تلك السفاس�ف والجواري الحسان والسيارات 
الفاره�ة واملودي�ات )القش�مرة ( حت�ى وصل االم�ر لبعض 
املطلربني ان يس�تعرضوا عضاتهم عراة امام )كيس املاكمة 

(بدال من ان يستعرض ابداعه الفني الغنائي ؟!
نعم نحن بحاجة اىل جهات رقابية التس�مح بعرض مثل هكذا 
اغني�ات لكونها تش�وه الذوق الفن�ي وان تقوم تل�ك الجهات 
الرقابي�ة بفرض الغرام�ات املالية عىل اصح�اب تلك االغاني ) 
رشكات  ومخرجني ومصورين وفنيني تقنيني يتفانون يف ابراز 
الجواري عند كل ذل�ك ) االغراء الفاحش ( والذي اليتواكب مع 

مدلوالت االغاني .
كم�ا عىل تلك الجهات الرقابية ان تضع رشوطا معينة لاغاني 
والفيدي�و كليبات للحد م�ن ظاهرة تلك االغان�ي الهابطة  الن 
مث�ل ذلك الهب�وط يف اغنية اليوم الي�ؤدي يف املحصلة اىل انتماء 
هذه االغاني اىل اغاني الجيل الجميل ) جيل الس�بعينات( ذات 

النكهة الرتاثية االصيلة والرصينة !.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

هـذه هـي أمـنـيـات الـنـجـمـات فـي 2018
بني أمومة مسية اخلشاب وارتباط ميس محدان..

جدي�دة  وأح�ام  أمني�ات  م�ع 
يب�دأ النج�وم والنجم�ات ع�ام 
2018 وق�د حرصنا عىل معرفة 
أحامهن عىل املستوى الشخيص 

يف العام الجديد.

أمنية سمّية الخشاب
بدأت س�مّية الخش�اب حديثها 
الن�اس  وكل  ع�ام  »كل  قائل�ة 
بخري والشعب املرصي والعربي 
بصحة وسامة وسعادة« وتقول 
سمية إنها تتمنى أن يكون عام 
2018 وجه الس�عد عىل الجميع 
وأن يختف�ي اإلره�اب، أما عىل 
فتق�ول  الش�خيص  املس�توى 
س�مية »أتمن�ى أن أك�ون أماً يف 
الع�ام الجديد فه�و حلمي الذي 
أتمّناه كما أتمن�ى أن يديم الله 
الس�عادة عيّل وعىل أرستي وأن 
يعطي الصّحة لوالدتي ويديمها 

نعمة يف حياتي«.

ميس حمدان وفارس األحالم
أما ميس حمدان فتقول »س�نة 
حل�وة ع�ىل كل الن�اس وأتمنى 
أن يك�ون الع�ام بعي�داً ع�ن أي 
وتابع�ت  أحق�اد«  أو  خاف�ات 
أنها تتمنى ب�كل تأكيد أن تقّدم 
أعم�االً تن�ال رىض جمهوره�ا 
ولكن عىل املس�توى الش�خيص 
تق�ول »مث�ل كل البن�ات أتمنى 
أن أج�د نصف�ي اآلخ�ر »فارس 
األحام« وأن أعي�ش قصة حب 
بكل تأكيد فأتمنى أن يكون هذا 
الع�ام يل الحب والخري يف حياتي 

الشخصية والعملية«.

يسرا تتمنى الصحة لوالدتها
أّما النجمة الكبرية يرسا فتقول 

»أتمنى ش�يئاً واح�داً يف 2018، 
ه�و أن ينعم الل�ه بالصحة عىل 
الل�ه يل  وأن يحفظه�ا  والدت�ي 
دائم�اً فهي أغىل م�ا يف حياتي، 
وأتمنى أيضاً أن ينتعش الفن يف 
باملهرجانات  مرص مث�ل 2017 
الكبرية والحلوة وأيضاً أن تكون 

هناك أعمال جيدة«.

إلهام شاهين
الفنانة إلهام ش�اهني قالت إنها 
من األشخاص الذين ليس لديهم 
أمني�ة ش�خصية، فأمنياتها لن 
تكون مس�تقلة لنفسها ولكنها 

تتمن�ى أن  يتحقق األمان للدولة 
املرصي�ة يف 2018، والتغلب عىل 
قوة اإلرهاب الطائش�ة وتنهض 
اإلمام.وأضاف�ت  إىل  بق�وة 
إله�ام ش�اهني مش�ددة عىل أن 
شخصيتها لن تستقل سوى بعد 
أن تشعر بأنها تعيش يف أمان وال 
يوجد إره�اب بالفعل يف وطنها، 
وقبل أن تتحقق هذه األمنية لن 

تكون لديها رغبات شخصية. 

لبلبة:الصحة والستر
وقالت الفنانة لبلبة إن  أمنياتها 
أن   2018 ع�ام  يف  الش�خصية 

يتحق�ق النجاح ملسلس�لها الذي 
ال�يل  »الش�ارع  عن�وان  يحم�ل 
وران�ا«، وتمنت أيض�اً أن يكون 
النج�اح جماعياً لكل العاملني يف 
العم�ل، مش�رية إىل أن هذه هي 
الوحيدة لها  األمنية الش�خصية 
يف ه�ذا الع�ام، إىل جانب الس�رت 
والصح�ة وراح�ة الب�ال ولك�ن 
أمنيته�ا ه�ذه لكونه�ا تعود إىل 
جمهورها بعد غياب لذلك ال تجد 
أي أمني�ة اه�م م�ن ذلك.وأكدت 
لبلبة أن لها أمنية عىل املس�توى 
الع�ام، وه�ي أن تنه�ض مرص 
إىل األم�ام وأن يت�م القضاء عىل 

اإلره�اب وأن يعي�ش ش�عبها يف 
أمان بعيداً عن أرضار الحاقدين 

عليها.

وفاء عامر
وقال�ت الفنان�ة وف�اء عامر إن 
أمنياته�ا الش�خصية تتمث�ل يف 
أن تعي�ش يف راح�ة ب�ال ورىض 
ه�ي وأرسته�ا وش�قيقتها آيتن 
وزوجه�ا، وتمنت وفاء أن يكون 
ع�ام 2018 مليئ�اً بالخري عليها 
وع�ىل أرسته�ا واملقرب�ني منها، 
وتمنت أيضاً أن تقّدم عماً جيداً 

يحصل عىل احرتام املشاهد.

بعد أن تعاقدت الفنانة نادين الرايس عىل املشاركة يف مسلسل »الصعود 
إىل الهاوي�ة«، م�ن بطول�ة  زين�ة و آرس ياس�ني، فوج�ئ جمهورها 

بانسحابها من العمل الذي كان قد ُقّدم فيلماً سينمائياً من قبل.

األسباب الحقيقية
علم من مصادرفنية مقربة أن تعاقد نادين الرايس كان من املفرتض 

أن يك�ون ملدة 5 أع�وام، حيث تق�ّدم يف كل عام مسلس�ًا ينافس يف 
املاراث�ون الرمضاني إضافة إىل تقديم عمل س�ينمائي أيضاً، وأضافت 

املص�ادر مؤكدة أن دور الرايس كان ش�خصية تدع�ى »هبة« تعمل 
جاسوس�ة يف فرنس�ا وكان من املفرتض أن تتقاس�م البطولة مع 

كل م�ن زينة وآرس ياس�ني، إال أنها فوجئ�ت باتصال هاتفي من 
منتج العمل يخربها فيه أن مؤلف العمل قلّص الدور نسبياً، ولهذا 

الس�بب انس�حبت نادين من العمل حني ش�عرت بإهانة لتاريخها 
الفني.

األزمة مستمرة
وتابعت املص�ادر مؤكدة أنه حتى كتابة هذه الس�طور لم تنتِه األزمة بني 

نادين الرايس والرشكة املنتجة للمسلسل، حيث ما زالت لغاية اآلن متعاقدة 
معهم، ولكن من املقرر بّت األمر نهائياً خال األيام القليلة املقبلة.

بديلة نادين الراسي
وأكدت املصادر أن الفنانة السورية ميسون أبو أسعد تعاقدت عىل العمل بديلة 
لنادي�ن الرايس، ولك�ن صدر قرار بخروج العمل من املاراث�ون الرمضاني املقبل 
من الجهات السيادية يف مرص، وذلك ألنه ينتمي إىل نوعية األعمال التي تحكي عن 

قصص املخابرات املرصية.
كذلك ش�هدت األش�هر املاضية خاف�ات بني كّل م�ن الفنانتني نادي�ن الرايس 

وميسون أبو أسعد بسبب أمور سياسية تخص لبنان وسوريا والاجئني، 
ما جعل رواد مواقع السوشيال ميديا يرّددون الواقعة من جديد بعدما 

حلّت ميسون أبو أسعد بديلة لنادين الرايس يف العمل.

صّورت الفنانة ي�ارا حلقة جديدة 
م�ن برنام�ج »طرب« م�ع مروان 
خ�وري ملحط�ة العرب�ي اللندنية، 
عنوان الحلقة كان »الغرية الفنية« 
الت�ي ظه�رت يف الع�رص الجمي�ل 
وص�والً إىل يومنا ه�ذا، وردود يارا 
حول رؤيته�ا للغ�رية الفنية وهل 
وقع�ت فيه�ا، م�ع مجموع�ة من 
أغني�ات العمالق�ة ومنه�م صباح 
والفنانة س�عاد محم�د، وكان إىل 
جانب يارا يف الحلقة امللحن طارق 
أبو جودة، الذي أس�هم يف نجاحها 

من البدايات عام 2005.
إطالة يارا

إىل ذلك، ارتدت يارا فس�تاناً أس�ود 
كان م�ن تصمي�م اللبناني طوني 
ورد وكان بس�يطاً ج�داً، ورافقها 
إىل م�كان التصوي�ر خب�ري املظهر 
»الستايلست« سيدريك حداد الذي 
الزمه�ا حت�ى منتص�ف تصوي�ر 
الحلق�ة إضافة إىل خب�ري التجميل 

فادي قطايا.
ف�ادي قطاي�ا حم�ل إىل كوالي�س 
»طرب« كتاب�ه الجديد عن املكياج 
»فن الت�ربج عرب الزم�ن« وأهداه 
إىل يارا قب�ل دخوله�ا التصوير إىل 
جانب مروان خ�وري، وكتب عليه 
بع�ض العب�ارات الت�ي تع�رّب عن 

محبته يف تعاونه مع يارا ملدة تزيد 
عن عق�د من الزمن والتقط قطايا 
ص�وراً له وليارا عىل الصفحة التي 
تحتوي عىل صورة يارا يف الكتاب يف 
فس�تان الزفاف، ويبدو أن الفنانة 
يارا اعتذرت م�ن فادي قطايا عىل 
ع�دم تلبيتها لحفل توقي�ع كتابه 
بداعي الس�فر فأرسلت شقيقتها 
وجاءت الصدف�ة لتجمعها بفادي 
يف برنام�ج مروان خ�وري وتقديم 

الكتاب لها.

ماذا عن نوال الزغبي؟
ُيذك�ر أن برنام�ج م�روان خوري 

يختت�م األس�بوع الطال�ع تصوير 
حلقات�ه الت�ي بلغ�ت 26 حلق�ة، 
ويستضيف الفنان لطفي بوشناق، 
فيم�ا لم يع�رف إن كان�ت الفنانة 
بوعده�ا  س�تفي  الزغب�ي  ن�وال 

وتصّور حلقة من الربنامج.
الفن�ان  أن  إىل  اإلش�ارة  وتج�در 
م�روان خوري لم ي�رتك يارا طوال 
ف�رتة »بروف�ات« الربنام�ج وظّل 

إىل جانبه�ا ط�وال الوق�ت كم�ا 
ش�اركها يف غناء دويتو كانت 

قدمت�ه قب�ل س�نوات م�ع 
الفن�ان فض�ل ش�اكر عىل 

البيانو هذه املرة.

يارا تصدم اجلمهور بفستان زفافها

القاه�رة: إنضم�ت الفنان�ة راني�ا فري�د ش�وقي 
لفري�ق عمل مسلس�ل »بالح�ب هنع�دي« املقرر 
عرض�ه خال ش�هر رمض�ان املقب�ل، وتعود من 
خاله الفنانة س�مرية أحم�د للدراما التليفزيونية 

بع�د غياب.وابدت راني�ا موافقتها 

النهائي�ة عىل االش�رتاك يف العمل ليك�ون التجربة 
الثانية التي تجمعها مع س�مرية أحمد درامياً بعد 
اش�رتاكها معها يف مسلسل »ماما يف القسم« الذي 
عرض ع�ام 2011 وحقق نجاحاً كبرياً.املسلس�ل 
الجدي�د يكتب�ه يوس�ف معاط�ي ويش�ارك في�ه 

مجموعة من الفنانني منهم يوسف شعبان، 
فيما تظه�ر نبيلة عبيد كضيفة رشف يف 

األح�داث وم�ن إخراج رباب حس�ني 
التي حددت منتصف يناير املقبل 

كموعد لبداية التصوير.

رانيا فريد شوقي يف »باحلب هنعدي«

من أهان
نادين الرايس ؟

القاهرة: أبدت الفنانة من�ى زكي موافقتها النهائية عىل 
اإلش�رتاك يف مسلس�ل »عوالم خفية« م�ع الفنان عادل 

إمام كضيفة رشف يف أحد حلقات العمل.
وجاءت موافقتها لغيابها عن السباق الرمضاني املقبل 
بعد تأجيل مرشوعها من أجل تحضريه بش�كٍل جيد. 
علماً بأنها ظهرت من قبل كضيفة رشف مع الفنان 

ع�ادل إمام يف فيلم »التجربة الدنماركية« مع زوجها الفنان 
أحمد حلمي يف واحد من األعمال الفنية التي جمعتهما.

يش�ار إىل أن املخ�رج رامي إم�ام ينتج املسلس�ل من خال 
رشكت�ه ماجنوم ويس�تمر بمفاوضاته مع أكث�ر من فنان 
للظه�ور كضي�ف رشف بحلق�ات العم�ل املق�رر انط�اق 

تصويره قريباً.

منى زكي ضيفة »عوالـم خفية«

طائ�رة خاص�ة ورشك�ة إنت�اج 
ب�كل  مجّه�ز  واس�توديو 
اإلمكاني�ات عىل مس�توى عاٍل 
ه�و ما حصلت علي�ه النجمة 
آمال ماهر كهدايا من زوجها 
السعودي الذي تزوجته رّساً، 
وحت�ى اآلن ترفض االعرتاف 
باألم�ر حيث نقل�ت حياتها 
ما بني دبي وأمريكا بصحبة 
ابنه�ا عمر، حتى إنها باتت 
يف  حف�ات  يف  تش�ارك  ال 

الفرتة األخرية يف مرص.
وقد كشف مصدر مقرب من 
آمال ماهر عن أن الخافات 
بينه�ا وبني زوجها تس�ّببت 
باالنفصال قبل فرتة بسيطة 
فقررت االنسحاب كي تركز 
عىل أعمالها الفنية يف الفرتة 
املقبل�ة، وكان�ت الخاف�ات 
بسبب الغرية املفرطة تجاه 
آم�ال حي�ث تس�ّبب بالقيام 
بمونت�اج لبع�ض أغنياتها كي 
ال تظهر بمابس مفتوحة أو عارية، 
ولك�ن األم�ر وص�ل إىل أنه�ا بات�ت 

يف الف�رتة املاضي�ة بعي�دة ج�داً عن 
الساحة الفنية.

وم�ن جانب آخر، ق�ّررت آمال عقب 
سفرها واالبتعاد عن مرص أن تعتمد 
ألبومها بتوقيع أسماء شابة وجديدة 
يف املوسيقى والكلمات بعدما حدثت 
بينه�ا وب�ني األس�ماء الش�هرية يف 
س�وق املوسيقى والش�عر خافات، 
اذ اس�تبعدت أغنياتهم م�ن ألبومها 
الجديد الذي تعمل عىل تحضريه من 
فرتة حتى إن بعضهم قّرر أال يتعامل 

معه�ا مجّدداً ومنه�م خالد عز الذي 
اختلف معها يف بعض وجهات النظر؛ 
وهو ما جعلها تقّرر أن تلجأ ألسماء 
جدي�دة لتثب�ت أنها ليس�ت بحاجة 
ألس�ماء كبرية كي تنجح.وقد علمنا 
أن األلب�وم س�يكون جاه�زاً للطرح 
يف الصي�ف املقب�ل 2018، وتح�اول 
م�ن خاله آمال ماه�ر أن تؤكد أنها 
ح�ارضة يف الس�احة الغنائي�ة بع�د 
فرتة غياب حيث إنها لن تكون أنهت 

األغاني بعد يف يوم الحب.

هل انفصلت آمال ماهر عن زوجها السعودي؟

فوج�ئ جمهور الفنانة الس�ورية أصالة نرصي بانتش�ار 
فيدي�و لها برفق�ة الفنان امل�رصي عمرو دي�اب امللقب 
ب�«الهضب�ة«، وذل�ك أثن�اء وجوده�ا يف مدين�ة دب�ي 
بدولة اإلمارات، حيث كان عمرو دياب يحيي حفله 
الغنائي يف مدينة دبي لإلعام يوم الجمعة املايض 
29 كانون األول/ديسمرب، وهو الحفل الذي يأتي 

يف إطار االحتفاالت باستقبال عام 2018.

أصالة في الكواليس
وفوج�ئ عمرو دي�اب والجمه�ور الحارض 
للحف�ل باملطرب�ة أصالة، وه�و األمر الذي 
الكوالي�س  يف  يطل�ب  الهضب�ة  جع�ل 
صعودها عىل م�رسح الحفل معه، 
وقال�ت إنه�ا امل�رة األوىل التي 
تح�ر فيها حفاً ألي من 
املطرب�ني، مؤك�دة أنه�ا 
أت�ت م�ن أج�ل حّبها 
للفن�ان عمرو دياب 
ومن أجل االستمتاع 
يحييه،  الذي  بحفله 
وأش�ارت إىل أن ه�ذه امل�رة ل�ن 

تكون األخرية مع عمرو دياب يف حفاته.
وح�رص الهضبة عمرو دي�اب عىل مش�اركتها الغناء، وغنت 
أصال�ة أغني�ة الهضب�ة الجدي�دة، الت�ي تحمل عن�وان »برج 
الح�وت«، ولكن أصالة غنته�ا لربجها الذي تنتم�ي إليه وهو 
برج »الثور«، حيث إن أصالة من مواليد شهر أيار/مايو، الذي 

يقع يف دائرة هذا الربج.

تفاصيل الزيارة
ويف ترصيحات خاصة » أكد أنس نرصي شقيق الفنانة أصالة 
ومدي�ر أعماله�ا، أن حض�ور أصال�ة لحفل الهضب�ة لم يكن 
مرتباً، موضحاً أن الصدفة هي صاحبة األمر يف هذا، حيث أكد 
أن أصال�ة يف مدينة دبي، وعلمت أن عم�رو دياب يحيي حفاً 

هناك، فحرصت عىل أن تفاجئه بالحضور.

دويتو أصالة والهضبة
وحرصنا » عىل أن يسأل أنس نرصي عما إن كان وجود أصالة 
وعمرو دي�اب مؤرشاً لبدء التعاون بينهما يف ديو غنائي، وهو 
األمر الذي نفاه أنس نرصي، مش�دداً عىل أن أصالة تتمنى أن 
يكون هناك ديو يجمعها بعمرو دياب، ولكنه قال إنه يف الوقت 
الح�ايل ال يشء يجمعهما فعلياً، متمنياً أن يحدث هذا يف خال 

الفرتة املقبلة.

حقيقة تواجد أصالة يف حفل عمرو دياب.. وماذا وعدته؟
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              بغداد/ المستقبل العراقي

تقيدم وزيير الشيباب والرياضة عبد الحسين 
عبطان، بأحر التعازي واملواسياة إىل األوسياط 
الرياضيية واىل عائلية الفقيد برحييل نجم كرة 
القدم السيابق عيل كاظم أليذ وافته املنية اليوم 

بعد معاناة مع املرض.
وأكيد عبطيان بحسيب بييان لليوزارة تلقيت 
»املسيتقبل العراقيي«، نسيخة منيه إن »وفاة 
النجيم الكيروي السيابق تعيد خسيارة كبرية 
للرياضية العراقيية عامة وكيرة القدم خاصة، 
والسييما انه كان احد مبدعينيا وجلب األفراح 

للشيعب العراقي حينما كان العبا يقدم الكثري 
ويحقق االنجازات واأللقاب التي بقت عالقة يف 
األذهان، وتواصليت رحلته املميزة وعطائه بعد 

اعتزاله كرة القدم«.
وأضاف »تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم 

اهله وذويه الصرب والسلوان«.
وتويف الييوم الالعب العراقي اليدويل عيل كاظم 
عن عمر 69 عاماً بعد رصاع طويل من املرض.

وكان كاظم نجماً المعاً يف تاريخ الكرة العراقية 
وله سيجل حافل من االنجازات ستبقى عالقة 
يف أذهيان االجيال«.من جهية اخرى تفقد وزير 
الشباب والرياضة سري االعمال يف ملعب النجف 

الدويل سيعة 30 الف متفرج الذي يشهد مراحل 
متقدمية يف التنفيذ ليضياف اىل املالعب االخرى 
واملنشآت الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب 
والرياضة.واطلع عبطان عيى االعمال املنجزة 
ونسيب النجاز، حاثا الرشكة املنفذة للمرشوع 
عى االرساع بانجاز امللعيب ليتم افتتاحه العام 
املقبل.ويعد مرشوع ملعب النجف الدويل 30 ألف 
متفرج اليذي تنفذه وزارة الشيباب والرياضة 
من الرصوح املهمة واالسرتاتيجية كونه معلما 
جديدا يضاف إىل مدينة النجف االرشف، ويضم 
املرشوع، ملعبن للتدريبات سعة 2000 متفرج 

و400 متفرج وفندق ومرافق اخرى.

               المستقبل العراقي / متابعة

وضع مسؤولو نادي برشلونة اإلسباني، قائمة 
طويلية مين الالعبين املميزين، الذين تسيعى 
للتعاقيد معهم، سيواء خيالل فيرتة االنتقاالت 
الشيتوية يف ينايير الجياري، أو الصييف املقبل 

عقب نهاية املوسم الحايل.
ويف هيذا الصيدد، نيرشت صحيفة إكسيربيس 
الربيطانيية تقرييرًا بالصور، يضيم 10 العبن 
مرشيحن الرتداء قميص البارسيا، حيث قالت 
أن فيلييب كوتينيو صانع ألعياب ليفربول، هو 
الهدف الرئييس للنادي الكتالوني بعد أن فشيل 

البارسيا يف ضمه الصيف امليايض، يليه املدافع 
الكولومبيي يياري مينا العيب بامليرياس، وأن 
هذا الثنائي األقرب لالنضميام إىل البلوجرانا يف 

يناير.
ومن ضمن األسيماء األخرى التي استعرضتها 
الصحيفية، باوليو ديباال نجيم يوفنتوس الذي 
تزايدت مشاكله مع املدرب ماسيمليانو أليجري 
هذا املوسم، وأملح وكيله إىل إمكانية رحيله عن 

صفوف السيدة العجوز.
وأضافت أن برشيلونة لم يرتاجع عن اهتمامه 
بماركيو فرياتيي العيب وسيط باريس سيان 
جريمان، واليذي حاول برشيلونة التعاقد معه 

مطلع املوسم الجاري، علًما بأن الحصول عليه 
لن يكون بسعر قليل، وهناك أيًضا أندير هرييرا 
العب وسيط مانشسرت يونايتد الذي يعاني من 
قلة املشياركات هذا املوسيم، وساؤول نيجويز 
موهبية أتلتيكيو مدرييد والذي سيبق أن تقدم 

برشلونة بعرض لضمه وتم رفضه.
ومين األسيماء األخيرى التيي تنياول تقريير 
إكسيربيس، لييون جوريتسيكا العيب وسيط 
شيالكه، وماتايس دي ليخت قلب دفاع آياكس 
أمسيرتدام، واإليفيواري جان ميشييل سيريي 
العب وسط نيس، وأرثور العب وسط جريميو 

الربازييل.

تفقد سري األعمال يف ملعب النجف الدولي 30 ألف متفرج

وزير الشباب: رحيل عيل كاظم
خسارة كبرية للرياضة العراقية

املسؤولون وضعوا قائمة طويلة من الالعبني املميزين

أجندة صفقات برشلونة تضم »10« نجوم

مورينيو: ما يفعله لينجارد ال يستطيعه الكثريون
             المستقبل العراقي/ وكاالت

أشاد جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر 
يونايتد، بالعب الفريق، جيسي لينجارد، 
مسجل الهدف الثاني في شباك إيفرتون، 
خالل مباراة الفريقين )0-2(، لحسياب 

الجولة الي22 من البريميرليج.
وقال مورينيو عن لينجارد، في تصريحات 

نقلتهيا صحيفية “ديلي سيتار” البريطانية: 
“إنه موهبة شيابة، والعب جيد جًدا.. بعض 
الالعبيين غير قادريين على فعل ميا يفعله، 
القفيزة التي قيام بهيا، ال يفعلهيا إال القليل 
من الالعبين، إنه يسيير بشيكل جيد، وقابل 
للتكيف، كما أنه يفهم اللعبة بشكل أفضل”.

وسيجل لينجيارد الهيدف التاسيع ليه هيذا 
الموسيم، في مختلف المسيابقات، والرابع 

في المباريات الخميس األخيرة.وبخصوص 
المباراة، قيال مورينيو: “فخورون بالجهود 
التي قمنا بها اليوم، كل شيء كان من الدرجة 
األولى، لقد لعبنا بشيكل جييد جًدا”.وأضاف 
الميدرب: “كان إليفرتون رد فعل، في خمس 
أو ثمان دقائق، لكننا كنا مسييطرين بشكل 
دائم على المباراة.. لقد غيرنا شكلنا، ألننا لم 

يكن لدينا روميلو لوكاكو، أنا سعيد.

             المستقبل العراقي / وكاالت

أكيد ماوريسييو بوكيتينيو المدير الفنيي لفريق توتنهام هوتسيبير اإلنجليزي أنيه يتفق تماما مع ميا قاله نظيره 
ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس اإليطالي بشأن العب السيدة العجوز باولو ديباال.

وتراجع مسيتوى ديباال في اآلونة األخيرة وهو ما جعل أليجري يقول إن المقارنات الدائمة بين الالعب الشياب 
ونجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أثرت عليه بالسلب.

وفيي هذا الصيدد قيال بوكيتينيو في تصريحيات نقلها موقع كالتشييو ميركاتيو “ديباال لدييه الكثير من 
اإلمكانيات ولكين أنا أتفيق مع أليجري، مين الصعب تطوير الشيباب ويجب أن نكيون حذرين، عناوين 

الصحف والشعبية الزائدة والمقارنات قد تؤدي إلى إرباك الالعب وتعطيل نموه”.
وتحيدث الميدرب األرجنتيني أيضا عين المواجهة المرتقبية بين توتنهيام ويوفنتوس في ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسيم حيث قال “يوفنتيوس فريق كبير جدا ولعب النهائي 
مرتين في آخر 3 سينوات، ال أعتقد أن مباراة اإلياب في ويمبلي ستعطينا أفضلية، ستكون 

معركة صعبة لمدة 180 دقيقة”.
وعين جونزاليو هيجواين نجم اليوفي “إنه واحد من أفضيل المهاجمين في العالم 

إلى جانب سيرجيو أجويرو وهاري كين.

كوستا وفيتولو يستعدان للظهور األول
يف الكأس

زيدان يتدخل الحتواء أزمة بني رونالدو واإلدارة
             المستقبل العراقي / وكاالت

ينتظير النجم البرتغالي كريسيتيانو رونالدو، مهاجيم ريال مدريد، 
خطيوة جادة مين إدارة النادي الملكي لالسيتجابة لرغبة ملحة مع 
بداية العام الجديد 2018.وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو، يترقب 
موقف مسيؤولي النيادي من الموافقة على تقدييم عرض جديد له، 
مين المتوقع أن يكيون األخير له مع الفريق الملكي، وسييبقيه مع 
الميرينجي حتى نهاية مشيواره الكروي.ووفًقا لصحيفة آس، فإن 
منيح عقد جديد للدون، سييكون أولوية إلدارة ريال مدريد في العام 
الحاليي، وأشيارت إلى أن ميدرب الفريق زين الدين زيدان، سييلعب 

دوًرا محورًييا في تشيجيع إدارة النيادي على اتخاذ هيذه الخطوة، 
واالستجابة لطلبات صاروخ ماديرا.وكان رونالدو قد جدد عقده في 
2016 حتيى صيف 2021، لكن ترددت تقارير خالل األشيهر القليلة 
الماضية عن أن الالعب غير سيعيد، بسبب أن راتبه السنوي أقل مما 

يحصيل عليه ليونيل ميسيي نجيم برشيلونة ونيمار العب 
باريس سان جيرمان.وكان رونالدو قد ألمح إلى رغبته 

في الحصول عليى عقد جديد بعد التتويج بمونديال 
األندية باإلمارات الشهر الماضي، حيث قال” أريد 

البقاء مع ريال مدريد حتى االعتزال، ولكن األمر 
ال يتوقف علي فقط، أنا لست إدارة النادي.

نيامر يتفوق عىل كوتينيو ومارسيلو
            المستقبل العراقي / متابعة

تفيوق مهاجم باريس سيان جيرمان، نيمار دا سييلفا، على 
مواطنيه فيلييب كوتينييو، نجيم ليفربيول، ليفيوز بجائزة 

“سيامبا دي أورو” لعام 2017، والتي ُتمنح ألفضل 
العب برازيلي في أوروبا.

وأشيارت صحيفة “سبورت” اإلسبانية، إلى أن نيمار 
أحيرز الجائزة للميرة الثالثة، خالل السينوات األربع 

نالهيا  بينميا  الماضيية، )2014 و2015 و2017(، 
كوتينيو في 2016.

وحصيل نيمار عليى %27.71 من األصوات، في 
االستفتاء الذي شيارك به صحفيون من خارج 
البرازيل، والعبون سيابقون بمنتخب السامبا، 

إلى جانب الجماهير عبر اإلنترنت.
وجاء كوتينيو في المركز الثاني، بنسبة 16.64 
%، ثم مارسييلو، نجم ريال مدريد 14.43 %، 
وباولينيو، العب برشلونة %13.64، فيما حل 
كاسييميرو، العب الميرينجي، خامًسا بواقع 

.% 7.19

             المستقبل العراقي / وكاالت

انضم دييجو كوستا وفيكتور ماتشين “فيتولو”، لقائمة أتلتيكو مدريد الذي سيخوض لقاء لييدا، اليوم 
األربعاء في ذهاب دور الي16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.ويستعد الثنائي ألول ظهور لهما منذ االنضمام 
رسمًيا للروخيبالنكوس خالل موسم االنتقاالت الشتوية الجاري.وتصدر كوستا وفيتولو القائمة التي 

أعلنها المدرب األرجنتيني دييجو كوستا وضمت 16 العًبا.
وضمت القائمة ..

حراسة المرمى، ميجل أنخل مويا وأكسيل فيرنر.
الدفياع، دييجيو جوديين، خوسييه مارييا خيمينييز، خوانفيران توريس 

ولوكاس هرنانديز.الوسط: توماس بارتي، ساؤول، كاراسكو، أوجوستو 
فرنانديز، فيتولو.الهجوم: كوستا، أنطوان جريزمان، كيفن جاميرو، 
فرناندو تورييس وأنخل كوريا.وغاب عن القائمية العديد من العبي 
الفريق األول، كالحارس السلوفيني يان أوبالك، والمدافعين ستيفان 
سيافيتش وشييمي فرسياليكو والقائيد جابيي فرناندييز والثنائي 
األرجنتينيي نيكو جايتان ولوسييانو فييتو، المتوقيع رحيلهما هذا 

الشهر، إضافة للمصابين كوكي والبرازيلي فيليبي لويس.

المستقبل العراقي / متابعة            

يسيابق نادي باريس سيان جريمان الفرنييس وإدارته الزمن، 
للتخلص مين أزمة اللعب املايل النظييف، وتفادي أي عقوبات 
دوليية ضده بعد تفاقيم ميزانية التعاقدات بعيد ضم الثنائي 
نيمار جونيور وكيليان مبابي مطلع املوسيم الجاري بما يزيد 

عن 400 مليون يورو.
ووفًقيا لصحيفية آس فيإن النيادي الفرنييس يريد بييع العبه 
جونكالو جيديس املعار إىل فالنسييا اإلسيباني، بمبلغ قيمته 40 
ملييون ييورو، وهو نصيف املبلغ اليذي يحتاجه العميالق البارييس 

ملوازنة األمور املالية من أجل تجنب التعرض لعقوبة من اليويفا.
وأشارت الصحيفة إىل أن إدارة سان جريمان ستبيع الالعب عى الفور بمجرد انتهاء املوسم 

الحايل، ولن تنتظر حتى ما سيقدمه مع منتخب بالده الربتغال يف كأس العالم.
ولفتت إىل أنه لم تتحدد قدرة فالنسيا عى دفع هذا املبلغ، علما بأن صاحب الي21 عاًما ُيقال 
أنيه محل اهتميام أندية أخرى تتمتع بقيوة اقتصادية كبرية مثل يوفنتوس اإليطايل، آرسينال 

اإلنجليزي وبايرن ميونخ األملاني.

سان جريمان يضحي بنجمه 
املتألق يف الليجا

بوكيتينو يتفق مع أليجري بشأن ديباال
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن األفعى تسمع األصوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات 

الصوت بلسانها 
أنه يف العملي�ات الجراحية يتم تطعيم النس�ج الحية جراحيا 
من مناطق أخرى من نفس الجس�م ، أو من جس�م توأم ثان 

يشبه اإلنسان الذي تجرى له العملية 
أن كلم�ة »ملاذا« يف اإلنجليزية ليس�ت فقط أداة اس�تفهام بل 

هي اسم لنوع من أنواع البقر 
أن األول من إبريل )نيسان( يدعى عندنا كذبة إبريل ، ويسمى 
يف بريطانيا يوم الخدعة ، ويف فرنس�ا يوم السمك، ويف اليابان 

يوم الدمية أما يف أسبانيا فيدعى بيوم املغفل 
أن الح�رات تنق�ل لإلنس�ان م�اال يق�ل ع�ن ثالث�ن مرضا 

مختلفا 
أن هن�اك أنواعا من الس�حلبية ) نبات( له�ا براعم يحوي كل 
برعم منها بذورا صغرية ، يبلغ عددها ما يقارب 70,000,000 

بذرة صغرية 
أن اإلنسان هو الحيوان الوحيد الذي ينام عىل ظهره 

أن أكث�ر من نصف إنت�اج العالم م�ن الفضة يتم اس�تعماله 
كيماويا يف صنع أفالم التصوير واملرايا 

أن نب�ات الدب�ق ، ه�و نبات متطف�ل يتطفل عىل األش�جار ، 
ويتغ�ذى عليه�ا ، وعندما يكتم�ل نموه يقتل الش�جرة الذي 

تغذى منها

ام�ا ع�ن حظ�ك الي�وم ب�رج الحم�ل ، كل 
الش�واهد تش�ري إىل أن امل�روع الخاص بك 
ليس عىل وش�ك السري قدًما يف الوقت القريب 
، سيس�توجب عليك قريباً ، مواجهة عدد من 
العقب�ات واإلخفاقات أكثر من ذي قبل ، ولن 

تحرز أي تقدم ، تحل بالصرب

اما عن حظك اليوم برج الثور ، تتزايد املشاكل 
التي تصادفها يف مسارك ، ولذلك احرص عىل 
ع�دم نفاذ م�واردك البدنية والنفس�ية ، تأَن 
يف تحدي�د املش�اكل التي تمثل حق�اً إعاقة يف 
مس�ارك وتس�تحق التفكري فيه�ا وتكريس 

طاقتك يف مواجهتها.

ام�ا عن حظ�ك الي�وم ب�رج الج�وزاء ، عىل 
الصعيَدين الجسماني والعقالني ، أنت تشعر 
بأنك صحة جي�دة وأنك متفق مع ذاتك ، أنت 
تستمتع باألمور التي تقوم بها وتريد اقتسام 

هذه التجارب مع من هم قريبون منك.

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الرسط�ان ، لقد 
وصلت إىل حائط سد يف الوقت الحايل ، ويبدو 
أن ال يشء يح�رز تقدم�ًا وأن�ت ع�ىل وش�ك 
االستس�الم ، اعترب مثل هذه األوقات اختباراً 
لقوة إرادتك ، وس�وف يتضح لك قريباً أهمية 

امليض قدماً يف خططك.

اما عن حظك اليوم برج األسد ، روح الفريق 
الت�ي تتمت�ع بها واضح�ة الي�وم ألنك تضع 
االحتياج�ات أوالً ، وهذا ما يالحظه زمالؤك ، 
إذا اس�تمريت هكذا ، فسوف يعتربونك القوة 
الدافع�ة ، اعت�ن بأرستك أيض�اً ، فاآلن وقت 

مناسب لحل النزاعات 

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج العذراء ، س�وف 
يتعرض عملك لالختبار اليوم ، ولكن ال داعي 
للتوت�ر إذا كن�ت قادراً ع�ىل إظه�ار املعرفة 
الس�ليمة. س�تخترب أيًضا يف حياتك الخاصة 
، ويف ه�ذه الحال�ة ، يجب علي�ك الدفاع عن 

وجهة نظرك.

ام�ا ع�ن حظ�ك الي�وم ب�رج املي�زان ، ه�ذا 
الحم�اس املكتش�ف حديثاً كان يت�م التعبري 
عن�ه يف امل�ايض ب�ردد ، أخ�رياً ، يمكنك ترك 
املايض وراء ظهرك والتطلع إىل املس�تقبل ، ال 
تخف م�ن التخلص من كل ما يعوقك.يمكنك 

أيضاً تحفيز اآلخرين

اما عن حظك اليوم برج العقرب ، أنت متفق 
مع ذاتك ، فأنت واثق بنفس�ك وتظهر سالماً 
داخلي�اً واضح�اً ، كما أنك مفعم�اً بالحيوية 
والحم�اس ، ونتيج�ة لهدوئ�ك الخارج�ي ، 

يشعر جميع من حولك بالراحة يف وجودك.

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الق�وس ، ي�تنبأ 
باقراب وقوع مشاكل غري متوقعة وتحفيزك 
ع�ىل حله�ا أصع�ب من املعت�اد ، ف�ال تيأس 
وأعثر عىل بدائل.تس�اءل أيض�اً إىل أي درجة 
س�تأثر تلك املش�اكل س�لبياً عليك شخصياً ، 

من األفضل االنتظار

ام�ا عن حظ�ك اليوم برج الجدي ، حماس�ك 
يمكن�ك م�ن العم�ل بنجاح من خ�الل فريق 
، كم�ا يمكنك ت�رك عالمتك به�دوء إذا قمت 
بإنج�از امله�ام م�ع اآلخرين ، لك�ن تذكر أن 
نج�اح املجموع�ة ه�و األه�م ، ولي�س األنا 

الخاصة بك.

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الدلو ، أن�ت تحمل 
حمالً ثقيالً من املشكالت ، ابدأ بتخفيف األثقال 
ع�ن كاهل�ك ، وإال فس�وف تس�تمر املصاعب 
يف الزي�ادة. يج�ب أن تص�ل إىل اس�راتيجية يف 
التعامل مع التحدي�ات املهنية والخاصة بدون 

إضاعة الكثري من الطاقة يف نفس الوقت.

اما ع�ن حظك اليوم برج الح�وت ، يف املجمل 
، أن�ت تمر بف�رة اس�تقرار ، وبإمكانك اآلن 
الب�دء يف أعمالك بذهن ص�ايف وصحة جيدة ، 
يف نفس الوقت ، سوف تستمتع بيوم حيوي.

لكن يجب التفكري يف أن األشياء لن تظل هكذا 
سهلة بال نهاية.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 حب�ة بطاط�س مكعب�ات مس�لوقة - 6 
رشيح�ة رومي مدخ�ن مقط�ع - 4 بيضة 
مس�لوقة - 1 كوب بسلة مسلوقة - 1 كوب 

مايونيز – ملح - كمون
طريقة التحضري:

توض�ع البطاط�س يف بولة، ويض�اف إليها 
الجزر والبسلة والبيض، وتخلط جيداً.

باملل�ح  وتتب�ل  املايوني�ز،  عليه�ا  يض�اف 
والكمون، وتخلط جيداً.

توضع الس�لطة يف بولة صغ�رية، ويضغط 
عليها قليالً حتى تتماسك بعض اليشء.

يوضع طبق التقديم مقلوب فوق القالب.
يقلب الطبق، ويرفع القالب بحرص.
تقدم فوراً مع الديك الرومي املشوي.

أعواد القطن خطر عىل األذن
كشفت دراسة طبية أجريت يف الواليات املتحدة، أن أعواد 
التنظيف القطنية تس�ببت يف عدد كب�ري من حاالت ثقب 
طبل�ة األذن..وأوردت الدراس�ة، أن نح�و 66 باملئ�ة م�ن 
املصابن بثقب يف طبلة األذن أدخلوا “أش�ياء” يف آذانهم، 
وقرابة نصف هذه الحاالت كانت بس�بب استخدام أعواد 

التنظيف القطنية.
وأوضح إيريك كارنويل، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة يف 
جامعة تورونتو: “وفقا لخرباتنا فإن األعواد القطنية وما 
ش�ابهها من منتجات تكون كثريا األداة التي اس�تخدمها 

املرىض لتنظيف آذانهم”..
وأض�اف: “نخم�ن أن أغلبي�ة اإلصاب�ات وقعت بس�بب 
محاولة املرىض التخلص من شمع األذن”، وفق ما نقلت 

“رويرز”.
ووجد كارنويل وزمالؤه يف مجلة “غاما” الطبية أن طبلة 
األذن تنقل األصوات من األذن الخارجية إىل العظام داخل 
األذن، وأن ثقب الطبلة يمكن أن يؤدي إىل فقدان السمع.

انستغرام ينتقي املنشورات األقرب مليولكم
أطلق تطبيق مش�اركة الصور انس�تغرام اململوك لفيس�بوك رسميا 
مي�زة املنش�ورات املوىص بها، بع�د اجتيازها بنجاح ف�رة تجريبية.

وظهر لكل مس�تخدمي التطبيق قس�م جديد يف املساعدة الخاص به 
لرح امليزة.

وعند تصفح واجهة إنستغرام الرئيسية سيشاهد املستخدمون قسما 
جديدا يضم منش�ورات تم اقراحها استنادا إىل منشورات أُعجب بها 
أصحاب حس�ابات يتابعها املس�تخدم فعليا.ويحمل القس�م الجديد 
اس�م “موىص بها لك” لتمييزها عن غريها من املنشورات التي تظهر 
يف الصفحة الرئيسية، وسيضم القسم من ثالثة إىل خمسة منشورات.

وليست هذه املرة األوىل التي تعرض فيها إنستغرام محتويات موىص 
بها، ففي الس�ابق كان عىل املس�تخدم التوجه إىل قسم “استكشف” 
ملش�اهدة املنش�ورات والفيديوهات املوىص بها، ولم يكن يتم دفعها 

للظهور يف الصفحة الرئيسية.
وتقول إنس�تغرام إن امليزة الجديدة، التي ستكون متاحة لنظامي آي 
أو إس وأندرويد، يتم طرحها حاليا للمستخدمن، لكنها لم تذكر متى 

ستكتمل العملية.

بدون تعليق

سلطة الرومي 
املدخن

ق اليوم..
طب

نوكيا »املارد« جيدد شبابه

من املتوقع أن يشهد العام 2018 
صدور النسخة الذكية التي تدعم 
شبكة االتصاالت )4G( من هاتف 
نوكي�ا الش�هري 3310، وف�ق ما 
ذكرت مواقع تقنية األحد.وسيباع 
الهات�ف الجديد مقاب�ل 67 دوالر 
أمريكيا، وس�يزود بنظام تشغيل 
بسيط يس�تطيع تش�غيل بعض 
التطبيق�ات األساس�ية يف نظ�ام 
السابقة  النس�خ  أندوريد.وكانت 
من الهاتف تدع�م الجيلن الثاني 
والثال�ث م�ن ش�بكات الهواتف.

وم�ن املهام التي يمك�ن أن يقوم 
به�ا نوكي�ا 3310 تحميل تطبيق 
واتس�اب لتبادل الرسائل.والجيل 
م�ن  م�رات   5-7 أرسع  الراب�ع 
الجيل الثالث، ورسعته تبلغ 150 
ميغا بايت يف الثانية.لكن الهاتف 
الجدي�د يش�رك مع س�ابقيه يف 
أمور عدة منها، حج�م البطارية 
ومساحة الشاش�ة.وظهر هاتف 
نوكيا 3310 الجديد خالل معرض 
نظمته هيئة تنظيم االتصاالت يف 

الصن.

حافالت بدون سائق 
تس�تعد حافلتان صغريتان بدون س�ائق للقي�ام برحالت منتظمة يف 
العاصمة الس�ويدية س�توكهولم، اعتب�اًرا من يناير/كان�ون الثاني 
املقبل.وقالت إدارة النقل الس�ويدية يف بيان لها ألربعاء، إن الحافالت 
بدون س�ائق، س�تبدأ العمل ألول مرة يف الدول االس�كندنافية مطلع 
2018.وأوضح�ت أن حافلت�ن صغريت�ن، س�تنظمان رح�الت بن 
ش�ارعي “هانس�تافيغن” و”أرني تورغ” يف منطقة كس�تا ش�مايل 

ستوكهولم.
وأش�ار البي�ان إىل أن الحافلت�ن تتس�ع كل منهم�ا ل�12 ش�خًصا، 
وس�تجريان رحالتهما ضمن املس�ار املذكور، برسعة 20 كيلومر يف 
الس�اعة.وأّكد أن 7 حافالت صغرية أخرى من نفس الطراز، ستدخل 
الخط بمناطق عديدة من س�توكهولم، خ�الل األيام القليلة القادمة.

وم�ن املقرر أن تج�ري الحافالت الصغرية رحالته�ا، مجاًنا يف الوقت 
الراه�ن، مدعوم�ة بكام�ريات خاصة وأجه�زة استش�عار متطورة.

وتتمت�ع الحافالت بالقدرة عىل رصد مرور الن�اس واآلليات األخرى، 
بفضل األجهزة املتطورة، وس�يتم التحكم بها عند الحاالت الطارئة..

وب�دأت عدة دول بينه�ا الواليات املتح�دة والصن بالفع�ل يف تجربة 
الحافالت ذاتية القيادة.

دراسة تكشف خطرًا جديدًا للكحول
كشف أخصائي بأمراض الجهاز الهضمي خطرا 
جدي�دا عىل صحة اإلنس�ان تس�ببه املروبات 
الكحولية..وتح�دث األخصائ�ي فينس�نت هو، 
 Science Alert من جامعة غرب س�دني، ملجلة
عن األرضار التي تس�ببها املروبات الكحولية 
للجه�از الهضمي وخطر تناوله�ا عىل إمكانية 
مكافحة الع�دوى املعوية، وأش�ار إىل أن تناول 
كمي�ات كبرية من الكحول يدم�ر خاليا املعدة..

كما أن للنبيذ األحمر خاصية مكافحة البكترييا 
بسبب حموضته وتركيز الكحول فيه. وقد تبن 
أن %80-60 من الكح�ول يف املروبات تكفي 

للقض�اء ع�ىل امليكروبات.أما املروب�ات التي 
تحوي نس�بة %40 من الكح�ول، فتقيض عىل 

البكتريي�ا الت�ي تعي�ش يف تجوي�ف الفم خالل 
دقيقة واحدة.وبينت نتائج الدراسة التي أجراها 
فينس�نت هو، بمش�اركة 47 ش�خصا سليما، 
أن املروبات ذات نس�ب كحول عالية تس�بب 
أرضارا يف جدران املعدة وحتى نزفا خفيفا. وأن 
ع�ودة جدران املع�دة إىل حالته�ا الطبيعية عند 
تناول مروب نس�بة الكحول فيه %10 وأكثر 
تتطلب أكثر من 24 ساعة. عالوة عىل أن تناول 
املروبات الكحولية باستمرار يسبب اإلسهال 
والغثيان والتقيؤ، وزيادة عدد البكترييا الضارة 

يف األمعاء.
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وليد بطراوي

األيقونة
ر  كم�ا تعّرفه�ا المعاج�م العربي�ة هي »ص�ورة أو تمث�ال ُمصغَّ
ك.« وبم�ا أنن�ا نق�دس األفراد  لش�خصّية دينّي�ة يقص�د به�ا التَّب�رُّ
ونعبده�م حتى لو ل�م تكن ش�خصياتهم دينية، فإنن�ا نصنع منهم 
أيقون�ات لنتب�رك منهم ومن نعمه�م ورضاهم علينا. ه�ذا هو حال 
بعض وس�ائل اإلعالم التي ال تخلو نش�راتها اإلخباري�ة أو مواقعها 
من ص�ور أليقونات. فكم من حدث يتمحور ح�ول المواطن ال نرى 
فيه المواط�ن؟ وكم من تكريم إلنجاز ال ن�رى فيه المكرمين؟ وكم 
م�ن مؤتم�ر يتحدث عن الفق�ر ال نرى فيه الفقر؟ ب�ل نرى في كلها 
مصفوفات من المس�ؤولين والمحافظين ورجال األعمال وأصحاب 

القامات، أي األيقونات الدائمة!
ال� »فيزا«

لم يعد خافياً على احد أن الجميع اصبح يبحث عن »فيزا«، فحال 
البلد ال يشجع على البقاء. افق سياسي ضيق، وضع اقتصادي سيئ، 
حي�اة اجتماعية مزيفة وحريات تضيق يوم�اً بعد يوم، وغيرها من 
األمور التي يمكن أن نسميها »حّدث وال حرج«. كثيرة هي االتصاالت 
التي تأتيني من شباب وشابات يستفسرون عن كيفية الحصول على 
»فيزا« إلحدى الدول األجنبية، وعلى الرغم من معرفتي أن »بالد برا« 
صعبة، إال أنني ال ألومهم بل وأساعدهم بإعطاء المعلومات الالزمة، 

مع تشديدي على ضرورة التفكير قبل اتخاذ القرار.
لو كنت مسؤوالً

في هذا الوقت الحس�اس الذي فيه إفراط م�ن التفاؤل بإمكانية 
تحقي�ق المصالح�ة لكن�ت »محض�ر خي�ر« ولحرص�ت أن تك�ون 
تصريحاتي تصب باتجاه تعزي�ز اتفاق المصالحة حتى لو كانت لي 
تحفظات عليه. أما إن كنت ضد تحقيق الوحدة وأس�عى لذلك، فعلّي 
أن أقولها صراحة وعلناً أن مصالحي الش�خصية والفئوية ال تتوافق 

مع التوافق، أما أن »اضرب كف واعدل طاقية« فهذا في غير محله.
الشاطر أنا

التجرب�ة علمتن�ي انه بس الش�طارة الل�ي بتنفع ف�ي المواقف 
الصعبة. في ناس بتسميها سرعة بديهة، او ذكاء او دهاء، او تكتيك. 
مهما اختلفت التس�ميات بتظل اصلها شطارة، المهم، انا يا جماعة 
لما بنحط بموقف صعب، يعني مثالً حد يس�ألني س�ؤال وانا بدرب، 
وم�ا بكون عارف جوابه، بقول للي س�ألني »مش راح اجاوبك، ألنه 
ف�ي آخر الدورة اذا كنت ش�اطر لحال�ك راح تالقي الج�واب.« طبعا 
ه�ون الش�طارة، ألنه في عدة احتماالت، األول انه ينس�ى الس�ؤال، 
والثاني انه يس�تنتج، والثالث انه يفكر حاله استنتج، والرابع انه ما 
يس�ترجي يرجع يسأل ألنه لو سأل راح يبين انه مش شاطر ألنه ما 

القى الجواب لحاله.

ام�ضاءات
ومضات

فاطمة عمارة

م�ضاحة للراأي

يؤدي تالميذ وتلميذات المرحلة األبتدائية في هذه الفترة اختبارات 
الفص�ل الدراس�ي األول. والهدف األساس�ي م�ن تلك االختب�ارات هو 
الوقوف على م�دى تحصيل الطالب في المواد ألمختلفة قد يكون لدية 
القدرة فيس�ترجع كل المعلومات بشكل صحيح فتخرج اختباراته بال 
اخطاء، وقد يخطيء ونس�ب الخطأ متفاوت�ه. ومن هنا يأتي ترتيبهم 

حسب قدراتهم.
ه�ذا ه�و األس�اس ولكنه ل�م يكن كذل�ك م�ن وجهة نظ�ر أحدى 
الُمعلمات المراقبات على تالميذ الصف الثالث األبتدائي بأحد المدارس 
، فف�ي أثناء مرورها بين مقاعد الصغ�ار الحظت أن ما تكتبه أحداهن 
خطأ فم�ا كان منها إال أن صفعتها على وجهه�ا وتبريرها أنها ترغب 
ف�ي جعلها تصوب الخطأ. بق�ى أن تعرفوا إن األختبار كان في التربية 

الدينية.
نسيت الس�يدة الفاضلة إن القدرات العقلية تختلف من شخص إلى 
آخر وأن الحفظ واالس�ترجاع مهارة ال تشترط تواجدها عند الجميع، 
كما نس�يت أن الهدف من االختبار ليس فق�ط إحراز الدرجات النهائية 
فلي�س من المنط�ق أن جمي�ع تالمي�ذ وتلمي�ذات المدرس�ة يحققوا 
الدرجات النهائية، ولم تضع في حسابها اآلثار السلبية التي قد تتركها 
هذه الصفعة داخل الصغيرة قد تصل إلى كرهها للتعليم أو الخوف من 

المدرسة وتراجع المستوى.
الصف�ع عل�ى الوجه م�ن أخطر إج�راءات التأديب الت�ي يلجأ إليها 
البع�ض لما لها من أضرار نفس�ية وجس�مانية. فهو يتس�بب في قتل 
م�ا بين ثالثمئ�ة إلى أربعمئة خلي�ة عصبّية في الدم�اغ، ومن الممكن 
أن يصيب الطفل بالعمى أو فقدان الس�مع أو ش�لل الوجه حس�ب قوة 
الصفعة وليس هذا فحس�ب اس�تمرار وتكرار العق�اب على الوجه قد 
ينت�ج عن�ه األصابة بم�رض الزهايمر ال�ذي يفقد الم�خ وظائفه.هذا 
بالطبع خالف الضرر النفسي الذي يؤدي إلى اكتساب الطفل سلوكيات 

سيئة كالعنف والعناد والكذب.
وق�د نهى الرس�ول الكريم صلى الله عليه وس�لم الض�رب المبرح 
للتأديب وخصوص�اً الوجه فقال : )إَِذا َضَرَب أََحُدُكْم َفلَْيْجَتِنِب الَْوْجَه(، 
وأص�درت دار اإلفت�اء المصري�ة فتوى في ع�ام 2012 قال�ت فيها إن 
الض�رب المب�رح للتالميذ ف�ي المدارس م�ن قبل المعلمي�ن والذي قد 
يؤدي إلى ضرر جس�دي أو نفس�ي للطالب محرم بال خ�الف، وفاعله 
آثم ش�رعا.لقد ُحولت ه�ذه الُمعلمة إلى التحقيق الداخلي إثر ش�كوى 
م�ن ول�ى أمر التلميذة، ولكن ه�ل العقاب الداخلي كاٍف أم س�يزيد من 
رغبته�ا في األنتقام من الصغيرة؟ وهل هذا العقاب س�يمحو ما حدث 
من ذاكرة الطفلة التي لم تبلغ التاسعة بعد أم سيكون له أثر على حبها 
للمدرس�ة والدراسة؟ أسئلة ال نملك إجابة عليها إال االنتظار ومالحظة 

كل األطراف.

قطارات دون سائق 

أعلنت الش�ركة المشرفة على السكك الحديد في هولندا »بروريل« أنها 
تنوي إجراء اختبار على قطار من دون س�ائق خالل عام 2018 لتجعل 

من »هولندا بلدا رائدا في اختبار القيادة من دون سائق«.
وسيتمحور االختبار األول على نقل البضائع وسيجري في بيتوفيروت 
وهو خط لشحن السلع يربط مرفأ روتردام )غرب( ومرفأ امستردام، 
بألماني�ا التي تتمتع بنظام س�المة متكيف أكثر مع القيادة اآللية على 
ما أوضحت »الشركة في بيان.وتج�����رى مفاوضات راه����نا مع 
مقاطعة غرونينغه )شمال( من أجل إجراء اخت���بار آخر لنقل الركاب 
على ما أوضحت الش�ركة التي تعمل بالتعاون مع مجموعة »الستوم« 
الفرنسية.وسيس�مح ه�ذا النظام الذي ال يحتاج ال�ى تعديالت مكلفة 
ج�دا في البنية التحتية بتس�يير قطارات ال تفص�ل بينها فترات زمنية 
طويل�ة »ما يس�مح بزيادة ق�درة النقل عبر الس�كك الحديد« وخفض 

استهالك الطاقة بفضل نشاط منتظم أكثر.

استعرضت شركة كيا الشهيرة منذ مدة نموذجا جديدا 
لسيارة رياضية س�تطرح في األسواق بداية 2018..

وأطلق�ت الش�ركة على الس�يارة التي اس�تعرضتها 
خ�الل مع�رض »Detroit Auto Show 2017« اس�م 
»Stinger« وأكد الخبراء في الشركة حين عّرفوا عن 
بع�ض مزاياها أنها س�تغير جميع مفاهي�م القيادة 

عند عش�اق سيارات كيا.
أبس�ط  س�تحصل  كم�ا 
نسخ هذه السيارة وفقا 
مح�رك  عل�ى  للخب�راء 
بنزي�ن توربين�ي بس�عة 
 248 وع�زم  لت�ر   2.0
حصان�ا وعلب�ة س�رعة 
متط�ورة  أوتوماتيكي�ة 
ب�� 6 مجاالت قادرة على 
زيادة سرعة السيارة من 
100 كلم/س�اعة،  إلى   0

في أقل من 6 ثوان..
بنس�خة  يتعل�ق  وفيم�ا 
»GT« أق�وى ن����س�خ 
ف����تؤك�د   »Stinger«
س�تأتي  أنه�ا  المص�ادر 
بمح�ركات توربيني�ة ب� 

6 أس�طوانات بس�عة 3.3 لت�ر وع�زم 370 حصانا، 
قادرة على التس�ارع من 0 إلى 100 كلم/س�اعة في 
أقل من 4 ث�وان، فضال عن العديد م�ن أنظمة الثبات 
على الطرقات والمنعطف�ات ومنظومة تعليق متينة 
 »Stinger« ومكابح رياضية خاصة..ويتوقع أن تطلق

بداية 2018، بسعر 35 ألف دوالر ألرخص نسخة.

بعد تجارب ودراسة أجراها علماء في جامعة نانيانغ 
في س�نغافورة، بات باإلمكان التخلص من %30 من 

الوزن الزائد من دون ممارسة أنشطة رياضية.
 ،»Small Methods« عن صحيفة  RT ونشرت وكالة
الطريق�ة، التي توصل إليه�ا العلم�اء والمتمثلة في 

شرائط الصقة فيها إبر صغيرة جدا، كل واحدة منها 
أرق من الشعرة، وتحتوي هذه اإلبر الرقيقة على دواء 
يحول الدهون البيضاء إلى طاقة مستهلكة للدهون.

وأكد العلماء الذين توصلوا إلى هذه الدراسة، أن هذه 
الطريق�ة ستس�اعد في التخفيض م�ن كمية الدواء، 
ع�ادة  ُيس�تخدم  الذي�ن 
للتخلص من الوزن الزائد.

الذي�ن  الباحث�ون  وق�ال 
أع�دوا ه�ذه الدراس�ة إن 
»هدفنا كان صنع شرائط 
الصقة غي�ر مرئية وغير 
للجميع  ويمك�ن  مكلف�ة 

استخدامها بسهولة«.
أن  التج�ارب  وأثبت�ت 
ه�ذه الش�رائط الالصقة 
الي�وم  ف�ي  اس�تطاعت 
استخدامها،  من  الخامس 
تحوي�ل الده�ون البيضاء 
إلى دهون بنية وباإلضافة 
إلى حرق هذه الدهون فإن 
ه�ذه الش�رائط تخف�ض 
الكوليس�ترول  معدل  من 

في الدم.

كيا تطرح سيارهتا الرياضية ختلص من 30% من وزنك بال رياضة

شــهــداؤنــا فـخـرنـا
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