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»االمام احلسني)عليه السالم(«

للسالم
 سبعون حسنة تسع وستون للمبتدئ 

وواحدة للراد

ص3النزاهة ترصد »شبهات فساد« بعملية »تويل املناصب« باملنافذ احلدودية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4دول اخلليج تبادر لـ »تطبيع العالقات« مع إرسائيل

ــة  ــي ــوط دول ــغ ـــط ض ــن وس ــوي ــي ــل الـــعـــال« اآلس ــت ــر مــســتــمــرة بـــ »ق ــط ق

الفضيلة تطرح »مرشوع وطني« يتضمن »11« نقطة ملرحلة ما بعد »داعش«

احلشد الشعبي مستمر بحصد مناطق القريوان
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

الحش�د  امليدان�ي يف  القائ�د  كش�ف 
الشعبي هادي العامري، أمس األربعاء، 
ع�ن استخ�دام تنظيم داع�ش ألسلحة 
حراري�ة ض�د ق�وات الحش�د الش�عبي 
املهاجمة لتحري�ر ناحية القريوان غرب 
املوصل ق�رب االرايض السوري�ة، معلًنا 
استخ�دام تكتيكات جديدة ملواجهة هذا 
التط�ور، فيم�ا أعلن�ت الق�وات األمنية 
تقدمه�ا يف الجان�ب األيم�ن م�ن مدينة 

املوصل.
وقال العامري، الذي يش�غل منصب 

االم�ن الع�ام ملنظم�ة ب�در، أح�د اكرب 
فصائ�ل الحش�د الش�عبي، إن تنظي�م 
داعش بدأ يستخدم اسلحة حرارية ضد 
ق�وات الحش�د املهاجم�ة من�ذ الجمعة 
امل�ايض لتحري�ر ناحية الق�ريوان غرب 

املوصل.
وق�ال العامري إن »عملي�ات تحرير 
الق�ريوان تسري وفق الخط�ة املرسومة 
له�ا، وهن�اك تقدم جي�د«، الفت�اً إىل أن 
محارصة عنارص التنظيم بش�كل فعيل 
يف املحور الش�مايل وتحديداً يف تل البنات 

وتل القصب.
وكان�ت قيادتا العملي�ات العسكرية 

وقوات الحشد الش�عبي اعلنت الجمعة 
املايض انط�اق عملية عسكرية لتحرير 
ناحي�ة الق�ريوان م�ن سيط�رة تنظيم 
داعش باتجاه الح�دود السورية اقىص 
غرب�ي قض�اء تلعف�ر التاب�ع ملحافظة 

نينوى )400 كم شمال بغداد(.
وأضاف العامري، أن الحشد الشعبي 
ق�ام بعمليات ليلية يف تكتيك قتايل جديد 
للحش�د يف تاريخ مواجهت�ه مع داعش، 
»الع�دو يستخ�دم خ�ال  أن  إىل  الفًت�ا 
املع�ارك الحالية اسلح�ة حرارية بهدف 

ايقاف تقدمنا«.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كشف محافظ البصرة ماجد النصراوي 
ع�ن انتش�ار المخ�درات ف�ي المحافظة، 
وفيما لفت إلى إلق�اء القبض على الكثير 
م�ن التج�ار والمتعاطين، دع�ا إلى وقفة 
اتحادي�ة ض�د هذا المل�ف الخطي�ر، فيما 
تحّدث أيضاً عن فقدان البصرة للكثير من 

الطاقة هذا العام، مش�يراً إل�ى أنه »ابلغنا 
الحكوم�ة االتحادي�ة ب�ان لدينا مش�كلة 
باإلنت�اج ومجلس المحافظ�ة لم يصادق 

على الخطة.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي، 
خ�ال ح�وار اجرت�ه مع�ه قن�اة الفرات 
الفضائية وتابعت�ه »المستقبل العراقي«، 
ان�ه  »قدمنا مقترح�ات بش�أن الكهرباء 

واعطون�ا 148 ملي�ار تخصيص من دون 
ام�وال ونحت�اج ال�ى زي�ادة التخصي�ص 
لش�راء الطاقة، ومحطة الش�عيبة تنتهي 
ف�ي اب المقب�ل والهارث�ة انته�ى عقدها 
لذا يجب زي�ادة التخصي�ص للتعاقد على 

الشراء«.

التفاصيل ص3

تدهور صحة
 عرشات األرسى املرضبن 

يف سجون إرسائيل

حفرت:
لن أترك طرابلس مرتعًا 

لإلرهابين

محودي يف مؤمتر روسيا 
والعالـم االسالمـي: أعدائنـا 

يسعون خللق دول فاشلة 

فوز مانشسرت يونايتد 
بالدوري األورويب يمنح 

كاريك رقا قياسيا

البرصة تتحدى »املخدرات« وتطالب بـ »وقفة احتادية« 
ضد انتشارها

»داعش« يستخدم »األسلحة احلرارية« ملقاومة تقدم القوات األمنية يف أكثر من حمور
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ايـران تعـد النسـاء »الضحيـة الـرئيسـة« ألزمـات الشـرق االوسـطوزيـر الداخليـة: أنا منتصـر بشعبـي مـن بغـداد إلـى املوصـل
وحدات مقاومة سنجار:  ننتظر احلشد الشعبي ملساعدة اإليزدين احلكيم حيذر من خمططات االعداء اجلديدة: احلرب املرنة اخطر من العسكرية

التجارة تبحث جتهيز املفردات التموينية للمناطق 
املحررة والعوائل النازحة

النقل الربي: شاحناتنا نقلت »66« مليون طن من 
خمتلف البضائع االستهالكية خالل نيسان 

ماكرون يشكل احلكومة الفرنسية من اليمن واليسار
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن اإلليزيه، أمس األربعاء، على لسان أمين 
عام الرئاسة الفرنسية أليكسي كولر، تش�كيلة 
الحكوم�ة الفرنسية الجديدة في  والية الرئيس 
إيمانوي�ل ماك�رون والت�ي يش�غل فيه�ا وزير 
الدف�اع المنتهي�ة واليته االش�تراكي جان إيف 
لودريان حقيب�ة أوروبا والخارجي�ة، والنائبة 

األوروبية سيلفي غوالر حقيبة الجيوش.

وضمت الحكومة الفرنسية الجديدة أسماء 
من أحزاب اليمين واليسار والخضر، في توافق 
م�ع التجديد السياس�ي الذي تعهد ب�ه الرئيس 
الفرنس�ي إيمانويل ماكرون.وم�ن بين هؤالء 
ال�وزراء الج�دد عي�ن جي�رار كولوم�ب وزيرا 
للداخلية، وفرانس�وا بايرو وزيرا للعدل، وجان 
إيف لودريان وزيرا ألوروبا والخارجية، والذي 
كان ف�ي عهد الرئيس الساب�ق فرانسوا هوالند 
وزي�را للدفاع.ومنح�ت حقائ�ب وزارية مهمة 

أيض�ا لش�خصيات أخ�رى برزت خ�ال حملته 
االنتخابي�ة بينه�م رئي�س بلدي�ة لي�ون جيرار 
كولوم�ب الذي عي�ن وزيرا للداخلي�ة والحليف 
الوسط�ي فرانس�وا باي�رو الذي من�ح حقيبة 
الع�دل. وعي�ن اليمين�ي برون�و لومي�ر وزيرا 
لاقتصاد.وتض�م الحكومة الجدي�دة 18 وزيرا 
بينه�م الناش�ط البيئي ال�ذي يحظى بش�عبية 
كبيرة نيك�وال هولو الذي أصبح وزيرا لانتقال 

البيئي والتضامن.
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محودي يف مؤمتر روسيا والعالـم االسالمي: أعدائنا يسعون خللق دول فاشلة 
       بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب االول لرئيس مجلس 
الن�واب الش�يخ همام حم�ودي ان 
أعدائن�ا يسعون لخلق نماذج الدول 
الفاش�لة باملنطق�ة، مش�را اىل ان 
نهاي�ة داعش بالع�راق اقرتبت جدا 

ولن يعود بنسخة اخرى.
وقال الش�يخ حم�ودي يف كلمة 
يف مؤتم�ر  املش�اركني  اىل  وجهه�ا 
روسي�ا والعالم االسالم�ي الذي بدأ 
الشيش�انية  العاصم�ة  يف  أعمال�ه 
}غروزن�ي{ االربعاء، ان »مش�كلة 
الب�الد االسالمي�ة، داخلي�ة، والحل 

بأيديهم اذا ما أرادوا ذلك«.
الش�عب  »ق�رار  ان  وأض�اف 
العراق�ي مابعد الخالص من داعش 
هو امل�ي نحو التنمية واالستقرار 

والرفاهية«.
وكان الش�يخ حمودي قد وصل 

غروزن�ي  مدين�ة  اىل  أم�س  ي�وم 
}منت�دى  يف  للمش�اركة  الروسي�ة 
روسي�ا والعالم االسالم�ي{، حيث 
كان رئي�س جمهوري�ة الشيش�ان 
استقب�ال  يف  املسؤول�ني  وكب�ار 
الوفود املش�اركة م�ن أكثر من 25 

بلداً إسالمياً. 
وسيش�ارك الش�يخ حمودي يف 
املؤتم�ر الدويل االقتص�ادي التاسع 
لروسيا والدول األعضاء يف منظمة 
التعاون اإلسالمي، املنعقد يف مدينة 
}ق�ازان{، للفرتة م�ن 18 لغاية 20 
أي�ار الجاري، وتش�ارك في�ه أكثر 
من 50 دول�ة، حيث سيكون وزراء 
ال�دول اإلسالمية، وق�ادة برملانات، 
وممثل�ون ع�ن املؤسس�ات املالية 
واألجنبية،  الروسي�ة  واالقتصادية 
ومستثمرون، ورجال اعمال، و200 
وسيلة اعالمي�ة ضمن ضيوف هذا 

املؤتمر االقتصادي الكبر.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس كتلة الفضيلة النيابي�ة عمار طعمة، أمس 
االربع�اء، عن مرشوع وطني ملرحلة م�ا بعد داعش، الفتا اىل 

ان املرشوع يتكون من 11 نقطة.
وق�ال طعمة يف بيان تلق�ت »املستقب�ل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »مرحلة ما بعد داع�ش تتطلب حكومة قوية امينة 
نابعة عن ارادة دستورية تفرزها انتخابات نزيهة منصفة«، 
مستكم�ال »م�ع ق�رب اكتم�ال عملي�ات التحري�ر لالرايض 
العراقي�ة التي تحققت بتضحيات وبطول�ة القوات املسلحة 
بكافة صنوفها وانعكاس نظافة ومهنية الخطط واالجراءات 
العسكري�ة عىل ترسي�خ الوحدة الوطنية وتالح�م العراقيني 
م�ع مؤسستهم العسكري�ة واالمنية، تش�تد الحاجة لبلورة 
مرشوع وطن�ي تتظاف�ر جهود الق�وى الوطني�ة إلنجازه، 
يتكف�ل برتسي�خ االستقرار السي�ايس وانهاء بيئ�ة الرصاع 

والنزاع بشكل جذري«.
واردف طعمة »يمكن إجمال بعض مرتكزات هذا املرشوع 

.. بمجموعة خطوات واهداف:
1- التأكي�د عىل وحدة الع�راق ارضا وش�عبا ثابتا وطنيا 
وغاية مشرتكة تتوحد املواقف و تتضافر الخطوات لرتصينه 
وصيانته ومغادرة الخطاب�ات و القرارات التي تهدد الوحدة 

الوطنية.
2- االلتزام الحازم بالسقوف واملواعيد الدستورية الجراء 
االنتخاب�ات املحلي�ة والعامة حفاظ�ا عىل املب�دأ الدستوري 
بالت�داول السلم�ي للسلط�ة ورشعي�ة املؤسس�ات املنبثقة 

عنها.
٣- االرساع باستكم�ال مستلزم�ات ومقدم�ات تش�كيل 
مفوضي�ة مستقلة لالنتخابات تتمت�ع باستقاللية حقيقية 
وابعاد التأث�رات السياسية عن مراح�ل تكوينها وسياقات 

اتخاذ قراراتها.
4- اولوي�ة ترشي�ع قان�ون انتخابات ع�ادل يوفر فرص 

متكافئ�ة للتنافس ويحفظ اص�وات الناخبني وينتج تمثيال 
واقعي�ا لخياراته�م، يتالىف الخلل امل�الزم لقوانني االنتخابات 

السابقة.
5- دع�م وتطوير املؤسس�ة العسكري�ة واالمنية بقيادة 
وقرار موح�د وتحرص بها مسؤولي�ة ادارة االمن ومكافحة 
االره�اب والجريمة املنظم�ة دون السماح ب�روز ارادات او 
مص�ادر قرار تتقاط�ع مع املؤسس�ة الرسمي�ة او تضعف 

هيبتها او دورها الوطني.
٦- السعي لتوفر مقدمات تش�كيل حكومة قوية امينة 
نابعة عن ارادة دستورية للشعب العراقي تفرزها انتخابات 

نزيهة ومنصفة.
٧- التنسي�ق الج�دي ب�ني اش�كال الرقاب�ة القانوني�ة 
والسياسية والشعبية يف مكافحة الفساد املايل واالداري الذي 
استن�زف م�وارد البالد واه�در االموال العام�ة يف ممارسات 

وغايات انانية ظاملة.
8- غل�ق وازال�ة مناف�ذ التدخ�ل االجنب�ي ال�ذي يه�دد 
وح�دة العراقيني واستق�رار مجتمعه ويدي�م االرباك االمني 

والرصاعات بني مكوناته.
9- تضامن االرادة السياسية والشعبية ملنع عودة مثري 

الفتن وامراء الحروب للساحة السياسية من جديد.
10- دعم استق�الل القضاء واج�راءات اصالح مفاصله 
االساسي�ة، وقط�ع الطري�ق ام�ام اي�ة مح�اوالت للضغط 
والتأثرع�ىل قرارات�ه خصوص�ا يف القضاي�ا وامللف�ات التي 

يشكل السياسيون طرفا او موضوعا للفصل فيه.
11- م�ع تنام�ي النزاع�ات العش�ائرية وامت�داد اثارها 
ملساحة اجتماعية واسعة يف محافظات عديدة تش�تد الحاج 
لتطويق هذه النزاع�ات ومعالجة مناش�ئها واعتماد آليات 
واقعية كتش�كيل مجالس حكماء واعيان تتحمل مسؤولية 
وضع صياغات الحلول الجذرية لتلك النزاعات ملا لها من تأثر 
ع�ىل امن املجتمع واش�غال القوات الحكومي�ة بمسؤوليات 

اضافية مع ضغط تحديات االرهاب املتطرف.

لرتسيخ »االستقرار السياسي« وانهاء بيئة »النزاع« 

الفضيلة تطرح »مرشوع وطني« يتضمن »11« نقطة ملرحلة ما بعد »داعش«

       بغداد / المستقبل العراقي

ب�أن  االربع�اء،  أم�س  امليادي�ن،  قن�اة  أف�ادت 
مسؤولني عراقيني رفيعني اتفقوا عىل منع قيام أي 
منطق�ة عزل يف سوريا انطالقاً من العراق، مش�رة 
إىل أن بغ�داد تنظر بحذر لتط�ورات الرشق السوري 
وأك�دت ألطراف دولية أن العراق ل�ن يكون منطلقاً 

ألي مناطق عزل يف سوريا.
وقال�ت القن�اة يف تقري�ر له�ا، إن “مسؤول�ني 
عراقي�ني رفيعني يبحث�ون رفع مست�وى التنسيق 
بني بغداد ودمش�ق وطهران وموسك�و”، مبينة أن 
“مسؤويل غرف�ة التنسيق الرباعي�ة سركزون عىل 
تأم�ني الح�دود العراقي�ة السورية، ومن�ع قيام أي 

منطقة عزل يف سوريا انطالقاً من العراق
وأضاف�ت أن »األمركيني لم يكون�وا متحمسني 
ألي دور عراق�ي بتوف�ر دع�م لوجست�ي إلقام�ة 
منطق�ة عازل�ة تريدها واش�نطن«، مش�رة إىل أن 
“بغداد وواش�نطن تدركان أن املنطقة العازلة هدف 

تركي أكثر منه هدفاً يف ملف االزمة السورية”.

اتفاق ثالثي يقوده العراق ملنع قيام 
»مناطق عزل« يف سوريا

       بغداد / المستقبل العراقي

دم�رت الق�وة الجوي�ة وبالتنسيق م�ع املديرية 
العام�ة لالستخب�ارات واألم�ن مق�رات لداع�ش يف 
قض�اء القائ�م غرب محافظ�ة األنب�ار. وذكر بيان 
ل�وزارة الدف�اع تلق�ت »املستقبل العراق�ي« نسخة 
من�ه، أن »قي�ادة الق�وة الجوي�ة، نف�ذت إستن�اداً 
ملعلومات املديرية العامة لالستخبارات واألمن، عدة 
رضب�ات جوي�ة استطاع�ت خاللها تدم�ر مقرين 
ومخ�زن لألسلح�ة واألعتدة، فضالً ع�ن قتل العديد 
من العن�ارص اإلرهابي�ة يف منطقة دغيم�ة التابعة 

لقضاء القائم يف األنبار«. 
وأش�ار اىل أن »املفارز امليداني�ة التابعة للمديرية 
العام�ة لالستخبارات واألمن، عثرت وبالتنسيق مع 
مديري�ة رشطة ص�الح الدين، عىل مخ�زن للعبوات 
الناسفة يف وادي شيش�ن - قض�اء تكريت، يحتوي 
ع�ىل ٣ عبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش 
اإلرهابي�ة موجه�ة ومع�دة للتفج�ر، ت�م رفعه�ا 

وتفجرها تحت السيطرة«.

القوة اجلوية تدمر مقرات
 لـ »داعش« يف القائم

       بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وح�دات مقاومة سنجار، أمس األربع�اء، عدم وجود 
مخاوف لديها من وجود الحش�د الشعبي يف قضاء سنجار غرب 
مدينة املوصل، معتراً أن الحش�د الش�عبي ق�وات عراقية يجب 

احرتامها مثل أي قوة أخرى تحارب تنظيم »داعش«.
وق�ال املتحدث باس�م الوح�دات دزوار فقر يف بي�ان تلقت 
»املستقب�ل العراق�ي« نسخ�ة منه، »نح�ن ننتظر من الحش�د 
الش�عبي أن يساعد االيزيديني بالعودة إىل مناطقهم وتقديم ما 
يلزم من املساعدات ألنها قوات عراقية يجب علينا أن نحرتمهم 

كما نحرتم أية قوة أخرى تحارب داعش«.
وم�ى فق�ر إىل القول، إن�ه »ليست لدينا أي�ة مخاوف من 
وجود الحش�د الشعبي يف منطقة سنجار ولم نر منه أي موقف 

يشكل تهديدا أو أزمة لاليزيديني«.
وأع�رب ع�ن أمله ب�أن »يتم التنسيق بني الحش�د الش�عبي 
والقوات االيزيدية عىل األقل يف تأمني تلك املناطق بعد التحرير«، 
متابعاً »نحن ال نعلم من سيتسلم دور الحماية يف هذه املناطق 

بعد تحريرها بالكامل«.

وحدات مقاومة سنجار:  ننتظر احلشد الشعبي 
ملساعدة اإليزديني

       بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جنايات بابل حكم�اً باإلعدام بحق مدانني 
اثن�ني ينتمي�ان إىل تنظي�م داع�ش اإلرهابي اش�رتكا يف تفجر 

سيطرة اآلثار شمايل املحافظة العام املايض.
وق�ال رئيس الهيئ�ة األوىل يف املحكمة الق�ايض نارص ذياب 
الش�مري يف بيان تلق�ت »املستقب�ل العراقي« نسخ�ة منه، إن 
»املحكم�ة نظ�رت دع�وى متهمني اثن�ني باالش�رتاك يف تفجر 
سيط�رة اآلث�ار الع�ام امل�ايض ال�ذي خل�ف نحو 100 ش�هيد 

وجريح«.
وأض�اف الش�مري أن »املتهمني ثب�ت انتمائهم�ا إىل تنظيم 
)داعش( اإلرهابي ويعمالن يف ما يسمى بوالية الجنوب/ قاطع 

الراء«.
ولف�ت إىل أن »املتهم�ني قام�ا بنق�ل االنتحاري م�ع سيارة 
مارسيدس حمل )قالب( مفخخة إىل محل الحادث، كون سيطرة 
اآلث�ار املدخل الش�مايل ملحافظة باب�ل وطريق�ا إىل املحافظات 
األخ�رى فهي غالبا ما تش�هد زحام�ا، كما ج�اء يف االعرتافات 

املصدقة قضائياً«.
وأف�اد الش�مري ب�أن »املحكمة عاين�ت األدل�ة واستكملت 
إجراءاته�ا لتص�در حكم�ا باإلعدام بح�ق املتهم�ني استنادا إىل 
أحكام املادة الرابعة/1 م�ن قانون مكافحة اإلرهاب«، الفتا إىل 

أن »القرار خاضع للطعن التمييزي«.

       بغداد / المستقبل العراقي
 

ع�د النائب عن ائتالف دولة القان�ون محمد الصيهود, أمس 
االربع�اء , مؤتمر جدة الذي سيعقد خالل االيام املقبلة جزء من 
مؤام�رة امريكية للهيمنة عىل املنطقة فضال عن تقوية النظام 
السع�ودي ال�ذي ب�دأ يواجهه تحدي�ات داخلية ع�ىل املستويني 

العائيل والشعبي .
وق�ال الصيه�ود ان” النظ�ام السع�ودي اخذ باالنح�دار اىل 
الهاواي�ة بع�د بعد تدخله يف ش�ؤون املنطقة خاص�ة يف العراق 
وسوريا واليمن,  اال ان الواليات املتحدة االمريكية  مازالت تعده 
الركيزة االساسية السرتاتيجيتها يف الهيمنة عىل منطقة الرشق 
االوسط ,  لذا استش�عرت مبكرا به�ذا االنهيار والبد من انقاذه 

وبقاء ديمومته  “.
واضاف ان ” مؤتمر جدة املقبل هو جزء من مؤامرة امريكية 
جدي�دة لتلتحف بغط�اء التع�اون العربي االمريك�ي وحقيقته 
انق�اذ النظام السعودي من االنهيار بعد ان تصاعدت التحديات 
من داخل النظام واملتمثلة بالعائلة امللكية وكذلك تصاعد نشاط 

املعارضة الشعبية للنظام “.

اإلعدام لعنرصين من »داعش« مدانني بتفجري 
سيطرة اآلثار يف بابل

نائب يعد مؤمتر جدة »مؤامرة جديدة« 
للهيمنة االمريكية عىل املنطقة

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجنة األمن والدفاع 
النيابية ماجد الغراوي، أمس األربعاء، 
عن عزم لجنته عق�د مؤتمر أمني يف 
محافظة ميسان خالل الشهر الحايل 
ملناقشة النزاعات العشائرية وتجارة 
املخ�درات وقضايا القت�ل والخطف، 
مرجح�ا حضور وزي�ر الداخلية إليه 

فضال عن قادة أمنيني.

»تهري�ب  إن  الغ�راوي  وق�ال 
املخ�درات ال يتم عر املنافذ الرسمية 
الحدودي�ة، بل عن طري�ق عصابات 
منظم�ة وتج�ار ومروج�ني لها من 
ومهرب�ني  نيسمي�ة  ط�رق  خ�الل 
متخصص�ني به�ذا االم�ر«، مبينا أن 
»االجه�زة االمني�ة املتخصصة لديها 
الكث�ر م�ن النش�اطات، خاص�ة يف 
محافظتي ميسان والبرصة وأسفرت 
عن القاء القبض عىل العديد من تجار 

ومروجي ومتعاطي املخدرات«.
وأضاف الغراوي، أن »لجنة االمن 
والدفاع النيابية ستعقد مؤتمرا أمنيا 
موسعا يف محافظة ميسان وبحضور 
قي�ادات امني�ة يف االسب�وع الثال�ث 
من ش�هر ايار الح�ايل، وقد يحرضه 
وزي�ر الداخلي�ة وقي�ادات الرشط�ة 
محافظ�ات  يف  االمني�ة  والقي�ادات 
ميس�ان والبرصة وواسط ملناقش�ة 
قضية املخدرات والقضايا العشائرية 

والجنائي�ة والقتل والخط�ف«، الفتا 
االرض  لتهيئ�ة  بحاج�ة  »أنن�ا  اىل 
الخصب�ة للنهوض بتل�ك املحافظات 
وامل�ي باالستثمارات بع�د التدهور 
االقتصادي الكبر الذي يمر به البلد«. 
يذكر أن املحافظات الجنوبية تش�هد 
بش�كل متك�رر نزاع�ات عش�ائرية 
مسلح�ة تسف�ر عن قت�ىل وجرحى، 
كما تمر عرها كميات من املخدرات 

تتسلل اىل الشارع.

األمن الربملانية تعتزم عقد مؤمتر يف ميسان ملناقشة النزاعات العشائرية 
واملخدرات واخلطف

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر رئيس التحال�ف الوطني عم�ار الحكيم، 
أمس االربعاء، من مخططات االعداء الجديدة، فيما 

اكد ان الحرب املرنة اخطر من الحرب العسكرية.
وقال الحكيم يف كلمة له خالل مؤتمر مستقبل 
الرتكم�ان يف ع�راق موح�د ان »ش�ؤون العراقيني 
تبح�ث ع�ىل ارض الع�راق وبغ�داد، وعن�ا نبحث 
رشاكتن�ا ومش�اكلنا وتعال�ج همومن�ا«، مبين�ا 
»مادمن�ا نعيش املحن�ا فعلينا تحويله�ا اىل منحة 

وعلين�ا تحويل التح�دي اىل فرصة وام�ا من حيث 
التوقي�ت والزمان فان�ه املؤتمر يعق�د ونحن عىل 
مش�ارف االنتص�ار عىل داع�ش ونح�ن يف لحظة 

الخروج منترصين من االرهاب«.
واضاف الحكيم »علينا امتالك مرشوعا واضحا 
للتعاي�ش فيم�ا بينن�ا«، موضحا »علين�ا ان نعي 
الحقيق�ة وان تك�ون الحكوم�ة االتحادي�ة راعية 
للجميع العراقيني«. وحذر الحكيم »من مخططات 
االعداء الجديدة«، الفتا اىل ان »الحرب املرنة اخطر 
من العسكرية، وعلينا ان نقف وان ننترص لبعضنا 

ونحافظ لبعضنا حتى تتكافئ الحقوق ».
وتابع الحكي�م »اننا نظرنا كثرا وتحدثنا كثرا 
ورفعن�ا ش�عارات ع�دة ولكن ح�ان وق�ت العمل 
الصالح الذي من خالله نستطيع ان نعزز ونرسخ 
الوح�دة واللحمة ب�ني ابناء الش�عب«.وأكد رئيس 
مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم األربعاء، عدم 
السماح بتطبيق فكرة التجزئة والتقسيم تحت أي 
ترير، مش�دداً عىل أن العراقيني سوف لن يتنازلوا 
عن أي ش�ر م�ن أرض الع�راق لصالح املش�اريع 

»العدوانية الخارجية مهما كان الثمن«.

احلكيم حيذر من خمططات االعداء اجلديدة: احلرب املرنة اخطر من العسكرية

       بغداد / المستقبل العراقي

قاس�م  الداخلي�ة  وزي�ر  أك�د 
بش�عبه،  منت�رص  أن�ه  االعرج�ي 
مبين�ا أن ق�وات الداخلي�ة طاردت 
تنظيم داع�ش االرهابي من اطراف 
العاصمة بغداد واوصلته اىل الجانب 
االيم�ن من مدين�ة املوص�ل، وفيما 
لف�ت اىل أن م�ا قامت ب�ه الحكومة 
املختطف�ني  بخص�وص  العراقي�ة 
القطريني اجراء صحيح، أوضح أنه 
استخدم عالقاته الخاصة يف قضية 
املختطف�ني السبعة. وقال االعرجي 
يف لقاء متلف�ز تابعته »الغد برس«، 

»انا منترص بش�عبي واطارد داعش 
من اب�واب بغداد واىل الجانب األيمن 
من املوصل«، مبينا انه »يقود وزارة 

الداخلية بمهنية ووفق القانون«. 
وأض�اف، »ال أريد قي�ادة الوزارة 
بالسي�ف والخ�وف، وأسعى لكسب 
األمنية«،  املواط�ن باألجه�زة  ثق�ة 
مبين�ا أن »منظم�ة بدر ق�ادرة عىل 
ادارة الدول�ة ولم استل�م أي توجيه 

منها يقاطع عمل الحكومة«.
وبشأن املختطفني السبعة الذين 
تم تحريرهم االسبوع املايض، أشار 
االعرجي اىل أن�ه »استخدم عالقاته 

الخاصة يف قضية املختطفني«.

املخت�����طف�ني  وبخص�وص 
القطري�ني، بني وزي�ر الداخلية، أن 
»م�ا قامت ب�ه الحكوم�ة العراقية 
بخص�وص املختطف�ني القطري�ني 
اج�راء صحي�ح، وت�م وض�ع الي�د 
عىل االم�وال الت�ي ارسلتها قطر اىل 
محفوظ�ة  االن  وه�ي  الخاطف�ني 
بمكان خاص بع�د نقلها من مطار 

بغداد الدويل«.
وحول العالقات م�ع السعودية، 
أوضح وزي�ر الداخلية خالل حديثه 
أن »ويل ويل العه�د السع�ودي وعدنا 
بفتح صفح�ة جدي�دة يف العالقات 

بني بغداد والرياض«.

وزير الداخلية: أنا منترص بشعبي من بغداد إىل املوصل
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدي�ر عام  دائرة الحماي�ة االجتماعية يف وزارة العمل عقيل جاسم املوسوي، عن »موافقة وزير العمل محمد ش�ياع 
السودان�ي ع�ى اط�اق مبالغ االعانة ل��)15293( مستفي�دا من دائ�رة حماية الرجل )الش�مول القديم( وم�ن ومختلف 
املحافظ�ات ممن راجع�وا الدائرة واقسامها وحدثوا عناوينهم، مش�را اىل ان رصف االعانة لهم سيت�م وفق السلم القديم 
لح�ن ورود نتائ�ج التخطيط«. وحث املوسوي، يف بي�ان تلقت« املستقبل العراقي« نسخة من�ه، املستفيدين كافة ممن لم 
يحدث�وا عناوينهم عى »االرساع يف تحديثها خال االيام القليلة املقبل�ة لغرض استكمال اجراءات رصف اعاناتهم«، مؤكدا 
ان�ه »بخ�اف ذل�ك سيتم قطع االعان�ات نهائيا . مطمئن�اً يف الوقت نفسه كل م�ن راجع وحدث مك�ان سكنه او سراجع 
خ�ال االيام القليلة املقبلة باج�راء عملية املسح امليداني واطاق اإلعانة وفقاً للسلم القدي�م لحن ورود النتائج من وزارة 
التخطيط«. وكان مدير عام دائرة الحماية االجتماعية يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية عقيل جاسم املوسوي قد اعلن 
من محافظة دياىل التي يزورها انتهاء اعمال البحث امليداني للمشمولن القدامى من الرجال باعانة الحماية االجتماعية  يف 
جميع املحافظات تنفيذا لتوجيهات وزير العمل املهندس محمد ش�ياع السوداني والوقت الذي حدده ، مؤكدا انه تم اطاع 

الوزير عى النتائج النهائية لعمليات املسح امليداني وباألرقام ، مشرا اىل ان الوزير ابدى ثناءه عى الجهود املبذولة.

العمل تطلق مبالغ االعانة الكثر من 15 ألف مستفيد

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف القائد امليداني يف الحش�د الش�عبي هادي 
العام�ري، أمس األربعاء، عن استخدام تنظيم داعش 
ألسلحة حرارية ضد قوات الحش�د الشعبي املهاجمة 
لتحري�ر ناحية القروان غرب املوص�ل قرب االرايض 
السوري�ة، معلًنا استخدام تكتيك�ات جديدة ملواجهة 
ه�ذا التطور، فيم�ا أعلنت الق�وات األمنية تقدمها يف 

الجانب األيمن من مدينة املوصل.
وقال العامري، الذي يش�غل منص�ب االمن العام 
ملنظمة ب�در، أحد اكرب فصائل الحش�د الش�عبي، إن 
تنظي�م داعش بدأ يستخدم اسلحة حرارية ضد قوات 
الحش�د املهاجمة منذ الجمع�ة املايض لتحرير ناحية 

القروان غرب املوصل.
وقال العامري إن »عمليات تحرير القروان تسر 
وفق الخطة املرسومة له�ا، وهناك تقدم جيد«، الفتاً 
إىل أن محارصة عنارص التنظيم بشكل فعيل يف املحور 

الشمايل وتحديداً يف تل البنات وتل القصب.
وكانت قيادتا العمليات العسكرية وقوات الحش�د 
الشعبي اعلنت الجمعة املايض انطاق عملية عسكرية 
لتحري�ر ناحية الق�روان من سيط�رة تنظيم داعش 
باتج�اه الحدود السورية اقىص غرب�ي قضاء تلعفر 

التابع ملحافظة نينوى )400 كم شمال بغداد(.
وأضاف العامري، أن الحشد الشعبي قام بعمليات 
ليلية يف تكتيك قتايل جديد للحش�د يف تاريخ مواجهته 
مع داعش، الفًتا إىل أن »العدو يستخدم خال املعارك 

الحالية اسلحة حرارية بهدف ايقاف تقدمنا«.
وقد نجحت قوات الحش�د الشعبي يف تحرير قرية 
»باش�وك« ضم�ن ناحي�ة الق�روان، وق�ال املتحدث 
باسم الحش�د أحمد االسدي إن قوات املحور الشمايل 
نجحت بتنفيذ عملي�ة التفاف ناجحة ورضب جميع 
تحصينات داع�ش بأطراف ناحية القروان. واش�ار 
اىل ان�ه يف الي�وم الراب�ع لعملي�ات تحري�ر الق�روان 
واصلت قوات الحش�د تقدمه�ا »ليوصل الرجال نهار 

انتصاراتهم بليل زحفهم املرشف عى العدو«.
وأضاف »ان ألوية الحش�د تقدم�ت يف هذا املحور 
م�ن ثاث�ة اتجاه�ات لتحق�ق م�ع ساع�ات اللي�ل، 
ويفيِ ظ�روف جوي�ة رديئ�ة، ن�ًرا كب�ًرا م�ن خال 
مباغت�ة العدو وااللتفاف خل�ف قواته ورضب جميع 
تحصينات�ه، وذلك باستخدام خط�ط جديدة وأجهزة 
حديث�ة وأسلح�ة متطورة ادخل�ت يف ه�ذه العملية 
لتتمكن تش�كيات الحش�د من دحر التنظيم وتحرير 

الناحية«.
واكد تحرير الحش�د عدًدا من الق�رى واملجمعات 
السكني�ة، ولتكون تل البن�ات وتل قصب وعرش قرى 

أخرى يف قبضة الحشد الشعبي«.
كما تمكنت قوات الحشد من تحرير قرية باشوك، 
وهي قرية كان���ت تقطنها اغلبية ايزيدي����ة قبل 
سقوطه�ا بي�د داع����ش وتحري�ر 30 عائلة كانت 

محتجزة لدى داعش يف القرية.

وم�ن جهتهم، اقدم عن�ارص داعش عى اختطاف 
ح�وايل 400 مدن�ي م�ن سكان ق�رى تابع�ة لناحية 
الق�روان الستخدامهم دروًعا برشي�ة واقتادوهم اىل 
جه�ة مجهول�ة. فقد داه�م عنارص داع�ش عرشات 
الق�رى التابع�ة لناحية الق�روان، واختطف�وا 400 
مدن�ي من داخ�ل القرى عش�ية اقتحامه�ا من قبل 

الحشد الشعبي.
والق�روان هي ناحية تابعة لقض�اء البعاج الذي 

يبع�د مسافة 120 كيلومرتًا غ�رب املوصل، وتعد من 
املواق�ع التي ترب�ط املحافظة مع الح�دود السورية، 
والت�ي يتخذها اإلرهابيون منافذ للتواصل مع آخرين 

يف سوريا.
إىل ذلك، افاد قائد الرشط�ة االتحادية الفريق رائد 
ش�اكر جودت برفع العلم العراقي فوق مئذنة جامع 
ومحطة كهرباء، وتدمر رتل عجات يستقله فارون 

من عنارص تنظيم داعش يف حين محررين حديثاً.

وكان الفريق جودت قد اعلن ان »قطعات الرشطة 
االتحادي�ة املتقدم�ة م�ن املح�ور الش�مايل سحقت 
دفاع�ات التنظيم االرهابي وان عن�ارص التنظيم بن 
قتي�ل وطري�د، واستكملت تحري�ر ماتبقى من حيي 

االقتصادين و17 تموز«.
وق�ال جودت يف بي�ان تلقت »املستقب�ل العراقي« 
ان قوات الرشطة االتحادية رفعت العلم العراقي عى 
مئذن�ة جام�ع املفتي ومحط�ة الكهرب�اء يف حي 17 

تموز، منوها اىل ان الطائ�رات املسرة تستهدف رتا 
من العجات تنقل عرشات الدواعش الفارين من حي 

االقتصادين وتدمرها بالكامل .
واردف بالق�ول ان قطع�ات الرشط�ة االتحادي�ة 
املتمرك�زة يف باب الطوب وباب جديد والفاروق تدفع 
باسلحته�ا الساندة والرشاش�ات الثقيلة واملتوسطة 
ملش�اغلة الدواع�ش واستنزاف قدراته�م الدفاعية يف 

املنطقة املحيطة بجامع النوري وسط املوصل.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أم�س  النزاه�ة،  هيئ�ة  أعلن�ت 
األربعاء، ع�ن رصد »ش�بهات فساد« 
في عملي�ة تولي المناصب في المنافذ 
الحدودي�ة، وفيما أش�ارت ال�ى إحالة 
موض�وع عدم وج�ود موظف جمارك 
في صالة المسافرين الخاصة بمجلس 
ال�وزراء في مط�ار بغ�داد الدولي الى 
مكتب رئيس ال�وزراء واألمانة العامة 

للمجلس.
وقال�ت الهيئ�ة ف�ي بي�ان تلق�ت 
»المستقب�ل العراق�ي« نسخة منه، إن 
»فريقا مركزيا ق�ام بزيارة الى دوائر 
واوص�ى  المالي�ة  وزارة  ومفاص�ل 
بضرورة ايجاد الية للتنسيق بين الهيئة 
العام�ة للضرائ�ب ووزارة التج�ارة/ 
مسجل الش�ركات لمعالجة المش�اكل 
والمعوقات فيما يخ�ص تحديد هوية 
المكلفي�ن والتحاس�ب الضريب�ي بما 

يسهم في تعزيز الموارد المالية«.
وأضافت الهيئ�ة، أن »التقرير الذي 
اع�ده الفري�ق رص�د ع�دة ماحظات 
عل�ى عمل الهيئ�ة العام�ة للضرائب/ 
المقر العام لم تت�م معالجتها، بالرغم 
م�ن التأكي�د عليها، منها عدم ش�مول 
جمي�ع المناط�ق بالتغطي�ة والمسح 
لغرض فرض الضرائب على المكلفين، 
وضعف دور قس�م الرقابة، باالضافة 

ال�ى ع�دم التع�اون من قبل ش�ركات 
الضريبي�ة،  الوح�دات  م�ع  االتص�ال 
باستثن�اء ش�ركتين، وقيام ش�ركات 
االنترنت بحجب المعلومات عن حجم 

االي�راد المتحق�ق لها«. وأش�ارت الى 
أن »الفريق ال�ذي يتولى متابعة تنفيذ 
مخرجات الف�رق التفتيش�ية الجوالة 
الت�ي الفته�ا الهيئ�ة في وق�ت سابق 

لمتابع�ة ومعرفة مست�وى الخدمات 
والتوصي�ات  للمواطني�ن،  المقدم�ة 
المقترحة بش�أن معالجتها بالتنسيق 
م�ع وزارة المالية، وقف مع مسؤولي 

الهيئ�ة العامة للجمارك على ش�بهات 
فساد ف�ي عملية تول�ي المناصب في 
المنافذ الحدودية ومخالفة للتعليمات 
والضوابط المح�ددة لتولي المناصب، 

الت�ي تقضي ب�أن تك�ون م�دة تسنم 
المنصب لسنة واحدة فقط«، الفتا الى 
أن »الفريق اوصى باتخ�اذ االجراءات 
الازم�ة والسريع�ة م�ن قب�ل مكتب 

المفتش العام«.
وتابعت، أنه »بخصوص عدم وجود 
موظف جمارك ف�ي صالة المسافرين 
الخاص�ة بمجل�س الوزراء ف�ي مطار 
بغ�داد الدولي، اح�ال الفريق المركزي 
الموض�وع الى مكتب رئي�س الوزراء 
واالمانة العامة للمجلس التخاذ الازم 

واعام الهيئة«.
إلى ذل�ك، أعل�ن المجل�س المحلي 
لناحية سفوان ف�ي محافظة البصرة 
أن ش�رطة الكمارك في منفذ سفوان 
الح�دودي الب�ري الوحيد بي�ن العراق 
والكوي�ت، ضبط�ت كمية م�ن الكتب 
ذات  بكونه�ا  يش�تبه  الت�ي  الديني�ة 

مضامين تكفيرية.
مناض�ل  المجل�س  رئي�س  وق�ال 
الجوران�ي إن »ش�رطة الكم�ارك في 
منفذ سف�وان الحدودي ضبطت كمية 
من الكتب الدينية التي يش�تبه بكونها 
تحمل مضامين تكفيرية تحرض على 
العنف والتطرف«، مبيناً أن »الكتب تم 

ضبطها لدى عدد من المعتمرين«.
ولفت الجوران�ي الى أن »الكتب تم 
احتجازها تمهي�داً إلرسال نسخ منها 
ال�ى وزارة الثقاف�ة لغ�رض فحصها 
للوق�وف عل�ى حقيقته�ا«، مضيف�اً 
أن »الكت�ب ل�و ثبت انه�ا تحرض على 
التكفير والتطرف فهي ال تقل خطورة 

من المخدرات والمتفجرات«.

»داعش« يستخدم »األسلحة احلرارية« ملقاومة تقدم القوات األمنية يف أكثر من حمور

احلشد الشعبي مستمر بحصد مناطق القريوان 

كمارك سفوان ضبطت جمموعة كتب »دينية مشبوهة« ذات مضامني »تكفريية«

النزاهة ترصد »شبهات فساد« بعملية »تويل املناصب« باملنافذ احلدودية

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كش�ف محاف�ظ البص�رة ماج�د النصراوي 
عن انتش�ار المخ�درات في المحافظ�ة، وفيما 
لف�ت إلى إلق�اء القبض على الكثي�ر من التجار 
والمتعاطي�ن، دع�ا إلى وقف�ة اتحادية ضد هذا 
المل�ف الخطير، فيم�ا تحّدث أيضاً ع�ن فقدان 
البصرة للكثير من الطاقة هذا العام، مشيراً إلى 
أنه »ابلغنا الحكومة االتحادية بان لدينا مشكلة 
باإلنت�اج ومجل�س المحافظة لم يص�ادق على 

الخطة.
وق�ال محاف�ظ البص�رة ماج�د النصراوي، 
خ�ال حوار اجرته معه قن�اة الفرات الفضائية 
وتابعت�ه »المستقب�ل العراق�ي«، ان�ه  »قدمنا 
مقترحات بش�أن الكهرباء واعطونا 148 مليار 
تخصي�ص من دون ام�وال ونحتاج ال�ى زيادة 

التخصي�ص لش�راء الطاقة، ومحطة الش�عيبة 
تنتهي في اب المقبل والهارثة انتهى عقدها لذا 

يجب زيادة التخصيص للتعاقد على الشراء«.
اعطي�ت  اذا  »الحكوم�ة  ان  واض�اف، 
الصاحيات ممكن ان تؤدي واجبها وعينا اكثر 
م�ن الفي مدرس ومعلم مخالف للضوابط لعدم 
وج�ود الصاحيات وال�ى االن لم نص�رف لهم 
روات�ب عينوا ف�ي االقضية والنواح�ي لتغطية 

النقص الحاد في التربية«.
وفيم�ا يخص الجانب االمني ش�دد محافظ 
البصرة على ضرورة الوقوف على ملف انتشار 

ظاهرة تعاطي المخدرات في المحافظة.
وق�ال النص�راوي، ان »%80 م�ن موازن�ة 
العراق من البصرة والنف�ط يصدر من البصرة، 
وموان�ئ الع�راق م�ن البص�رة له�ذا تستهدف 
المحافظة، %60 من الحش�د من البصرة وهذا 

يقلق الجميع ولهذا تستهدف«.
واش�ار ال�ى ان »وفدا م�ن مجل�س الوزراء 
زار المحافظ�ة للنظر في مل�ف المخدرات التي 
استش�رت ف�ي المحافظ�ة، اذ ان ه�ذا المل�ف 
اتحادي والمخدرات في البصرة ارخص من دول 
الجوار وتواجدت بشكل كبير االن نلقي القبض 
على المتعاط�ي والتجار لكثرتهم، واكثر سجن 

مزدحم في المحافظة هو سجن المخدرات«.
وذك�ر النصراوي، »امسكنا عصابة من دول 
الج�وار فتحت معم�ل للمخدرات ف�ي البصرة، 
وادخلن�ا العناص�ر االستخباري�ة وف�ق نظ�ام 
لمعالج�ة وه�ذا الموض�وع يحتاج ال�ى وقفة 
كبيرة«. واكد على ض�رورة، »اعادة الفرقة 14 
لتعزي�ز امن المحافظة«، مش�يرا ال�ى ان »بعد 
الموص�ل المرحلة الثانية تأت�ي للبصرة لتأمين 
االقتصاد«، مشددا على »السيطرة على الموانئ 

والمناف�ذ، والسيط�رة على عملي�ات التهريب، 
فضا عن تقييد حمل الساح في المحافظة«.

وع�ن التجاذب�ات السياسي�ة وتأثيرها على 
المحافظات، قال النصراوي، اننا »بامس الحاجة 
الى االنسجام«، مشيرا الى ان »االنسجام االخير 
للتحال�ف الوطن�ي انعكس بش�كل ايجابي على 

واقع المحافظات والحكومات المحلية.
النزاع�ات  ف�ي  تحدي�اً  البص�رة  وتش�هد 
العش�ائرية، وه�و ما دف�ع الحكوم�ة المحلية  
مطلع العام المنصرم 2016، إلى اتخاذ إجراءات 
للقضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية -التي 
تفاقمت في المحافظة بعد عام -2003 تش�مل 
ترحي�ل العش�ائر الت�ي تتك�رر نزاعاته�ا م�ن 
مناطقه�ا الحالية وعزلها في مناطق أخرى، إال 
أن الحكومة المحلية ل�م تلجأ عمليا الى تطبيق 

تلك التهديدات.

احملافظ أكد إلقاء القبض على الكثري من »التجار« وأعلن امتالء أحد السجون بـ »املتعاطني«

البرصة تتحدى »املخدرات« وتطالب بـ »وقفة احتادية« ضد انتشارها
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         بغداد / المستقبل العراقي

كشفت صحيفة »وول سرتيت 
دول  أن  األمريكي�ة  جورن�ال« 
الخليج عرضت عىل إرسائيل إقامة 
عالقات أفضل معها، إذا قدَّم رئيس 
وزرائها بنيام�ن نتنياهو مقرتحاً 
جاداً يهدف إىل إعادة إطالق عملية 
السالم يف ال�رق األوسط. ونقلت 
الصحيف�ة عن أش�خاص مّطلعن 
عىل النقاش�ات، قوله�م إن »هذه 
الخطوات املحتمل�ة تتضمن إقامة 
اتص�االت مب�ارشة م�ع إرسائيل، 
ومن�ح الطائ�رات اإلرسائيلية حق 
الط�ريان عرب أج�واء ه�ذه الدول، 
ع�ىل  املفروض�ة  القي�ود  ورف�ع 
بع�ض أش�كال التجارة«.وبحسب 
الصحيفة األمريكية، سُتطالب دول 
الخليج نتنياهو بتقديم ما يعتربونه 
عرض�اً للس�الم إىل الفلسطيني�ن. 
وقد يتضّمن هذا العرض وقف بناء 
املستوطن�ات يف مناطق معّينة من 
الضفة الغربي�ة، والسماح بتجارة 
أكث�ر حرية يف قط�اع غ�زة. وأفاد 
األش�خاص املطلعون عىل العرض 
بأّن ه�ذا املوقف، نّصت عليه ورقة 
نقاش�ية غري معلنة ج�رى تداولها 
ب�ن دول خليجي�ة ع�ّدة، ويهدف 
جزئياً إىل جعل هذه الدول تصطف 
إىل جانب ترامب، الذي أكد رغبته يف 
العم�ل مع ال�دول العربية من أجل 
التوص�ل إىل اتفاق س�الم يف الرق 
األوس�ط. وأش�ارت »وول سرتيت 

جورن�ال« إىل أّن النقاش�ات املغلق�ة وصلت 
إىل أن »ك�اًل م�ن اململكة العربي�ة السعودية 
واإلم�ارات العربي�ة املتحدة أعلمت�ا الواليات 
املتح�دة وإرسائي�ل بأنهم�ا ع�ىل استع�داد 
التخ�اذ مثل ه�ذه الخطوات«.وجاءت هذه 
املعلوم�ات يف الوقت ال�ذي التقى فيه ترامب 

ويل عهد أبوظب�ي، محمد بن زايد، 
يف واش�نطن، وفيما م�ن املقرر أن 
يزور الرئي�س األمريكي السعودية 
الجمع�ة، ع�ىل أن يتوّج�ه بعده�ا 
ولفت�ت  وأوروب�ا.  إرسائي�ل  إىل 
الصحيفة، نقالً عن مصادرها، إىل 
أن »مبادرة ال�دول الخليجية تؤكد 
التحّس�ن الكب�ري يف العالق�ات بن 
إرسائي�ل ودول الخلي�ج، يف خ�الل 
السنوات األخرية، والذي يأتي مبنياً 
عىل املخاوف املشرتكة بشأن إيران 
وتنظيم داع�ش«. ويف هذا اإلطار، 
قال مسؤول عرب�ي كبري منخرط 
يف املباحثات: »لم نعد نرى إرسائيل 

عدواً، بل فرصة محتملة«.
أفاد  الصحيف�ة، فقد  وبحسب 
مسؤول�ون منخرطون يف القضايا 
الوالي�ات  م�ن  ك�ل  م�ن  األمني�ة 
األوروب�ي،  واالتح�اد  املتح�دة، 
وال�رق األوسط، ب�أن »إرسائيل 
بالفع�ل،  قام�وا،  الخلي�ج  ودول 
برف�ع مست�وى تب�ادل املعلومات 
االستخباري�ة رساً، وال سيم�ا تلك 
الت�ي ُتركز عىل ش�حنات األسلحة 
يف  وسوري�ا،  اليم�ن  إىل  اإليراني�ة 
الوق�ت الذي نفت في�ه إيران إمداد 

الحوثين باألسلحة«.
فض�اًل عن ذلك، كش�فت »وول 
»بع�ض  أّن  جورن�ال«  سرتي�ت 
املسؤولن اإلرسائيلين أجروا عدداً 
من الرح�الت الرسي�ة إىل الخليج، 
وخصوصاً إىل اإلمارات، عىل الرغم 
من عدم وجود عالقات دبلوماسية 
رسمي�ة«. وأش�ارت إىل مقابل�ة م�ع وزي�ر 
الطاقة اإلرسائييل يوفال شطاينتس، تطّرق 
فيها إىل عالقات إرسائيل ودول الخليج، وقال 
فيه�ا إن »هن�اك الكث�ري الذي يج�ري حالياً 
أكث�ر من أي وقٍت مىض. إنها ثورة تقريباً يف 

الرق األوسط«.

السعودية واإلمارات خاضتا حوارًا مع نتنياهو

دول اخلليج تبادر لـ »تطبيع العالقات« مع إرسائيل

حفرت: لن أترك طرابلس مرتعًا لإلرهابيني

        بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت مص�ادر فلسطيني�ة إن تدهورا صحي�ا طرأ عىل 
الحالة الصحية لعرات من األرسى الفلسطينين املرضبن 

لدى إرسائيل منذ 30 يوما عىل التوايل.
اللجن�ة اإلعالمي�ة ملتابع�ة اإلرضاب املش�كلة  وقال�ت 
م�ن هيئة ش�ئون األرسى واملحرري�ن يف منظم�ة التحرير 
الفلسطيني�ة ونادي األس�ري الفلسطين�ي يف بيان صحفي 
إن “األرسى يدخلون ش�هرهم م�ن اإلرضاب وسط ظروف 

صحية صعبة”.
وأضاف�ت اللجن�ة أن�ه “تم نق�ل العرات م�ن األرسى 
املرضب�ن إىل مستش�فيات إرسائيلي�ة لتلقي الع�الج فيما 
تزداد حاالت تقيؤ الدم وضعف النظر والدوران واإلغماءات 
يف صفوفه�م، يف وقت أصيب أحده�م بنزيف داخيل وحالته 

خطرية”.
وأش�ارت اللجنة إىل تهديد عضو اللجنة املركزية لحركة 
“فت�ح” األسري مروان الربغوث�ي بالتوقف عن رشب املاء يف 
ح�ال استمر رفض مصلح�ة السج�ون اإلرسائيلية نقاش 

مطالب االرسى املرضبن عن الطعام.
وبحس�ب اللجن�ة فإن السلط�ات اإلرسائيلي�ة سمحت 
للمحام�ن بزي�ارة )39( أس�رياً مرضب�اً فق�ط من�ذ ب�دء 
اإلرضاب، فيم�ا حظ�رت زيارة أسماء مح�ددة من األرسى 

السيما قيادات اإلرضاب.
يف ه�ذه األثناء أعلن�ت اللجنة الدولي�ة للصليب األحمر 
مس�اء اليوم عن تعليق كافة نش�اطاتها وإغالق مكتبها يف 
رام الل�ه يف الضفة الغربية حتى إش�عار آخر بسبب “تلقي 

موظفيها تهديدات خطرية”.
وق�ال بيان صادر ع�ن اللجنة الدولي�ة إن مجموعة من 
األشخاص اقتحمت مكتبها يف مدينة رام الله وقاموا بتهديد 
سالمة املوظفن ومطالبته�م بطريقة عنيفة بوقف العمل 
ومغ�ادرة املكت�ب وذلك عىل خلفية قضي�ة إرضاب األرسى 

لدى إرسائيل.
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ذك�رت وكالة األنب�اء القطرية الرسمي�ة أن ثالثة عمال 
توف�وا وأصيب عدة عمال آخرين يف موقع بناء يف قطر التي 
تواج�ه ضغوطا لتحس�ن أوض�اع العمال الذي�ن يقومون 
بتشييد األماكن التي ستقام عليها بطولة كأس العالم لكرة 

القدم 2022.
وقال�ت الوكالة نقال عن وزارة الدف�اع القطرية إعالنها 
»وق�وع حادث يف أح�د مواقع اإلنش�اءات التابع�ة للقوات 
املسلحة القطرية أسفر ع�ن وفاة ثالثة عمال باإلضافة إىل 

عدد من اإلصابات«.
ونقل�ت الوكالة عن ال�وزارة تأكيدها عىل »حرصها عىل 

االلتزام بأعىل معايري السالمة يف جميع منشآتها«.
وتعرض�ت قطر النتقادات من جماعات حقوقية بسبب 
انته�اك حقوق العم�ال وتواجه ضغوطا م�ن األمم املتحدة 
إلج�راء تغي�ريات. وقال�ت قط�ر إنه�ا تعمل ع�ىل تحسن 
األوضاع.وتنف�ي قطر انته�اك حقوق العم�ال وتقول إنها 

تنفذ إصالحات عمالية.
ويف كان�ون الثاني سق�ط بريطاني ميتا أثن�اء عمله يف 
استاد خليفة الدويل بالدوحة يف حادث قالت الهيئة املنظمة 
لك�أس العالم بقطر إنها تحقق فيه. وكانت تلك ثالث حالة 

وفاة يف أحد مواقع كأس العالم يف العام املايض.
وصاحب�ت جه�ود قط�ر ألن تصب�ح أول دول�ة عربي�ة 
تستضي�ف بطول�ة كأس العال�م لكرة الق�دم اتهامات من 
جماع�ات حقوقي�ة وعمال بإجب�ار العمال ع�ىل العيش يف 
أماك�ن قذرة والعمل دون الحصول ع�ىل مياه وحماية من 

الشمس بشكل كاف.
ويق�ايض حاليا رجل من بنغالدش االتح�اد الدويل لكرة 
الق�دم )فيفا( بسبب تقاعسه املزعوم عن استخدام نفوذه 
لضمان معاملة العمال بش�كل منص�ف وذلك بعد قوله إنه 
ت�م استغالل�ه بطريقة فظ�ة أثناء عمله يف منش�آت كأس 

العالم بقطر.

تدهور صحة عرشات األرسى املرضبني 
يف سجون إرسائيل

قطر مستمرة بـ »قتل العامل« اآلسيويني 
وسط ضغوط دولية         بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب سفري ومن�دوب الجمهوري�ة االسالمية 
االيرانية يف منظمة االمم املتحدة غالم عيل خورشو، 
النساء بانهم الضحي�ة الرئيسية لالزمات االخرية 
يف منطقة الرق االوس�ط ومنها اجراءات الحظر 

الظاملة.
ويف كلم�ة القاه�ا يف اجتم�اع ملجل�س االم�ن 
ال�دويل للبح�ث يف موضوع »العنف ض�د النساء يف 
النزاع�ات املسلحة« اعترب استم�رار هذه االزمات 
ام�را مستهجنا واضاف، ان نس�اء منطقة الرق 
االوسط يعش�ن بهلع ورع�ب هائل يع�ود السبب 
في�ه اىل االفك�ار التكفريي�ة للجماع�ات االرهابية 

واملتطرفة.
واضاف، ان الجماعات االرهابية تقوم بممارسة 
مختلف اش�كال الظلم والتعسف بحق النساء عىل 

نطاق واسع وممنهج باستخدام اساليب مثل الرق 
واالعتداء الجنيس واالستغالل الجنيس.

واكد مندوب ايران يف االمم املتحدة، بان النساء 
ويف اجواء مليئ�ة بالهلع والتهدي�د والتخويف من 
االجنب�ي والعنرصي�ة، يتحولن بطبيع�ة الحال اىل 

اوىل واهم الضحايا.
وقال خ�ورشو، انه حينما تتعرض املراة لخطر 
العن�ف الجنيس فانه�ا ال تفقد ف�رص اليوم فقط 
بل جميع فرص تقدمه�ا االقتصادي واالجتماعي 

مستقبال ايضا.
واعترب فرض اجراءات الحظر الظاملة ضد الدول 
االخ�رى نوعا من العقاب الجماع�ي ضد كل افراد 
تلك ال�دول ما يؤدي اىل انته�اك الحقوق االنسانية 
االساسي�ة لجمي�ع الرائ�ح االجتماعي�ة خاصة 

النساء يف هذه الدول.
الدولي�ة  املنظم�ة  يف  اي�ران  من�دوب  وانتق�د 

برصاحة التعامل املزدوج م�ن قبل املجتمع الدويل 
ازاء قضية النساء يف منطقة الرق االوسط وقال، 
ان سياسات الكيان الغاصب للقدس ضد الش�عب 
الفلسطين�ي ومواصلة الحص�ار الظالم املفروض 
عىل غزة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الفلسطينين 

ومن ضمنهم النساء.
ويف جان�ب اخ�ر من كلمته اش�ار خ�ورشو اىل 
االوض�اع املؤسف�ة يف اليم�ن وق�ال، ان النساء يف 
اليمن مازلن يتعرضن للغارات الجوية التي تش�ن 

بال رحمة ضد هذا البلد.
ون�وه اىل ان هجم�ات ق�وات التحال�ف بقيادة 
السعودي�ة ض�د اليمن ق�د خلفت خ�الل العامن 
االخريين اكثر من 10 االف قتيل من املدنين وجرح 
اكث�ر من 17 الفا من ابناء ه�ذا البلد، من ضمنهم 
2260 طف�ال و 1677 ام�راة ذهب�وا ضحايا لهذه 

الجرائم العدوانية.
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أمهل االتح�اد األوروب�ي كال من 
املجر وبولن�دا حتى حزي�ران لقبول 
ادخ�ال الجئ�ن يوج�دون يف اليونان 
توزي�ع  نظ�ام  حس�ب  وايطالي�ا 
عقوب�ات  مواجه�ة  أو  الحص�ص 
أوروب�ا  يف  دول  أوروبية.وعارض�ت 
الرقي�ة مثل املج�ر وبولن�دا خطة 
تبناها االتح�اد األوروبي عام 2015 
لج�وء  الستيع�اب 160000 طال�ب 
من سوري�ا وأريرتيا والعراق عالقن 
يف اليون�ان وايطاليا.وق�ال مف�وض 
الهج�رة ديميرتي�س افراموبول�وس 

للصحافة »أدعو بولندا واملجر اللتن 
لم توطنا ش�خصا واح�دا للبدء بذلك 

حاال«.
وأض�اف »اذا ل�م يت�م اتخ�اذ أي 
تح�رك م�ن قبلهم قبل موع�د تقرير 
املفوضي�ة الت�ايل يف حزي�ران، ف�إن 
باستخ�دام  ت�رتدد  ل�ن  املفوضي�ة 
سلطاتها التي تنص عليها املعاهدات 
وأن تبدأ باتخاذ االج�راءات الخاصة 
أوروبي.وأش�ار  ق�رار  بانته�اك« 
افراموبول�وس إىل أن م�ا مجموع�ه 
18418 طال�ب لج�وء م�ن ايطالي�ا 
واليونان قد تم�ت اعادة توطينهم يف 
دول أخرى يف االتحاد األوروبي.وتنص 

اج�راءات انته�اك ق�رارات االتح�اد 
األوروبي عىل أن تراسل بروكسل أوال 
الحكومات لطلب توضيحات قانونية 
ح�ول بع�ض املواضيع، قب�ل أن يتم 
تحوي�ل املخالف�ن إىل محكمة العدل 
األوروبية.وق�د تواج�ه دول االتح�اد 
يف النهاية عقوب�ات مالية قاسية إذا 

فشلت يف أن تمتثل للقرارات.
وعىل الفور ردت رئيسة الحكومة 
البولندي�ة القومي�ة املحافظ�ة بيت�ا 
سيدي�و قائل�ة »لس�ت خائف�ة من 
هذه االعالن�ات املدوية للمفوضية«، 
مضيف�ة »لن نقبل باتف�اق لتفرض 
ع�ىل بولندا أو أي بل�د آخر يف االتحاد 

األوروب�ي حصص�ا اجباري�ة« م�ن 
املفوضية  رئي�س  املهاجرين.وأعرب 
يونك�ر  كل�ود  ج�ان  االوروبي�ة 
ومسؤول�ون أوروبيون آخ�رون منذ 
وق�ت طويل ع�ن احباطه�م للوترية 
البطيئة لعملية إعادة توطن الالجئن 
والت�ي ته�دف ملواجهة أس�وأ موجة 

لجوء منذ الحرب العاملية الثانية.
وقد تدفق أكثر من مليون مهاجر 
نحو دول االتحاد األوروبي يف العامن 
األخريي�ن. وت�م اطالق خط�ة إعادة 
توطن الالجئ�ن ملساع�دة الهاربن 
م�ن الح�رب يف سوري�ا والع�راق أو 

القمع يف اريرتيا.

ايران تعد النساء »الضحية الرئيسة« ألزمات الرشق االوسط 

بولندا واملجر تتمردان عىل »اتفاق الالجئني« مع االحتاد األوريب
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ج�دد القائد العسك�ري الليبي خليف�ة حفرت تعه�ده باملساعدة يف 
توطيد االستقرار بالعاصمة قائال إن الجيش لكل الليبين.

وق�ال »لن نرتك طرابلس مرتع�ا لإلرهابين ولن ترت�اح البالد حتى 
تعود طرابلس إىل حضن الوطن«.

ترصيح حفرت جاء أثناء مش�اهدته لعرض عسكري كبري بمناسبة 
الذك�رى السنوية الثالثة لحملته للسيطرة ع�ىل بنغازي يف الوقت الذي 

تقاتل فيه قواته للسيطرة عىل آخر منطقتن باملدينة.
وأصب�ح الجيش الوطني الليبي الذي يق�وده حفرت القوة املسيطرة 
عىل رشق ليبيا خالل األعوام الثالثة املاضية لكنه ال يزال يواجه مقاومة 

مسلحة يف بنغازي وغريها من املناطق ويتكبد خسائر فادحة.
والجيش الوطني الليبي متحالف مع الحكومة والربملان املتمركزين 
يف الرق ويرفضان حكومة الوفاق الوطني املدعومة من األمم املتحدة 

يف طرابلس.
وأحب�ط ذلك الجهود الغربية إلنهاء الرصاع الذي تأجج بن تحالفن 
فضفاض�ن يف عام 2014 ليزيد االنقسامات واالضطرابات التي واكبت 

االنتفاضة ضد معمر القذايف يف 2011.
وش�ن حف�رت عملية »الكرام�ة« ضد املتش�ددين اإلسالمي�ن الذين 
شنوا موجة من التفجريات واالغتياالت يف بنغازي كما حارب متمردين 

سابقن عارضوا حكمه العسكري.
وش�ارك اآلالف من ق�وات الجيش الوطني الليب�ي الثالثاء يف عرض 

عسك�ري يف منطق�ة توكرة الواقع�ة عىل بعد 65 كيلومرتا إىل الش�مال 
الرقي من بنغازي أمام حفرت وق�ادة آخرين بالجيش الوطني الليبي 

وساسة بارزين من حكومة وبرملان رشق ليبيا.
وش�اركت يف الع�رض دبابات وراجم�ات صواريخ ج�راد وطائرات 

هليكوبرت ومقاتالت.
ويف كلمة ألقاها خالل هبوط مظلين ثبتوا بأقدامهم أعالم ليبيا قال 

حفرت إن الجيش الوطني الليبي صمد يف وجه مشكالت جمة.
وق�ال »فرضوا علينا حظ�ر التسليح ودعم�وا اإلرهابين وأسقطوا 
صواري�خ وأطلقوا الرص�اص وقطعوا رؤوس الرج�ال وأوقفوا تصدير 
النفط واشرتوا املناصب وكل ذلك من أجل أن نركع ولكننا أبدا لن نركع 

إال لله ».
ويف الفرتة األخرية بدا حفرت أكثر انفتاحا عىل الحوار والتقى برئيس 
حكومة الوفاق الوطني يف أبوظبي. لكن تعليقات تالية لالجتماع لوزير 
الخارجية يف طرابلس أوضحت أن قبول حفرت قائدا للجيش أثار رد فعل 

غاضبا بن الفصائل يف غرب ليبيا.
وسيطر الجيش الوطني الليبي عىل موانئ نفط رئيسية يف سبتمرب/

ايلول لكنه خرس السيطرة عليها لفرتة وجيزة يف مطلع العام.
وال ي�زال الجي�ش الوطني الليب�ي يقاتل يف ضاحيت�ي سوق الحوت 

والصابري ببنغازي.
وقال املتحدث العسك�ري إن أحد رجاله قتل وأصيب آخر يف انفجار 
لغم أريض الثالثاء. وقتل 15 جنديا عىل األقل من الجيش الوطني الليبي 

وأصيب 60 آخرون يف حملة عسكرية باملنطقة األسبوع املايض.

دع�ا عضو املجلس ال�وزاري املصغر 
للشؤون األمنية والسياسية يف إرسائيل، 
ي�ؤاف غالن�ت، إىل »تصفي�ة« الرئي�س 
الس�وري بش�ار األس�د، يف موق�ف ق�د 

يكون األول من نوعه، يف كشف املصلحة 
اإلرسائيلية املبارشة يف إسقاط األسد.

وق�ال غالنت، يف خالل مش�اركته يف 
املؤتمر الدويل للحرب الربية واللوجستية 

وسط إرسائيل، إّن�ه »آن األوان لتصفية 
إب�ادة  يرتك�ب  ال�ذي  املج�رم  األس�د، 
جماعي�ة، وإذا صفين�اه فسوف ننجح 
يف الوص�ول إىل رأس األفعى يف طهران«. 

وأض�اف: »ه�ؤالء قتلة يري�دون تدمري 
إرسائي�ل، مثل األس�د وأولئ�ك يف إيران، 
وال ح�ق لهم يف الوج�ود، وعىل العالم أن 

يتخلص منهم«.

إسـرائـيــل: آن األوان الغــتـيـال األســـد



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1443( الخميس  18  آيار  2017 اعالنات5

بن�اءا ع�ى ماجاء بكتابي مديرية بلدي�ة الكوفة املرقم�ن )4867/386 يف 2017/5/9( و ) 4868/385 يف 2017/5/9( واس�تنادا إلحكام 
قان�ون بي�ع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية  
لتاجري القطع املرقمة ادناه والعائدة اىل بلدية الكوفة والبالغة مس�احتها حس�ب مامؤرش  ازاءها النش�اء مالعب خماسية عليها عن طريق 
املس�اطحة وفق القانون اعاله  فعى كافة الراغبن باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( أو اللجنة 
خ�الل )30( يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة 
املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  
املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوم يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 
)بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش 

واملصاريف املرتبة عى ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � مدة املساطحة للتسلسل 1 يف االعالن 14 سنة وللتسلسل 2 يف االعالن 18 سنة

2-تؤول كافة املش�يدات وبدون بدل للبلدية بعد انتهاء مدة العقد اس�تنادا اىل املادة 16/أ من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013

3-استيفاء بدل املساطخة سنويا عى ان يتم مراجعة البلدي كل خمسة سنوات من تاريخ ابرام عقد املساطحة استنادا اىل املادة 16/ب من 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

4-يلزم املس�اطح بتنفيذ كش�ف البلدية الخاص بانشاء كل ملعب والبالغة قيمته للتسلسل )1( يف االعالن )182.312.000(دينار وللتسلسل 
2 يف االعالن 190.875.000 دينار وبارشاف البلدية مع االلتزام بمدة التشييد البالغة 10 عرشة اشهر استنادا  اىل املادة 16/ج من قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013
5-يقدم املس�اطح مبلغ ضمان للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة اس�تنادا اىل املادة 16/ج من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 

2013
6-يلزم املس�اطح بتس�ديد البدل السنوي يف موعد وبعكس�ه يتم تطبيق املادة 16/د من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 

بحقه
7- عى املستاجر تقديم براءة ذمة وجلب صورة )هوية االحوال املدنية –بطاقة السكن او مضبطة تاييد سكن +شهادة الجنسية العراقية(

8-عى املستاجر  مراجعة البلدية خالل مدة 30 يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار املتبقي والرسوم االخرى
9-عى املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

10 � اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب الس�يد املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات 
بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة

تدعو وزارة النقل / الرشك�ة العامة ملوانئ العراق / هيئة 
القرض الياباني .كافة ال�رشكات اليابانية حرصا للعاملة 
يف داخ�ل العراق وخارج�ه . ،ذات االختصاص بأعمال بناء 
وتوريد قطع بحرية متنوعة  ،اىل املش�اركة ضمن مرشوع 
PKG 3B اح�د مش�اريع املرحلة الثانية م�ن اعادة تأهيل 
قط�اع املوانئ العراقي�ة / اعادة تأهيل مين�اء خور الزبري 
)IQ-P20(،املمول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدويل 
)جايكا( ولغرض االطالع عى رشوط املناقصة وتفاصيلها 
يرجى زيارة املوقع االلكت�روني الخ�اص ب�وزارة الن�ق�ل

)www.motrans.gov.iq( او املوق�ع االلكرون�ي الخ�اص 
.)www.scp.gov.iq( بالرشكة

اعالن
تعل�ن ادارة وق�ف صادق مغازه عن اج�راء املزاي�دة العلنية للمحالت 
املدرج�ة اوصافها يف ادناه فعى الراغبن يف االش�راك باملزايدة العلنية 
مراجعة ادارة الوقف الكائنة يف نفس الوقف لدفع التامينات  القانونية 
البالغ�ة 20% من القيمة التقديرية وخالل م�دة عرشة ايام من تاريخ 
النرش وس�تجري املزاي�دة يف مقر مديرية الوقف الش�يعي يف النجف يف 
تمام الس�اعة العارشة صباحا من اليوم  االخري من النرش واذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه موعدا للمزايدة وعى املزايد 
جل�ب براءة ذمة من الرضيبة وهوية االحوال املدنية –بطاقة الس�كن 
مصورات واصليات واليجوز ملوظف�ي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة 
الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترسو عليه االحالة  اجور النرش 
والداللية واملصاريف االخرى علما ان تسديد بدل االيجار صفقة واحدة 

وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكس�ه يعترب ناكال

اعالن
يرج�ى م�ن الرشيك – حي�در مهند 
كاظ�م الحض�ور إىل بلدي�ة التاجي 
س�بع البور لغ�رض اكم�ال اجازة 
البناء للقطعة املرقمة 4121 س�بع 

البور .

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية  يف بلد 

العدد 222 / ش / 2017 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / مجي�د حمي�د 
مخلف – مجهول محل االقامة .

اقامت املدعية اش�واق عادل حسن 
الدعوى املرقمة 222 / ش / 2017 
والتي تطل�ب فيها حضان�ة ولدها 
قابيل مجيد حمي�د مخلف تولد 19 
ملجهولي�ة  وبالنظ�ر   2001  /  7  /
مح�ل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتن محليتن وقد تم 
تحديد ي�وم 31 / 5 / 2017 موعدا 
للمرافع�ة بالدع�وى اع�اله وعليك 
الحض�ور باملوع�د اع�اله ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

وفق االصول .
القايض
يعرب عيل جاسم

محكمة جنح البرصة 
العدد: 1016/ج1 /2016

التاريخ:2017/5/14
إعالن 

اىل املته�م الهارب/ فالح عبد س�يد 
خنجر 

حي�ث تب�ن إن�ك مجه�ول اإلقامة 
والعنوان وكونك مطلوب أمام هذه 
املحكمة يف القضية املرقمة 1016/

ج1 /2016 وفق أحكام املادة )456 
م�ن قانون العقوبات(. فقد اقتىض 
تبلغك بالحضور أمام هذه املحكمة 
املواف�ق  املحاكم�ة  ي�وم  صب�اح 
2017/6/22 لتجي�ب ع�ن التهمة 
املوجهة إليك وبخالفه سوف تجرى 

محاكمتك غياباً وفقاً للقانون.
القايض / فيصل سلمان عطار 

محكمة جنح البرصة 
العدد: 1177/ج1 /2016

التاريخ:2017/5/14
إعالن 

اىل املتهم�ة الهارب�ة/ جنان صالح 
مهدي

حي�ث تب�ن ان�ك مجهول�ة اإلقامة 
والعنوان ولكونك مطلوبة أمام هذه 
املحكمة يف القضية املرقمة 1177/

امل�ادة  أح�كام  وف�ق   2016/ ج1 
)459 من قان�ون العقوبات(. فقد 
اقت�ىض تبلغك بصحيفتن محليتن 
وبالحض�ور أم�ام ه�ذه املحكم�ة 
املواف�ق  املحاكم�ة  ي�وم  صب�اح 
التهمة  2017/6/25 لتجيب�ي عن 
املوجهة إليك وبخالفه سوف تجرى 

محاكمتك غياباً وفقاً للقانون.
القايض / فيصل سلمان عطار

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد 1491/ب2016/6
التاريخ 2017/5/16

اعالن
بن�اءا عى الق�رار الص�ادر من هذه 
املحكمة الخاص بازالة شيوع العقار 
تسلس�ل 318/3835حي املعلمن يف 
النجف عليه علي�ه هذه املحكمة عن 
بيع العق�ار املذك�ور اع�اله واملبينة 
اوصافه وقيمته ادناه فعى الراغبن 
املحكم�ة  ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء 
خ�الل 15 يوما من اليوم الثاني لنرش 
التامينات  االعالن مس�تصحبا مع�ه 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة 
املق�درة بموج�ب صك مص�دق المر 
محكم�ة ب�داءة النجف وص�ادر من 
م�رصف الرافدين رقم ) 7( يف النجف 
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثاني�ة ع�رش م�ن الي�وم االخري من 
االع�الن يف املحكم�ة وع�ى املش�ري 
جل�ب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف : العقار املرقم 318/3835 
ح�ي املعلمن يف النجف عبارة عن دار 
يقع عى ش�ارع 30م )الضغط العايل 
ع�ى  ويحت�وي  9.65م  وبواجه�ة   )
س�احة امامية )حديقة ( فيها كراج 
سيارات  بمس�احة 8×9 مر ومدخل 
صغري فيه مرافق صحية واس�تقبال 
بمس�احة 6×5 م�ر ومطب�خ صغري 
وكليدور بمساحة 9×4م  وغرفة نوم 
بمس�احة 4×4م وغرفة نوم صغرية 
بمس�احة 2×4م وفناء خلفي بابعاد 
6×4.5م يط�ل عى ش�ارع 12 م وان 
العقار مجه�ز بامل�اء والكهرباء وان 
بن�اء العق�ار من الطابوق ومس�قف 
بالكونكريت املسلح ومبلط بالكايش 
وغري مشغول عند اجراء الكشف وان 
درجة عمرانه متوسطة وان مساحة 
العقار 243.93م2 وان القيمة املقدرة 
للعقار مبل�غ 297.300.000 مائتان 
وس�بعة وتس�عون ملي�ون وثلثمائة 

الف دينار فقط الغريها

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 345/ج/2017
التاريخ 2017/5/9

اىل املتهم الهارب/ جواد كاظم ناجي
اعالن 

حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقمة 
فيه�ا  واملش�تكي  345/ج/2017  
ص�دام حس�ن ن�وري وف�ق امل�ادة 
1/459 عقوب�ات  وملجهولي�ة محل 
اقامتك تقرر تبليغك بموعد املحاكمة 
املواف�ق 2017/6/12 ويف حالة عدم 
حض�ورك تج�ري محاكمت�ك غيابيا 

وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

فقدان
فق�د دف�ر نف�ط العائ�د اىل افران 
البيادر الحجرية والصادر من وزارة 
التج�ارة والحب�وب بالرق�م 4251 
فم�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار .

فقدان
املرق�م  العق�ار  س�ند  من�ي  فق�د 
31064/3حي العروبه باسم مسلم 

عباس كريم منيس

اعالن
نعي�م  )منص�ور  املواط�ن  ق�دم 
عاش�ور( طلب�أ يروم فيه تس�جيل 
لقب�ه وجعل�ه )الحس�ني( بدال من 
الفراغ واستنادأ اىل احكام املاده 24 
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 
لس�نه 2016 املع�دل ولغرض نرش 
ه�ذا االع�الن يف الجريدة الرس�ميه 
فم�ن لديه حق االع�راض مراجعة 
هذه املديري�ة خالل عرشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

 
اعالن

قدم املواطن )ابراهيم جبار طرفه( 
طلبأ يروم فيه تسجيل لقبه وجعله 
)الحسني( بدال من الفراغ واستنادأ 
اىل اح�كام امل�اده 24 م�ن قان�ون 
البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
املعدل ولغرض ن�رش هذا االعالن يف 
الجري�دة الرس�ميه فم�ن لديه حق 
االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
اىل الرشي�ك حوراء زغ�ري زين عليك 
الحض�ور اىل بلديه النج�ف الكمال 
إجراءات اصدار اجازه البناء للعقار 
28211حي امليالد خالل مده عرشه 
ايام وبخالفه سيتم اصدار االجازه 

دون حضورك

تنويه
نرش يف صحيفة الرشق بالعدد 2530 
واملس�تقبل العراقي بالع�دد 1428 
اعالن تنفيذ النجف الخاص بالعقار 
تسلسل 65مقاطعه 5/بحر النجف 
ذك�ر العق�ار ج�زء بس�تان خط�أ 
والصحيح هو بس�تان ذكر ش�اغل 
اليوجد اجر خطأ والصحيح اليوجد 
ش�خص أثناء الكش�ف ذك�ر قيمه 
س�هام الدي�ن 461<538<82خطا 

والصحيح 461<538<22
لذا اقتىض التنويه

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة

العدد 356/ش/2017
التاريخ 2017/5/16

اىل املدع�ى عليه ) صفاء حس�ن بدن ( 
مجهولة محل االقامة

اعالن
اقام�ت املدعي�ة )س�جى س�عدي عبد 
/356 املرقم�ة  الدع�وى   ) العظي�م 

ش/2017 وموضوعه�ا )تصديق زواج 
واثب�ات نس�ب ( وان موع�د املرافع�ة 
فيها الس�اعة التاس�عة من صباح يوم 
2017/5/22 وملجهولي�ة محل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن 
رس�ميتن ويف حال�ة عدم ح�رضك او 
حض�ور من ين�وب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وفقا 

لالصول وافهم علنا
القايض

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 2248/ج/2016
التاريخ 2017/5/15

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /ع�يل تاي�ه علوان 

ساير املعموري
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقمة 
2248/ج/2016 والخاصة باملش�تكي 
)ع�يل حس�ن خض�ري ( وف�ق امل�ادة 
العقوب�ات  قان�ون  (م�ن   1/459(
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار 
املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى علي�ه 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف 
ي�وم 2017/6/23 وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض
حسن جواد الحبيب

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 
العدد 503/ب2017/3
التاريخ 2017/5/17

اعالن
اىل املدع�ى عليه ) عبد الل�ه كاظم عبد 

الله الكيشوان (
مط�رود  )خ�ري  املدع�ي  علي�ك  اق�ام 
محمد( الدعوى البدائية املرقمة 503/

ب2017/3ض�دك وال�ذي يطل�ب فيها 
الزام�ك حكما بمبلغ مق�داره 18500 
دوالر امريك�ي وذل�ك  ع�ن ب�دل رشاء 
ل�وازم وادوات تاثي�ث املطاعم  ولثبوت  
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ  القضائ�ي واش�عار مختار حي 
الدعمي  الحسن  الغدير/1املدعو )عبد 
( ل�ذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن 
ام�ام  بالحض�ور  يوميت�ن  محليت�ن 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافع�ة 
2017/5/24 الساعة التاسعة صباحا 
او حض�ور م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا 
وبعكس�ه  سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض
خالد جابر عبيد

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة :2017/876
التاريخ 2017/5/16

اىل املنفذ عليه /اوهام عبد االمري عبد الهادي
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن  خ�الل رشح املبلغ 
القضائ�ي له�ذه املديري�ة واش�عار ومخت�ار املجمع 
السالم الس�كني عيل الشبيل انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ) 27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف 
االرشف خ�الل  ع�رش يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت  التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك  س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
اع�الم محكم�ة االحوال الش�خصية يف النج�ف بالعدد 
واملتضم�ن   2016/12/18 يف  6427/ش2016/6 
الزامك�م بتاديت�ه نفق�ه ماضي�ه مبلغ تس�عون الف 
دينار ش�هريا وملدة س�نة من تاري�خ اقامة الدعوى يف 
2016/11/13 ونفق�ة مس�تمرة مائ�ة وثالثون الف 
دينار شهريا للدائنة ونفقة مستمرة لالوالد زينب وايه 
واحمد لكل واحد مائة وخمس�ة وع�رشون الف دينار 

من 2016/11/13

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف تكريت
العدد 504/ش/2017
التاريخ 2017/5/16

اعالن
اىل املدعى عليها ) هند محمد جاسم (

اق�ام املدعي )ميرس حس�ن عيل( امام ه�ذه املحكمة 
الدعوى املرقمة )504/ش/2017( يطلب فيها الحكم 
)بع�زل ال�ويص (  وملجهولي�ة  مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد املختار لذا قررت املحكمة 
تبليغ�ك بموعد املرافعة املواف�ق 2017/5/29 بالنرش 
بصحيفت�ن محليتن يوميتن ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
خري الله خليل كلش
قايض محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 79/ب2017/3
التاريخ 2017/5/15

اعالن
بناءا ع�ى القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة الخاص 
بازالة ش�يوع العقار تسلسل 2/2929 حي العلماء يف 
النجف عليه عليه هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اع�اله واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه فع�ى الراغبن 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة خ�الل 30 يوما من 
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف 
الرافدين رقم ) 7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية ع�رش من اليوم االخ�ري من االعالن 
يف املحكمة وعى املش�ري جلب هوي�ة االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوص�اف : العق�ار املرق�م 2/2929 ح�ي العلم�اء يف 
النج�ف عبارة عن عرصة غري مبني�ة خالية من البناء 
واملشيدات وتوجد فيها انقاض ونفايات من العقارات 
املجاورة تطل عى ش�ارع الح�زام االخرض وان واجهة 
العقار 16 مر ونزالها 25 مر وبمساحة كلية 400م2 
 680.000.000 مبل�غ  العق�ار  املق�درة  القيم�ة  وان 

ستمائة وثمانون مليون دينار فقط الغريها

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية الرشقاط
العدد /3694

التاريخ 2017/5/16
اعالن

اىل املفقود )فؤاد عبد جمعة رجب(
قدمت املستدعية )افطيم محمد جويد( طلبا لدى هذه 
املحكمة تطلب فيه نصبها قيمة عليك وملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغك به�ذه الصحيف�ة ويف حال عدم 
حض�ورك لدى هذه املحكمة او ارس�ال من ينوب عنه 

قانونا سيتم حجرك وتنصيب املستدعية قيمة عليك
القايض

بدل االيجارالمساحةرقم المحل
4800000 دينار67.5م12- 1جزء من 2/22 باب سلم يؤدي الى محل

3500000 دينار12م22- 2 جزء من 2/22 محل
متويل الوقف

جعفر صادق مغازه

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق 

حمافظة النجف االرشف
العدد : 81إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

التاريخ:  2017/5/16

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

أعالن

مدة المساطحةالمساحةرقم القطعةجنس الملكت
14سنة1471.88م13/5992م18قطعة ارض النشاء ملعب خماسي عليها1
18سنة1925م3/1025452م4 حي ميسانقطعة ارض النشاء ملعب خماسي عليها2

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتصنيع 
الحب�وب بمدراء فروع دوائ�ر ورشكات وزارة 
التجارة يف نينوى لبحث اليات تجهيز مفردات 
البطاقة التمويني�ة للعوائل يف املناطق املحررة 
والعوائ�ل النازح�ة يف مخيمات االي�واء جنوب 

املوصل .
اكد ذل�ك مدير ع�ام الرشكة العام�ة لتصنيع 
الحبوب طه ياس�ن عباس خ�ال اللقاء الذي 
عق�د يف مجمع دوائ�ر وزارة التجارة يف بازوايا 
بالجانب االيرس ملدينة املوصل واضاف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، بانه 
»ت�م خ�ال اللقاء مناقش�ة موض�وع مناقلة 
وايص�ال الحبوب م�ن الصوام�ع اىل املطاحن 
املحررة يف املوصل النتاج وتجهيز مادة الطحن 

للعوائل املوصلية« .
واش�ار اىل انه »ت�م القيام بج�والت يف وحدات 
ومخازن املجمع واللق�اء باملاك العامل هناك 

واملراجعن للمجمع من الوكاء واملواطنن« .
من جانب اخر عقدت مديرية التجارة يف اقليم 
كردس�تان اجتماعا ملدراء دوائر فروع تصنيع 
الحب�وب وتج�ارة امل�واد الغذائي�ة يف االقلي�م 
لبحث الية توزي�ع مفردات البطاقة التموينية 
بمحافظ�ات االقليم ومناقش�ة ق�رار مجلس 
الوزراء بمضاعفة املبلغ املستوىف من املواطنن 
عن املف�ردات املجهزة ليكون 500 دينار للفرد 
الواحد بدل 250 ويكون املبلغ املس�تقطع عن 
مادة الطح�ن 100 دينار بدل 50 دينار وتمت 
دراس�ة املوض�وع من كاف�ة الجوانب وعرض 

املقرتحات وتدوين التوصيات« .
من جهة اخرى بارشت الرشكة العامة لتصنيع 
الحبوب يف وزارة التجارة بقطع قوائم الوكاء 

لحصة شهر نيسان من مادة الطحن« .
الرشك�ة ط�ه ياس�ن  واض�اف مدي�ر ع�ام 
عباس ب�ان »رشكته تواص�ل تجهيز الطحن 
للمواطنن حس�ب الخطة التسويقية املوحدة 
املعتم�دة يف بغ�داد واملحافظ�ات وم�ن خال 
جدول زمني اعتمد للقطع حس�ب القواطع يف 

املراكز التموينية« .
واش�ار ب�ان »هناك تنس�يقا مش�رتكا يجري 
بن رشكتي تج�ارة وتصنيع الحب�وب لتوفري 
الحب�وب الازمة لطحن الحصة املقررة , مبينا 
اىل اجراء اللجان الفني�ة اجرت عدة تجارب يف 
املطاحن الحكومية يف ذي ق�ار واملثنى لطحن 
الحبوب املس�وقة خال املوس�م الحايل 2017 
لغرض املبارشة بتوزيعها اىل املطاحن العاملة« 

.
وع�ى صعيد العاق�ات الدولي�ة »اعلنت دائرة 
وزارة  يف  الخارجي�ة  االقتصادي�ة  العاق�ات 
التجارة ع�ن »بحثها مع الجان�ب البنغاديش 
س�بل تطوي�ر وتعزي�ز العاق�ات االقتصادية 
والتجاري�ة ب�ن البلدين وبما يحق�ق املصالح 

املشرتكة بن الجانبن« .
واضاف مدير عام الدائ�رة عادل خضري خال 
لقائه ومدير ع�ام رشكة تجارة الحبوب هيثم 
الخشايل بالس�فري البنغادييش يف العراق )ابو 

مكصود محمد فرهاد (
انه »جرى خال االجتماع طرح املواضيع ذات 
االهتمام املش�رتك بن البلدين وبما يس�هم يف 

تطوير العاقات .
م�ن جانبه اكد س�فري بنغ�ادش »رغبة بادة 
للدخ�ول للس�وق العراقية لتصدي�ر البضائع 
واملنتجات البنغادشية اىل العراق باالضافة اىل 
تقديم الخ�رات الفنية بش�ان زراعة الحبوب 

وتصنيعها.

التجارة تبحث جتهيز املفردات التموينية للمناطق املحررة والعوائل النازحة
ناقشت مع بنغالدش بشأن تطوير وتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية

www.almustakbalpaper.net العدد )1443( الخميس  18  آيار  2017 حمليات6

صحة الكرخ تستثني عوائل شهداء 
احلشد من مواعيد العمليات الباردة 

والقسطرة والرنني واملفراس

االنواء: عواصف ترابية يف االيام املقبلة

النقل الربي: شاحناتنا نقلت »66« مليون طن من خمتلف البضائع االستهالكية خالل نيسان

نجاح عملية تداخل قسطاري لطفل نازح من املوصل يف مستشفى ابن النفيس

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تثنت دائ�رة صح�ة بغ�داد / الك�رخ 
عوائل شهداء الحشد الشعبي من مواعيد 
العملي�ات الب�اردة وعملي�ات القس�طرة 

القلبية وفحوصات الرنن واملفراس.
واف�اد بي�ان للدائ�رة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراقي«، ان » ذلك جاء من خال استقبال 
مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي 
وف�دا م�ن مديري�ة الش�هداء واملضح�ن 
التابع�ة لهيئة الحش�د الش�عبي وتمحور 
اللق�اء مواضي�ع ع�دة مهم�ة م�ن اجل 
اس�تمرارية التعاون بن املؤسستن حيث 
بادر الحجامي بطرح مس�الة ذات أهمية 
كرى لعوائل ش�هداء الحشد باستثنائهم 
من مواعيد االنتظار للعمليات التي تجرى 

يف مؤسساتها كافة« .
وأش�ار الحجام�ي بحس�ب البي�ان اىل أن 
»هذه املبادرة والتي تستثنى فيها الدائرة 
ويف كافة مؤسس�اتها الصحية والس�يما 
املستشفيات عوائل الش�هداء من طوابري 
االنتظار يف أج�راء العمليات الباردة فضا 
عن عمليات القسطرة القلبية وفحوصات 
الرن�ن واملف�راس ماهو اال الش�ئ القليل 
أمام تضحيات الحش�د الش�عبي والقوات 

األمنية« .
م�ن جانبه أش�اد مدير مديرية الش�هداء 
واملضح�ن ابراهيم القرييش ب�دور دائرة 
صحة بغ�داد / الك�رخ وماكاتها الطبية 
والصحي�ة واإلداري�ة كافة مل�ا تقدمه من 
خدمات مضنية يف معالجة جرحى الحشد 
الش�عبي فهي الدائرة التي تكاد ان تكون 
الوحيدة بافتتاحها جناحا خاصا بالحشد 
الشعبي , واليخفى عى الجميع بأن اغلب 
جرحى الحش�د الشعبي يتم معالجتهم يف 
مدينة اإلمامن الكاظمن ) ع ( الطبية يف 

مدينة الكاظمية املقدسة .
يذك�ر ان�ه يف وقتا س�ابق أص�درت دائرة 
صحة بغداد / الكرخ كتابا رسميا يستثنى 
فيه عاج عوائل ش�هداء الحش�د الشعبي 
من التمويل الصحي يف كافة مؤسس�اتها 

الصحية .

    بغداد/ المستقبل العراقي

توقع�ت هيئة األن�واء الجوية والرصد الزل�زايل، تعرض 
العراق لعواصف ترابية بداية األسبوع املقبل.

وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« ، ان 
»طقس ي�وم غد الخمي�س، س�يكون يف املناطق كافة، 
صح�واً اىل غائم جزئي�اً يتحول يف األقس�ام الغربية من 
املنطقة الوس�طى اىل غائم مع تس�اقط أمطار خفيفة 
فيه�ا لياً، ودرج�ة الحرارة العظم�ى املتوقعة يف مدينة 

بغداد 41 ْم«.
وأضاف، ان »طقس الجمعة املقبلة س�يكون يف املنطقة 

الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون 
رعدية أحياناً، ويف املنطقتن الوسطى والجنوبية، غائماً 
جزئياً وأحياناً غائماً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة 

ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق«.
وأش�ار البيان اىل ان »طقس السبت سيكون يف املنطقة 
الشمالية، غائماً وتس�اقط أمطار خفيفة اىل متوسطة 
الش�دة تكون رعدية أحياناً كما يتصاعد الغبار يف بعض 
األماك�ن منه�ا، ويف املنطق�ة الوس�طى، غائم�اً جزئياً 
وأحياناً غائماً مع تس�اقط أمط�ار خفيفة خال النهار 
يتح�ول تدريجياً اىل صحو، كما يتصاعد الغبار يف أماكن 
متعددة منها وفرصة لح�دوث عواصف ترابية يف بعض 

األماك�ن، ويف املنطقة الجنوبية غائم�ًا جزئياً مغراً مع 
حدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة، تنخفض عدة 
درج�ات يف املنطقتن الش�مالية والوس�طى وتنخفض 

قلياً يف املنطقة الجنوبية عن اليوم السابق«.
وتاب�ع، ان »طق�س األحد املقب�ل، س�يكون يف املنطقة 
الشمالية، غائماً جزئياً ويف أقسامها الشمالية غائماً مع 
تساقط أمطار خفيفة اىل متوسطة الشدة فيها صباحاً 
يتح�ول تدريجي�ا اىل صح�و، ويف املنطقت�ن الوس�طى 
والجنوبية، صحواً ومغراً م�ع فرصة لحدوث عواصف 
ترابية، ودرج�ات الحرارة، تنخف�ض بضع درجات عن 

اليوم السابق.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلنت الرشك�ة العامة للنقل الري احدى 
تش�كيات وزارة تحقيقها )1678( نقلة 
يف ش�هر نيس�ان امل�ايض بحمول�ة تقدر 
66.571.300 طناً م�ن مختلف البضائع 
املواط�ن  يحتاجه�ا  الت�ي  االس�تهاكية 
العراقي منها مفردات البطاقة التموينية 
)حب�وب وم�واد غذائي�ة( ونق�ل معدات 
كهربائية لصال�ح وزارة الكهرباء وكذلك 
االسمدة الكيماوية لصالح وزارة الزراعة 
وبعض املش�تقات النفطية لصالح وزارة 
النف�ط باالضاف�ة اىل املناق�ات الداخلية 
بن مخازن وزارة التجارة من زيت طعام 
والحسنة«.واش�ار مدير الرشك�ة العامة 
للنقل الري عبد االمري املحمداوي يف بيان 
لل�وزارة تلقت�ه »الجمس�تقبل العراقي«، 

اىل ان »الجه�ود التي يبذله�ا العاملون يف 
الرشك�ة تس�تحق االش�ادة والتقدي�ر ملا 
يقدموه من اعم�ال تعطي التفاؤل ملعدل 
الحموالت والنقات املتحققة خال ش�هر 
نيس�ان املايض«.واض�اف املحم�داوي ان 
»اس�طول النق�ل ال�ري اثب�ت حضوره 
امليداني يف جميع االعمال واملش�اركات يف 
الحمات الوطنية واإلنسانية وقدرته عى 
املس�اهمة بفعالية اكر« .من جانب آخر  
ب�ارشت الرشكة العامة للنقل الري بنقل 
م�واد مختلف�ة لصال�ح وزارة الدفاع من 
ميناء أم قرص اىل بغداد بعد توقيعها عقداً 
مشرتكاً بن الطرفن،  وأضاف املحمداوي 
إن »للرشك�ة عقوداً مش�رتكة م�ع أغلب 
الوزارات والهيئات العامة وذلك للس�معة 
الطيبة واملهني�ة العالية الت�ي تتمتع بها 
الرشكة من سامة وصول البضاعة ودقة 

املواعي�د كونها الناق�ل الوطني املعتمد يف 
العراق .وما للرشكة م�ن مذكرات تفاهم 
وتنس�يق عايل م�ع قيادة عملي�ات بغداد 
والفرات األوسط ، إضافة اىل قيادة عمليات 
دجلة يف تسهيل مرور شاحنات أُسطولها 

عر الس�يطرات األمنية . يذكر إن الرشكة 
تتكف�ل بنقل حم�والت البواخر الراس�ية 
يف املوان�ئ العراقية من س�لع ومواد أولية 
، إضاف�ة اىل مفردات البطاق�ة التموينية 

وتوزيعها عى جميع املحافظات.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

كشف مستشفى ابن النفيس التعليمي املتخصص بطب 
وجراحة القلب والصدر والرشاين واالوعية الدموية , عن 
»نج�اح عملية تداخل قس�طاري لطفل نازح من املوصل 

يبلغ من العمر 5 سنوات ».
 وقال مدير املستش�فى عيل محي الش�مري يف بيان ورد 

ل�«املس�تقبل العراقي«، بان »املريض ادخل للمستشفى 
بمبادرة انس�انية من قبل كادر برنامج فريق االمل الذي 
يعرض عى احدى القن�وات التلفزيونية العراقية , والذي 
يضم عمالقة الفن العراقي , سامي قفطان , اسيا كمال, 

كريم محسن«.
و بن الش�مري بان�ه »وبعد اجراء الفحوص�ات الدقيقة 
تبن انه كان يعاني من تضيق ش�ديد يف الرشيان الرئوي 

, مما اس�تدعى اىل اجراء عملية تداخل قسطاري عاجلة 
وفق مايعرف بعمليات تشوهات قلب االطفال«.

واوضح انه »تم اج�راء العملية بنجاح كبري عى يد كادر 
طب�ي وتمرييض متميز وعاد الطف�ل اىل وضعه الطبيعي 
بعد توسيع الرشيان الرئوي اخرج بعدها من املستشفى 
وهو بصحة جيدة والبس�مة مرس�ومة عى وجوه أهله 

وذويه.

الكهرباء تبحث مع بريطانيا سبل التعاون 
املشرتك يف جمال الطاقة

   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير الكهرباء قاس�م محم�د الفهداوي مع، الس�فري الريطاني س�بل 
التعاون املش�رتك يف مج�ال الطاق�ة الكهربائية«.وأفاد بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »الفهداوي س�فري اململكة املتحدة يف الع�راق فرانك بيكر, وبحث 
معه س�بل التعاون املش�رتك يف مجال الطاقة الكهربائية ب�ن العراق واململكة 
املتحدة الريطانية« .واضاف املتحدث الرسمي باسم الوزارة, مصعب املدرس, 
بحسب البيان إن السيد »الوزير الفهداوي تحدث خال اللقاء عن واقع منظومة 
الكهرب�اء الوطني�ة والتحديات الت�ي تواجه عمل ال�وزارة, فضا عن تخفيض 
مبالغ املوازنات املخصصة لل�وزارة لهذا العام واألعوام املاضية« .وبن انه »تم 
الحدي�ث ع�ن القرض الريطاني للحكوم�ة العراقية وم�دى إمكانية الحصول 
عى جزء منه لوزارة الكهرباء لتنفيذ عدد من مش�اريعها وفق الضوابط« .من 
جهته, ش�كر الس�فري الريطاني, وزير الكهرباء, واعدا إياه بالس�عي لشمول 
ال�وزارة بمبل�غ القرض, والس�عي من اجل تب�ادل الخرات الفني�ة بن العراق 

وبريطانيا يف مجال الطاقة الكهربائية .

نجاح عملية رفع حصاة كبرية يف مستشفى 
النعامن التعليمي

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة صحة بغ�داد / الرصافة ع�ن »تمكن فريق طب�ي متخصص يف 
مستش�فى النعم�ان التعليم�ي م�ن اج�راء عملي�ة جراحية ملري�ض يف العقد 
الس�ادس من العمر يعاني من وجود حصاة كبرية بالكلية اليمنى تطلب اجراء 

تداخل جراحي«.
واوض�ح رئي�س الفري�ق امل�رشف ع�ى العملي�ة الدكت�ور احمد عب�د الهادي 
اختصاص جراحة املجاري البولية يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، انه »بعد 
االنته�اء من اكمال الفحوصات الطبية الرسيري�ة واالعتماد عى نتائج فحص 
الرنن املغناطييس الذي اظهر وجود الحصاة والتي تسمى ) قرن الوعل ( اذ بلغ 

طولها ما يقارب 7 والنصف سم«.
واضاف ان »املريض كان يعاني من مرض الس�كري وارتفاع ضغط الدم وهذا 
م�ا زاد من صعوبة اج�راء العملية التي تكللت بالنجاح ، عب�د الهادي لفت ان 
العملية اجريت تحت التخدير العام اس�غرقت زهاء الساعة الواحدة بمساعدة 

الكادر الطبي والتمرييض املتميز يف صالة العمليات«.
يذكر ان »مستش�فى النعمان يف بغداد شهد اجراء العديد من العمليات املعقدة 
والن�ادرة والتي تضاف اىل س�جل النجاحات الكبرية التي حققتها املستش�فى 

خال الفرتة الحالية.

سمنت الساموة يكشف عن خطة لتأهيل وتطوير املعمل بعد احالته اىل االستثامر
    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف معم�ل س�منت الس�ماوة التاب�ع اىل 
الرشكة العامة للسمنت العراقية عن »خطته 
العادة تأهيل وتطوي�ر املعمل بكافة مرافقه 
االنتاجي�ة والخدمي�ة بعد اس�تامه من قبل 
مجموع�ة الرض�ا العاملية الجهة املس�تثمرة 
للمعمل يف الثالث والعرشين من شهر ترشين 
االول م�ن العام املايض 2016 وبعد املصادقة 

عى الخطة من قبل الرشكة« .
وبن املدير الفني للمعم�ل خليل انيس جياد 
يف بي�ان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان »الخط�ة تتضم�ن  مراحل تش�مل تأهيل 
خطوط إنتاج وتعبئة الس�منت بنوعيها الفل 

واملكي�س وتأهيل خط�وط إنتاج الكلنكر وإنش�اء 
محط�ة كهربائية بطاقة )24( مي�كا واط وبفرتة 

امده�ا ع�ام كام�ل ل�كل مرحل�ة ، مش�ريا اىل ان 
»مجموعة الرضا العاملية الجهة املستثمرة للمعمل 
ب�ارشت بمراحل التأهيل منذ اس�تام املعمل وهي 

حاليا يف منتصف الفرتة املحددة للمرحلة االوىل 
حيث تمكنت من اكمال اعمال التأهيل لخطي 
انت�اج وتعبئ�ة الس�منت وادخاله�ا اىل العمل 
بطاقات انتاجية تصل اىل الطاقات التصميمية 
والبالغ�ة )75( طن/س�اعة ل�كل طاحونة ، 
متوقعا االنتهاء من اعمال التأهيل قبل املوعد 
املح�دد يف العق�د ، الفت�ا اىل ان الخطة وضعت 
بالتع�اون م�ع )RES( االيراني�ة املتخصصة 

بوضع خطط التأهيل واالنتاج والصيانة« .
ب�ارشت  املس�تثمرة  »الرشك�ة  ان  واوض�ح 
باملرحل�ة الثاني�ة م�ن التأهي�ل قب�ل املوع�د 
املقرر له�ا ورشع�ت بأعمال تأهي�ل خطوط 
 )ACIS( انت�اج الكلنك�ر وبتنفيذ من رشك�ة
الصيني�ة املتخصصة بتنفي�ذ االعمال ، مؤكدا 
ع�زم الرشكة عى االنتهاء من برنامج التأهيل قبل 
الفرتة املحددة له والبالغة ثاثة س�نوات وفق عقد 

االس�تثمار الذي تبلغ مدته )15( عام ، مش�ريا اىل 
ان املعمل يقوم حاليا بتلبية حاجة محافظة املثنى 
وتجهيز املحافظات املجاورة بانتاجه من السمنت 

املكيس والفل« .
وذكر جي�اد ان »الرشكة املس�تثمرة تتحمل كامل 
روات�ب منتس�بي املعم�ل ومن�ح الرشك�ة العامة 
للسمنت العراقية حصتها املجانية والبالغة )500( 
طن /ش�هريا وحسب ماجاء ببنود العقد كما انها 
بذلت جه�ود كبرية لتوعية وتثقيف املوظفن حول 
عملي�ة االس�تثمار وانها القت صعوب�ات ومازالت 
تواج�ه بع�ض املعوقات واملش�اكل اال انها ماضية 
املعم�ل  وتطوي�ر  وتحدي�ث  لتأهي�ل  برنامجه�ا 
والتعاق�د عى اس�ترياد بعض الخط�وط االنتاجية 
واملع�دات وامل�واد االحتياطي�ة ومكائ�ن التعبئ�ة 
وضاغطات اله�واء واملضخات واالج�زاء الطاحنة 

والطابوق الناري وغريها .
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مبتسمون رغم األلـم !
          ساهرة الكرد

يف موق�ع ألكرتوني, لف�ت إنتباهي 
عن�وان، أتخذت�ه مدخ�ا يل, فه�و 
مقدم�ة وقعه�ا كبري ع�ى النفس, 
م�ن يبتس�م رغ�م آالم�ه وإعاقته, 
العراق..م�ن  يعي�ش يف  إن كان  إال 
دون مبالغة,وتحي�ز, ولي�س ألن�ي 
أعي�ش فيه, والزل�ت أتنعم بخرياته 
, ب�ل ألن�ه بلد فع�ا يح�ب الحياة, 
في�ه م�ن ال�دروس والع�ر, تكفي 
لتك�ون مجل�دات كاملة,مل�ن يري�د 
تجارب�ه  يتعلم,ويس�تعرمن  أن 

املاضية,وقصصه املنرصمة.
إش�رتكت يف املوقع عفوي�ا, لم أبايل 
إنتابن�ي  أخفيك�م  وال  بالعن�وان, 
يل  ينق�ل  أن  الوجل!,م�ن  بع�ض 
أيجابية,لضخامة  مشاعرسلبية,ال 
معن�ى حروف�ه, وهن�ا تصفح�ت 
أوراق مخيلتي, وع�ادت بي  لصور 
العراق ,ماقبل داعش بعدة سنوات, 
تذكرت البساطة, واأللفة, والفرش 
البسيط ,عندما يطرق الباب جارك، 
التتكلف,ل�ن تذه�ب مرسع�ا لفتح 
أن�ارة الثري�ات,أو األطمئن�ان عى 
مس�بح األس�ماك, الذي وضعته يف 
موضع جلوس ضيوفك؛هل هوعى 
مايرام!,ل�ن تذه�ب ألحض�ار طقم 
جديد, لرشب القهوة, التي أصبحت 
تنط�ق  العرص!,فق�ط  موض�ة 
بالعامية »جيبوا الجاي«,مصحوب 
بكعك السمس�م البسيط ,ذوالنكهة 

ل�ن  وزوجت�ك  املمي�زة,  العراقي�ة 
تلب�س طفلك, أرق�ى مالديها ,حتى 
تتباه�ى أمام م�ن قدم ل�ك!, فقط 
ترتب شعر أبنتها, برشيط كان عى 
األغل�ب, رشي�ط املدرس�ة األبيض, 
باق�ي يف ظفريتها املجعدة, ذكريات 
حملت معها أي�ام جميلة ,وحركت 
دموع الش�وق للعفوي�ة, وللراحة, 

والهدوء.
رغ�م الخوف، وتس�لط البعثيني، يف 
تلك الس�نوات ،وغياب الضمري، من 
قب�ل اع�وان ح�زب البعث؛مقارنة 
بالوق�ت الحايل،ال�ذي قدننع�م فيه 
أنن�ا  والديمقراطي�ة،إال  بالحري�ة، 
ل�م نجني،م�ن العال�م االف�رتايض 
والتعب!,أبتعدن�ا  اليوم،أالالهم�وم 
اصبحت  عوائلنا؟,وابتس�امتنا  عن 
هواتفن�ا,  شاش�ة  م�ع  تتائ�م, 
اف�راد  وج�ه  يف  اكثرمماه�ي 
العائلة!,ضحكاتن�ا اصبحت معاقة 
فعا, أطرت باأللم الداخيل ,يف داخل 
كل ش�خص, أبتع�د عن بس�اطته, 
وتجلبب برداء العوملة والتطور!,الذي 
ق�د يك�ون أحيانا,مص�در تعاس�ة 
س�محنا  لنا,لذل�ك  الراح�ة 
يف  تبتس�م  ألرواحنا,وش�فاهنا,أن 
لها  األلكرتونية!,ونطل�ق  مواقعن�ا 
العن�ان ,وطوقناها بحروف األعاقة 
,عىس ولع�ل نفيق يوما, ونش�فى, 
لنع�ود كم�ا كنا,مبتس�مون رغ�م 
األلم!,عى واقعن�ا الصحيح, وليس 

عى واقعنا االفرتايض.

العراق بني العرف والقانون ؟
          مسلم الشافعي

موضوع الفرق بني العرف والقانون، 
كل  يف  الحيوي�ة  املواضي�ع  م�ن 
املجتمع�ات الت�ي تكون ع�ادة فيها 
العرف الس�ائد له األهمي�ة ، أذا كان 
ذل�ك املجتم�ع متقيد بتطبي�ق هذه 
األعراف والتمسك بها اىل أبعد الحدود، 
بالرغ�م من ان�ه يوجد قان�ون يحدد 
ماه�ي الواجب�ات وماه�ي الحقوق، 
وهذا بالتأكيد قد يش�كل عاما مهما 
يف عدم س�ري هذه القوانني.من املهم 
بيان ماهو الفرق بني االثنني، ناحظ 
أن العرف يعتر مص�درا من مصادر 
الترشيع، وهذا يجعل العرف يش�كل 
عادة مص�درا حيويا للقان�ون، تأتي 
ه�ذه األهمية من ك�ون العرف يعر 
يف بعض األحيان عن رغبات وطموح 

األف�راد وحاجته�م .
الع�رف يقصد به أعتي�اد االفراد عى 
أتب�اع س�لوك معني عى وج�ه يعتر 
من خاله انه ملزم�ا، وهذا مايجعل 
الن�اس أن تلتزم بهذا الس�لوك، لذلك 
قد يكون تطبي�ق العرف، أما تطبيقا 
ماديا،املقص�د من ذلك تع�ود الناس 
ع�ى اتباع ه�ذا الس�لوك، او معنويا، 
يعني به اعتقاد الن�اس باحرتام هذا 
الس�لوك .لهذا كان العرف ناشئا من 
خ�ال الن�اس وبع�ض الجماع�ات، 
م�ن  اس�بق  كان  أن�ه  باعتب�اره 
الترشيع، لذلك كان العرف قديما عى 
أنه قانون ولكنه غري مكتوب صنعته 

هذه الجماعه، ويتط�ور هذا العرف 
حس�ب رغب�ة الجماع�ة واالف�راد يف 
حياته�م االعتيادية، وبهذا ناحظ أن 
العرف أس�تقر يف نفوس هذه الناس 
وأصب�ح يتحكم بأرادتهم، وعقولهم، 
وأطباعهم السيئة، صحيح ان العرف 
ق�د يك�ون فاس�دا بس�بب الظروف 
السياسية واالجتماعية وغريها التي 
يم�ر بها ذل�ك البلد، ولكن�ه يف نهاية 
املط�اف ع�ى أن اليخال�ف القوان�ني 

املوجودة . 
مص�درا  يعت�ر  للقان�ون  بالنس�بة 
من مص�ادر ألتش�رييع، وبهذا يعتر 
القان�ون ه�و الس�ائد يف كل البل�دان 
باعتبار القانون لم ينشا وفق رغبات 
ش�خصية أو مجموعة من األفراد أو 
الجماع�ات، وإنما جاء وف�ق قواعد 
قانوني�ة وترشيع معني واليجوز ألي 
فرد مخالفة القانون الس�ائد، وبهذا 
يعت�ر القان�ون ه�و واجهة س�يادة 
الدول�ة ويج�ب أال يصب�ح العرف يف 

مواجه�ة القان�ون أ أو عى حس�ابه 
. أالن وق�د فهمنا الف�رق بني العرف 
والقانون لنرى تأثري ذلك واسقاطاته 
بخص�وص  العراقي�ة  الحال�ة  ع�ى 
الع�رف الس�ائد به�ذا البل�د ألعظيم 
والكب�ري بلد الرافدين أص�ل العروبة، 
الس�ائدة،  واألع�راف  التقالي�د  أن 
وخصوص�ا العش�ائر العراقي�ة التي 
أسميتها بالتقاليد الجاهلية املتخلفة 
جعلت م�ن هذه التقالي�د واألعراف، 
تهيم�ن ع�ى أفراده�ا وبالخصوص 
املرأة العراقية التي تكون عادة سعلة 
رخيصة بيد ه�ذه األع�راف املقيدة، 
وتقديمها ضحية لخاف عشائري ال 
ذنب لها بذلك، وكيف لوجيه عش�رية 
العش�ائرية  املفهومي�ة  يدع�ي  أن 
ويحكم بدف�ع امل�راة للتهلكة مقابل 
أع�راف جاهلية، هيمن�ت عى بعض 
املجتمع�ات وان الحديث عن مجتمع 
للم�رأة  الحقيقي�ة  القي�م  اليفه�م 
نع�زز  أن  علين�ا  يج�ب   . العراقي�ة 
القيم واملبادئ الس�امية، ونبتعد عن 
التقاليد واألع�راف املخالفة للرشيعة 
بيئ�ة  ونخل�ق  الغ�راء،  االس�امية 
للعش�ائر  اجتماعية صالحة ويكون 
دور يف خل�ق هذه البيئ�ة الحضارية 
واالبتعاد عن التقاليد املقيدة واالبتعاد 
عن الظواهر السلبية وغري املنسجمة 
م�ع تعاليم أإلس�ام، ويحفظ للمرأة 
حقوقها ،سواء بالعرف املطبق وغري 
املخال�ف لألحكام أو حقوقها قانونيا 

بتطبيق القانون .

حقق النجاحات وجتاهل السخريات!
          باقر مهدي 

 
ضف�ادع  مجموع�ة  هن�اك  كان 
تم�ي وفجأة س�قطت اثنتني يف 
حفرة عميق�ة، فرأى الباقون انه 
من املستحيل خروج الضفدعتني، 
فقاال لهما الباق�ني: لن يمكنكما 
الخروج مهما إستمريتما بالقفز، 
عليكم�ا االستس�ام، أو انتظ�را 
امل�وت، وبالفع�ل مات�ت واحدة، 
وبقيت الضفدع�ة الثانية تحاول 

الخروج واس�تمرت بالقفز، والجميع يخرها بأنها لن 
تس�تطيع الخروج، وس�تاقي نفس مصري الضفدعة 
التي ماتت، لكنها اس�تمرت بالقف�ز حتى خرجت من 
الحف�رة، فس�ألوها كيف خرج�ِت ولن تي�أيس، صدم 
الجميع بأنها صماء ال تس�مع، وال تتكلم، لكنها كانت 
تظن بأنهم يش�جعونها عى الخروج، والحقيقة كانوا 

يهدمون عزيمتها، من أجل بقائها وموتها مع أختها.
إن رب�ط ه�ذه القص�ة بواقعن�ا الحايل متطاب�ق جدا،ً 
فالحقيق�ة مؤمل�ة عندما نج�د القريبني من�ا، هم من 
يس�عوا لتحطيم معنوياتنا، ومحاولة إفش�ال تجاربنا 
الحياتية، لكونهم أعداء النجاح، ويحطمون معنوياتنا، 
ويهدم�ون أملنا يف التقدم نح�و األمام، أو نحو تحقيق 
األه�داف واآلم�ال املرجوة. كث�ري منا يتمن�ى الوصول 
اىل أهداف�ه، وه�ذا أمر مرشوع رغ�م صعوبته، لكونها 
الخط�وات األوىل عى طريق الهدف املفقود، فناحظهم 
يواجه�ون صعوب�ات، وانتق�ادات س�اخرة، تقلل من 
عزيمته�م، وينتابهم الش�عور بالحزن، لك�ن القرار يف 
االس�تمرار هو بحد ذاته شجاعة، للمواصلة يف تحقيق 
م�ا يصبوا الي�ه الش�خص، ويعت�ر ه�و رس النجاح، 
)م�ن تع�ب كثرياً لعب�ة أخرياً( ل�ذا البد أن ال نستس�لم 
أبداً ونس�عى دائماً م�ن اجل تحقيق النج�اح. محاربة 

النج�اح، من اخط�ر اآلفات التي 
تواج�ه املجتمع، وبالتايل البد من 
إيجاد مبيد يقيض عى هذا املرض 
الفتاك،الذي يهدد صناع النجاح، 
فالش�جرة  املس�تقبل،  وصن�اع 
املثم�رة ترم�ى بالحج�ارة، وأي 
يشء متحرك مس�تهدف، وهناك 
أيضاً العديد من العوامل السلبية، 
التي تقف عثرة يف طريق النجاح، 
مث�ل العوام�ل النفس�ية، الت�ي 
تتمثل بفقدان الثقة بالنفس عند 
سماع انتقاد أو سخرية من اآلخرين مما يولد الشعور 

بالعجز والدونية إمام اآلخرين.
 العوامل االقتصادية، ودورها الهام يف صياغات النجاح، 
فالفقر قد يكون حاجز إمام تحقيق األحام واألماني، 
وأيض�اً العام�ل االجتماع�ي، ال�ذي يتمث�ل بالع�ادات 
والتقاليد، والتي من شأنها تقييد الحريات، وان تسجن 
الن�اس يف قال�ب نمطي واح�د، هذه األس�باب وغريها 
يعت�ر مرض فتاك ياحقنا، ويهدد جميع األش�خاص، 
الذين يخططون لصنع مس�تقبل زاهر، ميلء بالنجاح 
والتفوق. الفش�ل والنج�اح، مفاهي�م متناقضة، فلو 
لم يكن الفش�ل موجود لم يك�ن هناك تحقيق للنجاح، 
وعلين�ا أن نعلم ان�ه ال دور للحظ يف ه�ذه الحياة، مع 
كث�رة األش�خاص الذين يؤمن�ون بالحظ س�واء أكان 
حظهم س�لبي، أم ايجابي، وهنا البد للجميع أن يعلموا 
فمن يسعى ويجتهد، سينال نصيبه عى قدر سعيه، كاً 
منا له أهداف، وخط�ط للنجاح، للوصول اىل ما نطمح 
له، لذا يجب علين�ا القول وداعاً لليأس، وال نفقد الثقة 
بالنف�س، عندما نواجه الصعوبات وناقي املش�كات، 
ومهم�ا كانت العوامل التي من ش�أنها إضعاف قوتنا، 
والح�د من عزيمتنا، وال نقلل من قدراتنا، فنحن صناع 

النجاح يف املستقبل، وبنا يصلح املجتمع.

اعالن من مرصف التنمية الدويل 
لالستثامر والتمويل

يعلن املرصف اعاه عن غلق االكتتاب 
بأس�هم رشك�ة النخب�ة للتأمني / 
مس�اهمة خاصة يف نهاي�ة الدوام 
الرس�مي ليوم الخمي�س املصادف 
لاكتت�اب  وذل�ك   )2017/5/18(
بكامل االسهم املطروحة خال مدة 

الثاثني يوم األوىل...مع التقدير
املدير املفوض ملرصف التنمية الدويل 

لاستثمار والتمويل
فؤاد حممد اجلواهري

حمكمة بداءة البرصة
العدد: 321/ب/2017

تنويه
يف   2534 الع�دد  ال�رشق  جري�دة  يف  ن�رش 
2017/5/3 صفحة رقم 5 وجريدة املستقبل 
الع�دد 1432 صفحة رق�م 7 )اعان الدعوى 
املرقم�ة 321/ب/2017، اىل املدع�ى عليه / 
عبدالرزاق عبدالحي عبيدان(، ونرشت عبارة 
)ولتع�ذر تبليغ�ك حس�ب رشح مبل�غ مركز 
رشطة القبل�ة واملجلس البل�دي ملنطقة حي 
الشهداء( خطأ والصحيح هو )ولتعذر تبليغك 
حس�ب رشح مبلغ مركز رشط�ة الراضعية 
واملجل�س البلدي ملنطقة من�اوي لجم( علما 
ان موع�د املرافع�ة 2017/5/21. لذا اقتىض 

التنويه.
القايض / علوان بربوت البزوين

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

هياة توزيع بغداد
اعالن

اىل /املضمنني )حممد حممود شالل ( و )سمري عدنان عيل (
م/انذار

بالنظ�ر ملديونية الس�ادة املدرجة اس�مائهم 
واوصافه�م يف الجدول ادن�اه لهيأتنا بمبالغ 
مالي�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م ننذرك�م 
بوج�وب الحض�ور اىل مقر الهي�اة الكائن يف 
الب�اب الرشق�ي خلف محط�ة تعبئ�ة وقود 
الكياني الحكومية خال مدة اقصاها عرشة 
اي�ام من تاريخ نرش االعان وبخافه س�يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 
العدد 80/ب2017/2
التاريخ 2017/5/15

اعان
بناءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة 
الخ�اص بازال�ة ش�يوع العقار تسلس�ل 
1/883 حي الزه�راء يف النجف عليه عليه 
ه�ذه املحكمة ع�ن بي�ع العق�ار املذكور 
اع�اه واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه 
فع�ى الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه 
املحكم�ة خال 30 يوما م�ن اليوم الثاني 
لنرش االعان مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بموج�ب صك مصدق الم�ر محكمة بداءة 
النجف وصادر من م�رصف الرافدين رقم 
) 7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري 
من االعان يف املحكمة وعى املشرتي جلب 
هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوص�اف : العق�ار املرق�م 1/883 ح�ي 
الزه�راء يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار يق�ع 
ع�ى ش�ارع 12 م�رت وبواجه�ة 15 م�رت 
ون�زال 20.5 مرت ويطل عى ش�ارع فرعي 
10 م�رت )رك�ن ( ويحت�وي ع�ى س�احة 
امامية بمس�احة 5×10 م�رت ومدخل فيه 
مرافق صحية  وهول بمس�احة 5×8 مرت 
يط�ل عى حم�ام م�رتوك صغ�ري وصالة 
وس�طية تطل عى غرفنتي نوم بمس�احة 
م�رت   4×4 بمس�احة  ومطب�خ  4×4م�رت 
ومجموع�ة صحي�ة  ومس�احة جانبي�ة 
بابع�اد 5×10 م�رت وان بن�اء العقاري�ن 
والطابوق ومس�قف بالكونكريت املس�لح 
ومبل�ط بال�كايش القدي�م املت�رر وغري 
مشغول وقت اجراء الكشف ومجهز باملاء 
والكهرباء وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ 
307.825.000 ثاثمائ�ة وس�بعة مايني 
وثمانماية وخمس�ة وع�رشون الف دينار 

فقط الغريها 

تنويه
ورد س�هواً يف اعان الرشكة العامة ملوانئ 
لبي�ع   2017  /11 رق�م  مزاي�دة  الع�راق 
عقارات يف منطقة معمل االسفلت املنشور 
يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1439 
يف 14/ 5/ 2017، حي�ث ورد تسلس�ل 3 
رق�م العقار 1/ 1526 مقاطعة 39/ كوت 
االفرنكي املس�احة 2200 خطأ والصحيح 

200 مرت
لذا اقتىض التنويه

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء  ، العائ�دة يل ان�ا املوظ�ف »عبد 
الجب�ار فاض�ل عب�د العب�اس« ، املرقم�ة  
)76367256 ( ، فع�ى م�ن يعث�ر عليه�ا 
يرجى االتصال عى الرقم  07710585991 
. العنوان السكن الحايل / محافظة ميسان 
- العم�ارة / حي الحس�ني القديم _ خلف 

االطفاء.

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

العدد 581/ش/2017
التاريخ 2017/5/15

اعان
اىل املدعى عليه ) احمد يحيى عبد الرزاق(

اقامت املدعية )صبيحة احمد خر( امام 
هذه املحكم�ة الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
)581/ش/2017( تطل�ب فيه�ا الحك�م 
)بالتفري�ق للهج�ر (  وملجهولي�ة  مح�ل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املخت�ار لذا قررت املحكم�ة تبليغك بموعد 
بالن�رش   2017/6/4 املواف�ق  املرافع�ة 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ويف حالة 
عدم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا 
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون
القايض
خري الله خليل كلش

الش�خصية يف  ق�ايض محكم�ة االح�وال 
تكريت

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف حديثة
العدد /111/ش/2017
التاريخ 2017/5/15

اعان
املدعية /ضحى عثمان ياسني
املدعى عليه /رعد حسني هال

اقام�ت املدعي�ة ضح�ى عثم�ان ياس�ني 
الدعوى الرشعية املرقمة 111/ش/2017 
امام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب التفريق منك 
للهجر وحيث انك مجهول االقامة وحس�ب 
املحكم�ة  له�ذه  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
وتايي�د املجلس املحيل لقض�اء حديثة فقد 
ق�ررت املحكمة تبليغك اعانا يف صحيفتني 
محليت�ني وت�م تعي�ني ي�وم 2017/5/31 
الساعة التاس�عة صباحا موعدا للمرافعة 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفقا لاصول
القايض

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعان

بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة املؤرخ يف 
2017/4/24 الص�ادر م�ن لجن�ة تثبي�ت 
امللكي�ة يف الزبري حول تثبي�ت عائدية تمام 
العق�ار 1364/ الجمهورية بأس�م )ماجد 
عبود بديوي( اس�تنادا الحكام املادة ) 49( 
من قانون 43 لسنة 1981 وقد تقرر اعان 
هذا القرار مدة ثاث�ني يوما وعى من لديه 
اع�رتاض عى الق�رار املذك�ور الطعن فيه 
لدى رئاسة محكمة االستئناف اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش هذا االع�ان وعند انتهاء 
املدة املذكورة وعدم ورود اشعار من رئاسة 
االس�تئناف بوق�وع الطع�ن ع�ى الق�رار 
لديه�ا خال املدة اعاه س�تبادر ماحظية 
التسجيل العقاري يف الزبري بالتسجيل وفق 

هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة / 2017/138
التاريخ 2017/5/15

اىل املنفذ عليه /رعد كامل ثجيل
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�ال كتاب 
املجلس البلدي ملنطقة حي عمان بالعدد 161 
يف 2017/5/10 ان�ك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا  للمادة 
27 م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعانا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الب�رصة خال 
خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�ات التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون علما 
ان�ك مدي�ن  تخلي�ة العقار تسلس�ل 27/74 

العباس
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة بداءة الب�رصة بالعدد 1358/

ب/2016

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعان

بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 
تثبي�ت  لجن�ة  م�ن  الص�ادر   2017/4/24
امللكي�ة يف الزب�ري ح�ول تثبي�ت عائدية تمام 
العق�ار 1690/ الجمهوري�ة بأس�م )علي�ه 
فليح حسن( استنادا الحكام املادة ) 49( من 
قانون 43 لس�نة 1981 وق�د تقرر اعان هذا 
القرار مدة ثاثني يوما وعى من لديه اعرتاض 
ع�ى الق�رار املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لنرش هذا االعان وعن�د انتهاء املدة املذكورة 
وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة االس�تئناف 
بوقوع الطع�ن عى القرار لديه�ا خال املدة 
اعاه ستبادر ماحظية التسجيل العقاري يف 

الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعان 
طلب تسجيل عقار مجددا

بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2017/5/4 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 
885 محلة الكوت  بأسم )سام خالد مبارك(  
مجددا باعتبار حائز ل�ه بصيغة املالك للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة 
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري رقم 43 لسنة 1971 قررنا اعان هذا 
الطل�ب فعى كم من يدع�ي بوجود عاقة او 
حق�وق  معينة عى هذا العقار تقديم مالديه 
م�ن بينات اىل هذه الدائ�رة خال مدة ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعان 
وكذل�ك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا م�ن اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االع�ان وذلك الثبات حقوقه موقعيا من 
الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعان
رقم االخطار :  2017/51

من/محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل املنطقة 
الخامسة بالبرصة

اىل /املتهم الهارب )ن.ع طال حسني شايف(( 
املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة

مل�ا كنت متهما وفق املادة /5 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 لغيابك ع�ن مقر عملك من 

تاريخ 2015/7/17 ولحد االن
وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقت�ىض 
تبليغ�ك به�ذا االع�ان ع�ى ان تح�ر امام 
الخامس�ة  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة 
بالب�رصة خال مدة ثاثون يوم�ا من تاريخ 
تعلي�ق هذا االع�ان يف محل اقامت�ك وتجيب  
عن التهمة  املوجة ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني القاء القبض علي�ك اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة والزام 
املواطن�ني الذي�ن يعمل�ون بمح�ل اختفائك 
باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 69/

اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

فقدان
فقدت مني هوية املوظف الوزارية بأسم 
) عدنان عبد الصاحب صبيح ( الصادرة 
م�ن وزارة الكهرب�اء –مديري�ة توزي�ع 
البرصة فعى من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد 771/ب/2017
التاريخ 2017/5/16

اعان
اىل املدعى عليه /حسنني حبيب رايض

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
771/ب/2017 واملؤرخ يف 2017/4/30 
حكم�ا غيابي�ا يق�يض الحك�م بالزام�ك 
بتاديت�ك للمدع�ي ضي�اء عبد الحس�ني 
صبي�ح مبلغ قدره س�تون مليون دينار 
لتع�ذر تبليغ�ك حس�ب رشح مبلغ هذه 
املحكم�ة واملجل�س البل�دي ملنطقة حي 
الخلي�ج العرب�ي /2 علي�ه ق�ررت  هذه 
بصحيفت�ني  اعان�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة 
محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق االعرتاض 
واالستئناف والتمييز خال املدة القانونية 
وبعكس�ه سوف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعان مفقود

اسم املفقود ) احمد نعمة فاضل(
بتاري�خ 2017/5/17 قدم�ت )والدتك( 
املدعوة )صبيحة علوان ابراهيم   ( تطلب 
فيه�ا نصبه قيم�ا عليك لكون�ك خرجت 
بتاري�خ 2007/7/1 ول�م تع�د لحد االن 
ل�ذا تق�رر  تبليغك بالصح�ف املحلية ويف 
حالة عدم حضورك خال خمس�ة عرش 
يوم من اليوم التايل لتاريخ النرش س�وف 
تنصب والدتك قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض

مدير هيأة توزيع بغداد

اسم االمالتولداسم المدينت
فضيلة سلمان 1974محمد محمود شالل1
فاطمة شعبان1967سمير عدنان علي2



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1443(  الخميس 18 آيار 2017

         شريف الشافعى 
 

حكى “عبد الله” للكاتبة والشاعرة العراقية 
الدكتورة دنيا ميخائي�ل حكاية حقيقية عن 
“سبي�ة” أنقذها، أو أخفق ف�ى إنقاذها، من 
جحيم “داع�ش” فى العراق، والكاتبة تدّون. 
لكنها بع�د سنة من االستم�اع لقصص “لم 
تقتلها”، كما تقول، وبعد عش�رين سنة من 
الغياب عن بلده�ا، تقرر العودة من الواليات 
المتح�دة، لتلتقى بأولئك الناس. هل يستحق 
النس�اء الهارب�ات من جحي�م “داعش”، فى 
العراق، إال الشكر؟ هّن عشن المعاناة، وقبلن 
التحدي، وعدن إلى الحياة من جديد رغم أنف 
الموت. وثمة ش�كر آخ�ر له�ؤالء الناجيات 
من أي�دى “داعش”، لقبوله�ن “التحدث عن 
تفاصي�ل معاناتهن، بالرغم م�ن أن الجروح 
العميق�ة ال ُتحكى، فه�ى ُتحّس فقط”، وفق 
م�ا تقول الدكتورة دنيا ميخائيل، فى مقدمة 
كتابها الالفت “فى س�وق السبايا”، الصادر 
عن منش�ورات المتوسط )ميالن�و، إيطاليا، 

  .)2017
تس�رد العراقي�ة األمريكي�ة دني�ا ميخائيل، 
أست�اذة اللغ�ة العربي�ة وآدابها ف�ى جامعة 
أوكالن�د بوالي�ة مش�يجان األمريكي�ة، عبر 
صفح�ات كتابه�ا الت�ى تج�اوزت المائتين، 
تفاصي�ل رحلتها الخطرة إل�ى العراق، خالل 
الع�ام 2016، حيث استمع�ت ورأت بعينيها 
تفاصي�ل ه�روب النساء من قبض�ة داعش، 

وكي�ف أن رجاالاً خرجوا م�ن خنادق ُحفرت 
مقابر لهم، وأطفاالاً سيكبرون مع ذكرياتهم 

المتشظية والغريبة.
ا عن اإليزيديين،  ربم�ا ال يعرف البعض كثي�راً
الذي�ن أجبروا على ترك بيوتهم، ليلتجئوا إلى 
كهف فى حض�ن “سنجار” بالع�راق، أولئك 
كان الجب�ل أق�ل قسوة عليهم م�ن اإلنسان. 
ط�الب الدكتورة دنيا ميخائي�ل، مثلما تقول 
فى كتابها، أرّق من أن يستوعبوا “كيف ُتباع 
الفتيات فى المست�ودع، بعد أن يتم تقليبهن 
كالبطي�خ. يخت�ارون م�ا يش�اءون بع�د أن 
يش�ّموهن. األكثر جماالاً فى ذلك المكان هى 
�ا، ألنها تباع وُتش�ترى بسرعة”.  األقل حظًّ
سع�ر نادية، بحس�ب قائمة أسع�ار السبايا 
ل�دى داعش، هو 100 ألف دين�ار عراقي، أى 
ا أمريكيًّ�ا، وذلك بحسب  ما يع�ادل 85 دوالراً
عمره�ا )28 سنة(. وُيمك�ن أن ُتهدى مجاناًا 
ا لجهاده”،  إلى أمي�ر م�ن أمرائه�م “تقدي�راً
هدية تتمنى ل�و أنه ال يحتفظ بها.  كثير من 
الحكايات الت�ى ترويها دني�ا ميخائيل تعود 
إل�ى لقائه�ا المباش�ر به�ؤالء الضحايا من 
النساء الهارب�ات، وقصص أخرى رواها لها 
منقذ السباي�ا “عبد الله”، الذى كان قد خرج 
وعائلت�ه فى القافلة م�ع آالف النازحين من 
“سنج�ار” بالع�راق، ي�وم اقتحمه�ا تنظيم 
داعش. عب�د الله، ال�ذى كان باألص�ل مربياًا 
السباي�ا  إنق�اذ عش�رات  للنح�ل، استط�اع 
بطريقه إلنق�اذ أخته، وعن ذل�ك يقول “كل 

ي�وم أنقذ أختى وأنا أنق�ذ ملكة من الملكات 
اللواتى يسّمونهن سباي�ا”. “نادية”، واحدة 
من هؤالء الضحايا، تعرفت إليها الكاتبة دنيا 
ميخائيل م�ن خالل صحف�ى إيزيدي، حكت 
بالكردية قصة وقوعها أسيرة فى يد داعش، 
ثم قص�ة هروبها بمساعدة عب�د الله، منقذ 
السبايا، أو الملك�ات، كما يسميهن. “طّوقنا 
مقاتلون من داع�ش”، تحكى نادية، “أخذوا 
، ثم النساء واألطفال فى سيارات  الرجال أوالاً
كبي�رة، وتوجه�وا بنا نح�و الموصل. طوال 
الطريق ونحن نبكى ونصرخ، وهم يسجلون 
أسماءن�ا وأعمارنا. فصلوا البنات العذراوات 
عن النساء المتزوجات. نقلونا إلى بناية فى 
منطق�ة الرقة فى سوريا، وهن�اك وضعونا 
فى م�زاد للبي�ع. كان الرج�ال يزايدون على 
أسعارنا أحياناًا بدوالر واحد أعلى من السعر 
ال�ذى قبله، حتى سمع�ت البائع ينادي: 200 
دوالر، م�ن ي�زود؟ ال أحد؟ بيع�ت. أعطونى 
ورق�ة عليه�ا اسم المش�تري، وقال�وا: هذه 

وثيقة زواجك”.  
“الرج�ل ال�ذى اش�ترانى ق�ال إن�ى أصبحت 
زوجته”، تحكى نادية، و”أخذنى مع أطفالى 
الثالثة إلى بناية من أربعة طوابق فى منطقة 
سد تشرين. كان رجالاً من الشيشان، يتحدث 
العربية الفصحى. ال أعرف القراءة بالعربية، 
لكن�ه أرغمنى على ترديد الق�رآن بعده. كان 
يض�رب أطفال�ى أمام�ى ألنهم ل�م يحسنوا 
القراءة كما ينبغ�ي. كان يغتصبنى أمامهم، 

وف�ى بعض األيام كان وأصدق�اؤه يبادلوننا 
كالهداي�ا فيما بينهم، بموج�ب اتفاق مؤقت 
ا”. وعن  لي�وم أو يومي�ن، يسّمون�ه: إيج�اراً
عم�ل النس�اء “الحربي” فى خدم�ة داعش، 
تروى نادية: “بقينا لدى داعش ثالثة أش�هر، 
صنعنا خاللها مئات الصواريخ. أنا وأطفالى 
كنا نش�تغل لهم 12 ساع�ة فى اليوم. أعطوا 
البنت�ى التى عمره�ا خمس سن�وات أخطر 
مهم�ة، إذ كان�ت ه�ى الت�ى ترب�ط األسالك 
الحساس�ة، وفى أى لحظ�ة خلل، كان يمكن 
أن ينفج�ر بوجهه�ا الص�اروخ”. مساحات 
القتام�ة الكبي�رة العميق�ة، فى كت�اب دنيا 
ميخائيل، ال يخففها إال ما تسرده النساء عن 
لحظات هروبهن من قبضة داعش، بمساعدة 
عبد الله المنقذ، وعادة ما كان يتم الهرب من 
خالل تمكن المرأة األسيرة من إجراء اتصال 
هاتف�ى بأحد أقاربها، حي�ث كان يتم إرسال 
سيارة إلى المكان الستعادة المرأة األسيرة، 
ف�ى توقيت يكون في�ه رجلها الداعش�ى قد 
ا  ذهب إلى القت�ال. هذا كت�اب يغوص غوصاً
ا فى مكامن العنف، واأللم، ويقترب من  نادراً
ح�واف مقابر جماعية، تحوى عظام جّدات، 
لم يصلح�ن كسباي�ا، وأحفاده�ن الملتقين 
به�ن، ورجال ُفصلوا ع�ن عائالتهم، وُقتلوا. 
تق�ول الكاتب�ة: “صحي�ح أن العن�ف متوفر 
ورخي�ص، ك�������الهواء، ف�ى كل مكان، 
واأللم موجود كذلك فى كل مكان، إنما ألمنا 

يوجع أكثر!”.

هدايا وحتايا للمرأة يف »سوق السبايا«

           حسين جبار محمد

يمم وجهك صوب الكره
واضرب في االرض وحيدا

حلب تاذن بالهجر
يمم وجهك صوب الكره

واضرب في االرض وحيدا
فالسيف ظل بريقه

وانسل النصل بصمت
يمم وجهك صوب الكره

عرش صمت االرض بداري
......

ملك الصمت السحر
واحتسب الصوت بصيصا

يتلجلج عن بعد
ملك الصمت السحر

والمتنبي....اطلق صمته
سيف الدولة مكتئب

......
الزال يهز الدنيا 

صمتا يشغلها
صوتا يملكها

....
القول مفسدة الذهن

القول مفسدة الذهن في هرج العصر
....

حمل الليل المتنبي عن مصر فرارا
والفجر شراع يمشي
والصمت بحار تزخر

حمل الليل المتنبي عن مصر سفارا
والصمت سيوف تمشي

.....
ذبح القلب السيف

اهتز القصر وكافور
سيف الدولة يبكي

.....
هرج

دع ما استغلق عنك
لغة صعبة

....
سيف الدولة مكتئب

حمدان
ويلك حمدان

مظلمة ايامك تاتي
االعراب تاكل ما عبدت

والروم ال تنسى
والصوت اسلم للصمت
والسيف...اطلق صمته

ويلك خوله
...

الحدث الحمراء
ساقيها

سيف الدولة.....شاعرها
الحدث الحمراء

بانيها
جدران القلعة تنتفض

اين القائل فيها خلدا
اين الغيم الذاهب والسيف الغالب

 والصوت المغمد
الحدث الحمراء

المنكر في ناديها
.......

الصمت سجال
والحرب رواح

والبحر يباب
ملك الليل االرض

ملك الصمت العرض
والمتنبي يبحث عن ارض

ومحسد....يتوسط بطن االرض
والمتنبي في قلعة صمت

المتنبي بلغ الوهن....

صمت املتنبي

          المستقبل العراقي /خاص 

نظم المركز العراق�ي للتنمية اإلعالمية 
AMARالخيري�ة الدولية  مع مؤسس�ة 
مساءاالح�د وعلى قاعة ن�ادي العلوية 
ورش�ة عمل تثبيت االهوار ف�ي التراث 
العالمي واضافة اثار بابل للتراث نفسه 
 في البداية القى د.عدنان السراج رئيس 
المركز العراقي للتنمية اإلعالمية كلمة 
اوضح بها الهدف من الورشة واهميتها 

ومحاورها الرئيسية 
بعده�ا تحدثت البارون�ه ايما نيكلسون 
رئيسة مؤسسة عم�ار الخيرية الدولية 
عن قيمة وابعاد واهداف تثبيت االهوار 
عل�ى قائمة الت�راث مستعرضة الحركة 
ف�ي الوس�ط المحل�ي والدول�ي وم�ع 
والمتخصصي�ن  الدولي�ة  المنظم�ات 
وزياراته�ا المتعاقب�ة للع�راق للوقوف 
على حقيقة الوضع بشان اهوار العراق 
وانها اكتش�فت حج�م المأس�اة الكبير 
واالهمال لهذا الموقع البيئي واالحيائي 
المه�م وفي ختام كلمته�ا هنات العراق 
له�ذا االدراج  وايضا قدمت التهنئة لمن 

كانوا يعملون خلف المشهد 
المطل�وب  المواق�ع  ادراج  ان  مؤك�دة 
لي�س فقط وضعها في كت�اب او دعاية 
اعالمي�ة وانما يج�ب ان توضع موضع 

التنفيذ كل التعليمات .
ام�ا الدكتور قحط�ان الجب�وري ممثل 
رئاسة الجمهوري�ة فقد اكد ان الحفاظ 
عل�ى الت�راث مهم�ة وطني�ة وانسانية 
رفيع�ة المستوى . وقال :”الحفاظ على 
البيئ�ة تحت�اج لجه�ود اش�د عملية من 
الجامع�ات ومراكز االبح�اث والتطوير 
خصوص�ا م�ن المحافظ�ات الت�ي تقع 
ضمنها المواق�ع االثارية وكذلك نحتاج 
ال�ى االستعان�ة بالخب�رات الدولي�ة ،” 
واضاف الجبوري “ان دور االعالم مهم 
في توعي�ة المواطنين بالثقافة االثارية 
وبالجان�ب السياحي وايضا تعبئة الراي 
العام “.كما اشار الى دور الوفد العراقي 
في مؤتمر اسطنبول وكيف انتزع القرار 
واوض�ح ان مل�ف اث�ار بابل ق�د اكتمل 

وارسل الى منظمة اليونسكو .
ام�ا السي�د عل�ي ناص�ر مثن�ى المدي�ر 
اإلقليمي لمؤسسة امار الخيرية الدولية 
فقد استهل حديثه  بالقول :”نحن ندعو 
ف�ي مؤسستنا إلى ض�رورة عمل كل ما 
هو ممكن إلبراز تراثنا الحضاري لتعزيز 
ارتباط اإلنسان بشعبه ووطنه ، من اجل 
حش�د كل العوامل إلسترج�اع التعايش 
المجتمع�ي، الذي يعد الركن الرئيس في 
األستقرار واألمن، مم�ا يفسح المجال 
للبن�اء والتق�دم  .” واستنت�ج قناع�ة 
عميق�ة ب�� »ان سوم�ر وبابل وآش�ور 

هي اكبر من المنظم�ات الدولية، واكبر 
م�ن يونسك�و، وه�ذه المؤسس�ات لن 
تتح�رك بجدية نح�و التع�اون معنا، ما 
لم نبدأ نح�ن العراقيين خطوات عملية، 
قد تك�ون بسيطة، لكنها تش�كل نقطة 
شروع صحيحة...فمثالاً التحديد الواضح 
لمناطق اآلثار وحمايته�ا، والعمل على 
سالم�ة مواقعه�ا.« ولف�ت االنتباه إلى 
“مخاط�ر ع�دم األق�دام عل�ى م�ا يلبي 
متطلبات اليونسكو وتنفيذ اشتراطاتها 
بش�ان مستلزمات تثبيت ادراج األهوار 
في التراث العالم�ي، حيث ان المراجعة 
ستت�م في منتصف ش�هر كان�ون األول 
المقبل، وبعكسه فان ك�ل الجهود التي 
بذلت إلدراج األهوار في التراث العالمي 

ستضيع هباء.”
واستعرض�ت  سميرة ش�بيب مدير عام 
المنج�ز  االهوارحج�م  انع�اش  مرك�ز 

باالرقام والتواريخ 
مستش�ار  الالم�ي  د.عل�ي  وتح�دث 
ش�ؤون البيئة ف�ي رئاسة ال�وزراء عن 
متطلبات مابع�د ادراج االهوار موضحا 
ان هن�اك العدي�د م�ن التج�اوزات على 
المواق�ع االثاري�ة وان هن�اك كثير من 
العمل مطلوب تنظيمة وانجازه مش�يدا 
مح�ذرا  الوق�ت  وبنف�س  تحق�ق  بم�ا 
م�ن التباط�وء الكم�ال المتطلب�ات من 

التزامات العراق .
بينما عبر د. علي الشاله ) رئيس شبكة 
االعالم ( في الجلسة الثانية من الورشه 
عن جملة مالحظات سلبية في التعاطي 
مع ملف االثار ومنها وجود انبوب نفط 
يمر بالمدينة االثاري�ة وتراكم النفايات 
واالهمال ، وقال “علينا ان نكون قادرين 
على احترام االثار لالنسنية التي ائتمنتنا 
عليه�ا وان نك�ون قادرين عل�ى حماية 
التراث وصيانته  فبابل مدينة استثنائية 

ف�ي التاري�خ االنساني ولي�س كثيرا ان 
نوليه�ا االحترام ف�ي الموازنة العراقية 
وكذل�ك االم�ر ينطبق عل�ى اور والمدن 
االثارية وان التتعرض ه�ذه الموازنات 
لالنح�راف وايضا المطلوب ادراج االثار 
ف�ي المناه�ج التعليمية  وايج�اد معهد 

لالثار في الجامعات 
وفي خت�ام الورش�ة قدم�ت جملة من 

التوصيات 
مجموعة توصيات

1. النهوض بمستوى السكان المحليين 
صغي�رة  مش�اريع  وتوفي�ر  لأله�وار 
للحيلولة دون قص القصب وحماية حالة 
البيئ�ة القائمة وتنميته�ا، برفع كفاءة 
السك�ان واالرتق�اء بمهاراتهم،وإقامة 

متحف للثقافة الشعبية ومنتجاتها.
2. ع�دم الخلط بي�ن المكسب السياسي 
والثقافي في ملف األهوار، وحش�د كل 
الطاقات لتأهي�ل ملف األهوار لمراجعة 

اليونسك�و نهاي�ة الع�ام الحال�ي، ألن 
النشاط السياسي وحده لن يضمن تثبيت 

إدراج األهوار في التراث العالمي.
وبقي�ة  األه�وار  سك�ان  توعي�ة   .3
المواطني�ن بمستلزم�ات الحفاظ على 
التن�وع األحيائ�ي في األه�وار وحماية 

الطيور المهاجرة من القتل واالتجار.
4. تش�كيل هيئة ترتبط برئيس الوزراء 
معني�ة ب�إدارة مل�ف األه�وار واآلث�ار 
الكامنة في�ه، لتجاوز الخلط والتضارب 

القائم حاليااً.
5. تنظيم اجراءات تسهل تحرك المجتمع 
المدن�ي والقطاع الخ�اص ضمن خطة 

إحياء األهوار وتطويرها.
6. وضع خطة عملية تشجع المواطنين، 
ماديااً ومعنويااً،  على إعادة اللقى واآلثار 
التي بحوزتهم. والتوعي�ة بالمسؤولية 
القانوني�ة بموجب قانون اآلثار رقم 55 

لسنة 2002

ذي  ف�ي  موقعي�ة  جامع�ة  إقام�ة   .7
ق�ار بالتع�اون م�ع مراك�ز الدراس�ات 
والجامع�ات العالمي�ة، وتطوي�ر قاعة 
مؤسس�ة  المحلي..)تعه�دت  المتح�ف 
ام�ار بتول�ي تطوي�ر المتح�ف المحلي 

وتأهيله.(
8. ض�رورة صياغ�ة سياس�ة واضح�ة 
متوازنة بشان موارد العراق المائية مع 

دول الجوار. 
9. توفي�ر خب�رات طبي�ة ومراك�ز له�ا 
ثابتة ومتنقلة لرعاية مواطني األهوار، 
ضمنها مستشفى عائم متنقل. وتوفير 
اطباء ومالك طبي لرعاية سكان األهوار 
)ابدى المدير اإلقليمي ل� امار االستعداد 

المبدئي لتنفيذه(.
10. توفير خبرات عالي�ة الكفاءة لدعم 
الخب�رات المحلي�ة لمعالج�ة »كارث�ة« 
المياه الثقيلة في نهر الكحالء وتأثيرها 
على ناحيتي الكحالء وبني هاشم وبيئة 
األه�وار، والعم�ل على احي�اء محطات 

معالجة المياه واألبتكار.
والبحث�ي  األكاديم�ي  التحش�يد   .11
لجامع�ات البص�رة وذي ق�ار وميسان 
للحفاظ عل�ى بيئة األه�وار وتطويرها 
وإقام�ة بن�ى تحتي�ة بيئي�ة وسياحية 
وصحية وثقافية تتناسب والطموح في 
تثبيت ادراجها في الئحة التراث العالمي. 
وابدت مؤسسة أمار استعدادها  لوضع 
لوحات داللة في اإلهوار، وتمكين وفود 
م�ن المحافظات الث�الث دراسة تجربة 
لبن�ان ف�ي حماي�ة اثاره�ا ومحميتها، 
وتدريب المرش�دين السياحيين، بجانب 
العمل ف�ورااً عل�ى تنظيف االه�وار من 
السلط�ات  وض�ع  ش�ريطة  النفاي�ات 

ضوابط تضمن نظافتها.
12.اقت�راح إص�دار طابع ت�ذكاري عن 

االهوار .

ورشة عمل تثبيت االهوار وآثار بابل يف الرتاث العاملي
االستحقاقات املطلوبة واملنجز

تفاصيل
ص�در مؤخ�را ع�ن دار المثق�ف الع�ام للطباعة 
والنشر  مجموعته األولى ) تفاصيل ( وهوالديوان 
المشترك األول الذي جمع بين ِجنانه ٤٧ قصيدة 
تنوع�ت بين النثر والس�رد والتفعيلِة والعمودي 

وتميزت بمواضيعها واساليبها وصورها  ..
كت�ب مقدم�ة الدي�وان الش�اعر الدكت�ور جليل 
البيضاني  ومن القصائد المشاركة »مشهد«احمد 
حمي�د الخزعلي و) اعت�ذر للزه�رة البيضاء في 
هن�اك ( الحمد هاتف  و)حرز قلبي ( امنة المياح  
و)اسمران�ي( لب�راء العبي�دي ، )وهك�ذا يبدو (

لب�راق الجنابي  و)تذكرن�ي فاط����مة( الحمد 
دروي�ش م�ن سوري�ا و)عط�ار ازمن�ة (لمحمد 
شنيش�ل الربيعي و)قبل الرحيل( لمحمد عويس 
من االردن  و)في حضرة بابل (لسهام محمد من 

تونس .

»من بعي�د يأتي صوت الم�ؤذن.. يدعو إل�ى الصالة.. 
ص�وت عميق كأن�ه يأتي من عال�م غير ه�ذا العالم.. 
ش�دني الصوت.. كأنني غبت.. سافرت.. طرت بعيدا.. 
تحررت..  ال أعرف كم مر علي من الوقت لكن ما أعرفه 
أنني شعرت كأن نورا يتسلل إلى أعماقي.. ينتشر شيئا 
فش�يئا.. يفتح أبواب�ا كانت مغلقة.. يكس�ر زجاجا.. 
يحررن�ي من سجني..  بهذا األسلوب السردي المحفز 
عل�ى الترق�ب لمعرفة ما سيك�ون، وبسالس�ة ولغة 
سليم�ة، تعالج الكاتبة فاطم�ة عافي، في مجموعتها 
القصصي�ة الصادرة حديثا، مش�اكل وص�ورا حياتية 
يومية من صلب المجتمع المغربي. .تحمل المجموعة 
المطبوعة في شكل أنيق عنوانا داال »نقش على جدار 
الزمن«، ويضم الكتاب بين طياته ثمانية عش�رة قصة 
قصيرة، يتص�دره إهداء مرهف الحس وعميق المعنى 

»إلى كل روح حائرة.. تائهة في دروب الحياة«. 

نقش عىل جدار الزمن..
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امحد السقا يبدأ تصوير »أيام الغضب والثورة«
يعم�ل املمث�ل امل�ري أحم�د الس�قا 
ع�ى االنتهاء من تصوير مش�اهده يف 
مسلسل الحصان األسود بأرسع وقت، 
خاصة وأنه ينتظره فيلم أيام الغضب 
والث�ورة، ال�ذي تعاق�د عى املش�اركة 
يف بطولت�ه مع املخرج محمد س�امي، 

وتأليف وحيد حامد.
وي�ؤرخ الفيلم ملرحل�ة مهمة يف تاريخ 

مر، بدأت بعد ثورة 25 يناير 2011، 
وتنته�ي م�ع قي�ام ث�ورة 30 يونيو ، 
ويركز بشكل أس�ايس عى ما يتعرض 
ل�ه الوطن م�ن هجم�ات إرهابية مثل 
واقع�ة اختط�اف الجن�ود املري�ن، 
وأحداث رفح وغريها، ويجس�د السقا 
يف أحداثه شخصية الرئيس عبد الفتاح 

السييس.

ويرتب�ط الس�قا أيضاً بفيل�م آخر عن 
بطوالت الجيش املري بعنوان »خط 
الن�ار« عن قصة حي�اة بطل الصاعقة 
إبراهي�م الرفاعي، وم�ن املقرر أن يبدأ 
تصوير بع�د اإلنتهاء من »أيام الغضب 
والثورة« مب�ارشة، خاصة وأن مخرج 
العم�ل ش�وقي املاج�ري إنته�ى م�ن 

عمليات معاينة أماكن التصوير.

نرسين طافش بـ »لوك بدوي« ساحر بـ »الشيخة العفراء«
تس�تعد املمثلةنرسين طافش�لخوض الس�باق الدرامي 
الرمضاني بمسلسلها الجديد »العقاب والعفراء«، حيث 
كش�ف صور جدي�دة من الكوالي�س إطاللته�ا البدوية 

الساحرة.
وظه�رت الفنان�ة الش�ابة ب�دور »الش�يخة العف�راء« 
بالعب�اءة العربي�ة، والخمار، إضافة اىل الوش�م العربي 
التقلي�دي عى الوج�ه، يف اإلطاللة البدوي�ة التي زاد من 

القها الكحل العربي يف محيط العينن.
وتتج�ه طافش يف العمل لتصبح »ش�يخ القبيلة«، بدور 
غري مألوف يف »دراما البادية« عرب تسلّم امرأة الزعامة، 
يف بطولة املسلس�ل » مع الفّنان الس�عودي عبداملحسن 
النمر، بمش�اركة عدد من أب�رز املمثلن األردنين كعبري 
عيىس وجميل عواد وجولييت عواد ونبيل املشيني ولونا 

بش�ارة وع�الء الجمل وعال ياس�ن، يف عم�ل أردني من 
تأليف وس�يناريو وحوار نور ع�وض الدعجة، وإخراج 

روال حجي، وإنتاج »رشكة عصام حّجاوي«.
وتتح�دث عن بعض تفاصيل ش�خصية »العفراء« التي 
تجسدها قائلًة: »تتمتع بالذكاء واألنوثة والكيد النسائي 
والفروسية، تعيش قصة حب ملحمية مأخوذة عن قصة 
واقعية، ورصاعاً بن القلب والعقل يف حكاية تشبه زرع 
الورود يف تربة الصّبار، بعدما تتس�ّلم مقاليد املش�يخة 
إث�ر مقت�ل والدها«.وتصف حض�ور النم�ر رشيكها يف 
البطول�ة ب� »املتمي�ز والراقي«، الفت�ًة إىل أنهما يؤديان 
ش�خصيتي »عاش�قن يتقاتالن ويتحاب�ان، ويحيكان 
الدس�ائس لبعضهما يف الوقت عينه، إىل أن تحن لحظة 

الثأر ومعرفة من يصدر الحكم، القلب أم العقل«.

تعرف عىل قصة حب الفنانة »نور« اللبنانية 
احتفل�ت أم�س  االول )ماري�ان( الش�هرية بالفنان�ة 
اللبناني�ة نور بعيد ميالده�ا ال40، فقد ولدت يف لبنان 
يف 12 م�ن ع�ام 1977، حي�ث تخرج�ت من مدرس�ة 
الراهب�ات ث�م التحقت بكلي�ة الفنون الجميلة قس�م 
الرس�م والتصوير والنحت وتخرجت منها عام 2000.

كانت اإلعالنات هي بداية وصولها إىل أول ساللم الفن، 
حيث انطلقت منها إىل عالم السينما مبارشة من خالل 
أول ظه�ور لها أم�ام الكامريا يف فيلم ش�ورت وفانلة 
وكاب، ثم وقفت أم�ام املطرب التونيس صابر الرباعي 

يف فيديو كليب.
نشأت قصة حب النجمة اللبنانية نور وزوجها يوسف 
أنطاك�ي ذو األصل الس�وري يف القاه�رة، حيث تعرف 
الثنائي عيل بعضهما خالل جلس�ة جمعتهما بعدد من 

األصدقاء املشرتكن يف مارس عام 2008.
ويف اللحظ�ة األوىل الت�ي وقع�ت فيه�ا عين�ي نور عيل 
يوسف شعرت بارتياح، وتمنت لو لم يكن متزوجا وال 

توجد عالقة عاطفية بحياته.
وقال�ت الفنانة اللبنانية ن�ور يف حوارها مع اإلعالمية 
من�ى الش�اذيل، إن تلك الجلس�ة انته�ت وانطلقت مع 
والدتها التي كانت تتواجد يف القاهرة حينها إىل منزلهما 
لتتفاجأ بعد ذلك بصديق مش�رتك بينها وبن يوس�ف، 
يخربها بأن األخري طلب رقم هاتفها الشخيص. وأكدت 
أن االرتياح بينها وبن زوجها كان متبادال منذ البداية، 
واس�تمر حتى وقع�ا يف غرام بعضهما ليق�ررا الزواج، 
وبالفع�ل احتف�ال بخطبتهم�ا يف يولي�و 2008 ودخال 

القفص الذهبي يف ديسمرب من نفس العام.

كان فيلم )ش�ورت وفانلة وكاب( ه�و محطتها األوىل 
يف عال�م الفن، فقد ش�اركت فيه الفنان أحمد الس�قا 
ورشي�ف منري، وال�ذي اعت�رب نقطة انطالقه�ا، حيث 
تألقت فيه ونالت قبوال واس�عا لدي الجمهور املري، 

ما جعل من املخرجن يتهافتون عليها.
وشاركت نور نخبة من النجوم الشابة يف فيلم أصحاب 
وال بيزنس ثم يف فيلم إزاي البنات تحبك وعوكل و سيد 
العاطفي ومالكي اس�كندرية الرهين�ة وظرف طارق 
ومط�ب صناعي وكش�ف حس�اب وميكان�و ومن 30 

سنة.
ويف األعم�ال الدرامي�ة كان له�ا حض�ور كب�ري أيضا، 
فاش�رتكت يف مسلس�ل العمي�ل 1001 ودم�وع القمر 

وجنة ابليس ورسايا عابدين واالكسالنس.

اللون اخلليجي يميز جديد ديانا حداد
دبي – تعمل الفنانة اللبنانية ديانا حداد عى تسجيل 
وتنفيذ أغنيتن جديدتن ستقوم بطرحهما بالتزامن 
م�ع عرض الفيدي�و كليب لهما وذل�ك بعدما تنتهي 
م�ن تصويرهم�ا قريبا يف إح�دى ال�دول األوروبية، 
حي�ث تعمل ع�ى تجهيز األف�كار والس�يناريوهات 
التي س�يتم التصوير بها، وهي تسعى من خاللهما 
إىل إط�الالت مختلفة ومتميزة كعادته�ا يف أغنياتها 

املصورة.
وستكشف ديانا حداد عن تفاصيل العملن الجديدين 
بع�د االنتهاء من وضع صوته�ا عليهما خالل األيام 
القليلة املقبلة يف أس�توديوهات التس�جيل الصوتية 
يف دبي، حيث س�تكون إحداهما م�ن اللون اللبناني 

واألخرى من اللون الخليجي.

وقالت ديانا “أعمل جيدا عى حسن اختيار املواضيع 
واألفكار الجديدة يف الكلم�ة واللحن، وأهتم بجميع 
التفاصيل بنفيس وأضع ملساتي عليها وذلك من أجل 
إظه�ار األجمل والجديد أمام الجمه�ور الذي أضعه 
ب�ن عين�ّي يف كل عمل أقدمه”، وأضاف�ت “لدينا أنا 
وإدارة أعم�ايل وفري�ق العم�ل اإلخراج�ي ال�ذي بدأ 
عملي�ة الرتتيب واملش�اورات مجموعة م�ن األفكار 
املتميزة التي أعتقد أنها ستبهر الجمهور يف إطاللتي 
أوال وبس�يناريوهات التصوير ثانيا، وهذا أيضا من 
أجل تقديم االختالف يف كل يشء”.وكانت ديانا حداد 
قدمت مؤخ�را مجموعة من حفالت األفراح للعوائل 
يف الخليج م�ا بن دولة اإلم�ارات العربية املتحدة يف 

مدينة العن وبن دولة الكويت.

أماين السوييس: أمارس جرأيت بطرح أفكار مغايرة يف الكليبات
ترى الفنانة التونس�ية أماني الس�وييس 
أنها من الفنانات الالتي يعشقن املخاطرة 
يف أس�لوبا لغن�اء، موضح�ة أن من يحب 
املغامرة يحب الحياة، مزيحًة النقاب عن 
حبها الش�ديد للفنانة الراحلة ذكرى التي 
تميزت بمساحات الصوت، كما تستأنس 
بس�ماع أعمال ش�ريين وأنغ�ام وأصالة، 
الكويتي�ة  ون�وال  أح�الم  إىل  باإلضاف�ة 

ومحمد عبده.
وتابعت السوييس لجريدة الرأي الكويتية: 
»أنها قب�ل دخولها املج�ال الفني لم تكن 
تعان�ي أي يشء، لكن تغ�ريت الحال حتى 
ص�ارت عى النقي�ض، بعدم�ا تعمقُت يف 

تفاصي�ل العم�ل الفن�ي والتعاونات مع 
اآلخري�ن، التي ق�د تكون مهني�ة وأخرى 
مخالف�ة تماماً لهذا التوج�ه«، ورأت »أن 
الحي�اة يف النهاية ه�ي حصيلة التجارب، 
وم�ن الطبيع�ي أن كل إنس�ان ق�د يم�ر 
بعقب�ات طبيعي�ة، وعقب�ات م�ن صنع 
أش�خاص ليس�ت له�م اي صل�ة بالعمل 

الفني الحقيقي«.
يف  جريئ�ة  بأنه�ا  الس�وييس  وتع�رتف 
خ�الل  م�ن  طرحاألفكارواملضام�ن 
كليباته�ا، لكنه�ا ال تس�عى بأن تس�تغل 
هذه الجرأةمن خالل إبتذال مالبس�ها أو 

ترفاتها.

منة فضايل: يوم خطفي أسوأ ذكرى يف حيايت وسأتزوج قريبًا

رغ�م أنه�ا ترف�ض خض�وع الفنانات 
الش�ابات للجراحات التجميلية، تعرتف 
لن�ا بذهابه�ا اىل طبي�ب التجمي�ل مرة 
واحدة يف حياته�ا. الفنانة منة فضايل، 
تكش�ف مفاجآت كثرية تتعلق بأرسار 
حياته�ا الخاص�ة، وتتكل�م ع�ن أقرب 
صديق لها، وروتينها اليومي، وذكرياتها 

السيئة، وأجمل يوم يف حياتها.
- ما هو روتينك الصباحي؟ 

أهم يشء بالنسبة إيلّ هو رشب القهوة، 
ألنها تجعل مزاجي جيداً، وبعد ذلك أّتبع 
روتيناً قد يعتربه الكثريون غريباً وغري 
تقليدي، وهو ق�راءة مجالت »ميكي«، 
فأنا أحب هذا النوع من القصص، وإذا 
ل�م يكن ل�ديَّ تصوير أتفرغ ملش�اهدة 

األفالم األمريكية.
- ما الهدية التي تعتزين بها؟ 

كل هدية تقدمها يل أمي أعتز بها، ولها 
مكانة خاصة يف قلبي، ولكنها فاجأتني 
أخرياً برشاء ش�قة يل يف منطقة راقية. 

هذه الهدية أسعدتني كثرياً.
- كيف تدلّلن نفسك؟ 

من خالل الس�فر إىل دول�ة أحبها، مثل 
فرنس�ا، فأن�ا أعش�ق باري�س وأح�ب 
التس�وق يف ش�وارعها، كما أدلّل نفيس 

برشاء الساعات واملالبس.
- ما هي هوايتك املفضلة؟ 

الذه�اب إىل الن�ادي الري�ايض يومي�اً، 
فالرياض�ة  التماري�ن،  كل  وممارس�ة 

تجعلني أحافظ عى رشاقة جسمي.
- من هو أقرب صديق لك؟ 

ال صداق�ة حقيقي�ة يف الوس�ط الفني، 
كذل�ك األم�ر ب�ن الفتي�ات، ألن الكثري 
منهن مصابات لألس�ف بمرض الغرية 

الس�ابقات غدرن  والحقد، وصديقاتي 
ب�ي. صديقت�ي املقرب�ة ه�ي والدت�ي، 
واملنت�ج وائل عب�د الل�ه، وإذا وقعت يف 
أتص�ل  تعرض�ت ملش�كلة،  أو  الح�رية 

بأحمد عز ألنه بمثابة شقيقي.
- ما هو أجمل يوم يف حياتك؟ 

أح�ب ي�وم الجمع�ة بش�كل ع�ام، ألن 
عائلتي تجتمع خالله.

- ما هو أسوأ يوم يف حياتك؟ 
أي�ام كث�رية ترك�ت ذكريات س�يئة يف 
نفيس، منه�ا اليوم ال�ذي تعرضت فيه 
للخطف والرسقة، فهي ذكرى ال يمكن 
محوه�ا من حياتي. من األيام الس�يئة 
أيضاً، تلك التي ش�هدت فش�ل عالقاتي 
العاطفية، ويوم تدهورت صحة والدتي 

ودخلت املستشفى، لكنها اليوم بخري.
- أكلتك املفضلة. 

ما من أكلة معينة، لكنني أعشق الفراخ 
وامللوخية، وأحب أيضاً سلطة الحمص 

ومعظم األكالت الشامية بشكل عام.
تمّي�ز  بأنه�ا  تفخري�ن  صف�ة   -

شخصيتك. 
ثقت�ي بنف�يس، فأن�ا ال أغار م�ن أحد، 

وأشعر بأنني راضية عن نفيس دائماً.
- صفة تتمنن التحيّل بها. 

هي ليس�ت صفة، ب�ل أن أمتلك القدرة 
عى التفريق بن الشخص الطيب وذاك 

الكذاب الحاقد.
- ما هي حكمتك املفضلة؟ 

أصبح�ت أصن�ع س�عادتي بنف�يس... 
أتوقع األفضل وأستعد لألسوأ، ثم أتقّبل 

ما يحدث.
- هل ترفضن الزواج؟ 

ال، وم�ن املمك�ن أن يس�مع جمهوري 
خرب زواجي قريباً.

- ما رأيك يف عمليات التجميل؟ 
أؤيده�ا، ولكنن�ي أرف�ض أن تخض�ع 
الفنان�ات الش�ابات لعملي�ات تجمي�ل 
ملجرد تغيري شكل مالمحهن، فهذا يشء 

مستفز ومرفوض.

دانا محدان: أعيش قصة حب وأكره الرجل البخيل
ترغ�ب دان�ا حم�دان يف إثبات نفس�ها 
وبق�وة يف الوس�ط الفني خ�الل الفرتة 
املقبلة، فبعد نجاحها بدور »ش�هد« يف 
مسلسل »اختيار إجباري«، لفتت أنظار 
عدد من كبار املخرجن، لتشارك الفنان 
أحمد الس�قا بطول�ة مسلس�له املقبل 
»الحص�ان األس�ود«، وكذلك مسلس�ل 
»الطوفان«، لتنافس يف رمضان املقبل. 
التقين�ا دان�ا، فتحدث�ت ع�ن ظهورها 
عى الشاش�ة من دون ماكياج، عملها 
مع أحمد الس�قا، الخوف الذي تش�عر 
به، وحقيق�ة عملها كمصمم�ة أزياء، 
واعرتف�ت بأنه�ا تعي�ش حالي�اً قصة 

حب.
- كي�ف ج�اء ترش�يحك للمش�اركة يف 

مسلسل »اختيار إجباري«؟ 
يف البداي�ة تح�دث إيل املخ�رج مج�دي 
الس�مريي، ال�ذي رأى أن دور »ش�هد« 
مناس�ب يل، وعندم�ا ذهب�ت ملقابلت�ه 
واملؤلف حازم مت�ويل، توقعت أن يكون 
الدور كالعادة لفتاة موديل أو شخصية 
قريبة منها، نظ�راً اىل حري من قبل 
البع�ض يف نوعي�ة ه�ذه األدوار، لك�ن 
املؤلف فاجأني بأن الدور لفتاة شعبية، 
وستكون الشخصية بسيطة ومن دون 
أي مس�تحرضات تجميل، فوافقت عى 

الفور.
- قدمت شخصية »ش�هد« يف مسلسل 
عم�ا ه�و  بعي�داً  إجب�اري«  »اختي�ار 
مع�روف ع�ن الفت�اة الش�عبية، كيف 

استطعت ذلك؟ 
بالفع�ل قدمت ش�خصية »ش�هد« من 
منظ�ار مختلف، فدائم�اً نأخذ انطباعاً 
ع�ن الفت�اة الش�عبية بأنه�ا صاحب�ة 
الص�وت الع�ايل وتتع�ارك كث�رياً، وهذا 
خطأ ش�ائع يف األعمال الفنية، فليست 
كل فت�اة ش�عبية كذل�ك، له�ذا قدمت 
»ش�هد« كفتاة بس�يطة ترتدي مالبس 
عادية، مثل أي فتاة ش�عبية أشاهدها 
عندما أذهب ل�رشاء أي يشء، إذ تكون 
مالبس�ها وترفاته�ا عادي�ة، وه�ي 

شخصية طبيعية، وليس كما نشاهدها 
يف األعمال الفنية طوال الوقت.

- لك�ن، ه�ل أزعج�ك صغ�ر مس�احة 
الدور؟ 

بالفعل املشاهد صغرية للغاية، وتحدثت 
يف ذلك م�ع مؤل�ف العم�ل وتخيلت أن 
مس�احة الدور س�تكون أكرب من ذلك، 
نظراً اىل أن الخ�ط الدرامي الخاص بي 
ه�و الخ�ط الش�عبي الوحي�د يف العمل 
بأكمله، عكس خط�وط باقي األبطال، 
لكن لم نس�تطع زيادة مس�احته. ويف 
النهاي�ة، أن�ا س�عيدة بم�ا حققته من 
نجاح حتى اآلن يف هذا العمل، الذي مثَّل 

تحدياً كبرياً بالنسبة إيل.
- وماذا عن رأي ش�قيقتيك مي وميس 

يف هذا الدور؟ 
»ميس« لم تصدق دوري يف هذا العمل، 
وشجعتني بش�كل كبري عى االستمرار 

يف هذا الخط، وكذلك مي.
- وم�اذا عن عملك مع أحمد الس�قا يف 

»الحصان األسود«؟ 
مخرج العمل أحمد خالد موىس صديقي 
منذ فرتة كبرية، فهو أول ش�خص قام 
بعم�ل أوديش�ن يل يف مسلس�ل قدي�م، 
ويف كل م�رة نتقابل بها يق�ول يل: »لن 
أرشحك ألي دور إال بعد توافر شخصية 
أراك فيها«، وبالفعل رشحني لشخصية 
»ملي�س« يف »الحص�ان األس�ود«، وقال 
يل إن�ه ال ي�رى غ�ريي يف ه�ذا ال�دور، 
وه�ي فتاة مودرن تمتل�ك رشكة إنتاج 
س�ينمائي وتلفزيوني، ويف شخصيتها 
خباي�ا عديدة وه�ي املح�رك لألحداث، 
وس�عيدة بالتأكيد لعميل مع عدد كبري 
من الفنانن مثل أحمد الس�قا وشريي 

عادل ومحمد عز.
- تشاركن أيضاً يف مسلسل »الطوفان«، 

ماذا عن دورك فيه؟ 
أجس�د دور زوجة الفنان مجدي كامل، 
التي تقف إىل جان�ب زوجها يف األزمات 
التي يمر بها وتدعمه يف مشاكل يتعرض 
لها. وما يميز هذه الش�خصية أن فيها 
جانب�اً رومانس�ياً كب�رياً م�ع زوجها، 
وهو الن�وع الذي لم أقدم�ه حتى اآلن، 
وأس�تمتع أثناء أداء هذا الدور، بخاصة 
أن ه�ذا العم�ل يضم كب�ار النجوم، لذا 

أعترب نفيس محظوظة يف هذه الفرتة.
- ه�ل تش�اركن فع�اًل يف بطولة »هو 

وهي وهو«؟ 
ال، أنا ضيفة رشف يف هذا العمل لحلقة 
واحدة فقط، وأتمنى النجاح فيه ألحمد 

فهمي وأكرم حسني .
- أين أنت من السينما حتى اآلن؟ 

لألسف، لم تعرض عيلَّ أعمال سينمائية 
جي�دة حت�ى اآلن، وأعتق�د أن اإلنت�اج 

الس�ينمائي يف غالبيت�ه متجه حالياً اىل 
األف�الم الكوميدي�ة، وهن�ا ال أقصد أن 
ه�ذه األفالم س�يئة، ب�ل ال يت�م إنتاج 

نوعيات أخرى.
- ه�ل ترفض�ن اإلغ�راء يف األعمال، أم 

ليست لديك مشكلة يف هذا األمر؟ 
ليست لديَّ مشكلة يف هذا األمر إطالقاً، 
فأنا ممثلة يمكنني تقديم أي دور، لكن 
من ناحي�ة اإلغراء تهمني كثرياً طبيعة 
العم�ل ال�ذي أقدم�ه، ومن ه�و املنتج 
واملخرج واألس�ماء املش�اركة فيه، ألن 
ذلك يدل ع�ى م�ا إذا كان العمل هادفاً 
ويحمل قص�ة وقضية، لك�ن أن يكون 
الدور لإلغ�راء واإلثارة فق�ط، فهذا ما 
أرفضه، وثم�ة نجمات كث�ريات قدمن 
اإلغ�راء م�ن دون ابت�ذال، مث�ل ه�دى 

سلطان وهند رستم وتحية كاريوكا.
ويف رأي�ي، اإلغ�راء ليس بال�رضورة أن 
يكون بالعري، إذ م�ن املمكن أن يكون 
بالنظ�رة أو الصوت أو حركة الجس�م، 
يف وقت يفهم البع�ض اإلغراء بطريقة 

خاطئة.
- خض�ت العام امل�ايض تجربة التقديم 
اإلذاعي، ملاذا لم تستمر هذه التجربة؟ 
كان�ت تجربة ناجحة جداً بالنس�بة إيل 
وكرست حاج�ز الخوف بداخ�يل، الذي 
ش�عرت به يف بداي�ة العم�ل يف الراديو، 
لكنني لم أس�تمر يف الربنامج ألنه كان 
يومي�اً وُع�رض عيلَّ يف وقته�ا أكثر من 
عم�ل، وكن�ت أعتذر لعدم اس�تطاعتي 
وتقدي�م  التصوي�ر  ب�ن  التوفي�ق 

الربنامج. 
وبم�ا أن عم�يل يف الفن يحت�ل األولوية 
م�ن  بالح�زن  ش�عرت  إيل،  بالنس�بة 
اعت�ذاري عن أعمال ع�دة وتحدثت مع 

املسؤولن يف املحطة وتفهموا األمر.
- ملاذا تأخر ارتباطك حتى اآلن؟ 

لم أجد الش�خص املناس�ب، إذ ال تسري 
األم�ور دائم�اً وفق�اً لرغبت�ي، وحالياً 
يوجد ش�خص يف حياتي لك�ن األمر لم 

يصبح رسمياً بعد.

مسارات جيب
ان تصحح

يف زم�ن اختلطت في�ه األوراق وضاع في�ه كل يشء حتى 
القي�م الخالدة الت�ي يحملها اإلنس�ان ودوره وتأثريه يف 
املجتم�ع فما بالك بم�ن يحمل موهبة كب�رية او مواهب 
كبرية ترتقي إىل مس�توى األسطورة فريكن هذا الشخص 
وتضع�ف كفته وتنزل ويقابل�ه زورا وبهتاناً من تقمص 
ش�خصية األديب او الفن�ان او املمثل وهو اليملك اي نوع 
من أنواع الثقافة األدبية او الفنية ويف بعض األحيان يعجز 
عن ترتيب جملة مفيدة فرتى هذا النوع يضج باإلعالنات 
وتسوده املفاخر ويحتضنه الشارع األدبي عى الرغم من 
ركاكة وضعه وتدني املس�توى الثقايف واألخالقي يف نفس 

الوقت .
هن�اك من يدعي الف�ن وهناك من يدع�ي العمل اإلعالمي 
والصحف�ي وه�و يفتقر اىل ابس�ط مقومات ه�ذا العمل 
واليعرف اال اس�م هذا ال�يء وهذه طامة كربى ترتك اثر 
س�لبي يف املجتمع وانطباعا سيئا اليمت اىل الواقع بصلة .

لق�د كان يف ذهن�ي ان أغ�وص يف أعم�اق العظم�اء م�ن 
ه�ذا الجيل م�ن ممثلن وإعالمي�ن أمثال الفن�ان الكبري 
الدكت�ور هيث�م عبد ال�رزاق والفن�ان الكبري  مق�داد عبد 
الرض�ا  والفن�ان الدكت�ور عب�د املطلب الس�نيد وغريهم 
الكث�ري من الهامات العالية  كي نكتش�ف مايحملوه من 
مواه�ب وإبداعات وخط�ى كاملة تغذي ه�ذا الجيل أنها 
فعال حقائق مذهلة واتمنى عى الوس�ط النقدي ان ينتقد 
ويف�رز أمي�ة الفنانن واإلعالمين الذي�ن طفحت كفتهم 
يف ه�ذا الزم�ان وانخفضت كفة الكبار وتش�خيص هذه 
الحال�ة كي ال تتفاق�م يف املجتمع ويضيع الوس�ط الفني 

واألدبي يف متاهات شتى.

بقعة ضوء

مصعب احمد الهاشمي
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ديريب »الريادة والعراقة« بني الصقور والقيثارة ينتهي سلبيًا أداًء ونتيجة
       المستقبل العراقي/ عادل الالمي 

أقيمت مساء ،أمس األربعاء ، ثالث مباريات 
ضم�ن منافس�ات الجول�ة )31 ( م�ن الدوري 

العراقي الممتاز لكرة القدم -2016 2017 “.
جمعت المباراة األولى فريقي القوة الجوية 

والشرطة على ارض ملعب الشعب الدولي “.
خالف�ا للتوقع�ات لم يكن ديرب�ي العاصمة 
بي�ن الصقور والقيثارة في الش�وط األول على 
مستوى الطموح والمنتظر منهم، وكان لفريق 
الجوي�ة أفضلية نس�بية بالوص�ول إلى مرمى 
الش�رطة في أكثر من مناس�بة، بس�بب س�وء 
تنظي�م دفاع�ات القيثارة ما جع�ل منهم هدفا 
س�هال لهجمات حم�ادي احمد ورفاق�ه لكنها 
ل�م تكن هجم�ات خطيرة ولم يس�تغلها العبو 

الجوية بشكل جيد ولم تسفر عن شيء”.
بفقدان الفرص الحقيقية من طرفي اللقاء 
واستمرار المباراة بش�كل تكتيكي ممل انتهى 

الشوط االول بالتعادل السلبي”.
وف�ي الش�وط الثان�ي زاد الفريق�ان م�ن 
تحفظهما الغير مبرر واستمرت المباراة بشكل 
اليرض�ي الجماهير الحاض�رة والمتابعة للقاء 

كبير بين الفريقين العريقين “.
ل�م تش�هد المباراة لمس�ات فني�ة حقيقية 
والف�رص هددت بش�كل ج�دي المرميين رغم 
مح�اوالت العب�ي الفريقي�ن إال أنه�م أظل�وا 
الطريق إلى المرمى لتنتهي المباراة سلبية بكل 
ش�يء بين القيثارة والصقور وقبول كل منهما 

بنقطة واحدة”.
وفي اللقاء الثان�ي حافظ فريق النفط على 
صدارته لترتيب فرق الدوري بعد أن أثقل مرمى 
زاخ�و بسداس�ية نظيف�ة كان لالع�ب )محمد 

سعد( هاترك منها”.
كما تغلب نفط الوس�ط عل�ى نفط الجنوب 
بهدفي�ن مقابل ه�دف واحد في المب�اراة التي 

جمعتهما”.
وفي منافسات اليوم السابق حسم التعادل 

4 مباري�ات أقيمت في إط�ار الجولة ال�31 من 
الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم”.

فف�ي الس�ماوة ح�ل فري�ق الح�دود ضيفا 
ورغم محاوالت الفريقين إال أن الش�باك بقيت 
عصية على الطرفي�ن لتنتهي المباراة بالتعادل 
الس�لبي، واكتف�ى كل منهما بنقط�ة، وأصبح 
رصي�د الح�دود 31 نقط�ة، فيم�ا ب�ات رصيد 

السماوة 18 نقطة.
وبذات النتيجة انتهت مباراة كربالء وضيفه 
البحري، وش�هدت المب�اراة عددا م�ن الفرص 
الضائع�ة للفريقين، ليضي�ف كل منهما نقطة 
إلى رصيده فبات رصيد البحري 26 نقطة بينما 

صار رصيد الكهرباء 25 نقطة.
وحسم التعادل اإليجابي )1-1( نتيجة لقاء 
الكرخ ونفط ميس�ان، حي�ث كان الكرخ قريب 
جدا من النقاط الثالث بعد أن سجل بسام شاكر 
اله�دف االول للكرخ في الدقيقة الخامس�ة من 

المباراة.
عل�ي حس�ين أدرك التع�ادل لنفط ميس�ان 
في الدقيقة األولى م�ن الوقت بدال من الضائع 
ليخط�ف نفط ميس�ان نقط�ة ثمين�ة ليصبح 
رصي�ده 35 نقطة، فيما ب�ات رصيد الكرخ 16 

نقطة.
وفي مباراة شهدت إهدار ركلتي جزاء حسم 
التعادل الس�لبي لقاء أمانة بغداد والطلبة، ففي 
الش�وط األول أهدر اإليفواري أب�و بكر كونيه 
ركلة جزاء لفريق الطلبة، وفي الش�وط الثاني 
أهدر س�جاد حس�ين ركلة ج�زاء ألمانة بغداد، 
وبات رصيد أمانة بغ�داد 48 نقطة فيما أصبح 

رصيد الطلبة 44 نقطة.
و اعتل�ى الع�ب فريق ن�ادي ال�زوراء عالء 
عبدالزه�رة، ص�دارة هدافي ال�دوري الكروي 

الممتاز.
وتصدر عبدالزه�رة قائمة الهدافين برصيد 
16 هدفا بعد تس�جيله “هاتريك” بمرمى نادي 

الحسين.

النفط حيافظ على صدارته بسداسية يف شباك زاخو

              المستقبل العراقي/ متابعة

تأهل الع�ب التن�س اإلس�باني، نادال، 
المصنف الراب�ع عالميا، إلى الدور ثمن 
النهائي لبطولة روما لألساتذة، بفوزه 
على مواطنه نيكوالس ألماجرو 3-0، 
قب�ل انس�حاب األخي�ر إلصاب�ة ف�ي 

الركبة اليسرى.
ولم يستغرق اللقاء 24 دقيقة، قبل أن 

يضطر ألماج�رو، المصنف 73 عالميا، 
لالنس�حاب ج�راء إصاب�ة ف�ي الركبة 
نتيج�ة تحرك�ه بش�كل خاط�ئ عل�ى 
الملع�ب. وس�يواجه نادال، ف�ي الدور 
الق�ادم الفائز من لق�اء األمريكي جاك 
س�وك، المصنف 14 عالميا، والتشيكي 

جيري فيسيلي، المصنف 62 عالميا.
ويبحث النجم اإلسباني عن لقبه الثامن 
ف�ي روم�ا بع�د أع�وام 2005 و2006 

و2010  و2009  و2007 
ق�د  وكان  و2013.  و2012 

ودع البطول�ة العام الماضي من الدور 
رب�ع النهائ�ي أم�ام الصرب�ي نوفاك 
ديوكوفيتش. وتوج “الماتادور” هذا 
الع�ام بثالث�ة ألق�اب جميعه�ا على 

المالعب الترابية، في مونت كارلو 
وبرشلونة وأخيرا أساتذة مدريد 

األسبوع الماضي.

العراق تاسعا يف جدول االوسمة
              بغداد/ المستقبل العراقي

احت�ل العراق المركز التاس�ع في جدول ترتيب االوس�مة 
بانته�اء منافس�ات الي�وم الخامس من منافس�ات دورة 
الع�اب التضامن االس�المي بنس�ختها الرابع�ة والجارية 
احداثها ف�ي العاصم�ة االذربيجانية باك�و برصيد اربعة 

اوس�مة منوعة وبواقع وس�امين ذهبيين ووسام فضي 
ومثله نحاسي”.

 وواصلت تركيا تربعها على صدارة جدول الترتيب برصيد  
115 وس�اما منوع�ا بواق�ع 43 ذهبي�ا و40 فضي�ا و32 
نحاس�يا وتلتها اذربيج�ان في المركز الثان�ي برصيد 81 
وس�اما منوعا وبواقع 41 ذهبيا و24 فضيا و16 نحاسيا 

“. وصع�دت ايران ال�ى المركز الثالث بع�د ان جمعت 37 
وس�اما منوعا وبواقع 10 ذهبية و12فضيا و15 نحاسيا 
واحتل�ت اوزبكس�تان المرك�ز الرابع برصيد 34 وس�اما 
منوع�ا وبواقع 7 ذهبية و9 فضية و18 نحاس�يا ومن ثم 
اندونيس�يا بالمركز الخام�س برصيد 42 وس�اما منوعا 

وبواقع 6 ذهبية و18 فضيا و18 نحاسيا.

بايرن ميونيخ يتطلع الكتشاف مواهب جديدة

نادال يتقدم يف بطولة روما لألساتذة

فوز مانشسرت يونايتد بالدوري األورويب يمنح كاريك رقاًم قياسيًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يقت�رب ماي�كل كاريك، الع�ب نادي مانشس�تر 
يونايت�د اإلنجلي�زي، م�ن تحقي�ق رقم 
قياسي جديد في مسيرته الكروية 
خ�الل المب�اراة النهائية لبطولة 
ال�دوري األوروبي أمام أياكس 
آمس�تردام الهولن�دي المقرر 

إقامتها ف�ي مدينة س�توكهولم الس�ويدية يوم 24 
مايو/آيار الجاري.

ونجح مانشس�تر يونايت�د في إقصاء س�يلتا فيجو 
اإلس�باني من نص�ف نهائي البطولة بع�د الفوز في 
مجموع المباراتين 1-2، فيم�ا انتزع أياكس بطاقة 
التأهل من ليون الفرنس�ي بنتيجة 5/4 في مجموع 
المباراتين. ونشر الحساب الرسمي لبطولة “اليوربا 
ليج” إحصائية تشير إلى أنه في حال نجح مانشستر 

يونايت�د ف�ي التتويج بلق�ب ال�دوري األوروبي هذا 
الموس�م، سيصبح كاريك أكبر العب يفوز بالبطولة 

بعمر 35 عاًما و300 يوًما.
وينتهي عقد كاريك، الذي انضم لصفوف الشياطين 
الحم�ر قادًما من توتنهام ع�ام 2006 بصفقة بلغت 
25 مليون جنيه إس�ترليني، بنهاية الموسم الجاري 
ومن المتوقع، بحس�ب الصح�ف اإلنجليزية، تجديد 

عقده لموسم إضافي آخر.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ن�ادي بايرن ميوني�خ األلماني، 
أن�ه يتطلع إل�ى اكتش�اف المزيد من 
المواه�ب المحلية، من خ�الل مركزه 
باي�رن  “إف.س�ي  الجدي�د  التدريب�ي 
تجهيزات�ه  تكتم�ل  ال�ذي  كامب�وس”، 

قريبا.
وم�ن المقرر أن تكتم�ل أعمال البناء في 
المرك�ز، الذي تكل�ف إنش�اؤه 70 مليون 
يورو، في تموز/يوليو المقبل، على أن تنطلق 
التدريب�ات به اعتبارا من مطلع أغس�طس/آب 

المقبل.
وقال أولي هوينس، رئيس نادي بايرن ميونيخ 
“س�نقدم كل م�ا بوس�عنا من أج�ل المزيد من 
النجاح في الجانب المس�تقبلي. يجب أن يكون 
الهدف دائما هو التفوق على اآلخرين، وسنرى 

كيف يمكننا تحقيق ذلك”.
وكان ديفيد أالبا )24 عاما( آخر العب يصل إلى 
الفري�ق األول، متدرجا من قطاعات الناش�ئين 

فى بايرن، وذلك بعد نجوم آخرين قطعوا المش�وار 
نفس�ه، ومنهم فيليب الم وباستيان شفاينشتايجر 

وتوماس مولر.
ويض�م الفري�ق األول لك�رة الق�دم ف�ى بايرن، 
عددا م�ن الوج�وه الش�ابة الصاع�دة األخرى، 
مثل جوش�وا كيميتش )22 عاما(، وكينجس�لي 

كومان )20 عام�ا(، وريناتو سانش�يز )19 عاما(، 
لكنهم انضموا للفري�ق قادمين من أندية أخرى في 

صفقات كبيرة.
وس�يتولى المدرب المخضرم هيرم�ان جيرالند، 

مس�ئولية الش�ؤون الرياضي�ة، بينم�ا يتول�ى 
يوخن ش�اور المدير اإلداري السابق لنادي ريد 
بول سالزبورج النمس�اوي، مسؤولية الجانب 

اإلداري للمركز.
أم�ا حارس المرمى توم ش�تارك، س�يرحل عن 
الفري�ق األول، ويتول�ى اإلش�راف عل�ى تطوير 

الحراس الشبان.
وق�ال هوينس “كن�ا نحلم منذ أع�وام عديدة بأن 
يكون لدينا مركز تدريبي للش�باب، كالذي تمتلكه 

أندية كبيرة أخرى في العالم”.

العروض تنهال عىل العبي اليد

شباب العراق للصاالت يسحق بروناي بسداسية

صفقة هجومية مميزة تقرتب
من أتلتيكو مدريد

              بغداد/ المستقبل العراقي

انهال�ت العروض من كل مكان على العب المنتخب 
الوطن�ي بكرة اليد والذي احرز الوس�ام النحاس�ي 
ف�ي منافس�ات دورة الع�اب التضامن االس�المي 
بنس�ختها الرابعة والجارية احداثه�ا في العاصمة 
االذربيجانية باكو وتستمر لغاية الثاني والعشرين 

من الشهر الحالي.
الع�روض الكبيرة التي قدمها جمي�ع الالعبين في 
اغل�ب اللق�اءات الت�ي خاضه�ا المنتخ�ب الوطني 
والذي كان قريبا من الفوز بأحد الوسامين الذهبي 

او الفض�ي، جعل�ت العدي�د م�ن االندي�ة تطلب ود 
الكثير م�ن العبينا، فنادي بيش�كتاش التركي احد 
اق�وى االندي�ة في اورب�ا فاتح الالعب الش�اب بدر 
حم�ودي ناصر ع�ن طريق م�درب منتخ�ب تركيا 
وال�ذي يش�رف على تدري�ب فريق بيش�كتاش من 
اجل االنضمام لصفوف الفريق التركي في الموسم 
المقب�ل كما تلقى الالع�ب ذاته ال�ى جانب زمياله 
عل�ي عدنان وميثم عودة عرضا رس�ميا لالحتراف 
في صفوف نادي ياس�ت االيراني عن طريق مدرب 
منتخب اذربيجان والذي يشرف على تدريب الفريق 

االيراني.

              بغداد/ المستقبل العراقي

حص�د منتخ�ب الع�راق لكرة الص�االت، الفوز الثاني عل�ى التوالي بعدم�ا تغلب على برون�اي )1-6(، امس 
األربع�اء، ف�ي المباراة التي أقيمت عل�ى صالة بانكوك آرينا في تايالند، ضمن الجولة الثانية من منافس�ات 
المجموعة األولى في بطولة آسيا للشباب تحت 20 عاماً بكرة الصاالت 2017 في تايالند.وسجل فهد ميثاق 
في الدقيقة )5( ومحب الدين جمعة في الدقيقتين )13 و40( وغيث رياض في الدقيقة )14( وحسن كاظم 
ف�ي الدقيقتي�ن )20 و36( أهداف العراق، في حين أحرز محمد عب�د العظيم في الدقيقة )40( هدف بروناي 
الوحيد.وتق�ام الجولة الثالثة من منافس�ات المجموع�ة اليوم الخميس، حيث تلتق�ي البحرين مع ماليزيا، 
وأفغانس�تان مع الع�راق، وتايالند مع بروناي.وق�ال مدير الجهاز الفني علي طال�ب في تصريحات خاصة 
لموقع كورة الرياضي تابعته “المس�تقبل العراقي”، “سعيد جدا بالمستوى الذي قدمة الالعبون والتزامهم 
بالخطة والتكتيك الذي وضع لهم”، مضيًفا: “سعينا الى خطف النقاط الثالثة بغض النظر عن عدد األهداف 
المس�جلة، إلن نظام البطولة يتحتم علينا خوض خمس لقاءات في خمس�ة أيام وهذا يتطلب بذل مزيد من 
الجه�د، مم�ا يجعلنا أمام خي�ار إراحة الالعبين في ه�ذه المباراة، على أمل أن نالقي أفغانس�تان في مباراة 
ال تقب�ل القس�مة على إثنين”.ويتأهل أول فريقي�ن من كل مجموعة من المجموع�ات األربع إلى الدور ربع 
النهائ�ي الذي تق�ام مبارياته يوم االثنين المقبل.يش�ار إل�ى أن المنتخبين الحاصلين عل�ى المركزين األول 
والثاني في البطولة س�يمنحا بلديهما بطاقتي المش�اركة في مسابقة كرة الصاالت ضمن أولمبياد الشباب 
2018 في بيونس آيريس، حيث سيتمثل البلدين بمنتخب تحت 18 عاماً.يذكر ان أفغانستان حافظت على 
صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق األهداف  أمام العراق، مقابل 3 نقاط 

من مباراة واحدة لتايالند، في حين ال يزال رصيد ماليزيا والبحرين  وبروناي دون النقاط. 

              المستقبل العراقي/ متابعة

اقت�رب ن�ادي أتلتيكو مدريد، في حس�م صفق�ة انضمام س�اندرو راميريز، 
مهاجم فريق ماالجا، بعدما حاول إيفرتون وإشبيلية التعاقد معه.

وسجل س�اندرو 14 هدًفا هذا الموسم في الدوري اإلسباني رفقة ماالجا، 
بف�ارق هدفين فقط أقل من الفرنس�ي أنطوان جريزم�ان، مهاجم األتلتي 

الحالي.
وذكرت صحيفة “سبورت”، أن ساندرو يفضل االنضمام لصفوف أتلتيكو مدريد رغم 
رغبة إشبيلية في التعاقد معه، وحضور الهولندي رونالد كومان، مدرب التوفيز، لمراقبته 
في مباراة سيلتا فيجو، إال أّنه ينتظر رفع العقوبة على الروخي بالنكوس، لينتقل رسمًيا 

لكتيبة المدرب سيميوني.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن توتنهام انض�م أيًضا للفرق التي تس�عى للتعاق�د مع مهاجم 
برش�لونة الس�ابق، ولكن الالع�ب يفضل البق�اء في إس�بانيا وعدم الرحي�ل إلنجلترا، 
مش�يرة إلى أن ماالجا يفكر في زيادة الش�رط الجزائي في عقد الالعب، إذ يبلغ حالًيا 5 
ماليين يورو فقط.ويضع نادي بوروس�يا دروتموند األلماني، س�اندرو، بين الخيارات 

المطروحة في حال رحيل الجابوني أوباميانج عن الفريق هذا الصيف.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل ت�علم ان ...امرباطورا صينيا اكتش�ف الشاي بالصدفه يف 
عام 2737قبل امليالد , وذلك عندما س�قطت بعض اوراق نبتة 

شاي يف وعاء كان مليئا بماء ساخن
ه�ل ت�عل�م ان ...قب�ل العام1913 ل�م تكن طائ�رات الركاب 
م�زوده بمراحي�ض وكان يتع�ن عىل املس�افرين جوا ضبط 

انفسهم لحن الهبوط
هل ت�علم ان ...يوجد يف العالم نحو 6االف نوع من الزواحف و 
73ال�ف نوع من العناكب و3االف نوع من القمل و4600 نوع 

من الثدييات و9االف نوع من الطيور
هل ت�علم ان ... االوراق النقديه ال تصنع من الورق بل اساسا 

من خليط خاص من القطن والكتان
هل ت�علم ان ...طول عظمة الساعد لدى اي شخص يتساوى 

دائما مع طول قدمه
ه�ل ت�علم ان ...النحلة ترفرف بجناحيها بمعدل 350 مره يف 

الثانيه الواحدة
ه�ل ت�علم ان ...غالبية فيتامن c املوجوده يف الربتقال ترتكز 

يف القشور
ه�ل ت�علم ان ...الزرافه تس�تطيع ان تنظف اذنيها بلس�انها 

الذي يصل اىل 140سنتيمرتا
هل ت�علم ان ...يوجد يف العالم نحو مليار دراجه هوائيه

هل ت�علم ان ...يبلغ عمر القرشة الخارجيه لكوكب االرضنحو 
4,5مليون سنه اما سماكتها فترتاوح بن 25و500 كيلومرتا

صديق قديم يقدم ل�ك عونا فال ترفضه. 
ان�ت قلق وتجد صعوب�ة يف الرتكيز اال ان 
هذه املرحلة س�تنتهي قريب�ا. عاطفيا، 
الحب ما زال يف دارك وانت تعيش سعادة 

كاملة.

انتبه لوضع�ك العاطفي ألنه يبدو مربكاً 
و كعادت�ك تبدو ضائع�اً و ليس هناك ما 

يستحق القلق.

تخطط منذ مدة اليجاد يشء جديد ومما 
يل�ون حيات�ك الرتيب�ة ويضف�ي عليه�ا 
التشويق واملتعة ولكن احذر االندفاع وال 

تبن القصور عىل رمال متحركة.

صديق قديم يقدم ل�ك عونا فال ترفضه. 
ان�ت قلق وتجد صعوب�ة يف الرتكيز اال ان 
هذه املرحلة س�تنتهي قريب�ا. عاطفيا، 
الحب ما زال يف دارك وانت تعيش سعادة 

كاملة.

 ، العاطفي�ة س�تكون ممي�زة  عالقت�ك 
الس�فر سيكون مرشوعك املفضل بحيث 
ستندفع نحو أفٍق جديدة لتوسيع أعمالك 
، انتب�ه إىل صحت�ك وال تجع�ل كل يشء 

يرتاكم عليك بصورة مفاجئة.

كل االم�ور الت�ي يفتعلها ض�دك من هم 
حولك س�وف تلقى الفش�ل بسبب حس 

ادراكك لهذه االمور.

نش�اطاتك  رقع�ة  توس�يع  اىل  تمي�ل 
فاملش�اريع الكث�رة والنش�اط موجود. 
عائليا، خالفات ح�ول مراث قد تتطور. 

اخبار بعيدة تحمل البهجة لالرسة.

مهني�ا، حال�ك النفس�ية املشوش�ة تؤث�ر 
س�لبا يف عملك فتش�عر بانه ممل وفاشل. 
عاطفيا، تشتاق اىل الحبيب الغائب وتعيش 
توتراً مس�تمراً لعل ه�ذه التجربة تفيد يف 
تقربك منه اكثر من قبل عندما تجتمعان.

يب�دو أن�ك ستش�عر بف�رتة م�ن ع�دم 
االستقرار و مع ذلك ستجد هدفك يتحقق 
، مع أن التقدم الذي قد تحرزه قد يكون 

بطيئاً، فهذا لن يؤثر عليك.

راقب جيدا ما يدور حولك فقد تكتش�ف 
حقائ�ق حرت�ك طوي�ال ه�ذه اآلون�ة. 
عاطفي�ا، يف الح�ب، الرجوع ع�ن الخطأ 
مجموع�ة فضائ�ل واالنكس�ار انتص�ار 

فماذا تنتظر؟

ل�ن تتأخ�ر يف اس�تعمال كل ما ق�در لك 
م�ن جاذبية وجم�ال به�دف التأثر عىل 
م�ن تريد. ويف حال انك ترصفت بحس�ب 
مش�اعرك فانك لن تتمكن من السيطرة 

عىل املواقف

ال تلع�ب بالنار ايه�ا الحس�اس الرقيق، 
النك ل�ن تكتفي بحرق اصابعك فحس�ب 
ب�ل ستش�عل اعصابك واس�تقرارك، انت 
نسخة طبق االصل عما تعلمته من اهلك. 

فلماذا يستغربون ما تقوم به؟

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2/1 كيلو فلفل هالبينو
2/1 كيلو سجق مفروم

1 علبة جبن كريمي
1 كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة التحضر:
سخني الفرن عىل درجة حرارة 200 درجة مئوية.

يف مقالة عىل نار متوس�طة ضعي الس�جق املفروم و 
قلبي حتى ينضج.

يف بول�ة كب�رة الحج�م ضع�ي الجب�ن الكريم�ي و 
اخفقيها ثم ضعي السجق و قلبي املزيج.

قومي بتقطيع الفلفل اىل نصفن طوليا ثم ازييل منه 
البذر.

قومي بحش�و الفلف�ل الهالبين�و بمزيج الس�جق و 
الجبن الكريمي ثم ضعي طبقة من الجبن البارميزان 

عىل الوجه.
ضعي الفلفل الهالبينو يف صينية قابلة لالس�تخدام يف 

الفرن.
ضع�ي الصينية يف الفرن مل�دة 20 دقيقة حتى ينضج 

املزيج.
قدم�ي الهالبينو املكس�يكي بالس�جق كمقبالت عىل 

سفرتك.

االختالف يف بنية دماغ األطفال حيكمه وجود األشقاء
كشفت دراسة حديثة أن األطفال الذين يكربون دون أشقاء لديهم اختالفات يف 
بنية الدماغ مع أولئك الدين لديهم إخوة. وقال الباحثون أن األطفال الذين لديهم 
أشقاء يدركون عاجال أنهم ليسو “مركز العالم”.وبعد إجراء بحوث شملت 250 
طالبا، وكش�ف الباحثون من جامعة شاوث ويس�ت الصينية وجود اختالفات 
واضح�ة بن األطفال ليس فق�ط يف مناطق الدماغ املرتبط�ة بالخيال والقبول 
والتنظيم العاطفي.واس�تنتج الباحث�ون وفقا لصحيفة تليغ�راف الربيطانية 
أن بني�ة الدماغ للطفل الوحيد تعزز “الس�مات الش�خصية غر املرغوب فيها.. 
مث�ل اإلدمان واألنانية وعدم الكفاءة االجتماعية”. كما أن األطفال بال أش�قاء 
يكونون أكثر إبداعا وأقل متعة.وبحس�ب الدراس�ة فإن غياب اإلخوة واألخوات 
عىل الطفل يجعله يفتقد فرصا هامة إلعادة بناء وتكرار بعض الجوانب األكثر 
تعقي�دا م�ن العالقة بش�خص آخ�ر يف بيئة آمنة، كم�ا تنقص الطف�ل الوحيد 
فرصا كثرة لتطوير مهاراته الحياتية فيما يخص تطوير مهاراته النفس�ية يف 
التواص�ل االجتماعي والحصول عىل الدعم العاطف�ي وإمكانية التعلم.ويعتقد 
الباحث�ون أن النتائج الت�ي توصلوا إليها توحي بأن البيئ�ة األرسية تلعب دورا 

هاما يف تطوير السلوك الفردي وبنية الدماغ لدى كل شخص.

العدسات الالصقة تتكيف مع خصوصيات كل عني
ع�ىل الرغم م�ن توافر مودي�الت عرصية من النظ�ارات خفيفة الوزن 
ودون إطارات، فإن الكثر من مس�تعمليها يش�عرون بتقييد الحركة، 
ولذل�ك يلجأ الكثر من األش�خاص إىل اس�تعمال العدس�ات الالصقة، 
الت�ي يتم وضعها عىل العن بواس�طة اإلصبع، ث�م إزالتها بعد ذلك من 
أجل تنظيفها وتعقيمها. وتمتاز العدس�ات الالصقة بعدم تقييد نطاق 
الرؤي�ة عىل عكس النظ�ارات، كما يش�عر مرتدو العدس�ات الالصقة 
بزيادة حدة اإلبصار بطريق�ة طبيعية.وعادة ما يقع املرء يف حرة من 
أم�ره عند الرغبة يف اس�تعمال العدس�ات الالصقة، ودائم�ا ما يظهر 
التس�اؤل: أيهم�ا أفض�ل، هل العدس�ات الالصق�ة اللين�ة أم نظرتها 
الصلبة؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل أوضح طبيب العيون األملاني أوليفر 
هوب�ه قائال “يرتبط نوع العدس�ات الالصقة املناس�ب بكل حالة عىل 
حدة”، موصيا الش�خص الذي يرغب يف اس�تعمال العدس�ات الالصقة 
باستشارة طبيب العيون أّوال.وإذا لم يكن هناك ما يمنع من استعمال 
العدس�ات الالصقة، يقيس طبيب العيون أو أخصائي البرصيات حجم 
الع�ن ويقوم بتحليل الطبقة الدمعية. ويعترب ه�ذا اإلجراء من األمور 

املهمة للتحقق مما إذا كانت العن تميل إىل الجفاف.

اهلواتف الذكية تعجل بقرص نظر األطفال
حذرت دراس�ة أملانية جديدة من خطورة ومض�ار إدمان االطفال للهاتف 
الذك�ي، حيث ان�ه ال يهددهم بتغرات يف الس�لوك االجتماعي فحس�ب بل 
باإلصاب�ة بِقرص النظر..ويعترب قرص النظر الحاد عامل خطر بس�يط قد 
يؤدي إىل انفصال الش�بكية، أو الغلوكوما )املياه الزرقاء( أو إعتام عدسة 
العن )املياه البيضاء(.وتتمثل أعراض قرص البرص بعدم اس�تطاعة العن 
رؤية األشياء إال عىل املدى القريب. وهناك نوعان لهذا املرض، قرص النظر 
ال�كاذب وقرص النظر الحقيقي.وال يس�بب قرص النظ�ر ضعفاً يف البرص 
فق�ط، لكنه يهدد بخط�ر انفصال الش�بكية، والضمور البقع�ي، وإعتام 
عدس�ة العن املبكر.وأفاد الربوفيس�ور األملاني أنس�يلم يونيم�ان ومدير 
عيادة العيون بمستش�فى روس�توك الجامعي أن املشكلة بالنسبة للطفل 
ال تكمن يف اس�تخدام الهاتف الذكي فحس�ب، بل أيضاً يف قلة الوقت، الذي 
يتم تمضيته يف الهواء الطلق بس�بب اس�تخدام الهاتف الذكي، حيث يندر 
النظر إىل مس�افات بعيدة.وأوضح يونيمان أنه مع النظر الدائم إىل األشياء 
القريب�ة تحصل العن عىل اإلش�ارة لتكرب، مش�راً إىل أن هذه الزيادة غر 
قابلة للعودة. وكلم�ا ارتفع عدد الديوبرت، زاد طول مقلة العن،األمر الذي 

يرتتب عليه سوء رسيان الدم وضمور شبكية العن.

1مخرتع املوتور الكهربائي o سحب
2مخرتع الغسالة. 3مخرتع النظارة الطبية.
4متشابهان o الكل يسعى إليه يف السباقات.

5قام بهمة ونشاط o نصف نرحل.
6ش�جر معمر معروف يف لبنان o س�ال o زهر 

نذكره يف تحية الصباح.
7متشابهان o مخرتع الالسلكي.

8رفاهية زائدة o عشب )معكوسة(.
9دواء لوجع الرأس 10مخرتع املدفع الرشاش 

o لعبة كرة املرضب.

1مخ�رتع مقي�اس الح�رارة فهرنهاي�ت. 2إله الش�مس 
والريح والخصوبة عند قدماء املرصين o مخرتع التكييف 
)معكوس�ة(. 3رجل )مبعثرة( o حرك وخض بشدة. 4من 
هم يف مس�تواه يف التفكر o غر ناضج. 5ضعف )عامية 
من االجنبية( o موقع النزال واملنافسة )معكوسة(. 6يزيد 
قلي�ال o لربط اطراف القميص. 7هدوء o حيوان أليف من 
العائلة الس�نورية. 8مخ�رتع البندقية o مخرتع فرش�اة 
 o األس�نان. 9املورث الحامل للصف�ات الوراثية يف األحياء
نرشب ب�ه القهوة 10غر ذي لياق�ة يف الترصف وغر ذي 

هندام يف الشكل o مخرتع املنطاد.

عموديافـقـي

بدون تعليق

اهلالبينو املكسيكي 
بالسجق و البارميزان

ق اليوم..
ميزة يف هواتف هواويطب

يحت�اج بعض مس�تخدمي مواق�ع التواصل 
إىل تش�غيل أكث�ر من نس�خة م�ن تطبيقات 
التواص�ل عىل هاتفهم مع امتالكهم أكثر من 

حساب عىل تلك الشبكات.
وإذا امتل�ك مس�تخدم حس�ابن عىل ش�بكة 
تواصل اجتماعي، وأراد اس�تخدام الحسابن 
فف�ي كل مرة علي�ه أن يس�جل الخروج من 
الحس�اب األول ثم تسجيل الدخول بالحساب 
الثان�ي ألن أغل�ب الهواتف الذكية ال تس�مح 
بتش�غيل أكث�ر من نس�خة م�ن التطبيقات.

ونرشنا يف وقت س�ابق رشحا مفصال لكيفية 
ح�ل ه�ذه املش�كلة ع�ىل آيف�ون وغاالكيس 

باس�تخدام تطبيقات إضافية.لك�ن تبن لنا 
فيم�ا بع�د أن هواتف ه�واوي الصينية توفر 

هذه املي�زة بش�كل اف�رتايض ودون الحاجة 
إىل تطبيق�ات إضافي�ة متفوقة ع�ىل هواتف 
سامس�ونغ وأب�ل الت�ي تس�يطر ع�ىل عالم 
الهوات�ف الذكية.وتحمل هذه امليزة يف هواتف 
ه�واوي اس�م App Twin أي التطبيق التوأم، 
وهي تس�مح للمس�تخدم بتش�غيل نس�خة 
توأم م�ن أي تطبيق دون الحاج�ة إىل برامج 
إضافية.وتعد ه�ذه امليزة رضورية يف هواتف 
هواوي التي تعتم�د عىل رشيحتن هاتفيتن 
لكي تمكن املستخدم من تشغيل نسختن من 
واتس�اب كل منهما تعتمد عىل رقم هاتفي يف 

إحدى الرشيحتن.

روبوتات الشطرنج.. اآللة ضد اإلنسان!

ضج�ت وس�ائل اإلعالم الروس�ية 
بالفيديو الشهر الذي أظهر أحدث 
روب�وت رويس قادر عىل منافس�ة 
اإلنس�ان يف لع�ب الش�طرنج، فما 

ميزات هذا الروبوت؟
»اآللة ضد اإلنسان« هز هذا العنوان 
الكثر من الصحف ووسائل اإلعالم 
العاملي�ة بع�د مب�اراة الش�طرنج 
التي ج�رت ع�ام 1997، وجمعت 
بطل العال�م يف الش�طرنج، غاري 
كاس�باروف، بجه�از الكمبيوت�ر، 
لتنتهي بخسارة كاسباروف، ومنذ 
ذاك الح�ن أخ�ذ العلم�اء يول�ون 
اهتمام�ا كب�را لل�ذكاء الصناعي 

ويعملون عىل تطوير أنظمته.
ويف آخ�ر خط�وة روس�ية يف ه�ذا 
املجال، استعرض عدد من العلماء 
الروس فيديو يظه�ر روبوتا قادرا 
ع�ىل هزيم�ة اإلنس�ان يف ألع�اب 

الشطرنج.
وعن االخ�رتاع الجديد قال مصمم 
»الروب�وت عب�ارة ع�ن  الجه�از: 
موصول�ة  ميكانيكي�ة  ذراع 
بكمبيوتر خاص، الكمبيوتر مزود 
خاص�ة  رياضي�ة  بخوارزمي�ات 
ق�ادرة ع�ىل ق�راءة الخص�م عىل 
لوحة الشطرنج، وتحديد الخيارات 

املناسبة لهزيمته«.
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خرجيو جامعة غوغل  مطابع بغداد يف عرشينات القرن العرشين 

حسين صالح طارق حرب

في سلسلة بغدادي�ات وفي باب مهن بغدادية كان لنا 
كلم�ات عن المطابع الموجودة في بغداد في نهاية العقد 
الثان�ي من القرن العش�رين حي�ث يالحظ زي�ادة كبيرة 
في ع�دد المطابع في بغداد عن االزمن�ة َالسابقة بسبب 
استي�راد الكثير منها ورخص اثمانه�ا والتوجه  الثقافي 
واذا كان البع�ض يرجع اول مطبعة الى زمن والي  بغداد 
داوود باش�ا ١٨١٦ م حي�ث استورد مطبع�ة لبغداد لكن 
ل�م تصل بسب�ب حرقها في البص�رة والثابت هو وصول 
اول مطبع�ة لبغ�داد زمن الوال�ي مدحت باش�ا ١٨٦٩ م 
حي�ث تولت ه�ذه المطبع�ة باللغة التركي�ة طبع جريدة 
)زوراء( باالس�م العثماني وليس الزوراء باالسم العربي 
ومطبوع�ات )از دارة ايالة( بغ�داد التي تحولت فيما بعد 
الى العربية ويالحظ ان ع�دد المطابع في بغداد لوحدها 
سن�ة ١٩٣٠ يفوق عدد المطابع ف�ي جميع انحاء العراق 
حي�ث كان�ت هنال�ك ٢٧ مطبعة ف�ٌي بغ�داد  وسبعة في 
الموص�ل وستة في النجف وثالثة ف�ي البصرة ومطبعة 
واح�دة في ك�ل من كرك�وك  والحلة وكرب�الء والعمارة 

والسليمانية واربيل وراوندوز
 اما مطابع بغداد فهي مطبعة االستقالل لعبد الغفور 
البدري وايشاع لصاحبها اليشاع شوحيط واالمة ليوسف 
هرم�ز واالمي�ن لمه�دي االمي�ن واالهالي لعب�د القادر 
اسماعيل واالهلين لفرج خلف وبغداد لعبد الرحمن البناء 
والجزيرة لنادي المثنى وبيخور لشوع بيخوًر والجمعية 
الخيري�ة االسرائيلي�ة والحديثة لسليم حس�ون ودنكور 
الحديث�ة للياه�و ع�زرا دنك�ور وارش�يد لمحم�د سعيد 
وش�ركائه واسريان للخوري عبد االحد ومطبعة السكك 
الحديدية للقطر ومطبعة الشعب لجبران ملكوٌن والعراق 
لرزوق غن�ام صاحب جريدة العراق جورن�ال ووالد ملك 
اول طالبة في كلية الحقوق وانتقلت للكلية الطبية ووالد 
نزه�ت التي ذهبت في اول بعث�ة للدراسة في لبنان سنة 
١٩٣٢ ومطبع�ة العربية لسعيد جب�وري والعهد لتوفيق 
السمعاني والفرات لرشيد الصفار والمعارف لعبد الكريم 
الحاج قدوري والفنية لميناس اناتاسيان والنجاح لعزيز 

دباس والوطنية لصيون عيزر
علما ان هنالك مطابع اخرى في بغداد واقتصرنا على 
المطابع المنش�ورة في  دليل المملكة العراقية الرسمي 

لسنة ١٩٣٦ .

بسب�ب العمل صرت أتج�اذب أطراف الحديث م�ع ناس بعيدين 
ج�دا، ال أراه�م ولك�ن أكاتبه�م ويكاتبونني عبر وسيل�ة اتصاالت 
إنترنتّي�ة، هذا يتطلب أن يكون كل منا أمام كومبيوتر، الحظت منذ 
اليوم األول أن هؤالء يعرفون كل شيء، معرفتهم ال حدود لها وهم 
فتي�ان وفتيات دون الثالثين..فيه�م من هم من بلد بعيد عن العراق 
لكنه�م يعرف�ون كلم�ات أغنية “اع�زاز” لياس خضر وم�ن لّحنها 
وم�ن كتب كلماته�ا، ويعرفون بالتفصيل مص�در عبارة “أن تكون 
أو ال تكون” الش�كسبيرية ومن أي فصل، بل ومن أي مشهد ضمن 

الفصل في مسرحية هاملت.
ويعرفون أي�ن يباع أحسن آيس كريم ف�ي الطريق الواصل بين 
ميالنو وفيرونا في ش�مال إيطاليا. يستطيعون ترديد أشعار بشار 
بن ب�رد وأغاني ميلي سايروس بنفس اليس�ر. يعرفون ويعرفون، 

ومعارفهم ال حصر لها ومتنوعة.
والحظت أيضا شيئا غريبا وهو أن هؤالء مهما اتسعت وتنوعت 
معرفته�م ال يعرف�ون كي�ف يستطردون. وأن�ا أكتب ه�ذا العمود 
تذكرت الشاعر ألكساندر بوب وشعره عن المعرفة وكيف أن القليل 
منها مؤذ وخطير وكيف أن من ينهل من نبعها عليه أن ينهل بعمق 
أو ال يش�رب أبدا..ش�عر ألكساندر بوب والنهل من المعرفة نقالني 
ف�ورا إل�ى اإلبل في جيش المسلمي�ن القدامى بين العراق والش�ام 
وتعليم�ات خالد بن الوليد بسقاية اإلبل عل�ال بعد نهل ليكون ريها 
عميقا مثل المعرفة الت�ي يدعو إليها ألكساندر بوب، هذا تداع، هذا 
استط�راد تمليه المعرفة لكن ه�ؤالء ال يتداعون وال رابط موجودا 
بين ش�اعر إنكليزي من القرن الثامن عشر وخالد بن الوليد. وهذه 

معرفة غوغل.
وبع�د فت�رة، ومن جم�ع القرائ�ن واألدلة، اكتش�فت أن هؤالء 
خريج�و جامع�ة غوغ�ل. من غوغ�ل يتلق�ون معرف�ة قائمة على 
ارتش�اف جرعات صغيرة دون نهل أو عل�ل. غوغل يعطيك حجارة 

البناء حجرا حجرا وال يكشف البناء كله.
األكثر ثقافة اليوم هو األبرع في استخالص المعلومة من غوغل 
بأسرع وقت. يعرف كيف يضع كلمات معينة في االستفسار. أذكر 
أني في بدايات محركات البحث وفي عصر ما قبل غوغل كنت أزور 
موقع�ا اسمه “آس�ك جيفز” )أسأل جيفز( وكن�ت إذا أردت معرفة 
عاصمة كولومبيا أكتب بتأدب “هل لك أن تخبرني من فضلك ما هي 

عاصمة كولومبيا؟” أسأل وال أنسى “من فضلك”.
المعرفة الغوغلية معقمة ومحددة. القواميس اآلن على اإلنترنت 
تعطيك معن�ى الكلمة التي طلبتها ال غير. كنا منذ زمن نطلب كلمة 
فنفتح القاموس ونقرأ عش�ر كلمات أخرى قبل المطلوبة وبعدها 
والعق�ل يألف االستط�االت واالمتدادات ويتعلم. مح�ركات البحث 

قتلت كل هذا وصار المعمار أحجاره.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

ويـسـتـمـر الـعـطـاءمبادرات مهدوية

ترتب�ط ع�ادة اإلف�راط ف�ي مش�اهدة التلفزيون 
واستخدام أجهزة الكمبيوتر والشاش�ات واآليباد 
والهوات�ف الذكي�ة وغيرها م�ن مص�ادر التقنية 
الحديثة، إضاف�ة إلى الحرمان من النوم، بالسمنة 
وزي�ادة ال�وزن ل�دى البالغي�ن. إال أن الدراس�ات 

الحديثة تؤكد على أن هذه العادات 
غير الصحية ق�د تتسبب في سمنة 
األطفال والبالغي�ن على حد سواء، 
كما أنه�ا تت�رك تأثيراً سلبي�اً على 
مشاعر الصغار وحالتهم النفسية.

فق�د أش�ارت دراس�ة حديث�ة إلى 
أن األطف�ال ف�ي سن الث�الث الذين 
يتعرضون لروتين يومي فوضوي، 
لالنفع�االت  أكث�ر عرض�ة  بأنه�م 
والعواط�ف غير المسيط�ر عليها، 
أضافة إل�ى زيادة احتمال تعرضهم 

للسمنة في سن الحادية عشرة.
وأكدت س�ارة أندرس�ون؛ المؤلفة 
التي أشرفت على الدراسة والباحثة 
العام�ة ف�ي  ف�ي مج�ال الصح�ة 
أوهاي�و األميركية،  جامعة والي�و 
على أن ساعات النوم غير المنظمة 
وع�دم ق�درة الطف�ل عل�ى تنظيم 

مش�اعره وانفعاالته، كانا عاملين منفصلين في 
تأثيراته�م السلبية على حياة الطفل عموماً، إال أن 
البحث األخير ربط بين االثنين من خالل تسببهما 
ف�ي زي�ادة فرصة سمن�ة الطفل عن�د بلوغه سن 

المراهقة.

ق�ررت مجموع�ة »تويوت�ا« الياباني�ة لصناع�ة 
السي�ارات أن تش�ارك في تمويل مش�روع سيارة 
طائرة تطورها مجموعة من المهندسين الشباب 
يطمح�ون أن تساهم المركبة في إضاءة الش�علة 

األولمبية في دورة طوكيو سنة 2020.
ويؤكد المهندسون المنخرطون في هذا المشروع 

والذي�ن يقومون بتطوير هذه السيارة الملقبة ب� 
»سكاي دراي�ف« خالل أوقات فراغه�م أن الهدف 

هو »إنجاز نموذج أولي بحلول 2018«.
ويوض�ح القيمون على المش�روع: »نريد أن يتاح 
ألي كان التحلي�ق ف�ي الج�و مت�ى ش�اء، بحلول 
2050«، بهدف التخفيف م�ن الضغ������ط على 
الع�ام ال سيم�ا  النق�ل  وسائ�ل 
حي�ث  المتقدم�ة  البل�دان  ف�ي 
يتوق����ع ارتفاع شديد في عدد 
سائقي المركبات. وبغية تجسيد 
ه�ذه الرؤي�ة »ال بد م�ن سيارة 
ط�����ائ�رة صغ����يرة قادرة 
عل�ى اإلق�الع والهبوط بش�كل 
مدرج�ات  تتطل�ب  ال  عم�ودي 

خاصة«.
البالغة  م »سكاي درايف«  وُتصمَّ
2.90 مت�ر ط�وال و1.30 عرضا 
بطريقة تتيح لها التحليق بسرعة 
100 كيلومت�ر ف�ي الساعة على 
عل�و 10 أمت�ار والسي�ر بسرعة 
الساع�ة،  ف�ي  كيلومت�را   150
حس�ب الخطة التي نش�رت على 

االنترنت.

الله�م عج�ل لوليك الف�رج والنص�ر والعافية، 
في أجواء المناسبة العط�رة للوالدة الميمونة 
إلمامن�ا صاحب العص�ر والزمان)عج(، قامت 
جمعية أيت�ام علي)ع( - بع�ون الله وتسديده 
اإلم�ام  مدرس�ة  ال�ى  بزي�ارة   - وتوفيق�ه 
الص�ادق)ع( ]في المركز اإلسالم�ي اللبناني[ 
في »كن�دا« / مدينة  »مونتريال« ، حيث قامت 
بمفاجأة الطالب في صفوفهم وتوزيع الحلوى 
عليهم وتعريفهم بالمناسبة المباركة وإدخال 
البهجة والسرور عل�ى قلوبهم البريئة، والقى 
هذا العمل تفاعالً ُملِْفتاً وَنْوِعّياً من ِقَبل الطالب 

األفاضل.
ونس�أل الله)ع�ز وج�ل( أن ينظ�ر ال�ى ه�ذه 
األعم�ال المتواضع�ة والمساهم�ات الخجولة 
بعي�ن القب�ول، وأن يوفقن�ا لالستم�رار بذكر 
أه�ل البي�ت)ع( والتعري�ف بهؤالء األن�وار، ال 
سيم�ا أننا في بالد الغربة ونحتاج بش�كل ُملِّح 
�ال لالهتم�ام بهك�ذا نش�اطات توَعِويَّ�ة  وَفعَّ
تجاه براعمنا وأش�بالنا لتعريفه�م وتنوريهم 
بنبين�ا المصطف�ى)ص(، وبضعته سيدة نساء 
العالمي�ن)ع( وأئمتن�ا)ع( وجميع أن�وار أهل 

البيت)ع(.
وسوُلُه  َعملَُكم  اللُه  فسيرا  اعملوا  }وقل 

والمؤمنون{ .

عل�ى صعيد متصل أقام المركز اإلسالم�ي اللبناني وجمعية أيتام علي)ع( 
ف�ي مدينة »مونتريال« في دولة »كندا«، احتفاالً بهيجاً بمناسبة الذكريات 
المبارك�ة ل�والدة األن�وار اإللهي�ة، إمامن�ا سي�د الش�هداء أب�ي عب�د الله 
الحسي�ن)ع(، قم�ر بني هاش�م أبي الفض�ل العباس)ع(، إمامن�ا علي ابن 
الحسي�ن زي�ن العابدين)ع(، وإمامن�ا ومخصلنا ومنقذن�ا صاحب العصر 
والزمان)عج(، وذلك يوم األحد 14 أيار 2017 الموافق ل 17 شعبان 1438 
ن االحتفال - الذي قام بتعريفه الحاج »علي ش�بلي« -  هجري�ة. وقد تضمَّ
العدي�د من الفقرات المفيدة والجميل�ة، فكانت خيُر بدايٍة مع تالوٍة عطرة 
�بلَْين »جواد األسع�د«و »بنين الكعبي«،  آلٍي م�ن الذكر الحكيم بصوت الشِّ
�بل »إسماعيل األسعد«، قبل  وتالها قصيدة من وحي المناسبة بصوت الشِّ
أن يلقي إمام المركز اإلسالمي اللبناني سماحة السيد »نبيل عباس« كلمًة 
من وحي المناسبة، ومن ثم ألقت األخت السيدة »زينة الزين فاعور« كلمة 
جمعية أيتام علي)ع(. كما وتتضمن�ت الفقرات عرض مقاطع فيديو لكلٍّ 
من األنوار الربانية )الحسين، العباس، السجاد والمهدي]عليهم السالم[(، 
وإلقاء الحاج »فؤاد نحلة« قصائد وتواش�يح ومدائح من وحي المناسبة، 
وإلق�اء الحاج »قاسم هزيم�ة« كلمة اللجنة الدينية ف�ي المركز،  وتوزيع 
هدايا وجوائز لألطف�ال، كما وتم تقديم الطعام والحلويات للجمع الكريم 

الموالي.
نس�أل الل�ه »جل وع�ال« أن يتقبل م�ن المعنيين والمساهمي�ن والعاملين  
والباذلي�ن - مادي�اً وُجْه�داً ووقتاً وغيره�ا - بأحسن القب�ول، وأن يجعل 
سعَيُه�م َمْش�كوراً وُجْهَده�م َمْذخوراً وتعَبه�م ُمدَّخ�راً، وأن يجعلَهم من 
المرِضّيي�ن ل�دى إم�ام زماننا)ع�ج(، وأن يرزقه�م ف�ي الدني�ا زي�ارة آل 

محمد)عليهم السالم( وفي اآلخرة شفاعَتهم والسكنى في جوارهم.
}وقل اعملوا فسيرا اللُه َعملَُكم وسوُلُه والمؤمنون{ .

مشاهدة التلفزيون وقلة النوم تضاعفان سمنة الطفل تكنـولـوجيـا روسيـة جديـدةسيارة طائرة قيد اإلنجاز يف اليابان
 للطباعة ثالثية األبعاد

أك�د علماء تابعون لجامعة »ريش�ينتف« الروسي�ة، تطويرهم 
لتقني�ات جديدة ق�ادرة عل�ى تغيي�ر مفاهيم الطباع�ة ثالثية 
األبع�اد. ووفقا للعلماء فإن »الطريق�ة الجديدة للطباعة تعتمد 
عل�ى تكنولوجي�ا ال�� FDM  الت�ي تستخ�دم الم�واد متع�ددة 
الطبق�ات، هذه التقنية ستغير مفاهي�م الطباعة ثالثية األبعاد 
التقليدي�ة المتبعة في الوقت الحالي، والت�ي تعتمد على المواد 
غالي�ة الثمن كالسيليك�ون أو السيرامي�ك، وستستبدلها بمواد 
متوفرة وأرخص ثمنا كالش�مع أو البارافين الرخيص، كما أنها 
ستمكننا من زيادة دقة األجسام المطبوعة«. وعن تلك التقنية 
الجديدة جاء في البيان الصادر عن جامعة »ريشينتف«: »تمكن 
العلماء ف�ي الجامعة من تطوير تقنية متطورة للطباعة ثالثية 
األبعاد، تل�ك التقنية ستساعد على خلق أنم�اط جدية في عالم 
التصنيع ف�ي المؤسس�ات والمعامل الكبرى، وحتى ورش�ات 

التصنيع الصغيرة«.
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