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القوات األمنية تطارد »داعش« يف الصحراء
       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت القوات األمنية، أمس األربعاء، 
ع�ن إط�اق عملية عس�كرية واس�عة 
»داع�ش«  تنظي�م  عن�ارص  ملاحق�ة 
اإلرهاب�ي يف صح�راء محافظ�ة األنبار 
)غرب العراق(، فيما أكدت وزارة الدفاع 
اكتم�ال خط�ط تحري�ر مناط�ق غربي 
املحافظ�ة. وأكد قائد عملي�ات الجزيرة 
والبادي�ة للجي�ش، املس�ؤولة ع�ن أمن 
غرب األنبار، اللواء قاسم املحمدي قيام 
القوات األمنية بش�ن عملية عس�كرية 
واس�عة للتفتي�ش عن عن�ارص تنظيم 

»داع�ش« يف صح�راء األنب�ار، موضحا 
خال ترصيح صح�ايف أن العملية تمت 
بإس�ناد من مقاتيل العش�ائر. وأضاف 
أن »العملية تش�مل الصح�راء واملناطق 
الواقعة بني بحرية الثرثار ونهر الفرات«، 
مبين�ا أن الق�وات العراقي�ة س�تصل يف 
عملي�ات التفتيش إىل املناط�ق املحاذية 
لبلدة كبيس�ة. وأش�ار إىل أن الهدف من 
العملي�ة ه�و مط�اردة عن�ارص تنظيم 
»داعش« يف الصح�راء والقضاء عليهم، 
مؤكداً أن عدداً كبرياً من عنارص التنظيم 
هربوا إىل الصحراء، بعد طردهم من املدن 
واملناطق املحررة يف األنبار، الفتاً إىل قيام 

الصحراء،  التنظيم باستخدام  عصابات 
منطلق�اً لتنفيذ هجماتها اإلرهابية ضد 
املناطق اآلمنة. ب�دوره، قال القيادي يف 
الق�وات العش�ائرية بمحافظ�ة األنبار، 
عدنان العيث�اوي إن أفواجا من مقاتيل 
العشائر اش�ركوا يف العملية العسكرية 
الت�ي أطلقتها قوات الجزي�رة والبادية، 
مؤك�داً أن العملي�ة ستش�مل تفتي�ش 
مناطق واسعة يف صحراء األنبار، إلرغام 
عنارص تنظي�م »داعش« عىل تركها، أو 
القبض عىل من يبق�ى فيها من مقاتيل 

التنظيم اإلرهابي.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

تنظ�ر املحكمة االتحادي�ة العليا اليوم 
الخمي�س باربع�ة دع�وى دس�تورية، يف 
مقدمته�ا الطعن الوارد ع�ىل بعض مواد 
قان�ون املوازن�ة االتحادية العام�ة للعام 
2017. وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن املكت�ب 
العلي�ا  االتحادي�ة  للمحكم�ة  االعام�ي 

تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »املحكم�ة تعقد جلس�تها غ�داً وتنظر 

الدعاوى املدرجة عىل جدول اعمالها«.
وتابع البي�ان أن »الدعوى االوىل تتعلق 
بطعن رئيس مجل�س الوزراء/ اضافة إىل 
وظيفته بدس�تورية )23( مادة من مواد 
قان�ون املوازن�ة االتحادية العام�ة للعام 
الح�ايل«. وأوضح ان »املحكم�ة كانت قد 

قّررت يف جلستها السابقة تأجيل الدعوى 
لغ�رض انتداب خمس�ة خرباء ج�دد بعد 
الطعن ال�وارد عىل تقرير الخ�رباء الثاثة 
ان »الخ�رباء الج�دد  الس�ابقني«، مبين�اً 
س�يكلفون ايض�اً بكتاب�ة تقري�ر يتعلق 

بالجوانب الفنية ملوضوع الطعن«.
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مرص تتسلم الدفعة الرابعة من مقاتالت »رافال« الفرنسية
        بغداد / المستقبل العراقي

انضم�ت طائرتان جديدت�ان من مقاتات 
الجيل الرابع متعددة املهام من طراز »رافال«، 
أمس األربعاء، إىل تش�كيات الق�وات الجوية 
املرصية، لتمثل الدفعة الفرنس�ية الرابعة من 
ه�ذا الطراز، وفق ما ذكر املتحدث العس�كري 

املرصي عىل صفحته عىل »فيسبوك«.
يبل�غ ع�دد  الجدي�دة  الدفع�ة  وباس�تام 
الطائ�رات الت�ي وصل�ت م�رص، اعتب�ارا من 
الثان�ي م�ن 2015 حت�ى اآلن، 11  النص�ف 
طائ�رة، من إجم�ايل 24 طائرة م�ن املقرر أن 

تتسلمها مرص، وفقا للربنامج الزمني املحدد 
يف إطار اتفاق الرشاكة االسراتيجية مع دولة 
فرنسا. وتعد طائرات الرافال الجديدة بمثابة 
إضافة قوية لقدرات القوات الجوية املرصية، 
بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية 
عالية، تمكنها من تنفيذ املهام عيل االتجاهات 
االسراتيجية املختلفة، والتي تتيح لها التعامل 
مع جميع التهديدات الجوية واألرضية بكفاءة 
عالي�ة. وتتمي�ز املقاتلة بالق�درة عىل تعقب 
العدي�د م�ن األه�داف الجوي�ة، والتعامل مع 
أكث�ر من هدف يف توقي�ت واحد، بتنفيذ مهام 
الس�يطرة الجوية، وصد الهجم�ات املعادية، 

والتعام�ل م�ع األهداف ذات امل�دى البعيد من 
مختلف أوضاع االس�تعداد الج�وي يف أصعب 
الظروف. وش�اركت مقاتات رافال يف العديد 
من األنش�طة التدريبية، ومهام تأمني املجال 
الحيوي امل�رصي، وعمليات مكافحة اإلرهاب 

بالتعاون مع باقي التشكيات الجوية.
كما شاركت يف حفل تخريج دفعات جديدة 
م�ن الكليات العس�كرية أثناء افتت�اح قاعدة 
محم�د نجيب العس�كرية، بم�ا يعكس قدرة 
وكفاءة الطياري�ن املرصيني واألطقم الجوية 
عيل التعامل مع املقاتات الحديثة ويف توقيت 

قيايس.
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بريطانيا توسع برنامج يدعم الالجئني ليشمل عراقيني وفلسطينيني
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت بريطانيا أمس األربعاء توسيع نطاق برنامج 
»إعادة توطني الالجئني السوريني األكثر ضعفا« ليشمل 
الجئني عراقيني وفلسطينيني وآخرين كانوا يقيمون يف 
سوريا وفروا من الرصاع الدائر هناك إىل دول مجاورة.

وق�ال مرك�ز اإلع�الم والتواص�ل اإلقليم�ي التاب�ع 
للحكوم�ة الربيطانية ومقره دبي يف تقرير صحفي إن 
التعديل »جاء بناء عىل مقرتحات من املفوض السامي 
لش�ؤون الالجئني بشأن الحاجة إىل برنامج أكثر تنوعا 
إلعادة التوطني لتلبي�ة احتياجات الالجئني يف املنطقة، 
دون تغيري يف الخطة الرئيس�ية وهي استقبال 20 ألف 
الجئ«. ولم يحدد التقرير أعداد الالجئني غري السوريني 
املتوق�ع أن يش�ملهم الربنامج، لكن�ه أضاف »ال يمكن 
القول يف هذه املرحلة ولكن باملقارنة مع عدد السوريني 
الذي�ن أعيد توطينه�م، من املتوقع أن يك�ون عدد غري 

السوريني قليال«
وأث�رت عمليات الن�زوح الضخمة للس�وريني هربا 
م�ن القتال الدائر يف بلدهم عىل االتح�اد األوروبي الذي 
اس�تقبل نحو 1.6 مليون من املهاجرين ومن الالجئني، 

أغلبه�م م�ن س�وريا، يف الف�رتة ب�ني عام�ي 2014 
و2016.

ونق�ل البيان عن وزي�رة الداخلية أم�رب رود قولها 
»م�ن املهم أن نركز دعمنا ع�ىل الالجئني األكثر ضعفا 
يف املنطقة الذين فروا من الفظائع يف س�وريا، أيا كانت 
جنس�يتهم«. وكانت الحكومة الربيطانية قد أعلنت يف 
2015 التزامها بإعادة توطني 20 ألف الجئ سوري من 

الرشق األوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2020.
ووص�ل حت�ى اآلن بالفع�ل أكثر م�ن 7000 الجئ 

سوري إىل بريطانيا بموجب برنامج إعادة التوطني.
وبخصوص الجنسيات التي يشملها التغيري أوضح 
التقرير أنه لن يكون هناك معيار خاص بالجنس�ية يف 

إطار هذا الربنامج.
وقال مركز اإلعالم والتواصل يف التقرير »س�تواصل 
اململك�ة املتحدة االعتماد عىل املفوضية لتحديد وإحالة 
الالجئ�ني األكثر ضعف�ا. ونحن نعل�م أن الالجئني من 
فلسطني والعراق قد فروا إىل سوريا قبل اندالع الرصاع 
هناك، وأن بعض الكورد الذين يعيش�ون يف س�وريا ال 

يحملون الجنسية السورية«.

          بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس مجلس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي، أمس األربعاء، عىل رضورة 
امليض بنقل الصالحيات اىل املحافظات 
بشكل سليم وعدم تدخل السياسيني 

باالمور التنفيذية.
وأضاف يف كلمة افتتح بها اجتماع 
الهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات 
اليوم 26 تموز، حس�ب بيان ملتكبه، 
م�ن  انطلق�وا  الذي�ن  املقاتل�ني  أن 
املحافظات الس�تعادة االنبار وصالح 
الدي�ن واملوص�ل تج�اوزوا الطائفية 
وحققوا االنتص�ار والوحدة الوطنية 

بأروع معانيها«.
ودعا العبادي اىل استثمار الوحدة 
الوطني�ة والعم�ل بتف�ان وتضحي�ة 
اسوة باملقاتلني الذين حملوا ارواحهم 

عىل اكفهم.
ال�رشف  »لن�ا  العب�ادي  وق�ال 
كعراقي�ني ان نق�يض ع�ىل داع�ش، 
وسنواصل عمليات استعادة ماتبقى 
من أراض يف تلعفر والحويجة وغرب 

االنبار بنفس القوة والعزيمة«.
وم�ن جانبه أش�ار رئيس مجلس 
محافظ�ة ص�الح الدين، احم�د عبد 
الجبار الكريم، خالل تمثيله محافظة 
صالح الدي�ن يف املؤتمر يرافقه عمار 
حكم�ت نائ�ب املحاف�ظ ان »رئيس 
الوزراء أكد خ�الل لقائه معه رفضه 
التام ملحاوالت االس�تهداف السيايس 

الش�خصيات  له�ا  تتع�رض  الت�ي 
السياس�ية يف املحافظة«، مؤكداً عىل 
استقاللية ونزاهة القضاء العراقي. 

الصالحي�ات  نق�ل  وح�ول 
للمحافظات اك�د امليض بإرصار عىل 
نقل الصالحيات بشكل سليم وحسب 
تدخ�ل  وع�دم  واضح�ة  تعليم�ات 
السياس�يني باالمور التنفيذية ، كما 
وج�ه س�يادته بأن التكون الرس�وم 
اال مقاب�ل خدم�ة تق�دم للمواطنني 

والتثقل كاهلهم .
وأم�س األربع�اء، ت�رأس رئي�س 
ال�وزراء حيدر العب�ادي اول اجتماع 
للهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات 
بعد تحرير املوصل، ملناقش�ة تطوير 

الواقع الخدمي يف املحافظات. 
وق�ال املكت�ب االعالم�ي لرئي�س 
ال�وزراء يف بي�ان تلقت، الس�ومرية 
نيوز، نسخة منه، إن »اجتماع الهيئة 
العليا للتنس�يق بني املحافظات عقد 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العب�ادي«، مبينا أنه »االجتماع االول 

بعد تحرير املوصل«.
وأوضح البيان أن »جدول االعمال 
الواق�ع  تطوي�ر  مناقش�ة  تضم�ن 
الخدمي يف املحافظات واس�تقرارها 
وامل�يض بنق�ل الصالحي�ات وتقويم 
 201٨ الع�ام  موازن�ة  واع�داد 
العام�ة  والسياس�ة  للمحافظ�ات 
لاليرادات املحلي�ة وعدد من القضايا 

ذات الصلة.

ترأس أول اجتماع للهيئة العليا للتنسيق بني احملافظات

العبادي يؤكد رضورة نقل الصالحيات للمحافظات وعدم تدخل السياسيني باالمور التنفيذية

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت مديرية امل�رور العامة، أم�س االربعاء، 
جباي�ة اي رس�وم اضافي�ة ع�ىل نق�ل ملكي�ة 

املركبات.
وق�ال العمي�د عمار ولي�د من اع�الم مديرية 
امل�رور ان »املديرية لم تفرض اي رس�وم جديدة 

عىل نقل ملكية املركبات«.
واض�اف وليد ان »م�ا تردد من اخبار بش�ان 
فرض رس�وم جديدة خالل نقل ملكية السيارات 
العم�ار محافظ�ة نين�وى ه�و كالم ع�ار ع�ن 
الصحة«، مطالبا »وس�ائل االع�الم بتوخي الدقة 

لنقل مثل هكذا اخبار«.
يذك�ر ان ع�ددا من وس�ائل االع�الم ومواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ن�رشت خ�ربا تضم�ن ان 
مديرية امل�رور العامة فرضت رس�وم مالية عىل 
معامالت نقل ملكية املركبات بهدف اعادة اعمار 

محافظة نينوى، بحسب تلك املواقع.

       بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  واملهجري�ن،  الهج�رة  وزارة  كش�فت 
األربع�اء، ان قان�ون املوازنة ال�ذي أقره مجلس 
الن�واب له�ذا الع�ام ألغ�ى جمي�ع املن�ح املالية 
املخصص�ة للنازحني وفق امل�ادة ٣٣ من املوازنة 
العامة لسنة 2017. وبينت الوزارة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ان »الربملان 
حول االم�وال املخصصة كمنح مالي�ة للنازحني 
اىل املحافظات الخمس التي كانت تس�يطر عليها 
عصاب�ات داعش االرهابية إلعادة اعمارها والتي 
كان�ت تخص�ص له�م ضم�ن موازن�ات االعوام 

السابقة«. 
وأش�ار البي�ان اىل ان »امل�ادة ٣٣ م�ن املوازنة 
العامة تنص عىل تحويل 40% من االستقطاعات 
واعم�ار{  اس�تقرار  }إع�ادة  النازح�ني  لدع�م 
املناط�ق واملدن املح�ررة من االره���اب لضمان 
ع�ودة النازح�ني وتناق�ل مبالغ النس�ب الواردة 
م�ن تخصيص�ات وزارة الهج�رة واملهجري�ن اىل 
ك�وزارة  وال�وزارات  املحافظ�ات  تخصيص�ات 

الصحة والرتبية والكهرباء«.

اهلجرة: الربملان ألغى املنح 
املالية للمهجرين

 املرور تنفي جباية »اي رسوم اضافية« 
عىل نقل ملكية املركبات

         بغداد / المستقبل العراقي

الجمهوري�ة فؤاد  تلق�ى رئي�س 
معص�وم، أمس االربع�اء، تطمينات 
م�ن املجتم�ع ال�دويل بمواصلة دعم 
االنتخاب�ات  يف  س�يما  وال  الع�راق 

املقبلة.
جاء ذل�ك خالل اس�تقباله املمثل 
الخ�اص لألمني العام لألم�م املتحدة 
يف الع�����راق الس�يد يان كوبيتش، 
وفق بي�ان لرئاس�ة الجمهورية ورد 

لشفق نيوز.

كوبيت�ش  ان  البي�ان  وذك�ر 
»اس�تعرض نتائج زيارته األخرية إىل 
واش�نطن ونيويورك كما نقل تهنئة 
األم�ني الع�ام لألم�م املتحدة الس�يد 
أنطوني�و غوترييس وأعضاء مجلس 
األمن الدويل، فضال عن تهنئة يونامي 

بتحرير املوصل«.
»ثق�ة  ع�ن  كوبيت�ش  وأع�رب 
املجتم�ع الدويل بق�درة الع�راق عىل 
تحقيق االنتصار الت�ام عىل االرهاب 
خ�الل ف�رتة وجي�زة، وعزم�ه ع�ىل 
مواصل�ة الدع�م امل�ادي والس�يايس 

واالنس�اني للع�راق يف كافة املجاالت 
ومنها املس�اعدة يف اجراء االنتخابات 

املقبلة«.
م�ن جانب�ه أك�د معص�وم »بدء 
االستعدادات العسكرية واللوجستية 
لتحري�ر مدينت�ي تلعف�ر والحويجة 
وكافة األرايض املتبقية تحت سيطرة 
فل�ول عصابات داع�ش خالل الفرتة 

القريبة القادمة«.
وشدد عىل »أهمية استمرار الدعم 
واالنس�اني  والس�يايس  العس�كري 
للعراق يف حرب�ه ضد االرهاب، فضال 

عن اع�ادة آمن�ه وكريم�ة للنازحني 
واعم�ار املناط�ق املح�ررة ومبارشة 

مرشوع املصالحة املجتمعية«.
كم�ا أوض�ح معص�وم »أهمي�ة 
ومس�تويات التحضريات واالجراءات 
الج�راء  والتنفيذي�ة  الترشيعي�ة 
توقيتاته�ا  يف  املقبل�ة  االنتخاب�ات 
الدس�تورية«، مج�ددا »الثقة بقدرة 
العراقي�ني عىل حل كافة مش�اكلهم 
مش�ددا  والتفاه�م«،  الح�وار  ع�رب 
ع�ىل »روح األخوة الت�ي تربط كافة 

املكونات العراقية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

توق�ع املتح�دث باس�م الح�زب الديمقراط�ي 
الكردستاني محمود محمد، أمس االربعاء، حصول 
خيار »نعم« يف استفتاء استقالل عىل أكثر من %70 

وفق استطالعات أجراه الحزب، حسب قوله.
وق�ال، محمد، يف ترصيحات نقلتها وكالة أنباء 
االناضول الرتكية إن »كردستان لم تشهد استقراراً 
منذ إلحاقها بالعراق، والظروف االقليمية والدولية 

متاحة اآلن إللغاء حدود س�ايكس بيكو عرب إجراء 
االس�تفتاء«، حس�ب قوله. وأش�ار املتحدث باسم 
الديمقراط�ي اىل وج�ود اختالف يف مواق�ف أنقرة 
وطهران بش�أن االس�تفتاء، ونفى وجود تهديدات 
ايراني�ة ض�ده.  كما توقع، محم�د، حصول خيار 
»نعم« يف عملية االس�تفتاء املزع اجراؤها يف أيلول 
املقبل ع�ىل 70% من أصوات الناخب�ني الُكرد وفق 
االس�تطالعات التي اجراها الحزب الديمقراطي«، 
حسب تعبريه. وكان وزير املالية السابق والقيادي 

يف الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني، هوش�يار 
زيباري، أكد يف وقت س�ابق، بان »الش�عب الكردي 
مرص عىل إجراء اس�تفتاء استقالل االقليم، وليس 

هناك أي توجه لتأجيل تلك العملية«.
يذك�ر أن رئي�س اقلي�م كردس�تان، مس�عود 
بارزاني، ورؤساء االحزاب الكردية عقدوا اجتماعا 
يف )٨ حزيران 2017( وسط مقاطعة حركة التغيري 
والجماعة االسالمية، حيث قرروا إجراء االستفتاء 

يف 25 أيلول املقبل.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن النائ�ب س�عدون الدليمي، 
أم�س االربعاء، عن تأس�يس »حزب 
أبن�اء الع�راق«، فيم�ا دع�ا  وح�دة 
للح�زب  التأس�ييس  املؤتم�ر  خ�الل 
اه�ايل املناط�ق الت�������ي رضبها 
»االره�اب« اىل التع�اون مع األجهزة 
األمنية من أج�ل اتخاذ كافة التدابري 

لتحصني هذه املناطق.
املؤتم�ر  خ�الل  الدليم�ي  وق�ال 
الخ�اص بإع�الن املؤتمر التأس�ييس 
ل�� »حزب وح�دة ابناء الع�راق«، إن 
»املرحلة املقبل�ة توجب عىل الجميع 
الت�زام النه�ج الديمقراطي الس�ليم 
م�ن خ�الل االبتع�اد ع�ىل الطائفية 

والعرقية«.
»أبن�اء  أن  الدليم�ي،  وأض�اف 

املحافظ�ات الت�ي رضبه�ا االرهاب 
التحتي�ة  بناه�ا  ودم�ر  االعم�ى 
ه�ي  اهله�ا  ورشد  واالجتماعي�ة 
بحاج�ة ماس�ة لتظاف�ر كل الجهود 
من أجل بن�اء محافظاته�م«، داعيا 
ابناء تلك املحافظات اىل »التعاون مع 
االجهزة األمني�ة والحكومات املحلية 
واملركزي�ة م�ن اج�ل اتخ�اذ كاف�ة 
التدابري لتحصني هذه املناطق فكريا 

للحيلولة دون  وثقافي�ا واجتماعي�ا 
تكرار ما حصل«.

ودعا الدليم�ي اىل، »ابعاد القوات 
ب�كل  االمني�ة  والق�وات  املس�لحة 
صنوفه�ا ع�ن التس�يس والتحزب«، 
الفتاً اىل أن »ه�ذه القوات هي جرس 
واص�ل اىل كل الع�راق واذا ما تحزب 
او تس�يس ف�ال نجن�ي اال التقات�ل 

والتفكك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مص�در مطلع ب�أن وزي�ر الداخلي�ة ت�رأس اجتماعا 
لالس�تخبارات والجريمة املنظمة، فيما اشار اىل انه شكل خلية 

ازمة للجرائم التي حدثت مؤخرا.
وق�ال املص�در ان »وزي�ر الداخلية قاس�م االعرج�ي ترأس 

اجتماعاً مهماً لالستخبارات والجريمة املنظمة«.
واض�اف املص�در الذي طل�ب عدم الكش�ف عن اس�مه، ان 
»االعرجي امر بتشكيل خلية ازمة للجرائم التي حدثت مؤخرا«، 
مش�ريا اىل ان »الوزير اكد ان اغلب تلك الجرائم التي حدثت هي 

جنائية«.
واعلن مستش�ار وزي�ر الداخلية وهاب الطائ�ي عن اعتقال 
قاتل طبيبة وثمان عصاب�ات متورطة بعمليات خطف االطباء 
يف بغ�داد، وفيما طمأن املواطنني بان الوزارة س�تقف باملرصاد 
للمجرم�ني، هدد باتخاذ االج�راءات الرادعة ملنع كل من يحاول 

االخالل باالمن العام من خالل معلومات كاذبة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أحبطت قوات الحش�د الش�عبي هجوماً انتحارياً عىل نقطة 
تفتيش لها بني جرف النرص شمال بابل ومحافظة االنبار.

وقال رئي�س اللجنة األمنية يف مجلس باب�ل فالح الخفاجي 
ان »الحش�د الش�عبي يف جرف الصخر صد هجوم�اً عىل نقطة 
تفتي�ش ب�ني ج�رف الن�رص واالنب�ار بس�يارة ودراج�ة نارية 

يقودهما انتحاريان«.
وأضاف ان »الدراجة نارية تم تفجريها قرب الس�يطرة مما 
ادى اىل اصابة عنرص بالحش�د الشعبي يف حني الذ االنتحاريون 

يف السيارة بالفرار«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعليم العايل والبح�ث العلمي، أمس االربعاء، 
عن اتفاقها م�ع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
»اليونسكو« عىل الرصانة العلمية لخريجي الجامعات األجنبية 

يف التخصصات الطبية.
وق�ال وزير التعليم الع�ايل عبد الرزاق العي�ى خالل لقاءه 
بوفد منظمة اليونس�كو وعدد من خريجي الجامعات األجنبية 
لالختصاص�ات الطبي�ة، إن »الع�راق م�اض يف تطبي�ق آلي�ات 
ترص�ني العملي�ة التعليمية لخريج�ي الجامع�ات األجنبية من 
الطلب�ة العراقيني، عرب اعتم�اده معايري دولية يف مجال معادلة 

شهادتهم وال سيما يف التخصصات الطبية«.
وأض�اف العي�ى، أن »إج�راءات امتحان معادلة الش�هادة 
العلمي�ة لخريجي الجامعات األجنبية ال س�يما يف التخصصات 
الطبي�ة هو اجراء معتمد يف الجامعات العاملية الرصينة«، مبينا 
أن »التش�كيالت الجامعي�ة يف الع�راق ملتزم�ة بالتوج�ه نحو 
تنمية مهارات الخريجني عىل املس�توى العلمي واملهني، لتعزيز 
مس�توى امل�الكات التي تعمل ع�ىل تطوير مختل�ف القطاعات 

العلمية والثقافية يف البلد«.
من جانبه، أكد ممثلو منظمة اليونسكو أن »اآلليات املعتمدة 
لدى العراق يف معادلة الشهادات تتحرك ضمن املعايري العاملية«، 
الفتني إىل »تعزيز التعاون الثنائي مع العراق يف مجاالت الرصانة 

والتقويم العلمي«.
وتعترب منظمة اليونس�كو هي احدى ال�وكاالت املتخصصة 
التابع�ة ملنظمة االم�م املتحدة والتي تاسس�ت يف ع�ام 1945، 
وهدف املنظمة الرئييس هو املساهمة بإحالل السالم واألمن عن 
طريق رفع مس�توى التعاون بني دول العالم يف مجاالت الرتبية 
والتعلي�م والثقافة إلح�الل االح�رتام العاملي للعدالة ولس�يادة 

القانون ولحقوق اإلنسان ومبادئ الحرية األساسية.

وزير الداخلية يشكل خلية أزمة ملعاجلة 
اجلرائم التي حدثت مؤخرًا

احلشد الشعبي حيبط هجومًا انتحاريًا 
بني جرف النرص واالنبار

العراق واليونسكو يتفقان عىل الرصانة العلميـة 
خلرجيي اجلامعات األجنبية بالتخصصات الطبية

األمم املتحدة ملعصوم: مستمرون بدعمكم

الديمقراطي الكردستاين يتحدث عن »70%« من سكان االقليم 
سيصوتون بـ »نعم« لالستفتاء

سعدون الدليمي يعلن عن تأسيس »حزب وحدة ابناء العراق«
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العامة لصناعة الس�يارات واملعدات إح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن عن فرصة مغرية ملشرتي منتجاتها.

ونق�ل بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ع�ن مدير عام الرشكة 
أحم�د رزي�ن ان الرشكة »وبالتعاون م�ع مديرية املرور العامة تق�وم بمنح لوحات 
مروري�ة }فح�ص مؤقت{ للمواطن الذي يقوم برشاء س�يارة   م�ن منتجاتها ولحني 

منحه الرقم املروري الخاص بمركبته«.
وأش�ار إىل »إع��داد برنامج من قبل مديرية املرور العامة يتم من خالله منح الرقم 
املروري وتثبيته  داخل الرشكة من خالل قس�م التس�ويق تسهيال للمواطنني،« الفتا 
اىل »التوص�ل وبعد املفاوضات التي جرت مع مديري�ة املرور العامة اىل اتفاق يقيض 
بتخصي�ص عدد من االرقام   املرورية }فح�ص مؤقت{ لغرض منحها لزبائن الرشكة 

عند رشائهم سيارات من إنتاجها ولكافة االنواع«.

رشكة صناعة السيارات تعلن منح لوحات »فحص مؤقت« ملشرتي منتجاهتا

      بغداد / المستقبل العراقي

يف الوق�ت ال�ذي بدأ فيه الن�اس العودة إىل 
بيوته�م يف املوصل وغريها م�ن املناطق التي 
تمت استعادتها من تنظيم »داعش« يف شمال 
العراق يتساقط املئات ضحايا للقنابل بدائية 
الصن�ع واملتفجرات التي زرعه�ا اإلرهابيون 
األم�ر ال�ذي يعرقل جه�ود إع�ادة الحياة إىل 

طبيعتها.
البي�وت  يف  الخداعي�ة  ال�رشاك  وتنت�رش 
واملدارس واملساجد والشوارع لتمثل مشكلة 
كربى يف الشطر الغربي من املوصل يف أعقاب 
سيطرة القوات العراقية عليه هذا الشهر بعد 

معارك استمرت تسعة أشهر.
وفيم�ا وراء املوص�ل يف الق�رى والحقول 
املمتدة من س�هل نينوى إىل إقليم كردس�تان 
زرع عن�ارص التنظيم قنابل بدائية وألغاما يف 
منطقة شاس�عة مع انكماش املساحة التي 

يسيطرون عليها.
وق�ال كري�ج ماكين�ايل مدي�ر العملي�ات 
بم�رشوع بيبول�ز اي�د النرويج�ي ملكافح�ة 
املتفج�رات »حج�م انتش�ار األلغ�ام؟ توجد 
كيلوم�رتات وكيلوم�رتات وكيلوم�رتات م�ن 
العب�وات الجاه�زة لالنفجار، حساس�ة بما 
يكفي لكي يفجرها طف�ل وقوية بما يكفي 

لنسف شاحنة«.
ويق�ول خرباء إن األلغام عادة ما تزرع يف 
صف�وف يف األرض املفتوحة غ�ري أن العبوات 
املتفج�رة البدائية يف املبان�ي تتصل باألجهزة 
املنزلية مثل الربادات )الثالجات( والسخانات 
والتلفزيون�ات وتضب�ط لك�ي تنفج�ر عن�د 

الضغط عىل زر أو فتح باب.
وتق�ول دائ�رة األعمال املتعلق�ة باأللغام 
التابع�ة لألم�م املتح�دة الت�ي تنس�ق حملة 
التطهري إن حوايل 1700 شخص سقطوا بني 
قتيل وجريح بس�بب تلك املتفجرات منذ بدء 

عمليات التطهري يف ترشين األول املايض.
ويس�عى »داع�ش« من خالل اس�تهداف 
املدنيني اىل إحباط مساعي تحقيق االستقرار 
الرامية إلع�ادة الناس إىل بيوته�م وأعمالهم 
ودراس�اتهم وإع�ادة بن�اء البني�ة التحتي�ة 

واستعادة سيادة الحكومة.
وتق�ع قري�ة الش�يخ أم�ري ع�ىل الطريق 
الرئي�ي ب�ني إربي�ل واملوص�ل ع�ىل الخ�ط 
الفاص�ل بني مناطق س�يطرة كل من األكراد 
والجيش العراقي وهي مهجورة ومدمرة من 

جراء القصف شأنها شأن مئات القرى.
ويف قي�ظ صباح ح�ار كان حكي�م حازم 

)37 عام�ا( يعم�ل مع ش�قيقه وع�دد قليل 
م�ن أصدقائه إلصالح بيت�ه وكانوا يخلطون 

األسمنت ويبنون جدارا.
وق�ال حازم إن�ه بخ�الف عائلت�ه عادت 
للقرية عائلة وحيدة أخرى من عائالت القرية 
التي كانت تعيش فيها 120 أرسة من الس�نة 
والش�يعة وذلك منذ اس�تعادتها م�ن تنظيم 

»داعش« يف ترشين األول.
وعندم�ا ع�اد كان�ت ال�رشاك الخداعي�ة 
تنت�رش يف بيته ويف املبان�ي املجاورة وحظائر 
الحيوان�ات. وتم تلغي�م بيوت كث�رية أخرى 

بعب�وات ناس�فة بدائي�ة الصن�ع. كما حفر 
تنظيم داعش أنفاقا يف القرية وحولها. وقال 
حازم إن فريق�ا من املجموعة االستش�ارية 
لأللغام قام بتطهري معظمها غري أنها مازالت 
تمثل خطورة. وقال حازم إن صبيا عمره 12 
عاما يرعى الغنم التقط قبل بضعة أس�ابيع 
جس�ما م�ن األرض انفجر فيه وب�رت أصابع 

إحدى يديه.
وقال ش�قيقه غس�ان عباس ح�ازم )35 
عام�ا( مش�ريا إىل بي�وت هدمه�ا التنظي�م 
ورضب�ات جوي�ة للتحالف بقي�ادة الواليات 

أرستيهم�ا  أن  الرج�الن  وأوض�ح  املتح�دة. 
اربي�ل  يف  مس�تأجرة  حج�رات  يف  تقيم�ان 

وقراقوش.
وقال حازم »ال يوجد يشء هنا. ال مدرسة 
وال دواء وال مي�اه. مجرد برئ. أرجو أن يعود 

اآلخرون. وإذا لم يعودوا فما العمل؟«
ويف قراق�وش الواقعة يف املنطقة نفس�ها 
قت�ل أفراد عائلت�ني عائدتني عندما دهس�ت 

السيارتان اللتان كانوا فيهما لغما فانفجر.
ق�ال ماكينايل مدي�ر العملي�ات بمرشوع 
بيبول�ز اي�د إن أرسة واحدة فق�ط من رعاة 

الغنم تعيش يف القرية بصفة دائمة.
ويف قري�ة كربيل القريبة ع�ادت حوايل 20 
أرسة منذ شباط بعد أن طهرت فرق مرشوع 

بيبولز ايد املدارس والبيوت.
يف  باألعم�ال  القائ�م  س�تيوارت  ورضب 
بعث�ة االتح�اد األوروبي مث�ال بفصل درايس 
يف الفلوج�ة زرع�ت في�ه املتفج�رات تح�ت 
أل�واح األرضية لقتل األطفال عند عودتهم إىل 

فصولهم وتم اكتشافها يف الوقت املناسب.
وق�ال س�تيوارت إن من املش�اكل الكربى 
س�عي البعض إىل تس�وية األمور بأنفس�هم 

ومحاول�ة تطه�ري بيوته�م بأيديه�م وكذلك 
لعب األطفال يف الش�وارع ما يجعلهم عرضة 

للسقوط ضحايا الرشاك الخداعية.
ويف مكت�ب م�رشوع بيبولز اي�د يف اربيل 
ع�رض ماكينايل أح�د قدامى رج�ال الجيش 
األمريكي، والذي شارك يف تطهري مناطق من 
أخط�ار املتفج�رات يف بالد م�ن كولومبيا إىل 
أفغانس�تان، مجموعة من العب�وات بعضها 

مصنع من قطع من املعدن يغطيها الصدأ.
وأكثرها ش�يوعا هو »القرص الضاغط« 
املكون م�ن لوح�ني طويلني تفص�ل بينهما 
م�ادة يتص�ل أحدهما بقطب س�الب واآلخر 
بقط�ب موجب وعن�د الضغط علي�ه بالقدم 

تنغلق الدائرة وتنفجر العبوة الرئيسية.
تجمي�ع  خ�ط  »ه�ذا  ماكين�ايل  وق�ال 
صناعي. ه�ؤالء القوم متعلم�ون ويفهمون 

االلكرتونيات«.
وأض�اف أن القائم�ني عىل صن�ع القنابل 
يتعلم�ون أيض�ا م�ن أس�اليب القائمني عىل 

التطهري ويتكيفون معها.
ويش�ارك يف حمل�ة مكافح�ة املتفجرات 
الس�لطات العراقية والكردية واألمم املتحدة 
ومجموعة من املنظمات األهلية واملؤسسات 

التجارية. ويتجاوز نشاطها تطهري املواقع.
وتقدم فرق التواصل مع املجتمع دروس�ا 

للتوعية بمخاطر األلغام ملئات من الناس.
ويف مدرس�ة يف غرب املوص�ل أعيد فتحها 
مؤخرا بعد ثالث س�نوات من سيطرة داعش 
قالت ذكريات محمد حس�ني كبرية املعلمات 
إن األطفال يتلقون دروسا يف التوعية بااللغام 

واملتفجرات يف إطار املنهج الدرايس.
وتق�وم املجموع�ة االستش�ارية لأللغام 
أيض�ا بتدريب الناس عىل التعامل مع تطهري 
املتفجرات يف مجتمعاتهم كما يتدرب املدنيون 
لكي يكون�وا يف طليع�ة األجه�زة التي تقدم 

االسعافات األولية لضحايا التفجريات.
غ�ري أن البريوقراطية والتموي�ل يعوقان 
إحراز تق�دم ويقول القائم�ون عىل التطهري 
إن املوارد غري كافية. وبالنس�بة لعام 2017 
حصل�ت دائ�رة األعم�ال املتعلق�ة باأللغ�ام 
التابعة لألمم املتحدة عىل 16 مليون دوالر من 

التمويل املطلوب البالغ 112 مليون دوالر.
كذلك فإن استعادة املوصل ال تمثل سوى 
أحدث مراحل هذا الب�الء. إذ تنترش يف العراق 
املتفج�رات التي ترج�ع إىل الح�رب العراقية 
االيرانية وإىل حرب صدام حس�ني عىل األكراد 
وكذلك الحرب التي قادتها الواليات املتحدة يف 

أعقاب غزو العراق عام 2003.

       بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  األمني�ة،  الق�وات  أعلن�ت 
األربعاء، عن إطالق عملية عس�كرية 
تنظي�م  عن�ارص  ملالحق�ة  واس�عة 
صح�راء  يف  اإلرهاب�ي  »داع�ش« 
محافظة األنبار )غرب العراق(، فيما 
أك�دت وزارة الدف�اع اكتم�ال خطط 

تحرير مناطق غربي املحافظة.
الجزي�رة  عملي�ات  قائ�د  وأك�د 
والبادية للجيش، املس�ؤولة عن أمن 
غرب األنب�ار، اللواء قاس�م املحمدي 
قي�ام الق�وات األمني�ة بش�ن عملية 
ع�ن  للتفتي�ش  واس�عة  عس�كرية 
عن�ارص تنظيم »داع�ش« يف صحراء 
ترصي�ح  خ�الل  موضح�ا  األنب�ار، 
صحايف أن العملية تمت بإس�ناد من 

مقاتيل العشائر.
تش�مل  »العملي�ة  أن  وأض�اف 
الصحراء واملناطق الواقعة بني بحرية 
أن  الف�رات«، مبين�ا  الثرث�ار ونه�ر 
القوات العراقية س�تصل يف عمليات 
التفتي�ش إىل املناط�ق املحاذية لبلدة 

كبيسة.
وأش�ار إىل أن الهدف م�ن العملية 
هو مطاردة عنارص تنظيم »داعش« 
يف الصحراء والقض�اء عليهم، مؤكداً 
أن ع�دداً كب�رياً من عن�ارص التنظيم 
هرب�وا إىل الصحراء، بعد طردهم من 
املدن واملناطق املحررة يف األنبار، الفتاً 

إىل قيام عصابات التنظيم باستخدام 
الصحراء، منطلق�اً لتنفيذ هجماتها 

اإلرهابية ضد املناطق اآلمنة.
ب�دوره، ق�ال القي�ادي يف القوات 
األنب�ار،  بمحافظ�ة  العش�ائرية 

م�ن  أفواج�ا  إن  العيث�اوي  عدن�ان 
مقاتيل العشائر اش�رتكوا يف العملية 
ق�وات  أطلقته�ا  الت�ي  العس�كرية 
الجزيرة والبادي�ة، مؤكداً أن العملية 
ستش�مل تفتيش مناطق واس�عة يف 

صحراء األنبار، إلرغام عنارص تنظيم 
»داعش« ع�ىل تركها، أو القبض عىل 
م�ن يبقى فيها من مقات�يل التنظيم 

اإلرهابي.
وأوضح أن وجود تنظيم »داعش« 

يف مس�احات واس�عة م�ن الصحراء 
الغربي�ة ملحافظة األنب�ار يعترب أمرا 
واملناط�ق  للم�دن  بالنس�بة  مقلق�ا 
املح�ررة واآلمن�ة، مش�ريا إىل ازدياد 
الخروق�ات األمني�ة يف الفرتة األخرية 

بسبب عدم قدرة القوات العراقية عىل 
ضبط األمن يف املناطق الصحراوية يف 

املحافظة.
ولف�ت إىل أن الخطر ال يزال يداهم 
مدينة هيت الت�ي أعلن عن تحريرها 

الع�ام امل�ايض، ومدينة حديث�ة التي 
عجز »داعش« عن اقتحامها، بسبب 
وجود التنظيم يف م�الذات صحراوية 
آمن�ة قريبة م�ن املدينت�ني، مبينا أن 
العمليات العس�كرية يج�ب أن تركز 
عىل الصح�راء املمتدة حت�ى الحدود 
األردنية والس�ورية غرب�ا، واملرتبطة 
بمحافظت�ي ص�الح الدي�ن واملوصل 

شماال.
إىل ذلك، أكد املتحدث باس�م وزارة 
الخ�ري  محم�د  العمي�د  الدف�اع 
اكتم�ال الخطط واملعدات والقطعات 
العملي�ات  النط�الق  العس�كرية 
العس�كرية لتحري�ر مناط�ق غربي 
األنبار، وبلدة تلعفر باملوصل، موضحاً 
يف بيان أن توقيتات انطالق العمليات 
العس�كرية ال يمك�ن الترصي�ح بها 

بسبب رسية املعلومات.
وق�د تح�ّدث رئي�س الجمهورية 
فؤاد معصوم إىل األمم املتحدة بش�أن 
العملي�ات العس�كرية املرتقبة، فيما 
أكد ملبعوث املنظمة األممية استعداد 

العراق إلنقاذ النازحني.
وع�ىل الرغ�م م�ن إع�الن القوات 
العراقي�ة الع�ام املايض، ع�ن تحرير 
األنب�ار  بمحافظ�ة  مهم�ة  م�دن 
كالفلوج�ة والرمادي وهي�ت، إال أن 
تنظيم »داعش« ال يزال يس�يطر عىل 
بل�دات القائ�م وراوة وعان�ة غرب�ي 

املحافظة.

التنظيم اإلرهابي وضع »عبوات« يف أساسات املدارس واملستوصفات ويف أماكن رعي االغنام

قنابل »داعش« البدائية تعطل عودة نازحي أرياف املوصل إىل منازهلم

العمليات العسكرية تستهدف القضاء على خاليا االنبار والتوجه بعدها إىل حترير عنه وراوة والقائم

القوات األمنية تطارد »داعش« يف الصحراء

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

الي�وم   العلي�ا  االتحادي�ة  املحكم�ة  تنظ�ر 
الخمي�س باربع دعوى دس�تورية، يف مقدمتها 
الطع�ن الوارد ع�ىل بعض مواد قان�ون املوازنة 

االتحادية العامة للعام 2017.
وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن املكت�ب االعالمي 
للمحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »املحكم�ة تعق�د 
جلس�تها غ�داً وتنظ�ر الدع�اوى املدرج�ة عىل 

جدول اعمالها«.
وتابع البيان أن »الدعوى االوىل تتعلق بطعن 
رئي�س مجل�س ال�وزراء/ اضاف�ة إىل وظيفته 
بدس�تورية )23( مادة من مواد قانون املوازنة 

االتحادية العامة للعام الحايل«.
وأوض�ح ان »املحكم�ة كان�ت قد ق�ّررت يف 
جلستها السابقة تأجيل الدعوى لغرض انتداب 

خمسة خرباء جدد بعد الطعن الوارد عىل تقرير 
الخرباء الثالثة الس�ابقني«، مبين�ًا ان »الخرباء 
الج�دد س�يكلفون ايض�اً بكتابة تقري�ر يتعلق 

بالجوانب الفنية ملوضوع الطعن«.
وأش�ار البيان إىل أن »الدعوى الثانية اقامها 
رئيس مجلس املفوضني يف املفوضية املس�تقلة 
لالنتخابات/ اضاف�ة إىل وظيفته بطلب الحكم 
باعتبار التصويت بع�دم القناعة الجاري وفقاً 
ملعطيات جلس�ة مجلس الن�واب املرقمة )28( 
يف 25/ 4/ 2017 غ�ري دس�توري، وأن مجلس 
النواب ال يحق له االنتقال من مرحلة االستجواب 

إىل مرحلة سحب الثقة«.
وزاد »أما الدعوى الثالثة فقد اقامها الس�يد 
صف�اء الدي�ن ربيع يطل�ب فيها الحك�م بالزام 
املدع�ي علي�ه رئيس مجل�س الن�واب/ اضافة 
لوظيفت�ه بالغ�اء وابط�ال ق�رار اعفائ�ه  من 
منصب رئيس هيئة االعالم واالتصاالت، الصادر 

يف 11/ 4/ 2017، واملتخ�ذ يف الجلس�ة املؤرخة 
)24( لعدم توفر الغطاء القانوني والدس�توري 
في�ه«. وأوض�ح البي�ان أن »الدع�وى الرابع�ة 
تخص طعن مقدم من الرئيس التنفيذي لرشكة 
اث�ري لالتص�االت - الع�راق املح�دودة/ اضافة 
لوظيفت�ه، بطلب الحكم بعدم دس�تورية املادة 
)6( م�ن القس�م )8( من امر س�لطة االئتالف 
املؤقت�ة رق�م )65( لس�نة 2004، والتي تقيض 
بأن قرارات مجلس االستئناف )مجلس الطعن( 
قرارات نهائية«. من جان�ب آخر، أعلن مجلس 
القض�اء األع�ىل ع�ن انج�از مكات�ب التحقيق 
القضائ�ي يف عم�وم الب�الد )16776( قضي�ة 
خالل الشهر املايض من مجمل القضايا الواردة 
اليه�ا والبالغة )17681( قضية.  وقال املتحدث 
الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل الق�ايض عبد 
الس�تار بريقدار إن »إحصائيات الش�هر املايض 
بينت انجاز مكاتب التحقيق القضائي يف عموم 

رئاس�ات االستئناف ال�)ستة عرش(  )16776( 
اىل الش�هر  قضي�ة وتدوي�ر )11565( أخ�رى 
الحايل«، مبينا ان »املدور من االش�هر الس�ابقة 

واملعروض أمامها بلغ )28341( قضية«.
التحقي�ق  »مكات�ب  أن  بريق�دار  واض�اف 
القضاي�ا  ع�دد  تص�درت  باب�ل  يف  القضائ�ي 
املعروض�ة أمامه�ا ب��)6391( حس�م منه�ا 
)4197( دع�وى، تلتها مكاتب تحقيق واس�ط 
االتحادي�ة ب��)4256( دع�وى حس�م منه�ا ) 
3115( وم�ن ث�م تلته�ا بقي�ة املكاتب بنس�ب 

املعروض واملحسوم«.
وزاد بريق�دار ان »مكات�ب تحقي�ق النج�ف 
احتلت املرتبة االوىل يف عدد القضايا املحس�ومة 
وبنس�بة بلغ�ت )100%( ويليه مكت�ب تحقيق 
الفهود التابع الستئناف ذي قار ومكتب تحقيق 
العم�ارة التاب�ع الس�تئناف ميس�ان االتحادية 

وبالنسبة ذاتها«.

مكاتب التحقيق القضائي أجنزت »17« ألف قضية الشهر املاضي

اليوم.. املحكمة االحتادية تنظر يف اربع دعاوى دستورية
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       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف حس�اب رئيس مركز البحرين لحقوق 
اإلنس�ان عىل تويرت أن الناشطة الحقوقية ابتسام 
الصائ�غ تعرض�ت لك�ر يف يده�ا اليمن�ى جراء 
التعذي�ب. وذكر حس�اب نبي�ل رج�ب أن الصائغ 

»فقدت 11 كيلو م�ن وزنها منذ اعتقالها وال يزال 
وزنها يف انهيار، وانحدرت نس�بة السكر، و فقدت 

قدرتها عىل الرتكيز«.
وأضاف الحس�اب »جه�از األم�ن الوطني من 
ب�ارش التحقيق م�ع الصائغ، وباألم�س تم أخذها 
للطبيب الرشعي، واتضح أنها تعرضت لكر بيدها 

اليمن�ى«. وتابع »يبدو أن الكر قديم وس�ببه ما 
تعرضت له من تعذيب وحيش من قبل جهاز األمن 
الوطني بش�هر مايو )ش�هر رمض�ان(«، مضيفا 
»طالل الخليفة )رئيس جهاز األمن الوطني( يدير 
الجهاز بطريقة هندرس�ون )مستش�ار بريطاني 

كان يرشف عىل الجهاز حتى 2001(.

معارضة بحرينية تعرضت لكرس يف يدها جراء التعذيب عىل يد األمن

         بغداد / المستقبل العراقي

بالنسبة إىل الدراما الحالية، فإّن التصدع 
املتفاق�م يف الخلي�ج ب�ن قط�ر ومعس�كر 
الس�عودية واإلمارات والبحرين ومرص، يعد 
بش�كٍل متزاي�د تهدي�داً حقيقياً لالس�تقرار 
اإلقليم�ي. وباالنحي�از إىل الس�عودين، ل�م 
تساعد إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
الوالي�ات املتحدة، ألّنها أقحمت نفس�ها اآلن 
وس�ط نزاٍع متصاعد ب�ن رشكائها األمنين 
املقرب�ن يف الخلي�ج، إىل جان�ٍب واح�ٍد دون 
اآلخر. ويج�ب اآلن عىل واش�نطن أن تخرج 
نفس�ها من تل�ك األزمة، هك�ذا قالت مجلة 
»ف�ورن أف�رز« يف تطرقه�ا إىل األزم�ة التي 

ترضب الخليج.
وبحس�ب املجل�ة، ف�إن آخ�ر التطورات 
يف ه�ذا ال�رصاع كان�ت تقاري�ر خرجت من 
مصادر استخباراتية أمريكية تؤكد اتهامات 
قط�ر لإلم�ارات بافتع�ال األزم�ة بأكمله�ا 
والتخطي�ط لها، عن طري�ق قرصنة مواقع 
تخ�ص الحكوم�ة القطري�ة وزرع بيان�ات 
كاذب�ة واس�تفزازية ُنس�بت إىل أم�ر قطر، 
والتي استخدمها الس�عوديون وغرهم بعد 
ذلك لبدء حملة الضغط عىل الدوحة. وكانت 
منظم�ة تدع�ى »غلوبال ليك�س« قد قامت 
بإع�الن وقوفها وراء اخرتاق حس�اب الربيد 
اإللكرتون�ي لس�فر دولة اإلم�ارات العربية 
املتحدة لدى واشنطن، وعرضت رسائل تهدف 
إىل إظه�ار أّن اإلمارات ق�د اتخذت الرتتيبات 
الالزمة الخرتاق مواق�ع الحكومة القطرية.  
وق�د نف�ت دول الحص�ار األربع�ة بطبيع�ة 
الحال جميع االدع�اءات. وقد حاولت جميع 
األط�راف الكي�د للجان�ب اآلخ�ر يف محاولة 
لكس�ب تأييد أمريكي أكرب ملواقفهم. ويبدو 
أّن »ترامب« الذي سخر بوضوح من املعاملة 
امللكية التي حاز عليها عند السعودين خالل 
زيارته الرسمية األوىل، بدا يف البداية عىل خط 
الرياض التي قطعت العالقات مع قطر ألّنها 
تدعم اإلره�اب. ولكن يف الواق�ع، تأمل دول 

الحصار، بقيادة ويل العهد السعودي الجديد 
املتهور واملضطرب، »محمد بن س�لمان«، يف 
إجبار قط�ر عىل إضعاف عالقاتها مع إيران 

وتركيا.
إال أّن ه�ذه الخطوة، بحس�ب املجلة، لم 
تعزل قطر كما كان يأمل السعوديون. ومن 
غر املدهش أّن كاًل من اإليرانين واألتراك قد 
س�ارعوا بتقديم املساعدات لقطر من خالل 
كر الحصار عىل التجارة والسفر. )تعتمد 
قطر بش�كٍل كبٍر عىل السعودية يف الواردات 
الغذائية، عىل سبيل املثال، وكان عىل رشكات 
الط�ران القطرية أن تأخذ مس�اراٍت أطول 
وأكثر تكلفة بس�بب حظ�ر املجال الجوي(. 
وقد أصبحت عالقات قطر مع البلدين أقوى 

اآلن من أي وقٍت مىض.
ع�ىل  عالم�اٍت  أي  الدوح�ة  تظه�ر  وال 
التخ�ي ع�ن الجماعات اإلس�المية األخرى. 
لكّن واش�نطن، التي أعطت الضوء األخرض 
أساًسا للسعودين وحلفائهم ملواجهة قطر، 
تش�جعهم عىل تحمل املخاط�ر التي لم تكن 
ق�د ُوضع�ت يف الحس�بان. وھذا ھ�و الحال 
أیضاً يف الیمن، حیث تواصل الواليات املتحدة 
تقدي�م الدع�م اللوجس�تي واالس�تخباراتي 
الحاس�م للس�عودين يف حملتھم الوحشية 
لھزیمة املتمردين الحوثي�ن، الذين أطاحوا 
بالحکومة الیمنیة من الس�لطة عام 2014، 
وتتعرض الرياض للضغط من أجل التوصل 
إىل نهاية تفاوضية للنزاع. كما أّن عداء إدارة 
»ترامب« تجاه إيران قد ش�جع السعودين 

ضد إيران.
وقال�ت املجلي�ة أن واش�نطن بالغ�ت يف 
التدخ�ل مم�ا أدى إىل ضغ�وٍط ذاتية بس�بب 
الغ�وص يف وس�ط ه�ذا الن�زاع الفوض�وي. 
وكان�ت املصال�ح األمريكي�ة األساس�ية يف 
الخليج العربي تستدعي الحفاظ عىل التدفق 
الح�ر للنف�ط، ومن�ع الهجم�ات اإلرهابي�ة 
املنبثق�ة ع�ن املنطقة ضد الوالي�ات املتحدة 
وحلفائه�ا األوروبي�ن. وال يتع�رض أي من 
ه�ذه املصال�ح للخط�ر بس�بب الن�زاع. وال 

يوج�د أي تهدي�ٍد لحري�ة املالح�ة يف الخليج 
العربي، وال يحتمل أن يحدث أي يشء نتيجة 
له�ذه األزمة. ولن ُتخرج قط�ر وال البحرين 
القوات األمريكية م�ن قواعدها. ولن يقطع 
السعوديون تعاونهم مع الواليات املتحدة يف 

مكافحة اإلرهاب. 
لك�ّن األزم�ة، قالت »ف�ورن أف�رز«: قد 
قوض�ت حل�م اإلدارة األمريكي�ة يف تش�كيل 
تحال�ٍف س�نٍي موحد بمواجهة إي�ران. ومع 
ذلك، ف�إّن مجل�س التع�اون الخليجي، منذ 

تش�كيله عام 1981 ملواجه�ة إيران، لم يكن 
نموذًج�ا مثالًي�ا للوحدة. فالكوي�ت وعمان 
وقط�ر لديه�م وجهات نظ�ر مختلفة تجاه 
إيران بعيًدا عن الخط الذي تنتهجه البحرين 
إىل  وباإلضاف�ة  واإلم�ارات.  والس�عودية 
انقس�اماتهم حول إيران، هن�اك أيًضا عدم 
ثقة كبرة وطويلة األمد يف حرص السعودية 

عىل وحدة الخليج.
وتس�اعد هذه االنقسامات الداخلية عىل 
إيجاد تفسٍر لس�بب إحراز مجلس التعاون 

الخليج�ي تق�دم ضئي�ل ج�ًدا نح�و نظ�ام 
الدف�اع الجماعي. وعىل س�بيل املث�ال، فإّن 
هزيمة تنظيم )داعش( ومحاربة الجهادين 
العاملي�ن ليس�ت ببس�اطة أولوي�ة عالي�ة 
بالنسبة ألصدقاء الواليات املتحدة السنة.. بل 
عىل العكس من ذلك، فإّنهم ينش�غلون كثرًا 
بأجندته�م الطائفية والجيوسياس�ية، كما 
رأينا مع النزاع الس�عودي القطري، وسحب 
الوالي�ات املتحدة إىل جانبه�ا يف هذه املعارك 
اإلقليمي�ة، م�ن خ�الل اللعب ع�ىل مخاوف 

الغرب من إيران وتنظيم »داعش«.
وال يوجد حل ش�امل للموقف الحايل ضد 
قطر. ومن املرجح أن تكون هناك فرتات من 
التوت�ر. لكّن الرصاع األس�ايس، ه�و اختبار 
اإلرادة ب�ن قطر، العازم�ة عىل الحفاظ عىل 
اس�تقاللها يف اختيار حلفائها، والس�عودية 
واإلم�ارات، اللتان تعتزم�ان معاقبة الدوحة 
عىل اتخاذ الخيارات التي ترض بمصالحهما، 
وهكذا، ال يوجد حل قريب. ويمكن ل�»محمد 
بن س�لمان« أن يحكم الس�عودية عىل مدى 
عقوٍد قادمة، وباعتباره مهندس السياس�ة 
الجديدة املتشددة، فإّنه من املرجح أن يسعى 
إىل أي فرصة يف املستقبل إلضعاف القطرين 

وتقليص نفوذهم.
ولزي�ادة تعقيد األم�ور، ف�إّن دعم قطر 
لإلس�المين واإلخ�وان املس�لمن، وهو أحد 
الشكاوى الرئيسية للسعودين واإلماراتين، 
لي�س مش�كلة محلية فحس�ب، بل مس�ألة 
أيديولوجية عىل مستوى املنطقة من املرجح 
أن تس�تمر لعدة أعوام. وقد تك�ون املنطقة 
بصدد التعرض ملزيٍد من القضايا والنزاعات 
املحلي�ة، الس�نة مقاب�ل الش�يعة، والفرس 
مقابل العرب، وحتى الس�نة مقابل بعضهم 
البع�ض، وم�ن الصع�ب أن نرى واش�نطن 
تلع�ب دوًرا محورًي�ا يف نزع فتي�ل أي أزمة، 
ناهي�ك عن ح�ٍل، أًيا منه�ا. وأفضل نصيحة 
لواشنطن هنا هي عدم االنخراط، خصوًصا 
بطريقة تجربها عىل االنحياز إىل جانٍب دون 
اآلخر، ما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إىل 
االنقسامات املستمرة. ومن املرجح أن يؤدي 
ذل�ك إىل زيادة التوترات، وليس التقليل منها، 
وسيس�حب الوالي�ات املتح�دة إىل الش�ؤون 
الداخلية املتش�ابكة للعرب، والتي لن يمكن 
له�ا أن تخل�ص منها. ونظ�رًا ألهمية هؤالء 
الوالي�ات  األمني�ن، ال تس�تطيع  ال�رشكاء 
املتحدة تحمل نفقات يف التوترات املس�تمرة، 
والتي م�ن املرجح أن تك�ون قصة ال تنتهي 
أب�ًدا يف العالق�ات القائم�ة بن قط�ر ودول 

الحصار األربعة.

توقعات باندالع »حرب استنزاف« ال تستطيع واشنطن حتمل تكاليفها

تـرامـب »تـورط« بـدعـم الـسـعـوديـة

العقوبات األمريكية ضد روسيا تثري قلق االحتاد األوريب
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أكد كبر املتحدثن باسم القوات املسلحة االيرانية العميد 
مسعود جزائري بان هذه القوات ستجعل امركا تندم عىل 

ممارساتها العدوانية تجاه الجمهورية االسالمية.
وحول القرار االخ�ر للكونغرس االمركي بفرض حظر 
جدي�د عىل اي�ران ح�ذر العميد جزائ�ري، حكوم�ة ترامب 
بان تلت�زم الحيطة والحذر اكثر مما م�ىض ازاء توجهاتها 

العسكرية يف محيط الثورة االسالمية.
وق�ال، ان قواتنا املس�لحة وبرصيدها الش�عبي العظيم 
تواصل مسارها بقوة وثقة بالنفس للوصول اىل قمم التقدم 

وستجعل امركا نادمة عىل ممارساتها العدوانية.
واكد العميد جزائ�ري بان الجيش والحرس الثوري هما 
الجناحان القويان للنظام وس�يغران اللعبة مع االمركين 
يف اي س�احة للثورة االس�المية، واض�اف، ان تداعيات اي 
س�وء س�لوك جديد يف املنطقة س�تكون عىل عات�ق امركا 

الرشيرة والراعية لالرهاب.
واوضح هذا املس�ؤول يف االركان العامة للقوات املسلحة 
االيراني�ة، ان التزام مبدأ االعتماد عىل الذات والثقة بالنفس 
الوطني�ة يف الق�وات املس�لحة كان�ت عامال مهم�ا الحباط 
اج�راءات الحظر االمركية وان هذا النهج سيس�تمر بقوة 

مستقبال ايضا.
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أفادت صحيفة »النهار » الجزائرية بنجاح أجهزة األمن 
يف تفكي�ك خلي�ة ارهابية تابع�ة لتنظيم »داع�ش«، كانت 

تخطط الغتيال قيادات أمنية بارزة.
وأوضحت الصحيفة أن أفراد الخلية كانوا ينشطون عىل 

محور تيبازة والبليدة وعن الدفىل والعاصمة.
وكان�ت الخلية تتكون من 3 أش�خاص ينتمون لتنظيم 
»داعش«، وخططوا الغتي�ال ضابط رشطة برتبة مفوض، 
وقائ�د فرقة الدرك عىل مس�توى ع�ن تافوراي�ت بتيبازة. 
كما نجح�ت العمليات األمنية يف إحب�اط مخططات أخرى 
العتداءات إرهابية كان أف�راد املجموعة يعتزمون تنفيذها 

وتستهدف والية الجزائر العاصمة.
بدورها نقلت وكالة »رويرتز« عن مصادر أمنية جزائرية 
أن زعي�م الخلية يدعى محمد ياس�ن أكن�وش، )43 عاما(، 
وه�و قيادي س�ابق يف تنظيم »القاع�دة«، وعنرص أوروبي 
بالجماعة اإلسالمية املسلحة. وذكرت الوكالة أنه مدان من 
طرف القضاء الفرنيس منذ أكثر من 10 س�نوات، بالسجن 
النافذ 8 س�نوات. أم�ا العضوان اآلخران يف الخلية، حس�ب 
صحيفة »النهار«، فهما نجل أكنوش، أسامة )الذي سماه 
وال�ده تيمنا بأس�امة بن الدن( ويبلغ من العمر 14 س�نة، 
إىل جان�ب عن�رص ثالث يدعى  »ع.محم�د«  يبلغ من العمر 
45 س�نة. وأظهرت التحقيقات التي أعقبت عملية توقيف 
أف�راد الخلي�ة يف وقت س�ابق من األس�بوع الج�اري، أنهم 
وضع�وا ضمن مخططه�م األول اس�تهداف ضابط رشطة 
برتب�ة مفوض وقائ�د فرقة ال�درك بعن تافوراي�ت وظلوا 
يتابع�ون تحركاتهما، خاصة يف ش�هر رمضان، حيث عثر 
عىل أوصاف ومعلومات بش�أنهما بح�وزة أفراد املجموعة، 
ومنها املساجد التي كان املفوض وقائد فرقة الدرك يرتددان 
عليه�ا ألداء الصالة. وقد عث�رت مصالح األمن لدى تفتيش 
الش�قة التي أق�ام فيها أف�راد الخلية، عىل بن�ك معلومات 
ووثائق وأجه�زة إلكرتونية اس�تخدمت يف عمليات التجنيد 

التي كانوا يقومون بها.

متحدث إيراين: قواتنا املسلحة 
ستجعل امريكا تندم 

اجلزائر تفكك خلية لـ »داعش« خططت 
الغتيال قيادات أمنية  

إرسائيل ترد عىل أردوغان: عهد اإلمرباطورية وىل
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أعربت املفوضية األوروبية يف بيان أمس األربعاء عن 
»قلقها« بع�د تبني مجلس الن�واب األمركي عقوبات 
جدي�دة ع�ىل روس�يا، يف موقف يض�ع أوروب�ا صورة 
املنح�از للجانب ال�رويس بعد ثالث س�نوات من فرض 
قي�ود اقتصادية ضده�ا، ويف خطو تفض�ح الخالفات 

التي بدأت ترضب التحالف الغربي.
وأبدت املفوضية تخوفها من جهة »للتبعات املمكنة 
لهذه العقوبات عىل اس�تقاللية االتحاد األوروبي عىل 
صعي�د الطاقة«، وم�ن جهة أخرى »إزاء انعكاس�اتها 
السياسية الس�لبية املحتملة«، مذكرة بأهمية تنسيق 

سياسة العقوبات بن دول مجموعة السبع كافة.
ونبهت املفوضية إىل أنها س�تظل »مستعدة للتدخل 
لحماي�ة املصالح األوروبي�ة«، إذا لم يتم أخذ مخاوفها 
يف االعتبار من قب�ل أعضاء الكونغرس األمركي، وهو 
تهديد لوح به رئيسها جان كلود يونكر يف أيار 2017.

ويش�مل مرشوع القانون الذي ت�م التصويت عليه 
بش�به الغالبي�ة يف مجلس الن�واب األمركي ويفرتض 
أن يتم إقراره يف مجلس الش�يوخ، عقوبات ليس فقط 

عىل روسيا بل أيضا عىل إيران وكوريا الشمالية.
وذك�رت املفوضي�ة يف بي�ان بان م�رشوع القانون 

يش�مل »ف�رض عقوب�ات ع�ىل أي رشكة )بم�ا فيها 
أوروبية( تس�اهم يف تنمية وصيانة وتطوير أو ترميم 

أنابيب للطاقة مصدرها روسيا«.
وش�ددت ع�ىل أن »ذلك يمك�ن أن يؤثر ع�ىل البنى 
التحتي�ة لوس�ائل نقل الطاق�ة إىل أوروب�ا وأيضا عىل 
مشاريع حاس�مة ضمن إطار تنويع الطاقة يف أوروبا 

مثل الغاز الطبيعي املسال يف البلطيق«.
وتابعت املفوضية أن »االتحاد األوروبي يعرب حاليا 
للواليات املتحدة عن قلقه عرب القنوات الدبلوماسية«.

وأش�ارت إىل أن االتحاد »س�يواصل متابعة العملية 
ع�ن كثب يف الواليات املتحدة وتطبيق مرشوع القانون 

وسيتدخل إذا دعت الحاجة إىل ذلك«.
وكانت أملانيا قد حذرت الس�بت م�ن رد محتمل إذا 
تحركت الوالي�ات املتح�دة ملعاقبة ال�رشكات األملانية 
املش�اركة يف إقامة خط أنابيب جديد عرب بحر البلطيق 

لنقل الغاز الرويس.
ويخ�ى دبلوماس�يون باالتحاد األوروب�ي من أن 
ي�ؤدي الخ�الف األملاني األمرك�ي، حول خ�ط أنابيب 
نورد س�رتيم 2 الذي تش�يده رشكة غازبروم الروسية 
اململوك�ة للدولة، إىل تعقيد الجه�ود يف االتحاد للتوصل 
إىل تواف�ق أوروبي بش�أن التفاوض مع روس�يا حول 

املرشوع.
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كي�ان  خارجي�ة  وزارة  رّدت 
االحتالل اإلرسائي�ي عىل ترصيحات 
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 
إن »إرسائي�ل«  الت�ي ق�ال خالله�ا 

تحاول سلب األقىص من املسلمن.
وقالت خارجية الكيان اإلرسائيي، 
يف بيان نرش عرب مواقعها الرس�مية، 
إن ترصيح�ات أردوغان »ال أس�اس 
لها من الصحة ومش�وهة«.وتابعت 
بأن »عه�د اإلمرباطوري�ة العثمانية 
وىّل دون عودة« وزعمتان » أورشليم 
)الق�دس( كان�ت وال تزال وس�تظل 

عاصمة الشعب اليهودي«.
ويف رسالة إىل أردوغان، قال بيان 
الخارجي�ة اإلرسائيلي�ة إن�ه »حرٌي 
ب�ه أن يصب اهتمامه عىل املش�اكل 

والصعوبات التي تواجهها دولته«.
وتابعت: »من كان بيته من زجاج 
م�ن األفض�ل أن يمتن�ع ع�ن إلقاء 
االحت�الل  إدارة  الحجارة«.وح�ول 

للق�دس، ادع�ت خارجي�ة االحتالل 
يف بيانه�ا ان�ه »عىل نقي�ض ما كان 
يف امل�ايض، فإن ه�ذه املدينة تديرها 

حكوم�ة ملتزمة بالحري�ة، واألمن، 
الديني�ة،  الش�عائر  إقام�ة  وحري�ة 
األقليات«. واح�رتام حق�وق كاف�ة 

يشار إىل أن أردوغان، ويف ترصيحات 
قب�ل يوم�ن، ق�ال إن »ما تق�وم به 
إرسائي�ل حالي�ا ه�و محاول�ة ألخذ 
املس�جد األقىص من أيدي املسلمن، 
م�ع  التعام�ل  أب�دا  مقب�ول  وغ�ر 
املتوجهن ألداء عباداتهم  املس�لمن 

يف املسجد األقىص كإرهابين«.
الجن�ود  كان  »إذا  وأض�اف: 
اإلرسائيليون اليوم يدنس�ون بشكل 
األق�ىص  املس�جد  باح�ة  ص�ارخ 
دم�اء  ويس�فكون  بأحذيته�م، 
املسلمن، متذرعن بحوادث بسيطة، 
فإن س�بب ذلك هو عدم مس�اندتنا 

لألقىص بما يكفي«.
يش�ار اىل ان س�لطات االحت�الل 
االرسائيي التي تحدث�ت عن الحرية 
واالم�ن وحري�ة اقام�ة الش�عائر يف 
وبش�كل  ترتك�ب  املحتل�ة  االرايض 
يوم�ي وممنه�ج جرائ�م ين�دى لها 
وذل�ك  رادع  او  وازع  دون  الجب�ن 
بس�بب دعم بعض الق�وى العظمى 

لها بشكل صارخ.
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تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها )40( عقار واملبينة 
ارقامه�ا واوصافها ادناه لش�اغليها بصورة اصولية  وفق�ا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل  وخالل ثالثون 
يوم�ا تب�دا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا من   ي�وم االحد املصادف 
2017/8/27 يف ش�عبة الخدمات الس�كنية فعىل الراغبني االش�راك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم  اىل شعبة الخدمات السكنية بهذه 
الرشكة واالطالع  عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية  )هوية االحوال املدنية مصورة ش�هادة الجنسية مصورة 
بطاقة سكن مصورة( ودفع تامينات بنسبة 5% خمسة باملائة  من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانئ العراق 

او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 2 %

جملس القضاء االعلى
رئاسة حمكمة استئناف بغداد/الكرخ االحتادية

حمكمة بداءة الكاظمية
العدد 697/ب/2017
التاريخ 2017/7/23

اعالن
اىل املدعى عليهما / 1- عادل عبد الحسني زبالة 2- كريم 

ساجت مبارك 
اصدرت هذه املحكم�ة يف الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
بتاري�خ 2017/6/18 حكما غيابيا يقيض بالزام املدعى 
عليهم�ا بالتكافل والتضام�ن بتاديتهم�ا للمدعي مدير 
عام م�رف الرافدين مبلغا مقداره س�تة ماليني ومئة 
وس�بعة الف وسبعمائة وخمسة دينار عن املبلغ املتبقي 
من مبلغ القرض مع الفائدة االتفاقية لغاية 2017/4/1 
وكذلك الزامكما الفوائد االتفاقية بنسبة 15% من تاريخ 

 2017/4/2
وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي وانتقالك اىل جهة مجهولة 
علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعراض خالل املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القاضي

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة : 2017/905

التاريخ 2017/7/5
اىل املنفذ عليه 

رمسية كاظم فارس 
العنوان م209 ز3د13

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من اش�عار القائ�م بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س املحيل ملخت�ار محلة 209 ان�ك مجهول 
مح�ق االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
الرصاف�ة خالل خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 
صفا عبد املنعم حممد

اوصاف املحرر:
ق�رار محكمة بداءة الرصافة بالع�دد 1383 /ب/2016 
امل�ؤرخ يف 2017/2/15 املتضم�ن ال�زام املدع�ى علي�ه 
رس�مية كاظ�م ف�ارس بتاديتهم�ا للمدعي مدي�ر عام 
م�رف الرافدين اضاف�ة لوظيفته مبل�غ 2.064.954 

مليون دينار

تنويه
ورد س�هوا  يف اعالن الرشكة العامة ملوانئ 
العراق مزايدة 2017/4 لبيع عقارات واقعة 
يف خور الزبري املنش�ور يف جريدة املستقبل 
يف 2017/7/26   1487 بالع�دد  العراق�ي 
ص�ادق نعمان عب�د تسلس�ل 1300 خطا 
والصحي�ح 13000  وم�ايض حنظل صرب 
تسلس�ل 12986 خط�ا والصحي�ح ه�و 
12989 و عبد الرزاق مطرش عبود التسلسل 
12770 خط�ا والصحيح ه�و 12707 لذا 

اقتىض التنويه

فقدان
فق�دت الوثيق�ة املرقم�ة 2416639 
بالع�دد55 والصادرة من/متوس�طة 
العام�ة  املديري�ة  للبن�ني/  رمض�ان 
االرشف  النج�ف  محافظ�ة  لربي�ة 
واملعنون�ة   2009/10/  21 بتاري�خ 
اىل/ وزارةالداخلي�ة/  بأس�م/ ع�يل 

وهاب عبدالساده .

محكمة بداءة النر
العدد: 69/اعراض الغري/2013

اعالن
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة 
ب�داءة النر بالع�دد 69/ب/2013 
وتاريخ 2015/12/20 املتضمن ازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل 1418/17 
س�تبيع  ادن�اه  واملوص�وف  الب�رة 
محكمة ب�داءة النر العق�ار اعاله 
املالك ورثة فش�اخ ش�كبان  باملزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالث�ني يوما م�ن اليوم 
الثاني للنرش فع�ال الراغبني بالرشاء 
مراجعة محكمة بداءة النر يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش مس�تصحبني 
 %10 القانوني�ة  التأمين�ات  معه�م 
م�ن القيم�ة املق�درة  للعق�ار ان لم 
يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء املدة 
املذكورة س�تجرى االحال�ة القطعية 
وفق�ا لألص�ول م�ع العل�م ان الدفع 
نقدا واج�ور النرش واالعالن والداللية 
عىل املشري واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه 

موعدا لذلك.
القايض/اياد حنون هادي

اوص�اف العق�ار 1418/17 البرة – 
املوق�ع محافظ�ة –ذي قار-قض�اء 
الرفاعي –ناحية النر-محلة البرة 
– اقرب نقطة داله: س�احة قمر بني 
هاش�م – املساحة: 28م2 – الشاغل: 
مغلق غري مش�غول يف وقت الكش�ف 
ع�ن  عب�ارة  العق�ار  املش�تمالت:   –
محل مش�يد من الطابوق واالسمنت 
والج�دران  كونكري�ت  والس�قف 
ملبوخه واالرضية صبه ويوجد ثالثة 
اب�واب حدي�د جينكو  ومجه�ز باملاء 
والكهرباء – درج�ة العمران: مقبول 
– املال�ك: وزارة املالية وحق الترف 
قسم من االسهم تعود اىل اوالد وبنات 
فش�اخ ش�كبان – القيمة العمومية 
لح�ق الت�رف فق�ط: 41067000 
واحد واربعون مليون وسبعة وستون 

الف دينار .

محكمة بداءة النر
العدد: 69/اعراض الغري/2013

اعالن
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة 
ب�داءة النر بالع�دد 69/ب/2013 
وتاريخ 2015/12/20 املتضمن ازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل 1417/17 
س�تبيع  ادن�اه  واملوص�وف  الب�رة 
محكمة ب�داءة النر العق�ار اعاله 
املالك ورثة فش�اخ ش�كبان  باملزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالث�ني يوما م�ن اليوم 
الثاني للنرش فع�ال الراغبني بالرشاء 
مراجعة محكمة بداءة النر يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش مس�تصحبني 
 %10 القانوني�ة  التأمين�ات  معه�م 
م�ن القيم�ة املق�درة  للعق�ار ان لم 
يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء املدة 
املذكورة س�تجرى االحال�ة القطعية 
وفق�ا لألص�ول م�ع العل�م ان الدفع 
نقدا واج�ور النرش واالعالن والداللية 
عىل املشري واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه 

موعدا لذلك.
القايض/اياد حنون هادي

اوص�اف العق�ار 1417/17 البرة – 
املوق�ع محافظ�ة –ذي قار-قض�اء 
الرفاعي –ناحية النر-محلة البرة 
– اقرب نقطة داله: س�احة قمر بني 
هاش�م – املساحة: 28م2 – الشاغل: 
مغلق غري مش�غول يف وقت الكش�ف 
ع�ن  عب�ارة  العق�ار  املش�تمالت:   –
محل مش�يد من الطابوق واالسمنت 
والج�دران  كونكري�ت  والس�قف 
ملبوخه واالرضية صبه ويوجد ثالثة 
اب�واب حدي�د جينكو  ومجه�ز باملاء 
والكهرباء – درج�ة العمران: مقبول 
– املال�ك: وزارة املالية وحق الترف 
قسم من االسهم تعود اىل اوالد وبنات 
فش�اخ ش�كبان – القيمة العمومية 
لح�ق الت�رف فق�ط: 41067000 
واحد واربعون مليون وسبعة وستون 

الف دينار .

محكمة بداءة النر
العدد: 69/اعراض الغري/2013

اعالن
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة 
ب�داءة النر بالع�دد 69/ب/2013 
وتاريخ 2015/12/20 املتضمن ازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل 1416/17 
س�تبيع  ادن�اه  واملوص�وف  الب�رة 
محكمة ب�داءة النر العق�ار اعاله 
املالك ورثة فش�اخ ش�كبان  باملزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالث�ني يوما م�ن اليوم 
الثاني للنرش فع�ال الراغبني بالرشاء 
مراجعة محكمة بداءة النر يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش مس�تصحبني 
 %10 القانوني�ة  التأمين�ات  معه�م 
م�ن القيم�ة املق�درة  للعق�ار ان لم 
يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء املدة 
املذكورة س�تجرى االحال�ة القطعية 
وفق�ا لألص�ول م�ع العل�م ان الدفع 
نقدا واج�ور النرش واالعالن والداللية 
عىل املشري واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه 

موعدا لذلك.
القايض/اياد حنون هادي

اوص�اف العق�ار 1416/17 البرة – 
املوق�ع محافظ�ة –ذي قار-قض�اء 
الرفاعي –ناحية النر-محلة البرة 
– اقرب نقطة داله: س�احة قمر بني 
هاش�م – املساحة: 12م2 – الشاغل: 
مغلق غري مش�غول يف وقت الكش�ف 
ع�ن  عب�ارة  العق�ار  املش�تمالت:   –
محل مش�يد من الطابوق واالسمنت 
والسقف والجدران ملبوخه واالرضية 
صب�ه ويوج�د ب�اب حدي�د جينك�و 
ومجه�ز بامل�اء بالكهرب�اء – املال�ك: 
وزارة املالية وحق الترف قسم من 
االس�هم تعود اىل اوالد وبنات فش�اخ 
ش�كبان – القيم�ة العمومي�ة لح�ق 
الت�رف فق�ط: 16000000 س�تة 

عرش مليون دينار.

محكمة بداءة النر
العدد: 69/اعراض الغري/2013

اعالن
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة 
ب�داءة النر بالع�دد 69/ب/2013 
وتاريخ 2015/12/20 املتضمن ازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل 1415/17 
س�تبيع  ادن�اه  واملوص�وف  الب�رة 
محكمة ب�داءة النر العق�ار اعاله 
املالك ورثة فش�اخ ش�كبان  باملزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالث�ني يوما م�ن اليوم 
الثاني للنرش فع�ال الراغبني بالرشاء 
مراجعة محكمة بداءة النر يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش مس�تصحبني 
 %10 القانوني�ة  التأمين�ات  معه�م 
م�ن القيم�ة املق�درة  للعق�ار ان لم 
يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء املدة 
املذكورة س�تجرى االحال�ة القطعية 
وفق�ا لألص�ول م�ع العل�م ان الدفع 
نقدا واج�ور النرش واالعالن والداللية 
عىل املشري واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه 

موعدا لذلك.
القايض/اياد حنون هادي

اوص�اف العق�ار 1415/17 البرة – 
املوق�ع محافظ�ة –ذي قار-قض�اء 
الرفاعي –ناحية النر-محلة البرة 
– اقرب نقطة داله: س�احة قمر بني 
هاش�م – املساحة: 12م2 – الشاغل: 
مغلق غري مش�غول يف وقت الكش�ف 
ع�ن  عب�ارة  العق�ار  املش�تمالت:   –
محل مش�يد من الطابوق واالسمنت 
والس�قف م�ن الش�يلمان والجدران 
ويوج�د  صب�ه  واالرضي�ة  ملبوخ�ه 
باب حديد ذو ارب�ع طالكات ومجهز 
بالكهرباء ويقع عىل الشارع الرئييس 
درج�ة   – الن�ر  ناحي�ة  بمدخ�ل 
العمران: وسط – املالك: وزارة املالية 
وح�ق الت�رف قس�م من االس�هم 
تعود اىل اوالد وبنات فش�اخ ش�كبان 
– القيم�ة العمومي�ة لح�ق الترف 
فقط: 16000000 ستة عرش مليون 

دينار .

محكمة بداءة النر
العدد: 69/اعراض الغري/2013

اعالن
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة 
ب�داءة النر بالع�دد 69/ب/2013 
وتاريخ 2015/12/20 املتضمن ازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل 1414/17 
س�تبيع  ادن�اه  واملوص�وف  الب�رة 
محكمة ب�داءة النر العق�ار اعاله 
املالك ورثة فش�اخ ش�كبان  باملزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالث�ني يوما م�ن اليوم 
الثاني للنرش فع�ال الراغبني بالرشاء 
مراجعة محكمة بداءة النر يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش مس�تصحبني 
 %10 القانوني�ة  التأمين�ات  معه�م 
م�ن القيم�ة املق�درة  للعق�ار ان لم 
يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء املدة 
املذكورة س�تجرى االحال�ة القطعية 
وفق�ا لألص�ول م�ع العل�م ان الدفع 
نقدا واج�ور النرش واالعالن والداللية 
عىل املشري واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه 

موعدا لذلك.
القايض/اياد حنون هادي

اوص�اف العق�ار 1414/17 البرة – 
املوق�ع محافظ�ة –ذي قار-قض�اء 
الرفاعي –ناحية النر-محلة البرة 
– اقرب نقطة داله: س�احة قمر بني 
هاش�م – املساحة: 12م2 – الشاغل: 
مغلق غري مش�غول يف وقت الكش�ف 
ع�ن  عب�ارة  العق�ار  املش�تمالت:   –
محل مش�يد من الطابوق واالسمنت 
والس�قف م�ن الش�يلمان والجدران 
ويوج�د  صب�ه  واالرضي�ة  ملبوخ�ه 
باب حديد ذو ارب�ع طالكات ومجهز 
بالكهرباء ويقع عىل الشارع الرئييس 
درج�ة   – الن�ر  ناحي�ة  بمدخ�ل 
العمران: وسط – املالك: وزارة املالية 
وح�ق الت�رف قس�م من االس�هم 
تعود اىل اوالد وبنات فش�اخ ش�كبان 
– القيم�ة العمومي�ة لح�ق الترف 
فقط: 16000000 ستة عرش مليون 

دينار .

فقدان
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
مديري�ة  م�ن  والص�ادرة  املرجم�ة 
تربية النج�ف واملرقم�ة )358911( 
واملعنونة اىل خصوص الرجمة بأسم 
) حسني رشيد شهيد محمد ( بتاريخ 

. 2013/6/19

محكمة بداءة النر
العدد: 69/اعراض الغري/2013

اعالن
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة 
ب�داءة النر بالع�دد 69/ب/2013 
وتاريخ 2015/12/20 املتضمن ازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل 1419/17 
س�تبيع  ادن�اه  واملوص�وف  الب�رة 
محكمة ب�داءة النر العق�ار اعاله 
املالك ورثة فش�اخ ش�كبان  باملزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالث�ني يوما م�ن اليوم 
الثاني للنرش فع�ال الراغبني بالرشاء 
مراجعة محكمة بداءة النر يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش مس�تصحبني 
 %10 القانوني�ة  التأمين�ات  معه�م 
م�ن القيم�ة املق�درة  للعق�ار ان لم 
يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء املدة 
املذكورة س�تجرى االحال�ة القطعية 
وفق�ا لألص�ول م�ع العل�م ان الدفع 
نقدا واج�ور النرش واالعالن والداللية 
عىل املشري واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه 

موعدا لذلك.
القايض/اياد حنون هادي

اوص�اف العق�ار 1419/17 البرة – 
املوق�ع محافظ�ة –ذي قار-قض�اء 
الرفاعي –ناحية النر-محلة البرة 
– اقرب نقطة داله: س�احة قمر بني 
هاش�م – املساحة: 28م2 – الشاغل: 
مغلق غري مش�غول يف وقت الكش�ف 
ع�ن  عب�ارة  العق�ار  املش�تمالت:   –
محل مش�يد من الطابوق واالسمنت 
والج�دران  كونكري�ت  والس�قف 
ملبوخه واالرضية صبه ويوجد ثالثة 
اب�واب حدي�د جينكو  ومجه�ز باملاء 
والكهرباء – درج�ة العمران: مقبول 
– املال�ك: وزارة املالية وحق الترف 
قسم من االسهم تعود اىل اوالد وبنات 
فش�اخ ش�كبان – القيمة العمومية 
لح�ق الت�رف فق�ط: 41067000 
واحد واربعون مليون وسبعة وستون 

الف دينار .

محكمة بداءة النر
العدد: 69/اعراض الغري/2013

اعالن
م�ن  الص�ادر  الحك�م  ع�ىل  عطف�ا 
محكم�ة ب�داءة النر بالع�دد 69/

 2015/12/20 وتاري�خ  ب/2013 
املتضمن ازالة شيوع العقار تسلسل 
1407/17 الب�رة واملوص�وف ادناه 
الن�ر  ب�داءة  محكم�ة  س�تبيع 
العق�ار اع�اله املال�ك ورث�ة فش�اخ 
ش�كبان  باملزايدة العلنية ملدة ثالثني 
يوما م�ن الي�وم الثان�ي للنرش فعال 
الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة محكمة 
بداءة النر يف تمام الس�اعة الثانية 
عرش مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة 10% م�ن القيم�ة املقدرة  
للعق�ار ان ل�م يكونوا م�ن الرشكاء 
وعن�د انتهاء املدة املذكورة س�تجرى 
االحال�ة القطعية وفق�ا لألصول مع 
العل�م ان الدف�ع نقدا واج�ور النرش 
واالعالن والداللية عىل املش�ري واذا 
ص�ادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك.
القايض/اياد حنون هادي

اوص�اف العق�ار 1407/17 البرة – 
املوق�ع محافظ�ة –ذي قار-قض�اء 
الرفاعي –ناحية النر-محلة البرة 
– اق�رب نقط�ة داله: بري�د النر– 
املس�احة: 676م2 – الش�اغل: عب�د 
الجبار يحيى بصفة مستاجر ويرغب 
بالبق�اء يف العق�ار بع�د البيع بصفة 
مستاجر – املش�تمالت: غرفتني نوم 
وصال�ة وحم�ام داخ�يل وصحي�ات 
البن�اء 176م2–  خارجية/مس�احة 
املال�ك: وزارة املالي�ة وح�ق الترف 
قسم من االسهم تعود اىل اوالد وبنات 
فش�اخ ش�كبان – القيمة العمومية 
 8820000 فق�ط:  الت�رف  لح�ق 
ثماني�ة وثمان�ون ملي�ون ومائت�ان 
الف دينار – الخدم�ات: متوفرة غري 

نظامية .

محكمة بداءة النر
العدد: 69/اعراض الغري/2013

اعالن
م�ن  الص�ادر  الحك�م  ع�ىل  عطف�ا 
محكم�ة ب�داءة النر بالع�دد 69/

 2015/12/20 وتاري�خ  ب/2013 
املتضمن ازالة شيوع العقار تسلسل 
1408/17 الب�رة واملوص�وف ادناه 
الن�ر  ب�داءة  محكم�ة  س�تبيع 
العق�ار اع�اله املال�ك ورث�ة فش�اخ 
ش�كبان  باملزايدة العلنية ملدة ثالثني 
يوما م�ن الي�وم الثان�ي للنرش فعال 
الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة محكمة 
بداءة النر يف تمام الس�اعة الثانية 
عرش مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة 10% م�ن القيم�ة املقدرة  
للعق�ار ان ل�م يكونوا م�ن الرشكاء 
وعن�د انتهاء املدة املذكورة س�تجرى 
االحال�ة القطعية وفق�ا لألصول مع 
العل�م ان الدف�ع نقدا واج�ور النرش 
واالعالن والداللية عىل املش�ري واذا 
ص�ادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك.
القايض/اياد حنون هادي

اوص�اف العق�ار 1408/17 البرة – 
املوق�ع محافظ�ة –ذي قار-قض�اء 
النر-محل�ة  –ناحي�ة  الرفاع�ي 
الب�رة – اق�رب نقط�ة دال�ه: بري�د 
النر– املساحة: 676م2 – الشاغل: 
نعيم صيوان جويد بصفة مس�تاجر 
ويرغ�ب بالبقاء يف العق�ار بعد البيع 
املش�تمالت:   – مس�تاجر  بصف�ة 
غرفتني ن�وم وصالة وحم�ام داخيل 
وصحي�ات خارجية/مس�احة البناء 
176م2– املال�ك: وزارة املالي�ة وحق 
الترف قس�م من االس�هم تعود اىل 
اوالد وبنات فش�اخ شكبان – القيمة 
فق�ط:  الت�رف  لح�ق  العمومي�ة 
87،080،000 سبعة وثمانون مليون 
وثمانون دين�ار – الخدمات: متوفرة 

غري نظامية .

بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /لجنة اعادة التقدير املرقم )200 يف 2017/7/20( 
تاج�ر االمالك املدرج�ة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طي�ا والبالغ عددها )5( ملك اس�تنادا  
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة 
العلني�ة مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل )30(ثالث�ون يوم تبدأ من 
اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 50 % من القيمة املقدرة 
وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها 
يف مق�ر مديرية بلدية قلعة صالح ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة 

واية اجور قانونية اخرى.

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 287 

التاريخ: 2017/7/25 

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

الرشكة العامة ملوانئ العراق

العدد 19671/21/12/1
التاريخ 2017/7/23

اعالن مزايدة
رقم 2017/17 لبيع عقارات واقعة يف منطقة املعقل معمل  االسفلت كوت االفرنكي

المساحةمقاطعةقطعةت
200م39/كوت االفرنكي211657/1
200م39/كوت االفرنكي221658/1
200م39/كوت االفرنكي231659/1
200م39/كوت االفرنكي241661/1
200م39/كوت االفرنكي251663/1
200م39/كوت االفرنكي261665/1
200م39/كوت االفرنكي271558/1
200م39/كوت االفرنكي281559/1
200م39/كوت االفرنكي291560/1
200م39/كوت االفرنكي301561/1
200م39/كوت االفرنكي311565/1
200م39/كوت االفرنكي321566/1
200م39/كوت االفرنكي331567/1
200م39/كوت االفرنكي341568/1
200م39/كوت االفرنكي351569/1
200م39/كوت االفرنكي361570/1
200م39/كوت االفرنكي371571/1
200م39/كوت االفرنكي381572/1
200م39/كوت االفرنكي391573/1
200م39/كوت االفرنكي401574/1

المساحةمقاطعةقطعةت
300م39/كوت االفرنكي11531/1
200م39/كوت االفرنكي21675/1
200م39/كوت االفرنكي31502/1
200م39/كوت االفرنكي41503/1
200م39/كوت االفرنكي51500/1
200م39/كوت االفرنكي61501/1
200م39/كوت االفرنكي71498/1
200م39/كوت االفرنكي81499/1
200م39/كوت االفرنكي91496/1

200م39/كوت االفرنكي101497/1
200م39/كوت االفرنكي111495/1
200م39/كوت االفرنكي121492/1
200م39/كوت االفرنكي131493/1
200م39/كوت االفرنكي141490/1
200م39/كوت االفرنكي151491/1
200م39/كوت االفرنكي161650/1
200م39/كوت االفرنكي171651/1
200م39/كوت االفرنكي181652/1
200م39/كوت االفرنكي191653/1
200م39/كوت االفرنكي201656/1

مدة المساحةموقعنوع الملكتالبلدية
بدل االيجار السنوي الحاليبدل االيجار السنوي السابقااليجار

قلعة 
صالح

حي كشك1
ثالث 6م2الشهداء

سنوات
403.500 اربعمائة وثالثة االف 

وخمسمائة دينار
625.000 ستمائة وخمسة 

وعشرون الف دينار

عمارة-كشك2
ثالث 6م2بصرة 

سنوات
403.500 اربعمائة وثالثة االف 

وخمسمائة دينار
550.000خمسمائة 
وخمسون الف دينار

عمارة-كشك3
ثالث 6م2بصرة

سنوات
403.500 اربعمائة وثالثة االف 

وخمسمائة دينار
550.000خمسمائة 
وخمسون الف دينار

عمارة-كشك4
ثالث 6م2بصرة

سنوات
403.500 اربعمائة وثالثة االف 

وخمسمائة دينار
550.000خمسمائة 
وخمسون الف دينار

ثالث 16م2العروبةكشك5
سنوات

403.500 اربعمائة وثالثة االف 
600.000ستمائة الف دينار وخمسمائة دينار



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اس�تقبل الع�راق، أم�س األربع�اء، طائرة 
جدي�دة قادمة م�ن مدين�ة امريكية ليعزز 
اس�طوله الجوي.وذكر بيان ل�وزارة النقل 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 
ان »وزي�ر النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي 
اس�تقبل، طائ�رة جدي�دة من ن�وع بوينغ 
س�ياتل  مدين�ة  م�ن  قادم�ة   737-801
االمريكي�ة اىل مط�ار بغداد ال�دويل لتنضم 
ألسطول رشكة الخطوط الجوية العراقية، 
بحضور الوكيل االداري للوزارة احمد كريم 
عبد اي�وب ومدير ع�ام الخط�وط الجوية 
العراقية املهندس س�امر كب�ة ومدير عام 
سلطة الطريان املدني حسني محسن وعضو 
مجلس النواب عتاب الدوري«. ونقل البيان 
عن الحمام�ي القول خالل مؤتمر صحفي 
عق�د يف املط�ار »انن�ا س�عداء وفخوري�ن 
باملنجز الذي تحقق بانضمام هذه الطائرة 
الجديدة للعمل يف االسطول الجوي العراقي 
الذي يضم عدة طائ�رات حديثة«. واضاف 
ان »وصول هذه الطائرة مبارشة اىل بغداد 
وبقي�ادة عراقي�ة ش�ابة تعط�ي انطباعاً 
واضحاً للسياسية والنهج الذي تسري عليه 
وزارة النق�ل يف عملي�ة التطوير والتحديث 
ألسطولها الجوي، باالعتماد عىل الطاقات 
الش�ابة واالس�تفادة من جميع الخربات«.

وتابع البي�ان »تزامنا مع انتصارات قواتنا 
االمني�ة والحش�د الش�عبي ع�ىل عصابات 
داع�ش اإلجرامي�ة، أطلق وزي�ر النقل عىل 
الطائرة الجديدة تس�مية }نينوى{ ، مثمناً 
دور مدي�ر عام الخط�وط الجوية العراقية 
ومجلس االدارة والعاملني فيها باعتبارهم 

جميع�ا مس�اهمني يف ذل�ك املنج�ز الت�ي 
تتحقق اليوم يف بالد الرافدين«. وقال مدير 
ع�ام رشكة الخطوط العراقية س�امر كبة 
ان »إح�دى الطائرتني س�تصل يوم 26 من 
ه�ذا الش�هر، فيما تص�ل الطائ�رة الثانية 
بداية الش�هر القادم«. واش�ار كب�ة اىل ان 

»الفريق التقني س�يتابع االعمال النهائية 
لوضع ش�عار الخط�وط الجوي�ة العراقية 
عىل الطائرة فيما س�يتم تسيريها باتجاه 
بغ�داد يف حينه�ا.« يذك�ر ان وزي�ر النق�ل 
س�بق وأن أعلن ع�ن رشاء العراق طائرتني 
العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط  لحس�اب 

وبصيغ�ة ال�راء املب�ارش دون االعتم�اد 
ع�ىل االقرتاض من املصارف.واعترب الوكيل 
االداري احم�د كريم عبد ايوب ان »انضمام 
الطائ�رة الجدي�دة ألس�طول وزارة النق�ل 
من ش�أنه تحقيق قف�زات نوعية يف مجال 
الخدمة للمس�افرين واإليرادات املالية التي 

سوف تحققها يف القريب العاجل للخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة«. من جانبها، اش�ادت 
عض�و مجل�س النواب عت�اب ال�دوري ب� 
»وصول تلك الطائرة الجديدة والتي جاءت 
نتيجة جهود كبرية بذلها وزير النقل كاظم 
فنج�ان الحمام�ي وال�كادر العراقي الذي 

قادها من املنش�أ اىل بغداد والذين ساهموا 
يف صناعة هذا االنجاز العراقي والذي يأتي 
مكم�ال لفرح�ة تحري�ر مدين�ة املوصل«.

وكان طاق�م الطائ�رة العراق�ي والفري�ق 

الهنديس املخصص قد وصل يف وقت سابق 
إىل س�ياتل لجلب طائ�رة الخطوط الجوية 
العراقي�ة نوع بوين�غ 801-737 إىل مطار 

بغداد الدويل«.

وزير النقل يستقبل طائرة »نينوى« نوع »بوينغ« ليعزز االسطول اجلوي العراقي
اخلطوط اجلوية كشفت عن وصول طائرتني أخريني خالل أيام.. ونائبة تشيد جبهود احلمامي
www.almustakbalpaper.net العدد )1488( الخميس  27  تموز  2017 حمليات6

الصناعة تبحث افاق 
التعاون املستقبيل وفرص 

االستثامر مع الربازيل
حمافظ البرصة يكشف عن إرسال وجبة جديدة من املرضى للعالج يف اخلارج

اشرف على األعمال النهائية للشارع الرابط بني اجلسر املعلق والصاحلية

البنك املركزي يسمح ببيع الدوالر حلجاج بيت اهلل احلرام

الزراعة تناقش مع البنك الدويل الواقع الزراعي يف املحافظات املحررة

   بغداد/ المستقبل العراقي

بحث وزير الصناعة واملعادن محمد شياع 
الس�وداني خالل لقائه يف مكتبه الرسمي 
بمقر الوزارة س�فري جمهورية الربازيل يف 
العراق ميغيل ماغالهايز العالقات الثنائية 
ب�ني البلدين وس�بل تدعيم االس�تثمارات 

املشرتكة« .
واع�رب الس�وداني خالل اللقاء بحس�ب 
بيان للوزارة تلقته »أنباء املس�تقبل«، عن 
ش�كره لدع�م حكوم�ة وش�عب الربازيل 
للع�راق يف حربه ضد االرهاب ، مش�ريا اىل 
ان »الب�الد تش�هد حم�الت الع�ادة البناء 
واعمار مادم�ره االرهاب ، الفتا يف الوقت 
ذات�ه اىل ان الع�راق يمتل�ك س�وقا واعدة 
وارض�ا خصب�ة وفيه الكثري م�ن الفرص 
االس�تثمارية وبمختل�ف املج�االت ومنها 
الصناعية ، ووج�ه الوزير بتزويد الجانب 
الربازي�ي بالفرص االس�تثمارية املتوفرة 
ل�دى رشكات ال�وزارة مبدي�ا اس�تعداده 
ال�ركات  للتع�اون واس�تقبال  الكام�ل 
الربازيلي�ة ورجال االعمال واملس�تثمرين 
لتنفيذ مشاريع مشرتكة تخدم البلدين« .

واك�د الس�وداني ع�ىل »توج�ه الحكومة 
العراقي�ة نحو النه�وض بقطاع الصناعة 
والزراع�ة لتنويع مص�ادر التمويل وعدم 
االعتماد عىل النفط ، مش�ريا اىل »رضورة 
البدء بمروع واحد ليكون مثاال ملشاريع 
مس�تقبلية من بينها معمل سكر ميسان 
حي�ث باالم�كان التع�اون م�ع الجان�ب 
الربازيي بهذا املج�ال ، كما دعا الركات 
املتخصص�ة بصناعة االس�لحة  العاملي�ة 
وم�ن ضمنه�ا الربازي�ل لزي�ارة الع�راق 
والتعري�ف بامكانياته�ا لغ�رض التعاون 
واالس�لحة  الذخائ�ر  تصني�ع  مج�ال  يف 
املتوس�طة والثقيل�ة ».م�ن جانب�ه قدم 
السفري الربازيي التهاني بمناسبة تحرير 
املوص�ل ، مبديا اس�تعداد ب�الده للتعاون 
م�ع العراق يف كافة املجاالت ومنها املجال 
الصناع�ي مؤك�دا يف الوقت ذات�ه عىل ان 
الربازيل من البلدان ذات الش�أن الصناعي 
الكبري التي يمكن االعتماد عليها يف ش�تى 
املجاالت فهي س�ادس دولة يف العالم بهذا 
املج�ال كما انها تتمي�ز وتتفوق يف املجال 
الزراع�ي ، الفتا اىل »اهمي�ة التواصل مع 
الجانب العراقي للتعاون والعمل املش�رتك 

بما يعود باملنفعة للبلدين .

   البصرة / المستقبل العراقي

كشف محافظ البرصة ماجد النرصاوي 
خالل زيارته مستشفى الصدر التعليمي 
يف املحافظ�ة لالطالع املب�ارش عىل واقع 
الخدم�ات الصحية املقدم�ة للمواطنني 
وسبل النهوض قرب ارسال وجبة جديدة 

من املرىض للعالج خارج البالد.
وق�ال النرصاوي يف بيان ملكتبه االعالمي 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
من�ه ، ان »الحكومة املحلي�ة يف البرصة 
ت�ويل اهتمام�اً خاص�اً بقط�اع الصحة 
يف املحافظ�ة، كون�ه عىل تم�اس مبارش 
مع حياة املواطن�ني، وخصصت البرصة 
له�ذا القطاع الحيوي مبالغ مالية كبرية 
اصح�اب  البرصي�ني  امل�رىض  إلرس�ال 
الحاالت املس�تعصية للعالج خارج البالد 
والبناي�ات  واالجه�زة  االدوي�ة  ل�راء 

الصحية وغريها«.

واضاف ان »املحافظة بصدد التعاقد مع 
كادر طبي لجراحة القلب لألطفال وكذلك 
التعاقد مع الفرق الطبية العاملية إلجراء 
العمليات يف البرصة ودعم املراكز الطبية 

بالكوادر من ممرضني وممرضات لس�د 
النق�ص الحاصل فيه�ا«، معلن�اً« قرب 
ارس�ال وجبة جديدة من املرىض للعالج 
خارج البالد عىل نفق�ة حكومة البرصة 

املحلية«.
من جانب آخر اطلع محافظ البرصة عىل 
سري االعمال النهائية للشارع الرابط بني 

الجرس املعلق ومنطقة الصالحية« .
وقال محافظ البرصة يف ترصيح صحفي 
: حرصنا ع�ىل ان يكون الجرس املعلق يف 
محافظة البرصة بمواصفات عاملية وان 
يكتمل بكافة فقراته الس�يما املقرتبات 
والط�رق الرابطة بمرك�ز املدينة وكذلك 

قضاء شط العرب ».
واض�اف الن�رصاوي ان »ه�ذا الش�ارع 
الحي�وي امله�م ينفذ بمواصف�ات عالية 
ودقة ورسع�ة يف االنجاز من قبل رشكة 
رصين�ة متخصص�ة ، وان�ه م�ن خالل 
متابعتنا امليدانية الحضنا تقدم ملحوظ 
يف نس�بة االنج�از ول�م يتب�ق اال اي�ام 
الكتمال�ه ، ليت�م بعدها افتت�اح الجرس 
رس�مياً ليكون تحفة معمارية فريدة يف 

العراق .

    بغداد / المستقبل العراقي

العراقي  املركزي  البنك  س�مح 
ببي�ع الدوالر لحج�ج بيت الله 
الح�رام م�ن خ�الل املصارف 

املجازة«.
وق�ال مدي�ر املكت�ب اإلعالمي 
للبن�ك املرك�زي العراقي أيرس 

جب�ار يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، أنه 
نظرا لقرب موسم الحج اىل بيت الله الحرام فأنه 
سوف يكون بيع الدوالر للحجاج بالسعر الرسمي 
ويت�م اعتماد املنفيس�ت الخ�اص بالحجاج بدال 

من تذكرة السفر ».
وأك�د مدير املكت�ب اإلعالمي أن »البيع س�يكون 
من خالل املصارف املجازة من قبل البنك املركزي 

العراقي .

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الوكي�ل الفني ل�وزارة الزراع�ة مهدي 
ضم�د القي�ي عىل أهمي�ة أع�ادة وتأهيل 
يف  الزراعي�ة  للمش�اريع  التحتي�ة  البني�ة 
املحافظ�ات املحررة وذلك للدور الكبري الذي 
يلعب�ه القط�اع الزراع�ي يف دع�م االقتصاد 
الوطن�ي وتأم�ني األم�ن الغذائي«.جاء ذلك 
خ�الل لقائه م�ع الوفد الفن�ي للبنك الدويل 
بمكتب�ه الرس�مي يف مقر ال�وزارة بحضور 
مع�اون مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة 
ومعاون مدير عام الدائ�رة اإلدارية واملالية 

ومدير الخطة االستثمارية لدائرة التخطيط 
واملتابع�ة وعدد من املختص�ني يف الوزارة«.

وذك�ر قس�م العالق�ات واإلع�الم والتعاون 
ال�دويل يف ال�وزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«،، أن »اللقاء تناول بحث ومناقشة 
الزراعي�ة  املش�اريع  أولوي�ات  تحدي�د 
والجوانب املالي�ة يف املحافظات املحررة من 
أج�ل تنميتها وتأهيلها ، فيما ش�دد الوكيل 
الفن�ي ع�ىل أهمي�ة دور وزارة الزراع�ة يف 
أع�ادة أعمار املش�اريع الزراعي�ة للنهوض 
بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 
يف ه�ذه املحافظات«.وأضاف أن تحديد تلك 

املش�اريع س�يكون وفقاً ألولوي�ات الواقع 
الزراع�ي والتي تس�هم يف تحقي�ق التنمية 
املس�تدامة للعملية الزراعية ضمن القرض 
الط�ارئ للبنك الدويل إلع�ادة أعمار املناطق 
املحررة يف محافظات ) صالح الدين و دياىل 
و نينوى واألنبار(.الفت�ًا أن »هذا اللقاء هو 
األول وس�يتبعه لق�اءات الحق�ة للوص�ول 
إىل االتف�اق النهائ�ي ما ب�ني وزارة الزراعة 
وممث�ي البنك الدويل يف الع�راق بغية تبويب 
املبال�غ املخصص�ة ضمن الق�رض الطارئ 
الذي منحه لتأهيل البنية التحتية للمشاريع 

الزراعية يف هذه املحافظات«.

النفط تعلن زيادة الطاقة االنتاجية ملصفى 
النجف اىل »50« الف برميل يوميًا

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط عن زي�ادة الطاق�ة االنتاجية ملصفى النج�ف اىل 50 الف 
برميل باليوم.

وقال وزير النفط جبار اللعيبي خالل زيارته ملحافظة النجف ولقائه باملسؤولني 
يف املحافظ�ة بحس�ب بي�ان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »ال�وزارة وضعت خطط كب�رية لتطوير االنتاج يف املص�ايف العراقية وزيادة 
وتحس�ني وحدات االنت�اج وبما يلبي الحاج�ة املحلية من املش�تقات النفطية 

وتقليل االسترياد وتوفري العملة الصعبة للخزينة االتحادية للبالد«.
وأض�اف اللعيب�ي، أن »الوزارة لديها مش�اريع  كبرية النش�اء مصايف عديدة يف 
جنوب ووس�ط وشمال البالد وقد عرضتها لالس�تثمار خالل هذا العام، النتاج 
اكث�ر من مليون برميل من املش�تقات النفطية للوصول اىل االكتفاء الذاتي من 
املنتج�ات النفطية وتصدير الفائض منها، الذي س�يعمل ع�ىل زيادة االيرادات 

املالية للدولة«.
من جانبه، قال املتحدث باس�م الوزارة عاصم جهاد، إن »وزير النفط قد أوعز 
باضافة وحدات إنتاجية جديدة بطاقة 20 الف برميل اىل الطاقة الحالية ملصفى  

النجف والبالغة 30 الف برميل لرتتفع بذلك طاقة املصفى اىل 50 الف برميل.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تقرر جتهيز املواطنني بـ »50« لرت من النفط األبيض إستعدادًا لفصل الشتاء
    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة النف�ط املتمثل�ة برك�ة 
توزي�ع املنتج�ات النفطية عن تقس�يم 
الحصة املقررة من مادة النفط األبيض 
البالغ�ة )100( لرت كما تم اإلعالن عنها 
قب�ل أيام اىل قس�مني  بواق�ع )50( لرت 
للحص�ة الواحدة مقابل ثمن وبالس�عر 
لل�رت  دين�ار   )150( البال�غ  الرس�مي 
الواح�د بالنس�بة اىل محافظات ) بغداد 

– األنبار- ص�الح الدين- دياىل ونينوى( 
وحس�ب اآللي�ات املعم�ول بها س�ابقاً 
البطاق�ة  طري�ق  ع�ن  املحافظ�ات  يف 
التموينية أما يف العاصمة بغداد ستكون 
عملي�ة التجهي�ز فيه�ا وف�ق قس�يمة 
املعلوم�ات للبطاق�ة الوقودي�ة الحالية 
)الس�فالة( ذات الل�ون األصف�ر .وجه 
بذلك معايل وزير النف�ط املهندس جبار 
اللعيبي الذي يح�رص دائماّ عىل تقديم 
أفضل الخدمات للمواطن�ني الكرام من 

خالل إتخاذ اإلجراءات املناس�بة لتوفري 
كاف�ة املنتجات النفطي�ة وعدم حصول 
مدي�ر  .ورصح  مس�تقبالً  تلك�ؤ  أي 
ع�ام رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
املهندس عي عبد الكريم املوسوي مبيناً 
إن رشكة التوزي�ع أطلقت تجهيز مادة 
النفط األبيض بشكل مبكر حرصاً منها 
ع�ىل توفري خزي�ن كاف لفصل الش�تاء 
ودعم�اً للعوائل النازح�ة املتواجدين يف 

تلك املناطق.

    بغداد / المستقبل العراقي

التقت وزير االعمار واالس�كان والبلديات واالشغال العامة آن نافع اويس، وفداً 
م�ن رشكة )هنوا ( الكورية الجنوبية ملناقش�ة امكانية قيام الركة بانش�اء 
مجمعات س�كنية واطئة الكلفة يف املحافظات للمس�اهمة يف حل ازمة السكن 
يف الع�راق وخاصة يف املحافظات التي ترضرت نتيجة لألعمال االرهابية عىل يد 
عصاب�ات داعش، مش�ريا اىل ان »هذا اللقاء يأتي ضمن خط�ط الوزارة ألعادة 

االعمار بعد الحرب وتحرير املدن من دنس تنظيم داعش االرهابي«.
وذكر املركز االعالمي يف الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان ذل�ك جاء خالل زيارة قام بها وفد م�ن الركة املذكورة ملقر الوزارة ، حيث 
ت�م التباحث يف امكانية قيام الركة باس�تغالل معامله�ا االنتاجية وخرباتها 
الت�ي اكتس�بتها من العم�ل يف العراق وقيامها بانش�اء اكرب مجمع س�كني يف 
الرق االوس�ط )مدينة بسماية الجديد( لبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة 

بالتعاون مع الحكومة العراقية .
واش�ار املرك�ز االعالم�ي اىل ان »اللق�اء تضمن دراس�ة الخطط الت�ي اعدتها 
رشك�ة هنوا بالتعاون مع الوزارة النش�اء 2080 وحدة س�كنية واطئة الكلفة 
يف املحافظ�ات املترضرة م�ن االرهاب والتي هي بحاجة ماس�ة ألعادة توطني 
النازحني وللمساهمة يف حل ازمة السكن يف باقي املحافظات كمرحلة اوىل وذلك 
م�ن خ�الل االعتماد عىل معامل الرك�ة النتاج الخرس�انة الجاهزة يف مجمع 
معامل بس�ماية كمرحلة اوىل ، وكذلك العمل عىل انشاء معامل جديدة للركة 
يف املحافظات التي تحتاج اىل خطط رسيعة لتاليف ازمة السكن الحاصلة فيها.

ويف نهاية اللقاء عربت اويس عن »استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع الركة يف 
تنفيذ مجمعات سكنية جديدة يف بغداد واملحافظات ، خاصة ان العراق بحاجة 
ماس�ة الكثر من ثالثة ماليني وحدة سكنية الس�تيعاب نسب الزيادة السكنية 
يف حلول عام 2020، فيما عرب وفد الركة عن اس�تعداده الكامل للتعاون مع 

الوزارة والحكومة العراقية يف تنفيذ مشاريع السكن بعموم البالد.

االعامر تناقش مع رشكة »هنوا« انشاء 
2080 وحدة سكنية يف املحافظات

النقل اخلاص: ارتفاع ايرادات قسم الكرخ 
إىل »٤٦« مليون دينار يوميـا

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الركة العام�ة إلدارة النقل الخاص ، عن ارتفاع واردات قس�م الكرخ 
اىل )٤6( ملي�ون دين�ار يومي�ا بع�د ان كان )27( مليون يومي�ا« .وقال مدير 
عام الركة قيس امليايل يف بيان العالم الوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
هذه الزيادة الكب�رية يف األرباح تعزى اىل تنفيذ مروع تنظيم حركة مركبات 
األج�رة يف بغداد واملحافظات، مضيفا ان »قس�م الرصاف�ة االوىل هو االخر قد 
حق�ق إرتفاعا ملحوظا يقدر )21( مليون دينار يوميا بعد ان كان )٩( مليون 
دين�ار فقط«.وب�ني امليايل ان »لهذا املروع فوائد عدي�دة أهمها تنظيم حركة 
مركب�ات األج�رة بصورة عام�ة والحد من الزخ�م املروري الحاص�ل يف منافذ 
املحافظات والقضاء عىل ظاهرة تجزئة الخطوط والتحميل العشوائي للركاب 
من خارج املرائب وما يرتتب عليها من آثار سلبية«. واضاف ان »املروع يوفر 
احصائي�ات وقاعدة بيانات دقيق�ة عن إعداد املركبات املس�جلة عىل كل خط 
تتضمن س�عة املركبة موديلها م�دى مطابقتها لروط املتانة واألمان وتوفري 
وس�ائل الراحة للركاب«. واشار املدير العام اىل ان »هناك نتائج كبرية تحققت 
من�ذ انطالق املرحل�ة األوىل لتنفيذ املروع منها فتح باب التعاون والتنس�يق 
ب�ني قطاعي النقل لدوائر النقل الخاص يف بغداد ومثيالتها يف اقليم كردس�تان 
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فقدان 
فق�دت هويه اح�وال مدنية بأس�م ر م 
طبي أقدم قاس�م رسح�ان كاظم خلف 
الصادره من دائ�ره صحه صالح الدين 
فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

االسحاقي 
العدد 612 

م / نرش فقدان 
قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) 
ضياء فدعم عيدان ( الذي فقد يف محافظة 
صالح الدين بتاريخ 10 / 8 / 2015 ولم 
يعرف يشء عن مص�ره لحد االن وعىل 
م�ن يعثر علي�ه وتتوفر لدي�ه معلومات 
عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف قضاء 
بلد – ناحية االس�حاقي – الفرحاتية او 
مركز رشطة االسحاقي خالل شهر من 

اليوم التايل لنرش االعالن.
القايض 
حردان خليفة جاسم 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

االسحاقي 
العدد 636 

م / نرش فقدان 
قررت ه�ذه املحكمة نرش فقدان املدعو 
) نه�اد خال�د ع�زاوي ( ال�ذي فق�د يف 
محافظة صالح الدين بتاريخ 13 / 6 / 
2014 ول�م يعرف يشء عن مصره لحد 
االن وع�ىل م�ن يعثر علي�ه وتتوفر لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه الساكنني 
يف ناحي�ة االس�حاقي او مرك�ز رشطة 
االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم التايل 

لنرش االعالن .
القايض 
حردان خليفة جاسم 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

االسحاقي 
العدد 628

م / نرش فقدان 
قررت ه�ذه املحكمة نرش فقدان املدعو 
) مش�تاق عاي�د محم�د ( ال�ذي فقد يف 
محافظة ص�الح الدين بتاريخ 28 / 8/ 
2014 ول�م يعرف يشء عن مصره لحد 
االن وع�ىل م�ن يعثر علي�ه وتتوفر لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه الساكنني 
يف ناحي�ة االس�حاقي او مرك�ز رشطة 
االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم التايل 

لنرش االعالن .
القايض 
حردان خليفة جاسم 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 372 / ش / 2017 
اعالن 

اىل املدعى عليه / س�عد عبد الله محسن 
– مجهول محل االقامة .

اقامت املدعي�ة نور مجيد احمد الدعوى 
والت�ي   2017  / ش   /  372 املرقم�ة 
تطل�ب فيها التفريق للهجر بينها وبينك 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك قررت 
بصحيفت�ني  تبليغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه 
محليت�ني وقد ت�م تحديد ي�وم 7 /: 8 / 
2017 موعدا للمرافع�ة بالدعوى اعاله 
وعليك الحض�ور باملوعد اعاله ويف حالة 
ع�دم حضورك او من ين�وب عنك قانونا 
املرافع�ة بحق�ك وف�ق  س�وف تج�ري 

االصول .
القايض 
مكي حسن سعيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد / بال / 2017 

م / اعالن 
قدم�ت املس�تدعية ) انغام خالد حس�ن 
( طلب�ا إىل محكمة االحوال الش�خصية 
يف الدجي�ل تطلب في�ه نصبها قيمة عىل 
زوجها املفق�ود لقمان جاد الله محمود 
وذل�ك كون�ه ق�د فق�د بتاري�خ 26 / 7 
/ 2014 وانقطع�ت اخب�اره فع�ىل من 
لديه اعرتاض ع�ىل صدور الحجة تقديم 
اعرتاض�ه خالل ثالث�ون يوما من تاريخ 

االعالن .
القايض جاسم محمد داود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االعظمية 

العدد 1771 / ش / 2017 
تش�كلت محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
االعظمية بتاريخ 6 / 7 / 2017 برئاس�ة 
الق�ايض الس�يدة اس�ماء حمي�د وس�ييل 
املاذون بالقضاء باس�م الشعب واصدرت 

قرارها االتي :
املدعي : احمد سعد مخلف 

املدعى عليها : ارساء وسام هاشم 
تقريرالحكم

باس�قاط حضان�ة املدع�ى عليه�ا ارساء 
وسام هاش�م عن الطفل مصطفى احمد 
س�عد والزامها بتس�ليمه إىل املدعي احمد 
س�عد مخل�ف ليكون حاضنا ل�ه وتحميل 
املدع�ي عليها الرس�وم واملصاريف وصدر 
الحكم استنادا للمواد 57 أحوال شخصية 
وامل�واد 22 – 76 – 140 اثبات واملواد 159 
– 161 – 166 – 177 – 203 مرافع�ات 
مدني�ة  حكم�ا حضوري�ا قاب�ال للتمييز 

وافهم علنا يف 6 / 7 / 2017 .
القايض 
اسماء حميد وسييل 

مجلس  القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

العدد 187 / ب / 2017 
اعالن

إىل املدع�ى عليه / عقي�ل ناجي مرهون – 
مجهولة محل االقامة 

اقام املدعي حسام اكديمي رجب الدعوى 
املرقم�ة 187 / ب / 2017 والت�ي يطلب 
فيه�ا عدم نف�اذ ترصف بيع س�هامك إىل 
املدعى عليه الثان�ي عدنان ناجي مرهون 
يف العق�ار املرق�م 23 / 812 من املقاطعة 
2 بنيس�عد والبالغة 41358 سهم – عليه 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت ه�ذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميتني لغ�رض حضورك بي�وم املرافعة 
املص�ادف 6 / 8 / 2017 ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك او حضور من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وفق 

االصول .
القايض 
حازم محمد احمد 

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفي وس�ام س�عد محسن لرشكة  
ديمومة العافية للتجارة العامة ولوكاالت 
التجارية محدودة املسؤولية ادعو كل من 
ل�ه حق او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل 
العن�وان التايل بغداد الوزيرية م 304 ز 24 

د 8 
املصفي 
وسام سعد محسن

محكمة جنح البرصة
العدد: 1515/ج2 /2016

التاريخ: 2017/6/11
إعالن حكم غيابي 

إىل املتهم املحكوم / جراح طالب وحيد 
أص�درت محكمة جن�ح الب�رصة قرارها 
املرقم 1515/ج2016/2 املتضمن الحكم 
ع�ىل املجرم )جراح طال�ب وحيد( املذكور 

أعاله. 
1. حكم�ت املحكم�ة عىل املج�رم )جراح 
طالب وحيد( بالحبس الش�ديد ملدة س�نة 
واح�دة وفق احكام املادة )23 مرور( رقم 
)86( لس�نة 2004 املع�دل مع احتس�اب 
م�دة موقوفيته للفرتة م�ن 2015/7/25 
م�دة  م�ن  تن�زل   2015/8/26 ولغاي�ة 

محكوميته اعاله. 
)حس�ن  للمش�تكي  الح�ق  إعط�اء   .2
نارص حس�ن( باملطالب�ة بالتعويض امام 
املحاكم املدنية لعدم تنازله عن الش�كوى 
والتعوي�ض بعد اكتس�اب الق�رار الدرجة 

القطعية.
3. تقدير اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
)سجى مراد املياحي( مبلغا قدره ثالثون 
ألف دينار تدفع ل�ه من خزينة الدولة بعد 

اكتساب القرار الدرجة القطعية.
4. إصدار ام�ر القبض بحق املدان املذكور 
اع�اله وف�ق اح�كام امل�ادة )23 م�رور( 
وإشعار مديرية رشطة محافظة البرصة 
/ مكتب التس�جيل الجنائ�ي لتعميم هذا 
الق�رار وتنفيذ أمر القب�ض الصادر بحقه 
واحض�اره مخف�وراً امام ه�ذه املحكمة 

حال القبض عليه. 
• وص�در القرار غيابي�اً اس�تناداً ألحكام 
املادة 182/أ واملادتني 143، 243 األصولية 
قراراً قابالً لالعرتاض والتمييز وافهم علناً 

يف 2017/6/11.
• ل�ك الحق االعرتاض عىل ه�ذا القرار بعد 
تبلغ�ك به عن طريق اإلع�الن والنرش، ويف 
حالة عدم االع�رتاض يعترب الحكم بمثابة 
الحكم الوجاهي بعد مرور ثالثة أشهر من 

نرش اإلعالن. 
القايض / آيات عباس لفته

محكمة جنح البرصة
العدد:104/ج2017/2
التاريخ: 2017/7/25

اعالن 
اىل املتهم الهارب / زيد ملك داود الفارس

حيث تبني إنك مجه�ول اإلقامة والعنوان، 
املحكم�ة  ام�ام ه�ذه  وكون�ك مطل�وب 
/104 املرقم�ة  الجزائي�ة  القضي�ة  يف 

ج2017/2 وف�ق احكام امل�ادة )453 من 
قان�ون العقوب�ات( فق�د اقت�ى تبلغك 
بصحيفت�ني محليت�ني وبالحض�ور امام 
هذه املحكمة صباح يوم املحاكمة املوافق 
2017/8/30 لتجيب عن التهمة املوجهة 
الي�ك وبخالف�ه س�وف تج�ري محاكمتك 

غياباً وفقاً للقانون.
القايض/آيات عباس لفته

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت

العدد  بال  
اىل / املفقود / عبدالرحمن حمزة جاسم  
م / اعالن فقدان وحجر عىل مفقود     
طال�ب حج�ة الحج�ر والقيموم�ة والده 

)حمزة جاسم صالح( 
املطل�وب الحج�ر عليه / واع�الن فقدانه 

)عبدالرحمن حمزة جاسم (
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املقدم من قب�ل طالب 
الحج�ر والقيمومة املدعو )حمزة جاس�م 
صالح( وال�ذي يطلب االع�الن عن فقدان 
املدعو )عبدالرحمن حمزة جاس�م( والذي 
فقد بتاريخ 2016/7/2 وال يعرف عنه اي 
خرب يدل عن حياته او مماته  تقرر  تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني ويف حالة 
ع�دم حضورك اواعالم ه�ذه املحكمة عن 
حياتك خ�الل عرشة ايام من تاريخ النرش 
سيتم اعالن فقدانك والحجر عليك ونصب 
املدعوهوالدك)حمزة جاس�م صالح( قيما 
علي�ك الدارة اموال�ك وف�ق قان�ون رعاية 

القارصين رقم 78 لسنة 1980 
مالحظة 

عىل من يمل�ك اي معلومات ع�ىل املفقود 
اعاله يرجى ابالغ هذه املحكمة  

القايض 
احمد حامد الكالبي

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
رقم الدعوى  1858/ش/2017    

اىل املدعي عليه / خالد ماجد عريبي
بتاريخ 2017/7/9 اصدرت هذه املحكمة 
بالعدد اعاله ق�رارا غيابيا يقيض بالزامك 
بتأديت�ك نقة مس�تمرة للمدعية س�اجدة 
محس�ن مصاول بواقع مائة وخمس�ون 
ال�ف دين�ار ش�هريا م�ن تاري�خ املطالبة 
وتحميل�ك   2017/5/25 يف  القضائي�ة 
الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة وعند 
ع�دم حض�ورك واالع�رتاض ع�ىل القرار 
ضمن املدة القانونية سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية
القايض
رائد كامل اليارسي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبيدية 
العدد 381/ ت / 2017  

 اىل / املنف�ذ علي�ه املدين / تيس�ر طالب 
وحيد

لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز 
رشط�ة الزبيدي�ة واش�عار املخت�ار ان�ك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او موق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا اىل امل�ادة 27 م�ن قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الزبيدية خالل خمسة عرش 
يوما تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفقا للقانون  
 اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة الزبيدية بالعدد 294/ 
ت / 2017 يف 2017/6/22

املنفذ العدل
سعود كامل عاشور

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البياع 

العدد 7473 / ش / 2017 
اعالن 

إىل املدعى عليه ) عبد الحسني عناد منشد 
( اقام�ت املدعي�ة س�مرة جمعة حس�ن 
الدع�وى الرشعية اعاله املرقم�ة تطالبك 
به�ا بالتفري�ق لل�رر وملجهولي�ة محل 
اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بيوم املرافع�ة املصادف 8 / 8 / 
2017 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 56/ب2017/2
التاريخ 2017/7/26

اعالن
بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل )3/32307 
حي العروبة(  يف النجف تعلن هذه املحكمة  
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه 
وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل 15 يوما من اليوم التايل 
لنرش االع�الن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
بموج�ب صك مص�دق المر محكم�ة بداءة 
النج�ف وصادر م�ن م�رصف الرافدين رقم 
)7( يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخر من 
االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العق�ار املرق�م 3/32307 ح�ي العروبة يف 
النجف عبارة عن دار يقع عىل شارع 10 مرت 
الخدمي لش�ارع كراج بغ�داد وانه مفرز اىل 
ثالثة محالت برصة غر رس�مية املحل االول 
عبارة عن محل حدادة بأسم حدادية املهدي 
لالب�واب والش�بابيك واملحجرات ام�ا املحل 
الثاني عبارة عن محل حالقة بأس�م حالقة 
باب�ل  اما املح�ل الثالث فه�و متخذ للضماد 
الصحي بأس�م املضمد الصح�ي املجاز وان 
واجه�ة املحالت 10 م�رت وان جميع املحالت 
مغلق�ة اثن�اء الكش�ف ولم يت�م التثبت من 
ش�اغليها وان القيمة املق�درة للعقار مبلغ 
اربعمائ�ة وثالث�ون مليون   430.000.000

دينار فقط الغرها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2083/ب2015/1

التاريخ 2017/7/26
اعالن

اىل املدعى عليها ) شيماء نومي عطا ( 
املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2083/ب2015/1   بتاري�خ 2015/8/31  
واملتضمن الحك�م )بالزامك واملدعى عليهما 
عثمان كريم محس�ن ووس�ام كاظم مهدي 
بدف�ع مبلغ مقداره ثالث�ة االف و ثمانمائة 
وسبعة وستون دوالر للمدعي املدير املفوض 
ملؤسسة االسكان التعاونية اضافة لوظيفته 
( ولثب�وت  مجهولي�ة  محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي يف حكمة بداءة الكوت  
واش�عار مخت�ار قض�اء الك�وت /املامون 
الثاني�ة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار 
املذك�ور بصحيفتني محليتني   يوميتني ولك 
ح�ق الطع�ن يف الق�رار املذكور خ�الل املدة 
القانوني�ة و بكافة طرق الطعن وبعكس�ه 
سيكتس�ب القرار املذكور درجة البتات وفق 

االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2281/ب2015/1

التاريخ 2017/7/26
اعالن

اىل املدعى عليهم ) 1-صالح مهدي عبد الله 
2- ش�يماء عدنان صيه�ود 3- محمد كريم 

عبد 4- موفق مختار عيل ( 
املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2281/ب2015/1   بتاريخ 2015/11/30  
واملتضم�ن الحك�م )بالزام�ك  بدف�ع مبلغ 
مقداره الف ومائة وتس�عة وتسعون دوالر 
للمدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
ولثب�وت    ) لوظيفت�ه  اضاف�ة  التعاوني�ة 
مجهولية  محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف حكمة بداءة الكوت  واشعارات 
مختاري  مناطقكم ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا 
محليت�ني    بصحيفت�ني  املذك�ور  بالق�رار 
يوميتني ول�ك حق الطعن يف الق�رار املذكور 
خالل املدة القانوني�ة و بكافة طرق الطعن 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذك�ور درجة 

البتات وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 6751/ش2016/4

التاريخ 2017/7/25
اعالن

اىل /املدعى عليه /مصطفى رعد مهدي
بتاريخ 2017/6/22 اصدرت هذه املحكمة 
قراره�ا  بالع�دد 6751/ش2016/4 والذي 
يقيض تصدي�ق الطالق الرجعي الواقع بينك 
وب�ني املدعية ) خلود رضا  ش�اكر ( ليصبح 
طالقا بائنا بينونة صغرى صدر القرار غيابيا 
بحقك وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم  بالتبليغ واشعار مختار حي الجامعة 
/النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالقرار 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة 
القانونية وبعكسه يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض
منار هادي كاظم الجشعمي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 1149/ج2017/1

التاريخ 2017/7/24
اعالن

املتهمة الهاربة /خلود هاتف لفته العابدي 
حيث ان�ك متهمة يف الدع�وى املرقمة 1149/

ج2017/1 والخاص�ة باملش�تكي محمد نزار 
محم�ود عىل  وف�ق املادة 1/459 م�ن قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى لذا قررت 
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف 
يوم 2017/8/31 وعند عدم حضورك س�وف 

تجري محاكمتك  غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض

محمد كريم جابر 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 1148/ج2017/3

التاريخ 2017/7/25
اعالن

حبي�ب  محم�د  /حبي�ب  اله�ارب  املته�م  اىل 
كشكول 

حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة 1148/
)مري�م  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2017/3 
عب�د دف�ان ( وفق امل�ادة 1/459 م�ن قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2017/8/31 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك  

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

مهدي امر محمد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 584/ب2017/4
التاريخ 2017/7/26

اعالن
اىل املدعى عليه ) محمد جاسم نوح ( 

اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 584/
ب2017/4بتاري�خ 2017/7/19  واملتضمن 
الحك�م )بالزام�ك بمن�ع معارضت�ك للمدعي 
الس�يد مدي�ر بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته 
بالترصف واالنتفاع بالجزء املش�غول من قبله 
يف العق�ار املرق�م 18730/2م2 ح�دود بلدية 
النج�ف والبالغة مس�احته 370م2 من عموم 
مس�احة العق�ار الكلي�ة واملش�ار اىل موقع�ه 
بامل�داد االخ�ر يف املرتس�م املق�دم م�ن قبل 
الخرباء املساحني الثالثة واملؤرخ 2017/6/19 
وتس�ليمه للمدعي اضافة لوظيفته خاليا من 
الش�واغل و اعتب�ار تقرير الخرباء املس�احني  
الثالث�ة واملرتس�م املق�دم من قبله�م واملؤرخ 
يف 2017/6/19 ج�زءا م�ن الفق�رة الحكمية 
ودلي�ال للتنفي�ذ ولثب�وت   مجهولي�ة  مح�ل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار حي الحس�ن املختار كاظم خادم سعد 
الخالدي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفتني محليتني   يوميتني ولك حق الطعن 
يف الق�رار املذكور خ�الل املدة املق�ررة  بكافة 
ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 1067/ج2017/1

التاريخ 2017/7/13
اعالن

املته�م الهارب /س�جاد صدقي م�ر عيل ابو 
طبيخ 

حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة 1067/
ج2017/1 والخاص�ة باملش�تكي ع�الء نوري 
عب�د الله عىل وف�ق املادة 1/459 م�ن قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى لذا قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحضور يف 
موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2017/8/23 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك  

غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض
محمد كريم جابر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 977/ج2017/2
التاريخ 2017/7/16

اعالن
اىل املتهم الهارب /خر فيصل خريبط 

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 977/
ج2017/2والخاص�ة باملش�تكية )مه�ا عب�د 
الجب�ار رؤوف ( وفق امل�ادة 1/459 عقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق 
يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د 
املحاكمة املص�ادف ي�وم 2017/8/22 وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك  غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض
حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 1440/ش/2017
التاريخ 2017/7/26

اعالن
اىل املدعى عليه /جواد عبد مسلم حمزة

اقام�ت املدعي�ة هيلني ج�واد عبد مس�لم الدعوى 
املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطلب فيها زيادة 
النفق�ة لبناته /هيلني وزينب وسوس�ن ونرسين 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك فقد ق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2017/8/7 
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حورك او من 
ين�وب عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حميد جخم علوان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد :   2017/678
التاريخ 2017/7/20

اعالن
اىل املتهم الهارب/عبد عون سهيل عبد الكيمي

اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الج�راء 
محاكمت�ك حول التهمة املس�ندة الي�ك وفق املادة 
315 م�ن قان�ون العقوب�ات  و ملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك  وامام 
هي�اة النزاه�ة وه�ذه املحكمة بالحض�ور امامه 

صباح يوم 2017/12/25
الرئيس
خضر سابط البدري

فقدان وصل قبض
فقد مني وصل قبض الصادر من:

اس�م الدائرة مديري�ة بلدية الس�ماوة رقم الوصل 
578373 / التاريخ 2012/6/8 بأسم )ليث كريم 

محمد(

اس�تلمت املبل�غ اع�اله وق�دره 40000 دينار من 
السيد /ليث كريم محمد 

تنويه 
نرش صحيفه املس�تقبل العراق�ي بالعدد 1483يف 
20/7/2017وصحيف�ه الرشق بالع�دد 2583 يف 
20/7/2017 االعالن الخاص مديريه تنفيذ النجف 
والخ�اص بالس�ياره 83531ي بغداد ل�م يذكر يف 
اوصاف الس�ياره الغرفه الداخليه للسياره بحاله 
متوس�طه وجود بعض التش�ققات يف الكش�نات 
والكهربائيات صابحه لالستعمال والزجاج بحاله 
جيده وج�ود رضر يف الجهه الي�رسى وليس يرس 

لذا اقتى التنويه

اعالن
اىل الرشيك/عادل لفتة صالح 

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي 
الكائ�ن يف ) الب�رصة :- ك�وت الحج�اج /مجمع 
وزارة االعمار واالس�كان /تقاطع حي الرس�الة ( 
وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام الرشيكة 
)ام�ل عب�د النبي ناه�ي املنص�وري ( بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة ) 1687/2090 
( مقاطعة )الرباط الكبر( لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان  وخالل م�دة اقصاه�ا )15( يوما داخل 
الع�راق وش�هرا خ�ارج الع�راق م�ن تاري�خ نرش 
االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال

فقدان
فقدت الهوي�ة الوزارة الصادرة م�ن وزارة النفط 
واملرقمة 5745 رشكة تعبئة الغاز بأس�م )سامي 
عبد الكريم حس�ني ( فعىل من يعثر عليها تسليمه 

اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني هوية غرفة تجارة بأس�م )مصطفى 
ابراهي�م مخت�ار /املدي�ر املفوض لرشك�ة الهواء 
واملحيط للنقل العام والش�حن والخدمات البحرية 

فعىل من يعثر عليها تسليمه اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية غرفة تجارة بأسم )كريم محمد 
كاظ�م ( فع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة  االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبر
العدد 1492/ش/2017
التاريخ 2017/7/24

اعالن
اىل املدعى عليه /عبد الله جابر خفيف

اقامت املدعية نهاي�ة كاطع دهش بحقك الدعوى 
الرشعي�ة بالعدد اعاله والت�ي تطلب فيها تصديق 
زواجه�ا منك والواقع  بتاري�خ 2003/7/18 عىل 
مهر معجله  خمسمائة الف دينار ومؤجله مليون 
دينار يس�تحق عند املطالبة وامليرسة وثبوت نسب 
ابنته�ا فاطمة املتولدة لها منك تولد 2004/7/16 
مح�ل والدته�ا البرصة ناحي�ة س�فوان وتصديق 
طالقه�ا من�ك والواقع بتاري�خ 2017/7/3 ولدى 
تبليغك بموجب كتاب مركز رشطة سفوان بالعدد 
6931 يف 2017/7/10  تب�ني انك مرتحل اىل جهة 
مجهول�ة لذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني ويف ح�ال عدم حضورك بموع�د املرافعة 
املصادف 2017/8/10 سوف  يتم اجراء  املرافعة 

بحقك غيابيا 
القايض سعد نجم عبد

اعالن
اىل الرشي�ك /صاح�ب حس�ون ري�كان  اقت�ى 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي /فرع 
النج�ف /خلف مديري�ة ماء النج�ف وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيكك الس�يد احمد 
حس�ني عبد الرضا  بالبناء عىل حصته املشاعة يف 
القطعة املرقم�ة 57407/3 حي الن�داء مناصفة 
مس�احة )200 ( م�رت لغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االس�كان خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوما 
داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش 

االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ة املرقم�ة 132684 
الوائ�يل   احم�د  الش�يح  اعدادي�ة  م�ن  الص�ادرة 
واملعنونة اىل الكلية العس�كرية االوىل بأسم )حسن 
بشار جبار حسني ( فعىل من يعثر عليها تسليمه 

اىل جهة االصدار
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صومعة عينيها

ارصفة القانطني 

            جالل الدين صفاء

طريقي ُمعبد بالشوِك
يدلني الى صومعِة 

عينيها 
ارى فيها ثمالة كاهن

أنساه كأسه 
فرض عبادة فآثم 
نذر نفسه قربانا 

على شفا ثغر 
واحترقت امانيه ......
اخذ يستنجُد بعرافاِت

اثقلت كاهلها 
تعويذات فؤاد مرصود 

ال يفقهها جان
وأنا كذلك الصوفي

واثق في خطاه
حاول ابليس 

ان يمنع هالكه
فآبى

كلما اقتربت خطوة
يتسارع الي 

هودج يحمل لظى
اشواقها

ُتثلج نبض غاوي
لتستقبلني االحداق

بأول غيث
تضرب برمشها طريقي

يصبح زمردا
وُتشفى الخزامى

من جروحي

            اسماء الحميداوي 

كنت يائسا حينما
أعلنت أمامك أن لآلمال صوت

وأن لالفراح رجع صدى
وأن للسماء ضباب الرحيل

وان شفة الموت تقتات كل دابة على االرض...!!!
وأن وأد الرجال بات كشرب االرض

للماء.....
وان بنات آوى يقعن في أسر الظباء
وأن جديلة الماعز تسرحها اللبوات

وان آخر خطواتي تلعق تراب االرض
وتغوص صوب العراء!!!

لست أدري أي بائس !!
أصطاد من بحر المومياء السمك!!

وأي قدر سامق كان هناك!!

الشاعرة كريمة املياح : أخفي حزن عيوين ولكن دائاًم النصوص تفضحني
ال أخشى شيئًا والبيئة اجلنوبية بيئة شعرية

احلياة اليومية يف هناية العالـم القديم
يق�ّدم كت�اب »الحي�اة اليومية ف�ي نهاي�ة العالم القدي�م« للم�ؤرخ اإليطالي 
جورج�و رافينياني لمحة تاريخي�ة عّما كانت عليه الحياة ف�ي اإلمبراطورية 
الرومانية، بش�ّقيها الغربي والش�رقي ، يدخل القارئ عالم�اً موغالً في القدم 
)من القرن الخامس إلى القرن الس�ابع الميالديين( باإلضافة إلى الحديث عن 
األباط�رة والجيش الروماني والنبالء ونظام الدولة وتأثيرها في حياة الناس، 
ودس�ائس رجاالت البالط الذين اس�تغلوا ضعف األباطرة فساسوا البالد على 
طريقتهم، واألسرة وتربية األبناء ودْور المرأة، وموضوع التحول من الوثنية 
إلى المسيحية..ويزداد الكتاب، الصادر عن »مشروع كلمة« للترجمة في هيئة 
أبوظبي للس�ياحة والثقافة ونقله إلى العربية المترج�م العراقي عدنان علي، 
تشويقاً في الكشف عن عالم الرهبنة المؤثر في حياة العامة، بل وفي البالط، 
فبعضهم كان يعيش في الصحراء، والبعض اآلخر في الصوامع، أو داخل قفص 
على سفح الجبل، أو على رأس عمود،.يقّدم هذا المؤلَّف المترجم من اإليطالية 
إلى العربية لمحة مفّصلة عن مختلف نواحي الحياة: المهن والحرف، التجنيد، 
الضرائ�ب، األلع�اب األولمبية، الترفيه، فض�اًل عن معاناة الن�اس اليومية في 
شتى بقاع اإلمبراطورية الممتدة على القارات الثالث؛ أوروبا، آسيا وأفريقيا، 

ص�درت حديًثا عن »دار الش�روق« في عّم�ان قصة طويلة 
للكاتب الفلس�طينّي أكرم هنية بعنوان »ش�ارع فرعي في 

رام الله«، تقع في مئة صفحة.
وجاء في تظهير الناش�ر أن القص�ة المكّونة من مجموعة 
ش�ذرات يربطه�ا خيٌط س�رديٌّ واحد، تس�تعيد ج�زًءا من 
ذاك�رة مدينة رام الله، وترس�م مس�احات م�ن حاضرها، 
بعيون مهندس معماري، هو الراوي أيًضا.ويلتقط الراوي 
شخصياته من األرصفة وإش�ارات المرور والمقابر، ومن 
المناس�بات العامة، ليأخذ بيدها إل�ى منصات تضيء على 
موقعها في حياة المدينة، وإيقاع تغيُّرها المتسارع وأسئلة 
وهواج�س أجيالها.ف�ي الكت�اب ح�ّب وحروب وش�هداء، 
حي�وات تنهض وأطياف تختف�ي، وأحالم تصارع كوابيس 
االحتالل وقس�وة الواقع، أبطال زاهدون ينتمون إلى زمن 
جميل، وبطوالت بس�يطة لكنها واثقة ومثابرة بالرغم من 

بعدها عن األضواء وتخففها من الضجيج واالدعاء.

شارع فرعي يف رام اهلل

         حاورها قاسم وداي الربيعي

كريم�ة المياح ش�اعرة عراقية ولدت 
في مدينة الش�عر والش�عراء البصرة 
وعاش�ت طفولتها هن�اك إال أن رحيل 
والدها إلى جلوالء بسبب ظروف العمل 
انتقلت معه فعاش�ت مرحلة ش�بابها 
هناك .بدأت بكتابة الش�عر والخواطر 
حينها كانت طالبة في الثاني متوسط 
. أكملت  دراس�تها في مدينة بعقوبة 
وتخرج�ت من دار المعلم�ات وعينت 
معلمة في بقضاء كفري . وبعد رحيل 
زوجها ع�ام 2006 عادت إلى البصرة 
..أصدرت  مدين�ة طفولتها وجذره�ا 
تنفس�تك   “ األول  ديونه�ا  الش�اعرة 
عش�قا “ ثم أص�درت ديوانه�ا الثاني 
“امرأة اس�تثنائية “ نشرت لها العديد 
من الصح�ف والمج�الت وكتب عنها 
العدي�د م�ن النق�اد ...التقيته�ا فكان 

الخوار التالي 
بدأُت بكتابِة الشعِر عندما كنُت طالبًة 
في الثاني المتوسط ; للبيِت والمدرسة 
تأثي�ر كبير على تش�جعي إضافة إلى 
بع�ض الصديق�اِت حي�ث كن�ا نكتُب 
معا .ومن خ�الل التواصل االجتماعي 
تعرفت على شواعر وشعراء كان لهم 

فضل كبير على توجيهي وتشجيعي
_كي�ف الواق�ع الثقاف�ي في الش�ارع 

البصري
الش�عراء  م�ن  تخل�و  ال  الس�احة   
الحقيقيي�ن رغ�م قلته�م لك�ن هناك 
شعراء ال يخلو ش�عرهم من النمطية 
والتك�رار مما يدخل المتابع في رتابة 
ومل�ل لنتف�اءل . فهن�اك أق�الم جيدة 
ب�األدب  للنه�وض  حثيث�ة  وجه�ود 

والشعر
_ هل أنت مع التجديد في قصيدة النثر 

وكيف ترين مستقبلها
 الش�عر هو جوهر الفن وإذا ما تتبعنا 
الفنون بمظهراتها كافة نجد أنها في 
تطور وتغي�ر مس�تمرين فكيف نريد 
لجوهره�ا الثب�ات. الش�عر ه�و أكثر 
الفن�ون ديناميكي�ة وحركة وقصيدة 
النث�ر وتس�بقها قصي�دة التفعيلة أو 
ما يس�مى بالش�عر الحر ليست أولى 
التح�والت ولكن يبدو أن قصيدة النثر 

ه�ي أح�دى رهان�ات الش�عر العربي 
الحدي�ث. نعم أنا مع قصيدة النثر وقد 

كتبت العمودي والتفعيلة أيضا 
..الح�ب  كتاباته�م  دائم�ا  _الش�باب 

..المرأة ..أين أنت منهما
النظري�ات النقدية الحديث�ة ما عادت 
نظري�ات معياري�ة لفحص النصوص 
فأغلبه�ا نظري�ات محايث�ة ومعاينة 
وتوليدي�ة لن�ص نقدي جدي�د يجاور 
الن�ص األدب�ي ولكن ه�ذا ال يعني أنه 

غير فاحص أو مكتشف للنص
_ ما سر هذا الحزن إلي يمأل سطورِك 

وأنِت المسافرة بين النخل دائما
 ربما تكون مس�احة الحزن في نصي 
أكث�ر وضوح�ا فكثي�را ما اس�تطيع 
أن أخف�ي ح�زن عيوني ولك�ن دائما 

النصوص تفضحنا
. أن�ا من ج�ذور جنوبي�ة وأنت تعرف 
حت�ى أغانين�ا العاطفي�ة ال تخلو من 

شجن. 
المي�اح تكت�ب النص�وص  _ كريم�ة 
النثرية شديدة الغزل والعاطفة وربما 
خصوص�ا  المضايق�ات  يس�ب  ه�ذا 

لألصوات النسائية 
أنا اكتب مشاعر حقيقية للمرأة وكما 
أن للرجل مش�اعر ويكتب ويبوح بها 

فعل�ى من يق�را أن يق�در ذل�ك ثم أن 
المش�روع الشعري مش�روع أنساني 
يصن�ع الجمال دائما  . وهناك أس�ماء 
كثيرة كتبت بهذا األس�لوب مثل غادة 
السمان وغيرها وأنا أجد نفي في مثل 
هكذا أس�لوب ..هناك مضايقات طبعا 
لكنن�ي ش�اعرة تواج�ه المحيط بكل 

هدوء 
_ أين تجد نفسك وسط زحام الشعراء 

وهذه الفوضى الفيسبوكية
لق�د كث�ر الحديث في اآلون�ة األخيرة 
حول الش�عر الفيس�بوكي أو ش�عراء 
الفيس�بوك والحديث بصراحة يش�ير 
إل�ى الجان�ب الس�لبي أو للتقلي�ل من 
أهميتهم. ربم�ا نظرتي تختلف فنحن 
في عصر ما بعد االنترنت ولهذا نتعامل 
م�ع أدوات عصرن�ا فما عاد الش�اعر 
يكتب قصيدته بخط جميل وثم يذهب 
إلى دائرة البريد ليرس�لها إلى الجريدة 
الفالني�ة أو المجل�ة الفالني�ة بعد أن 
يكت�ب بورقة منف�ردة مقدمة وتحية 
إلى نش�رها أالن تغير الحال وما عليه 
س�وى أن يكتبها وبنقرة واحدة تصل 
إل�ى إط�راف العال�م. أما ع�ن الجودة 
فأقول هناك نق�د وهناك أيضا متلقي 
وهم�ا كفي�الن بمعرف�ة الغ�ث م�ن 

السمين
_ الرحل�ة بين البص�رة وجلوالء ربما 
منحتِك طقوس للشعر والحزن..كيف 

ترين ذلك
 مابي�ن جل�والء والبص�رة رحل�ة ال 
تنس�ى أبدا تم�ازج فيها ح�زن جميل 

وفرح أجمل
المرأة والش�عر والمجتم�ع هل يقف 

عائق أما رغبتِك الشعرية_
 م�ادام هناك من يفهم دور المرأة في 
ميدان األدب والثقافة فال أخشى شيئا 
والبيئة الجنوبية بيئة ش�عرية هذا ما 

لمسته من مجتمعي البصري الرائع
 _ م�ا الذي يش�غلك وأنت م�ْن اخترت 

طريق الشعر
دعني اعترف لك أنا ال يش�غلني الشعر 
ولم اخت�ره أنا أعيش�ه وأكتب�ه فمنذ 
أن كن�ت ف�ي المتوس�طة وأن�ا أكتب 
الخواط�ر وكن�ت األول�ى دائم�ا ف�ي 
مواضيع اإلنش�اء. وكما قال الش�اعر 
الراحل محمود البريكان الشعر يحتاج 
إلى حي�اة كامل�ة ولهذا دائم�ا أعطي 
للشعر الكثير الكثير رغم مسؤولياتي 

الكثيرة كمربية وكأم
_ النق�د والنق�اد ه�ل يش�كل كريمة 

المياح وسط  حركة شعرية كبيرة

 أنا من المؤمن�ات أن الكم يفرز نوعا 
وان ه�ذا الك�م الكبي�ر من الش�عراء 
والش�واعر ال ب�د أن يف�رز نوع�ا هذا 
الن�وع والتف�رد أن�ا كش�اعرة لس�ت 
معنية بتش�خيصه أو التبش�ير به هذا 
هو عمل الناقد تحديدا وما علي سوى 
أن أكون شمعة وسط هذه الشموع و 

أحاول أن أكون مع الجميع
_ كيف هو المش�هد الثقافي البصري 

وهل هناك نشاطات في محافلكم 
رغم إنني قليلة االختالط في الوس�ط 
األدبي البصري ولكنني أتابعه عن بعد 
وان لي كثير من الصديقات واألصدقاء 
وهم يش�كلون ثقال مهما في الوسط 
أن.  أق�ول  أن  واس�تطيع  البص�ري 
المش�هد األدب�ي البصري م�ن أفضل 
المشاهد األدبية والثقافية في العراق 
عب�ر نوافذه المتعددة اتح�اد األدباء.. 
الثقاف�ي  التجم�ع  الثقاف�ة..  قص�ر 
رابط�ة  جيك�ور..  ملتق�ى  الحدي�ث. 
مصطفى جمال الدي�ن. ملتقى كاظم 
خليف�ة األدبي هذا إضافة إلى ش�ارع 
الفراهي�دي الثقافي الذي صار ملتقى 
األدب�اء والمثقفي�ن ه�ذا إل�ى جانب 
نقاب�ة التش�كيليين ونقاب�ة الفنانين 
ونقابة الصحفيي�ن وهذه كلها تصب 

في المشهد الثقافي البصري
_ ه�ل أنِت مع حرية النش�ر أم تجدين 

الرقيب ضرورة كي ال تعم الفوضى
. نع�م يج�ب أن تكون هن�اك ضوابط 
للطباع�ة ولك�ن ه�ذا ال يعن�ي عودة 
الرقي�ب الفكري والسياس�ي بل يجب 
أن تك�ون هن�اك ضواب�ط فني�ة ف�ي 
المطب�وع أن كان ش�عرا أو رواي�ة أو 

كتابا قصصيا
_ بم�ن تأث�رت كريم�ة المي�اح ولمن 

قرأت في بداياتها  
بش�اعِر  متأث�رٌة ج�داً  أن�ا ش�خصياً 
البص�رة والعراق بدر ش�اكر الس�ياب 
... لم�ا يمتلُك هذا الش�اعر الكبير مْن 
إحساٍس مرهف ولكوني ابنة الجنوب 
فق�ْد قرأُت لُه مبكراً إضافًة إلى تأثري 
األكب�ر  الع�رب  ش�اعر  بالجواه�ري 
...قرأُت للكثيرين من الش�عراء العرب 
والعراقيي�ن وال ان�س ن�ازك المالئكة 

ولميعة عباس عمارة.

»الــهـروب مـن الـظــلـمـة«

 تـمـكـيـن الـشـبـاب اسـتـئـصـال مـنـظـم لدمـار داعـش والـتـعـصـب
بغداد/ خاص

 عندما يذكر اسم العراق او وادي الرافدين، يستذكر 
المتلقي شرعة حمورابي، واختراع الكتابة وقبلها 
العجل�ة، وقبلهم�ا الزراعة...ف�وادي الرافدين في 
ذهن اإلنس�انية يعني تحضر البشر، شان التحضر 
ف�ي وادي النيل وهضب�ة فارس والس�ند ووديان 
انهار الصين الكبرى الس�بعة. لكن المتلقي نفسه 
الي�وم تنطب�ع في ذهنه مآس�ي الح�روب والقتل 
وبقي�ة  والنس�اء  األطف�ال  ومعان�اة  التكفي�ري 
العراقيي�ن، بفعل فتن الطائفية والتعصب القومي 

واألنعزالي وهجمة داعش الظالمية. 
لك�ن النخب العراقي�ة مدعومة ب�إرادة دولية من 
المانحين تسعى إلى دعم الجهد الوطني إلستعادة 
الس�لم اآلهل�ي والتعاي�ش المجتمع�ي بالتخلص 
من مس�ببات األزم�ة، التي ف�ي مقدمتها التطرف 

المتأت�ي من الجه�ل بقيمة الس�لم المجتمعي في 
خلق فرص حياة الئقة للجميع. وهي المهمة التي 
تتكفل بها مؤسسات رسمية وشعبية متعددة، في 
مقدمتها رئاس�تي الجمهورية وال�وزراء والعديد 

من منظمات المجتمع المدني الفاعلة. 
وتأخ�ذ بعض مؤسس�ات المجتم�ع المدني، على 
عاتقه�ا مهم�ة معالج�ة و«استش�فاء« ح�االت 
مرضي�ة ناجم�ة ع�ن مح�ن الح�روب والنزاعات 
التي عاش�ها العراقيون وترس�باتها خ�الل قرابة 
األربعين س�نة المنصرم�ة، منذ الح�رب العراقية 
اإليراني�ة... ف�«اله�روب م�ن الظلم�ة« برنام�ج 
يعنى بالحاالت النفس�ية التي يعان�ي منها أطفال 
وش�باب وش�ابات وبقية المواطنين، يتوالها 36 
طبيباً عاماً في 36 مركزاً صحياً، موزعة كما يلي: 
دهوك 12 مرك�زاً صحياً، بغداد 8 مراكز، النجف 8 
، بابل 8. ويس�اند عمل كل طبيب باحثان نفسيان. 

وضمن خط�ة »الهروب من الظلم�ة« الذي يرعاه 
مكت�ب الديمقراطي�ة وحق�وق اإلنس�ان والعمل 
ف�ي وزارة الخارجية األميركية وتنفذه مؤسس�ة 
AMAR الخيري�ة الدولية، تدري�ب مدراء المدارس 
ومعلم مس�اعد ل�كل منهم عل�ى تقدي�م المعونة 
النفس�ية األولية من خالل دروس تعنى بتس�ليط 
الضوء على المش�اكل النفس�ية التي يصطدم بها 
التالميذ والطالب وبقية الشباب. وعملياً القى هذا 
البرنامج استحساناً واسعاً ليس من خالل إشادات 
وش�هادات قيمة فقط، مثلما تطرق له أ. د. حسين 
عالوي مستش�ار وزي�ر الداخلية، إنم�ا من خالل 
األقب�ال  الواس�ع عل�ى البرنامج من قبل ش�رائح 

اجتماعية متنوعة. 
يذك�ر ان برنامج�اً إذاعياً يبث اس�بوعياً من إذاعة 
الناس لمدة ساعة لتسليط الضوء على سبل العالج 
األولي للمشاكل النفسية. والمؤكد هو ان الحاالت 

النفسية هي نتيجة ألسباب متعددة، في مقدمتها 
العن�ف األس�ري ال�ذي يول�د العن�ف المجتمع�ي 
)التط�رف والتعصب( الناجمة جميع�اً عن الجهل 
والتخلف والحرمان، بفع�ل البطالة والفقر وعدم 
مواكبة مسيرة التقدم في القرية الكبيرة )العالم( 
في زم�ن العولم�ة. وAMAR التي تدي�ر 6 مراكز 
صحي�ة، 5 منها في إقليم كردس�تان العراق تعنى 
بالنازحي�ن م�ن هجم�ة داع�ش الظالمي�ة، تعي 
المعاناة الكبيرة لمن ُهجر من س�كنه وُس�لخ من 
حيات�ه الطبيعي�ة، فبجانب الدعم النفس�ي األولي 
والتخصصي في مراكز بحركة في أربيل، وخانكه 
ومامليان وآسيان وقيماواه في دهوك، حيث قرابة 
120 ال�ف ن�ازح ومس�تفيد من خدم�ات المراكز، 
تح�رص AMAR عل�ى مواصل�ة برام�ج خاص�ة 
لتمكين الشابات والشباب وبقية نزالء المخيمات 
على تعلم مهن ولغات وتطوير الذائقة اإلنس�انية 
م�ن خ�الل دورات لتعلي�م الخياط�ة، والحالق�ة 
وتصفيف الشعر والتجميل، والحاسوب وصيانته، 
واللغ�ة االنجليزي�ة، ومحو األمية، والموس�يقى. 
وق�د كانت مناس�بة اش�اعت ف�ي مخي�م خانكه 
االبتسامات العريضة، برغم احزان النزوح وفراق 
الديار والحرارة المرتفعة، عند تخرج وجبة جديدة 
من تمكين النازحين ضمت 50 خريجاً، بدت الثقة 
واضح�ة عل�ى وجوههم وه�م يتلقون ش�هادات 
التخ�رج، وعيونهم تلمع بتف�اؤل ال يخلو من بقع 
حذر كامن�ة، وكأن كل من الخريجات والخريجين 
يق�ول: »نعم حياتنا صعبة بع�د ان دمرت احياؤنا 
حيثم�ا تمددت داع�ش الظالمية، لكنن�ا مجهزون 

بخبرات مضافة لنحقق حياة افضل«..
انه�ا محاول�ة منظمة ل�� »الهروب م�ن الظلمة« 
بالتوعي�ة النفس�ية والتمكين ف�ي الحصول على 
مهنة تضمن م�ورد رزق ح�الل بكرامة من يعمل 
فيضيف في المجتمع قيمة جديدة بفكره وعرقه.

اعداد المستفيدين خالل 2017 من بداية شهر كانون الثاني
 الى نهاية شهر حزيران

بغداد:
العدد النشاط ت

589 زيارة زيارات التوعية للعوائل 1

850 شخص عدد المستفيدين من الخدمات الصحية 2

62 شخص عدد المستفيدين من االنشطة المجتمعية 3

بابل:

العدد النشاط ت

618 زيارة زيارات التوعية للعوائل 1

813 شخص عدد المستفيدين من الخدمات الصحية 2

71 شخص عدد المستفيدين من االنشطة المجتمعية 3

 
النجف:

العدد النشاط ت

280 زيارة زيارات التوعية للعوائل 1

663 شخص عدد المستفيدين من الخدمات الصحية 2

87 شخص عدد المستفيدين من االنشطة المجتمعية 3

دهوك:

العدد النشاط ت

606 زيارة زيارات التوعية للعوائل 1

5237 شخص عدد المستفيدين من الخدمات الصحية 2

3556 شخص عدد المستفيدين من االنشطة المجتمعية 3

مجموع االعداد:

العدد النشاط ت

2093 زيارة زيارات التوعية للعوائل 1

7563 شخص عدد المستفيدين من الخدمات الصحية 2

3776 شخص عدد المستفيدين من االنشطة المجتمعية 3
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نادين نسيب نجيم أمام حتٍد كبري

ما الذي يبعد أصالة عن جلنة »ذا فويس«؟

يبدو أن التش�ابه بينها وبني الفنان�ة اللبنانية الراحلة 
س�لوى القطريب نجمة الغناء واملرسح اللبناني، جعل 
املمثلة اللبنانية نادين نس�يب نجيم أول األس�ماء التي 
رش�حها زوج الراحلة س�لوى القطري�ب، ناهد لحود، 
وابنته�ا ألني لحود للقي�ام ببطولة املسلس�ل الدرامي 

الذي يعكف لّحود حالياً عىل كتابته.
وبالفعل، فقد أعلنت نادين نسيب نجيم منذ أيام قليلة 
موافقتها املبدئية عىل القيام ببطولة املسلسل، معتربًة 
إّي�اه تحدياً جديداً ملش�وارها الفّن�ي وخطوة هامة يف 

تاريخها الدرامي.
أجر نادين نسيب نجيم األعىل دراميا بلبنان

ويب�دو أن نجاحه�ا خالل س�نواتها املاضية ب�دءاً من 

مسلس�ل »لو« و«تشيلو« و«س�مرا«، حتى مسلسلها 
الدرامي األخري »الهيبة« أمام السوري تيم حسن جعل 
اسم نادين نسيب نجيم من أهم أسماء نجمات الدراما 
اللبنانية خالل الف�رة الحالية، حتى إنها أصبحت من 
النجم�ات األعىل أجراً يف لبن�ان؛ وهو ما جعلها تطالب 
الرشكة املنتجة بزيادة أجرها يف عملها الدرامي الجديد 
الذي س�يكون بطولة مطلقة لها من خالل عمل يروي 
السرية الذاتية للراحلة سلوى القطريب التي كانت من 
أهم نجمات لبنان يف السبعينيات حتى ُتوفيت يف ٢٠٠٩ 

إثر جلطة دماغية.
نادين نجيم تغني يف رمضان ٢٠١٨

وتق�وم نادين حالياً بدراس�ة املرشوع كام�اًل كي تبدأ 

التحض�ريات األولية للمسلس�ل؛ خاصة أنه س�يتطلب 
تدريب�ات طويل�ة م�ن أجل قيامه�ا بالغن�اء يف بعض 

املشاهد ضمن أحداث املسلسل.

بالرغم من أنها تحرض لعودة املوس�م الثالث والجديد 
م�ن برنامجه�ا الغنائ�ي »ص�وال«، كادت الس�ورية 
أصال�ة ن�ري تكون من أعض�اء لجن�ة التحكيم يف 
برنامج اكتشاف املواهب الغنائية »ذا فويس«، ولكن 
األمر بات مس�تحيالً بعد تفاوض املحطة مع نجمات 
أخري�ات مكان املطربة املرية ش�ريين عبد الوهاب 
التي انس�حبت تمام�اً م�ن التجربة بعد مش�اركتها 

كعضو لجنة تحكيم الربنامج يف مواسمه املاضية.

أجر أصالة يبعدها عن مقعد تحكيم ذا فويس 
وي�رّدد داخ�ل كوالي�س التحضري للجن�ة تحكيم »ذا 
فويس« الجديدة أن من األسباب التي جعلت السورية 
أصال�ة تبتع�د ع�ن مقع�د لجن�ة تحكي�م الربنام�ج 

أجره�ا املادي ال�ذي تتقاض�اه مقاب�ل قيامها بمثل 
ه�ذه التجارب، خاصة أنها أصبح�ت من األعىل أجراً 
يف الوس�ط الغنائ�ي حيث وصل أجره�ا كضيفة عىل 
الربام�ج الغنائية اىل ما يق�ارب ١5٠ ألف دوالر، وهو 
أعىل  أجر يتقاضاه الضيوف يف نوعية هذه الربامج.

والبع�ض ي�ردد أن انش�غالها بتجربته�ا الربامجي�ة 
الجدي�دة »ص�وال« يف موس�مه الثالث هو س�بب آخر 
البتعاده�ا عن لجن�ة تحكي�م »ذا فويس« يف ش�كله 
الجدي�د؛ حي�ث بدأت أخ�رياً وض�ع الص�ورة املبدئية 
لش�كل الربنام�ج الجديد م�ع زوجها املخ�رج طارق 
العري�ان، وم�ن املقرر الب�دء بتصويره ف�ور عودتها 
م�ن إجازتها الصيفي�ة التي تقضيها م�ع أوالدها يف 

الساحل الشمايل.

»حب« أصالة يتجاوز املاليني 
وأخ�رياً تج�اوزت أغنية أصالة األخ�رية »الحب« التي 
غّنته�ا خ�الل املوس�م الرمضان�ي املايض م�ن خالل 
تر العم�ل الدرامي الرمضاني »ال تطفئ الش�مس«، 
ثالثة ماليني مس�تمع عرب الحساب الرسمي الخاص 
بالس�ورية أصالة عىل موقع »الس�اوند كالود«؛ وهو 
ما جعل أصالة تشعر بالس�عادة تجاه نجاح األغنية 

خاصة أنها حققت نجاحاً كبرياً لم تكن تتوقعه.
الجدي�ر بالذكر أن الس�ورية أصالة غاب�ت عن حفل 
مهرج�ان البي�اف اللبنان�ي بالرغم من وج�ود دعوة 
خاصة لها م�ن إدارة املهرجان؛ ولكن يبدو أن أزمتها 
األخ�رية يف مطار بريوت جعلتها تفّضل عدم الحضور 

حتى تتجاوز هذه األزمة تماماً.

شمس تشعل مواقع التواصل بصورها اجلريئة.. ؟!

»البيت الكبري« يعيد لويس للدراما

روان طحطوح تكشف عن مستجدات مسلسل«بلحظة« ؟!

أث�ارت الفنان�ة الكويتي�ة ش�مس، بلبلة 
كبرية ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماعي، 
بس�بب ص�ور ألبومها املرتقب »ش�قيت 

ثوبي«.
ونرشت ش�مس، عرب حس�ابها الرسمي 
عىل تطبي�ق »انس�تغرام«، صورة لغالف 
األلبوم، والتي أظهرت فيه القسم العلوي 
أي  دون  م�ن  أكتافه�ا،  جس�مها:  م�ن 

غطاء.

إضاف�ًة اىل ص�ورة ثاني�ة لش�ابة عارية 
بفس�تان  جس�مها  تغطئ�ة  وتح�اول 
صديقته�ا املس�تلقية ع�ىل األرض.صور 
ش�مس أث�ارت موج�ة م�ن اإلنتق�ادات 
والتعليقات، فاعترب الناشطون أّنها زادت 
جرع�ة من الجرأة عىل األلب�وم، كما أّنها 
منعت التعليقات عىل الصور.ُيشار اىل أّن 
ألبوم »ش�قيت ثوب�ي« يتضّمن ١4 أغنية 

باللهجة املرية واللبنانية والخليجية.

ب�ريوت: أب�دت الفنانة ل�ويس موافقتها 
للمخ�رج محم�د النقيل عىل اإلش�راك يف 
مرشوع�ه الدرامي الجديد »البيت الكبري« 
وال�ذي يب�ارش تحضريات�ه خ�الل الفرة 

الحالية.
املسلس�ل كتب�ه أحمد صبحي ومرش�ح 
لبطولت�ه م�ع ل�ويس كالً م�ن صابرين، 
ومن�ذر رياحن�ة وينتمي لنوعي�ة الدراما 
االجتماعية الطويل�ة حيث تصل حلقاته 
إىل 6٠ حلقة، وسيش�ارك في�ه مجموعة 

م�ن الفنانني الش�باب، فيم�ا أجل النقيل 
التعاق�دات ع�ىل العم�ل ال�ذي س�يقوم 
بإنتاجه ممدوح شاهني حتى ينتهي من 
تصوير مسلسل »الدويل« نهاية األسبوع 

املقبل.
وحدد ش�اهني مطلع أكتوب�ر عىل أقىص 
تقدير كموعد النطالق تصوير املسلس�ل 
خاصة وأنه يسعى لتسويقه للعرض عىل 
الشاش�ات بداية العام املقبل خالل أجازة 

نصف العام.

 
دخل�ت إىل عالم التلفزي�ون منذ نعومة أظافره�ا، وبقيت طوال 
فرة غيابها راس�خة يف أذهانن�ا، أحّبتالتمثيللكّنها تخّصصت يف 
مجال التغذية، إستطاعت التوفيق بني املهنتني من دون أن تبخل 
بح�ق أّي منهما، فرضت نفس�ها بجدارة يف الس�باق الرمضاني 
هذا العام من خالل ُمسلس�ل »بلحظة« الذي ُيعرُض عىل شاشة 
الجديد وأثبتت أّنها ُممثلة من الطراز الرفيع هي املُمثلة الش�ابة 

والطموحةروان طحطوح.
تحّدث�ت طحطوح عن س�بب غيابها عن الشاش�ة ملّدة تجاوزت 
الخمس�ة عرشة عام�اً، فأجابت: »تفرّغُت لدارس�تي األكاديمّية 

وبعدها إلتحقت بالجامعة حيُث تخّصصت يف مجال التغذية«.
وكش�فت طحطوح يف حديٍث خ�اصٍّ ملوقع »الف�ّن«، أّن الكاتبة 
من�ى طايع ه�ي من إكتش�فت موهبته�ا عندما كان�ت يف عمر 
الثماني س�نوات وشّجعتها عىل دخول عالم التلفزيون من خالل 

ُمسلسل »بنات عماتي بنتي وأنا«.
وأشارت طحطوح إىل أّنها قّررت العودة بدور »جود« يف ُمسلسل 
»عش�ق الّنس�اء«، قائل�ًة: »تذّكرت طفولتي يف ُمسلس�ل عش�ق 
الّنس�اء خصوًصا أنني لعب�ت أيًضا دور إبنة املمّثل�ة ورد الخال 
وبع�د ه�ذه التجرب�ة إكتش�فُت بالفع�ل أّنني أحب ه�ذا املجال 

وأنتمي إليه«.
وإن كان�ت تس�تطيع التوفي�ق ب�ني عمله�ا كإخّصائّي�ة تغذية 
وُممثل�ة، أوضحت:« أحاول دائًما التوفي�ق بني املهنتني من دون 

أن أقّر بحّق أّي مهنة«.
 وعن أحداث ُمسلس�ل »بلحظة«، روت طحط�وح:« يف الحلقات 
املُقبل�ة س�ُنالحظ أّن فلك بدأت تكّن لس�يف مش�اعر ُحب ومن 
املُمكن أيًضا أن يحمل س�يف هو اآلخر مش�اعر حيالها الس�ّيما 
وأّنه لن يتخىّل عن اإلهتمام بها وس�ُيحقق طموحاتها، يف الوقت 
ِ ناي�ا، والحلقات املُقبلة ستكش�ُف تطورات  نفس�ه هو ُمغرم ب�
تجاه العالقتني، وإن كانت فلك س�وف ُتحقق طموحها وبعد أّن 
كذبت روبا )والدة سيف( وخدعت أهل فلك وقالت لهم أّن إبنتهم 

حامل من سيف أصبح األمر ُيرواد فلك كثريًا«.

وع�ن عرض الج�زء الثاني من املُسلس�ل، قال�ت:« ال أملك حتى 
الس�اعة تفاصيل مؤك�دة، لكن عىل األرجع س�يكون هناك فرة 

إس�راحة ب�ني الج�زء األول والثان�ي وكل ج�زء 
يتضّمن 3٠ حلقة«.

أوضح�ت  »بلحظ�ة«،  بع�د  جديده�ا  ع�ن  أّم�ا 
طحطوح أّن هن�اك العديد من املُفاجأت وقالت:« 
هناك ُمسلسل ملنى طايع ليس قديم كفرة زمنية 

لكّن ليس جديد 
والعمل عىل قيد 

الكتابة.«

درة ولبلبة يف »الشارع اليل ورانا«
القاهرة: تس�تعد الفنانة التونسية درة 
لخوض أوىل بطوالتها الدرامية من خالل 
مسلس�ل »الش�ارع اليل ورانا« واملقرر 

عرضه خارج السباق الرمضاني.
وتش�ارك يف بطولته م�ع القديرة لبلبة 
باإلضاف�ة إىل نرسي�ن أم�ني، ف�اروق 
الفيش�اوي، وأحم�د حاتم، علم�اً بأن 
التصوير سيس�تمر حت�ى نهاية العام 
مج�دي  املخ�رج  إدارة  تح�ت  الح�ايل 

الهواري.
وسيكون هذا املسلسل أول عمل درامي 

يدخ�ل التصوي�ر بع�د ش�هر رمضان. 
علم�اً أن درة تعود من خالله إىل الدراما 
للم�رِة  غاب�ت  بعدم�ا  التليفزيوني�ة 
األوىل ع�ن الس�باق الرمضان�ي املايض 
النش�غالها بتصوي�ر فيلم�ي »تصب�ح 
عىل خري« و«عنر ابن ابن ابن ش�داد«. 
ولقد حقق العم�الن نجاحاً يف الصاالت 
الفط�ر،  عي�د  بموس�م  الس�ينمائية 
فيما رافق�ت فريق عم�ل »تصبح عىل 
خ�ري« بالجول�ة العربية ع�ىل الصاالت 

السينمائية.

فيفي عبده تغلق الباب عىل نفسها هربًا من الطعام
القاه�رة: رّصح�ت الفنانة فيفي عب�ده أنها لم تكمل 
تعليمها ال�درايس وخرجت من الصف الرابع اإلبتدائي. 
مش�ريًة إىل أنها لو أكملت تعليمها لكانت امتهنت غري 
الف�ن يف بداي�ة حياتها..وأك�دت يف حوارها املبارش مع 
جمهورها عرب »فيسبوك« عىل امتالكها شهادة كبرية 
ال تتوافر ألحد س�واها وهي ش�هادة »الحياة«. مشريًة 
إىل أنها قوية لكونها تريض ربها وال تظلم أي ش�خص 
أو تضاي�ق أحداً، ولم تأكل يوم�اً حق أحدهم. وبالتايل، 

فهي تشعر بالراحة عندما تنام عىل رسيرها.
وأش�ارت إىل أن النج�اح ال�ذي حققت�ه يف مس�ريتها 
الفني�ة كان بمجهودها ألنها لم تجد من يس�اعدها يف 
بداي�ة مش�وارها الفني. مؤكدة عىل أنه�ا كانت تحفر 

يف الصخ�ر حت�ى تتمك�ن م�ن بلوغ م�ا وصل�ت إليه.
وأوضح�ت أنه�ا تس�عى النق�اص وزنها والع�ودة إىل 
الوزن املثايل الذي كانت عليه يف إحدى الفرات السابقة 
بحياتها وهو ما يجعلها تغلق الباب عىل نفسها عندما 
تصل لها رائحة املأكوالت التي تحبها. مشريًة إىل أنها ال 
تتبع حمية غذائية، لكنها ال تتناول املأكوالت التي تزيد 
الوزن.وأكدت عىل أنها من عش�اق املحيش واملعكرونة 
بالبش�اميل لك�ن يف الف�رة الحالية تحاول الس�يطرة 
ع�ىل الكميات التي تتناولها م�ن هذه األطعمة بجانب 
الحركة الكثرية وعدم الجلوس يف املنزل لفراٍت طويلة.

ه�ذا وتخلل حواره�ا املب�ارش مواقف طريف�ة وردود 
جريئة منها واملزيد يف الفيديو املرفق رابطه أعاله.

حوار صحفي مع الفنانة السورية الصاعدة رشا ظاظا
أجرى الحوار /إنتصار الجنابي 

يسعدنا أن نحاور ونتعرف عىل شخصية 
فني�ة رقيقة لها بصمته�ا يف عالم الفن 
داخل س�وريا وخارجه�ا وبدأنا حديثنا 

معها كاآلتي :
• بداي�ة نود أن نتعرف عىل رش�ا ظاظا 

من واقع بطاقتكم الشخصية.
-رش�ا ظاظا اول يش بح�ب أن   أ وجه 
تحيه للشعب العراقي والعراق هو بلدي 
الثان�ي وان�ا بحبكون كتري رش�ا ظاظا 
س�وريه من اص�ل كردي ترك�ي مواليد 
١٩٩6 بدأت عالم الفن من خالل عروض 
االزياء والفاش�ن وكانت البداية  يف عام 
٢٠١5 م�ن خ�الل وكالة س�وريه توب 
مودل ودراس�تي فن�ون جميله غرافيك 
ديزاين بلشت عالم املودل والشهرا ومن 
خالل ه�ل يش دخلت يف مج�ال التمثيل 
يف ع�ام  ٢٠١6 ولقيت نف�ي يف املجال 
واحببت�ه كث�ريا و خضت معه�د تمثيل 
خاص اعداد ممثل لكي اكون اكاديميه 
وفرحت بمحبة الناس ووجدت تشجيع 
ق�وي ج�دا  من كاف�ه االصع�ده وكما  
واجهت عددا من املشاكل لكوني ممثله 
صاع�ده يف زحمه املمثل�ني الصاعدين 
وكثرتهم ولكن الحمدالله اس�تطعت ان  

اتجاوز كل
 ا لصعوب�ات م�ن الناحيه الش�خصيه 

والعمليه . 
• مت�ى ب�دأت رحلت�ك م�ع الف�ن وهل 
واجه�ت عقب�ات عن�د دخول�ك  مجال 
التمثي�ل ؟و ماه�ي أه�م األدوار الت�ي 
جس�دتها ونالت استحس�ان الجمهور 

؟وماهي أقرب األدوار إىل قلبك ؟
ببقع�ه ض�وء ١3 وع�رض  اش�تغلت  
ازياء ب مدرس�ه الحب ومسلس�ل بيئه 
ش�اميه قناديل الشام و مسلسل احمر 
ومسلس�ل  نس�وان  جن�ان  ومسلس�ل 
شبابيك للمبدع االس�تاذ سامر برقاوي 
ودور جميل جدا للمخرج الش�اب املعتز 
بالل�ه مارتين�ي فيل�م قص�ري بعن�وان 

قوارير الرسير وش�خصيه ناني كانت 
تجربه جدي�ده و جريئه جدا من خالل 
الطرح والس�يناريو ونش�الله س�اقدم 
اىل مهرج�ان القاهره لالفالم القصريه 
وهو واحد من سلس�له افالم قصري قيد 

االنجاز قريبا وبح�ب ان اقول انو صح 
ادواري كانت بس�يطه بس قدرت بهذه 
الفرة الصغ�رية اعمل كل هاد وكل هل 
ضج�ه ولقيت محب�ه الن�اس ايل كبرية 
ه�ذد اليش ش�جعني ان اكم�ل رغم كل 

املصاعب.
• هل هناك مشاريع جديدة أو مفاجآت 
س�تقديمها لجمهورك العزيز ؟ وهل يف 
النية االشراك يف مسلسالت خليجية أو 

مرية ؟
اكي�د يف مش�اريع جديده ان ش�اء الله  
في�ه   ٢٠١٨ رمض�ان  ش�هر  س�يكون 
كت�ري م�ن املفاجئات وتج�ارب جديده 
وسيكون يل مشاركه بمسلسل خليجي 
امارتي ب ابو ظبي لصالح رشكه ميديا 
الي�ن  لالس�تاذ خالد الحس�ن ويف كتري 
اعمال عم ادرس�ها وان شاء الله يكون 
خري  ب�كل يش جديد  اني  مش�اركه ب 
ملكه حسناوات العرب املقامه باملغرب 

او مر او لبنان قريبا ايضا.
• أي�ن تجدين نفس�ك تبدع�ني أكثر .يف 

التلفزيون أم السينما ؟
انا براح�ه بحب األثنني عملت تجربه 
س�ينما كم�ا خربتك�م  بفل�م قواري�ر 
الرسي�ر وكتري حبيت�ا واكي�د اذا لقيت 

فرصه مناسبه بعيد التجربه. 
• مسلس�ل ب�اب الح�ارة وصلن�ا م�ع 
املخ�رج بس�ام امل�ال إىل الجزء التاس�ع 
ل�و عرض عليك املش�اركة يف املسلس�ل 
بع�د تلك األجزاء الت�ي قدمت هل يكون 

جوابك القبول أم الرفض؟
مسلس�ل باب الحاره بغض النظر عن 
االنتق�ادات الس�لبيه ل�ه ولك�ن متابع 
بش�كل عايل ج�دا بالوط�ن العربي ولو 

جائتني الفرصه كنت ساشارك فيه.
• كيف تجدي�ن واقع الدراما الس�ورية 
حاليا وهل لديك مالحظات أو انتقادات 

حول بعض املنتجني أو املخرجني ؟
الدراما السوريه الحمدالله رغم كل هل 
صعوبات والحرب و االوضاع بس�وريه 
لس�ا الدرام�ا بخري وكت�ري متابعه اكيد 
ص�ار يف تراج�ع فيه�ا لك�ن  مازال�ت 
محافظة عالتألق وان ش�اء الله  تصري 
احس�ن بكتثري بالفرة القادمة  وتوجد 
املخرج�ني  ح�ول  االنتق�ادات  بع�ض 
الض�وء  واملنتج�ني ألنه�م اليس�لطون 

عالوج�وه الش�ابه الجدي�ده والتوجد 
ف�رص كثرية  ولكن ليس الجميع مازال 

يوجد  اصحاب ضمري ومتفتحني.
•هل برأيك إن السينما السورية وصلت 
إىل مس�توى يضاهي الس�ينما املرية 
أم أن الس�ينما الس�ورية ل�م تص�ل إىل 

املستوى املطلوب ؟
الس�ينما الس�وريه يف اواخ�ر الف�رات 
قدم�ت واقع جميل جدا وكانت تس�لط 
الض�وء عليها بش�كل ملح�وظ وجميل 
ولكن تبقى الس�ينما املريه يف تألقها 
امللحوظ الدائ�م والننىس ان هذه الفرة 
و  س�وريه  يف  السياس�يه  باالوض�اع 
الضغوط�ات الكبرية بمختلف االصعده 
ه�ذه كله�ا مش�اكل تواج�ه الدرام�ا 

السوريه والسينما.
• بعي�دا ع�ن عال�م الف�ن وقريب�ا من 
السياس�ة م�ا رأي�ك بالوضع الس�وري 

والعربي حاليا؟
ان شاء الله  الوضع بيصري احسن بكافه 
الوطن العربي ويعم السالم واالمان عىل 
بلدي الحبيب س�وريه وعااهل س�وريه 
وعىل كاف�ه بلدان  الوطن العربي اجمع 

.
• قب�ل أن ننهي حوارنا ه�ل لديك كلمة 
تودين أن تضيفيها لتكون آخر ملس�ة يف 

هذا الحوار الجميل ؟
بش�كرك عىل هذا الحوار الجميل املمتع 
وانا بحب أن  اوصل رساله امان وسالم 
وفن وحب من بلدي العزيز س�وريه إىل 
بل�دي الثاني الع�راق والخلي�ج العربي 
ومر و  اوجه لهم  الف تحيه و س�الم 
وحب وبحب اش�كر كل حدا س�اعدني 
ووقف معي ألصل لهذا املس�توى  ولسا 
انا يف اول الطريق وان شاء الله  سيكون 
يف يش جديد حلو كثري  وبوجه ش�كري  
لجريدتكم  وإعالمكم ييل انا  انبس�طت 

فيه كتري.
اخريا وليس آخرا نشكر الفنانة املتألقة 
رش�ا ظاظا ونتمن�ى له�ا دوام النجاح 

والتقدم .

»رائحة حرب« قرابني 
رافضة للحرب

لقد داب املرسح العراقي االحتف�اء بيومه العاملي كل عام ..كما 
دابت دائرة الس�ينما واملرسح عىل االحتف�اء باليوم املذكور من 

خالل مجموعة منتخبة من مرسحياتها 
لتقديمه�ا قرابني عىل خش�بة امل�رسح ..ومن بني تل�ك القرابني 
نك�ون عند مرسحي�ة ) رائحة حرب ( عن رواي�ة ) التبس االمر 
عىل اللقلق ( لكاتبها الفلس�طيني اكرم مس�لم وق�ام بتاليفها 
مثال غ�ازي ويوس�ف البح�ري واخرجها عماد محمد وجس�د 
ادواره�ا  عزيز خيون والدكت�ورة عواطف نعيم ويحيى ابراهيم 
..وعن هذه املرسحية يقول لنا الروائي الفلسطيني اكرم مسلم 
:« تقف ش�خصياتي الورقية عىل خشبة املرسح وتتنفس هواء 

بغداد الوفية ..حيث الحرب اكثر من مجرد رائحة مرة » .
وعن املرسحية يقول لنا املؤلف مثال غازي العراقي : » يف الحرب 

اليشء يبقى سوى املقربة ..انها رائحة حرب » .
اما املؤلف االخر للمرسحية وهو الكاتب والسينارس�ت التوني 
يوس�ف البحري فيق�ول عن املرسحية : » حرب س�تاتي او هي 
تدور رحاها او دارت ..املهم لها رائحة ..رائحة االرهاب مثال ..او 

يشء اخر ، االمر سيان » .
ويبقى القول :

ان الح�رب وبغض النظر عن مس�بباتها ومش�عليها وازمنة او 
امكنة وقوعها  فان نتائجها كارثية عىل املجتمع .

ومرسحي�ة )رائحة ح�رب(  ترفض الحرب بق�وة لكونها  تاتي 
لتقطي�ع اوصال االوط�ان اىل جان�ب تقطيعها الوص�ال فلذات 
اكبادن�ا وكبارن�ا لكونها تح�رق االخرض والياب�س .. علما بان 
الرشيح�ة االكثر ت�رضرا من الحروب اولئك الب�رش الذين ذهبوا 

طوعا او كراهية .
ويبق�ى القول : ان اختيار هذه املرسحي�ة يف ظرفنا الراهن هو 
دالل�ة ع�ىل الوعي املرسح�ي العراقي عما ي�دور حوله من اجل 
كش�ف الواق�ع للمتلقي  واملس�اهمة باالخذ بيده واالرس�اء به 
ع�ىل ضفاف وطن مس�الم ومتاخي وامن ورافض لكل اش�كال 

االقتتال الطائفي .

حبرعلى ورق

سعون شفيق سعيد
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       المستقبل العراقي/ متابعة

وضع كليان مباب�ي نجم موناكو رشطا 
عس�را، من أج�ل إتمام صفق�ة انتقاله 
إىل ري�ال مدري�د خ�ال ف�رة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
وذك�رت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« 
الكتالوني�ة نق�ا ع�ن صحف�ي بجريدة 
)إلباييس( اإلسبانية، أن الاعب الفرنيس 
الش�اب كلي�ان مباب�ي، ره�ن موافقته 
عىل االنتق�ال لريال مدري�د، برحيل احد 
العب�ي الثاث�ي الهجومي »ب�ي بي يس« 
)املكون من الربتغايل كريستيانو رونالدو 
والفرنيس كريم بنزيمة والويلزي جاريث 

بيل(«.
وكت�ب الصحف�ي بجري�دة )إلبايي�س( 
دييج�و توريس عرب حس�ابه عىل موقع 
»توير« للتواصل االجتماعي، أن املهاجم 
الفرن�يس الش�اب )18 عام�ا( يري�د أن 
يضمن ع�دد الدقائ�ق التي س�يلعبها يف 
صفوف الريال، لذلك اش�رط عىل النادي 
االس�تغناء عن أحد نج�وم خط الهجوم، 

كي يوافق عىل االنتقال للملكي.
ويعلم الاعب الشاب أن وجود كريستيانو 
وبنزيمة وبيل يف صفوف امللكي، س�يؤثر 
بش�كل كب�ر ع�ىل فرص�ه يف اللعب مع 

املرينجي.
وأب�رزت الصحيف�ة م�ا ح�دث املوس�م 
امل�ايض م�ع ألف�ارو مورات�ا ال�ذي أث�ر 
وج�ود »بي ب�ي يس« ع�ىل تقدمه -رغم 
إسراتيجية التناوب التي اعتمدها املدير 
الفني الفرنيس زي�ن الدين زيدان- األمر 
الذي عج�ل يف النهاية برحي�ل الاعب إىل 

تشيليس اإلنجليزي.
يشار إىل أن صحيفة »ماركا« ذكرت أمس 
الثاث�اء أن ري�ال مدريد توص�ل التفاق 
مع موناكو ال�ذي يلعب مبابي لصالحه، 
م�ن أجل انتقال الاع�ب لصفوف امللكي 
مقاب�ل 180 ملي�ون ي�ورو )160 قيمة 
الصفق�ة و20 متغ�رات(، لك�ن النادي 

الفرنيس نفى هذا األمر بشكل قاطع.
م�ن جهته وج�ه فاديم فاس�يليف نائب 
رئي�س ن�ادي موناكو الفرنيس، رس�الة 
جديدة إىل الطامعني يف التعاقد مع كليان 
مبابي نجم الفريق، خال فرة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
تقدي�م  مؤتم�ر  يف  فاس�يليف  وق�ال 
الصفق�ات الجديدة ملوناك�و: »لقد قرأت 
الكث�ر من األخبار، وأؤكد أننا لم نتوصل 
ألي اتف�اق مع ريال مدري�د أو أي فريق 
آخر، م�ع اعرايف بأن هن�اك أندية كبرة 

تريد التعاقد مع الاعب«.
وأض�اف »يف نف�س الوقت نعم�ل بجدية 
لتمديد عق�د الاعب وتعدي�ل راتبه، بما 
يتناس�ب مع القوة املالي�ة للنادي، فهي 
خط�وة مهمة للغاية ملبابي، وإذا لم تتم، 

فلن نقرر بيعه هذا الصيف«.
وأتم نائ�ب رئيس ن�ادي موناكو »ال داع 
للت�رع، فهو العب تس�عى أندية كبرة 
لضم�ه، وإذا اس�تمر للموس�م املقب�ل، 
فاألندي�ة ذاته�ا ل�ن تتخ�ىل ع�ن فك�رة 
التعاق�د معه«.وكانت تقاري�ر صحفية 
عدي�دة تداول�ت تقدم ناديي مانشس�ر 
سيتي اإلنجليزي وريال مدريد اإلسباني 
بعروض مالي�ة تراوحت بني 180 و200 

مليون يورو، لضم كيليان مبابي.

موناكو يوجه رسالة جديدة للطامعني به

مبايب يضع رشطا عسريا للموافقة عىل االنضامم لريال مدريد

ختصيص ربع مليار دينار عراقي الصحاب مدرب زاخو: نطمح لتحقيق نتائج جيدة تغري ترتيبنا بالدوري
اإلنجاز يف باكو وبانكوك

ميالن جيتمع بمينديز إلبرام 
صفقتني جديدتني

             أحمد عبدالكريم حميد
 

تحّدث الُمدير الفني الجديد لفريق نادي “زاخو” بُكَرة 
القدم ش�فيق جبل عن وض�ع فريقه ف�ي الُمباريات 

الُمتبقية ِمن الدوري العراقي. 
اذ صرح لصحيفة )الُمستقبل العراقي(، قائاً: “هدفنا 
البقاء في الدوري َوالحفاظ َعلَى اسم َوشخصية نادي 
“زاخ�و” ألن النادي ال يس�تحق المكان الذي يش�غله 

حالياً في سلم الترتيب. 
َونطمح لتحقي�ق نتائج جّيدة في الُمباريات الُمتبقية 
َونكم�ل مش�وار الُمدرب عم�اد عودة ال�ذي كانت له 
بصم�ة واضحة َعلَ�ى الفريق ِمن خ�ال النتائج التي 
حققها بأق�ّل اإلمكانات المتواف�رة َوهجرة الاِعبين 
َواالعتم�اد َعلَى الِعب�ي دوري إقليم كردس�تان َوُهم 
الِعب�ون ش�بان”.  َواض�اف الُم�درب الش�اب أيض�اً: 
“ُمبارياتنا الُمتبقي�ة أمام أندية “الحدود”، “الطلبة”، 

“الكهرب�اء” َو“الزوراء” صعب�ة، لكن طموحنا 
مش�روع ف�ي الف�وز َوتحقيق نتائ�ج نعدها 

بالُمهم�ة بالنس�بة لن�ا التي يمك�ن ان ُتغير 
ترتيبنا بالدوري َوهذه الفرق ضمنت أماكن 

آمنة َوس�تكمل الدوري ِمن أجل تحس�ين 
صورته�ا. َونتمّن�ى ان نوفق ف�ي مهّمتنا 
َوُنحقق نتائج ُترض�ي اإلدارة َوالجماهير 

الزاخولية”.

فريايت يبدأ حربًا جديدة
مع باريس سان جريمان

            المستقبل العراقي/متابعة

أك�د الدول�ي الكولومب�ي خامي�س رودريجي�ز الع�ب بايرن 
ميوني�خ األلمان�ي، أن عاقته م�ع توماس مول�ر زميله في 

الفري�ق الباف�اري جي�دة جًدا، مش�يرا إل�ى عدم وج�ود أي 
منافسة بينهما.

وانضم رودريجيز لصفوف البافاري ُمعاًرا لمدة موسمين، مقابل 
10 مايين يورو، من ريال مدريد اإلس�باني، مع وجود بند الش�راء 

بشكل نهائي.
وق�ال رودريجي�ز، خال تصريح�ات نقلها موقع “س�بوكس” األلماني: “ال أرى أننا منافس�ين 

لبعضنا البعض، نحن زماء في الفريق، ونسعى من أجل نفس الهدف”.
وأض�اف: “الجمي�ع رأى ذلك في فترة اإلعداد للموس�م الجديد، بأننا نعم�ل مًعا على أرض 

الملعب”.
وجاء رد رودريجيز، بعدما أشارت عدة تقارير صحفية ألمانية، إلى تقلص فرص مولر 
مع البافاري خال الموسم الجديد، بالتعاقد مع رودريجيز، وأن العاقة بين الثنائي 

غير جيدة.
ُيذكر أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للبافاري، أكد من قبل أن رودريجيز ليس 

منافس�ا لمولر، وأنه قادر عل�ى اللعب في أي مركز، ول�ن يضمن مكانه في 
التشكيلة األساسية إال باالجتهاد.

            المستقبل العراقي/متابعة

بدو أن قضية الاعب اإليطالي ماركو فيراتي، س�تعود من جديد إلى الواجهة، 
فوفًق�ا لما ذكرته تقارير صحفية إس�بانية فإن الاعب س�يخوض حرًبا جديدة 

مع ناديه الفرنسي.
وقالت صحيفة “س�بورت” اإلسبانية إن فيراتي على وشك بدء حرًبا جديدة مع 

إدارة ناديه، ولكن هذه المرة ستكون إقتصادية وليست رياضية.
وأوضح�ت الصحيفة اإلس�بانية أن انتقال داني ألفيس لباريس س�ان 
جيرمان هذا الصيف، س�يفتح على النادي الفرنسي أبواًبا جديدة، 

من حيث الرواتب المطلوبة من قبل بعض الاعبين.
وتش�ير التقاري�ر إلى أن داني ألفيس س�يتقاضى م�ع الفريق 

الفرنسي 14 مليون يورو سنوًيا، األمر الذي لم ُيعجب فيراتي.
ويتقاضى فيراتي مع باريس س�ان جيرم�ان 7 مايين يورو 
س�نوًيا، وهو نصف ما س�يتحصل عليه الوافد الجديد ألفيس، 
ما سيدفع الاعب اإليطالي للمطالبة برفع راتبه ومساواته مع 

البرازيلي.

خاميس رودرجييز يكشف عالقته 
بمولر

        المستقبل العراقي / رحيم الدراجي

كش�ف االمين المالي للجنة االولمبية الوطنية سرمد عبد االله عن نجاح اللجنة االولمبية في تأمين 
مبل�غ قدره 250 مليون دينار س�يتم تخصيصها لتكريم ابطال االنجاز العال�ي الذي تحقق في دورة 
العاب التضامن االس�امي بنس�ختها الرابعة والت�ي اقيمت في اذربيجان وايض�ا لتكريم وفد منتخب 
العراق للش�باب بك�رة القدم داخل الص�االت الذي تأهل باس�تحقاق كبير الى اولمبياد الش�باب التي 
س�تقام في االرجنتين العام المقبل عقب فوزه بمركز الوصيف في منافسات بطولة اسيا 
االخيرة التي اقيمت في تاياند . وثمن االمين المالي للجنة االولمبية الجهود الكبيرة 
الت�ي بذلت من قبل معالي وزير الش�باب والرياضة الس�يد عبد الحس�ين عبطان 
ورئيس اللجنة االولمبية الوطنية الس�يد رع�د حمودي بعد ان نجحا في تامين 
المبلغ المذكور من قبل مجلس رئاسة الوزراء الموقر مشيرا الى ان السيدين 
عبط�ان وحمودي كانا لهما الدور االكبر في توفير مبلغ ال� 250 مليون من 
اج�ل منحه كاما الى الرياضيين االبطال الذين كتبوا فصول االنجاز الكبير 
ف�ي اذربيج�ان وتاياند. وتابع عب�د االله ان تكريم االبط�ال الذين رفعوا 
راي�ة العراق عاليا في االس�تحقاقات الخارجية هو واج�ب علينا وليس 
منة من احد بل اهو ابس�ط ش�يء يمكن ان نقدم�ه لهم كونهم تحملوا 
المس�ؤولية بالش�كل االمثل وكانوا على قدر الثق�ة التي وضعت بهم  
فاس�تطاعوا من الوقوف عل�ى منصات التتويج والف�وز على العديد 
م�ن الرياضيين الذي�ن مثلوا دول له�ا باعها الطويل على مس�توى 
قارات اسيا وافريقيا وحتى اوربا وفي مختلف الفعاليات الرياضية 
دول متقدم�ة مما يدلل على ان الرياضي العراقي قادر على تحقيق 

االنجاز في اصعب الظروف.

المستقبل العراقي/متابعة  

قالت تقارير صحفية إن نادي ميان اإليطالي، اجتمع بوكيل األعمال البرتغالي الش�هير خورخي 
مينديز، من أجل مناقش�ة إمكاينة انتقال ثاثة العبين جدد للروس�ونيري.وأكدت شبكة “سكاي 
سبورتس” النسخة اإليطالية أن ميان اجتمع بمينديز من أجل الحديث عن رادميل فالكاو مهاجم 
نادي موناكو الفرنس�ي، ودييجو كوس�تا مهاجم تشيلس�ي، وريناتو سانشيز العب وسط نادي 
باي�رن ميونيخ األلماني.ويس�عى ميان للحصول على أح�د المهاجمين، لتدعي�م الخط األمامي 
بالفري�ق في الموس�م المقبل، بع�د أن أبرم الروس�ونيري العديد من الصفقات ه�ذا الصيف.كما 
يرغب ميان في التعاقد مع الاعب البرتغالي ريناتو سانشيز من بايرن ميونيخ، حيث أكد الناديان 

إجراء مباحثات بينهما من أجل انتقال الاعب، ولكن حتى اآلن لم يتم االتفاق على صيغة االنتقال.

شكر وتقدير
منتظ�ر  الاع�ب  يتق�دم 
طالب من اشبال اكاديمية 
الش�رطة الرياض��ي ف�ي 

نادي الشرطة
بالشكر والتقدير الكبيرين 
الحسين  للكابتن عمارعبد 
صبي�ح  اك�رم  والكابت�ن 
ومتابعتهم  لرعايته����م 
وادارته�م للفريق بصورة 
مهني�ة فعال�ة وجيدة من 

اجل اعداد جيل رياضي ش�بابي متمكن ويمتلك مهارات 
عالي�ة تؤهله لخوض المباريات وبما يرفع اس�م النادي 

والعراق عاليا في المحافل المحلية والدولية .
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل ت�عل�م ان ...النحلة ترف�رف بجناحيها بمعدل 350 

مره يف الثانيه الواحدة
هل ت�علم ان ...غالبي�ة فيتامني c املوجوده يف الربتقال 

ترتكز يف القشور
هل ت�علم ان ...امللك�ة بياتركس ملكة هولندا هي ثاني 
اغن�ى ام�رأه يف العال�م حي�ث يبل�غ ثروته�ا 5,2 مليار 

دوالر.
...الزرافه تستطيع ان تنظف اذنيها بلسانها الذي يصل 

اىل 140سنتيمرتا
ه�ل ت�عل�م ان ...يوج�د يف العال�م نح�و ملي�ار دراجه 

هوائيه.
يبلغ عمر القرشة الخارجيه لكوكب االرضنحو 4,5مليون 

سنه اما سماكتها فترتاوح بني 25و500 كيلومرتا.
أك�رب صحراء يف العال�م هي الصحراء الكربى يف ش�مال 

أفريقيا.
أضخم أن�واع العناكب تعيش يف الربازي�ل، ويصل وزنها 

إىل 85 جراماً.
ه�ل ت�عل�م ان ... أثق�ل حي�وان يف العال�م ه�و الحوت 

األزرق.
هل ت�علم ان ...أغلب األسماك التي يف أعماق عميقة جداً 

. . عمياء.

مهنيا:كث�ر م�ن األعم�ال املنزلي�ة تنتظرك 
ي�ا مول�ود الحمل ه�ذا الصب�اح، فأنت كثر 
االنش�غال ولديك أمور مهم�ة للقيام بها من 
ينتظر خ�ربا فاليوم قد يس�مع أخبارا جيدة 
يف ف�رتة الصب�اح والظه�رة اجتماعيا:أما يف 

املساء

مهنيا:األوض�اع هادئ�ة يف صب�اح اليوم وقد 
تبق�ى نائما لس�اعة متأخ�رة ال تتأمل كثرا 
بأن يبقى هذا الوضع مستمرا اجتماعيا:عند 
الظهرة قد تواجه بعض املشاكل التي تحتاج 
إىل حل داخ�ل محيط العائل�ة يف فرتة ما بعد 

الظهر تبدأ األمور بالتحسن

مهنيا:ي�وم جدي�د وأجم�ل بكثر م�ن األيام 
التي م�رت علي�ك يف نهاية األس�بوع املايض 
بع�ض  وفي�ه  ب�ه  ب�أس  ال  اجتماعيا:ي�وم 
التط�ورات ملصلحتك وبخاصة عىل الس�احة 
الشخصية ولكن احذر من انتقادك ورصاحتك 

املبارشة فقد تخلق لك بعض األعداء 

مهنيا:أن�ت الي�وم غ�ر محظوظ ي�ا مولود 
الرسط�ان، فاألوض�اع صعبة بع�ض اليشء 
وكل األمور تسر بعكس ما تريد، الضغوطات 
النفس�ية واملش�اكل ترافق�ك من�ذ الصب�اح 
الباكر وحتى س�اعة متأخرة من اليوم، لذلك 

من األفضل عدم اتخاذ أي قرار

مهنيا:ق�د تمت�زج عصبيتك ببع�ض الهدوء، 
بس�بب ال�كالم ال�ذي تس�معه م�ن اآلخرين 
ال تهت�م ملا تس�مع وح�اول تهدئ�ة أعصابك 
الظه�رة  ف�رتة  يف  البي�ت  م�ن  بالخ�روج 
اجتماعيا:يف فرتة ما بعد الظهر واملساء تهتم 

بأمورك العائلية

مهنيا:تصحو م�ن النوم ال رغبة لك يف الكالم 
أو رؤي�ة أح�د أمامك مزاجك نك�د وعصبيتك 
تص�ل إىل أع�ىل مس�توى له�ا عن�د الظهرة 
اجتماعيا:حاول الخروج والرتفيه عن نفسك 
مع أصدقائك كي ال تتفشش بعائلتك. يف فرتة 

املساء

مهنيا:ي�وم جيد جدا يا صديق�ي للقيام بكل 
الربام�ج التي ترغب بها، فأش�عة الش�مس 
للخ�روج  ومتحمس�ا  نش�يطا  س�تجعلك 
واالس�تمتاع برفقة األصدقاء لك�ن عليك أن 
ال تك�ون عدوانيا يف فرتة ما بعد الظهر وفكر 

قبل الجواب

مهنيا:الضغوط�ات النفس�ية وعصبيتك تبدأ 
باالنقش�اع عن�ك وتب�دأ الثقة بالع�ودة إليك 
قلي�ال اجتماعيا:األوضاع العائلية مس�يطرة 
علي�ك وخصوصا يف فرتة الصب�اح والظهرة 
ملا عليك من التزامات. أما يف املس�اء فتش�عر 

ببعض امللل لعدم وجود ما تفعله

مهنيا:أوضاعك ال تحس�د عليه�ا يا صديقي 
الق�وس، يوم ليس م�ن أيام�ك املفضلة وقد 
تتعرض لبعض املواق�ف التي تجعلك عصبيا 
ومحرج�ا اجتماعيا:اح�ذر م�ن املواجهة يف 
ف�رتة ما بع�د الظهر وح�اول ان تبقى هادئا 

كي ال تخطئ.

وس�يطرة  ش�خصية  ق�وة  اجتماعيا:لدي�ك 
واضح�ة ع�ىل الن�اس حول�ك وبخاصة عىل 
أف�راد عائلت�ك الذي�ن ق�د يتضايق�ون منها 
عاطفيا:ش�خصيتك جذاب�ة وتع�رف كي�ف 
تتكلم بدبلوماس�ية وقد تدعى عىل الغذاء أو 

تخرج يف نزهة مع أصدقائك.

مهنيا:اليوم من أفضل أيام هذا الش�هر، قد ال 
تالح�ظ ذلك لك�ن أمورا جيدة س�تحدث معك 
خالل ه�ذا اليوم وتدعمك ع�ىل كافة املجاالت 
اجتماعي�ا:يف ف�رتة ما بع�د الظهر ق�د تصلك 
بع�ض األخب�ار الس�ارة الت�ي ق�د ترف�ع من 
معنوياتك وتغر من خططك لألسبوع املقبل.

هنيا:الكث�ر مم�ا ق�د ال تتوقعه يح�دث هذا 
الي�وم، فهو ميلء باألح�داث والتغيرات التي 
ق�د تجعل�ك عصبي�ا ومزاجي�ا ألع�ىل درجة 
اجتماعيا:يف فرتة ما بعد الظهر عليك االعتناء 
بصحتك أكث�ر وبخاصة ع�ىل منطقة املعدة. 

األوضاع العاطفية يف املساء.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كوب عصر ليمون - 1 كوب كريمة طبخ 
- نص�ف كوب حليب - 2 معلقة كبرة زبدة 
صفراء - 1 معلق�ة كبرة دقيق - 1 معلقة 

صغرة ثوم مفروم – ملح - فلفل أسود
طريقة التحضر:

توضع الزبدة يف وعاء عىل النار حتى تذوب.
يوضع الثوم، ويقلب حتى يذبل.

يوضع الدقيق، ويقلب جيداً ملدة 5 دقائق.
يض�اف الحليب، ويقل�ب جيداً حت�ى يثقل 

بعض اليشء.
تضاف الكريم�ة وعصر الليم�ون، وتقلب 

جميع املكونات جيداً.
يتبل الخليط بامللح والفلفل االسود، ويقلب 

مرة أخرى.
يرفع من عىل النار، ويرتك حتى يربد.

يوضع يف وعاء نظيف ومحكم اإلغالق.
يحفظ يف الثالجة لحني اإلستخدام.

أول حمطة طواحني هوائية عائمة
ب�دأت عملية تجميع أول محطة عائمة لطاقة الطواحني الهوائية يف 
العالم، قبالة الس�احل الش�مايل الرشقي يف اسكتلندا..وتتيح املحطة 
يف بيرتهيد، املعروفة باسم »Hywind«، إمكانية تزويد 20 ألف منزل 
بالطاقة. كما تقول الرشكة املصنعة »Statoil«، إن الطاقة املتوقعة 
الناتجة عن توربينات املحطة، قد تس�اوي أو تتجاوز تلك املولدة عن 

املحطات الحالية.
وتأمل الرشكة يف أن تس�اهم التكنولوجيا الحديثة، خاصة يف اليابان 
والس�احل الغربي للواليات املتحدة، حيث املي�اه العميقة، يف إحداث 
تغير هام عىل مستوى إنتاج الطاقة.وقال ليف ديلب، مدير مرشوع 
Hywind: »إن التكنولوجي�ا التي تعمل يف ظ�روف بحرية مفتوحة، 
تعترب العامل الهام يف لعبة تغير طاقة الرياح، ونحن عىل يقني بأنها 

ستساعد عىل خفض التكاليف«.
وحت�ى اآلن، ُنق�ل تورب�ني عمالق إىل م�كان الحدث، مع االس�تعداد 
لنق�ل 4 آخرين من مضيق نرويجي.وبحلول نهاية الش�هر، س�يتم 
س�حب جمي�ع التوربينات مس�افة 25 كم، قبالة س�احل بيرتهيد، 

Aberdeenshire، حيث ستطفو مثل عوامات الصيد العمالقة.

العناكب حتول شبكتها إىل وهم برصي لياًل
تح�ّول العناك�ب ش�بكاتهم إىل أوهام برصي�ة فاتنة، ع�ىل أمل جذب 
فريس�ة يف ظالم الليل الحالك، فوفًقا لدراس�ة جديدة، فتم العثور عىل 
عنكبوت من نوع »Lace sheet weaver« يبني ش�بكات كبرة تصبح 
عاكس�ة للغاية يف الليل، مما يجعلها مرئية لحرشة عث اللييل، وتقّدم 
النتائ�ج منظ�وًرا جديًدا يف فهم اس�رتاتيجيات البحث ع�ن الحيوانات 
 Lace« الليلية.ودرس الباحثون م�ن جامعة تونغاي يف تايوان عناكب
sheet weaver » يف الغابات ش�به االس�توائية اآلس�يوية، والحظوا أن 
الحرير الذي تس�تخدمه العناكب لبناء شبكتهم كانت عاكسة للغاية، 
مم�ا يتيح للش�بكة مظه�ر أبيض يف اللي�ل، ولفهم تأثر ه�ذا الحرير 
العاك�س، ق�ام الباحثون بإزال�ة العناكب من 51 ش�بكة واس�تخدم 
العلم�اء مس�حوق الفح�م لتغميق ل�ون 22 منه�م، وعند مش�اهدة 
الشبكات طوال الليل، وجد الباحثون أن الشبكات التي لم تعالج بمادة 
الفح�م جذبت فرائس أكثر بكثر من تلك الت�ي تم معالجتها بالفحم، 
ويش�ر الباحث�ون إىل أن العثة الليلية – وهي املص�در الرئييس لتغذية 
العناك�ب- لها ضعف يف الرؤية إىل حد ما، وربما تغرق يف الش�بكة بعد 

سوء فهم منها عىل أنها مساحة مفتوحة.

هواوي تعلن عن هاتف »هونر 9 بريميوم«
أعلنت رشكة هواوي الثالثاء عن هاتفها الذكي الجديد “هونر 9 بريميوم” 
،ال�ذي يعد نس�خة تقدم الحد األعىل م�ن مواصفات هاتفه�ا “هونر 9، 
ال�ذي كش�فت عنه يف الش�هر املايض..ويمت�از هاتف الرشك�ة الصينية 
بأنه يق�دم مواصفات متقدمة، إذ ينتمي إىل فئة الهواتف الرائدة، ولكنه 
يتوفر بس�عر منافس مقارنة ببقية الهواتف الرائدة..ويتشابه “هونر 9 
بريميوم” مع “هونر 9” بالتصمي�م وبعض املواصفات الداخلية، ولكن 
األول يقدم ذاكرة وصول عش�وائي “رام” بحجم 6 جيجابايتات، و 128 
جيجابايًتا من مس�احة التخزين الداخلية.وفيما عدا ذلك، يقدم “هونور 
9 بريمي�وم، الذي يأت�ي بس�ماكة 7.45 ملليمرتات وي�زن 155 جراًما، 
كامرتني خلفيتني، وهو مصنوع من املعدن والزجاج، كما يقدم الجهاز 
شاش�ة بقياس 5.15 بوصات وبدق�ة 1920×1080 بكس�اًل مع زجاج 

.2.5D حماية من نوع
ويضم الجهاز معالًجا ثماني النوى من نوع “كرين 960” بمعمارية 64 
بًتا مع معالج رسوميات ثماني النوى من نوع “مايل-جي71، كما يضم 

الهاتف بطارية بسعة 3,200 مييل أمبر/ساعة تدعم الشحن الرسيع.

 o 1ممثل س�وري 2يصنع من قشور التفاح
حر النار 3متشابهان o نزيف االنف

4اسم ذكر o نصف ارجع
5لتفس�ر املعنى و االسرتس�ال o كلمة الي 

مبعثرة 6كلمة لالطراء معكوسة
7للتعريف o ضد ياس معكوسة

8ملس يشء بيده o واحد باالنكليزي o عكس 
ايمن

9للنداء o اكرب دولة يف العالم مساحة
10اسم جهاز رصد الزالزل

1سنة o مدينة اثرية سورية
2كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ ما

3من االسماء الخمسة o نعم باالجنبي
4اغنية لراشد املاجد o للسؤال باالجنبي

5من اخرتع املصباح الكهربائي
6للتمني o نصف روعة

o كلم�ة اخ�رى  العال�م  7اق�رص نه�ر يف 
للموبايل معكوسة

8الم o القمار 9عمر o اسم زوجة فرعون
10ولد بالغ o حيوان صغر معكوسة

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..صوص الليمون
طب

ما أنسب الفرتات لتناول وجبة عالية السعرات؟
أظه�ر علماء م�ن جامعة لوم�ا ليندا 
األمريكية أن حصة األسد من سعرات 
التعي�ني اليومي هي لوجب�ة الفطور 
بينم�ا يج�ب أن تق�ع أق�ل حصة من 
س�عرات الغذاء اليومي عىل العشاء..

لم ينص�ح املختصون بتن�اول الغذاء 
بعد الساعة السادسة مساء واستثنوا 
به�ذا تناول األكل يف س�اعات متأخرة 

من اليوم.
توص�ل الباحثون إىل هذه النتيجة بعد 
تقدي�ر توزي�ع قيم غذائي�ة لألطعمة 
وفقا ألوقات تناولها لدى نحو 50 ألف 

ش�خص. اتصف أولئك الذين تغذوا حتى ملء 
بطونه�م يف أثناء الفط�ور بمعامل منخفض 
وثاب�ت ملعام�ل وزن أجس�امهم خالف�ا عن 

غرهم.
يف رأي العلم�اء يقلل الفط�ور املتميز 
بقيمة غذائية كبرة ميل اإلنس�ان إىل 
تناول الطعام طوال النهار مما يدفعه 
إىل التخيل عن وجبات رسيعة. إضافة 
إىل ذلك يخفض تناول وجبات الفطور 
ذات قيمة غذائية كبرة بشكل منتظم 
كمي�ة الدهنيات يف الدم ويحّس�ن من 

تقبل اإلنسولني.
يحدد معامل وزن الجس�م لإلنس�ان 
بقيمة وزن جس�م اإلنس�ان املقاسة 
بالكيلوغ�رام عىل تربي�ع طول قامته 

املقاس باملرت.

القنادس تساعد البيئة

ينظر الباحثون إىل تأثرات مجموعة 
صغرة م�ن القنادس ع�ىل األرايض 
الرطبة التي وضعت كهدف للزراعة، 
وعىل مدى 12 عاًما ارتفعت خصوبة 
النباتات املحلية بنسبة 46٪، وسّجل 
إجم�ايل عدد النبات�ات املختلفة أكثر 
من الضع�ف وانخفضت األنواع التي 
تنمو عادة يف املناطق ذات املستويات 
العالية من النيرتوجني، مما يشر إىل 

العودة إىل ظروف الرتبة الطبيعية.
وأوض�ح الربوفيس�ور ال�ذي أجرى 
الدراس�ة يف جامعة سترلنغ، نايغل 
الرطب�ة ه�ي  »األرايض  أّن  ويلب�ي، 
البيولوجي،  بيئ�ات مهم�ة للتن�ّوع 
كم�ا أنها تعم�ل عىل تخزي�ن املياه 
وتحس�ني جودت�ه، ومع ذل�ك، فإن 
األرايض الرطب�ة يف العال�م تختف�ي 

بمعدل ينذر بالخطر، وتش�ر أحدث 
التقدي�رات إىل أن نح�و ثلث�ي ه�ذه 

األرايض فقدوا منذ عام 1900«.
بمهاراته�م  القن�ادس  وتش�تهر 
الس�دود،  بن�اء  مث�ل  الهندس�ية، 
الس�تعادة  أدوات  اآلن  ويعت�ربون 
األرايض الرطب�ة، أُعيد تقديمها عىل 
نطاق واسع، بما يف ذلك يف إسكتلندا، 
جزئًيا لهذا الغ�رض وأثبتت نتائجها 
أن الفوائ�د كب�رة ومدهش�ة يمكن 
أن تجل�ب تنوًع�ا بيولوجًي�ا وقد تم 
تموي�ل الدراس�ة جزئي�ا م�ن قب�ل 
 »SNH« الرتاث االسكتلندي الطبيعي
ون�رشت يف املجل�ة الدولي�ة للعل�وم 
والبيئ�ة، ويقال إنه�ا أول من يقيس 
الفوائ�د البيئية بني عام�ي 2003 و 

.2015
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شبكات التواصل االجتمـاعي 
ال تعاتبيه إذا اختفىمن منظور القانون اجلنائي

ريم قيس كبة القاضي علي كمال

إن الجريمة هي مجرد انعكاس للمجتمع الذي نعيش فيه، 
وال يوجد ش�يء خطير أو جنائي في جوه�ر مواقع التواصل 
االجتماعي ولكن م�ن األهمية بمكان أن يتم التعامل مع هذه 
المواق�ع باحترام نظرا الى المخاطر التي يمكن أن تترافق مع 

استخدامها.
ه�ذه الحقيقة التي أكدته�ا العديد من المنظم�ات الدولية 
الخاصة بمكافحة اإلجرام والت�ي دقت ناقوس الخطر من أن 
ه�ذه المواقع تحولت إل�ى أداة الرتكاب الجرائ�م في مختلف 
أنح�اء العال�م، وال يقتصر خطرها عل�ى بلدان العال�م الثالث 
وإنما اجتاحت حتى البلدان الغربية التي تضع ضوابط مشددة 
وقوانين تكفل االس�تخدام اآلمن لش�بكة االنترنت بشكل عام 

وشبكات التواصل االجتماعي بشكل خاص.
ففي بريطانيا على س�بيل المثال ترتكب الجرائم عبر هذه 
المواقع بمعدل جريمة كل أربعين دقيقة وتتنوع هذه الجرائم 
بي�ن انتهاك حرم�ات األطف�ال جنس�يا واالعت�داء والخطف 
والتهدي�د بالقت�ل وتخوي�ف الش�هود واالحتيال والس�رقات 
للمنظم�ات  والتجني�د  اإلرهابي�ة  والتهدي�دات  االلكتروني�ة 

اإلرهابية.
ويقول الدكتور جيرالد نيرو األس�تاذ في كلية علم النفس 
ف�ي جامع�ة بروف�اس الفرنس�ية صاح�ب كت�اب “مخاطر 
التواص�ل  إن أول وأش�هر ش�بكة م�ن ش�بكات  االنترن�ت” 
االجتماعي هي الفيس بوك وإن هذه الش�بكة التي تم الكشف 
عنه�ا ع�ام 2004 يديره�ا مجموعة ش�بكات يش�رف عليها 
متخصصون نفس�يا الس�تقطاب الش�باب وان الحوار عبرها 
هو وس�يلة لسبر أغوارها النفسية وكشف نقاط الضعف وان 
هذه المواقع مزودة بخبراء نفس�يين يكشفون عن الكثير من 

أسرار الشخص وحياته حتى لو دخل باسم  مستعار.
 فه�ذا يعن�ي ان موقع الفيس بوك وهو أح�د أهم المواقع 
االجتماعي�ة ليس موقعا للتس�لية أو لقتل الوق�ت أو اللغو أو 
للدردش�ة الفارغة كما أنه أحدث انقالبا في نظريات االتصال 

شكال ومضمونا وبه تبدلت األدوار والعالقات .
فش�بكات  التواصل االجتماعي تحولت ال�ى عالم حقيقي 
من العنف الجس�دي والمعنوي وتزام�ن ذلك مع حدوث تقدم 

هائل في عدد مستخدميها في السنوات األخيرة.
ه�ذا يحدث ف�ي عالم التواص�ل االجتماعي م�ا دفع الدول 
المختلفة الى وضع اس�تراتيجيات علمية للتعاون مع مواقع 
التواص�ل قب�ل أن تتحول ال�ى أداة خطي�رة للجريم�ة ومنها 
وضع العديد من التش�ريعات القانونية وتعديل ما هو موجود 
خصوص�ا في الجان�ب اإلجرائي المتمث�ل بالتحقيق ومتابعة 
الجناة، اذا ان أغلب المخالفين يتخفون تحت س�تار األس�ماء 
الوهمية وتمثل أدوات اتصال االعالم اليوم أهم وسائل الوعي 
االجتماع�ي الثقافي ف�ي المجتمعات الحديثة ول�م تعد هناك 
عزلة وانما تعدى تأثير هذه الوسائل خطوط الطول والعرض 
ف�ي معمورتنا لما تمثل�ه من تقدم تقني وفن�ي واعداد عالي 
المس�توى يوظف دائما لخدمة االنس�انية وتستغل من دوائر 
العولمة وتعميم ثقافتها على الش�عوب األخرى يقابلها اعالم 
عربي وعراقي ضعيف في مستوياته التقنية والبشرية ويفتقد 
الى االس�اليب الفنية المتطورة في الوقت الذي تتس�ارع فيه 

المتغيرات في العالم بشكل مذهل.
ان الظروف الراهنة تتطلب العمل بكل الطرق للحد من سوء 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل االنترنت والموبايل 
والفيس بوك واالنس�تغرام والفايبر لما لها من مخاطر كبيرة 
عل�ى القي�م األخالقي�ة والقيمية لش�بابنا المعاص�ر، فاليوم 
ال أحد يس�تطيع منع هذه الوس�ائل من التداول بين الش�باب 
وأبناء المجتمع ولكن يمكن إجراء دراس�ات وابحاث لمعرفة 
تأثي�ر هذه الوس�ائل في س�لوك األفراد والجماع�ات من أجل 
وض�ع خطط محكم�ة يمكن بها تف�ادي المخاطر على الفرد 
والمجتمع معا فاالستخدام السيئ لهذه الوسائل انما يأتي عن 
جهل وعدم وج�ود وعي اجتماعي بالفوائ�د لتمكن الحصول 
عليها من االتصال والحصول على المعلومة المفيدة فاألجيال 
الجدي�دة ال تمتل�ك الخبرة الكافية في ه�ذا المجال إذ أدى ذلك 
الى اس�تخدام المواق�ع اإلباحية والمواقع الت�ي تروج للعنف 

واإلرهاب وغيرها.

“أنا جاد في قولي.. ال تعاتبيه.. وال تحاولي أن تبدي أي اس�تياء منه.. 
فالرجل الذي اعتاد الظهور فجأة واالختفاء فجأة إنما هو شخص يخشى 
العتاب والمواجهة.. وهو ال يملك من الحب ما يكفي ليمنحه لك.. واألسهل 
أن تدعيه وش�أنه.. وأن تفهمي طباعه وتحاولي أن تش�رحي له طباعك.. 
كأن تبلغيه بلطف بما لديك وما تستطيعين فعله واحتماله منه دون جرح 
أو تأنيب.. أو أن تنس�حبي من العالقة بهدوء إذا لم يكن باستطاعتك تقبل 
تل�ك الطب�اع.. تعلم�ي أن تفهمي اآلخ�ر ليتعلم فهمك هو أيض�ا.. والحب 
يس�تحق التضحي�ة”. به�ذه الكلمات اس�تهل ماثي�و بوغز أح�د حواراته 
موّجها حديثه للنس�اء مشيرا إلى صفات رجل بعينه، وماثيو بوغز كاتب 
واستش�اري محادثات وعالقات عامة، ومؤلف كتاب “المشروع األبدي” 
األكث�ر مبيعا في الواليات المتحدة منذ أعوام، وهو يحدث جمهوره دائما 
بقول�ه إن مهمت�ه في الحياة هي نش�ر الح�ب والوئام ف�ي العالم.تحيلنا 
نصائ�ح ماثيو إلى فك�رة أن تعميق المعرفة لآلخر تجعلن�ا نجيد التعامل 
مع�ه، بعضنا ربما يعتمد عل�ى الخطوط العامة التي ترس�مها لنا األبراج 
وقراءة الطالع، فشخصية الرجل العقرب مثال تختلف عن شخصية الرجل 
الس�رطان، وردود أفعال من ولد في عام الحية ال تشبهها عند من ولد في 
ع�ام الدي�ك. نحن إذ نضع يدن�ا على أرنب ناعم صغير ونمس�ده ال يمكننا 
أن نتوق�ع منه س�وى أن يك�ون ناعما بينما قد يعتم�د البعض اآلخر على 
تراك�م المعرفة والخبرة في التعامل مع البش�ر، وقد يفضل البعض اتباع 
الش�عور الداخلي والحدس، وأيا ما كان أس�لوب التعامل فإنه في النهاية 
يجعلنا نتوقع األش�ياء ربما قبل حدوثها مع اآلخري�ن، ولكن تبقى دائما 
ثم�ة مفاج�آت تربكنا وقد تصدمن�ا، وعلى وجه الخص�وص حينما يعلو 
س�قف توقعاتن�ا وثقتنا في اآلخ�ر، إذ تخدعنا مش�اعرنا وتجعلنا أحيانا 
ن�راه في غير حجمه الحقيقي، ألنن�ا إذ نحب، بغض النظر عن ماهية ذلك 
الحب وعن التس�ميات التي تصفه، فإننا نغدق من مش�اعرنا وتصوراتنا 
الخاص�ة عل�ى اآلخر بما ليس فيه، ول�ذا فإن معرفته أكث�ر وفهم طبيعة 
ش�خصيته س�يجنباننا ما قد تأتي به المفاجآت غير الس�ارة. وثمة مثال 
بس�يط جميل قد يوضح هذه الصورة، فنحن إذ نضع يدنا على أرنب ناعم 
صغير ونمس�ده ال يمكننا أن نتوقع منه س�وى أن يكون ناعما في الوقت 
الذي ال يمكننا أن نتوقع نعومة ونحن نمّسد قنفذا! فهو مغطى باألشواك، 
والقنف�ذ الخائ�ف يتحول إل�ى كرة صلبة من الش�وك، وه�و ال يفعل ذلك 
ضدنا نحن بش�كل خاص إنما هي ردة فعل عامة تعكس�ها طبيعة القنفذ، 
وسيكون المطلوب منا فقط أن نشعره باألمان وأال نجعله يخاف منا! من 
هذا المثال البسيط نستطيع أن نعتمد مبدأ مهما في التعامل مع اآلخرين، 
وه�و مبدأ فهم اآلخر وتقبله ومعرفة طباعه على ما هي عليه، ش�رط أن 
يكون الدافع أوال وأخيرا هو المحبة والتقبل، وأن نحرص قدر المستطاع 
عل�ى أن تكون تصرفاتنا أصيل�ة حقيقية وأال تك�ون بدورها ردود أفعال 
محض لتصرفات اآلخرين. أتذكر هن�ا تلك القصص والنصائح التي كانت 
ترويها الجدات وهن يحاولن من�ح خبراتهن في الحياة للبنات الصغيرات 
قلي�الت التجربة، ومع ف�ارق الحداثة، فإن الهدف ف�ي االثنين واحد وهو 

نشر المحبة والوئام بين البشر.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني

يتب�ع الن�اس أنواعا مختلف�ة من الحمي�ات الغذائية 
س�عيا للحفاظ على جسم رش�يق، أو رغبة منهم في 

التخلص من الوزن الزائد.
وف�ي وقت س�ابق كش�ف علماء م�ن جامع�ة لوما 
لين�دا األمريكية بوالي�ة كاليفورني�ا أن تناول وجبة 

فطور مشِبعة يحد من الشعور 
بالج�وع ط�وال النه�ار، األمر 
الذي يساعد على فقدان الوزن.

إال أن المختصي�ن ف�ي جامعة 
العل�وم والتقنيات ف�ي كوانغ 
تون�غ ف�ي الصي�ن، أك�دوا أن 
ش�رب القهوة يوميا سيساعد 

على تخفيض الوزن.
وقام العلماء بإجراء مجموعة 
الفئ�ران، حيث  تج�ارب عل�ى 
تلقت هذه الق�وارض جرعات 
مختلف�ة م�ن الكافيي�ن، مم�ا 
الش�هية  فق�دان  له�ا  س�بب 

وانخفاض وزنها.
يعود ه�ذا المفع�ول للكافيين 
إل�ى أن�ه يعم�ل عل�ى تعجي�ل 
عملي�ات االس�تقالب بمق�دار 
%10. باإلضاف�ة إلى ذلك تدفع 

الطاق�ة الت�ي تنطلق من ج�راء عمليات االس�تقالب 
اإلنس�ان إلى أن يؤدي نمطا نشيطا لحياته، ما يؤدي 
إلى فقدان قدر أكبر من السعرات الحيوية.كما اتضح 
للمختصين أن عدد فناجين القهوة المطلوب للحد من 
الشهية يجب أال يقل عن أربعة فناجين قهوة يوميا.

ارشبوا القهوة للتخلص من الوزن الزائد!
بغداد / المستقبل العراقي

حاز طالب مدرسة الشموس 
للدراس�ة االبتدائي�ة على نس�بة 
نج�اح 100 % ف�ي االمتحان�ات 
السنوّية للسنة الدراسية -2016

2017. وأثب�ت الط�اّلب تفّوفهم 
بع�د أن تلق�وا دروس�هم على يد 
أكف�اء ف�ي مدرس�ة  المعلّمي�ن 

وه�و  االبتدائي�ة،  الش�موس 
األم�ر الذي أّدى أيض�اً إلى تكريم 
مديرة المدرس�ة من قب�ل وزارة 
الكبيرة.  التربية عل�ى جهوده�ا 
وكّرم مدير ع�ام تربّية الرصافة 
ف�الح القيس�ي مدي�رة مدرس�ة 
الش�موس االبتدائية وئام حسن 
ب�درع اإلب�داع نتيج�ة لجهودها 
في إدارة المدرسة، وفي الحفاظ 

على المس�توى التعليمي المتمّيز 
نس�بة  حقق�وا  الذي�ن  للط�الب 
نجاح 100 %. وتّم تكريم مديرة 
مدرسة الشموس االبتدائية على 
قاعة مس�رح الطليع�ة في بغداد 
بحضور مجموعة من االس�اتذة 
المدارس  والمش�رفين، وم�دراء 
في جانب الرصافة من العاصمة 

بغداد يوم ٢٤ تموز.

تربية الرصافة االوىل تكرم مديرة مدرسة الشموس االبتدائية 
بدرع اإلبداع بعد حتقيق نجاح بنسبة 100 %


