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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

سوء اجلوار واإلساءة إلى األبرار 

من أعظم الّلؤم.

ص3التشيك تقدم »7« ماليني دوالر إلعانة العراق وتكشف عن رغبتها بـ »التعاون االقتصادي«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 »النووي األردين« يف مهب الرياح الروسية

خطة ترامب للفلسطينيني: املزيد من تنازالت سلطة فتح

جملـس البصـرة ينتخب اسعد العيداين حمافظا جديدا

تلعفر تتنفس احلرية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�دت الق�وات األمنية، أم�س األحد، 
تحري�ر مدينة تلعفر مركز القضاء غرب 
مدين�ة املوصل بالكام�ل، الفتة إىل أنه لم 
يتب�َق فيه غري ناحي�ة العياضية والقرى 
املحيط�ة بها بي�د داعش، حي�ث تتقدم 
القوات حاليا النجاز تحريرها واش�ارت 
اىل قت�ل 253 داعش�يا.وأعلنت الق�وات 
األمني�ة تحري�ر الحي العس�كري وحي 
الصناعة الشمالية ش�مال رشق تلعفر، 
وهم�ا آخر حي�ن كان تنظي�م »داعش« 
يحتلهما يف املدينة حتى الس�بت، وحيث 

فرض�ت الق�وات أمس االحد س�يطرتها 
ع�ى املدينة بالكامل. واس�تطاعت ألوية 
الحش�د الش�عبي الثال�ث والحادي عرش 
وباسناد الفرقة املدرعة التاسعة للجيش 
م�ن تحري�ر الح�ي العس�كري بالكامل 
خس�ائر  »داع�ش«  عن�ارص  مكبدي�ن 
جس�يمة.وقال بي�ان للحش�د الش�عبي 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
للحش�د  التاب�ع  الهن�ديس  »الجه�د  ان 
الش�عبي رشع برف�ع العب�وات االلغ�ام 
التي خلفتها عنارص داعش إلعاقة تقدم 
القوات يف هذا الحي«.وأضافت أن القوات 
تمكنت بعد ذلك ايضاً من تحرير منطقة 

»الصناعة الشمالية« شمال رشق تلعفر 
من داعش بالكامل.وقد استأنفت القوات 
االحد تقدمها يف اليوم الثامن من معركة 
تحرير تلعفر من س�يطرة داعش النجاز 
مهمتها يف الس�يطرة عى كامل القضاء 
قب�ل حل�ول عي�����د االضح�ى ال�ذي 
يصادف الجمعة، حيث ينتظر العراقيون 
اع�ان القائد الع�ام للق��وات املس�لحة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي رس�مًيا عن 
تحرير آخ�ر معاقل داعش الرئيس�ية يف 

الباد بالكامل.
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انتزاع مجيع أحياء القضاء من »داعش«.. والقوات األمنية بانتظار رئيس الوزراء إلعالن النصر
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السيد احلكيم: العراق بحاجة لعالقات منفتحة 
لتحقيق املصلحة الوطنية

وزير النقل يأمر ببناء وتوزيع 20 دارا تشغيلية لضحايا 
2»املسبار« و تيار االصالح يشكر مساعيه 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كش�ف نائ�ب رئي�س كتل�ة الح�زب 
الكردس�تاني شاخوان عبد  الديمقراطي 
الله، أم�س األح�د، أن التحال�ف الوطني 
ل�م يق�دم طلب�اً رس�مياً للكرد م�ن أجل 
تأجيل اس�تفتاء اس�تقال اإلقليم، مبيناً 
أن وف�د اإلقلي�م ال�ذي زار بغ�داد مؤخراً 

أبدى استعداده لتأجيل االستفتاء يف حال 
حددت الحكومة االتحادي�ة موعداً »ثابتاً 
ومحدداً« إلجرائه. ونقلت وكالة السومرية 
نيوز عن عبد الله قوله، إن »وفد التحالف 
الكردس�تاني الذي زار بغداد والتقى بعدد 
من قياداته السياس�ية والحكومة، كانت 
زيارته ناجحة«، موضح�اً أن »الحوارات 
سيتم استكمالها بعد اسبوعن من خال 

زيارة وفد من التحالف الوطني إىل أربيل«. 
وأضاف عبد الله، أن »التحالف الوطني لم 
يقدم طلباً رس�مياً لنا لتأجيل االس�تفتاء 
كي يتم مناقش�ته داخل اإلقليم«، مشرياً 
إىل أن »الطلبات وصلت من بعض سفارات 

الدول وستتم دراستها«. 

التفاصيل ص3

وفد إقليم كردستان وضع »حالة واحدة« 
لتأجيل »استفتاء االستقالل«

أتقدم باس�مي وجميع منتس�بي مؤسسة 
املستقبل العراقي للصحافة والنرش )جريدة 
املس�تقبل العراقي ووكالة أنباء املس�تقبل( 
بأسمى آيات التهاني والتربيكات اىل املهندس 

)اسعد عبد األمري العيداني( بمناسبة بانتخابه 
محافظ�اً ملحافظة الب�رة الفيحاء ، متمنياً ل�ه التوفيق والنجاح يف 
منصب�ه لخدمة الب�رة وأهلها وإنج�از العديد من الخط�وات التي 

ينتظرها أبناء املحافظة.

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش 
هينئ املهندس اسعد العيداين بمناسبة انتخابه 

حمافظًا للبرصة

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة
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نائب: حكومة اقليم كردستان تتحمل مسؤولية اخلروقات االمنية يف كركوك
         بغداد / المستقبل العراقي

حم�ل النائ�ب ع�ن محافظ�ة 
كركوك محم�د تميم، أمس االحد، 
حكومة اقليم كردستان مسؤولية 
الخروق�ات االمني�ة يف املحافظة، 
وفيما عزا ذلك اىل ان االتحاد الوطني 
الكردس�تاني  والديمق����راطي 
هما املس�ؤوالن عن امللف االمني، 
ب��نّ ان الهجم�ات االخ�رة الت�ي 
تعرض�ت له�ا كرك�وك كان يقف 
وراءها تنظيم داع�ش االجرامي.

وقال تمي�م يف حديث صحفي، ان 
“حكومة اقليم كردستان املتمثلة 
الكردس�تاني  الوطن�ي  باالتح�اد 
وال���دي����م��������قراط�ي 
تتحمالن مسؤولية  الكردس�تاني 
الخروق�ات االمني�ة يف محافظ�ة 
كركوك الفت�ا اىل انهما من يديران 
الحكوم�ة  ولي�س  االم�ن  مل�ف 

االتحادية“.
“الهجم�ات  ان  واض�اف 
يق�ف  كان  كرك�وك  يف  االخ�رة 
وراءها تنظي�م داعش يف الجانب 
الرشقي من املحافظة عىل حدود 
داق�وق القريبة من ق�رى االكراد 
الكاكائ�”. الفتا اىل ان “رد الفعل 
القوي من البيش�مركة الكاكائية 
ح�ول ه�ذه الخروق�ات االمني�ة 
القريب�ة  الق�رى  ثمنه�ا  دفع�ت 
والتي تقطنه�ا اغلبية عربية من 
الس�كان” مبين�ا ان تل�ك الق�وة 
اعتقل�ت العديد من نس�اء القرى 
العربية”وتاب�ع النائب ان ” كثر 
من ح�االت القتل والخطف تطال 
املكون� العربي والرتكماني خالل 
تل�ك االج�راءات االمنية” مش�را 
اىل ان ” تل�ك االج�راءات تطب�ق 
بشكل تعس�في لغرض التسليب 

واالبتزاز”.

         البصرة / المستقبل العراقي

صونّت مجلس محافظة البرصة، 
أم�س األح�د، ع�ىل اختي�ار اس�عد 
العيداني محافظ�اً جديداً بديالً عن 
املحافظ املستقيل ماجد النرصاوي.

بدأت جلس�ة مجل�س املحافظة 
بحض�ور ٢٧ عض�و م�ن أص�ل ٣٤ 
الختب�ار محاف�ظ بديل ع�ن ماجد 

النرصاوي.
وصوت ٢٤ عضواً يف املجلس من 
الحضور عىل اختيار املرش�ح اسعد 
العيداني، الذي يشغل منصب رئيس 
ح�زب املؤتم�ر الوطن�ي يف البرصة، 

لشغل منصب املحافظ الجديد.
يش�ار إىل أن محاف�ظ الب�رصة 
الس�ابق ماجد النرصاوي أعلن عن 
اس�تقالته خ�الل احتف�ال بافتتاح 
االس�بوع  املعل�ق،  الب�رصة  ج�ر 
املايض، يف ح� أعلنت هيئة النزاهة 
عن قرار بمنع النرصاوي من السفر 
لغرض التحقيق معه بقضايا فساد، 
إال أن األخر سافر إىل أيران ثم توجه 
بعدها إىل اس�رتاليا البلد الذي يحمل 

جنسيته.
الب�رصة  محافظ�ة  وكان�ت 
العراقية قد شهدت رصاعا محموما 

من أجل الظفر بمنصب املحافظ.
محاف�ظ  اعل�ن  م�ا  ورسع�ان 
الب�رصة الجديداس�عد العيداني عن 
خطوته املقبلة بعد انتخابه محافظا 

خلفا للنرصاوي، مشرا اىل انه يوف 
يعمل للحفاظ عىل البرصة.

»الخط�وة  ان  العيدان�ي  وق�ال 
املقبل�ة بعد انتخاب�ه كمحافظ هي 
لدراس�ة ملفات املحافظة للنهوض 
بالخدم�ات، مؤك�دا انه »س�يكون 
ع�ىل مس�افة واح�دة م�ن الجميع 

وسيتعاون مع الكل«.
واش�ار العيدان�ي اىل ان�ه »ابتعد 
ونأى بنفسه عن التشنجات جميعا 
وم�ن ق�ال ويق�ول وس�وف يعمل 

للحفاظ عىل البرصة«.
وم�ن جانبه ق�ال عضو مجلس 
البرصة عيل ش�داد ان »هناك قناعة 
وش�به إجماع ع�ىل انتخاب اس�عد 
وال  للب�رصة  كمحاف�ظ  العيدان�ي 
يخفى ع�ىل الجميع هو ش�خصية 
مس�تقلة ويتمتع بالكفاءة«، مبينا 
ان »اتهام املجلس بان هناك تنسيق 
مس�بق هذا غر صحيح وان اغلبية 
اعضاء املجلس داعم� لش�خصية 

مستقلة«. 
ع�ىل الصعي�د، ذات�ه ق�ال وليد 
م�ن  ع�دد  »انس�حاب  ان  كيط�ان 
املرش�ح� جاء وف�ق الديمقراطية 
التي عم�ل عليها املجلس وان هؤالء 
خمس�ة  عدده�م  كان  املنس�حب� 
فق�ط م�ن اص�ل س�تة وخمس�� 
»عملي�ة  ان  مؤك�دا  مرش�حا«، 
االنتخ�اب جاءت بانس�يابية عالية 

وبحضور القضاء«.

حصل على )24( صوتًا من أصل )34(

جملس البرصة ينتخب اسعد العيداين حمافظًا جديدًا

        بغداد / المستقبل العراقي

الزيرفان�ي،  بيش�مركة  قي�ادة  اس�تبعدت 
»ش�بهة اإلرهاب« عن االنفجار الذي وقع يف أحد 
مس�تودعات األس�لحة قرب مطار أربي�ل الدويل 
دون أن تس�فر ع�ن خس�ائر يف األرواح، مش�رة 
إىل اعتزامه�ا إت�الف جميع األس�لحة التي تركها 
تنظي�م داعش.وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »النران 
اندلعت يف مس�تودع داخل مقر قيادة بيش�مركة 
الزيرفان�ي كان يحتوي ع�ىل الذخرة التي تركها 
تنظيم داعش وراءه، ما أس�فر عن احرتاق جزء 
كبر منها«.وأضافت: »نطمنئ جميع الجهات، أن 
الحادث بعيد عن العمل اإلرهابي وس�بب نشوب 
الحري�ق يعود إىل أن داعش كان يصنع األس�لحة 
دون مراعاة املعاير واألسس العلمية الصحيحة«، 
الفتة إىل أنه: »قررنا إتالف كل األس�لحة من هذه 

النوعية، لتجنب تكرار هذه الحاالت«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا عض�و مجل�س الن�واب ع�ن محافظ�ة 
دي�اىل رعد امل�اس، االح�د، »العق�الء« اىل تجنيب 
املحافظ�ة مش�اكل »معق�دة« ق�د تلته�م نعمة 
االمن واالس�تقرار، فيم�ا اك�د رضورة ان يكون 
ملجلس النواب دور فعال يف معالجة مشكلة دياىل 

الراهنة.
وق�ال املاس يف حديث ل� الس�ومرية نيوز، إن 
»الوضع يف دياىل يش�هد تطورات متسارعة وهو 
معق�د للغاي�ة يف ظل ب�روز مش�اكل وتعقيدات 

كبرة خاصة بالساعات االخرة«.
دي�اىل  »تجني�ب  اىل  العق�الء  امل�اس،  ودع�ا 
مش�اكل معقدة قد تلتهم نعمة االمن واالستقرار 
والعم�ل عىل تأم� حوار ه�ادئ ب� كل االطراف 
لح�ل املش�اكل وفق رؤية ش�املة بعي�دا عن اي 

تصعيد«.
واكد املاس، رضورة ان »يكون ملجلس النواب 
والحكومة املحلية بشقيها الترشيعي والتنفيذي 
دور فع�ال يف معالج�ة مش�كلة دي�اىل الراهنة«، 

مبينا ان »الوضع مثر للقلق بالوقت الراهن«.

نائب يدعو »العقالء« اىل جتنيب دياىل 
مشاكل »معقدة« تتعلق باألمن

البيشمركة تنفي »شبهة االرهاب« 
عن انفجار مستودع األسلحة 

         بغداد / المستقبل العراقي

ارج�ع عمار الحكي�م رئيس التحال�ف الوطني 
املوق�ف ال�ذي يبدي�ه البع�ض من مش�اريع كر 
الحواج�ز ب�� املكون�ات العراقي�ة اىل خوفهم من 
فقدانه�م لخطابه�م االنتخاب�ي التخويف�ي الذي 
يخ�وف الطوائ�ف من بعضها ال لش�ئ اال لتحقيق 
االص�وات االنتخابية، داعيا اىل التنبه لهذا االصوات 
وكش�فها والدفاع عن املشاريع الوطنية التي تقرأ 
جيدا تحدي�ات املرحلة الحالي�ة واملرحلة القادمة، 

مش�ددا ع�ىل ان ح�ل الع�راق بالوطني�ة ك�رشط 
الستقراره وانهاء ازماته .جاء ذلك يف ديوان بغداد 
للنخب الشبابية واملجتمع املدني يف مكتب الحكيم 
ببغداد.وش�دد الحكي�م ع�ىل اهمي�ة الحفاظ عىل 
الثوابت االس�المية، فيما اك�د اهمية االنفتاح عىل 
جمي�ع املكون�ات ووجودها يف املؤتم�ر العام لتيار 
الحكم�ة، مع تمك� الش�باب باش�رتاط الكفاءة، 
الفت�ا اىل اهمي�ة مكافحة الفس�اد وتمك�� املراة 
والنه�وض بالواق�ع الخدمي والتعليم�ي وتحديث 
االس�اليب واالرتق�اء باملؤسس�ات، مش�را اىل ان 

عن�وان الكي�ان الجدي�د لحظ هذه النق�اط فكان 
تيارا الن التيار اش�مل من الحزبية وحكمة الن ما 
نحتاج�ه هي الحكمة يف معالجة االزمات. واكد ان 
وح�دة العراق رشط االنتصار والب�د من املحافظة 
عىل االنتصار بمس�اندته واس�تكماله بانتصارات 
امنية وسياس�ية واقتصادية واجتماعية، مش�يدا 
بوق�ف الش�باب وتناخيه�م يف الدفاع ع�ن العراق 
وتلبية ن�داء املرجعية املباركة بالجه�اد الكفائي، 
مؤك�دا حاجة العراق عالقات منفتحة مع الجميع 

عىل اساس تحقيق املصلحة العراقية.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ ذي قار يحي�ى النارصي، أمس 
االحد، عن تش�كيل لجنة ملتابع�ة الهزات االرضية 
ش�مايل ذي قار والتقليل من اثارها عىل السكان، 
موك�داً ان اللجن�ة الت�ي تكون�ت م�ن 10 جهات 
مختلف�ة س�تبارش عملها فورا ملتابع�ة املوضوع 
من كاف�ة جوانبه.وقال الن�ارصي، يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه »بعد الهزات 
االرضي�ة االخ�رة التي ش�هدتها ش�مايل ذي قار 

وما نج�م عنها م�ن ارضار مادية تقرر تش�كيل 
لجن�ة ملتابعة موضوع الهزات م�ن كافة جوانبه 
والبحث عن افضل الس�بل للتقليل من اثارها عىل 
السكان«.وأضاف ان »اللجنة ستتكون من ممثل� 
عن 10 جهات مختلفة هي املحافظة ومجلس�ها 
ولجنة املتابعة وجامعة ذي قار وجامعة س�ومر 
وقض�اء الرفاعي ورشك�ة نفط ذي ق�ار ونقابة 
الجيولوجي�� العراقي� واالن�واء الجوية ودائرة 
بيئ�ة ذي قار«، مبينا ان »اللجنة س�تبارش عملها 

فورا ملتابعة املوضوع من كافة جوانبه«.

ويذكر ان هيئة األنواء الجوية والرصد الزلزايل، 
أص�درت الثالث�اء امل�ايض ٢٢ آب ٢01٧ تقري�راً 
مفصالً عن الهزات األرضي�ة التي رضبت مؤخرا 
مناطق ش�مايل ذي قار وتس�ببت بغضب ش�عبي 

واتهام الرشكات النفطية العاملة هناك. 
وب�� التقري�ر ان النش�اط الزلزايل يف ش�مايل 
ذي ق�ار حص�ل للفرتة م�ن 10 اىل 18 آب الجاري 
حي�ث بلغ عدد الهزات االرضية املس�جلة ٢1 هزة 
وأرضية تراوحت قوتها ب� )٢.0( و)٤.5( درجة 

عىل مقياس ريخرت.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجن�ة الخ�راء النيابية 
املكلف�ة بأختي�ار املرش�ح� الجدد 
لعضوية مفوضية االنتخابات، أمس 
االح�د، ع�ن تس�ليم ملف مرش�حي 
املفوضي�ة اىل هيئة رئاس�ة الرملان، 
مبين�ة ان رئاس�ة الرمل�ان هي من 
تحدد جلسة التصويت عىل املرشح� 

بعد عطلة العيد.

وقال مقرر اللجنة زانا س�عيد يف 
حديث صحف�ي، ان »لجن�ة الخراء 
سلمت رئاس�ة الرملان تقريرا كامال 
ع�ن املرش�ح� ال��٣6 م�ع جدولة 
درجات التقيي�م التي حصلوا عليها، 
لش�غل عضوية مجل�س املفوضي� 

الجدد يف مفوضية االنتخابات«.
الفتا اىل ان »هيئة رئاسة الرملان 
اصبحت املسؤولة رس�ميا عن ملف 
املرش�ح�، وس�تحدد املوع�د ال�ذي 

ستطرح فيه االسماء للتصويت«.
وتابع ان »نواباً طلبوا عدم ادراج 
تقرير عمل لجنة الخراء عىل جدول 
اعمال الجلسة العرتاضهم عىل عملها 
»، مش�را اىل ان »املشادات الكالمية 
واالش�تباكات باالي�دي حصل�ت ب� 

مؤيدي اللجنة وب� املعرتض�«.
املرش�ح�  ان »الئح�ة  واض�اف 
الت�ي ت�م اختيارها ُس�لمت مبارشة 
س�ليم  الن�واب  مجل�س  رئي�س  اىل 

الجب�وري، واألس�ماء الدقيق�ة هي 
مجل�س  عليه�ا  س�يصادق  الت�ي 
النواب يف جلس�ة التصويت بعد عيد 
األضحى، وعدا ذل�ك مايتدوال حاليا 

مجرد تريبات«.
املرش�ح�  »الئح�ة  ان  مبين�ا 
العالق�ة له�ا بتقرير لجن�ة الخراء 
ال�ذي كان يف�رتض مناقش�ته عىل 
جدول االعمال االس�بوع املايض ولم 

يحصل باملوافقة عىل درج�ه«.

         بغداد / المستقبل العراقي

هنئ املجلس األعىل االسالمي العراقي شعبنا العراقي واملرجعية 
الرش�يدة بتحري�ر مدين�ة تلعف��ر من س�يطرة  تنظي�م داعش 
االرهاب�ي ، مؤكدا ع�ىل » حق أرس الش�هداء والجرحى يف الرعاية 
الكاملة«.وافاد بيان لرئاس�ة املجلس تلقته »املستقبل العراقي«، 
»يزف املجلس األعىل االس�المي العراقي أحر التهاني والتريكات 
ألبناء ش�عبنا العراقي واملرجعية الرش�يدة بتحرير مدينة تلعف�ر 
يف واح�دة من املالحم البطولية التي س�طرها أبناء قواتنا األمنية 
وحش�دنا الش�عبي، ويف زم�ن قيايس ل�م يتجاوز األس�بوع، بما 
يؤك�د قوة بأس ش�عبنا، وعظمة ما وصلت إلي�ه قواتنا من خرة 
ومهارات قتالية فاقت كل التصورات والحسابات«.واضاف البيان 
ان » املجلس األعىل االس�المي يؤك�د أن هذا النرص املهيب ما كان 
ليتحقق لوال الدماء الطاهرة الزكية التي بذلها مجاهدونا األبطال 
من مختلف الصنوف والفصائل القتالية ومن جميع مدن العراق، 
ولوال ق�وة إيمانهم بعدال�ة قضيتهم وبس�يادتهم الوطنية وحق 
شعبنا بمختلف طوائفه وإنتماءاته يف الحياة الحرة الكريمة التي 
تس�ودها املحبة والتآخي والتس�امح، وقد كان ملوقف مرجعيتنا 
الرشيدة ومبادرتها الشجاعة يف التواجد بميدان املعركة الفضل يف 
ش�د عزائم املجاهدين،  وتحقيق الحسم األرسع يف تاريخ املعارك 
م�ع االره�اب«. ووب� ان�ه »يف الوقت ال�ذي يبارك في�ه املجلس 
األعىل االس�المي ألبن�اء األمة ه�ذا االنتصار العظي�م، فإنه يؤكد 
عىل حق أرس الش�هداء والجرحى يف الرعاية الكاملة، وإيالئهم كل 
العناي�ة التي تمكنهم من اس�تئناف حياتهم أس�وة بكل اآلخرين 
من أبناء الش�عب.. كما ندعو الحكومة إىل تكريم األبطال بكل ما 
يس�تحقونه من أوسمة وامتيازات، تثميناً ألدوارهم يف حفظ أمن 

وسيادة العراق«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكمة الجنائي�ة املركزية حكماً باإلعدام ش�نقاً 
حتى املوت بحق مطونّر غازات سامة وصناعة صواريخ لصالح 

داعش اإلرهابي.
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء االعىل القايض عبد 
الستار برقدار يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، أن »املحكمة 
الجنائي�ة املركزي�ة االوىل أص�درت حكما باإلع�دام بحق متهم 
يعمل مهندسا ساعد تنظيم داعش يف تصنيع وتطوير االسلحة 

الكيماوية والصواريخ«.
واكد برق�دار أن »املته�م اعرتف بقيام�ه بتطوير وصناعة 
الغازات السامة لصالح داعش االرهابي فضال عن امتالكه حقل 

دواجن خصص لصناعة الصواريخ واألسلحة والغازات« .
وأش�ار اىل ان »القرار ص�در وفق املادة الرابع�ة /1 وبداللة 

املادة الثانية من قانون مكافحة اإلرهاب.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت االس�تخبارات العس�كرية، األحد، اعتق�ال »إرهابي« 
وسط بغداد.

وقالت االس�تخبارات يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة 
منه، إن »مفارز مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف اللواء 5٤ 
الفرقة السادس�ة و بمتابعة و معلومات دقيقة تمكنت، اليوم، 
من ألقاء القبض عىل أحد اإلرهابي� يف أحد محالت الكويف شوب 

بالحارثية وسط بغداد«.
وأوضحت، أن »املعتقل هو من املطلوب� للقضاء وفق املادة 

٤/1 إرهاب، لقيامه بأعمال إرهابية عدة«.
يذك�ر أن االس�تخبارات واألجهزة األمني�ة املختصة بتعقب 
املطلوب�� تعل�ن ب� الح�� واآلخ�ر اعتقال أش�خاص بتهمة 

الضلوع بأعمار إرهابية يف بغداد ومحافظات أخرى.

املجلـس األعلـى االسـالمي هينئ بمناسبـة حتـريـر تلعفـر 
ويؤكد عىل حق أرس الشهداء واجلرحى يف الرعاية الكاملة

 اجلنـائيـة املـركزيـة: اإلعـدام لـ »مهنــدس« 
طور غازات سامة وأسلحة كيميائية لـ »داعش«

االستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 
»ارهايب« وسط بغداد

السيد احلكيم: العراق بحاجة لعالقات منفتحة 
لتحقيق املصلحة الوطنية

الئحة مرشحي مفوضية االنتخابات أمام رئاسة الربملان

تشكيل جلنة من »10« جهات ملتابعة اهلزات االرضية يف ذي قار
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االتصاالت، أمس األحد، عن قطع بخدمة االنرتنت 
يف عموم العراق ملدة اسبوعني.

وقال حازم محمد عيل املتحدث باس�م الوزارة ان »فرتة القطع 
س�تكون من 8/26 لغاية 2017/9/10 ومن الساعة السابعة 
اىل التاس�عة صباح�اً يف كاف�ة أرج�اء الب�اد عدا أي�ام العطل 

الرسمية«.
واض�اف ان ذلك يأتي حس�ب توجيه�ات الجه�ات الحكومية 
العلي�ا وبطلب م�ن وزارة الرتبي�ة ألداء االمتحان�ات الطابية 

للدور الثاني املراحل املنتهية.
ويتخذ العراق عادة قط�ع االنرتنت لتجنب حدوث حاالت غش 

داخل االمتحانات.

االتصاالت: اسبوعان سيقطع فيهام االنرتنيت صباحا

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت القوات األمنية، أمس األحد، تحرير 
مدين�ة تلعف�ر مرك�ز القضاء غ�رب مدينة 
املوص�ل بالكامل، الفتة إىل أنه ل�م يتبَق فيه 
غري ناحي�ة العياضية والق�رى املحيطة بها 
بيد داعش، حيث تتقدم القوات حاليا النجاز 

تحريرها واشارت اىل قتل 253 داعشيا.
وأعلن�ت الق�وات األمني�ة تحري�ر الحي 
العس�كري وحي الصناعة الش�مالية شمال 
رشق تلعف�ر، وهم�ا آخر حي�ني كان تنظيم 
»داع�ش« يحتلهم�ا يف املدينة حتى الس�بت، 
وحيث فرضت القوات أمس االحد سيطرتها 

عىل املدينة بالكامل. 
واستطاعت ألوية الحشد الشعبي الثالث 
والح�ادي ع�ر وباس�ناد الفرق�ة املدرعة 
التاسعة للجيش من تحرير الحي العسكري 
بالكام�ل مكبدين عنارص »داعش« خس�ائر 

جسيمة.
تلق�ت  الش�عبي  للحش�د  بي�ان  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »الجهد 
الهنديس التابع للحش�د الشعبي رشع برفع 
العب�وات االلغام التي خلفتها عنارص داعش 

إلعاقة تقدم القوات يف هذا الحي«.
وأضافت أن القوات تمكنت بعد ذلك ايضاً 
من تحري�ر منطق�ة »الصناعة الش�مالية« 

شمال رشق تلعفر من داعش بالكامل.
وق�د اس�تأنفت القوات االح�د تقدمها يف 
اليوم الثام�ن من معركة تحري�ر تلعفر من 
س�يطرة داعش النجاز مهمتها يف السيطرة 
ع�ىل كامل القضاء قبل حل�ول عيد االضحى 
الذي يصادف الجمعة، حيث ينتظر العراقيون 
اع�ان القائ�د العام للقوات املس�لحة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي رسمًيا عن تحرير آخر 

معاقل داعش الرئيسية يف الباد بالكامل.
واعلنت خلية االع�ام الحربي عن تحرير 
ما نس�بته 94% من كامل القضاء، موضحة 
أن املس�احة املتبقية تحت س�يطرة التنظيم 
تبل�غ 6 باملائ�ة فق�ط من مس�احة القضاء 

الكلية.
وأك�د قائ�د عملي�ات قادم�ون ياتلعف�ر 
الفري�ق الركن عبد االمري رش�يد ي�ار الله يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
أن قطعات الفرقة املدرعة التاسعة ولوائي 2 

و11 من الحش�د الشعبي انجزتا تحرير حي 
العسكري وحي الصناعة الشمالية ومنطقة 
املع�ارض وبواب�ة تلعف�ر وقري�ة الرحم�ة 
وبذل�ك تم تحرير جميع احي�اء مركز قضاء 
تلعفر ولم يتبَق من ساحة عمليات قادمون 
ياتلعف�ر س�وى ناحي�ة العياضي�ة والقرى 
املحيطة بها وقطعات الفرقة 15 و16 حالًيا 
تتقدم باتجاهها.وأوضح ان املناطق املتبقية 

ش�مال مدينة تلعفر مركز القضاء هي قرية 
علو والرحمة رشق تلعفر وناحية العياضية 

والقرى املحيطة بها.
واجمل القائد العس�كري ما اسفرت عنه 
مع�ارك االي�ام الس�بعة املاضية م�ن القتال 
مؤكًدا مقتل253 داعشًيا و 6 قناصني وتدمري 
15 عجل�ة مفخخ�ة وتفكي�ك 10 عج�ات 
مفخخة وتفكيك وتفجري 324 عبوة ناسفة 

وتفكيك وتفجري 19 دارا مفخخة وتدمري 16 
دراجة نارية و23 نفقا واالس�تياء عىل عدد 
من االس�لحة واالعت�دة وأجه�زة االتصاالت 
وتدمري 10عج�ات متنوعة ومفرزتي هاون 

والعثور عىل سجن لداعش.
من جهته، أكد وزير الدفاع عرفان الحيايل 
ق�رب إعان العبادي عن تحرير قضاء تلعفر 
مؤك�داً أن تنظي�م داعش قد انه�ار ولم يعد 

قادراً عىل الوقوف بوجه القوات املشرتكة. 
واش�ار الوزي�ر خ�ال زيارت�ه اىل تلعفر 
لاط�اع عىل س�ري العمليات العس�كرية ثم 
توغ�ل برفق�ة قائد عملي�ات تحري�ر تلعفر 
إىل ارض  الفرق�ة  ومجموع�ة م�ن ضب�اط 
املعرك�ة، ليطلع بنفس�ه ع�ىل التفاص��يل 
الدقيق�ة والقريب�ة له�ا، وق�ال يف ترصي�ح 
صح�ايف »قلن�����ا ألهلن�ا يف تلعف�ر نح�ن 

إليه�م قادمون ونح�ن اآلن يف تلعفر وداعش 
انتهى«.

واش�اد بدور الحش�د الش�عبي يف تحرير 
تلعف�ر والتنس�يق العايل بين�ه وبني قطعات 
الجي�ش العراق�ي وباقي القوات املش�رتكة. 
واوض�ح ان توجيه�ات القائ�د الع�ام نقلت 
املدني�ني  أرواح  ع�ىل  بالحف�اظ  حرفي�اً 

واملمتلكات العامة والخاصة.
كما أعلنت خلية اإلع�ام الحربي التابعة 
لقيادة العمليات املشرتكة عن إطاق نداءات 
ص�وب املناطق غري املح�ررة يف قضاء تلعفر 
تح�ث املدنيني ع�ىل التوج�ه للمناطق اآلمنة 
وتطالب ما تبق�ى من عنارص تنظيم داعش 

باالستسام.
وقال�ت الخلية يف بيان الليل�ة املاضية إن 
»مف�ارز العمليات النفس�ية تقدمت األرتال 
العسكرية باتجاه املناطق املطلوب تحريرها 
وأطلقت نداءات إىل العدو لغرض االستسام 
ون�داءات إىل املواطنني توجهه�م إىل املناطق 
اآلمن�ة واالبتعاد عن العدو«، واش�ارت اىل ان 
املفارز أطلقت أيضا نداءات من قائد عمليات 
قادم�ون ي�ا تلعفر يش�كر فيه�ا القطعات 
األمنية والحشد الش�عبي ويحثها عىل املزيد 

من االنتصارات.
ومن جهة اخ�رى، اش�ارت الخلية اىل ان 
طائرات القوة الجوية ألقت مليون  منش�ور 
عىل ناحي�ة العياضية باط�راف تلعفر لحث 
عنارص داعش عىل االستسام.  واوضحت ان 
مفارز العمليات النفسية امليدانية  الراديوية 
والصوتي�ة واالجتماعي�ة والصورية بارشت 
عملها امليداني من اجل  ادامة الضغط النفيس 
عىل ما تبقى من عنارص ارهابية داعشية يف 

ناحية العياضية. 
الجوي�ة  الق�وة  طائ�رات  أن  وأضاف�ت 
العراقية القت مليون منشور عىل  العياضية 
االستس�ام  ع�ىل  داع�ش  عن�ارص  تح�ث 
وترشدهم لاستماع ملحطة الراديو  الخاصة 
بالتوصي�ات وتوجي�ه املواطن�ني م�ن اج�ل 
س�امتهم. وكان العب�ادي ق�د أعل�ن فج�ر 
ي�وم العري�ن م�ن الش�هر الح�ايل إنطاق 
عملي�ات تحرير قضاء تلعف�ر الذي يبعد 80 
كيلومرتًا غرب املوصل مؤكدا أن موعد النرص 
س�يتحقق قريباً، وان مدينة تلعفر س�تعود 

لتلتحق بركب التحرير.

         المستقبل العراقي / فرح حمادي

التش�يكي  ال�وزراء  رئي�س  ق�ال 
بوهساف س�وبوتكا، أمس االحد، ان 
باده س�تقدم 7 ماي�ني دوالر للعراق 
إلعانته يف الجانب اإلنس�اني. جاء ذلك 
خ�ال مؤتم�ر صحف�ي مش�رتك مع 
رئيس الوزراء حيدر العبادي. ويف بداية 
املؤتمر، ثم�ن العبادي »دعم التش�يك 
للع�راق يف محاربة االره�اب وقيامها 
االنس�انية  املج�االت  يف  باملس�اعدة 
والطبية والتدريب والطريان«، موضحا 
أن »هن�اك اتفاقي�ات معها بخصوص 
املعدات العسكرية وبقية القطاعات«.

كما ح�ذر العب�ادي م�ن »االعمال 
التخريبية للدواعش بعد ان فش�لوا يف 
مواجه�ة قواتن�ا البطل�ة يف املعركة«.

فيم�ا ق�ّدم رئيس ال�وزراء التش�يكي 
التهنئة للش�عب العراقي باالنتصارات 
دع�م  اس�تمرار  مؤك�دا  املتحقق�ة، 
ب�اده للعراق يف محارب�ة االرهاب ويف 
املجاالت االخرى. وابدى رئيس الوزراء 
التشيكي رغبة باده يف تعزيز التعاون 
الع�راق  والتج�اري م�ع  االقتص�ادي 
وتقدي�م الخ�رات يف املج�ال النفطي.

وبني ان التشيك خصصت اربعة مايني 
الع�راق  يف  االنس�اني  للجان�ب  دوالر 
وستخصص ايضا ثاثة مايني اخرى. 
ب�دوره، دعا وزي�ر الخارجية إبراهيم 
الجعفري التشيك إىل فتح قنصليتني يف 
محافظتي البرصة والنجف للمساهمة 
بزي�ادة حج�م التب�ادل التج�اري بني 
البلدي�ن. وق�ال مكت�ب الجعف�ري يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »وزي�ر الخارجي�ة العراقية 

زار رئيس وزراء التش�يك بوهس�اف 
س�وبوتكا والوف�د املرافق ل�ه يف مقر 
إقامته ببغداد«، مبينا أنه »جرى خال 
اللقاء بحث سري العاقات الثنائية بني 
بغداد وبراغ وس�بل فت�ح آفاق جديدة 
للتعاون املش�رتك يف مختلف املجاالت، 
كما تم استعراض االنتصارات الكبرية 

الت�ي حققه�ا العراقي�ون يف حربه�م 
ضد اإلرهاب ودور التش�يك ودعمها يف 
تحقيق االنتصارات«. وأكد الجعفري، 
وفقا للبي�ان، أن »الع�راق واجه حربا 
عاملي�ة ثالث�ة تمثل�ت بالح�رب ض�د 
الت�ي  اإلرهابي�ة  داع�ش  عصاب�ات 
واملستش�فيات  األس�واق  اس�تهدفت 

واملس�اجد  والجامع�ات  وامل�دارس 
والكنائ�س واملعاب�د وكل مظه�ر من 
مظاهر الحياة«، مشريا إىل أن »العراق 
خرج منت�رصا بفضل وحدة العراقيني 
جميع�ا يف حربه�م ض�د اإلره�اب من 
العراقي�ة  املس�لحة  الق�وات  خ�ال 
بكاف�ة صنوفها من الجيش والرطة 

العش�ائر  وأبن�اء  الش�عبي  والحش�د 
والبيش�مركة ودعم القوى السياسية 
ووحدتها ومس�اندة الدول الصديقة«. 
وشكر الجعفري التشيك عىل مواقفها 
»املرفة لدعم العراق وتدريب القوات 
املسلحة العراقية والرطة ومشاركة 
الطائ�رات التش�يكية يف رضب مواقع 

إرهابي�ي داعش باإلضافة الس�تقبال 
ع�دد م�ن جرح�ى الق�وات العراقي�ة 
ودعمه يف املحاف�ل الدولية«، مبينا أنه 
»ال توج�د حرب يف العالم اصطفت بها 
كل بل�دان العال�م كما حص�ل اليوم يف 
العراق فالجميع وقف إىل جانبنا سواء 
من خال التحالف الدويل الذي تش�كل 

ملحارب�ة عصاب�ات داع�ش اإلرهابية 
أو م�ن خارج�ه كدول إيران وروس�يا 
والص�ني وع�ىل العال�م االس�تمرار يف 
مس�اندة العراق واملس�اهمة يف إعادة 
إعم�ار البنى التحتية للم�دن العراقية 
وع�ودة العوائ�ل ملناط�ق س�كناهم«.

وأض�اف أن »م�ا حص�ل م�ن تطور يف 
العاقات الثنائية بني العراق والتش�يك 
لي�س قليا ولك�ن علين�ا أن نرتقي إىل 
مس�توى طموحن�ا وتفعي�ل املصالح 
املشرتكة ومواجهة املخاطر املشرتكة«، 
الخارجي�ة  »وزارة  أن  ع�ىل  مش�ددا 
مس�تعدة لتقدي�م كل الدع�م لنج�اح 
للتش�يك  الدبلوماس�ية  البعث�ة  عم�ل 
والعمل عىل تذليل العقبات أمام توقيع 
االتفاقي�ات ب�ني بغ�داد وب�راغ وبكل 
املجاالت«. ودعا الجعفري التش�يك إىل 
»فت�ح قنصليت�ني يف الب�رصة والنجف 
األرشف مل�ا لهم�ا من أث�ر كبري يف فتح 
آفاق لاس�تثمار وزيادة حجم التبادل 
التج�اري ب�ني البلدي�ن«. م�ن جانبه، 
قال سوبوتكا إن »من ثوابت سياستنا 
الخارجية إس�ناد الع�راق والوقوف إىل 
جانبه ودعمه بالعدي�د من املجاالت«، 
لانتص�ارات  مس�تدركا »م�رورون 
املتحققة يف العراق وسنستمر بدعمكم 
حتى القضاء عىل اإلرهاب واملس�اهمة 
يف إعادة إعمار املدن العراقية«. وش�دد 
سوبوتكا عىل أن »العاقات بني العراق 
ونس�عى  قوي�ة  عاق�ات  والتش�كيك 
مصال�ح  يحق�ق  وبم�ا  لتطويره�ا 
الش�عبني الصديق�ني«، الفت�ا إىل أن�ه 
يتطلع ل�«توقيع اتفاقيات بني البلدين 
خصوص�ا م�ع وجود رغب�ة للركات 

التشيكية لاستثمار يف العراق«.

انتزاع مجيع أحياء القضاء من »داعش«.. والقوات األمنية بانتظار رئيس الوزراء إلعالن النصر

تـلـعـفـر تـتـنـفـس الـحـريـة

اخلارجية دعت رئيس وزرائها الذي يزور بغداد إىل فتح قنصليتني يف البصرة والنجف

التشيك تقدم »7« ماليني دوالر إلعانة العراق وتكشف عن رغبتها بـ »التعاون االقتصادي«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

الح�زب  كتل�ة  رئي�س  نائ�ب  كش�ف 
الديمقراطي الكردس�تاني شاخوان عبد الله، 
أم�س األح�د، أن التحال�ف الوطني ل�م يقدم 
طلباً رس�مياً للكرد من أجل تأجيل اس�تفتاء 
اس�تقال اإلقليم، مبيناً أن وف�د اإلقليم الذي 
زار بغ�داد مؤخ�راً أب�دى اس�تعداده لتأجيل 
االس�تفتاء يف حال حددت الحكومة االتحادية 

موعداً »ثابتاً ومحدداً« إلجرائه.
ونقلت وكالة السومرية نيوز عن عبد الله 
قول�ه، إن »وف�د التحالف الكردس�تاني الذي 
زار بغداد والتقى بعدد من قياداته السياسية 
والحكوم�ة، كانت زيارت�ه ناجحة«، موضحاً 
أن »الحوارات سيتم استكمالها بعد اسبوعني 
من خال زيارة وف�د من التحالف الوطني إىل 
أربيل«. وأضاف عبد الله، أن »التحالف الوطني 
ل�م يقدم طلباً رس�مياً لنا لتأجيل االس�تفتاء 
كي يتم مناقشته داخل اإلقليم«، مشرياً إىل أن 

»الطلب�ات وصلت من بعض س�فارات الدول 
وس�تتم دراس�تها«. وب�ني أن »وف�د اإلقلي�م 
أعرب ع�ن اس�تعداده لتأجيل االس�تفتاء يف 
حال حددت الحكوم�ة االتحادية موعداً ثابتاً 
ومح�دداً إلجرائ�ه، ونعتق�د أن الحكومة غري 
قادرة عىل تحديد هذا املوعد«، متابعاً »يف حال 
عدم تحدي�د موعد الحق لاس�تفتاء من قبل 
الحكومة فلن يك�ون هناك أي تأجيل ملوعده 
املق�رر يف الخام�س والعري�ن م�ن الش�هر 
املقبل«. ولفت عب�د الله، إىل أن »املناطق التي 
هي تح�ت س�يطرة ق�وات البيش�مركة وتم 
تحريره�ا فس�يتم إج�راء االس�تفتاء فيها«، 
مبين�اً أن هن�اك »أكثر من 25 قرية ش�بكية 
يف س�هل نين�وى إضاف�ة إىل عدد م�ن القرى 
االيزيدي�ة نعتره�ا ضم�ن حدود كردس�تان 
وس�تكون هن�اك مفاوض�ات م�ع الحكومة 
بش�أن ضمها إىل اإلقليم«. وبش�أن الخافات 
بني قوى كردس�تانية، قال عبد الله إن »هناك 
حوارات تجرى مع جميع القوى الكردستانية 

وهن�اك اجتماعاً س�يعقد مع حرك�ة التغيري 
يعقبه اجتم�اع آخر مع الجماعة اإلس�امية 
ونعتقد انه س�يتم حل جميع املش�اكل خال 
اس�بوع او اثنني وتوحيد البي�ت الكردي قبل 
موع�د االس�تفتاء«. إىل ذل�ك، اك�د مس�عود 
بارزاني رئيس اقليم كردستان املنتهية واليته 
عدم الرتاجع عن اجراء اإلس�تفتاء »تحت أي 
حالة«. واكد بارزاني ان »شعب كردستان لن 
يرتاجع عن ق�رار اجراء االس�تفتاء تحت أي 
ظ�رف كان، ألن اج�راءه انما ه�و تعبري عن 
ارادة الش�عب، وينس�جم مع املواثيق الدولية 
والقيم االنسانية السامية«. وتأسف بارزاني 
»ع�ىل م�ا يتعرض ل�ه االج�راء م�ن مواقف 
تناقض القيم واملبادئ التي تقوم عليها الدول 
الديمقراطية الداعية لحرمة حقوق االنس�ان 
وتطلعاته، وهو ال يشكل اال حا وتنفيسا عن 
احتق�ان توتر يف العراق واملنطقة وهو تمكني 
لش�عب كردس�تان من تأكيد ذات�ه ويصب يف 
مصلح�ة تعزي�ز االخ�وة العربي�ة الكوردية 

املزم�ع  االس�تفتاء  أن  يذك�ر  والعراقي�ة«. 
تنظيمه يف 25 س�بتمر/أيلول املقبل يتمحور 
حول اس�تطاع رأي الس�كان بمناطق اقليم 
كوردس�تان واخرى متنازع عليها، بشأن إن 

كانوا يرغبون يف االستقال عن العراق أم ال.
وترف�ض الحكوم�ة العراقية االس�تفتاء، 
وتقول إنه ال يتوافق مع دس�تور العراق الذي 
أقر ع�ام 2005، وال يصب يف مصلحة الكورد 
سياس�يا واقتصادي�ا وقومي�ا. كم�ا ترفض 
الجارة تركيا إجراء هذا االستفتاء، وتقول إن 
الحفاظ عىل وح�دة األرايض العراقية مرتبط 
بإرس�اء األمن والس�ام والرخاء يف املنطقة، 
وهو موقف اي�ران. بينما ترى امريكا الاعب 
االكر يف املنطقة، ان الوقت غري مناسب بسبب 
الحرب ض�د املتش�ددين. ويرص املس�ؤولون 
الكرد عىل اجراء عملية االستفتاء يف موعدها، 
وي�رى رئيس االقليم املنتهية واليته مس�عود 
بارزاني، ان خطوة االس�تقال ستجنب الكرد 

واملنطقة من حروب دموية.

الدميقراطي يريد ضم »25« قرية شبكية بسهل نينوى وعدد من القرى االيزيدية

وفد إقليم كردستان وضع »حالة واحدة« لتأجيل »استفتاء االستقالل«
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       بغداد / المستقبل العراقي

أظهر استطالع للرأي نرشت نتائجه أمس االحد ان 
ش�عبية الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون تراجعت 
بق�وة يف آب الج�اري، للش�هر الثاني عىل الت�وايل، إذ 
اصبحت نسبة الراضني عن اداء الرئيس الجديد %40، 
أي برتاجع قدره 14 نقطة مئوية خالل شهر تضاف 
اىل 10 نق�اط كان خرسها يف تموز املايض. وبحس�ب 
االس�تطالع الذي اج�راه املعهد الفرن�يس للرأي العام 
)إيف�وب( ون�رشت نتائج�ه صحيف�ة لوجورنال دو 
ديمان�ش، فإن ش�عبية رئي�س ال�وزراء إدوار فيليب 
تراجع�ت بدوره�ا بق�وة، بحي�ث انخفض�ت نس�بة 

الراضني عن ادائه بنس�بة 9% يف شهر واحد: من %56 
يف تموز اىل 47% يف آب. وبذلك تكون ش�عبية ماكرون 
قد تراجعت بمقدار 22 نقطة مئوية منذ اول استطالع 
للرأي أج�راه ايفوب ونرشته الصحيفة نفس�ها قبل 
ثالثة اش�هر أي مب�ارشة عقب فوزه بالرئاس�ة. ويف 
املقارنة مع س�لفيه، فإن ش�عبية االشرتاكي فرنسوا 
هوالند كانت يف الفرتة نفس�ها م�ن العام 2012 اكرب 
بكثري )54%(، اما ش�عبية اليميني نيكوال ساركوزي 
فكانت يف الفرتة نفس�ها من العام 2007 اكرب بفارق 
ش�ملهم  مم�ن   %36 ق�ال  آب  ويف   .)%67( شاس�ع 
االس�تطالع انهم »راضون اىل حد ما« عن أداء الرئيس 
)-11(، بينما قال 4% منهم انهم »راضون للغاية« عن 

أدائ�ه، )-3(. يف موازاة ذلك، فإن نس�بة غري الراضني 
ع�ن أداء الرئيس ارتفعت من 43% يف تموز اىل 57% يف 
آب، وق�د ت�وزع هؤالء عىل فئتني هم�ا »غري الراضني 
اىل ح�د ما« )37%يف آب، +9( و«غ�ري الراضني باملرة« 
)20%، +5(. ورف�ض 3% مم�ن ش�ملهم االس�تطالع 
االدالء برأيهم. أما بالنس�بة اىل رئي�س الوزراء، فقال 
45% ممن ش�ملهم االس�تطالع انهم »راضون اىل حد 
ما« عن أدائه )-7(، و2% قالوا انهم »راضون للغاية« 
ع�ن أدائ�ه )-2(. ويف ما خص غري الراض�ني عن أداء 
رئيس ال�وزراء، فإن 32% ممن ش�ملهم االس�تطالع 
قال�وا انهم »غري راضني اىل حد ما« )+5( و13% قالوا 

انهم »«غري راضني باملرة« عن أدائه )+3(.

الشارع الفرنيس يطيح بشعبية ماكرون 

         بغداد / المستقبل العراقي

تأكيد ونف�ي. أخبار متضاربة عن 
مص�ري املفاعل الن�ووي االردني الذي 
اتفقت حوله »هيئ�ة الطاقة الذرية« 
األردني�ة م�ع رشك�ة »روس أت�وم« 
الروسية الرشيك االسرتاتيجي يف بناء 
أول محطة نووية يف االردن، والتي من 
املقرر ان يتم تشغيلها خالل السنوات 

العرش األوىل.
أبلغ�ت عّمان  الروس�ية  الرشك�ة 
بمتغ�ريات تتعلق بالرشوط التمويلية 
وفق�ا ملا نرشته صحيف�ة »إر بي كا« 
الروس�ية، وأكدت�ه صحيف�ة »الغد« 
األردني�ة ضمن تقري�ر مفصل يحمل 
املضمون نفسه، غري ان »هيئة الطاقة 
االردني�ة« ردت ببي�ان نف�ي، مؤكدة 
أن »روس أت�وم ال ت�زال منخرط�ة يف 
املرشوع ب�كل جوانبه الفنية واملالية، 
وتقدمت أخ�رياً بعرض متكامل لبناء 

املحطة«.
ووف�ق اتفاق س�ابق، كان املتوقع 
أن تب�دأ ه�ذه املحطة إنت�اج الطاقة 
الكهربائية، للبلد الذي يعاني مشكلة 
يف إم�دادات الطاقة أدت به إىل االتفاق 
عىل رشاء غ�از من إرسائي�ل، بحلول 
ع�ام 2025، وذلك بمفاعلني كلفتهما 
عرشة مليارات دوالر أمريكي. ويشار 
إىل أن مذك�رات التفاهم بني الطرفني 
أعطت حصة 50.1% للجانب األردني، 
فيما حصل�ت الرشكة الروس�ية عىل 

.%49.9
الجان�ب  انس�حاب  ص�ح  وإذا 
ال�رويس، يرتتب ع�ىل الجانب األردني 
إيج�اد بدائ�ل للحصول ع�ىل القرض 
ال�الزم، وهنا تكم�ن مش�كلة تتمثل 
يف كيفي�ة حص�ول اململكة عىل قرض 
جدي�د، خاص�ة أن مديونية الحكومة 
كرست حاج�ز 38 ملي�ار دوالر بدين 

يأكل 94% م�ن إيراداتها. كذلك فإنها 
لن تتمكن من إقناع املصارف بتمويل 
م�رشوع طويل األمد بمبلغ يمّثل ثلث 
مديونيته�ا، وه�ي تس�ري وفق خطة 
»صن�دوق  عليه�ا  فرضه�ا  تقش�ف 

النق�د ال�دويل« ال�ذي يراق�ب بصورة 
مكثف�ة األداء الحكوم�ي، ب�ل فرض 
رشوط�ًا ملس�ها املواطن الع�ادي بعد 
رف�ع الدعم عن بعض الس�لع وزيادة 
الرضائ�ب، مع غالء أس�عار ملحوظ، 

عدا انخفاض القيمة الرشائية للدينار 
نتيجة للتضخم.

و»روس أتوم« موجودة يف املنطقة 
بق�وة ع�رب عق�ود ومذك�رات تفاهم 
لتوريد محطات نووية يف املنطقة و/

أو توريد الوق�ود النووي، وذلك يف كل 
من األردن، ومرص، واإلمارات العربية 
املتحدة، وتركيا وإيران. وال شك يف أن 
عالق�ة الحكومة الروس�ية، بصفتها 
مم�ّوالً ع�رب الق�روض والتس�هيالت 

للرشكة، دفعت باتجاه تقوية »روس 
أت�وم« وجلعه�ا منافس�اً لنظرياته�ا 

الصينية والكورية الجنوبية.
والالف�ت أن بي�ان »هيئ�ة الطاقة 
الذرية« األردنية تناقلته وسائل إعالم 

محلية من دون وجود نسخة عنه عىل 
املوقع اإللكرتون�ي للهيئة. وجاء فيه 
أن »الهيئة ستس�تمر بدراسة جميع 
وأن  املتاح�ة...  والخي�ارات  البدائ�ل 
املفاوضات مع الطرف الرويس جارية 
للتوصل إىل أفضل الحلول التمويلية«. 
لك�ن البي�ان ش�دد ع�ىل »أن الق�رار 
النهائ�ي يج�ب أن يراع�ي املصلح�ة 
أي  الخزين�ة  الوطني�ة دون تحمي�ل 

تكاليف تزيد املديونية«.
صحيفة »إر بي كا« الروسية تقول 
يف تقرير له�ا، إن »روس أتوم« تعاني 
ضغوطات يف مجال االس�تثمار، إذ إن 
سوق بناء املفاعالت النووية يف العالم 
تتقلص بصورة كبرية، وقد ال تحصل 
الرشك�ة ع�ىل طلب�ات جدي�دة. ومن 
أجل ضمان اس�تمرارها، عىل الرشكة 
تحقيق 40% من أرباحها التش�غيلية 
ع�ن طري�ق مش�اريع غ�ري نووي�ة، 
ولذل�ك تتجه إىل االس�تغناء عن توريد 
املفاعالت واس�تبدال اس�تثماراتها يف 
تزوي�د املفاع�الت القائم�ة بالوق�ود 

النووي وبعملية صيانة لها.
مي�دان  دخ�ل  األردن  أن  يذك�ر 
النووي�ة إليجاد مصادر  التكنولوجيا 
لتولي�د الطاقة التي يس�توردها، كما 
الح�ال مع اتفاقي�ة الغاز م�ع العدو 
اإلرسائي�ي، لك�ن مراح�ل الربنام�ج 
استكش�اف  تش�مل  الت�ي  الن�ووي، 
وتعدي�ن اليورانيوم، واملفاعل األردني 
للبح�وث والتدري�ب يف جامعة العلوم 
والتكنولوجي�ا األردنية، وبناء محطة 
الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، كلها 
ال تزال يف بداياتها. واآلن تأتي املشكلة 
التمويلي�ة إىل جان�ب التحذي�رات من 
التبع�ات االقتصادي�ة والبيئي�ة لهذا 
املرشوع، يف وقت كانت فيه عمان قد 
تج�اوزت املرفوض ش�عبياً بتوقيعها 

اتفاق الغاز مع إرسائيل.

عّمان بني النفي والتأكيد احنساب موسكو من املشروع

»النووي األردين« يف مهب الرياح الروسية

خطة ترامب للفلسطينيني: املزيد من تنازالت سلطة فتح

          بغداد / المستقبل العراقي

قال مصدر مطلع يف لندن قبيل انطالق جولة جديدة  
بش�أن الربيكس�ت »يج�ب ع�ىل الطرف�ني )األوروبي 
والربيطاني( أن يتمتعا بالليونة وباإلرادة يف التوصل اىل 
تسويات عندما يتعلق األمر بحل خالفات بشأن بعض 
املواضيع«. وأضاف »كما سبق وقال االتحاد األوروبي، 
الوق�ت يم�ر وبالتايل يج�ب عىل كل م�ن الطرفني عدم 

املماطلة«.
الحكوم�ة  يف  بريكس�ت  وزارة  دع�ت  بدوره�ا   
الربيطاني�ة، املفوضي�ة األوروبية إىل إب�داء »مزيد من 
الليونة« بينما يدفع املفاوض�ون الربيطانيون باتجاه 
محادثات حول مس�تقبل العالقات التجارية بالتزامن 

مع االنفصال.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان إن »املحادث�ات املتعلق�ة 
بخروجن�ا وبالرشاك�ة الوثيق�ة واملميزة الت�ي نريدها 
يف املس�تقبل م�ع االتح�اد األوروب�ي هم�ا موضوعان 

مرتابطان جوهريا«.
 إال أن االتح�اد األوروبي أكد رضورة تحقيق »تقدم 
كاف« ح�ول ث�الث قضايا هي وض�ع مواطني االتحاد 
األوروبي يف بريطانيا وكلفة بريكس�ت والحدود املقبلة 
بني أيرلندا الش�مالية وجمهورية أيرلندا، قبل البحث يف 

مستقبل العالقات التجارية بني لندن واالتحاد.
ورصح مس�ؤول يف االتح�اد لصحافي�ني أن »ه�وة 
كب�رية ج�دا« تفص�ل ب�ني »امل�كان الذين وصلن�ا إليه 
واملكان الذي نريد الوصول إليه«، مشريا إىل »سطحية« 
يف املفاوض�ات حتى اآلن. وقال إنه »م�ن غري املرجح« 

تحقيق »خطوات كربى« يف محادثات األيام املقبلة.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال حاكم تكس�اس غريغ أبوت أن خمسني سنتم من 
األمط�ار هطل�ت يف بعض األماك�ن نتيجة إعص�ار هاريف، 
ال�ذي تراجع ليصب�ح عاصفة إس�توائية، مس�تمر لأليام 
األربعة أو الخمس�ة املقبلة، مع احتم�ال هطول املزيد من 
األمطار الغزيرة. وأضاف يف لقاء مع صحافيني إن »أكثر ما 
يقلقنا هو احتمال حدوث فيضانات كارثية«. وحذر املركز 
الوطن�ي لألعاصري من أن »أمط�اًرا بهذه الغزارة يمكن أن 
تكون كارثية، وتحدث فيضان�ات تهدد حياة الناس«. من 
جهتها، أكدت الوكالة الفدرالية إلدارة الحاالت الطارئة أنه 
يج�ب أال تكون لدى أحد أوهام بش�أن تأث�ري اإلعصار عىل 
األمد الطوي�ل. وقال مدير الوكالة بروك لونغ لش�بكة »إم 
إس إن ب�ي يس« إنه س�يكون »حدًثا غري مس�بوق طوياًل 
ومحبًطا لوالية تكس�اس«. وأض�اف أن »التعايف من هذه 
الكارث�ة س�يحتاج س�نوات«. وأدت العاصفة إىل تس�وية 
منازل ب�األرض، وتدمري بيوت نقالة، بينم�ا تعوم مراكب 
يف الش�وارع املقفل�ة، وحرم مئات اآلالف من الس�كان من 
التيار الكهربائي عىل طول س�احل خليج املكس�يك، حيث 
تقع أهم مصايف النفط األمريكية. وأعلن عن مقتل شخص 
واحد يف اإلعصار، لكّن املس�ؤولني يخشون أن يكون اآلتي 
أعظم مع حدوث فيضانات يف مناطق واسعة من تكساس، 
وزوابع متقطع�ة ترضب األرض، وتقتلع أس�قف املنازل.

ورضب هاريف، الذي كان إعص�اًرا من الدرجة الرابعة بلدة  
روكب�ورت القريبة من مدينة كوربوس كريس�تي يف والية 
تكس�اس ترافقه رياح رسعتها 215 كلم يف الس�اعة، كما 
ق�ال املركز الوطني لألعاصري. ورضب اإلعصار مجدًدا بعد 

ساعات شمال روكبورت املنطقة األكثر ترضًرا.

بريطانيا حتـذر املفوضيـة األوربيــة
 من »املامطلة« بمفاوضات »بريكست«

تكساس مهددة بفيضانات 
كارثية بعد هاريف

حرب مناورات بني واشنطن وكاراكاس

         بغداد / المستقبل العراقي

الوف�د األمريكي إىل الس�لطة الفلس�طينية لم 
يحمل يف جعبته جديدا. املطلوب وكالعادة، املزيد 
من التنازالت من قبل الفلس�طينيني، التش�دد يف 
»مكافحة اإلرهاب« وفق املعايري االمريكية وقف 
دفع روات�ب املزيد م�ن أهايل الش�هداء واألرسى 
والجرحى، لكن ال تعهد أمريكياً بيشء بعد، مع أن 
جولة الوفد ولقاءه مسؤولني سعوديني وقطريني 
وأردنيني ومرصيني قبل وصوله إىل فلسطني كلها 
توحي ب�أن التحضريات لحّل س�يفرض عىل رام 

الله ال تزال متواصلة.
رس�ميا، عّقب رئيس السلطة محمود عباس، 
بالق�ول إن »الجان�ب الفلس�طيني يق�در عالي�اً 
جهود الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي أعلن 
أنه س�يعمل عىل عق�د صفقة س�الم تاريخية«. 
ويف املقاب�ل، اكتفت القنصلية األمريكية يف مدينة 
الق�دس املحتل�ة، ببيان، قال�ت في�ه إن اجتماع 
عب�اس والوف�د »كان مثم�راً ورك�ز ع�ىل كيفية 
ب�دء محادثات جوهرية للتس�وية اإلرسائيلية �� 

الفلسطينية«.
حت�ى يف س�بيل االعرتاض، لم تس�جل بيانات 
اقت�رص  فيم�ا  الفلس�طينية،  للفصائ�ل  الفت�ة 
االحتجاج عىل عدد محدود ممن لّبوا دعوة »القوى 
الوطنية واإلسالمية الفلسطينية« لتنفيذ مسرية 
يف مدين�ة رام الل�ه قب�ل وصول الوف�د األمريكي. 
,امس االول الس�بت، تلّقى عباس اتصاالً هاتفياً 

من األمري القطري، تميم بن حمد. وجاء يف البيان 
الرس�مي أن عباس أطلع تميم »عىل نتائج لقائه 
م�ع الوفد األمريك�ي... كما اتفقا عىل اس�تمرار 
التنس�يق والتش�اور بني الجانبني م�ن أجل دفع 

عملية السالم إىل األمام«.
م�ن جانب آخر، كش�فت مص�ادر عربية عن 
أن وزارة الداخلي�ة اإلرسائيلي�ة تتبع منذ س�بع 
س�نوات سياسة سحب الجنس�ية من املواطنني 
الفلس�طينيني يف صحراء النقب جنوب فلسطني 
املحتلة ع�ام 1948. وقال�ت صحيفة »هآرتس« 
أم�س االح�د، إن »الحدي�ث ي�دور ح�ول الب�دو 
الفلس�طينيني الذين بقوا يف أراضيه�م بعد قيام 
»الدولة 1948«، إذ فّضلت الس�لطات اإلرسائيلية 
توطينه�م ع�ىل أراض مح�ددة، بعدم�ا اعتمدوا 
طريق�ة الرتحيل يف الس�ابق، حتى باتت إرسائيل 

ال تعرتف بقراهم«.
وأوضح�ت »هآرت�س« أن »املواط�ن البدوي« 
ال�ذي يقص�د مكات�ب وزارة الداخلي�ة للقي�ام 
بإجراءات روتينية كالتسجيل أو إضافة األطفال 
ع�ىل الهوية، أو حت�ى تجديده�ا أو إصدار جواز 
س�فر، يس�حب منه املوظف جنس�يته، ثم يغري 
تعريفه�م م�ن مواطن�ني إىل »مقيم�ني«، بع�د 
إبالغهم بسحب جنسيتهم، بذريعة »منحها لهم 
عن طريق الخطأ«، علماً بأن النقب الذي يش�كل 
نح�و 40% من مس�احة فلس�طني يقطنه قرابة 
240 ألف مواطن فلسطيني، نصفهم يعيشون يف 

نحو 45 قرية عربية غري معرتف بها حكومياً.

       بغداد / المستقبل العراقي

يواصل الجيش الفنزويي مناوراته 
العس�كرية الكبرية التي شملت حتى 
اآلن عمليات إنزال لدبابات عىل الشاطئ 
مموه�ة،  بب�زات  قناص�ة  وانتش�ار 
رًدا ع�ىل »تهدي�د« الرئي�س األمريكي 
دونالد ترمب.ونرشت طائرات حربية 
ودبابات ونحو مئتي ألف جندي و700 
أل�ف م�ن جن�ود االحتي�اط واملدنيني 
املسلحني مع بدء املناورات التي أطلق 
عليه�ا اس�م »الس�يادة البوليفاري�ة 

نيك�والس  الرئي�س  2017«.وكان 
فالديم�ري  الدف�اع  ووزي�ر  م�ادورو 
بادرين�ا لوبيز أعلنا ظهر الس�بت بدء 
املن�اورات. وكتب م�ادورو عىل موقع 
تويرت أن »الش�عب والجي�ش يدافعان 
عن األرض والس�يادة«.ويف كراكاس، 
ق�ام مؤيدون للحكوم�ة بالتدرب عىل 
اس�تخدام البن�ادق وتقني�ات القت�ال 
يف إط�ار »مس�رية ض�د اإلمربيالي�ة« 
شاركت فيها قوات األمن ومسلحون.

وجرت من�اورات قتالية، أمس األحد،. 
وصفه�ا وزير الدفاع، بانه�ا » تدريًبا 

مفي�ًدا ج�ًدا للدفاع ع�ن كل البالد« يف 
مواجهة »عدوان اإلمرباطورية«.وكان 
الرئيس م�ادورو أم�ر بتنظيم عرض 
الق�وة هذا يف منتصف آب الجاري، رًدا 
ع�ىل ترصيح�ات ترمب ال�ذي تحدث 
ع�ن »خي�ار عس�كري محتم�ل عند 
الرضورة« يف فنزوي�ال، ما أثار غضب 
مادورو. إال أن البيت األبيض اس�تبعد 
عماًل عس�كرًيا أمريكًيا ض�د فنزويال 
ترم�ب وق�ع  القصري.لك�ن  األم�د  يف 
الجمعة مرسوًما يحظر رشاء سندات 
جديدة للحكومة الفنزويلية أو رشكة 

النفط الوطنية، بينما يعاني هذا البلد 
الغن�ي باملوارد النفطي�ة من نقص يف 
الس�يولة، ويقدر دين�ه بأكثر من مئة 
ملي�ار دوالر، ويخ�ى م�ن احتماالت 

التخلف عن الدفع.
العقوب�ات  إن  م�ادورو  وق�ال   
األمريكية فرضت تحت تأثري املعارضة 
اليميني�ة الفنزويلي�ة لزعزعة أكرب يف 
البالد التي تش�هد منذ نيس�ان املايض 
سلسلة احتجاجات للمعارضة أوقعت 
125 قتي�اًل. وتحمل املعارضة الرئيس 

مسؤولية األزمة االقتصادية الحادة.
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مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت

العدد 2593/ش/2017 
اىل املدعى عليه / صيام عناد عبد

اقامت املدعية قس�مة شليبان رسحان 
الدع�وى املرقم�ة بالع�دد اع�اه امام 
هذه املحكمة والتي تطلب فيها دعوتك 
تصديق الزواج الواق�ع خارج املحكمة 
بتاري�خ 2013/8/17 وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب القائم بالتبليغ واشعار 
كت�اب مرك�ز رشطة ابو دش�ر بالعدد 
تق�رر  علي�ه  13383 يف 2017/8/20 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني للحضور 
امام هذه املحكمة يف الس�اعة تاس�عة 
صباح�ا بتاري�خ 2017/9/10 وعن�د 
ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وفق 

القانون 
القايض 
حيدر شعيوط سدخان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صاح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 400 / ش / 2017 
اعان 

إىل املدعى علي�ه – احمد محمود عيل – 
مجهول محل االقامة 

اقامت املدعية ناديه حسن عبد الدعوى 
والت�ي   2017  / ش   /  400 املرقم�ة 
تطلب فيها التفريق للهجر بينها وبينك 
وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك قررت 
بصحيفت�ني  تبليغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه 
محليت�ني وقد ت�م تحديد يوم 29 / 8 / 
2017 موع�دا للمرافعة بالدعوى اعاه 
وعليك الحضور باملوعد اعاه ويف حالة 
ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك وف�ق 

االصول .
القايض 
احمد حميد حسان 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد 2089 / ب / 2017 
اعان 

اىل املدع�ى عليه / مصطفى صباح عبد 
الرضا 

اقام املدعي ) ش�وان مصطفى س�عيد 
/ املدير املفوض لرشك�ة دلتا لخدمات 
االتصاالت / اضاف�ة لوظيفته الدعوى 
املرقمة اعاه  لدى هذه املحكمة يطالبك 
فيه�ا الزامك بمبل�غ اثنا ع�رش مليون 
وخمس�مائة ال�ف دين�ار ع�ن بضاعة 
كارتات اتص�ال مع الفائ�دة القانونية 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�برشح 
القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي 
انتقال�ك اىل جهة مجهول�ة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
يوم 13 / 9 / 2017 الس�اعة التاسعة 
ويف ح�ال عدم حض�ورك او م�ن ينوب 
عن�ك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض 
امر زين العابدين البياتي

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

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد :295/ب/2017
التاريخ 2017/8/27

اعان
بن�اء ع�ىل الق�رار الص�ادر م�ن هذه 
املحكمة بازالة ش�يوع العقار تسلسل 
)33002/3  4 جزي�رة(يف النجف عليه 
تعل�ن ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العقار 
املذكور اع�اه واملبينة اوصافه وقيمته 
املق�درة ادن�اه فعىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة خ�ال ثاثون 
يوم�ا م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش االعان 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق المر محكمة بداءة الكوفة 
وص�ادر من م�رف الرافدي�ن /فرع 
مس�لم ب�ن عقيل يف الكوفة وس�تجري 
املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة 
عرش م�ن الي�وم االخر م�ن االعان يف 
قاع�ة املحكم�ة وع�ىل املش�ري جلب 
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية 
القايض
سعد هاشم الخفاجي

االوصاف :
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الكوف�ة العقار 
تسلس�ل 33002/3 4 جزي�رة النج�ف 
وهو عبارة عن بناية مطلة  عىل شارع 
عرص�ة 40 م�ر وتحت�وي ع�ىل س�تة 
مح�ات وع�ىل دار تق�ع عىل الش�ارع 
الغرب�ي وتحت�وي عىل مدخ�ل ومرافق 
صحية وكلي�دور داخيل وغرفة وحمام 
ومراف�ق وكلي�دور  داخ�يل ودرج ع�ىل 
الش�ارع ت�ؤدي اىل ش�قة تحت�وي عىل 
غرفت�ني نوم وصالة  وس�طية ومطبخ 
وحم�ام ومراف�ق صحي�ة وان االبني�ة 
مس�قفة  الش�قة  واملح�ات  والش�قة 
بالكونكريت املسلح وان درجة عمرانه 

جيدة 
القيمة املقدرة :

223.800.000 مائتان وثاثة وعرشون 
مليون دينار وثمانمائة الف دينار

اعان
اىل الرشي�ك نج�م عب�ود حات�م اقتىض 
حضوركم اىل بلديه النجف لغرض اصدار 
اج�ازه البن�اء للعق�ار 45234/3حي 
املي�اد وبخافه س�يتم اج�راء املعامله 
دون حضورك�م طالب االج�ازه حيدر 

صباح سالم

اعان
اىل الرشي�ك ام�ره ش�هيد ع�يل تق�رر 
حضوركم اىل بلديه النجف لغرض اصدار 
اج�ازه البن�اء للعق�ار 80240/3حي 
العروبه وبخافه سيتم اكمال املعامله 
دون حضوركم اس�م طالب التس�جيل 

ايمان طالب عيل

اعان
إىل الرشي�ك مجيد يوس�ف منفي تقرر 
حضورك�م اىل مقر بلديه النجف قس�م 
االجازات لغرض اكم�ال معامله اجازة 
البناء عىل العقار املرقم 56212/3حي 
النداء وبخافه س�يتم اكم�ال اجراءات 
املعامل�ه ب�دون حضوركم اس�م اس�م 

طالب االجازه عيل كاظم حسني

فقدان
فقدت مني املستمسكات التاليه بطاقه 
س�كن / جنس�يه/ ش�هادة جنسيه/ 
بطاقه تموينيه/ باسم رعد عبد الرضا 
عب�د عيل عىل من يعث�ر عليها الحضور 

اىل مقر الصحيفة.

فقدان
فق�دت هوي�ة الطبي�ب حس�ن رشيف 
حسني الصادرة من نقابة االطباء يرجى 

من يعثر عليها تسليمها ملصدرها.

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسكندرية

العدد/1124/ش/2017
اعان

اىل املدعى عليه/ عباس احمد حسن
ق�د اقام�ت املدعي�ة ) صبيحة حس�ني 
حل�و( الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاه 
والت�ي تطل�ب فيه�ا الحك�م بالزام�ك 
بالنفق�ة املاضية واملس�تمرة لها والتي 
يص�ادف موع�د املرافع�ه فيه�ا ي�وم 
والنصف  الثامنة  2017/9/11الساعه 
صباحا وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار املختار ورشح القائ�م بالتبليغ 
اقتىض تبليغك بصحيفتني محليتني ويف 
حال�ة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ه بحقك 

غيابيا وعلنيا وفق القانون
القايض عباس حميد كريم

محكمة بداءة االسكندرية
العدد/420/ب/2017

اعان
اىل املدع�ى علي�ه/ اركان عب�د العزي�ز 

حسني
ق�د اقام�ت املدعي�ة )عائ�ده علي�وي 
عبود( الدع�وى الرشعية املرقمة اعاه 
والت�ي تطلب فيها الحكم باعادة الحال 
اىل م�اكان علي�ه قب�ل التعاق�د  والتي 
يص�ادف موع�د املرافع�ه فيه�ا ي�وم 
2017/9/7الس�اعه الثامن�ة والنصف 
صباحا وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار املختار ورشح القائ�م بالتبليغ 
اقتىض تبليغك بصحيفتني محليتني ويف 
حال�ة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ه بحقك 

غيابيا وعلنيا وفق القانون
القايض نبيل عبدالله عبيد ياس

محكمة بداءة االسكندرية
العدد/421/ب/2017

اعان
اىل املدعى عليه/ اركان عبد العزيز 

حسني
ق�د اقام�ت املدعي�ة )رتب�ة زغر 
الرشعي�ة  الدع�وى  حم�زة( 
تطل�ب  والت�ي  اع�اه  املرقم�ة 
فيه�ا الحك�م باع�ادة الح�ال اىل 
ماكان علي�ه قبل التعاق�د  والتي 
فيه�ا  املرافع�ه  موع�د  يص�ادف 
الثامنة  يوم 2017/9/7الس�اعه 
والنصف صباحا وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب اش�عار املخت�ار 
ورشح القائ�م بالتبلي�غ اقت�ىض 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني ويف 
حالة عدم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعه 
بحقك غيابيا وعلنيا وفق القانون
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس

تنويه
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل 
يف   1507 بالع�دد  العراق�ي 
2017/8/23 اس�م املته�م ع�يل 
عب�د الرض�ا كايف الجب�وري خطا 
والصحي�ح هو ع�يل عب�د الرضا 
م�ن  الص�ادر  الجب�وري  دان�ي 
ل�ذا  الهاش�مية  جن�ح  محكم�ة 

اقتىض التنويه

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
اىل / جريدة املستقبل العراقي 

العدد 1511 / 2015
م / تنويه 

اش�اره اىل عددك�م املرقم 1482 
يف 19 / 7 / 2017 ن�ود اعامكم 
ان�ه ق�د ورد نق�ص يف االع�ان 
اس�م املدي�ن لم يذك�ر يف االعان 
املدير املف�وض لرشكة مجموعة 
حس�ن  هاش�م  اس�عد  الري�ادة 
اضافة لوظيفت�ه راجني التنويه 

عن الخطأ الحاصل يف عددكم .
املنفذ العدل 
جعفر مالح مهدي 

اعان دعوة دائنني 
اني املصفي املحامي قاسم عبود 
عب�اس و خال�د مه�دي صخ�ي 
لرشك�ة بركات الف�رات للتجارة 
املح�دودة  العام�ة  املق�اوالت  و 
ادع�و كل من له حق او دين عىل 
الرشك�ة مراجعتي ع�ىل العنوان 
التايل بغداد الكراد ساحة الحرية 

عمارة عبد السام الدليمي ط 2
املصفي املحامي 
قاسم عبود عباس 
خالد مهدي  صخي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة بداءةالبرة
العدد: 1359/ ب / 2017
التاريخ : 20/ 8 / 2017

إىل / املدع�ى علي�ه / حي�در عبداالمر 
محمد

م / إع���������ان
بتاريخ 3 / 7 / 2017 اصدرت محكمة 
ب�داءة الب�رة حكم�اً غيابي�اً يقيض 
ببطان عقد البيع الخارجي املربم بينك 
وب�ني املدعي ) حس�ني كاظ�م موىس( 
واملتضم�ن   2017  /  3  /  30 امل�ؤرخ 
 132705 املرقم�ة  الس�يارة  رشاء 
أ  ب�رة ش�ري تيك�و مارون�ي اللون 
موديل 2013 وإع�ادة الحال إىل ماكان 
علي�ه قب�ل التعاق�د والزام�ك بإع�ادة 
املبلغ املس�تلم من قبلك والبالغ خمسة 
وس�تون ورقة فئة مائة دوالر امريكي 
إىل املدعي حس�ني كاظم م�وىس حكماً 
غيابي�اً قاب�ًا لاعراض واالس�تئناف 
والتميز وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح مبل�غ مركز رشطة ش�ط العرب 
بكتابهم املرقم 8077 يف 8 / 8 / 2017 
ورشح املجل�س البل�دي ملنطق�ة نه�ر 
حس�ن قرر تبليغك اعان�اً بصحيفتني 
يوميت�ني محليتني ولك ح�ق االعراض 
واالس�تئناف والتمي�ز ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�وف يكس�ب الق�ار درجة 

البتات .
القايض
علوان برقوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الرصافة يف 

الشعب 
محكمة االحوال الشخصية يف الشعب 

م / نرش 
ق�دم املس�تدعي ) عب�د ع�يل غان�م عبد 
املع�ني ( طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة يروم 
في�ه تنصيب�ه قيم�ا عىل ش�قيقه عمار 
غان�م عبد املعني لفقدان�ه بتاريخ 3 / 4 
/ 2012 فع�ىل من تتوفر لديه املعلومات 
ح�ول الطلب املذكور اع�اه الحضور اىل 
هذه املحكمة لادالء بها واقتىض النرش 

فيصحيفتني محليتني .
القايض

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2016/2243
التاريخ: 2017/8/24

اعان 
اس�تنادا للم�ادة 71 من قان�ون التنفيذ 
وبن�اءا ع�ىل طل�ب الدائ�ن مه�دي عبد 
 303000000 البال�غ  م�وىس  الحس�ني 
ثاثمائ�ة وثاث�ة ماي�ني دين�ار تبي�ع 
مديري�ة تنفيذ  النجف  الس�يارة املرقمة 
297328 بغ�داد خصويص ميس�وبييش 
باج�رو املدرجة اوصافها ادن�اه العائد 
للمدين رضا هادي سلمان  فعىل الراغب 
يف ال�رشاء الحض�ور يف امل�كان والزمان 
املذكورين ادناه خال عرشة ايام اعتبارا  
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغة 10% عرشة 
باملائ�ة  م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسوم التسجيل 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

الزه�رة  عب�د  الحس�ني  عب�د  محم�د 
العيساوي

املواصفات :
بغ�داد   297328  : الس�يارة  1-ن�وع 
خصويص مس�يوبييش باجر استيش�ن 

موديل 2010 بيضا اللون
2-املواصفات : الس�يارة ذات بدن بحالة 
جي�دة والتوج�د في�ه ارضار او خدوش 
جميع املصابيح ش�غالة ع�دا املصابيح 
االمامية يوجد فيها جاردة ناقل الحركة 
م�ن الن�وع امليكانيك�ي املحرك ش�غال 
الغرفة الداخلية بضمنها الكشنات بحالة 
جيدة االطارات مع الس�بر بحالة جيدة 
جميع الزجاج بحالة جيدة واليوجد فيه 

كرس 
3-م�كان املزاي�دة  معرض ن�ور الهدى 
يف ح�ي الجامع�ة مقابل ق�ر الثقافة 

لصاحبة سيد احمد الزاميل
4-موعد املزايدة الساعة الخامسة عرا 

من اليوم االخر لاعان يف الصحف 
5-القيمة املقدرة للس�يارة  21875000 
احد وعرشون مليون وثمانمائة  وخمسة 

وسبعون الف دينار 
بص�ك  القانوني�ة  التامين�ات  6-تق�دم 

مصدق
7-تسديد رسم التحصيل 3% من القيمة 

التي تريس عليها املزايدة

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد :4/ حجة اذن اصدار جواز سفر
التاريخ 2017/8/27

اعان
اىل املدعى عليه /عدنان كامل عباس

بناءا ع�ىل الطلب املقدم م�ن قبل طالبة 
س�فر  ج�واز  باس�تصدار  االذن  حج�ة 
للمدعوه )عذراء عبد شنته (  امام هذه 
املحكم�ة فقد اص�درت املحكم�ة حجة 
اذن باس�تصدار  ج�واز س�فر املرقم�ة 
اص�دار  واملتضمن�ة   2017/8/27 يف   4
جواز س�فر للقارص )هدى عدنان كامل 
وحس�ب  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة   )
رشح املبل�غ القضائي  واش�عار مختار 
ح�ي العدال�ة /النجف لذا تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني يوميت�ني محليتني 
رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة بع�د تبلغ�ك بثاثة اي�ام وعند 
ع�دم حضورك س�وف يتم اكم�ال بقية 
االج�راءات القانوني�ة لتصدي�ق الحجة 

وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة :2017/1953
التاريخ 2017/8/27

اىل املنفذ عليه /عبد الله فارس لطيف
لقد تحقق لهذه املديرية من   خال رشح  
املبل�غ القضائي ومختار ح�ي املتنبي يف 
قضاء الكوفة رحمن مطلب انك مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة ) 27( من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعان�ا بالحضور 
يف مديري�ة التنفيذ النجف االرشف خال  
ع�رشة ايام تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش 
ملبارشة املعام�ات  التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك  س�تبارش هذه 
املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي فوق 

القانون
املنفذ العدل

الزه�رة  عب�د  الحس�ني  عب�د  محم�د 
العيساوي

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 910/

واملتضم�ن   2017/5/4 يف  ب2017/4 
الزام�ك بتادية مبل�غ 12500$ اثنا عرش 
ال�ف وخمس�مائة دوالر امريكي  للدائن 
صكر ن�واف حس�ني وهو مايمث�ل بدل 
البيع الس�يارة املرقم�ة 105362 بغداد 
خص�ويص مس�يوبييش باج�رو موديل 
واملستلم 2007 من قبلك بموجب مقاولة 
البيع  املؤرخة يف 2016/8/12 وتحميلك 

كافة الرسوم واملصاريف

وزارة النفط



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   بغداد / المستقبل العراقي

وزير النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي 
يف  تش�غيلية  دار   20 وتوزي�ع  ببن�اء 
مقدمة املس�فن البح�ري عىل ضحايا 

السفينة املسبار. 
وق�ال الحمام�ي ان »الرشك�ة العامة 
ملوان�ئ الع�راق س�تأخذ ع�ىل عاتقها 
تلك املهمة يف بناء هذه الدور لضحايا 
السفينة املسبار الذين قدمو ما عليهم 

اثناء تأدية الواجب«. 
وب�ن ان »ال�وزارة لن تن�ى يوما ما 
الجه�د ال�ذي بذلوه يف خدمة مس�رة 
العمل وتقدمه وس�تمنحهم حقوقهم 
او احتياج�ات عوائله�م الكريمة عرب 
توفر جميع املس�تلزمات االساس�ية 

ملقومات الحياة«. 
يذك�ر ان وزي�ر النق�ل آوع�ز يف وقٍت 
س�ابق املوان�ئ العراقي�ة ان املوان�ئ 
ارض  قطع�ة  بتخصي�ص  العراقي�ة 
س�كنية لكل ش�هيد واجب اذا لم يكن 
قد خصصت له قطعة ارض او س�كن 
س�ابقا فضال عن تعين شخص بديال 

عنه من عائلته تختاره العائلة«.
ووج�ه بأنج�از املعام�الت التقاعدية 
بتكلي�ف  وذل�ك  املمكن�ة  بالرسع�ة 
موظفن مخولن من املوانئ العراقية 
ملتابعة هذا املوضوع مع دائرة التقاعد 

العامة«.
الهيئ�ة  رئي�س  ش�كر  جهت�ه  م�ن 
السياس�ية يف تي�ار االص�الح الوطني 
اس�تجابة  الكعب�ي،  توفي�ق  النائ�ب 
وزير النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي 

ملس�اعيه الجادة والحثيث�ة لتعويض 
ذوي ضحاي�ا ال�زورق املس�بار الذين 
كانوا ضحية اصط�دام زورقهم باحد 
الناق�الت االجنبية يف مي�اه خور عبد 

الله« . 
وقال الكعبي يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان »الحمامي اوعز باالرساع 
يف تس�ليم التعويضات لضحايا زورق 
الغ�وص املس�بار، مبين�اً: ان الوزارة 
ستعطي كل عائلة شهيد خمسة عرش 
ملي�ون دينار كجزء م�ن التعويضات 
التي تس�توفيها الرشكة العامة ملوانئ 
الع�راق م�ن رشك�ة الباخ�رة )رويال 

ارسنال( املسببة بالحادث ».
م�ن جه�ة اخ�رى وج�ه مدي�ر ع�ام 
الرشك�ة العام�ة للخط�وط الجوي�ة 
العراقي�ة مران فريد مدراء االقس�ام 
والشعب يف الخطوط الجوية العراقية 
ب�رورة الزيارات امليدانية لألقس�ام 
ذات العالقة باملكاتب الداخلية وس�بل 
االرتقاء بواقع الخدمة للمس�افر عرب 
آلي�ة الحج�ز وقط�ع التذاك�ر وتذليل 
جمي�ع املعوقات أمام املس�افر ابتداء 
م�ن قط�ع التذكرة حتى صع�وده إىل 

الطائرة«. 
واكد ع�ىل »رضورة االلتزام بتعليمات 
توف�ر  يف  النق�ل  وزي�ر  وتوجهي�ات 
وتأم�ن جمي�ع مس�لتزمات الراح�ة 
للمس�افر عىل متن الخط�وط الجوية 
العراقية من خالل الزي�ارات امليدانية 
للمعنين بصورة مس�تمرة والتي لها 
اهمية كبرة يف حل اي معوقات تواجه 

املسافرين .

وزير النقل يأمر ببناء وتوزيع 20 دارا تشغيلية لضحايا »املسبار« و تيار االصالح يشكر مساعيه
مدير عام اخلطوط اجلوية يوجه بضرورة الزيارات امليدانية ملواقع العمل
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التجارة تعلن تأمني مفردات 
البطاقة التموينية لتجهيز نازحي 
قضاء تلعفر واملناطق التي تتحرر

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة عن »جاهزيتها 
لتأم�ن الحص�ة التمويني�ة لنازح�ي 
قضاء تلعفر واملناطق التي تتحرر اوال 
باول وبالتنس�يق مع الق�وات االمنية 

والجهات الساندة االخرى« .
واض�اف مدير ع�ام الرشك�ة العامة 
لتج�ارة امل�واد الغذائية قاس�م حمود 
عضو خلي�ة االزمة خ�الل تواجده يف 
املوصل ملتابعة تجهي�ز املواد الغذائية 
الهايل املوص�ل يف بيان لل�وزارة تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان »فرق الفروع 
التجاري�ة يف املوص�ل س�تقوم بج�رد 
العوائ�ل النازحة واالخ�رى يف املناطق 
التي تتحرر يف قضاء تلعفر لتجهيزهم 
الغذائي�ة  امل�واد  م�ن  باحتياجاته�م 
وبنف�س االلي�ات الت�ي عمل�ت بها يف 

مناطق املوصل قبل وبعد التحرير« .
واش�ار حمود ان�ه »تم خ�الل زيارته 
للموص�ل متابعة خزين املواد الغذائية 
يف جانب�ي املوص�ل االيم�ن واالي�رس 
باالضاف�ة اىل توجي�ه الدوائرالتجارية 
الهم�ة  بنف�س  عمله�م  ملواصل�ة 
واالس�تعداد م�ن اج�ل تأم�ن االم�ن 
الغذائ�ي اله�ايل املوص�ل بع�د تحرير 
مناطقته�ا املغتصب�ة م�ن عصابات 

داعش االرهابية .

العراق وايران يبحثان تفعيل مذكرة التعاون االقتصادي والصناعي بني البلدين
    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة وزير 
الصناعة وكالة محمد شياع السوداني مع السفر 
االيران�ي ل�دى العراق ايرج مس�جدي اعادة تفعيل 
مذك�رة التفاهم بخص�وص التع�اون االقتصادي 
والصناع�ي بن البلدي�ن وخاصة يف مجال انش�اء 
امل�دن الصناعي�ة«. وقال الس�وداني خ�الل اللقاء 
بحسب بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »العراق 
س�بق وان عق�د لق�اءات عديدة مع املس�ؤولن يف 
الجمهوري�ة االس�المية تمخضت عنه�ا اتفاقيات 
ومذك�رات تفاه�م يف مجاالت اقتصادي�ة وخاصة 
الصناعي�ة اال ان�ه ال توج�د هناك خط�وات عملية 
يف تطبي�ق تلك املذك�رات عىل ارض الواق�ع ، مبينا 
ان الع�راق يطمح لرشاك�ة اقتصادية حقيقية مع 

اي�ران«. واضاف انه »خ�الل زيارته يف املدة االخرة 
الي�ران اطل�ع ع�ىل مواق�ع ع�دة وخاص�ة املدينة 
الصناعي�ة يف طه�ران وه�ي تجربة ناجح�ة يأمل 

العراق ان يقيم مثلها يف املحافظات الجنوبية اذ تم 
توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع وزير الصناعة 
االيراني ، مؤك�دا »نحن بامس الحاجة القامة مثل 
ه�ذه التجربة يف العراق كونها ستس�اهم يف توفر 
فرص عم�ل كثرة وتنظ�م عمل القط�اع الخاص 

الصناعي يف البالد«.
واوض�ح ان »الع�راق ام�ام تحديات عدي�دة اهمها 
الفق�ر والبطالة يف ظل ضع�ف املوازنة املالية للبالد 
نتيج�ة النخف�اض اس�عار النفط عاملي�ا وظروف 
الحرب عىل االرهاب ما يتطلب تنش�يط القطاعات 
االقتصادية املختلفة بغية تحس�ن اوضاع الفقراء 
وتوفر ف�رص عم�ل للعاطلن ، الفت�ا اىل ان هناك 
الكثر من الفرص االستثمارية يف العراق وخاصة يف 
القطاع الصناعي يف مجال البرتوكيمياويات والحديد 
والصل�ب ، داعيا الجانب االيراني اىل التفكر يف خلق 

صناع�ة حديث�ة يف العراق بدال م�ن توريد البضائع 
فق�ط الن مس�ألة التوريد ال تخل�ق تنمية حقيقية 
يف الب�الد«. وبن الس�وداني ان »القوان�ن العراقية 
وخاصة قانون االس�تثمار اعطت�ه امتيازات هائلة 
للمس�تثمر والي�وم لدين�ا عروض كث�رة لرشكات 
اجنبية عدة لالس�تثمار يف داخل الع�راق وان ايران 
واحدة م�ن اهم الدول التي يرغ�ب العراق يف اقامة 
رشاكة اقتصادية وصناعية معها«. من جانبه ابدى 
الس�فر االيراني اس�تعداده للتعاون مع الوزارة يف 
س�بيل تفعيل مذكرات التفاهم االقتصادية املربمة 
م�ع العراق ومتابعتها مع املس�ؤولن يف حكومته ، 
فضال عن متابعة موضوع انش�اء املدن الصناعية ، 
مش�را اىل ان »بالده سرتسل وفدا اقتصاديا لبحث 
تفعيل التعاون املش�رتك وخاص�ة ان هناك عالقات 

وطيدة وعميقة بن البلدين يف مجاالت مختلفة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين ع�ن »رصف روات�ب موظفي جامع�ات وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي«.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان >املرصف قام بتوزيع رواتب موظفي جامعات وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي عن طريق احدى أدوات الدفع االلكرتوني< مش�را اىل ان >التوزيع جاء 

بعد وصول الصكوك الخاصة بمبالغهم من دوائرهم<.
وأكد ان الرصف شمل جميع الكليات ورئاسات الجامعات< التابعة للوزارة.

الرافدين يبدأ برصف رواتب موظفي 
جامعات وزارة التعليم

النجف تبحث التعاون االقتصادي والتجاري مع اليابان

استعرض جهود اجملموعة يف تطوير وتنمية بيئة ريادة األعمال اليت تركز على الشباب

»زين« تنرش تقريرها السنوي السادس حول االستدامة حتت عنوان.. ابتكر من أجل مستقبل مستدام
خدمة »Zain Cash« ساعدت املجتمعات املحلية من اخلدمات املرصفية وعاجلت التفاوت االقتصادي

    النجف / المستقبل العراقي

بح�ث محافظ النج�ف لؤي الي�ارسي مع 
الس�فر اليابان�ي ،س�بل تعزي�ز التع�اون 
مص�در  الجانبن«.واف�اد  ب�ن  املش�رتك 
اعالمي يف مكتبه ل�«املستقبل العراقي«، ان 
»اليارسي استقبل يف مكتبه السفر الياباني 
يف الع�راق فومي�و ايواي حي�ث جرى خالل 

اللقاء مناقش�ة انتصارات الجيش العراقي 
العملي�ات  قواط�ع  يف  الش�عبي  والحش�د 
واالنتص�ارات الكبرة التي حققها الش�عب 
العراق�ي ضد داعش االرهابي وكذلك س�بل 
التع�اون املش�رتك اقتصادي�ا وتجاريا بن 
البلدين«.واك�د اليارسي يف حديثه بحس�ب 
املص�در  ان »العراق الي�وم يخوض عمليات 
مرشف�ة وكبرة الكم�ال تحري�ر مدنه من 

الق�وى االرهابي�ة داع�ش وقطع اش�واط 
كبرة يف تحقيق ذلك مش�را اىل ان »اليابان 
كان له�ا دور كب�ر وب�ارز يف دع�م العراق 
لتجاوز هذه املرحلة«.وبخصوص محافظة 
النجف االرشف بن اليارسي ان »املحافظة 
تنع�م باالم�ن واالس�تقرار وهن�اك تام�ن 
لحدوده�ا الدولي�ة م�ع الجارة الس�عودية 
والحكومة املحلية وتعد بن الفرتة واالخرى 

خط�ط امني�ة اس�تباقية لتنفي�ذ القانون 
وه�ذا ما يميزه�ا ويجعلها بواب�ة للتطوير 
العالق�ات مع دول العالم يف ش�تى املجاالت 
الصناعي�ة والتجارية واالس�تثمارية فضال 
عن امتالكه�ا مطارا دولي�ا موجها الدعوة 
لكربى ال�رشكات اليابانية لزيارة املحافظة 
واملس�اهمة يف تطوي�ر واقعه�ا الس�ياحي 

واالقتصادي واالستثمار بها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت مجموعة زي�ن تقريرها الس�نوي 
االس�تدامة تح�ت عن�وان  الس�ادس ع�ن 
»ابتكر من أجل مس�تقبل مستدام«، والتي 
تستعرض فيه أجندتها يف مجاالت االستدامة 
واملس�ؤولية االجتماعية يف العام 2016 مع 
تسليط الضوء بشكل خاص عىل الرشاكات 
الرئيس�ية الت�ي تبنت مواضيع االس�تدامة 
والتزاماته�ا م�ع كيان�ات عاملي�ة. وذكرت 
املجموع�ة التي تملك وتدير ثمان ش�بكات 
اتصاالت متطورة يف منطقة الرشق األوسط 
السادس�ة  النس�خة  أن إص�دار  وأفريقي�ا 
م�ن تقريرها عن االس�تدامة ينس�جم مع 
 )UNGP( املبادىء التوجيهية لألمم املتحدة
ويلتزم بإرشادات املبادئ التوجيهية ملبادرة 
التقاري�ر العاملي�ة )GRI-G4(، مبين�ة أن 
هذا العمل يعزز مكانتها اإلقليمية كواحدة 
م�ن رشكات االتصاالت الت�ي تتمتع بأعىل 
مستوى من معاير الشفافية عىل مستوى 
منطقة الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا، 
وذل�ك بالنظ�ر إىل م�دى وعم�ق املعلومات 
التي تش�اركها املجموعة عىل املأل وبش�كل 
مفتوح. وكش�فت زين يف بي�ان صحايف أن 
التقرير يستعرض تفاصيل أجندة االستدامة 
الخاص�ة بها، وال�رشاكات الرئيس�ية التي 
دخلته�ا، والتزاماته�ا مع كيان�ات عاملية، 
وع�ىل رأس�ها »املفوضي�ة الس�امية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئن«، »مبادرة ويتيكر 
للس�الم والتنمية« )WPDI(، ش�بكة »خط 
حماي�ة الطف�ل« )CHI(، منظمة »الجئون 
ورشك�ة   ،)REFUNITE( متح�دون 

فيس�بوك، وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، ف�إن ه�ذا 
التقرير يعترب بمثابة وثيقة ينقل إىل جميع 
األطراف ذات الصل�ة نهج املحصلة الثالثية 
)اجتماعيا وبيئي�ا واقتصاديا(. وقال نائب 
رئيس مجل�س اإلدارة والرئيس التنفيذي يف 
مجموعة زين ب�در نارص الخرايف يف تعليقه 
عىل اإلص�دار الخاص لتقري�ر املجموعة يف 
مجاالت االس�تدامة »تتمي�ز مجموعة زين 
بكونها رائدة يف عملها من خالل الكثر من 
األنش�طة الغزي�رة التي تقوم به�ا يف كافة 
وحداتها التشغيلية، ولذلك نحن ننظر دائما 
إىل تقريرنا عن االس�تدامة ع�ىل أنه بمثابة 
وثيق�ة ألدوات اتصالنا مع كاف�ة األطراف 
التي له�ا مصلحة«. وأض�اف الخرايف قائال 
»نس�عى يف إص�دار تقاريرن�ا إىل ترس�يخ 
والش�عوب،  املجتمع�ات  أم�ام  التزاماتن�ا 
وما من ش�ك أن تس�ليط الض�وء عىل هذه 
األعم�ال سيش�جعنا كث�راً ع�ىل مواصل�ة 
م�ع  الح�وار  وتعزي�ز  مبادرتن�ا،  إط�الق 
أصحاب املصلحة للعمل س�وياً تحت مظلة 

من الرشاك�ة الحقيقية، لخدم�ة توجهاتنا 
املستقبلية«. وأفاد قائال »نؤمن يف مجموعة 
زين بأنه ينبغي عىل الكيانات املؤسساتية أن 
تلعب دورا محوريا من خالل اإلسهام بدعم 
فع�ال للتنمي�ة اإلجتماعي�ة واالقتصادية، 
وتش�جيع الق�درات االبتكاري�ة يف املنطقة، 
وعىل األخص يف ما يتعلق بالشباب.« ويلقي 
التقري�ر نظرة عىل الكيفي�ة التي توفر تلك 
الخدم�ة التجارية من خاللها وس�يلة آمنة 
ومالئمة إلجراء التعامالت واملبادالت املالية، 
ويف ظل كون 90% تقريبا من الس�كان غر 
متعاملن مع البنوك يف العراق ونسبة عالية 
 »Zain Cash« ايضا يف األردن، ف�إن لخدمة
تأث�را إيجابيا كب�را عىل املجتم�ع، إذ أنها 
تس�اعد عىل معالجة التف�اوت االقتصادي. 
وتتمي�ز دائم�ا ب�ان مجموعة زي�ن تكون 
داعما قويا للتوظيف يف األسواق التي تعمل 
فيها، رغ�م أن تقرير هذا العام يرصد املدى 
الذي أس�همت به كل واحدة م�ن رشكاتها 
التابعة بتأثرات غر مبارشة يف الدولة التي 

تعمل فيها بما أدى إىل خلق أعداد كبرة من 
الوظائف.

وعمل�ت رشكة زين العراق عىل اس�تضافة 
فعالية »س�تارت آب ويكإن�د« يف العاصمة 
بغ�داد، وه�ي الفعالية التي وفرت ورش�ة 
عمل تم فيها تجميع طالب وشبان عراقين 
آخري�ن ليس�تعرضوا افكاره�م يف مج�ال 
ري�ادة األعمال أم�ام لجان تحكي�م وكذلك 
أمام جمهور الحضور وذلك بهدف تشجيع 
ونرش منظومة بيئة ابتكارية وأكثر مواتاه 
قال�ت  الناش�ئة. وم�ن جانبه�ا  لألعم�ال 
جينيفر سليمان املدير التنفيذي لالستدامة 
يف مجموع�ة زين »يس�لط تقريرن�ا الجديد 
الضوء عىل جهودنا يف مواصلة فعل األشياء 
املهمة ألطرافن�ا ذات الصل�ة وللبيئة، وألن 
االتص�االت تعت�رب جانبا حيوي�ا يف ضمان 
رفاه حياة الالجئ�ن، فإننا متفائلون بأننا 
نس�تطيع تحس�ن ظروف الالجئن، فنحن 
نؤم�ن بأن نم�وا اجتماعي�ا اقتصاديا الئقا 
يف منطقتن�ا يمكن أن يت�م تحقيقة بأنجع 
وس�يلة م�ن خ�الل الرتكيز عىل االش�تمال 
ودع�م أولئ�ك األكث�ر تهميش�ا.«  وأضافت 
بقوله�ا »إننا عىل وعي ب�أن التحديات التي 
نواجهها يف أس�واقنا س�وف تواصل اختبار 
أجن�دة االس�تدامة الخاصة بن�ا، ومع ذلك، 
فإنن�ا س�نواصل دف�ع جهودن�ا الرامية إىل 
املش�اركة مع أطرافنا ذات الصلة، من أجل 
التصدي لتلك التحديات وتحس�ن الظروف 
م�ن أجل مجتمعاتنا الت�ي نعمل فيها، كما 
سنس�عى جاهدي�ن يف س�بيل دف�ع عجلة 
أجندة التنمية عىل أمل أن نس�تمتع جميعا 

بمستقبل مستدام.«

املحكمة االحتادية العليا
تقيض بدستورية  فقرة املوازنة 

املتعلقة باحتساب خدمة املتعاقدين
    بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكمة االتحادي�ة العليا بدس�تورية الفق�رة الواردة يف 
قان�ون املوازن�ة للعام الح�ايل املتعلقة باحتس�اب م�دة الخدمة 
العقدي�ة للمثبت�ن عىل امل�الك الدائ�م الغراض الع�الوة والرتفيع 
والتقاعد اسوة بزمالئهم الذين ثبتوا، الفتة إىل أنها تتفق مع مبدأ 

مساواة العراقين الواردة يف الدستور«.
وق�ال مدي�ر املكت�ب االعالمي للمحكم�ة االتحادي�ة العليا إياس 
الساموك يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«،  إن »املحكمة عندما 
نظ�رت دعوى الطعن ببع�ض مواد املوازنة للع�ام الحايل املرقمة 
)17/ اتحادي�ة/ 2017( كان�ت اح�دى الفق�رات املطعون بعدم 
دس�توريتها –وهي املادة )11/ سادسا(- تقيض باحتساب مدة 
التعاقد للمثبتن عىل املالك الدائم بعد 9/ 4/ 2003، خدمة فعلية 

الغراض العالوة والرتفيع والتقاعد«.
وأض�اف أن »املحكمة وج�دت أن النص املطعون ب�ه الذي وضع 
من مجلس النواب جاء اتس�اقاً مع ما ورد يف املوازنات السابقة، 
والقول بخالف ذلك يفقد التوازن بن املوظفن ويؤدي إىل اختالف 
مركزهم القانوني بالنسبة ملن ثبت خالل تطبيق املوازنات املالية 
الس�ابقة، مع م�ن ثب�ت بعدها«.وبن مدير املكت�ب االعالمي أن 
»طلب الحكم بعدم دس�تورية املادة )11/ سادساً( بحسب قرار 
املحكم�ة االتحادية العليا ج�اء مخالفاً الح�كام املادتن )14( و 
)16( من الدستور التي تساوي بن العراقين«.وأكد أن »املحكمة 
ذهبت إىل أن املادتن )14( و )16( من الدس�تور قد وردتا يف باب 
الحقوق والحريات من الدستور وذكر مضمونهما يف ديباجته ما 
يتع�ن تغليب تطبيقهم�ا عىل املادة )62/ ثانياً( من الدس�تور«.

وأوض�ح ان »ه�ذا التوجه الذي اش�ارت اليه املحكم�ة االتحادية 
العليا يحقق العدالة واملساواة بن املوظفن ذوي املستوى الواحد 

والرشوط املطلوبة يف الخدمة العامة.
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ي�ر )رشكة املش�اريع النفطي�ة ( بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني 
وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم لتجهيز )تجهيز لوحة س�يطرة واجهزة حقلية ومواد اخرى 
ملرشوع نصب خزان بنزين س�عة 10000م3 يف مس�تودع الشعيبة( مع 

مالحظة ماياتي:
1-ع�ىل مقدمي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحص�ول عىل معلومات 
اضافي�ة االتص�ال او زي�ارة مقر رشكة املش�اريع النفطي�ة  من االحد 
اىل الخمي�س  من الس�اعة 9 صباح�ا ولغاية الس�اعة 12 ظهرا ( وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2-متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ-مطابقة املواصفات الفنية ملقدم العطاء للمواصفات الفنية املعدة من 
قبل جهة التعاقد

ب-مطابقة املناش�ئ املحددة من قبل مقدم العطاء مع بلدان املناش�ئ 
املحددة من جهة التعاقد

ج- الحس�ابات الختامية املالية للس�نتني االخريتني والت�ي تظهر فيها 
تحقيق ارباح ومدققة  من قبل محاسب قانوني

د-جدول وقت التسليم
3-بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب 
تحري�ري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة بيع 

الوثائق والبالغة )250.000( )مائتان وخمسون الف دينار(
4-يتم تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي ) رشكة املش�اريع النفطية 
/الطابق الس�ادس /قس�م املش�ريات واالخراج ( يف املوعد املحدد يوم 

االربعاء 2017/9/27 العطاءات املتاخرة سوف ترفض.
5-يت�م دعوة مقدمي العطاءات املخول�ني بحضور مؤتمر ماقبل تقديم 
العطاء للتوضيح  واالجابة عىل االستفس�ارات ويك�ون تاريخ االنعقاد 
قبل اس�بوع من تاريخ الغلق وعىل مقدمي  العطاء تقديم استفساراته 
تحريري�ا قب�ل ثالثة ايام م�ن موعد انعق�اد املؤتمر الوق�ت : 12 ظهرا  

التاريخ 2017/9/20  املكان /يحدد الحقا
6-يت�م تنفي�ذ املناقصة بطريق�ة التأهي�ل الفني وينفذ هذا االس�لوب 

كاالتي:
1-فتح العروض الفنية ودراستها من قبل لجان التحليل لبيان املناقصني 

املؤهلني واملستجيبني للرشوط املطلوبة
2-فت�ح العط�اءات التجاري�ة للمناقص�ني املؤهلني فق�ط ويتم تحديد 
التاريخ ومكان الفتح الحقا ويبلغ به مقدمي  عطاءاته املؤهلني لغرض 

الحضور
7-املستمسكات املطلوبة :

� ش�هادة تاس�يس الرشكة االجنبية من غرفة  التج�ارة او الصناعة يف 
بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف ذلك البلد و دائرة 

التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق  
 � ش�هادة تأس�يس الرشك�ة العراقية من مس�جل ال�رشكات يف وزارة 

التجارة او اجازة مكتب بالنسبة ألصحاب املكاتب املجازين رسميا.
-قائمة مفصل�ة باإلعمال املماثل�ة التي قام بتنفيذه�ا ووثائق الخربة  

الس�ابقة والكفاءة مصدقة يف الس�فارة العراي�ة او )املمثلية ( يف دولة 
تسجيل الرشكة

� تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب )نافذ(
-الحسابات الختامية املالية للسنتني االخريتني والتي تظهر فيها تحقيق 

ارباح ومدققة من قبل محاسب قانوني
�  تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء

-يج�ب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رس�ميا 
بموجب وثائق مصدقة.

- وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل
� يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور االعالن ويتم استقطاعها قبل 

توقيع العقد.
8-  يتم تقديم العطاء يف خمسة ظروف :

االول � يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة
الثاني - يحتوي عىل العرض الفني + منهاج العمل
الثالث � يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر

-مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد
 الرابع � يحتوي عىل العرض التجاري املسعر

-مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد
الخامس � يحت�وي عىل التأمينات االولية والبالغة )3.650.000( دينار 
)ثالثة ماليني وس�تمائة وخمسون  الف دينار عراقي( ويجب ان تكون 
بش�كل خطاب ضم�ان او صك مصدق  او س�فتجة  صادر من مرصف 

عراقي معتمد 
9- الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

10- تهمل العطاءات الغري مستوفية للمستمسكات املطلوبة
يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة  عىل االنرنت  

Web site :http://www.scop.gov.iq
E mail : scop@scop.gov.iq

Pur.cus@scop.gov.iq
11-توضع هذه االظرف املشار اليها يف اعاله يف ظرف واحد 

 يج�ب ان تك�ون املغلف�ات الداخلي�ة والخارجية مغلق�ة ومختومة او 
بالتشميع الري :

 أ-تحمل اسم وعنوان مقدم العطاء
ب-موجهة للمش�ري وفق�ا للفق�رة )24-1( من التعليم�ات ملقدمي 

العطاء
ج-يظه�ر  عليها تعريف العطاء املش�ار اليه يف الفق�رة الفرعية )1-1( 
م�ن التعليمات ملقدمي العطاء واية اش�ارات تعريفية اخرى مذكورة يف 

بينات العطاء
د-موعد الغلق

ه��- تتضمن الظروف املحتوي�ات ) العرض الفن�ي –العرض التجاري 
املسعر –العرض التجاري غري املسعر والوثائق املطلوبة –ضمان العطاء 

)كفالة مرصفية (
املدير العام

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1627/ب2017/2

التاريخ 2017/8/22
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
تسلس�ل  العق�ار  ش�يوع  بازال�ة  الخ�اص 
)46/3188 ح�ي الس�عد يف النجف (تعلن هذه 
املحكم�ة  عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة 
اوصافه وقيمته�ا ادناه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل 30يوما  من اليوم 
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة 
بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة النجف 
وصادر من مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف 
وس�تجري املزايدة واإلحالة يف الس�اعة الثانية 
عرش من الي�وم االخري من االع�الن يف املحكمة 
وع�ىل املش�ري جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقار املرقم 46/3188 حي الس�عد يف النجف 
عبارة ع�ن دار يقع عىل ش�ارعني 15و20 مر 
وبواجه�ة 30 مر عىل ش�ارع 15 مر وواجهة 
20 مر عىل شارع 20 مر ويحتوي عىل طارمة 
امامية وس�احة متخذة حديقة وساحة اخرى 
تط�ل عىل الواجهة عىل ش�ارع 20 مر ومدخل 
صغ�ري فيه حم�ام واس�تقبال كبري بمس�احة 
7×10 م�ر وغرفت�ي  نوم بمس�احة كل غرفة 
5×4 م�ر وكليدور بمس�احة 5×7 مر وصالة 
صغرية بمس�احة 5×5 مر ومخزن ومجموعة 
صحية ومطبخ ومكش�وفة صغ�رية يف الطابق 
االريض ام�ا يف الطاب�ق العل�وي يحت�وي ع�ىل 
غرفت�ي نوم مس�احة كل غرف�ة 3×4 مر وان 
بناء العقار من الطابوق ومسقف بالكونكريت 
املس�لح ومبل�ط  بال�كايش وغري مجه�ز باملاء 
والكهرباء وغري مشغول يف الوقت الحارض وان 
مساحة العقار الكلية 592م2 وان درجة عمران 
العق�ار متوس�طة  وان القيمة املق�درة للعقار 
مبلغ 1.052.200.000 مليار واثنان وخمسون 

مليون ومائتي الف دينار فقط الغريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 952/ب2017/1
التاريخ 2017/8/27

اعالن
اىل املدعى عليها ) دعاء باسم عبد االمري ( 

اص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرقم 952/
ب2017/2   بتاريخ 2017/3/30 واملتضمن 
الحك�م )بالزام�ك واملدعى علي�ه ضياء جواد 
اس�ماعيل بالتكاف�ل والتضام�ن بتاديتكم�ا 
للمدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه مبل�غ مقداره 
مليون�ني وثالثمائ�ة واحد عرش ال�ف ومائة 
وثمانية وس�تون دينار( ولثب�وت  مجهولية  
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف 
محكمة بداءة كربالء  واش�عار مختار كربلة 
الثانية هاش�م رسيح عبود  ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني   
يوميت�ني ولك ح�ق الطعن يف الق�رار املذكور 
خالل امل�دة القانونية و بكاف�ة 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 حجة فقدان/2017

التاريخ 2017/8/24
اعالن

اىل املدعو/ حسني نواف عبد الله
ق�دم املدع�وة فيضه خض�ري دغي�م طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اصدار حجة   فقدان 
بحقك كون�ك مفقود وملجهولية محل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك  يف الصح�ف املحلية 
الرسمية فعليك الحضور امامها خالل عرشة  
اي�ام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5577/ش2017/5

التاريخ 2017/8/27
اعالن

اىل /املدعى عليه /عيل حسن علوان 
اقامت املدعية)اشواق طالب نعمة (  عليك الدعوى 
بالع�دد 5577/ش2017/5 امام ه�ذه املحكمة 
تطل�ب فيها الحك�م بالتفريق للهج�ر وملجهولية 
مح�ل اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
وإش�عار مختار ح�ي القاس�م 2 /النجف  قررت 
املحكم�ة تبليغك�م بخص�وص الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني وعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة القادم املواف�ق يوم 2017/9/10 
الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ املشخاب

رقم االضبارة /286/ت/2017
التاريخ 2017/8/27

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ املش�خاب الس�يارة العائدة 
للمدين )احمد ش�دهان فرهود علوان (املحجوزة  
لقاء طلب الدائن�ة) خالدة مروان فرهود( البالغة 
ثالثون مليون دينار اضافة اىل الرسوم واملصاريف 
فعىل الراغب  بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
عرشة ايام تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة املستمسكات وان رسوم التسجيل 

والداللية عىل املشري
منفذ العدل
ماهر عبد اليمه حسن العبودي

املواصفات :
1-رقم السيارة 45335 نينوى حمل

2-موديل السيارة 1975
3-نوع مارسيدس تريله قالب

4-املالك  احمد شدهان فرهود علوان
5-لون ازرق

6-القيمة املقدرة )خمسة وعرشون مليون دينار 
عراقي(

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 
التاريخ   /2017

اعالن
اىل املدعى علي�ه ) حيدر ابراهي�م عباس مجهول 

اليارسي (
اق�ام علي�ك املدع�ي )الس�يد مدير بلدي�ة النجف 
اضاف�ة لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
2376/ب2017/2 وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم  ) 
بالزامك بدفع مبلغ مق�داره 64.625.000 اربعة 
وستون مليون وس�تمائة وخمسة وعرشون الف 
دين�ار عن ع�دم التزامك بالعقد امل�ربم بينك وبني 
املدع�ي بخصوص انش�اء متنزه ومدين�ة العاب 
مس�احتها 9250م2 يف ح�ي االطب�اء ( ولثب�وت 
املبل�غ  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة 
القضائي و اشعار مختار حي الريموك/1 عباس 
يحيى الكرعاوي عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافع�ة 2017/8/31 وعن�د ع�دم حض�ورك او 
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض طالل سلمان مهدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 547/ب2017/5
التاريخ  2017/8/27

اعالن
اىل املدعى عليه ) سارية بهاء الدين هادي (

اقام عليك املدعي )السيد مدير بلدية النجف اضافة 
لوظيفت�ه ( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله ضدك 
واملدع�ى عليه االول وزير الع�دل اضافة لوظيفته 
والذي يطل�ب فيها الحك�م بابطال كاف�ة القيود 
الخاصة بالعقار املرقم 3/74743 حي النرص بما 
فيه القيد باس�مك واعادة تس�جيله بأسم املدعى 
ولثبوت  مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي وكتاب مكت�ب معلومات النجف بالعدد 
3603 يف 2017/3/28  عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2017/9/6 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل عبد الرضا حسن

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعل�ن مديري�ة زراع�ة صالح الدي�ن عن تاجري 
املساحات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام 
القانون 35 لس�نة 1983 وقان�ون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل فعىل 
الراغب�ني  بالتاج�ري الحضور اىل مق�ر املديرية 
الكائ�ن يف ص�الح الدي�ن /تكريت الس�اعة 10 
صباحا مستصحبني  معهم التامينات  القانونية 
البالغ�ة 20% م�ن القيمة التقديري�ة  ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة مصاريف واجور النرش 
وستجري املزايدة يوم الثالثني اعتبارا من اليوم 

التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

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

البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد 1907/ب/2017
التاريخ 2017/8/23

اعالن 
املدعى عليهم�ا /1-بطرس  اىل 

حنا بوال
2- توما حنا بوال

اقام املدعي نارص محمد حاذور 
الدعوى البدائية املرقمة 1907/

ب/2017 ض�دك يطل�ب فيه�ا 
الحكم ل�ه بنقل ملكي�ة العقار 
املرق�م 51/39 الك�زارة وفق�ا 
لق�رار مجل�س  قي�ادة الث�ورة 
املنحل املرقم 1198 مع تحميلك  
واتع�اب  واملصاري�ف  الرس�وم 
املحاماة وملجهولية محل اقامتك 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحضور اىل ه�ذه املحكمة يوم 
م�ن  ارس�ال  او   2017/9/11
ين�وب عن�ك قانون�ا وبعكس�ه 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

بموجب قرار تثبيت العائدية املؤرخ يف 
2017/7/24 الصادر من لجنة تثبيت 
امللكي�ة يف الزبري حول تثبي�ت عائدية 
تمام العقار 868/ الجمهورية بأس�م 
)قاسم نارص حسني( استنادا الحكام 
املادة ) 49( من قانون 43 لسنة 1981 
وقد تقرر اعالن هذا القرار مدة ثالثني 
يوم�ا وع�ىل م�ن لدي�ه اع�راض عىل 
القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاسة 
محكمة االس�تئناف اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش ه�ذا االعالن وعن�د انتهاء 
امل�دة املذكورة وعدم ورود اش�عار من 
رئاسة االس�تئناف بوقوع الطعن عىل 
القرار لديها خالل املدة اعاله س�تبادر 
مالحظية التس�جيل العقاري يف الزبري 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطب املق�دم من الس�يد ) 
شنشول لطيف حنتوش ( الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل )لق�ب ( م�ن) املرياني( 
اىل )الدراج�ي ( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه  
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء
مهدي نعمة الوائيل

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 
واالقامة العامة

وزارة النفط
اعالن مناقصةرشكة املشاريع النفطية

رقم املناقصة: )IR-01/Rev.3/2017-5435( ت 2017/9
عنوان املناقصة :  جتهيز لوحة سيطرة واجهزة حقلية ومواد اخرى ملرشوع نصب خزان بنزين سعة 10000م3 يف مستودع الشعيبة

المساحة المقاطعةالقطعةت
بالدونم

التخمين 
بالدينار

اوصاف 
االرض

صحراوية226700/الحصى والكوز114
صحراوية2211700/الحصى والكوز214
صحراوية2211700/الحصى والكوز314
صحراوية2211600/الحصى والكوز414
صحراوية22100700/الحصى والكوز514
صحراوية22100700/الحصى والكوز614
صحراوية910900/الجزيرة71
صحراوية22701000/الحصى والكوز814
صحراوية2160800/ديوم تكريت917
صحراوية3797700 ام الرحال101
صحراوية9133800 الجزيرة11510/1
صحراوية981700 الجزيرة12510/1
صحراوية3775700 ام الرحال131
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طامعة روحي

ثالث قصص قصرية جدًا
الجنة الموصدة

       هاشم الفرطوسي

طّماعٌة روحي وقلبي غارٌق                      

                     في مقلتيك ِ وكّل َيوم ٍ يَتَبعك ْ
يا عشق دهرّي َ يا حروف قصائدي         

                    يا زهرًة احترُت أين ّ َ سأزرعك ْ
إن قلُت في كبدي اخاُف مرارًة               

                   تأتيك ِ مني أو أميُل وأخدعك ْ
أو قلُت في عيني فرّب َ دموعها          

              سقطت عليِك واغرقتِك وتدفعك ْ
إن قلت في ضلعي  فضلعي اعوٌج     

               وأخاف يوماً عن غرامي يردعك ْ
احترت يانبعي وفيض مشاعري             

                 يا ضوء بدٍر ناصٍع ما انصعك ْ
طماعٌة روحي    وتبغي     لثمها          

            شفتيِك والعسل المصفى منبعك ْ
ميناء صدري حاضراً ومهيئاً             

                 حان اللقاء فأقبلي ما أروعك ْ
جودي بوصٍل  وارحمي قلبي الذي      

       هجَر الجميع وبات يسكن مخدعك ْ

      د.حمد حاجي /تونس 

1 الجياع
------------
ثالثتهم أيقاظ، 

خرج األب يبحث عن لقمة بمزبلة وحاوية..
وأوصاه يعتني بأخته الرضيعة الراقدة.. 

مرَّ بالخيمة بائع األغراض القديمة.. قايضه برغيف وجبنة 
مالحة..

خاويا عاد األب متسائال عن البنت..
- سنرى من يفلح في بيع اآلخر! 

بينما هضمت معدته ما أكل، وعاده جوعه بشراسة..!

2 سراق المئذنة
------------
ثالثتهم سراق..

األول صاعقا، يلتفت الى المصلين الذين يتهمونه بسرقة بوق 
المئذنة : هيا نبشوا جيوبي، ولن تجدوا فيها صومعة..

الثالث قبل تزوير االنتخابات يهمس للناخب :
- ال يصلح صاحبنا.. كان يرحب بتفتيش الجيوب ..

3 دار الحكمة
------------

ثالثتنا ُكتَّاب،
واحد فقط يرغم أحدنا على اإلنحناء والركوع.

ال يتوفر نص بديل تلقائي.

         عماد الدين موسى

ثّمة ما ي�دلُّ على إنهاٍك ت�اّم في عموم 
أج�واء المجموع�ة الش�عريَّة الجديدة 
للش�اعر  معارف�ي”  م�ن  “الخري�ف 
السوري نجيب جورج عوض، الصادرة 
ع�ن منش�ورات المتوّس�ط )إيطالي�ا- 
2016(؛ البالغ�ُة إذ تك�وُن دالَّ�ة عل�ى 
وصول الش�اعر إلى مرحلة اإلنهاك من 
الحياة ومن الذك�رى وحّتى من الحّب، 
األخي�ر ال�ذي يحتف�ي ن�ّص نجيب به 

كأيقونٍة للتعب واإلنهاك!
القصائد مرتَّبة وفقاً لأللم، وفقاً لتطابق 
األلم م�ع الحياة وبالتال�ي التطابق مع 
ما ُيس�تدّل عليه من الكلم�ات المدّونة 
ِشعراً، بتؤدٍة يمضي الشاعر في تدوين 
إنهاك�ه كي يكون عالم�ًة فارقة تمّيزه 
عن غيره من البش�ر، ولتكوَن القصيدُة 
ُس�كَراً من نوٍع آخر، غير الذي يس�ّببه 
الكحول، ثّم�ة ما يمِكن أن ُيثِمَل لمجرَّد 
راً، عل�ى الرغم من أّن  الغ�وص فيِه تذكُّ
الكح�ول ه�و الكائ�ن األرّق الحاض�ر 
في ثناي�ا القصائ�د، اللعب م�ع اليأس 
واالنكسارات ربّما فقط لتزجية الوقت 
الثقي�ل عل�ى الياِئ�س والُمنَهِك ش�عراً 
وكتابًة: “في الليلة الماضية/ لعبت مع 
�هام/ ونحُن نعبُّ البيرة حتَّى  الله بالسِّ
الفج�ر/ ونزع�ُم أنَّ دموعن�ا قط�رات 

عرٍق/ زربت من جباهنا الالهبِة”.
تمضي قصائُد المجموعة برّمت�ها نحو 
توثي�ق األلم واليأس والخي�ال والحّب، 
وبمباغتٍة لغويَّة ينكش�فُ األلم صريحاً 
وفَق صراحة اللغة المكتوبِة بها، دونما 
موارب�ٍة أو توري�ة، إذ إّنه ما من ش�يٍء 
ف�ي الخفاء يمكن االس�تناُد إليه دونما 
مخادع�ة!، ال بّد من أن تك�ون األموُر- 
كلّه�ا- واآلالُم كلّه�ا واضح�ًة كقرص 

الشمس.
تتمّي�ُز الجمل�ة الش�عريَّة ف�ي قصائد 
“الخريف م�ن معارفي” باالنس�يابيَّة، 
ش�يٌء ما كماِء نبٍع عذب يس�يُل بهدوٍء 
بين أضالع غاباٍت كثيفة األش�جار، كلُّ 
ش�جرٍة قصيدة!، وثّمة ما يعطي النّص 
بعداً خياليَّاً س�ارحاً في الفضاء الرحب 

للكلمات.
�ي النصوَص  انع�داُم اليقين كذلك يغطِّ
جمع�اء، ثّمة ال يقينيَّ�ة متواجدة، تاّرًة 
غيم�اٌت  تتوّض�ُح،  وأخ�رى  تختف�ي 
خلبيَّ�ة ال ُتمِطر، جاّف�ة وترحل دون أن 
تروي العط�ش: “وأنا هن�اك/ -عاجزاً 
كالل�ه عن فه�م العال�م وتق�����لباته 
الحمق�اء/ -لم يب�َق لي/ س�وى أن:/ 
ِيِك/  أنظر إل�ى الغض�ِب ال�ذي يغّط���

وأنِت تبتعدين فيه عن قلبي”.
تنمو اللغُة في النصوص الشعريَّة ضمن 
المجموع�ة كطف�ٍل صغي�ر ينمو وفق 
مراحل الطبيعة الُمقدَّرة، ثّمة حذوفاٌت 
كثي�رة اعتمده�ا الش�اعر، يكتش�فها 
الق�ارُئ آَن مضيِّه في مم�ّرات القراءة 
الهوام�ش،  ف�ي  المتأّمل�ة  المتعّمق�ة 
وكأّن الشعريَّة ها هنا على لقاٍء مع ما 
يجب أن ُيخَت�َزل وُيكثَّف كما في بعض 
النصوص الت�ي تنحو منحى الومضات 
القصيرة، إشراٌق ما وإضاءة على مكاٍن 
ال بّد م�ن أن ُيضاَء حتماً منعاً لاللتباس 
ش�عريَّاً كما ف�ي نّص�ه “ثل�ج”، حيُث 
ة  االختزاُل في شبابه وقّوته، اإليجاُز قوَّ
للنص�وص وق�ول المفيد فق�ط دونما 
حشٍو أو إثارٍة للغط أو اجتراُح تأويالٍت 

ال يحتملها الش�عر!: “ب�رٌد/ وبرٌد/ ثم 
ب�رٌد أكثر:/ اس�م حكايتي/ ف�ي دفتر 
يوميات الله./ ناٌر/ وناٌر/ وناٌر أشّد:/ 

اسم الله/ الساكن في رأسي”.
ثّمة في المقتطف الس�ابق من قصيدة 
“ثلج”، لغ�ٌة في أوج اختزالها، ال يمكن 
مطلق�اً حذُف كلم�ٍة واح�دة، الكلماُت 
مرصوف�ة إل�ى جانب بعضه�ا البعض 
كنوت�ٍة موس�يقيَّة، حي�ُث تجاه�ل أّية 
عالم�ٍة– مهما كان�ت بس�يطة- كفيٌل 
بمن�ح إيقاٍع نش�از للجوِّ الع�ام للّحِن/ 

القصيدة.
الحبُّ بمختلف كينوناته وتجليَّاته يبدو 
اٌر  واضح�اً، عل�ى أّن هذا الوض�وح مكَّ
ومخ�ادع، ربَّم�ا ألّن اللغ�ة خادعة هَي 
األخرى، كن�وٍع للتعبير عن كينونٍة ما، 

ت�كاُد تك�ون القصائد ف�ي المجموعِة 
، كلُّ قصيدٍة تح�لُّ محّل  عالم�ات ح�بٍّ
شهقِة عاش�ٍق منَهك من أسباب الحياة 

وتداعياتها.

ِسحر اللغة
اللغ�ُة المكتوبة س�حٌر ال ُيضاهى، هَي 
أداُة التعبي�ر األزليَّ�ة الت�ي اس�تخدمها 
البش�ُر لفه�م ما يج�ري ف�ي األنحاء، 
أم�ٌر بده�ّي!، لكن م�ا هو لي�س كذلك، 
المجازف�ة في االختص�ار والبالغُة في 
الداللة باستعمال تلك اللغِة شعراً، حيُث 
اغتراب الشاعر مترَجَماً ِعبَر اللغة، بها 
تكوُن الدالالُت صريح�ة دون أن يكون 

هناك داٍع للشرِح واإلسهاب.
اللغة ت�كاُد تكوُن مطواع�ة في معجم 
شاعرنا، كّل ما يمكن أن يكون بسيطاً، 
عميقاً ف�ي اآلن ذاته يس�تخدمُه كي ال 
يخوَن اللغ�َة وعمقها، ولك�ي ال يكوَن 
مس�اِهماً ف�ي االس�تخفاف الش�عرّي 
كم�ا يحصل في وقتنا الّراه�ن، ثّمة ما 
يمك�ُن أن يكون في غاي�ة الجمال حيَن 
اس�تخدام اللغ�ِة بطريقته�ا الصحيحة 
وف�ي مكانها، حي�ُث اس�تخدام النّص 
الشعرّي وتقطيعه عبر لغٍة تكاُد تكوُن 
مس�رحيَّة وم�ن الممك�ن تأديتها على 
الخش�بِة الُمض�اءة بخيِط ن�وٍر: “كيف 
أقنُع العالم/ والله/ وأنِت/ أنني ال أريد 

أن أكون/ ال أريد/ أن/ أكون..”. 

خياُل الحّب
الح�ّب،  قصائ�د  ُتحص�ى،  وال  كثي�رٌة 
األخي�رة كعالم�اٍت فارق�ة ف�ي كّل ما 
دّون م�ن أجناس األدب، لكن ثّمة خياٌل 
ناقٌص، يحاول الش�اعر االقت�راَب منه 
وتغذيت�ه بالكلم�ات ودفق�ات خيال�ه، 
الدنّو برأف�ٍة من الحب كموضوعٍة ال بدَّ 
من أن تكون دسمًة بجرعاٍت عالية من 

الخيال، كي يكون السرُد في أوجه.
الش�عُر ال يحتمُل الزوائ�د، يلفظ كل ما 
بداخله م�ن زياداٍت غي�ر مجدية، فيما 
كقطع�ِة  الجّوان�ي  بالخي�ال  يحتِف�ظ 
ألم�اٍس ن�ادرة، أو ربّم�ا كقل�ٍب للقلب 
غير الذي يتراءى لنا، لكن والحال هذه، 
تبدو بعض النصوص الشعريَّة في غير 
موقعه�ا م�ن المجموع�ة، حي�ُث كان 
يمك�ن لها أن تكوَن ف�ي جّوها الخاّص 
بها، أن تكون قصائ�د حٍب يغلب عليها 
طابع المباشَرة، الحّب بنياناً للنصوص 
واللغة ف�ي مكاٍن مس�تقّل جامع: “ما 
زلُت أنظ�ُر باتجاِه صدى كلماتِك/ كمن 
يمك�ُن لقلب�ه اآلَن أن يخل�َع ح�ذاءُه/ 
ويغ�رَق في النوِم على أريكِة الصمت./ 

ى بِك/ ويس�تعمل  كمن يمكنه أن يتغطَّ
ذكراِك مخدَّة”.

الخي�اُل موجود بكثرة، الخياُل س�ائس 
للح�ّب نحو ال�دروب المض�اءة. ما يوّد 
قوله الش�اعر مندلقاً دفعًة واحدة دون 
توّقف، وكأّن سيالً ما ال بّد من أن يغمر 

العالم كالماً وخياالً أنهكته الحياة.

ثنائّية “الغياب- الفقد”
ليس بإتياٍن لجدي�د، الحديُث عن الفقد 
إّنم�ا  للنص�وص،  كثيم�اٍت  والغي�اب 
المعالج�ُة ت�كاد تك�ون مختلف�ة ف�ي 
نصوص “الخريف م�ن معارفي”، بدءاً 
من العن�وان ذاته، الخري�ُف محيالً إلى 
الفقد والغياب، الخريُف كصديٍق يعرفه 
الشاعر ويعي تقلّباته ودالالته شعريَّاً: 
“كيف يغس�ُل ماءِك قلبي/ وأنِت س�يٌل 
ينحدُر تاركاً إيَّ�اي/ مطموراً في بركِة 

فقدانِك الموحلة؟”.
حّت�ى العناوي�ن ف�ي بع�ض نص�وص 
المجموعة ُتحيُل إلى الغياب قبل الولوج 
في عالم القراءة وتتبَّع الش�عر كما في 
نّص الش�اعر المعن�َون ب�”تنفُض عن 
كتفيك غبار غيابك؟”، التعّجب ومحاولة 
االس�تفهام لتوضيح ما يجري على إثر 

الغياب.

جمالّيات التقطيع
تتألّ�ف المجموع�ة م�ن ثالثة أقس�ام، 
“الخري�ف م�ن معارفي”، و”ل�وٌن في 
الليل”، و”أريُد أن أصي�ر كرزة”، تقنية 
تعطي مالمح االخت�الف ما بين عوالم 
مجموع�ة م�ن القصائد وأخ�رى، فإن 
كان الغي�اب ف�ي القس�م األّول متوّفراً 
يض�جُّ  الثان�ي  القس�م  ف�إّن  بكث�رة، 
باالنتظار والش�يخوخِة والرياِح كفعٍل 
خارج�ي طبيعّي مدّمر، ليك�ون الثالُث 

محتفياً بالطبيعة كنّص: 
“قدماَي من صدٍف ي�داَي من طحلب”، 
دالالٌت ورم�وز يس�تند إليه�ا الش�اعر 
ل والقب�ِض على دقائَق  للتعبي�ر والتأمُّ
من الوقت الزائ�د كي يكون االنتظاُر ذا 
وق�ٍع أخّف عل�ى الّرهافِة والهشاش�ة: 
“أكاُد أغف�و في حضن الش�مس/ حين 
تلكزني نسمة باردة/ أنتفُض منتبهاً/ 
أنن�ي م�ا زلُت ف�ي مكاني/ أش�يُخ في 

انتظاِرك”.
“كياس�مينٍة تغرق في محب�رة” يغرق 
ج�ورج نجي�ب عوض ف�ي مي�اه حّبه 
وخيبات�ه وانكس�اراته، يرف�ع األقداح 
عالي�ًة ك�ي يك�وَن عل�ى مقرب�ٍة م�ن 
ل إغفاءًة ُتذِهب  الهذيان، أو ربّما ليتحصَّ

عنُه وجع االنتظار وغلبِة الشيخوخة.

اخلريف من معاريف : الشعرية املحتفية باإلهناك

ثقافة النص الروائي 
يقدم الكاتب والناقد المغربي شعيب حليفي في كتابه “ثقافة النص الروائي”، 
الص�ادر عن منش�ورات مكتبة الم�دارس بالدار البيضاء، تجربت�ه النقدية في 
القراءة المنفتحة على الثقافة والمجتمع من خالل نصوص روائية قرأها لكتاب 
ع�رب، وهي “بولن�وار” لعثمان أش�قرا، “العميان” لعبدالعزي�ز آيت بنصالح، 
“امرأة النس�يان” لمحمد برادة، “جمانة امرأة البوغاز” لمحمد بروحو، “ثورة 
المريدين” لس�عيد بنس�عيد العلوي، “لون الروح” لص�الح الدين بوجاه، “َوْي 
إذن لس�ت بإفرنجي” لخليل أفندي الخوري، “زاوية العميان” لحس�ن رياض، 
“الحب والزمن” لس�عيد س�الم، “إصرار: غابت س�عاد” لبوش�عيب الساوري، 
“صبرا” لسعيد شهاب، “أنا الغ���������ريق” ألحمد ضيف، “سجاد عجمي” 
لش�هال الُعجيل�ي، “مالئك�ة الس�راب” لموليم العروس���������ي، “س�قف 
الكفاي�ة” لمحمد حس�ن علوان، “زم�ن الطلبة والعس�كر” لمحم�د العمري، 
“األيام الباردة” لمحمد غرناط، “س�وق الحميدية” لس�لطان سعد القحطاني، 
“زم�ن الخوف” إلدريس الكنب�وري، “القاهرة الصغي�رة” و”كيف ترضع من 
الذئب�ة دون أن تعض�ك” لعمارة لخوص، “عرس بغ�ل” للطاهر وطار، و”أنثى 

الليل” لمراد يوسفي.

السرية والعنف الثقايف
يحفر كتاب “الس�يرة والعنف الثقافي: دراسة في 
مذكراِت ش�عراء الحداثة بالعراق” للناقد العراقي 
محم�د غ�ازي األخ�رس، الص�ادر ع�ن سلس�لة 
“دراسات فكرية” في جامعة الكوفة، في مذكرات 
جيلْين من المثقفين العراقيين، رواد الش�عر الحر 

والستينيين.
يق�دم المؤلف عم�ال أكاديميا مميزا يكش�ُف فيه 
المضم�راِت ف�ي الوع�ي ه�ؤالء المثقفي�ن م�ن 
مالحق�ة تراك�م كبي�ٍر م�ن النص�وِص والوثائق. 
يحاول األخرس أن يتبين نوازع المثقفين الخفيَة 
وهم يخوضون في صراعات ثقافيٍة وأيديولوجيٍة 
نوازَع الش�ر والعن�ِف والعمى العقائ�دي. الكتاب 
كشف لتشوهات في أيقونات المثقفين والشعراء 
الذين م�ألوا الدنيا ف�ي النصف الثان�ي من القرن 

العشرين.

مدير قرص الفنون يف القاهرة حممد أبراهيم توفيق : الفن العراقي قائم عىل حضارة وجتدد
            حوار / ناهدة الدراجي – القاهرة 

يش�كل الفن التش�كيلي في مصر جزءا مهما 
ج�دا من الحركة الفنية التي تزخر بها البالد , 
ويحظى بأهتمام كبير من قبل الدولة والعديد 
من المؤسسات المدنية الداعمة لذا فهو يحقق 
طفرات نوعية ف�ي مصرويحرص المعنيون 
هن�ا على تالق�ح االفكار مع االخرين س�واء 
ف�ي المحيط العرب�ي او العالمي ويتجلى ذلك 
من خالل عشرات المهرجانات التي يحتظنها 
قص�ر الفنون في قط�اع الفنون التش�يكلية 
بوزارة الثقافة المصرية , وللوقوف على اخر 
ماوصلت اليه مستويات دعم هذا الفن الراقي 
كان البد لنا من دخول قصر الفنون هذا الذي 
وجدن�ا في�ه كل االب�واب مفتحة وف�ي غاية 
الترحاب الس�يما بعدما عرف الحاضرون أننا 
م�ن بلد الف�ن والجمال , بلد اللوحة والرس�م 
والنحت الع�راق الغالي على قلوب المصريين 
كما عب�روا لنا ف�ي حوارنا هذا مع االس�تاذ 
محم�د أبراهي�م توفي�ق مدير قص�ر الفنون 

بوزارة الثقافة المصرية . 
*هل يمكن أن نتعرف على طبيعة هذا المكان 

؟
/ نع�م , ه�ذا الم�كان كان عب�اره ع�ن قاعة 
تابع�ة للمركز القوم�ي للفنون التش�كيلية , 
كان يس�مى قاعة ) النيل ( ويقام فيها العديد 
من المعارض الفنية المحلية والدولية , ولما 
حص�ل الزلزال المعروف للجميع أثر ذلك على 

القاعة بشكل مباش�ر او غير مباشر , فأتخذ 
قرار أن يتم اعادة بناء القاعة مره ثانية , اخذ 
العمل فيها حوالي س�تة سنوات لتتطور بهذا 

الشكل.
*لمن تتبعون اداريا ؟؟

الفن�ون  لقط�اع  تابع�ون  االن  نح�ن   /
التش�يكيلة التاب�ع لوزارة الثقاف�ة ومعنيين 
بالفن التش�كيلي فقط بكل مايخصه س�واء 
المع�ارض الفردية او الجماعية , وقد س�بق 
ان ش�ارك فنان�ون عراقي�ون كب�ار هنا في 
العدي�د م�ن أنش�طة القص�ر .طبعا الش�كل 

الحالي للقصر أسمه قصر الفنون وفيه سبع 
قاع�ات عرض ) كاليري ( وفي الداخل توجد 
أكبر مكتبه تشكيلية متخصصة بهذا المجال 
وفيه قاعة للورش الفنية , لدينا قاعة سينما 
أيض�ا مجهزة جيدا , وله�ذا يعد القصر واحد 
من اكبر قاعات العرض في الش�رق االوسط 

.
*ماهي أبرز االنش�طة والفعالي�ات اليومية 

هنا ؟
/ نح�ن نش�اطاتنا معني�ة بالفن التش�يكلي 
اساس�ا , لدينا معارض أساس�ية سنويا مثل 

) صال�ون الش�باب ( تح�ت س�ن الخامس�ة 
والثالثين , لدينا معارض دولية مثل ) بينالي 
القاه�رة ( وهذا معروف جدا على مس�توى 
العال�م كل�ه يش�ارك في�ه كل ع�ام اكثر من 
خمس�ين دولة , نقيم ايض�ا معارض نوعية 
للنح�ت والتصوي�ر والكراف�ك , ويصاح�ب 
ه�ذه المعارض عدد من االمس�يات الثقافية 
والفنية والن�دوات الفكرية , ونحرص كذلك 
بالف�ن  الموهوبي�ن  االطف�ال  تعلي�م  عل�ى 

التشيكلي ودعمهم .
التش�كيلي  الف�ن  ع�ن  أنطباعك�م  *ماه�و 

العراقي ؟
/ الف�ن العراقي فن قائم على حضارة وعلى 
تأري�خ , اليمك�ن الح�د ان ينك�ره أو يتهمه 
بالبدائية , هو شبيه جدا بالفن المصري النه 
يستند الى حضارة كبيرة وعريقة جدا , وكل 
الفنانين العراقيين معروفين ومحترمين في 
العالم كله ولهم أس�ماء رنانه .نحن نس�مع 
ون�رى م�ن خ�الل االع�الم تواص�ل الحركة 
الفني�ة العراقي�ة والحرص عل�ى ديمومتها 
م�ن قبل الفناني�ن انفس�هم ونراقب حقيقة 
بأهتمام مايحيط بهم الننا واثقون ان الوسط 

المحيط له أثره على النفان لذلك نقرأ الساحة 
الفنية من خالل ح�رص الفنان على ان يبدع 
وبس�تمر ويضل وينتج لذلك استطيع القول 
أنن�ا مطمئنون عل�ى الفن العراق�ي والفنان 
العراق�ي ,الفن ج�زء اليتجزأ م�ن المجتمع 
ويقدر ان يناقش القضايا برمتها بشكل فني 
ومحترم والأعتقد شخصيا أن صراعا ممكن 
أن ينش�أ من خالل الفن النه يعرض القضية 
بعي�د عن أي انتماء مذهب�ي او طائفي ولهذا 
يقال دوما بأن الفنون هي رس�الة الش�عوب 

الخالدة التي تعبر الحدود وتدخل القلوب .
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تنويه 
كن�ا قد نرشنا يف جريده املس�تقبل 
بالع�دد)1504( يف 20 / 8 / 2017 
اعالن مديريه زراع�ه صالح الدين 
وقد ورد س�هوا يف الحقل رقم )22( 
خان�ه املس�احه )50( دونم خطاء 
والصحي�ح )20( دونم ل�ذا اقتىض 

التنويه

اىل / السادة مسامهي رشكة  احلمراء للتامني )رشكة مسامهة خاصة ( بغداد..
م / دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة

اس�تنادا الحكام املادت�ن 86 و 87 من قانون الرشكات  رقم 21 لس�نة 1997 وتنفيذا 
لق�رار مجل�س االدارة يف 1 / 8 / 2017  يس�عدنا ويرسنا دعوتك�م لحضور االجتماع 
الس�نوي للهيئة العامة يف الس�اعة  العارشة  من صباح يوم الثالثاء بتاريخ 3 / 10 / 
2017  يف مقر الرشكة  الكائن يف الكرادة – العرصات الهندية – عمارة الحمراء  مجاور 

مكيس مول للنظر يف جدول االعمال االتي:
1.االستماع ومناقشة تقرير مجلس االدارة حول نشاط  الرشكة  للسنة  املنتهية يف 31 

/ 12 / 2016 واملصادقة عليه.
2.االس�تماع اىل تقرير مراقب حسابات الرشكة وكذلك مناقش�ة الحسابات  الختامية 

للسنة املالية املنتهية  يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها.
3.اقرار مقسوم االرباح

4.تعين مراقب حس�ابات  الرشكة  للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 وتحديد 
اجوره.

5.النظر يف براءة ذمة اعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافئتهم.
نرجو حضوركم ش�خصيا او انابة غريكم  من املس�اهمن بموجب سند انابة او الغري 
بوكال�ة مصدقة من كاتب العدل وابراز ش�هادة االس�هم االصلية واي�داع االنابات  لدى 
الرشك�ة قب�ل ثالثة  ايام من موعد االجتم�اع مع مراعاة اح�كام املادتن 91 و 94 من 
قانون الرشكات  رقم 21 لسنة 1997 ويف حالة  عدم حصول  النصاب القانوني يؤجل 

االجتماع اىل يوم )الثالثاء( يف 10 / 10 / 2017  يف نفس املكان والزمان.
ومن الله التوفيق

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 
2017/7/24 الص�ادر م�ن لجن�ة تثبي�ت 
امللكي�ة يف الزب�ري حول تثبي�ت عائدية تمام 
العق�ار 2273/ الجمهوري�ة بأس�م )مهند 
قاس�م نارص( اس�تنادا الحكام املادة ) 49( 
من قانون 43 لس�نة 1981 وقد تقرر اعالن 
هذا الق�رار مدة ثالثن يوم�ا وعىل من لديه 
اع�راض ع�ىل الق�رار املذكور الطع�ن فيه 
لدى رئاسة محكمة االس�تئناف اعتبارا من 
الي�وم التايل لن�رش هذا االع�الن وعند انتهاء 
املدة املذكورة وعدم ورود اش�عار من رئاسة 
االس�تئناف بوقوع الطعن عىل القرار لديها 
خالل املدة اعاله ستبادر مالحظية التسجيل 
العق�اري يف الزب�ري بالتس�جيل وف�ق ه�ذا 
القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

اعالن
بن�اء عىل الط�ب املقدم من الس�يد ) محمد 
ص�دام جاس�م ( ال�ذي يطلب فيه تس�جيل 
)لقب ( من )فراغ( اىل )املوسوي ( فمن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه  سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 24 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
اللواء
مهدي نعمة الوائيل

مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
العامة

اعالن
بناء عىل الطب املقدم من الس�يد ) عيل حاتم جاس�م ( الذي يطلب فيه تسجيل )لقب 
( م�ن) ف�راغ( اىل )املوس�وي ( فمن لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه  سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 

املادة 24 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء
مهدي نعمة الوائيل

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4071/ش2017/3

التاريخ 2017/8/27
اعالن

اىل املدعى عليه /احمد حنيدق ماحي
والشخص الثالث /محمد حنيدق ماحي 

اقامت املدعية )سكينة سعيد محمد ( عليك الدعوى بالعدد 4071/ش2017/3 امام 
ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا تصحيح القس�ام الرشعي املرق�م 279 يف 2009/2/22  
وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي املكرمه/

النجف ق�ررت املحكمة تبليغكم بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن يوميتن وعليك الحض�ور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
القادم املوافق يوم 2017/8/31 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 

ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عامر حسن حمزة 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 771/ب2016/3
التاريخ 2017/8/24

اعالن
اىل املدعى عليه ) سامر حسن دويك( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 771/ب2016/3   بتاري�خ 2017/3/29 
واملتضمن الحكم بالزامك بتاديتك للمدعي محمد حسن جعفر  مبلغا مقداره ) ثالثة 
مالي�ن وس�بعمائة واثنان وثمانون الف دينار عراق�ي(  عما بذمته له بموجب وصل 
االمان�ة املحرر بتاري�خ 2014/9/25 ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الس�عد جواد كاظك شرب لذا تقرر  تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميتن ولك حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة البتات وفق 

االصول
القايض خالد جابر عبيد

فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندس�ن بأس�م )اسعد 
محم�د طاهر ( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية الطالبة بأسم )شهد طالل كاظم 
( الصادرة من املعهد التقني برصة قسم املحاسبة 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

تنويه
سقط سهوا عبارة توجد ستة محالت عىل الشارع 
الفرع�ي يف اعالن محكمة ب�داءة البرصة بالدعوى 
املرقم�ة 23/ب/2011( والذي تم نرشه يف جريدة 
املستقبل العراقي بالعدد 1496 لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1847/ب/2017
التاريخ 2017/8/27

اعالن
اىل املدعى عليه /يوسف عبيد

اقام املدعون/ 1-محمد طارق محمد وداد الكاتب 
2- فات�ح محمد وداد الكات�ب 3- هبه عبد الكريم 
عبد ال�رزاق 4- نردين عبد الكري�م عبد الرزاق 5- 

اكثم عبد الكريم عبد الزراق 
1847/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى    
ام�ام هذه املحكم�ة ض�دك والتي يطلب�ون فيها 
الحكم بازالة ش�يوع للعقار تسلسل 169 الكزارة   
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي  ملنطق�ة   حي 
الزه�ور  علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن 
يوميتن بالحضور امام هذه  املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2017/9/12 وعند عدم حضوركم 
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 212 / 2017
التاريخ 27 / 8 / 2017 

مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة
اىل املدي�ن / رياض صاحب حس�ن / العطيفيه / ش الجادرجي زقاق 

39 بالدالله قرب جامع الجادرجي
لقد تحقق من اشعار مركز رشطة الكاظمية املرقم 12522 يف 21 / 8 
/ 2017 وتأييد املجلس املحيل لحي العطيفيه انك مجهول محل االقامة 
ل�ذا نخربكم بأنه تقرر حجز االموال غري املنقولة وهو العقار تسلس�ل 
157 / 208 م عطيفيه لقاء طلب الدائن مؤيد نجم عبد روضان البالغ 
412,500,000 ملي�ون دينار فيج�ب عليكم اداء املبل�غ املذكور ادناه 
خ�الل مدة عرشة ايام م�ن اليوم التايل لتاريخ الن�رش بهذا االخبار واال 
ف�إن االموال املحجوزة بموجب هذا القرار س�تباع وفقاً للقانون وذلك 

استناداً للمادة ) 87 ( من قانون التنفيذ  .
املنفذ العدل

تنويه 
كن�ا قد نرشنا يف جريده املس�تقبل 
بالع�دد)1502( يف 16 / 8 / 2017 
اعالن مديريه زراع�ه صالح الدين 
وقد ورد س�هوا يف الحقل رقم )13( 
خانه التخمن )100( دينار خطاء 
والصحيح )600( دينار لذا اقتىض 

التنويه

د.يارس صربي عبد الرؤوف
رئيس جملس االدارة

درة هذه حقيقة اخلالفات.. ولـم تكن العاملية مسعى بالنسبة إيل
نجمة تونسية حققت نجاحا كبريا ولفتت 
األنظار اليها منذ بداياتها يف مرص، ورغم 
أنها وقت تواجدها يف تونس قبل الحضور 
ملرص، ش�اركت يف تجارب قصرية يف أفالم 
عاملية، إال أنها فّضلت أن ُتحقق النجومية 
والنج�اح يف الوطن العربي أوال ويف الوقت 
نفس�ه تتمن�ى العاملية وتحقي�ق النجاح 
يف اماك�ن أخرى.. هي النجم�ة درة التي 
تتحدث عن مشاركتها بفيلمن يف موسم 
عيد الفطر املايض، وس�بب تركيزها عىل 
تقديم الكوميديا واملنافس�ة مع األعمال 
األخرى، وتكش�ف عن موقفها من الندم 
والنج�اح يف الف�ن والرض�ا ع�ن النفس 

وأشياء كثرية أخرى، يف اللقاء التايل:
يف البداية.. كيف ترين مشاركتك بفيلمن 
دفع�ة واحدة خالل موس�م عي�د الفطر 
امل�ايض وهما »تصبح عىل خري« و »عنر 

ابن ابن ابن شداد«؟
سعيدة للغاية باملشاركة يف العملن، وكل 
فيلم كان ل�ه ما يميزه عن اآلخر س�واء 
يف األدوار أو يف فري�ق العم�ل أو التع�اون 
م�ع النجوم وكذل�ك حتى يف الج�و العام 
وطبيع�ة كل عم�ل، وحينم�ا قبل�ت كل 
فيلم لم أكن أعرف بموعد عرض العملن 

واألمر مجرد مصادفة وليس أكثر.
وملاذا اخرت املش�اركة بعملن من النوع 

الخفيف والكوميديا؟
هناك إخت�الف كبري بن الفيلمن، فاألول 
ه�و »تصب�ح ع�ىل خ�ري«، وه�و الي�ت 
كومي�دي رومان�يس وله قص�ة مختلفة 
ع�ن الفيل�م الثان�ي وهو »عن�ر ابن ابن 
ابن ش�داد« والذي يدور يف إطار كوميدي 
فانتازي بع�ض اليشء، ف�كال العملن ال 
يش�به احدهما اآلخر ول�م يكن هناك أي 
تعارض بالنس�بة يل عىل عرض الفيلمن 
بموسم سينمائي واحد، كما أنني قدمت 
الكثري من األدوار التي تحتوي عىل الدراما 
بمختلف أش�كالها وكان ينقصني تقديم 
أعمال كوميدية وخفيفية للناس وحينما 
ُعرضا عيل كليهما ووجدت إختالفا يف كل 

منهما، لم أتردد يف قبولهما.

وكي�ف كان التعام�ل م�ع فري�ق عم�ل 
»تصب�ح ع�ىل خ�ري« وخصوص�ا يف ظل 
م�ا تردد ع�ن أن هناك خ�الف مع بعض 

األبطال؟
ل�م تكن هن�اك أي خالفات داخ�ل العمل 
س�واء بيني وب�ن أي فن�ان أو بن فنان 
وآخر. األمور كانت تس�ري بشكل طبيعي 
والعالق�ة ب�ن فري�ق العم�ل كل�ه كانت 
طيب�ة للغاية ورائعة، وال اعرف ملاذا ُيردد 
البعض أخبارا غري صحيحة عن خالفات 
وش�ائعات وأم�ور ال أس�اس له�ا م�ن 
الصح�ة، فالكواليس كان�ت رائعة وكان 
هناك جو من الكوميديا واإلنس�جام بن 

فريق العمل كله.
وماذا عن املنافس�ة مع أفالم س�ينمائية 

أخرى شاركت بموسم عيد الفطر؟

لم أرّكز عىل املنافس�ة بقدر ما ُكنت أرّكز 
وق�ت التصوي�ر ع�ىل تقدي�م دوري عىل 
أكم�ل وج�ه ألنن�ي وقتها لم أك�ن أعرف 
حت�ى موعد ع�رض الفيلم�ن أو األفالم 
التي س�يتم عرضها معه بموس�م واحد، 
ولكن طاملا أن األصداء التي وصلتني عن 
العمل�ن إيجابية فأنا ال أهتم باملنافس�ة 
م�ع األعم�ال األخ�رى ألن ه�ذه ليس�ت 

مسؤوليتي.
وهل أنت راضية عن نفسك؟

بالتأكي�د راضية عن نف�يس وعّما قدمته 
وظه�رت به يف مش�واري الفني، ولكنني 
أطم�ح اىل تحقيق كافة أحالم�ي الفنية. 
بدأت م�ن خالل الس�ينما وبعدها دخلت 
التلفزي�ون وأتمن�ى أن أُش�ارك بأعم�ال 

سينمائية مهمة.

وهل هن�اك أدوار معينة تتمنن تقديمها 
خالل الفرة املقبلة؟

أتمنى أن أن�وع يف أدواري وأُقدم نوعيات 
جدي�دة. منذ بدايت�ي الفنية وأن�ا أحاول 
أن أظهر بش�خصيات مختلفة عىل مدار 
أعم�ايل كي أزّين مش�واري به�ا، والحمد 
لل�ه قدم�ت الكث�ري م�ن األدوار املتنوعة 
والتي حققت به�ا نجاحا كبريا وحققت 
طموحات كثرية ولكن دائما يظل اإلنسان 
الناجح يف طموح دائم ومثابرة مع نفسه 

ليستمر عىل وترية النجاح طوال العمر.
ش�اركت يف تج�ارب س�ينمائية صغ�رية 
ولكنه�ا عاملي�ة، مل�اذا ابتع�دت ع�ن هذا 

الطريق؟
مشاركتي يف فيلمي »كولسيوم« و »رحلة 
لويزا« كان�ت من خالل أدوار صغرية ولم 

أسَع لهذا األمر وقتها بل أن هذه األعمال 
كان يتم تصويرها يف تونس قبل أن أسافر 
إىل م�رص فجاءت الفرص�ة لكي أظهر يف 
مش�اهد قليلة، ولم تكن العاملية مس�عى 
بالنس�بة إيلّ ع�ىل اإلط�الق ألن تحقي�ق 
الش�هرة والنج�اح يف الوط�ن العربي هو 

أهم ما أتطلّع اليه يف الوقت الحايل.
وه�ل هن�اك ن�دم ع�ىل أي م�ن أعمال�ك 

الفنية؟
ال أبكي أبدا ع�ىل أي يشء مىض ولم أندم 
يوما ع�ىل أي دور قدمت�ه ألنني ال أجعل 
نفيس أص�ل اىل هذه املرحل�ة، فأنا أفعل 
ما ع�يّل وأخت�ار أدواري بش�كل مختلف 
وأؤديها بأفضل ش�كل ممكن ويف النهاية 
التوفيق من عند الله، وأحيانا أشاهد أحد 
أدواري واألصداء تكون طيبة للغاية عليه 
وأجلس ألتخيل أنني أؤديه بش�كل أفضل 
م�ن ذل�ك، كنوع م�ن التم�رد ومحاوالت 

التطوير.
وماذا عن الثقة يف النفس؟

الثقة يف النفس موجودة وبنس�بة كبرية، 
وأعتقد أنه�ا نابعة من الربية الس�ليمة 
والخ�ربات الحياتي�ة س�واء العملي�ة أو 

اإلنسانية.
وماذا يعني لِك النجاح؟

النجاح هو الدافع نحو اإلستمرارية بأي 
يشء يف الدنيا، وهو املس�عى ألي شخص 
ُيريد أن ُيحّقق ذاته وطموحاته، ولكن يف 
الوقت نفس�ه هو يشء صعب وال يتحقق 
بس�هولة ب�ل أن تحقيق�ه أم�ر صع�ب 
للغاية، ويف الفن، األمر يعتمد عىل عنارص 
كثرية من بينها القبول والعمل عىل الذات 
والجهد واإلختي�ارات الصحيحة، اضافة 
اىل ع�دة أم�ور أخرى وع�ىل رأس كل ذلك 

يبقى ان التوفيق يأتي من الله.
ويف النهاي�ة.. ه�ل حقق�ت طموحاتك يف 

الفن؟
حققت جزءا كبريا منها ولكنني يف سعي 
اىل أن أُحق�ق املزي�د ألنن�ي أح�ب عم�يل 
وأس�عى ألن أط�ّور نف�يس في�ه وأصبح 

أفضل وأفضل.

الدين ىف السينام

عندم�ا تتصف�ح كتاب »أنبي�اء ىف الس�ينما العاملية« قد 
يدهش�ك ه�دى فخامت�ه ىف طباعت�ه وتجلي�ده »تحفة 
حقيقي�ة تفتخ�ر به�ا ىف مكتبت�ك« حافل�ة باملعلومات 
املوثق�ة بالتاري�خ واملص�ادر وموثق�ة بالص�ور امللونة 
النادرة. لكن ما يدهش�ك أكثر أن ه�ذا الجهد الفنى قام 
به ش�خص واحد هو الباح�ث والناقد س�امح فتحى - 
الذى تحمل بمف�رده إنجاز هذا العمل بدقة معتمدا عىل 
خربت�ه البحثي�ة فهو صاح�ب تجربة رائدة ىف تس�جيل 
تاريخ الس�ينما املرصية معتمدا عىل األفيش السينمائى 
وقد عانى طويال ىف العثور عىل نس�خ س�ليمة من أفيش 
كل فيل�م، ومن األفيش والس�ينمائى ل�كل فيلم مرصى 
كان بوابة الدخول لتس�جيل أس�ماء الفنان�ن والفنين 

وملخص ملوضوع كل فيلم.
 ومعاناة العثور عىل أفيش سينمائى صالح للطباعة.. ال 
تقارن بمعاناة تس�جيل وتحليل الفيلم الدينى - إسالميا 
ومس�يحيا - ويستعرض الناقد س�امح فتحى الظروف 
املحيط�ة بكل فيلم وحده اس�تقبال املجتمع الذى خرج 
من�ه هذا الفيل�م وأيضا مدى اس�تقبال العالم الخارجى 

له.
 إن هذا التسجيل والتمثيل املعتمد عىل الوثائق التاريخية.. 
أش�به ما يك�ون بالخرائط الجغرافية والسياس�ية التى 
ترس�م طبيعة كل دولة وعالقتها بال�دول األخرى. ومن 
هنا فإن أهمية هذا الكتاب ليس فقط من الناحية الفنية 
ولك�ن أيضا م�ن الناحية السياس�ية.. ان�ه كتاب يجب 
أن يك�ون ىف املكتب�ات العامة وىف املؤسس�ات التعليمية 
والثقافية، هذا إذا كنا نحرم فن الس�ينما ونحبها بحق 

وحقيقى.

بقعة ضوء

رءوف توفيق
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       بغداد/ المستقبل العراقي

ل�م تدخ�ر وزارة الش�باب والرياضة اي 
جه�د ممكن وع�ىل اعىل املس�تويات من 
اجل تحقيق تطلعات جماهرينا الرياضة 
ورغب�ة الرياضي�ن والدف�اع ع�ن ح�ق 
الع�راق امل�روع يف تضيي�ف املباري�ات 
الدولية عىل ارضنا وداخل مالعبنا اس�وة 
بدول العالم االخرى، وتوىل وزير الشباب 
والرياضة عبد الحسن عبطان شخصيا 
مس�ؤولية ه�ذه الجهود بالتع�اون مع 
االرسة الرياضية ممثلة باللجنة االوملبية 
واالتح�اد العراق�ي املركزي لك�رة القدم 
لح�ث االتحاد الدويل لك�رة القدم )فيفا( 
واالتحاد االسيوي االرساع عىل انهاء ملف 
رفع الحظر والذي تكلل بالنجاح يف الرفع 
الجزئي ع�ن محافظات البرصة وكربالء 
املقدس�ة واربيل م�ع اس�تمرار الجهود 
املضنية لتوس�يع القاعدة نحو ميس�ان 
وبغ�داد وص�وال اىل الرفع الت�ام للحظر 
عن ارضن�ا الحبيبة، وقد اخ�ذت الوزارة 
عىل عاتقها مبادرات هادفة وفعالة بعد 
ظهور مالعب حديثة اىل الساحة املحلية 
كان اخره�ا ملع�ب ميس�ان، ومن هذه 
املب�ادرات الفاعل�ة مباراة ودي�ة تقام يف 
التاس�ع من الش�هر املقبل ب�ن منتخب 
نج�وم العالم الس�ابقن ومنتخب نجوم 
الع�راق الس�ابقن ع�ىل ملع�ب البرصة 

الدويل ». 
قس�م االع�الم واالتص�ال الحكوم�ي يف 
الوزارة ح�اور مجموعة من نجوم الكرة 
واملتخصص�ن وخ�رج به�ذه الحصيلة 
بحسب بيان تلقته »املستقبل العراقي«: 

احرتاف 
النجم الدويل السابق واملتخصص بالشان 
الك�روي كريم صدام اوض�ح بالقول انه 
متابع لجميع تفاصيل ملف انهاء الحظر 

املف�روض عىل املالعب العراقية ويرى ان 
وزارة الشباب والرياضة تعاملت مع هذا 
امللف باحرتافية كبرية وكس�بت ود دول 
كث�رية يف التعاط�ي االيجابي، مش�ريا اىل 

ان مباراة نج�وم العراق ونجوم العالم يف 
البرصة س�تكون له�ا دالالت مهمة جدا 
وتاث�ري كبري مل�ا تحمله اس�ماء الالعبن 
لجمالي�ة  وايض�ا  تاث�ري  االجان�ب م�ن 

وجاهزي�ة ملع�ب الب�رصة ال�ذي اخترب 
س�ابقا وما نحتاجه اليوم هو التس�ويق 
القن�وات  ع�رب  املب�اراة  له�ذه  العامل�ي 
الخارجية ويمثل النجاح بعينه يف ايصال 

صوتنا ومطالبنا املروعة خاصة ونحن 
ننعم باالمن بعد انتهاء صفحة االرهاب. 

كرنفال النرص 
الالع�ب الدويل واملدرب املح�رتف يف اوربا 

الكابت�ن حي�در جعف�ر بن بالق�ول ان 
املباراة بادرة رائع�ة تجمع نجوم العراق 
ونجوم العالم وه�ي خطوة عىل الطريق 
الصحيح وتوجه نح�و العاملية املفتوحة 

الول مرة بهذه القوة والش�هرة، مضيفا 
اعتقد ان التنظيم س�يكون عىل مستوى 
الش�باب  وزارة  وأن  خاص�ة  متط�ور 
واالرسة الرياضي�ة هدفه�م رفع الحظر 
ويجب مساندة الحدث إعالميا مع تواجد 
الصحفين من العراق والعرب واألجانب 
ودعوة ممثلن من فيفا ملشاهدة املباراة 
ويمكن إقامة أكثر من مباراة بن أجيال 
عراقي�ة مثل�ت املنتخب�ات الوطنية من 
ال�رواد، وتاب�ع جعف�ر ان ملعب البرصة 
جاهز حس�ب ما اعتقد ويجب التحضري 
املبكر لنجاح املهمة ودعوة الرواد الكبار 
ملش�اهدة املب�اراة ليك�ون ع�رس كروي 
نس�تطيع م�ن خالل�ه الع�ودة إىل قلوب 
الع�راق  الجماه�ري واللع�ب ع�ىل أرض 
الطاهرة ورفع راية العراق يف كل املحافل 
ليعل�م العال�م أنن�ا ش�عب ح�ي يقات�ل 
ويبني ويلعب كرة قدم باس�م العراق بلد 

الحضارات ومعلم اإلنسانية. 

نافذة 
املدرب املعروف الكابت�ن عيل وهاب عرب 
عن سعادته بهذه املناسبة التي ستجلب 
انظ�ار العالم نحو الع�راق ومالعبه عىل 
اعىل املس�تويات عادا ذلك نافذة حقيقية 
تالق�ت به�ا وزارة الش�باب والرياض�ة 
واحرتفت ابواب االستثمار قوال وفعال يف 
التوجه اىل العالم كما انها نافذة حقيقية 
ملباريات اخرى س�تجمعنا بنجوم العرب 
واسيا واوربا واي طرف مؤثر اخر، وبن 
وهاب اننا نقرتب كل يوم من ملف انهاء 
الحظر عن مالعبنا وعىل الجميع مساندة 
وزارة الش�باب والرياضة يف هذا التوجه 
الرائع الذي يخدم الكرة العراقية ويمنح 
منتخباتن�ا فرصة اللعب عىل ارضه وبن 
جماه�ريه ، متوقع�ا ان تك�ون مب�اراة 
االس�اطري مهرجان نرص وف�رح عراقي 

كبري تنقله العدسة اىل العالم اجمع.

مباراة االساطري نافذة مهمة حنو العاملية وبوابة لرفع احلظر الكلي

متخصصون: وزارة الشباب تعاملت مع ملف رفع احلظر باحرتاف ومهنية

عبطان يوجه بحل مشاكل العب سابق
              بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الش�باب والرياضة 
عبد الحس�ين عبطان بحل جميع 
مش�اكل الالع�ب الس�ابق محمد 

تقي”.
تلق�ت  لمكتب�ه،  بي�ان  وأف�اد 
نس�خة  العراق�ي”  “المس�تقبل 
منه، ان” وزير الشباب والرياضة 

عبد الحس�ين عبطان اس�تقبل ، 
اليوم االحد، العب نادي الصناعة 
السابق محمد تقي الذي يتعرض 

لظروف معيشية صعبة”.
وق�ال عبطان خالل االس�تقبال، 
بجمي�ع  تعت�ز  ال�وزارة  ان” 
الرياضيي�ن النه�م ث�روة كبيرة 
التق�در بثم�ن وس�نقدم لهم كل 
والمعن�وي”. الم�ادي  الدع�م 

ووج�ه عبط�ان” بتوفير س�كن 
لالع�ب محم�د تق�ي ف�ي فندق 
ال�وزارة، فض�اًل عن االس�تفادة 
من خبراته في مدارس الموهبة 
الكروية”.من جانبه قدم الالعب 
محمد تقي شكره لوزير الشباب 
والرياضة الذي استجاب الزمته 

الحرجة سواء كانت مادية او 
معنوية.

اليوم.. إفتتاح ملعب الشباب يف بغداد
             بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الش�باب والرياضة ان حفل االفتتاح 
الرس�مي لملع�ب ن�ادي الش�باب الرياض�ي ف�ي 
بغ�داد س�عة 2000 متفرج س�يكون عص�ر اليوم 
االثني�ن الس�اعة الخامس�ة عصراً”.ونق�ل بي�ان 
العالم ال�وزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه، ع�ن مدير عام دائ�رة التربية 
البدني�ة والرياضة عالء عب�د القادر قوله 
ان “جه�ود وزير الش�باب والرياضة عبد 
الحسين عبطان وتواصله في تذليل جميع 
الصعب كان له بالغ االثر في اختصار زمن 
انجاز الملعب الى اقل من ثمانية اشهر فقط 
وبكلفة بسيطة لم تتجاوز 80 مليون دينار”.

وأش�ار ال�ى ان الملع�ب “ال�ذي يق�ع في 
قلب بغ�داد تحول من مجرد س�احة 

مهج�ورة مليئ�ة باالنق�اض والنفاي�ات وآلي�ات 
معطلة الى س�احة خضراء مزدان�ة بمقاعد أنيقة 
ومرفق�ات مثالي�ة تصل�ح ان تك�ون معس�كرات 
لتدري�ب منتخباتن�ا الوطني�ة واقام�ة مباري�ات 

الدوري وغيرها.

كوتينيو يضع رشطًا
للرتاجع عن مغادرة 

ليفربول

موراتا يدخل تاريخ الربيميريليج
            المستقبل العراقي / متابعة

حق�ق ألف�ارو مورات�ا، مهاج�م فري�ق تشيلس�ي، إنجاًزا 
تاريخًي�ا في ال�دوري اإلنجلي�زي الممتاز، ف�ي بداية 

مش�واره مع ناديه اللندني، ال�ذي انضم إليه قادًما 
م�ن ري�ال مدري�د اإلس�باني، خ�الل الميركاتو 

الصيفي الجاري”.
وأش�ارت شبكة )أوبتا( في إحصائية لها، إلى أن 

موراتا ب�ات أول العب في تاري�خ البريمييرليج، يهز الش�باك ويصنع 
أهداًفا في أول مباراتين بملعب فريقه الجديد”.

وس�جل مورات�ا، هدًف�ا وصنع آخر في مب�اراة الجول�ة األولى، التي 
خسرها تشيلسي بملعبه ستامفورد بريدج بنتيجة 2-3.

وفي الشوط األول من لقاء إيفرتون بالجولة الثالثة، صنع موراتا 
الهدف األول لزميله سيسك فابريجاس، وسجل الثاني.

يذكر أن ألفارو موراتا، انضم إلى صفوف تشيلس�ي مقابل 75 
مليون جنيه إسترليني.

           المستقبل العراقي / متابعة

وضع البرازيلي فيليب كوتينيو، العب ليفربول اإلنجليزي، ش�رًطا للموافقة على االس�تمرار مع الريدز، وس�حب 
طلبه بالرحيل لصفوف برشلونة اإلسباني.

وذك�رت صحيفة “مي�رور” البريطانية، أّن كوتينيو واف�ق على طلب األلماني يورجن كل�وب، المدير الفني لنادي 
ليفربول، بالبقاء مع الريدز لموسم واحد فقط، بشرط االنضمام لصفوف برشلونة الصيف المقبل.

وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى كوتينيو يرغب ف�ي التوصل التفاق بين الطرفي�ن موثق بصورة رس�مية، يمنحه فرصة 
للرحيل لبرشلونة الصيف المقبل، ليضمن انتقاله إلى القلعة الكتالونية.

وكان كوتينيو قدم طلبا إلدارة الريدز بعدم إدراجه في قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا، والموافقة 
على عرض برشلونة، للحصول على خدماته قبل غلق سوق االنتقاالت الصيفية الجارية.

وأت�م برش�لونة أربع صفقات هذا الصي�ف بالتوقيع مع باولينيو م�ن جوانزو إيفرجران�د الصيني بمبلغ 40 
ملي�ون يورو، والبرتغالي نيلس�ون س�يميدو من بنفيكا بمبل�غ 35 مليون يورو، باإلضافة إلى ضم الفرنس�ي 
عثمان ديمبلي من بروس�يا دورتموند األلماني بمبلغ 105 مليون يورو، واس�تعادة جيرارد دولوفيو بتفعيل 

بند أحقية الشراء من إيفرتون بمبلغ 12 مليون يورو.

الريدز يمطرون شباك املدفعجية 
برباعية نظيفة يف قمة الربيمريليغ

           المستقبل العراقي/ متابعة

تغلب نادي ليفربول االنجليزي على نظيره آرسنال بأربعة أهداف نظيفة في المباراة 
التي جمعتهما، على ملعب “آنفيلد رود” ضمن منافس�ات الجولة الثالثة من بطولة 

الدوري االنجليزي الممتاز.
ف�رض ليفربول س�يطرة كبيرة على الكرة في بداية المباراة وس�عى الى تس�جيل 

هدف مبكر يمنحه األفضلية على حساب ضيفه اللندني العنيد.
س�نحت الفرصة األولى للتسجيل بالنس�بة للريدز أمام الجناح المصري محمد 
صالح في الدقيقة العاش�رة حينم�ا تلقى تمريرة أرضي�ة عرضية من إيمري 
تش�ان أمام المرم�ى الخالي، لكنه س�ددها برعونة في جس�د الح�ارس بيتر 

تشيك.
ونج�ح ليفرب�ول أخيرا في ترجمة س�يطرته الكبي�رة على مجري�ات اللعب إلى 
تس�جيل هدف التقدم عن طريق المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو برأس�ية 
رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله األلماني إيمري تش�ان في الدقيقة 

.17
بعد الهدف، حاول العبو آرسنال التقدم من أجل إدراك التعادل، لكنهم لم يكونوا يعلمون 

أن التقدم سيكلفهم كثيرا أمام هجمات ليفربول المرتدة السريعة والمتقنة.
واستطاع ليفربول شن هجمة مرتدة مثالية من أربع تمريرات فقط وصلت من فيرمينو 
إلى الس�نغالي س�اديو ماني الذي راوغ هولدينغ مدافع آرس�نال وس�دد كرة أرضية قوية 
على يس�ار الحارس بيتر تشيك في الشباك بالدقيقة 40، لينتهي بعدها الشوط األول بتقدم 

ليفربول بهدفين نظيفين.
في الش�وط الثاني، دخل آرس�نال بضغط قوي من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق 

والعودة الى المباراة من جديد أمام خصمهم العنيد ليفربول.
لكن ليفربول نجح في اس�تدراج العبي آرس�نال للهجوم بقوة وشن هجمة مرتدة 
أُخرى س�ريعة للغاية عن طري�ق الجناح المصري محمد صالح من وس�ط ملعب 
فريقه منفردا ببيتر تش�يك لينجح في تس�جيل الهدف الثال�ث لفريقه في الدقيقة 
57.م�ع م�رور الوقت حاول آرس�نال التق�دم أكثر، لك�ن ليفرب�ول كان األخطر على 
المرمى ونجح في تس�جيل الهدف الرابع عن طريق المهاجم االنجليزي البديل دانييل س�توريدج 

في الدقيقة 78 بعد تلقيه عرضية رائعة من المصري صالح.
وانتهت المباراة بفوز ليفربول على آرسنال برباعية نظيفة ليرتفع رصيد الريدز إلى النقطة السابعة 
في المركز الثاني خلف مانشس�تر يونايتد المتصدر بفارق نقطتين، بينما توقف رصيد آرس�نال عند 

النقطة الثالثة في المركز السادس عشر.
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؟؟هل تعلم
ه�ل ت�عل�م ان ... التم�ر يزيل االمس�اك، بينما البلح 

غريالناضج يوقف االسهال
هل ت�علم ان ... نحلة العس�ل..اذا لسعتك تموت هي 

عىل الفور
ه�ل ت�علم ان ... أول األصوات التي يس�تطيع الطفل 

تمييزها، هو صوت األم
هل ت�علم ان ... مق�درة الحصان والهر واألرنب عىل 
الس�مع..أكرب من مقدرة االنس�ان، وهي تس�تطيع 

تحريك آذانها اللتقاط أضعف األصوات
هل ت�علم ان ...الحصان اذا ُقطع ذيله..مات

ه�ل ت�عل�م ان ...العق�رب اذا أُحي�ط بالن�ار يلس�ع 
نفسه،ويموت

هل ت�علم ان ...األفيال تبكي عندما تكون حزينة
هل ت�علم ان ...الفيل يموت..اذا دخلت يف أذنه نملة

ه�ل ت�علم ان ...الطفل ال يمكن�ه البكاء حقيقة قبل 
مرور خمس�ة أسابيع عىل األقل بعد الوالدة . . إذ تبدأ 

حينئٍذ فقط القنوات الدمعية يف عملها
ه�ل ت�علم ان ... املخ الب�رشى يتكون من أثنى عرش 
مليون خلية تسيطر عىل العضالت واألعصاب وأجهزة 

الجسم املختلفة

يبدو أن ش�كوك األمس قد تبخرت وأنت اآلن 
منشغل بالتقدم لألمام؛ حاول استخدام هذه 
الطاقة يف الب�دء يف مرشوعات جديدة واتخاذ 
قرارات هامة. بما أن األمور تسري يف االتجاه 
الصحي�ح، وأن�ت تش�عر بالراحة بالنس�بة 

لألمور التي تقوم بها

يف بع�ض األحي�ان، يج�ب أن تتعام�ل م�ع 
الفش�ل يف العم�ل. ك�ن ش�جاًعا وانظ�ر إىل 
هذه االنتكاس�ات عىل إنها فرص للتغيري إىل 
األحس�ن. إذا قمت بذلك، فس�وف تخرج من 
أعم�اق الي�أس يف حالة أفضل. س�وف تتخذ 

قرارات قريًبا يف حياتك الخاصة.

اليوم أنت متفق أخريًا مع ذاتك، وهذا يتضح 
لآلخرين من خالل س�لوكك. يف العمل، سوف 
يطلب منك الزمالء النصيحة، وكذلك الحال يف 
حياتك الخاصة. تأكد من االحتفاظ بالتوازن 
بني األخذ والعطاء حتى تتمكن من االستفادة 

من الصداقات.

أنت اآلن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر 
بالتناغم التام يف عملك ويف حياتك الشخصية 
أيًض�ا. يؤث�ر ذل�ك ع�ىل اآلخري�ن مل�ا لك من 
عالقات قوية مع رشيك حياتك والعائلة، مع 
وجود توازن جيد وصحي بني األخذ والعطاء. 

حاول الحفاظ عىل هدوئك الداخيل

الوقت اآلن مناس�ب لبداية جديدة؛ اس�تخدم 
طاقتك يف اطالق الخطة املَُعدة خارج تكتالت 

البداية.
إذا ائتمنت من حولك فس�وف يس�اعدونك يف 
اتخ�اذ الخطوات األوىل. اإليجابية التي تش�ع 

منك تجذب اآلخرين

حماس�ك يمكنك من العمل بنجاح من خالل 
فري�ق، كم�ا يمكنك ت�رك عالمتك به�دوء إذا 
قم�ت بإنجاز املهام م�ع اآلخرين. لكن تذكر 
أن نج�اح املجموعة هو األه�م – وليس األنا 
الخاصة بك. سوف ينتج عن ذلك أيًضا مناًخا 

جيًدا يف املنزل.

ونظ�رًا  معدن�ك،  إظه�ار  تس�تطيع  الي�وم 
للجاذبي�ة التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل 
من خالل فري�ق. ماذا تنتظر؟ أنت ال تعلم إىل 
متى يس�تمر ذلك. من ناحي�ة الصحة، فإنك 
تش�عر برضا تام وراحة. سوف يؤثر التناغم 
بني جسدك وعقلك إيجابًيا عىل من هم حولك

س�يتم إعادة بحث وتقيي�م أراءك أو أعمالك 
بش�كل من األشكال. اذا لم تكن األمور تسري 
ع�ىل ما يرام، ق�د تميل إىل إرجاع الس�بب إىل 
خطأ صدر م�ن اآلخرين أو كنتيجة للظروف 
الحالي�ة. م�ن األفض�ل االحتي�اط والتح�يل 

بالصرب

تش�عر بقوة بدنية وذهنية أكرب من ذي قبل، 
وقد حان الوقت التخاذ القرارات الصعبة التي 
طاملا أجلته�ا. اتخذ الوقت الالزم وقم بإعادة 
النظر مرة أخرى جلًيا يف تفاصيل األمور قبل 
الب�ت فيها واتخاذ القرار. عند اتخاذك القرار 

ال تناقشه

العدي�د م�ن األش�ياء ال تس�ري كم�ا ينبغي، 
فتواج�ه عراقي�ل أينم�ا توجهت ويب�دو أن 
الجميع يعم�ل ضدك. ح�اول أن ترتيث أمام 
تلك الظروف التي يب�دو أنها مناوئة وتعامل 
معها كونه�ا تحديات. إذا ج�رت األمور عىل 

غري املتوقع

إنك تالحق أهدافك بطاقة هائلة، فحاول كبح 
رغبتك العارمة يف النجاح. تابع أهدافك بوعي 
وب�إرصار، لك�ن ال تغفل عن األش�ياء األهم. 
تباط�أ قلي�اًل وتمالك نفس�ك م�ن وقت آلخر 
وامنح بدنك فرتة راحة حتى يتمكن من إعادة 

شحن طاقته واالستعداد للمهام القادمة.

توقفت األشياء دون سبب واضح، وعىل الرغم 
م�ن أنك لم ترغ�ب يف تغيري املس�ار وأردت أن 
تلتزم بالجدول املوض�وع، يجب اآلن أن تأخذ 
مسار تحوييل مختلف لتجنب العقبات وحتى 

ال تهدر كل طاقتك يف محاولة التغلب عليها.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
نصف كيلو كبدة ضأني مقطعة - 1 معلقة 
كبرية ث�وم مفروم - 2 معلقة صغرية بصل 
ب�ودرة - 1 معلق�ة كبرية مل�ح - 1 معلقة 
صغ�رية فلفل أس�ود - نصف ك�وب عصري 

ليمون - زيت
طريقة التحضري:

يوضع الث�وم يف بولة، ويض�اف إليه عصري 
الليمون، ويقلب جيداً.

والبص�ل  والفلف�ل  باملل�ح  الخلي�ط  يتب�ل 
البودرة، وتقلب.

توض�ع رشائ�ح الكب�دة يف التتبيل�ة، وترتك 
فيها ملدة ساعتني

تدهن الشواية بالزيت، وترتك حتى تسخن.
توضع رشائح الكبدة عىل الش�واية، وتقلب 

عىل الجانبني حتى تنضج.
رشائ�ح  م�ع  وتق�دم  الطب�ق،  يف  توض�ع 

الليمون.
ملحوظة:

يمك�ن ش�وي الكبدة ع�ىل الفح�م، برشط 
تقطيعها رشائح.

بريطانيا ختترب شاحنات ذاتية القيادة
م�ن املق�رر أن تج�رى بريطاني�ا تج�ارب ع�ىل الط�رق 
لش�احنات ذاتية القيادة تش�مل »املف�رزة«، وهي وحدة 
يمكنه�ا االنفصال عن الجزء األكرب من املركبة، يس�يطر 
عليها س�ائق يف املقدمة.وقال�ت وزارة النقل الجمعة، إن 
3 شاحنات سوف تس�افر يف قافلة متصلة بشبكة واي- 
فاي وتسيطر عىل مكابحها وتسارعها املركبة الرئيسية.

وأشار مسؤولون إىل أن هذا التشكيل يوفر الوقود ويقلل 
م�ن انبعاثات الكرب�ون، ألن الش�احنة الرئيس�ية تدفع 
الهواء بعيدا عن الطريق، مما يجعل اآلخرين أكثر كفاءة.

وأجريت تجارب مماثلة يف أوروبا والواليات املتحدة. لكن 
منتقدين يقولون إن الشاحنات ذاتية القيادة غري مالئمة 
لط�رق بريطانيا الضيقة واملتعرجة.وق�ال رئيس رابطة 
الس�يارات، إدمون�د كينغ، إن »تلك املف�رزة قد تعمل عىل 
أميال م�ن الطرق الرسيعة املهج�ورة يف والية أريزونا أو 

نيفادا، ولكن هذه ليست أمريكا«.

طائرات حربية هتبط عىل »األوتوسرتاد« للتزود بالوقود
تشهد املناطق الرشقية يف جمهورية بيالروس تدريبات خاصة روسية بيالروسية 
مشرتكة.وتقيض خطة املرحلة الختامية للتدريبات بأن تقوم الطائرات الحربية 
الروس�ية والبيالروس�ية بالهب�وط عىل طريق األوتوس�رتاد، حيث س�يتم تزويد 
الطائرات بالوقود والقنابل والصواريخ. ثم س�تقلع من األوتوسرتاد ملواصلة أداء 

مهامها القتالية التدريبية.
وضمت التدريبات طائرات ومقاتالت أهمها: »سو-27«، و«ياك-130«، و«سو-

25«، وطائرة النقل العسكري »آن-26«.
وس�تقوم وح�دات اإلمداد والتموين الروس�ية والبيالروس�ية املرابطة يف منطقة 
مدينة أورش�ا وميدان »بوريسوفس�كي« التدريبي بإعداد البنية التحتية الالزمة 
إلم�داد الطائ�رات ب�كل م�ا ه�و رضوري عىل طري�ق األوتوس�رتاد ال�ذي يربط 

العاصمتني موسكو ومينسك.
وق�ال نائ�ب وزير الدف�اع الرويس، دمي�رتي بولغاكوف، يف حدي�ث أدىل به، اليوم 
الجمعة، للصحفيني إن قوات اإلمداد والتموين وبصورة خاصة أفراد وحدات نقل 
الوقود س�ريبطون أنابيب النفط املدنية بأنبوب النفط العسكري املمدود مسبقا 
يف امل�كان املخص�ص لتزويد الطائ�رات بالوقود. وذلك لتلبي�ة احتياجات وحدات 

القوات الجوية والفضائية الروسية وسالح الجو البيالرويس.

»العيون« السويرسية تطيل العمر!
يتناول معظمنا الجبن بمتعة كبرية ال توصف تجعلنا نشعر بالذنب 
أحيانا، ولكن األمر مختلف طاملا أن الجبنة سويرسية الصنع.ووجد 
العلم�اء أن هناك صلة بني عنرص الربوبيوتيك )متممات غذائية من 
البكترييا الحية(، املوجود يف الجبن وطول العمر.واكتشف الباحثون 
أن البكترييا املس�تخدمة يف تخمري جبن Emmental الس�ويرسية، 
تحد م�ن االلتهاب وتقوي جهاز املناعة.وُوج�دت هذه البكترييا يف 
منتج�ات األلبان األخرى، مثل الحلي�ب، حيث يمكنها تأخري ظهور 
عالمات الش�يخوخة أيضا، وفق�ا للباحثني يف جامعة كوريا بمدينة 
س�يؤول.وأجريت الدراس�ة التي ُنرشت يف مجل�ة التقارير العلمية، 
عىل الديدان يف البداية، ولكن، يقول املؤلفون: »من املمكن أن تنطبق 
اآلليات املحددة يف الدراس�ة ع�ىل األنواع األخرى، بما يف ذلك البرش«.

وتحوي الجبنة الس�ويرسية الصفراء عىل بكترييا يطلق عليها اسم 
»Propionibacterium freudenreichii«، التي يمكنها إطالة عمر 
الديدان.ويوضح الفريق أن ه�ذه البكترييا تحول مركب الالكتيت، 
الذي يساعد عىل قيام العضالت بعملية الحرق، إىل 3 مواد: اإلثانوات 

والربوبيونات وثاني أكسيد الكربون.

1ص�وت الرعد o ترصيح بالحاجة إىل 2عكس 
حل�و o جوهر )ال�يء( o ما يعطي�ه أقارب 
العروس لها ي�وم زواجها 3من طيور النصف 
الجنوبي للكرة األرضية وال يطري ولكنه سباح 
ماهر 4يصبح نشيطا 5مقدمة رأس الحيوان 
حيث يوضع الزم�ام o صوت العصافري 6قط 
o ص�وت النحل )معكوس�ة( o للنداء 7صوت 
 o كث�ري الصرب. 8هرب o )الحمام )معكوس�ة
يقال عنه أنكر األصوات o نصف صبغة. 9سن 

الفيل 10صوت البالبل o صوت الذئب

1ص�وت النعامة o ليس له قيمة عند الغري 
2ثلثا ورل o صوت املاء 3سجاجيد o عكس 
خ�ري 4حىص كبرية ملس�اء o صوت الفيل 
)معكوسة(. 5يجلس الجمل عىل األرض من 
حالة الوقوف 6ضع مق�دارا زائدا o مرض 
 o وضعف )معكوس�ة(. 7ص�وت الضفادع
صياح الديك. 8سنور )معكوسة( o صوت 
الظبي o فض�اء 9للتمن�ي o اللعب املتميز 
بحركة دائبة للطفل وال يخلو من التخريب. 

10صون البط o صوت الجمل

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..كبدة ضاين مشوية
طب

غوغل تقدم خدمة للباحثني عن »االكتئاب«!
تق�دم غوغل خدمة جديدة للمس�تخدمني 
يف الوالي�ات املتح�دة مم�ن يبحث�ون ع�ن 
“االكتئاب” عىل هواتفهم املحمولة، تتيح 
إجراء اختب�ار لتحديد ما إذا كانوا يعانون 
منه.وتق�ول س�وزان كادرش�ا، املتحدث�ة 
باس�م غوغل: “س�يتم ط�رح املي�زة عىل 
الهوات�ف يف الوالي�ات املتحدة خ�الل أيام. 
وال يكمن الهدف يف إلغ�اء التقييم الطبي، 
بل كش�ف عالمات االكتئاب”.ويعد مرض 
االكتئاب حالة ش�ائعة إىل ح�د ما، فحوايل 
واحد من كل خمس�ة أمريكيني يعاني من 

االكتئاب، وفقا للمنظم�ة الوطنية لألمراض 
 National Alliance on Mental( العقلي�ة 
م�ن  فق�ط   % 50 ولك�ن ح�وايل   .)Illness

األش�خاص الذي�ن يعانون م�ن االكتئاب، 
يخضعون للعالج املناس�ب.وقامت غوغل 
بطرح املي�زة الجديدة للحد م�ن االكتئاب 
يف الوالي�ات املتح�دة، فعن�د البح�ث ع�ن 
“االكتئاب”، سيظهر مربع يف أعىل شاشة 
الهاتف، أطلقت عليه غوغل اس�م “لوحة 
املعرفة”.ويحت�وي املربع ع�ىل معلومات 
االكتئ�اب، وأعراض�ه والعالج�ات  ح�ول 
املمكنة. ويتضم�ن التحديث الجديد خيارا 
إضافي�ا “تحق�ق م�ا إذا كن�ت تعاني من 
مرض االكتئاب”، إلجراء استبيان الفحص 

.”PHQ-9“ الرسيري

عملية نادرة.. إعادة وصل ذراعي امرأة

تمك�ن فري�ق جراحي م�ن إعادة 
تركيب ذراعي ام�رأة بعدما قطعا 
يف حادث قطار، وهي عملية نادرة 
واألوىل م�ن نوعها يف فرنس�ا، التي 
يت�م فيه�ا العمل ع�ىل الطرفني يف 
نفس الوقت.وأجريت العملية، التي 
استمرت 4 ساعات عىل يد فريقني 
من الجراحني يف مستش�فى سنرت 
أوسبيتالييه أونيفرسيتي غرينوبل 

ألب بجنوب رشق البالد.
وبدأت الجراحة مساء يوم 14 من 
أغسطس بعد س�اعة و50 دقيقة 

م�ن الحادث، الذي قطع فيه ذراعا 
امل�رأة البالغة من العم�ر 30 عاما 
عند محطة تشامبريي عىل بعد 60 
كيلومرتا.وقال املستش�فى يف بيان 
اإللكرتوني »الرسعة  عىل موقع�ه 
الت�ي ترصفت بها أجهزة الطوارئ 
ومه�ارة الفري�ق الطبي س�محت 
بإع�ادة وص�ل الذراع�ني وأتاحت 
للمريض�ة أفض�ل فرص�ة ممكنة 
للتع�ايف ألن التأخري لف�رتة طويلة 
من شأنه أن يسبب رضرا ال يمكن 

إصالحه«.



أتقدم باسمي وجميع منتسبي مؤسسة املستقبل العراقي 
للصحافة والنرش ) جريدة املستقبل العراقي ووكالة أنباء 
املستقبل ( إىل كادر وإدارة قناة كربالء الفضائية واألرسة 
الصحفية واإلعالمية باستش�هاد املصور الحربي املجاهد 
البطل الزميل ) س�جاد نجم عب�د عجيل ( الذي نال رشف 
الش�هادة اثناء تغطيته ملعارك تحرير تلعفر غرب املوصل 
اثر انفجار عبوة ناس�فة، سائالً املوىل عز وجل ان يتقبله 
مع الش�هداء وان يس�كنه واس�ع رحمته وفسيح جناته 

وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.

علي الدراجي
رئـــيــس مــجــلــس االدارة
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احلريات الفردية من منظور القانون اجلنائيالعالـم العريب خيذل الطفولة

القاضي علي كمال يمينة حمدي 

يق�ول عال�م النف�س األميركي ج�ون واطس�ون “أعطني إثني عش�ر طفال 
أصحاء وسليمي التكوين، وهيئ لي الظروف المناسبة لعالمي الخاص لتربيتهم، 
وسأضمن تدريب أي منهم، بعد اختياره بشكل عشوائي، ألن يصبح أخصائيا في 
أي مجال، فيكون طبيبا أو محاميا، أو رس�اما، أو تاجرا أو حتى ش�حاذا أو لصا، 
بغ�ض النظر ع�ن مواهبه وميول�ه ونزعاته وقدراته وحرفته وع�رق أجداده”. 
مقول�ة واطس�ون جعلتني أط�رح أكثر من اس�تفهام حول البيئ�ات التي أصبح 
يتربى فيها معظم األطفال العرب وينش�ؤون، فداخل أغلب األس�ر تسود أجواء 
مش�حونة بالتوتر ومليئة بالضغوط بس�بب كث�رة أعباء العم�ل ووتيرة الحياة 
السريعة، مما جعل الطفل أكثر عرضة للتعنيف المادي والمعنوي من قبل والديه. 
ع�الوة على ذلك فالطفل العربي قد أصبح يواجه العديد من الضغوط والمؤثرات 
المختلف�ة، لعل أكثرها خط�ورة، الحروب والصراعات التي س�اهمت في تفاقم 
ظاه�رة عمالة األطفال واالنقطاع المبكر عن الدراس�ة. وقد ب�ات من المألوف 
أن نرى في ش�وارع ومدن العواصم العربية صغ�ارا دفعهم الفقر واليتم وغياب 
الس�ند إلى العمل في مهن ش�اقة تقصم ظهوره�م بصعوبتها وتدمي طفولتهم 
البريئ�ة وتض�ر بصّحتهم ونمّوه�م. ويجري مثل هذا األمر على مرأى ومس�مع 
م�ن الحكوم�ات التي يتناح�ر أعضاؤها على المناصب والكراس�ي ويس�ود في 
مختلف هياكلها اإلدارية الفساد والمحسوبية، فيما تعاني مجتمعاتها من الفقر 
وانعدام العدالة االجتماعية. ويكفي أن نش�ير إل�ى تقرير منظمة األمم المتحدة 
للطفول�ة “يونيس�ف” الذي كش�ف أن حوالي 25 بالمئة من األطف�ال في العالم 
العربي ما بين س�ن الخامسة والسابعة عشرة، إما أنهم لم ينخرطوا في التعليم 
بالم�رة وإما أنهم انقطعوا عن دراس�تهم في مرحلة م�ن المراحل، لندرك حجم 
الضي�اع الذي يهدد الطفولة في عالمنا العربي. ما أبعد ما جاء في ميثاق حقوق 
الطفل الذي تحتفل به سنويا العديد من الدول العربية الموقعة عليه، في حين أن 
معظ�م حكوماتها ال تحفل بقضايا الطفولة وال تضعها في أذهانها عندما تضع 
القرارات السياس�ية. ماذا نتوقع أن يكون األطفال حينما يتعرضون إلى أشكال 
مختلفة من التعذيب ويحرمون من إحدى س�بع خدمات أساس�ية، وهي المأوى 
والماء الصالح للش�رب والتعليم والمعرفة والغ�ذاء والرعاية الصحية والصرف 
الصحي؟ صحيح أن الجينات تؤثر في ش�خصية اإلنس�ان وسلوكياته وطباعه، 
لكن هن�اك الكثير من الروابط الت�ي تحدد نزعته الس�لوكية عندما يكون طفال، 
وه�ذا يعني أن جميع العوامل االجتماعي�ة والعاطفية واالقتصادية تعتبر عامال 
حاسما في تطور ونمو شخصيته، وما يعيشه الطفل في الصغر ينبئ بشخصيته 
عن�د الكبر ويح�دد مالمح مس�تقبله. وقد أكد خب�راء علم النف�س أن الضغوط 
النفسية المتزايدة على األطفال، يمكن أن تؤدي إلى إصابتهم بتغيرات هرمونية، 
واضطرابات التهابية وضعف التمثيل الغذائي، مما يؤثر على صحتهم في مراحل 
الحقة من أعمارهم، وهذه التغيرات الفس�يولوجية يمكن أن تس�اهم أيضا مع 
م�رور الوقت في تطور إصابة األطفال بأمراض مختلفة، على رأس�ها االكتئاب 
والسكري والقلب، باإلضافة إلى اإلصابة باالضطرابات النفسية. وتكشف أغلب 
ح�االت االنتحار التي أصبحت تقع في صفوف الصغ�ار في المجتمعات العربية 
أن الوس�ط األس�ري واالجتماعي عليل، وقد أصاب األطفال باالكتئاب النفس�ي 
إلى الحد الذي دفعهم إلى قتل أنفس�هم. ويكفي هنا أن نذكر بما قاله الفيلسوف 
الفرنس�ي ج�ان جاك روس�و “أيه�ا الناس كون�وا إنس�انيين وأحب�وا الطفولة 

وشجعوا ألعابها ولذائذها البريئة” كي ال يغادر األطفال طفولتهم.

إن م�ن أهم األمور التي يس�عى إليها اإلنس�ان في حيات�ه أن يبيت 
آمنا في مس�كنه معافى في جس�ده وعقله فإن حصل ل�ه ذلك فكأنما 
ملك الدنيا، فاألمن الش�خصي والمعافاة في الجسد والنوم واالستقرار 
ف�ي الدار آمن�ا وما يتمتع به اإلنس�ان من حياة خاصة تع�د كلها قوام 
الحري�ة الفردية التي تعد أس�اس كل الحريات التي يتمتع بها اإلنس�ان 
والتي صارت تش�غل مكانا مهما في الفكر القانوني في مختلف النظم 
السياس�ية ذات المذاه�ب والفلس�فات المتباين�ة وألن الحرية الفردية 
اس�اس كل الحريات ف�أن أهميتها تبدو عظيمة فبق�در تمتع الفرد بها 
يك�ون تفجير طاقاته وطموحاته في س�بيل عمارة األرض التي نعيش 

بها.
فالحري�ة م�ن زاوية اإلنس�ان إنما ه�ي تحقيق لذاته م�ن خالل ما 
يحقق�ه من نش�اط تلقائي ذاتي  يتطور حتى يكتس�ي بطابع إنس�اني 
يضفي على الحرية الفردية قيم�ة جديرة باالحترام والتقدير ويجعلها 
بعي�دة عن التهجم والل�وم خاصة وأن النش�اط الذات�ي التلقائي للفرد 
يس�عى الى هدف اجتماعي يقتضي تصورا معينا للصالح المشترك بين 

األفراد في المجتمع بما ينطوي عليه من العدالة والسكينة والتقدم.
العدال�ة التي تتحقق إذا كان الفعل الف�ردي عادال غير مخل بقواعد 
الس�لوك الت�ي يس�عى كل ف�رد عاق�ل إل�ى إتباعه�ا متفقا م�ع صالح 

المجموع.
والس�كينة أساس�ها اعت�راف متبادل بوج�ود اآلخرين ف�ي نطاق 
المجتم�ع مهما تعددت وتنوعت الروابط بي�ن األفراد وما يجب تعيينه 

من حدود لكل فرد بما له وما عليه.
والتقدم قيمة اجتماعية تس�ير بالمجتمع إل�ى اإلمام نحو حضارة 
إنسانية متقدمة تسعى سعياً حثيثاً إلى السيطرة على القوى الطبيعية 
واالجتماعية واالقتصادية المحيطة باإلنسان وتذليل الصعوبات المادية 
والتي تقف في وجه ذلك التقدم نحو حياة تكون دائما أفضل فإذا كانت 
تلك صورة الحرية المشرقة فأنها ليست كذلك دائما ألن سنة الحياة أن 
يعيش المجتمع في حركة دائمة وانية ومتصلة ال تفتر وهو في حركته 
يتطلع إلى مس�توى أفضل ونظام أكمل وفي سعيه الى غاياته وأهدافه 
يصط�دم بحرية األفراد التي قد تحد من س�يره وتثقل من خطاه لذلك 
كان الف�رد مح�ور التنظيم القانوني ومن هنا ش�غل موضوع الحريات 
المتعلق�ة باألف�راد مكانا مهما في الفكر القانون�ي لدى مختلف النظم 

السياسية ذات المذاهب والفلسفات المختلفة.
فف�ي العال�م الغرب�ي كان ثم�رة الكف�اح الطوي�ل ال�ذي قامت به 
الش�عوب والثورات التي أش�علتها ض�د الحكام المس�تبدين أن تقررت 
الحري�ات الفردي�ة حيث انتزع األفراد حرّيتهم وأك�دوا حقهم في حياة 
آمن�ة متحررة من الخوف واالس�تبداد والطغي�ان وكان من نتيجة ذلك 
عمدت الش�عوب والحكومات إلى تضمين هذه الحريات في دساتيرها 

كفالة لها وضمانا لممارستها.
ث�م ظهر في النطاق الدول�ي االهتمام بالحريات وحقوق اإلنس�ان 
فنتج عن ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس�ان وما تبعه من اتفاقيات 
دولية وإقليمية وقبل هذا وذاك كانت الش�ريعة اإلس�المية قد تضمنت 
ذخي�رة كبرى من مب�ادئ الحريات وحقوق األف�راد قبل أن تظهر هذه 

الفلسفات بقرون عدة.
ويكتس�ب موضوع )الحماي�ة الجنائية للحري�ات الفردية( أهميته 
الخاص�ة التصال�ه بأهم ش�يء ف�ي حياة الن�اس وهو يم�س حريتهم 
الفردي�ة بم�ا فيها م�ن حقوق لصيقة بش�خص اإلنس�ان ال تنفك عنه 
فحريت�ه في أمنه الش�خصي وحريت�ه في التنقل وحريته في مس�كنه 
وحرم�ة هذا المس�كن وحقه ف�ي س�المته البدنية والذهني�ة وحرمة 
حياته الخاصة كلها حقوق لصيقة باإلنس�ان ال يجوز التعرض لها بأي 
ش�كل من األش�كال وهذا ال يعني أن لألفراد حريات تفوق ما للمجتمع 
وأعلى منها، وإنما يعني أن للقرد حريته الفردية وذلك في حدود الشرع 
والقانون ذلك أن تش�ابك العالق�ات بين األفراد ف�ي حياتهم مجتمعين 
تجعل الفرد ملتزما بتنظيم حياته وحريته مع حرية وحركات اآلخرين 
فيترك الفرد في نطاق معين لش�أنه يمارس حريته على وفق رغبته إال 
اه ملزم بالمش�اركة في الحياة العامة وهذا أمر ش�ائك يثير مش�كالت 
كثي�رة أهمه�ا ما تثيره الحماي�ة الجنائية وهي تض�ع مداها ونطاقها 
وقدرته�ا على تمكين األفراد من التمتع بحرياتهم الفردية دون تعرض 

اآلخرين لهم.
فالس�لطة إذ تض�ع الحماي�ة لممارس�ة األف�راد حرياته�م فتمنع 
اآلخري�ن االعتداء عليهم وتفرض العقوبة على ه�ذا االعتداء فأنها من 
جانب آخر تضع أكثر القيود مساسا بالحريات الفردية وذلك بما تتخذه 
الس�لطة من إجراءات جنائية وبما يمارس�ه ممثلو السلطة من تطبيق 
للقان�ون فيتعرضون بذلك لحري�ات األفراد وهنا تثور المش�كلة وهي 
مدى تحقق الحماية الجنائية لحريات األفراد إزاء تعرض الس�لطة لهم 
ممثل�ة بأفرادها وإيجاد التوازن بين حق الدولة في ممارس�ة وظائفها 
وحماي�ة المجتمع بي�ن تحقيق الحماية للحري�ات الفردية وهي بصدد 

ممارسة وظائفها.
وإذا كان�ت الحري�ة الفردية هي محل الحماي�ة الجنائية فأن الغاية 
التي يتوّخاها هذا المقال هو معرفة مدى الحماية التي يوفّرها القانون 

الجنائية للحريات الفردية عند تعّرض السلطة لها ممثلة بأفرادها.

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

كـاريكـاتـير

بعد أن تح�ول »البرقع« إلى أداة سياس�ية 
في الغ�رب، تح�اول المص�ورة األمريكية 
من أصول أفغانية، بهن�از بابازاده، تغيير 
الصورة النمطية للحجاب والبرقع الطويل، 
بتطوي�ر اس�تخدامه من مظه�ر ثقافي – 
اجتماع�ي، إل�ى أداة »أعم�ق« تتمث�ل ف�ي 
أكله ومضغ�ه. ووفق موق�ع »دايزد« فإن 
المصورة الفوتوغرافية، حولت البرقع إلى 
م�ادة صالحة لألكل. وفي المش�روع الذي 
ال يش�به أعماال س�ابقة تناول�ت الحجاب 

وجدله السياس�ي واالجتماعي، بعد فورة 
»اإلسالمافوبيا«. 

وذك�ر الموق�ع، أن باب�ازاده، عملت على 
باس�تخدام  البراق�ع،  م�ن  ع�دد  تش�كيل 
م�ن  المعروف�ة،  األمريكي�ة  الحلوي�ات 
غزل البن�ات والحلوي�ات الصمغية وعرق 
الس�وس المختلف النكهات، واس�تخدمت 
ف�ي المش�روع أكث�ر م�ن 500 قطعة من 
الفاكه�ة الهالمي�ة لصن�ع تمث�ال برق�ع. 
.ويشير الموقع إلى أن بهناز بابازادة حين 
كان�ت صغيرة انتق�ل أهلها من 
أفغانس�تان إلى أمريكا، وأحبت 
كل ش�يء ع�ن م�كان إقامتهم 
الجدي�د، خاصة اختي�ار أمريكا 
المذه�ل للحل�وى، لكنها أحبت 
أيض�ا ارتداء الحج�اب المألوف 
ال�وردي المزه�ر، ال�ذي كانت 
زيه�ا  م�ن  ج�زءا  تس�تخدمه 
المدرس�ي في وطنه�ا القديم. 
حت�ى أنه�ا ارت�دت بفخ�ر ذلك 
ف�ي يومها األول من المدرس�ة 
األمريكية، لكنها وجدت نفسها 

في مواجهة مع زمالئها. 

برقع أفغاين صالح لألكل

قادمون يا تلعفرحتقق انتصارات باهرة عىل »داعش« االجرامي


