
Issue No  ( 1517 )  September  13  Wed 2017    العدد ) 1517( 13 ايلول 2017           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إذا لـم تـكـن عـالـمـاً فكـن 
ُمستمعاً واعياً

ص3القوات األمنية لسكان غرب األنبار: عمليات التحرير اقرتبت

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4ش مئة يوم عىل األزمة اخلليجية: مكانك راوح

ألــمــانـــيــــا »تــجـــمـــد« صـــادرات الـــســـالح إلـــى تــركـيــــا

معصوم ملسجدي: ممتنون لدعم ايران للعراق يف حربه عىل »داعش«

»االستفتاء الكردي« يتلقى رضبات موجعة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تلّقى االس�تفتاء ال�ذي يعت�زم إقليم 
كردستان إجراءه يف يوم 25 أيلول الجاري 
بدول�ة كردي�ة  إىل االس�تقالل  والرام�ي 
رضبتان قاسيتان من الربملان االتحادي، 
وحكومة دي�اىل املحلّي�ة، إذ رفض البيت 
الترشيعي اس�تفتاء اقليم كردستان عىل 
االنفص�ال عن العراق وس�ط انس�حاب 
النواب األك�راد، فيما ق�ّرر حكومة دياىل 
رف�ض اقامة اس�تفتاء اقليم كردس�تان 
ضمن الح�دود االدارية للمحافظة، وجاء 
ذل�ك يف الوق�ت ال�ذي س�عت الحكوم�ة 

االتحادي�ة إىل التوص�ل إىل اتفاق بش�أن 
االس�تفتاء بإرسال نائب رئيس إىل أربيل، 
إال أن بارزاني رسعان ما رمى كل البوادر 
ع�رض الحائط وذهب إىل زي�ارة كركوك 
ليصدر ترصيحات مس�تفزة من جديدة. 
وصوّت الربملان بأغلبية 204 اصوات من 
مجموع 325 عض�وًا، هم مجموع نواب 
املجلس يف جلس�ته االعتيادية عىل رفض 
استفتاء اقليم كردس�تان عىل االنفصال 
عن الع�راق، والزم رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي باتخاذ جميع التدابري التي تحفظ 
وحدة العراق والب�دء بحوار جاد ملعالجة 
املس�ائل العالق�ة ب�ن بغ�داد واإلقلي�م.  

ولم يش�ارك يف التصويت الن�واب األكراد 
البالغ عددهم 44 عضواً، وانس�جبوا من 
جلس�ة التصويت، معتربين قرار الربملان 
غري ملزم. وعق�ب التصويت، قال رئيس 
الربمل�ان س�ليم الجبوري يف كلم�ة له، إن 
الدس�تور الزم اعض�اء املجلس بالحفاظ 
عىل وحدة العراق وس�يادته واس�تقالله، 
وان�ه ح�دد الح�االت التي يس�تفتى من 
ش�أنها واس�تفتاء كردس�تان لي�س من 
بينها، واقحام املناط�ق املتنازع عليها يف 

االستفتاء يخالف الدستور أيضاً.

التفاصيل ص3

الربملان األوريب
 يريد »حظر توريد األسلحة« 

إىل الرياض

مولر يعرتف:
 نعم فكـرت يف عرض 

مانشسرت يونايتد

دياىل تقرر عدم االجنرار وراء »االنفصال«.. والربملان يلزم رئيس الوزراء بـ »حفظ وحدة العراق«
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املوانئ تعتزم بيع »الغوارق« 
يف املياه العراقية وتعمل عىل إلزام 

املشرتين بانتشاهلا
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ووتش: السعودية اقرتفت »جرائم حرب« يف اليمن
         بغداد / المستقبل العراقي

اعت�ربت منظم�ة هيوم�ن رايت�س ووتش، 
أمس الثالثاء، أن الغ�ارات التي نفذها التحالف 
العربي بقيادة الس�عودية منذ حزيران يف اليمن 
وأس�فرت عن مقتل 39 مدنيا بينهم 26 طفال، 

ترتقي إىل »جرائم حرب«. 
وقالت املنظمة الحقوقية أن التحالف العربي 
الذي تقوده السعودية شن خمس غارات جوية 
منذ حزي�ران يف اليمن قتل فيه�ا 39 مدنيا، 26 

منهم أطفال، وهو ما يعترب »جرائم حرب«.
ه�ذه  مث�ل  »تعت�رب  املنظم�ة  وأضاف�ت 
الهجم�ات، س�واء ارتكبت عمدا أو ع�ن تهور، 
جرائ�م ح�رب«، وتظه�ر أن وع�ود التحال�ف 
بتحس�ن االمتث�ال لقوان�ن الحرب ل�م تؤد إىل 

حماية أفضل لألطفال.
وطالب�ت املنظم�ة بإعادة التحال�ف العربي 
»ف�ورا إىل )قائم�ة الع�ار( الس�نوية املتعلق�ة 

بانتهاكات ضد األطفال يف النزاعات املسلحة«.
دامي�ا  نزاع�ا  اليم�ن من�ذ 2014  ويش�هد 

ب�ن الحوثين والق�وات الحكومية. وس�قطت 
العاصم�ة صنعاء يف أيدي الحوثين يف أيلول من 
العام نفس�ه. وش�هد النزاع تصعيدا مع تدخل 
الس�عودية ع�ىل رأس تحالف عس�كري يف آذار 
2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة عىل 

مناطق واسعة يف البلد الفقري.
ومنذ بداية التدخل الس�عودي، سقط حوايل 
8400 قتي�ل و48 ألف جري�ح بينهم الكثري من 
املدني�ن يف النزاع الذي تس�بب بأزمة انس�انية 

فادحة.

وزير اخلارجية يدعو الدول العربية إىل »وقفة 
واحدة« للخالص من »مرمى داعش«

احلاممي يزور معهد الطريان ويطلع عىل دورات 
2الرقابة اجلوية ويرتأس هيئة رأي الوزارة 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أك�د رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي، 
أم�س الثالث�اء، أن حكومت�ه تعم�ل عىل 
دع�م مرشوع قرار أمم�ي »يجرم داعش 
وممولي�ه«، وفيما أش�ار إىل ب�دء العراق 
بتع�اون م�ع ليبي�ا وم�رص ودول أخرى 
للقض�اء ع�ىل اإلره�اب، دع�ا القي�ادات 

الكردية اىل زيارة بغداد لفتح باب الحوار 
وايجاد حلول الزمة االستفتاء.

مؤتم�ره  خ�الل  العب�ادي،  وق�ال 
الصحف�ي األس�بوعي، »إنن�ا نعمل عىل 
دعم م�رشوع قانون يعرض عىل مجلس 
األمن لتجريم داعش ومن عمل معه ومن 
مول�ه«. وأش�ار العب�ادي إىل أن “العراق 
بدأ بتعاون م�ع ليبيا ومرص ودول أخرى 

للقض�اء عىل اإلره�اب”، الفت�ا يف الوقت 
ذاته إىل أنه “عرضت عيل مسودة لتحرير 

باقي املناطق من سيطرة داعش”.
وكانت الحكومة الربيطانية جددت يف 
18 ش�باط 2017 طرح م�رشوع تجريم 

»داعش« وجلب قادته للعدالة الدولية.

التفاصيل ص3

احلكومة جتري اتصاالت مع دولة عربية لـ »جتفيف اإلرهاب« 
وتعمل عىل قرار أممي ضد »داعش«
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وزير اخلارجية يدعو الدول العربية إىل »وقفة واحدة« للخالص من »مرمى داعش«
         بغداد / المستقبل العراقي

حذر وزي�ر الخارجية إبراهيم الجعفري، أم�س الثالثاء، من 
أن دول العال�م س�تبقى يف مرمى “الدواع�ش” مالم تقف وقفة 
واح�دة، داعي�ا حكومات وش�عوب الرشق األوس�ط إىل االرتقاء 

ملستوى التحدِّيات الحقيق�يَّة التي تواجه املنطقة.
وق�ال الجعف�رّي خالل الق�اء كلمة الع�راق يف ال�دورة األوىل 
لالجتماع الوزاريِّ للحوار السيايسِّ العربّي-اليابانّي يف العاصمة 
املرصيَّة القاهرة، بحسب بيان ملكتبه تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن “دول العال�م س�تبقى يف مرم�ى الدواع�ش، 
وس�يبقى هذا التحدِّي صارخ�اً ما لم نقف وقف�ة واحدة، ولعل 
�دت إرادات دول العالم  التجرب�ة التي م�رَّ بها العراق، والتي توحَّ
، ومن خ�الل قراءتي للتاريخ لم أجد  ه�ا عىل املرسح العراقيِّ كل�ُّ
فص�اًل تاريخّي�اً تقف فيه إرادة الُش�ُعوب م�ن كلِّ العالم موقفاً 
�داً مع دولة واحدة ضدَّ عدّو ُمش�َرك كم�ا حصل يف العراق  ُموحَّ
ض�ّد الدواعش، مضيفا ان النرص الرائع تحقق عرب وحدة حركة 
 ، العراقيني العس�كريَّة يف الجيش، والرشطة، والحش�د الش�عبيِّ
والبيش�مركة، والسياس�يَّة من خ�الل وقفة القوى السياس�يَّة 
كل�ِّه�ا، وركن�ت خالفاتها جانباً، ووقفت ت�ذود عن العراق، فما 

فاً، وأعتقد أنه درس بليغ”.  حصل يف العراق كان ُمرشِّ

وأكد أن “الرشق األوسط اليوم يتعرَّض إىل تحدِّيات حقيق�يَّة، 
ويجب عىل أبنائه قادة وُشُعوباً وحكومات أن يرتقوا إىل ُمستوى 
ُمواَجهة هذا التح�دِّي، وعلينا أن نُ�حوِّل هذا التحدِّي من خطوة 
ح به األع�داء إىل إحراز  تراُج�ع إىل خط�وة تقدُّم، ومن فش�ل ُيلوِّ
النجاح املأمول من قبل الجميع فال يزال اإلرهاب ُيهدِّد كلَّ يشء، 

ولم تزل إرادة ُشُعوبنا أقوى من هذا التحدِّي”. 
وش�دد الجعفري عىل “موق�ف العراق إزاء القضيَّ�ة العربيَّة 
املركزيَّ�ة القضيَّ�ة الفلس�طينيَّة يدعو الع�راق املُجتَم�ع الدويلَّ 
التخاذ خطوات جادَّة إلحالل الس�الم يف منطقة الرشق األوس�ط 
عرب تأمني ُحقوق الش�عب الفلسطينيِّ الش�قيق، ويدعم العراق 

حكومة وشعباً نضال الشعب الفلسطيني”. 
وفيما يخّص الوضع يف سوريا جدَّد الجعفرّي “موقف العراق 
، وعدم  املُتمث��ِّل بالدعوة للحلِّ السيايسِّ بدالً عن الحلِّ العسكريِّ
ل يف الُشُؤون الداخليَّة للدول؛ حفاظاً عىل وحدة، وسالمة  التدخ�ُّ

األرايض السوريَّة”. 
أّم�ا بش�أن العالقات ب�ني ال�دول العربيَّ�ة م�ع الجمهوريَّة 
اإلس�الميَّة يف إيران، اوضح الجعفري أن “العراق يلتزم بالثوابت 
الدس�توريَّة يف عالقات�ه مع ال�دول الش�قيقة، والصديقة، وهي 
قائم�ة عىل مبدأ ُحس�ن الج�وار، والعم�ل عىل تعزي�ز العالقات 

الوديَّة”.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للموانئ، أمس الثالثاء، 
عزمها بي�ع عدد من الس�فن والقطع البحرية 
الغارقة يف املياه العراقية بسبب الحروب، فيما 
اكدت ان عىل املشرين ينبغي عليهم إنتشالها، 

ومن ثم االستفادة من معادنها.
ونقلت وكالة »الس�ومرية ني�وز« عن مدير 
قسم اإلعالم والعالقات العامة يف الرشكة أنمار 
الصايف قول�ه، إن »الرشكة أعلنت مزايدة علنية 
لبيع الكثري من الوحدات البحرية التي هي عبارة 
عن س�فن وزوارق غارقة من جراء الحروب يف 
املي�اه العراقية، حي�ث ان بعضها كانت غارقة 
وتم انتش�الها خالل األعوام املاضية، وبعضها 
اآلخر مازالت غارقة يف املي�اه العراقية«، مبيناً 
أن »املش�رين س�وف يس�تفيدون م�ن معادن 
تلك القط�ع البحرية يف صناعة س�فن وزوارق 
جديدة، وهناك قرار س�ابق من مجلس الوزراء 

يسمح بتصدير القطع البحرية الغارقة«.
ولفت الصايف اىل أن »املشرين عليهم التكفل 
بانتش�ال القط�ع البحري�ة بعد رس�و املزايدة 
عليه�م«، مضيفاً أن »القط�ع البحرية الغارقة 
التي تشملها املزايدة من ضمنها سفينة أجنبية 
اس�مها )مودرن جيانك( غارق�ة قرب رصيف 
املعامر، ويبل�غ طولها 147 مراً ووزنها 6300 
طن، والس�فينة )الخنس�اء( التي يبلغ طولها 
85 مراً ووزنها 2000 طن، وهي غارقة شمال 
مين�اء الب�رصة النفط�ي، والس�فينة )التنني( 
البال�غ طولها 182 م�راً ووزنه�ا 8600 طن، 
وهي غارقة ش�مال الف�او، والوح�دة البحرية 
)بوليفر( الغارقة يف ش�ط العرب ويبلغ طولها 

154 مراً، ووزنها 5499 طناً«.
يذكر أن أكرب قطع�ة بحرية كانت غارقة يف 
القنوات املالحية املؤدية إىل املوانئ العراقية وتم 
انتشالها بعد العام 2003 هي الحفارة البحرية 
فلسطني، والتي تزن 2780 طناً، وكانت غارقة 
يف قن�اة خ�ور عب�د الل�ه املؤدي�ة اىل موانئ أم 
قرص الش�مايل والجنوبي وخور الزبري، ونفذت 
عملية اإلنتش�ال يف العام 2010 بجهد مش�رك 
بني الرشكة العام�ة للموانئ وإحدى الرشكات 
الركي�ة املتخصص�ة يف مجال اإلنق�اذ البحري 

وانتشال الغوارق.
يشار اىل أن الرشكة العامة للموانئ اضطرت 
قب�ل الع�ام 2012 اىل إبرام عق�ود مع رشكات 
أجنبي�ة ومحلي�ة لغ�رض تخلي�ص مس�ارات 
م�رور البواخر من الس�فن وال�زوارق الغارقة 
من ج�راء قصفه�ا خ�الل الحروب، والس�يما 
ح�رب الخلي�ج األوىل )1980-1988(، ومعظم 
تل�ك ال�رشكات كان�ت تق�وم بتقطي�ع القطع 
البحري�ة الكبرية الغارق�ة اىل أجزاء وهي تحت 
املاء لتس�هيل عملية انتش�الها كون الرافعات 
البحرية التي تس�تخدمها غ�ري مؤهلة لرفعها 
م�ن دون تقطيعه�ا وإزاح�ة كمي�ات األطيان 
املراكم�ة فوقها، وقب�ل أربعة أع�وام امتلكت 
الرشك�ة الرافع�ة البحري�ة )اب�و ذر(، والت�ي 
تعد أك�رب وأحدث رافع�ة بحري�ة عراقية، وقد 
ت�م تصنيعها يف كوري�ا الجنوبي�ة بتمويل من 
القرض الياباني، وبواس�طتها انتشلت الرشكة 
العدي�د من الس�فن والزوارق الغارق�ة، آخرها 
زورق الغوص )املس�بار( التي تعرض يف الشهر 
املايض اىل حادث تصادم مروع خالل إبحاره يف 

قناة خور عبد الله.

أعلنت مزايدة علنية لبيع الكثري من الوحدات البحرية

املوانئ تعتزم بيع »الغوارق« يف املياه العراقية وتعمل عىل إلزام املشرتين بانتشاهلا

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم يف 
قرص الس�الم ببغداد صب�اح اليوم الثالثاء س�فري 
الجمهورية اإلس�المية اإليرانية ل�دى العراق إيراج 
مس�جدي. وأكد معصوم خالل اللقاء بحسب بيان 
رئايس تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه »عىل 
عمق عالقات الصداقة والتعاون التي تربط العراق 
وايران، مش�ددا عىل رضورة توس�يع أطر التعاون 
املش�رك يف جمي�ع امليادي�ن«. كم�ا ع�رب الرئيس 
معصوم »عن االمتنان للجمهورية االس�المية عىل 
مواقفه�ا الداعم�ة للش�عب العراق�ي خصوصا يف 
حرب�ه ضد داعش االرهابي«. بدوره جدد الس�فري 
مس�جدي موقف ايران املس�اند للعراق، وحرصها 
ع�ىل تعزيز العمل املش�رك بني البلدي�ن الجارين، 
مش�ريا إىل اهمية فتح آفاق أوسع للتعاون بينهما، 

خدمة للمصالح املشركة لشعبي البلدين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الداخلية قاس�م األعرجي، أمس 
الثالث�اء، م�ع عض�و املفوضي�ة العلي�ا لحقوق 
اإلنسان، زيدان خلف عبيد، القضايا ذات االهتمام 

املشرك وسبل تطويرها.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »الوزير قاسم االعرجي 
استقبل عضو مجلس املفوضني للمفوضية العليا 
لحقوق االنس�ان زيدان خلف عبيد«، الفتة اىل ان 
»االعرجي قدم التهاني والتربيكات لكافة مجلس 
املفوضني بمناس�بة نيلهم ثق�ة الربملان العراقي 

متمنيا لهم التوفيق يف عملهم«.
واضافت ان »االعرجي ناقش مع ضيفه عددا 

من املواضيع ذات الصلة بحقوق االنسان«.
وأش�ار وزي�ر الداخلي�ة، بحس�ب البي�ان، اىل 
»الجهود الكب�رية التي تقودها ال�وزارة من اجل 
املحافظ�ة عىل اح�رام حقوق االنس�ان كصفة 
مالزمة للمواطن العراقي ال يمكن التجاوز عليها«، 
مؤكدا »رضورة فتح افاق التعاون والتواصل بني 
وزارة الداخلية واملفوضية العليا لحقوق االنسان 

بما يعزز العمل املشرك بينهما«.

معصوم ملسجدي: ممتنون لدعم ايران 
للعراق يف حربه عىل »داعش«

وزير الداخلية يبحث مع مفوضية حقوق 
اإلنسان تطوير العالقات بني اجلانبني

         بغداد / المستقبل العراقي

يغادر األسبوع املقبل، كل من رئيس الجمهورية 
ف�ؤاد معصوم ورئي�س الوزراء حي�در العبادي اىل 
الوالي�ات املتح�دة االمريكية لحض�ور اجتماعات 
الجمعية العمومية لألمم املتحدة.ونقلت وكالة الغد 
برس عن مصدر يف مكتب العبادي القول إن »ثالثة 

وزراء س�ريافقون العب�ادي يف رحلته، بينما يرافق 
فؤاد معص�وم طاقمه ومستش�اريه، وس�يتوجه 
يف طائ�رة خاص�ة، قب�ل مغ�ادرة رئيس ال�وزراء 
حيدر العب�ادي بيوم واحد«.وأض�اف ان »العبادي 
س�يحرض االجتماع�ات به�دف كس�ب املزي�د من 
الدعم املايل العادة اعم�ار املناطق املحررة، وإقناع 
رؤساء الدول املانحة لحضور املؤتمر الدويل املزمع 

عقده يف الكويت مطلع العام املقبل، من اجل منح 
العراق املزيد من املنح املالية العادة اعمار املناطق 
املحررة«.وأضاف ان »معصوم والعبادي سينسقان 
مهامهما قبيل املغادرة املقررة يف التاس�ع عرش او 
العرشين من الجاري«.يشار إىل أن املناطق املحررة 
من س�يطرة تنظي�م داع�ش االرهاب�ي، ترضرت 

بنسبة كبرية نتيجة العمليات العسكرية.

         بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس تي�ار الحكمة الوطني، 
أمس الثالثاء، ان التيار يس�عى لتغيري 
املناخ الس�يايس يف العراق. وذكر بيان 
ملكتب�ه تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نسخة منه، ان الحكيم »ترأس اجتماعا 

للمكتب التنفيذي للتيار االثنني، وشهد 
مناقش�ة وضع املحافظ�ات واملكاتب 
املركزية في�ه والهي�كل النهائي لتيار 
الحكمة الوطني واملناس�بات املليونية 
التي يس�تعد التيار الحيائها يف ش�هر 
محرم الحرام«. وجدد الحكيم »تأكيده 
عىل خدمة الناس انطالقا من مبدأ تيار 

الحكمة تيار الخدمة وش�عار شعب ال 
نخدم�ه ال نس�تحق ان نمثل�ه« داعياً 
»أبناء التيار اىل الركيز عىل مرشوعهم 
والنزول للميدان واالستماع اىل شكوى 
الناس والعمل ع�ىل تذليلها«. وأكد ان 
»تي�ار الحكم�ة تيار وطني ويس�عى 
الع�راق  يف  الس�يايس  املن�اخ  لتغي�ري 

م�ن خ�الل ارشاك جمي�ع املكونات يف 
قراره الس�يايس وتمثيله« مش�ريا اىل 
ان »الهوي�ة الوطني�ة الجامع�ة ه�ي 
الح�ل االمثل الخراج العراق من ازماته 
واالقتصادي�ة  والسياس�ية  االمني�ة 
وتش�كيل حكوم�ة االغلبي�ة الوطنية 

الالقصائية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن عض�و مجل�س املفوض�ني يف مفوضية 
االنتخابات محس�ن املوس�وي، أمس الثالثاء، عن 
مصادق�ة مجل�س املفوضني ملنح اجازة تأس�يس 
لثالث�ة اح�زاب جديدة وه�ي )حزب تق�دم، حزب 
الفيدرالية الوطني، وحزب الش�باب للتغيري( وذلك 

يوم الثالثاء املوافق 2017/9/12.

ق�د  املذك�ورة  االح�زاب   ان  املوس�وي  واك�د 
اس�تكملت جميع االجراءات والتعليمات الصادرة 
عن املفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون 
االحزاب السياسية املرشع من قبل مجلس النواب.  
ودع�ا  املوس�وي جميع االح�زاب املتقدمة لغرض 
التأس�يس والتي س�جلت وقطعت املدة القانونية 
لغرض اس�تكمال االج�راءات املتعلقة بالتس�جيل 

تمهيداً ملنحهم اجازات التأسيس.

يذكر ان قانون االحزاب السياس�ية رقم ) 36( 
لس�نة 2015  ق�د رشعه مجلس الن�واب وبارشت 
املفوضية العمل بموجبه بعد ان تم نرشه يف الجريدة 
الرس�مية، حيث تقدمت االحزاب السياس�ية التي 
تروم املشاركة  يف االستحقاقات االنتخابية املقبلة 
لغ�رض التس�جيل وفق�اً لالج�راءات والتعليمات 
وقواعد الس�لوك التي اصدرته�ا املفوضية والعمل 

مستمر يف هذا االتجاه.

         بغداد / المستقبل العراقي

رشط�ة  يف  امن�ي  مص�در  اف�اد 
الفلوج�ة، أمس الثالث�اء، بأن الجهد 
الهن�ديس فج�ر مخلف�ات »داعش« 

جنوب املدينة.

وق�ال املصدر إن »الجهد الهنديس 
م�ن الجيش بالفرقة 14 قام بتفجري 
مخلفات داعش من العبوات الناسفة 
وااللغام يف منطق�ة النعيمية جنوب 

الفلوجة«.
وأض�اف املصدر ال�ذي طلب عدم 

الكش�ف عن اس�مه، أن »جميع تلك 
التفجريات مس�يطر عليها«، مشريا 
اىل انه�ا »لم توقع خس�ائر مادية او 
برشي�ة بصفوف املدني�ني او القوات 

األمنية«.
يذك�ر أن نائ�ب محاف�ظ األنب�ار 

مصطف�ى العرس�ان، طال�ب خالل 
األس�ابيع املاضية، الجه�د الهنديس 
مخلف�ات  بتفكي�ك  الجي�ش  م�ن 
»داع�ش« يف منطق�ة النعيمية التي 
غالبا ما تنفجر ع�ىل املدنيني وتوقع 

خسائر مادية وبرشية بينهم.

         بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة الجنائية املركزي�ة يف بغداد حكماً باإلعدام 
ش�نقاً حتى املوت بحق مته�م رويس الجنس�ية ينتمي لتنظيم 

»داعش« اإلرهابي. 
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل القايض عبد 
الستار بريقدار يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»محكمة الجنايات املركزية نظرت دعوى متهم رويس الجنسية 
ينتم�ي إىل م�ا يس�مى ب�)كتيب�ة الزرق�اوي( احد التش�كيالت 

املسلحة لتنظيم داعش اإلرهابي«.
وأض�اف بريقدار أن »القوات األمنية ألقت القبض عىل املتهم 
أثن�اء عملي�ة تحري�ر الجانب األيم�ن يف املوصل بع�د أن نفذت 

ذخريته«.
وأش�ار إىل أن »املته�م اعرف بالقيام بالعدي�د من العمليات 
اإلرهابية ضد األجهزة األمنية منذ عام 2015«، مبيناً أن »حكم 
اإلعدام صدر وفق املادة الرابعة /1 من قانون مكافحة اإلرهاب، 

ابتدائيا قابال للتمييز«.

         بغداد / المستقبل العراقي

غادر األم�ني العام لالتح�اد الوطني الكردس�تاني، ورئيس 
الجمهورية السابق، جالل طالباني، مدينة السليمانية متوجهاً 

إىل أملانيا لتلقي العالج.
وأفاد اإلعالم الرس�مي لالتح�اد الوطني الكردس�تاني، بأن 
طالبان�ي »غادر الس�ليمانية إىل أملانيا لتلق�ي العالجات الطبية 

الروتينية«.
من جهت�ه أوضح الطبيب الخ�اص لطالبان�ي، أن »الزيارة 
تندرج ضمن زياراته الدورية الس�ابقة لتلقي العالجات الطبية 

الروتينية«.
وكان رئي�س الجمهوري�ة الس�ابق، واألمني الع�ام لالتحاد 
الوطني الكردستاني، جالل طالباني، قد تعرض لجلطة دماغية 
ع�ام 2012 يف بغ�داد، مما عرضه النتكاس�ة صحية توجه عىل 

إثرها إىل أملانيا لتلقي العالج.
وبع�د تلقي�ه العالج الالزم، ع�اد طالباني إىل الس�ليمانية يف 
19 تم�وز 2014، ثم توجه إىل أملانيا مجدداً، ومنذ أيلول من عام 

2016 يستقر يف السليمانية.

         بغداد / المستقبل العراقي

أكدت رشط�ة محافظة واس�ط، أمس الثالث�اء، أن الطريق 
س�الك اىل العاصمة بغداد، فيما أشارت اىل أن املتظاهرين الذين 

كانوا قد تواجدوا عىل الطريق سلموا طلباتهم للمحافظ.
وقال�ت رشطة واس�ط يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »االجه�زة االمنية مس�خرة لحماي�ة املواطن، 
والتظاهر حق كفله الدستور للجميع للتعبري عن رأيه واملطالبة 

بحقوقه«.
واضاف�ت أن »عددا م�ن الفالحني تظاهروا وس�ط الطريق 
الرابط بني محافظة واسط وبغداد يف منطقة الزبيدية للمطالبة 
بمس�تحقاتهم املالي�ة، حيث ت�م توف�ري الحماية لهم وتس�لم 

طلباتهم من قبل محافظ واسط«.
وأوضح�ت أن »الش�ارع الع�ام س�الك حالي�ا، والتوجد اي 

مشكلة، والوضع االمني تحت السيطرة«.
وبين�ت ان »عددا م�ن القنوات الفضائية ووس�ائل التواصل 
االجتماع�ي قد ن�رشت انباء عن وج�ود قطع للطري�ق الرابط 
ب�ني محافظة واس�ط وبغداد يف منطقة الزبيدية بس�بب وجود 
متظاهرين، باالضافة اىل وج�ود صدامات مع القوات االمنية«، 
مؤكدة أن »تلك االنباء غري صحيحة، والطريق س�الك واملطالب 
تسلمها املحافظ«.ويخرج بني الحني واالخر عدد من املتظاهرين 
يف الطري�ق الرابط بني املحافظات للمطالب�ة بالخدمات والبنى 

التحتية وبعض االحيان للمطالبة برصف مستحقات.

اجلنائية املركزية: اإلعدام إلرهايب رويس 
قاتل لدى إحدى كتائب »داعش«

طالباين يغادر اىل املانيا لتلقي 
»العالجات الروتينية«

رشطة واسط تعلن انتهاء التظاهرات وتؤكد: 
الطريق سالك اىل بغداد 

السيد احلكيم: تيار احلكمة يسعى لتغيري املناخ السيايس يف العراق

مفوضية االنتخابات تصادق عىل منح اجازة تأسيس 
لثالثة احزاب جديدة

رشطة الفلوجة: اجلهد اهلنديس يفجر خملفات »داعش« جنوب املدينة

األسبوع املقبل.. رئيسا اجلمهورية والوزراء يغادران إىل نيويورك
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     بغداد / المستقبل العراقي

توقعلت هيئة االنلواء، أمس الثاثاء، ان تشلهد الباد خلال االيام املقبلة 
انخفاضا بدرجات الحرارة.

وقاللت الهيئلة يف بيان تلقت »املسلتقبل العراقي« نسلخة منه/ ان »ليوم 
االربعاء سليكون صحو, فيما سلتنخفض درجات الحرارة قليا عن اليوم 
السابق«، مشلرة اىل ان »الطقس ليوم الخميس سيكون صحو، ودرجات 

الحرارة ستنخفض قليا عن اليوم السابق«.
وتابعلت الهيئلة ان »الطقلس ليلوم الجمعلة سليكون صحلو مع بعض 
الغيوم، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق«، موضحة ان 
»الطقس ليوم السلبت سيكون صحو مع ظهور الغيوم، ودرجات الحرارة 
مقاربة لليوم السلابق، فيما سلتكون الرياح عىل العملوم متغرة االتجاه 

خفيفة الرسعة«.

االنواء اجلوية تعلن انخفاض درجات احلرارة خالل االيام املقبلة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تلّقلى االسلتفتاء اللذي يعتلزم إقليلم 
كردسلتان إجراءه يف يوم 25 أيلول الجاري 
والرامي إىل االستقال بدولة كردية رضبتان 
قاسليتان من الربملان االتحلادي، وحكومة 
ديلاىل املحلّيلة، إذ رفض البيلت الترشيعي 
استفتاء اقليم كردستان عىل االنفصال عن 
العراق وسط انسحاب النواب األكراد، فيما 
قلّرر حكومة ديلاىل رفض اقامة اسلتفتاء 
اقليلم كردسلتان ضملن الحلدود االدارية 
للمحافظة، وجاء ذلك يف الوقت الذي سعت 
الحكوملة االتحاديلة إىل التوصلل إىل اتفاق 
بشلأن االسلتفتاء بإرسلال نائب رئيس إىل 
أربيلل، إال أن بارزاني رسعلان ما رمى كل 
البلوادر علرض الحائلط وذهلب إىل زيارة 
كركلوك ليصلدر ترصيحات مسلتفزة من 

جديدة.
وصلوّت الربمللان بأغلبيلة 204 اصوات 
من مجموع 325 عضوًا، هم مجموع نواب 
املجللس يف جلسلته االعتياديلة عىل رفض 
استفتاء اقليم كردستان عىل االنفصال عن 
العلراق، والزم رئيس الوزراء حيدر العبادي 
باتخاذ جميلع التدابر التلي تحفظ وحدة 
العلراق والبدء بحوار جاد ملعالجة املسلائل 

العالقة بني بغداد واإلقليم. 
ولم يشلارك يف التصويت النواب األكراد 
الباللغ عددهلم 44 عضواً، وانسلجبوا من 
جلسلة التصويلت، معتربين قلرار الربملان 

غر ملزم.
وعقلب التصويلت، قال رئيلس الربملان 
سلليم الجبلوري يف كلمة له، إن الدسلتور 
الزم اعضلاء املجلس بالحفلاظ عىل وحدة 
العلراق وسليادته واسلتقاله، وانله حدد 
الحاالت التي يستفتى من شأنها واستفتاء 
كردسلتان ليس من بينها، واقحام املناطق 
املتنازع عليها يف االستفتاء يخالف الدستور 

أيضاً.
وشدد الجبوري عىل »حرص الربملان عىل 
وحدة العراق تراباً وشعباً ورفض تقسيمه 
تحلت أي عنللللوان أو تربير رفضاً ينطلق 
ملن اإلعتزاز والتمسلك بوحللللللدة البلد 
اللذي بذل أبنلاؤه الدماء الغاليلة لحمايته 

والدفاع عنه«.
واضلاف ان »مجللس النلواب يدين كل 

كان  أيلاً  واإلرهابيلة  االجراميلة  االعملال 
موقعهلا وجغرافيتهلا ومنهلا ملا يجلري 
ملن عمليلات تطهر عنرصيلة وانتهاكات 
لحقوق االنسان ضد املسلمني يف ماينمار«، 
داعيلاً املجتمع اللدويل اىل حماية املظلومني 

واملستضعفني يف شتى مناطق العالم.

بلدوره، قلرر مجللس محافظلة دياىل 
رفلض اقاملة اسلتفتاء اقليلم كردسلتان 
ضمن الحدود االداريلة للمحافظة، واعادة 
»فوريلة« لارس النازحلة للمناطق املحررة 
ونلرش قلوات امنيلة »رسلمية« يف عملوم 

املناطق ومنها املتنازع عليها.

وقلال رئيس املجلس علي الدايني خال 
مؤتمر صحايف إن »مجلس دياىل عقد جلسة 
رسلمية بحضور اغلب اعضائها ملناقشلة 
ملف االسلتفتاء يف املناطق املتنلازع عليها 

وتطوراتها االخرة«.
واضافت الداينلي ان »مجلس دياىل قرر 

رفض اقامة االسلتفتاء املزمع اجراءه من 
قبل اقليم كردستان يف 25 من ايلول الجاري 
ضملن اي منطقلة يف حدود ديلاىل االدارية 
وعلودة النازحني فلورا اىل مناطهم املحررة 
دون اي تاخر ونرش قوات املؤسسة االمنية 
الرسلمية يف جميع املناطلق ومنها املتنازع 

علها«.
وأملس الثاثلاء، اجتملع رئيلس إقليم 
كردسلتان املنتهية واليته مسعود بارزاني 
مع نائلب رئيلس الجمهورية ايلاد عاوي 
ووفلد من ائتلاف الوطنيلة بزعامة األخر 
اذ ناقلش الجانبان مسلتقبل العاقات بني 

أربيل وبغداد.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة اإلقليم، 
فان بارزانلي التقى يف مصيف صاح الدين 

عاوي ووفد ائتاف الوطنية.
وأضاف البيلان ان اللقاء بحث األوضاع 
السياسلية واألمنيلة يف املنطقلة إضافة اىل 
الحلرب ضد اإلرهاب والقلق عىل مسلتقبل 

املوصل ملرحلة ما بعد داعش.
وتابلع البيلان ان اللقلاء سللط الضوء 
عىل العملية السياسلية يف اطلار التحديات 
العمليلة يف  التلي تواجله تللك  واملخاطلر 

العراق.
وأشلار البيلان ان اللقلاء بحلث أيضلا 
االسلتفتاء ومسلتقبل العاقات بلني أربيل 
وبغلداد، إال أنه لم يفصلح عن أي تفاصيل 

أخرى.
ورسعلان ما اكلد بارزانلي، يف زيارة إىل 
كركلوك، ان الكرد ال ينلوون االقتتال ولكن 
اذا تعرضوا ألية مخاطر فإن حق الدفاع عن 
النفلس مكفول لهم، مشلددا عىل ان قوات 

البيشمركة سوف تحمي كركوك.
بارزانلي خلال اجتماعله ملع  وقلال 
مكونلات كركلوك بحضور نائبله كورست 
رسلول واملحافلظ نجلم الديلن كريلم، ان 
االسلتفتاء للن يؤجلل وال توجلد حكمة يف 
االسلتفتاء يف  اجلراء  ان  تأجيلله، مؤكلدا 

كركوك امر قانوني.
سنسلتأنف  االسلتفتاء  بعلد  وأضلاف 
الحوار ملع بغداد، مبينا انه منلذ ان جلبوا 
اول دبابلة اىل منطق قره تبة كان علينا ان 

نجري االستفتاء آنذاك.
واكلد للو ان الحكوملة العراقية طبقت 
املادة 140 من الدستور العراقي ملا حصلت 

هذه املشاكل.
ولفلت بارزاني ان الكرد ليس لديهم نية 
يف اشلعال حرب ولكلن اذا تعرضلوا اىل اية 
مخاطر فانه من الطبيعي حق الرد مكفول 
لهم، مشلددا انله عىل من يريدون اشلعال 

الحرب يجب ان يتوقعوا الرد أيضا.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أملس  األمنيلة،  القلوات  حثلت 
غربلي  مناطلق  سلكان  الثاثلاء، 
محافظلة األنبار إىل االسلتعداد لبدء 
ملن  مناطقهلم  اسلتعادة  معركلة 

سيطرة تنظيم »داعش«.
إن  عسلكرية  مصلادر  وقاللت 
آالف  ألقلت  عراقيلة  مروحيلات 
املنشلورات عىل مناطلق عانة وراوة 
والقائم وعكاشلات التلي تقع قرب 
الحدود السورية، تدعوهم لاستعداد 
للمعركة واستقبال الجيش العراقي.

وكانت مصادر عسلكرية عراقية 
يف محافظلة األنبار قلد تحدثت قبل 
أيلام عن وجلود حشلود عسلكرية 
لبلدء عملية اسلتعادة مناطق غربي 
املحافظلة، وهي آخلر معاقل تنظيم 

»داعش« غربي الباد.
وقلال قائم مقام قضاء الرطبة يف 
األنبار عماد الدليملي إن ألفا ومئتي 
مدنلي هربُّلوا خلال سلاعات ملن 
مناطق عانة وراوة والقائم الخاضعة 
لسيطرة تنظيم »داعش«، كما قالت 
دائرة الهجرة باألنبار إن النازحني من 
تلك املناطلق بلغوا ثمانيلة آالف منذ 
منتصف العام املايض، وسط توقعات 

بنزوح اآلالف مع بدء املعركة.
بلدوره، أعللن قيادي يف الحشلد 
الشلعبي عن اكمال فصائل الحشلد 
جميلع االسلتعدادات والتحضلرات 
العسلكرية الخاصلة بتحرير قضاء 
االنبلار  محافظلة  غربلي  القائلم 

وتأملني الحلدود ملع سلوريا. وقال 
إن  الطليبلاوي،  جلواد  القيلادي 
»فصائلل الحشلد الشلعبي اكمللت 
جميلع االسلتعدادات والتحضلرات 

العسلكرية الخاصلة بتحرير قضاء 
القائلم واملناطق املحيطلة به وكذلك 
تامني الحلدود العراقية السلورية«، 
مؤكدا »نحن بانتظار تحديد سلاعة 

الصفر النطاق املعركة«. واشلار إىل 
ان »مهملة تاملني الحلدود العراقية 
ستكون صعبة وشلاقة«، عازيا ذلك 
اىل »علدة عواملل ابرزهلا جغرافيلة 

االرض وطول املسافة الحدودية التي 
يفرتض تحريرها وتأمينها«.

يذكلر ان »داعش« مازال يبسلط 
قبضتله علىل مناطلق عنلة وراوه 

االنبلار،  والقائلم غربلي محافظلة 
األسلاليب  أنلواع  شلتى  ويملارس 
الذيلن  املدنيلني  بحلق  الوحشلية 
يحارصهلم يف تللك املناطلق، فيملا 

أكمللت القوات األمنية اسلتعداداتها 
لتحريرهلا وبانتظار سلاعة الصفر 

النطاق العملية.
قلوات  دملرت  الثاثلاء،  وأملس 
الحشلد الشلعبي ثاث علرش عجلة 
لتنظيلم »داعلش« اإلرهابي بإحباط 
محاوللة تسللل لهلم علىل الحلدود 

العراقية ل السورية.
وقلال اعام الحشلد الشلعبي يف 
العراقلي«  بيلان تلقلت »املسلتقبل 
نسلخة منه، إن »اللواء 28 وباسلناد 
طران القلوة الجوية العراقية تمكن 
من إحبلاط محاولة تسللل لعنارص 
داعش من االرايض السورية باتجاه 
تل صفلوك الحدودية ضملن املحور 
الغربي للموصل«، الفتا اىل ان »قواتنا 
تمكنت ملن قتل علرشات الدواعش 
وتدملر ثاث علرش عجللة مختلفة 
االنلواع محمللة باالسللحة الثقيللة 

كانت برفقتهم«.
االحبلاط  »عمليلة  ان  واضلاف 
جلاءت وفلق معلومات اسلتخبارية 
دقيقلة تفيلد عن تحشلد اإلرهابيني 
الحدوديلة  الدشيشلة  قريلة  يف 
السلورية يف محاوللة منهلم اخرتاق 
الحدودي والتسلل باتجاه تل صفوك 
العراقيلة«. يذكلر ان قوات الحشلد 
الشلعبي وبعمليات عسكرية واسعة 
النطلاق، حلررت مسلاحات كبلرة 
عىل الحدود العراقية السلورية، فيما 
تحلاول عنلارص داعلش العلودة اىل 
هلذه املناطق نظرا ألهميلة املنطقة 

االسرتاتيجية غرب املوصل.

دياىل تقرر عدم االجنرار وراء »االنفصال«.. والربملان يلزم رئيس الوزراء بـ »حفظ وحدة العراق«

»االستفتاء الكردي« يتلقى رضبات موجعة

فصائل احلشد الشعيب اكملت مجيع استعدادات املعركة وتنتظر »ساعة الصفر«

القوات األمنية لسكان غرب األنبار: عمليات التحرير اقرتبت

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكلد رئيس اللوزراء حيلدر العبلادي، أمس 
الثاثلاء، أن حكومته تعمل علىل دعم مرشوع 
قرار أمملي »يجرم داعلش ومموليله«، وفيما 
أشلار إىل بدء العلراق بتعاون ملع ليبيا ومرص 
ودول أخرى للقضاء عىل اإلرهاب، دعا القيادات 
الكردية اىل زيارة بغداد لفتح باب الحوار وايجاد 

حلول الزمة االستفتاء.
وقلال العبلادي، خلال مؤتملره الصحفي 
األسبوعي، »إننا نعمل عىل دعم مرشوع قانون 
يعلرض عىل مجلس األملن لتجريم داعش ومن 

عمل معه ومن موله«.
وأشار العبادي إىل أن “العراق بدأ بتعاون مع 
ليبيا ومرص ودول أخرى للقضاء عىل اإلرهاب”، 
الفتا يف الوقت ذاته إىل أنه “عرضت عي مسودة 

لتحرير باقي املناطق من سيطرة داعش”.
وكانلت الحكومة الربيطانيلة جددت يف 18 
شلباط 2017 طرح مرشوع تجريلم »داعش« 
وجللب قادتله للعداللة الدوليلة، وفيملا أبدت 
واشلنطن دعمها لجهود الحكوملة العراقية يف 

تحرير املدن، أكد رئيس اللوزراء حيدر العبادي 
أن العراق يف آخر مرحلة للقضاء عىل »داعش«.

وبشأن استفتاء إقليم كردستان، دعا رئيس 
مجلس الوزراء القيادات الكردية اىل زيارة بغداد 
لفتح باب الحوار وايجاد حلول الزمة االستفتاء، 

فيما جدد رفضه للمرشوع.
وقلال العبلادي ان »مجللس اللوزراء جلدد 
تاكيده عىل عدم دستورية استفتاء كردستان”، 
الفتلا اىل ان »فلرض االملر الواقع بالقلوة امر 

مرفوض«.
واضلاف ان »تصدير نفط كركلوك من قبل 
االقليلم مخاللف للدسلتور«، داعيلا »القيادات 

الكردية اىل املجيء اىل بغداد لفتح الحوار«.
وأمس الثاثاء، عقد مجلس الوزراء جلسته 

االعتيادية برئاسة العبادي.
وناقلش املجللس موضلوع اسلتفتاء اقليم 
كردستان، حيث اكد العبادي أن مجلس الوزراء 
يجلدد حرصله يف الحفاظ علىل وحلدة العراق 
وااللتزام بالدستور والحوار لحل جميع املشاكل 

العالقة.
واضاف العبادي »نؤكد عدم دسلتورية قرار 

امللي باالسلتفتاء، وكذلك مخالفلة اجراءات 
االستفتاء مع القوانني النافذة يف العراق، اضافة 
اىل مخالفته القوانني املحليلة النافذة يف االقليم 

نفسه«.
وتابع العبادي، إن قرار االسلتفتاء ال يمكن 
ان ُيجلرى من طلرف واحد، فنحلن نتعايش يف 
بللد واحد وتربطنا عاقلات تأريخية ومصرية 
ونضالية ومصرنلا واحد، وقد جربنا الخافات 
والنزاعلات يف زملن الطاغيلة وخلقلت ملآيس 
وجربنلا التعاون فنتج عنه االنتصار يف محاربة 

داعش.
واكلد العبلادي أن وحدة شلعبنا هلي التي 
حققلت االنتصلارات الباهلرة فلا يجلوز ان 

نضيعها بخافات ال مربر لها.
ووّجله رئيس الوزراء كامه للكل العراقيني 
العنلرصي  التصعيلد  بالقلول: »ابتعلدوا علن 
والطائفلي واحرصوا عىل الوحلدة النها طريق 

نهضتنا جميعا«.
كملا وّجله كامله اىل املواطنلني العراقيلني 
الكلرد بالقلول: إن مجللس اللوزراء ورئيلس 
اللوزراء للكل العراقيني، ونحلن حريصون عىل 

تحقيلق كل آمالكم وتطلعاتكلم وتوفر الحياة 
اآلمنلة لكم جميعا، وقد حقلق مواطنونا الكرد 
يف العلراق خال فرتة التعايلش بعد عام 2003 
ملا للم يحققوه خلال قلرون ماضيلة، وهذا 
حقهم النهم مواطنون من الدرجة االوىل كباقي 

العراقيني.
الكلرد كمواطنلني  وتابلع »لحلريص علىل 
عراقيلني ولعلمي بملا يجري فإننلي اعلم بأن 
الخطوات املتخذة الجراء االسلتفتاء ستؤدي اىل 
اضاعة كل اللذي تحقق«، محلذراً من االنجرار 
للفتنة بالقلول »حذاِرحذاِر ِمَمْن يريد ان يجرّنا 
اىل فتنلة جديلدة يكون اللكل فيها خلارساً فا 
خيلار لنا اال الحوار لتحقيلق مصالح مواطنينا 

وهذا هو هدفنا«.
وبنّي العبادي أن فلرض االمر الواقع بالقوة 
أملر مرفوض ولن يسلتمر، فلقد حلاول نظام 
البعلث املبلاد تغيراً وبطشلاً ولكنه فشلل ولم 

يحقق ما أراد.
وصلوّت مجللس اللوزراء خلال الجلسلة 
علىل مجموعة من القلرارات واصلدر عدداً من 

التوجيهات.

العبادي وجه رسالة إىل العراقيني حتثهم على االبتعاد عن التحريض

احلكومة جتري اتصاالت مع دولة عربية لـ »جتفيف اإلرهاب« وتعمل عىل قرار أممي ضد »داعش«
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       بغداد / المستقبل العراقي

رحلت السلطات الكندية مئات املهاجرين لديها 
إىل بالدهم غري اآلمنة نصفهم من العراقيني.

وبحس�ب وس�ائل إعالم محلية، ف�إن عمليات 
الرتحي�ل تأتي نتيجة ما تش�هده كن�دا من أرقام 
قياس�ية يف أع�داد املهاجري�ن لديه�ا، إذ أن أكث�ر 
املهاجري�ن القادم�ني إليه�ا يعربون الح�دود من 

الواليات املتحدة بطرق غري قانونية.
وكانت السلطات الكندية قد رحلت خالل الفرتة 

املمت�دة من يناي�ر 2014 إىل س�بتمرب 2017، 249 
ش�خصا إىل 11 بل�دا، منهم 134 إىل الع�راق، و43 

منهم إىل جمهورية الكونغو، و43 إىل أفغانستان.
هذا ويحق لكندا أن ترحل أي ش�خص ال يحمل 
جنس�يتها، ألس�باب عدة منها إجرامية، أو بسبب 
نف�اد املرات املس�موح فيها بالحص�ول عىل إقامة 

دائمة، أو عدم االمتثال لقوانني الهجرة.
ب�دوره، ق�ال ج�ان نيك�والس بي�وز، ممث�ل 
مفوضي�ة األم�م املتح�دة لش�ؤون الالجئ�ني، إن 
املفوضية تويص الدول باالمتناع عن ترحيل الناس 

إىل الع�راق بس�بب الوضع اإلنس�اني ال�يء فيها 
والرصاع الدائر يف املنطقة.وأضاف بيوز أنه يتوجب 
عىل الحكوم�ة عندما تقوم بالرتحيل أن تتأكد بأن 
هؤالء األش�خاص املرحلني ل�ن يصبحوا مرشدين 
داخ�ل بالدهم.يذكرأن محكمة يف والية ميش�يغان 
األمريكي�ة كان�ت أوقف�ت يف يوني�و امل�ايض قرار 
ترحيل أكثر من 1400 مواطن عراقي من الواليات 
املتح�دة، بطل�ب محامني م�ن االتح�اد األمريكي 
للحريات املدنية، نظرا ملا قد يواجهه املهاجرون يف 

حال إعادة ترحيلهم.

كندا ترحل مئات الالجئني إىل بلدان تعاين احلروب

         بغداد / المستقبل العراقي

بع�د مرور مئة يوم ع�ىل إعالن أربع دول 
عربية عىل رأس�ها السعودية قطع العالقات 
مع قطر وفرض حصاراً يش�مل حظرا جويا 
ع�ىل اإلمارة، ال يرى خ�رباء آفاق حل لألزمة 
التي يرجحون استمرارها حتى العام 2018 

وربما بعده.
وقطعت الس�عودية واإلمارات والبحرين 
وم�رص عالقاته�ا مع قط�ر يف الخامس من 
حزي�ران، بس�بب اتهامها بتموي�ل اإلرهاب 
والتق�ارب مع إي�ران. وقررت ال�دول األربع 
الوحي�د لقط�ر م�ع  ال�ربي  املنف�ذ  إغ�الق 
الس�عودية، ومنع طائرات رشكات الطريان 
القطرية الوطنية من عبور أجوائها، وحظر 

استخدام قطر ملوانئها البحرية.
ويقول الخبري يف الرشق األوسط يف جامعة 
دورهام الربيطانية كريس�توفر ديفيدسون 
»لو استمر املسار الحايل )لألزمة(، أتوقع أن 

تستمر األزمة حتى العام املقبل«.
ودفعت اإلج�راءات الصارم�ة العديد من 
املراقب�ني لالعتق�اد ب�أن قط�ر لي�س لديها 
خيار آخر س�وى الخض�وع رسيعا لضغوط 
رشكائها التجاريني الرئيسيني. لكن الدوحة 
مازال�ت ترف�ض رشوط جريانه�ا التي ترى 

أنها تتدخل يف سيادتها.
والس�بت، أفادت وكالة األنباء السعودية 
أن ويل العه�د األمري محمد بن س�لمان تلقى 
اتص�االً هاتفي�اً من أمري قطر الش�يخ تميم 
بن حمد آل ثان�ي أبدى خالله األخري »رغبته 

بالجلوس عىل طاولة الحوار« لحل األزمة.
إال أن اآلم�ال بحص�ول تقارب بوس�اطة 
الوكال�ة  أعلن�ت  عندم�ا  برسع�ة  تب�ددت 
السعودية بعد وقت قصري أن اإلعالم الرسمي 
القط�ري أوح�ى ضمن�ا بان الس�عودية من 
ق�ام باملب�ادرة. واحتجاجا عىل ذل�ك، أعلنت 
الس�عودية »تعطيل أي حوار أو تواصل« مع 

الدوحة.
وأضاف�ت تكهن�ات ظهرت يف األس�ابيع 
األوىل من األزمة باللجوء إىل تدخل عس�كري 
ضد قطر، تعقيدات عىل األزمة غري املألوفة.

وم�ع اس�تمرار األزم�ة، طرح�ت قط�ر 

نفسها كضحية النتهاكات حقوق اإلنسان، 
ما أثار ذه�ول املنظمات الحقوقي�ة الناقدة 
ملعاملة قط�ر للعمال األجانب املش�اركني يف 

استعداداتها الستقبال كأس العالم 2022.
وم�ن املقرر أن يتحدث املعارض القطري 
املنفي خالد الهايل الخميس يف مؤتمر يف لندن 
بعنوان »قط�ر، األمن العاملي واالس�تقرار«، 

عن هذه املواضيع.
كريس�تيان  الس�يايس  املحل�ل  ويرج�ح 
اولريشس�ني املتخص�ص بالخلي�ج يف معهد 
بايك�ر للسياس�ات العام�ة يف جامعة رايس 

األمريكية أال تنتهي األزمة يف وقت قريب.
ويقول إن »اإلحس�اس باملرارة والخيانة 
عند كل األطراف كبري ج�دا، وال أحد يريد أن 

يكون الطرف الذي يتنازل أوال«.
ويش�ري إىل أن »الخ�الف الدبلوم�ايس يف 
2014 )حني س�حبت البحرين والس�عودية 
واإلم�ارات س�فراءها من الدوحة( اس�تمر 
لثمانية أش�هر، واألزمة الحالي�ة تتجاوز يف 
عمقه�ا خ�الف 2014، ل�ذا م�ن املرجح أن 

تستمر فرتة أكرب«.
وأظه�رت األزم�ة أيضا عج�ز الغرب عن 

حل النزاع، رغ�م أن كل الدول املنخرطة فيه 
حليفة للغ�رب، ويس�تضيف بعضها قواعد 
إس�رتاتيجية مهم�ة، من بينها أك�رب قاعدة 
جوية للواليات املتحدة يف الرشق األوس�ط يف 

قطر.
وقبل عدة أي�ام، عرض الرئيس األمريكي 
دونال�د ترام�ب القي�ام بدور »الوس�يط« يف 
األزمة التي اعتربها »أمرا سيتم حله برسعة 
جدا«، قبل أن ينشب خالف جديد بني الرياض 

والدوحة بعدها بأيام قليلة.
ويبدو أن بعض الدول تستفيد من األزمة. 

فقد ارتفع التبادل التجاري بني عمان وقطر 
بنس�بة 2000 باملئ�ة، من�ذ الخام�س م�ن 
حزيران، حس�ب األرقام الرس�مية املنشورة 

يف مسقط.
ويقول اولريشسني إن »قطر تكسب من 
ناحية أنها أثبتت قدرتها عىل تحمل الضغط 
املفروض عليها«، لك�ن هذا التحمل ربما لن 
يس�تمر لألبد. فكلفة مقاطع�ة طويلة األمد 
س�يكون له�ا خس�ائرها يف نهاي�ة املطاف، 
خصوصا مع اس�تعداد قطر الستقبال كأس 
العالم.وأعلنت قطر س�ابقا أن الس�عوديني 

سيش�كلون غالبية املشجعني ال�1.3 مليون 
املتوقع وصوله�م إىل قطر لحضور مباريات 
كاس العالم. والس�عوديون حاليا ممنوعون 
من دخول قطر. ويقول ديفيدسون أن قطر 

قد تجرب عىل الرضوخ.
لقط�ر  الوحي�د  »الس�بيل  إن  ويضي�ف 
للخروج من األزمة هو املوافقة عىل املطالب 

األصلية لدول الحصار«.
ويتابع »هذا الس�يناريو العم�ي الوحيد 
أزم�ات  ظه�ور  بتف�ادي  سيس�مح  ال�ذي 

أخرى«.

مئة يوم عىل األزمة اخلليجية: مكانك راوح

ترحيب عاملي بفرض »عقوبات جديدة« عىل كوريا الشاملية
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ص�ّوت الن�واب الربيطاني�ون أمس الثالث�اء لصالح 
م�رشوع قان�ون ينه�ي عضوي�ة بريطاني�ا يف االتحاد 
األوروبي، وهي لحظة حاس�مة الس�رتاتيجية بريكست 
الحكومي�ة بالرغم م�ن اتهام�ات املعارض�ة للحكومة 

باحتكار السلطة بشكل غري مسبوق.
وأّيد القان�ون 326 نائبا مقابل 290 بعد 13 س�اعة 
من النقاش�ات التي س�يميض بها النواب قدما منذ اآلن 

من أجل مزيد من التدقيق.
ويه�دف القان�ون الذي ت�م اقراره اىل ابط�ال قانون 
ع�ام 1972 الذي انضمت بريطاني�ا بموجبه اىل االتحاد 
االوروب�ي، وبالت�ايل تحوي�ل 12 ال�ف ترشي�ع أوروب�ي 

موجود حاليا اىل الترشيعات الربيطانية.
ويع�د اقرار هذا القانون الخط�وة التالية عىل طريق 
تنفيذ بنود االس�تفتاء التاريخي الذي جرى العام املايض 
للخروج من االتحاد األوروبي، بعد ابالغ رئيس�ة الوزراء 
ترييزا ماي بروكس�ل رسميا بانسحاب بريطانيا يف آذار 
املايض. ويعود الفضل يف انتصار حكومة ماي يف تصويت 
الثالثاء اىل تحالفها م�ع الحزب الوحدوي الديموقراطي 
االيرلندي الش�مايل. ووصفت ماي النتيج�ة بانها »قرار 
تاريخ�ي يعط�ي اليقني والوض�وح قبل انس�حابنا من 

االتحاد االوروبي«.
وقال�ت يف بي�ان »بالرغم م�ن انه هن�اك الكثري الذي 
يجب علينا فعله، فان هذا القرار يعني انه بات بامكاننا 
التقدم باملفاوضات عىل أسس صلبة، ونحن مستمرون 
بتش�جيع النواب من كل أنحاء بريطانيا عىل العمل معا 

لدعم هذه الترشيع الحيوي«.
بدوره، أع�رب حزب العمال املع�ارض عن اعرتاضه 
ع�ىل القان�ون بحج�ة ان بنوده لتس�هيل نق�ل قوانني 
االتحاد االوروبي اىل الترشيعات الربيطانية تمثل توسعا 

غري مقبول للسلطة التنفيذية.
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يعت�زم الربمل�ان األوروب�ي اقرتاح ف�رض حظر عىل 
تصدي�ر األس�لحة إىل الس�عودية، بس�بب مخ�اوف من 
تس�ليم تلك األس�لحة إىل منظم�ات إرهابية يف س�وريا، 

واستخدامها يف النزاع القائم باليمن.
وسيقرتح الربملان ذلك عىل االتحاد األوروبي، عىل أن 
يتم التصوي�ت عىل القرار اليوم األربعاء خالل الجلس�ة 
العامة للربملان األوروبي يف مدينة سرتاس�بورغ  حسبما 

أفادت وكالة األنباء »فرانس برس«.
وكانت املفوضية األوروبية قد أعلنت، يف وقت سابق، 
أن قرار حظر األس�لحة املفروض ع�ىل الرياض هو من 

اختصاص مجلس االتحاد األوروبي وحده.
وبحس�ب مصادر دبلوماس�ية، فإن�ه ال يوجد حاليا 
تواف�ق يف اآلراء بني الدول األعض�اء يف االتحاد األوروبي 

حول مسألة فرض حظر عىل األسلحة ضد السعودية.
يذكر أن الربمل�ان األوروبي كان قد وافق، بداية العام 
امل�ايض، ع�ىل مرشوع ق�رار ف�رض حظر ع�ىل تصدير 

األسلحة إىل السعودية التي تقود العدوان عىل اليمن.

بريطانيا عىل »اليقني« باالنفصال 
عـن أوربـا

الربملان األوريب يريد »حظر توريد 
األسلحة« إىل الرياض

أملانيا »جتمد« صادرات السالح إىل تركيا
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رحبت كربى الدول الحليفة للواليات املتحدة يف آسيا بتصويت مجلس األمن 
الدويل باإلجماع عىل تش�ديد العقوبات عىل كوريا الشمالية، بما يشمل حظرا 
ع�ىل صادراتها من النس�يج ووضع حد إلمدادها بالوق�ود، وذلك بعد إجرائها 

تجربة نووية سادسة.
وقال�ت اليابان وكوري�ا الجنوبية بعد تمرير القرار ال�ذي صاغت الواليات 
املتحدة مسودته، إنهما مستعدتان لزيادة الضغوط عىل بيونغ يانغ إذا رفضت 

الكف عن تطويرها أسلحة نووية وصواريخ بالستية.
كم�ا اعتربت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنس�ا وإيطاليا أن القرار الذي 
تم تبنيه “متني جدا” و”متوازن”، ويتيح لألمم املتحدة إبداء موقف يقوم عىل 

“الوحدة والتصميم”.
وه�ذا القرار يعد تاس�ع قرار يصدره مجلس األم�ن باإلجماع فيما يتعلق 
بربامج كوريا الش�مالية للصواريخ البالس�تية واألس�لحة النووي�ة منذ عام 

.2006
وجرى تخفيف مسودة أمريكية مبدئية للقرار لكسب تأييد روسيا والصني 
حليف�ة بيونغ يان�غ الرئيس�ية ورشيكتها التجاري�ة، إذ تمل�ك الدولتان حق 

النقض )فيتو( يف مجلس األمن.
وقالت سفرية أمريكا لدى األمم املتحدة نكي هيي للمجلس عقب التصويت 
“ال نجد اليوم س�عادة يف تش�ديد العقوبات أكثر.. ال نبحث عن حرب.. النظام 

الكوري الشمايل لم يتجاوز بعُد نقطة الالعودة”.
وأضاف�ت أن بيونغ يانغ إذا وافقت عىل وق�ف برنامجها النووي فيمكنها 

اسرتداد مس�تقبلها، ولكن إذا استمرت يف مسارها فستواصل واشنطن املزيد 
من الضغط.

ولفت�ت هي�ي إىل أن الق�رار ما كان له أن يص�در لوال العالق�ة القوية بني 
الرئيس األمريكي دونالد ترمب ونظريه الصيني يش جني بينغ.

العقوبات الجديدة
ووفق�ا للق�رار، عىل أعض�اء األمم املتح�دة وقف واردات املنس�وجات من 
كوريا الشمالية. وكانت املنسوجات ثاني أكرب صادرات بيونغ يانغ بعد الفحم 
ومع�ادن أخرى يف 2016 بقيمة بلغت 752 مليون دوالر، بما يمثل ربع دخلها 
م�ن التجارة، وذلك وفق�ا لبيانات من كوريا الجنوبي�ة. وذهب نحو 80% من 

صادرات املنسوجات هذه إىل الصني.
وقال�ت هيي إن الق�رار يضع حدا لجمع النظام أم�واال من 93 ألف كوري 
شمايل يعملون بالخارج ويفرض عليهم رضائب مرتفعة، مما سيحرم بيونغ 

يانغ من 500 مليون دوالر إضافية من العائدات السنوية.
كما يفرض القرار حظرا للمكثفات وس�وائل الغاز الطبيعي ويضع سقفا 
يبلغ مليوني برميل س�نويا ع�ىل املنتجات البرتولية املك�ررة، ويقيد صادرات 
النفط الخام إىل كوريا الش�مالية عند مس�توياتها الحالي�ة، علما بأن الصني 

تمّدها بأغلب النفط الخام.
وقال مس�ؤول أمريكي إن كوريا الشمالية تستورد نحو 4.5 ماليني برميل 
من املنتجات البرتولية املكررة سنويا، وأربعة ماليني برميل من النفط الخام.

من جهته�ا حذرت بيونغ يان�غ الواليات املتحدة من أنها س�تدفع “الثمن 
املناسب” بسبب فرض عقوبات جديدة بسبب برنامجها النووي الذي وصفته 

بأنه جزء من “إجراءات مرشوعة للدفاع عن النفس”.
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أعلن وزير خارجية أملانيا زيغمار 
غابرييل إن بالده علقت كل صادرات 
الس�الح الرئيس�ية إىل تركيا بس�بب 
موق�ف حق�وق اإلنس�ان املتده�ور 
وتصاعد التوتر مع رشيكتها يف حلف 

شمال األطلي.
بي�ان  بع�د  التعليق�ات  وج�اءت 
ملتحدث باس�م الخارجي�ة األملانية يف 
برل�ني قال فيه إن�ه يعتقد أن زوجني 
أملاني�ني آخري�ن احتج�زا يف تركيا يف 

تهم سياسية.
وق�ال غابرييل يف حلقة نقاش�ية 
هاندلس�بالت  صحيف�ة  نظمته�ا 
االقتصادي�ة اليومية يف أملانيا »علقنا 
كل الطلبي�ات الكبرية التي أرس�لتها 

لن�ا تركيا )لصادرات أس�لحة( وهي 
حقا ليست قليلة«.

وأوض�ح الوزير، وهو عضو كبري 
يف الح�زب الديمقراط�ي االش�رتاكي 
الرشي�ك يف االئت�الف الحاكم بزعامة 
املستش�ارة أنغيال م�ريكل، أن برلني 
ملزمة بإرس�ال أس�لحة لحليفتها يف 
حل�ف األطل�ي إذا طلبت ذل�ك لكنه 
قال إن ذل�ك غري مت�اح حاليا ولذلك 
فإن كل صادرات األسلحة تقريبا تم 

تجميدها.
توج�د  إن�ه  غابريي�ل  وق�ال 
استثناءات قليلة ومنها إذا كان قرار 
الحكوم�ة مرتبطا باتفاق�ات دولية 
أو إذا كان�ت الطلبية بش�أن مركبات 

وليست أسلحة.
وتعرض�ت العالق�ات ب�ني أنقرة 

وبرلني لضغوط متزايدة بعدما رشع 
الرئي�س الرتكي رجب طيب إردوغان 
يف حملة ض�د خصومه السياس�يني 
عق�ب محاولة انقالب فاش�لة العام 
املايض. ويوجد خالف آخر بني تركيا 
وأملاني�ا بش�أن رفض برل�ني ترحيل 
طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع 
يف محاول�ة االنقالب الفاش�لة بينما 
تطال�ب برل�ني بإط�الق رساح نح�و 
12 أملاني�ا أو أملانيا-تركيا احتجزتهم 
السلطات الرتكية يف تهم سياسية يف 

الشهور األخرية.
املستش�ارة  التده�ور  ودف�ع 
األملاني�ة للق�ول يف م�������ناظ�رة 
تل���فزيونية اس�تعدادا لالنتخابات 
املقررة يف 24 من أيلول إنها ستسعى 
تركي�ا  انضم�ام  إلنه�اء محادث�ات 

لعض����وية االتحاد األوروبي.
ووص�ف الرئي�س الرتك�ي رجب 
طي�ب اردوغ�ان االربعاء باالس�لوب 
م�ريكل  ترصيح�ات  »الن�ازي«، 
ومنافسها مارتن شولتز حول تركيا 

خالل املناظرة التلفزيونية.
وكتب يرت التماير كبري مستشاري 
املستشارة األملانيةعىل »تويرت« األحد 
»اعتق�ال العديد م�ن األملان من دون 
توجي�ه أي تهم�ة لهم ه�و أمر غري 
ع�ادل. تش�بيهنا بالنازي�ني يدن�س 

رشفنا«.
ترصيح�ات  يف  ش�ولتز  واعت�رب 
نرشت عىل موقع »ش�بيغل« األملاني 
أن »حكوم�ة أنق�رة تفق�د توازنها« 
مضيفا أن »أملانيا ليست دولة تتقبل 

اإلهانات التي توجهها تركيا إليها«.
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يرس )وزارة النفط /رشكة تعبئة الغاز ( بدعوتكم لتقديم العطاءات املؤهلني وذوي 
الخربة )لتجهيز سيارات بيك –اب عدد 40( مع مالحظة ماياتي :

1-عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال 
pd.taji@gfc.oil.gov.iq ) عىل عنوان )رشكة تعبئة الغاز

2- بإم�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العط�اء بعد تقديم طلب تحريري 
اىل العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق  البالغة 

500.000 فقط خمسمائة الف دينار 
3-يتم تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي )بغداد/التاج�ي /مقابل مديرية رشطة 
التاج�ي ( يف املوع�د املحدد 2017/9/27 العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم 
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 
االت�ي مقر الرشكة /هيئ�ة ادارة املواد يف الزمان والتاريخ 2017/9/28 واليس�مح 

بتقديم العطاءات الكرتونيا
4-اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي 

الذي ييل يوم العطلة
5-تقدي�م تأمينات اولية بمبل�غ 13.750.000 فقط ثالثة عرش مليون وس�بعمائة 
وخمس�ون ال�ف دين�ار ال�ذي يمث�ل نس�بة 1% م�ن الكلف�ة التخميني�ة البالغ�ة 

1.375.000.000 فقط مليار وثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار الغريها
6-للدائ�رة الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحلها  وقب�ل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة واليحق للمشرتكني  يف املناقصة 

املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
7-مدة نفاذية العطاء 90 يوم من تاريخ غلق املناقصة

8-يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها 
سيتم استبعاد العطاء 

)ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثائق القياس�ية بكافة  اقس�امها 
عىل ان يتم ملئ القس�م الرابع والخاص باس�تمارات العطاء من قبل مقدم العطاء 

وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه(

فقدان 
فقدت مني االجازة الدفرتية والصادرة من 
الرشكة العامة لتصنيع الحبوب واملرقمة 
4491 بأس�م / بشار غائب حسون  فمن 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

اعالن 
اىل الرشيكه ارساء ستاركامل 

التاج�ي  بلدي�ه  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
الس�تخراج اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 
11237س�بع البور الرشيك احمد سعدي 

جمعه .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 910 / 2017 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الصويرة حصة املدين 
العق�ار تسلس�ل 5 / 12 م 25 الغراوي�ة 
البالغ�ة 1680 س�هم بم�ا يع�ادل 3125 
م2 الواق�ع يف واس�ط / الصوي�رة العائد 
للمدي�ن حم�ود حري�م فنط�ول املحجوز 
لق�اء طلب الدائن ص�دام رسحان عرمش 
البالغ خمسة وستون مليون وخمسمائة 
الف دينار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة 
م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي.
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

املواصفات :
1 – موقعه ورقمه : واس�ط / الصويرة / 

حي املتنبي 5 / 12 م 25 الغراوية .
2 – جنسه ونوعه : ارض زراعية مملوكة 

للدولة .
3 – ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا مثب�ت يف 

خارطة االفراغ .
ودور  جملون�ات   10  : مش�تمالته   –  4
س�كنية ع�دد ) 5 ( ومحالت ع�دد ) 35 ( 

محل .
5 – مس�احته : املس�احة الكلية 38 دونم 

وحصة املدين 3125 م2 .
6 – درجة العمران : وسط .

7 – الش�اغل : ش�اغيل الدور السكنية كل 
م�ن ناجي كام�ل فزع وصربي س�عدون 
وس�عدون جاب�ر وال�دار الخام�س غ�ري 

مشغول .
8 – القيم�ة املق�درة : ) 166152000 ( 
مائة وستة وس�تون مليون ومائة واثنني 

وخمسون الف دينار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 908 / 2017 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الصويرة العقار تسلسل 3 
/ 1282 م 26 الحس�ينية الواق�ع يف الصويرة 
– ح�ي االح�رار العائ�د للمدين حم�ود حريم 
فنط�ول املحج�وز لق�اء طلب الدائن حس�ني 
رسحان عرمش البال�غ ثالثة واربعون مليون 
ومئت�ان وس�تة وتس�عون ال�ف دين�ار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ثالثني يوما تب�دا من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل 
مالم مال الله حياوي 

املواصفات :
1 – موقعه ورقمه : واسط – الصويرة – حي 

االحرار  3 / 1282 م 26 الحسينية .
2 – جنس�ه ونوع�ه : قطعة ارض س�كنية / 

ملك رصف .
3 – ح�دوده واوصاف�ه : الش�مال الرشق�ي 
والغربي 3 / 2552 والجنوب الغربي والرشقي 

3 / 1281 و 3 / 1480 .
4 – مش�تمالته : عرص�ة التوج�د عليه�ا اي 

مشيدات .
5 – مساحته : 200 م2 .

6 – درجة العمران : ......................... 
7 – الشاغل : .......................... 

8 – القيم�ة املق�درة : ) 43296000 (  ثالث�ة 
واربع�ون ملي�ون ومائتان وس�تة وتس�عون 

الف.

محكمة االحوال الشخصية يف هيت 
اىل / املدعى عليه ) سعد عبد الحميد عكلة ( 

م / اعالن 
اقامت املدعية ) رش�ا موفق فاضل ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 483 / ش / 2017 ام�ام 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف هي�ت والتي 
والح�كام  للمرافع�ة  دعوت�ك  في�ه  تطل�ب 
بالتفري�ق للرضر اس�تنادا الح�كام املادة 40 
/ 1 م�ن قان�ون االح�وال الش�خصية الناف�ذ 
ولع�دم حضورك او ارس�الك معذرة مرشوعة 
ومجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة 
اع�ادة تبليغك بصحيفت�ني محليتني للحضور 
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 24 / 9 / 2017 
الساعة التاسعة صباحا لغرض اجراء الباحث 
االجتماع�ي للدع�وة املذكورة اع�اله ولغرض 
اج�راء املرافعة الذي يص�ادف يف اليوم املذكور 
اعاله يف حالة عدم حضورك او ارسالك معذرة 
مرشوعة س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنيا .
القايض 
طيف طريف عبد الرحمن

مديرية التسجيل العقاري
دائرة التسجيل العقاري يف الخالص 

اعالن
قرار عائدية عقار مجددا 

بناء ع�ىل صدور تثبي�ت العائدي�ة لتمام 
العق�ار 31 نف�س الخالص بأس�م طالب 
التس�جيل املج�دد مؤي�د صال�ح حمي�د 
بموج�ب قرار تثبي�ت العائدي�ة املؤرخ يف 
30 / 8 / 2017 الص�ادر من لجنة تثبيت 
امللكي�ة واس�تنادا الح�كام امل�ادة 49 من 
قانون التسجيل العقاري نعلن هذا القرار 
م�دة ثالثني يوما وعىل م�ن لديه اعرتاض 
عىل القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاسة 
محكم�ة االس�تئناف اعتب�ارا م�ن اليوم 
التايل لنرش هذا االع�الن وعند انتهاء املدة 
وعدم ورود اش�عار من رئاسة االستئناف 
بوقوع الطعن عىل القرار لديها خالل املدة 
املذكورة ستبارش هذه الدائرة بالتسجيل 

وفقا لقرار تثبيت العائدية .
رئيس لجنة تثبيت امللكية 
قايض البداءة يف الخالص 

القايض 
عدنان حسني عيل 

دائرة الكاتب العدل يف الطارمية 
انذار 

بواسطة الكاتب العدل يف قضاء الطارمية 
املحرتم 

إىل السيد / 
1 -س�عاد تايه ذي�اب – عنوانه – بغداد – 

حي البنوك – م 335 – ز 35 د / 2 .
2 – همسة عيل احمد – عنوانه – بغداد – 

حي البنوك – م 335 – ز 35 د / 2 .
3 – هب�ه عيل احمد – عنوان�ه – بغداد – 

حي البنوك – م 335 – ز 35 د / 2 .
4 – ف�ردوس عيل احمد – عنوانه – بغداد 

– حي البنوك – م 335 – ز 35 د / 2 
5 – عثمان عيل احمد – عنوانه – بغداد – 

حي البنوك – م 335 – ز 35 د / 2
6 – انتصار عيل احمد – عنوانه – بغداد – 

حي البنوك – م 335 – ز 35 د / 2
سبق وان اصدرت محكمة بداءة الطارمية 
والق�ايض يف الدعوى املرقم�ة 333 يف 10 
/ 10 / 2016 بالعق�ار الرق�م 52 / 16 
مقاطع�ة 13 ضبات / قراره�ا آجر املثل 
علي�ه انذركم ام�ام دائرة كات�ب العدل يف 
الطارمية باس�تالم حصتك�م من االرض 
اعاله خالل سبعة ايام من تاريخ تبليغكم 
به�ذا االن�ذار وبخالفه س�وف اتخذ كافة 
االج�راءات القانونية بحقكم . واكتب هذا 

االنذار عىل مسؤوليتي 
املنذر
رائد عيل احمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد 2580 / ب / 2017 
اعالن 

إىل املدعى عليهما / عالء عباس فرحان – 
ميثاق محي ويل 

اقام املدعي ) عبد الكريم عباس فرحان ( 
الدع�وى املرقمة 2580 / ب / 2017 لدى 
هذه املحكم�ة يطالبك فيها ) اعادة مبلغ 
العرب�ون ) 000 / 123 $ ( مئ�ة وثالث�ة 
وعرشون الف دوالر امريكي ( وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س البلدي انتقال�ك إىل جهة 
مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني يوميتني 
املرافع�ة ي�وم 19 / 9 / 2017  بموع�د 
الساعة التاس�عة ويف حال عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 
سيف عباس مخلف 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 265 / ب / 2017 

املوضوع / اعالن 
بتاريخ 31 / 7 / 2017 وبموجب الدعوى 
املرقمة 265 / ب / 2017 اصدرت محكمة 
بداءة الخالص قرار حكم مكتسب الدرجة 
القطعي�ة يق�ي بازال�ة ش�يوع العقار 
1048 – نفس الخالص بيعا – عليه تقرر 
االع�الن عن نرشه يف الصحف املحلية ملدة 
ثالث�ون يوما عىل ان يك�ون البيع يف هذه 
املحكم�ة ع�ن طريق املزاي�دة التي تجري 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را من اليوم 
التايل للنرش يف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية يكون املوعد يف اليوم التايل 
للنرش وعىل الراغب بالرشاء ايداع تامينات 
قانونية بنس�بة 10 % من بدل البيع اذا لم 

يكن رشيكا .
لقايض 
عدنان حسني عيل 

االوصاف :
1 – رقم العقار / 1048 نفس الخالص .

2 – صنف العقار / ارض امريية واالشجار 
ملك رصف .

3 – مش�تمالته / قطع�ة ارض مزروع�ة 
باشجار نخيل مهملة .

4 – املساحة / 13 أولك و 80 مرت مربع .
5 – الوارد السنوي / اليوجد .

6 – الشاغل / حميد عبد االمري .
7 – القيم�ة التقديرية / 000 / 500 / 1 

مليون وخمسمائة الف دينار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2017/1931  

إعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ الكوت العق�ار املرقم 1/ 
2091م46 نف�س الدجيل�ة الواق�ع يف الكوت 
العائ�د للمدين منتهى محم�د مزيد   املحجوز 
لقاء طلب الدائ�ن حيدر عودة عطية و محمد 
ع�ودة عبد البالغ خمس�ة مالي�ني دينار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة خمس�ة عرش يوما تبدءا م�ن اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية 
ع�رشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي
املواصفات

الكارضي�ة   / ك�وت   / ورقم�ه  موقع�ة   -1
2091/1م46 نفس الدجيلة   

2- جنس�ة ونوع�ه / ارض  زراعي�ه تس�قى 
بالواس�طة مملوك�ه للدول�ه كم�ا م�ؤرش يف 
خارطة االفراز يشتمل عىل عدة دور سكنية   

3- مساحته /524 دونم    
4- الشاغل / الرشكاء

5- القيمة التقديريه / ثمانية ماليني مايعادل 
340786 سهم

املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وزات واالقامة 

العامة يف واسط
قسم شؤون جنسية محافظة واسط 

اعالن
 بن�اء ع�ىل الدع�وه املقام�ة من قب�ل املدعي  
)جلي�ل   كاظ�م   ابراهي�م   ( يطل�ب تبدي�ل  
لقبة من الحيلو اىل ش�رب  فم�ن لدية اعرتاض 
مراجع�ة هذة  املديرية خالل م�دة اقصاة 15  
يوم     وبعكس�ة س�وف تنظر  هذة املديرية يف 
الدع�وى  وفق احكام امل�ادة )22(  من قانون 

البطاقة الوطنية  رقم )3( لسنة 2016 
اللواء
مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العام 

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وزات واالقامة 

العامة يف واسط
قسم شؤون جنسية محافظة واسط

اعالن
 بن�اء ع�ىل الدع�وه املقام�ة من قب�ل املدعي  
)رائد ابراهيم  كاظم  ( يطلب تبديل  لقبة من 
الحيلو اىل ش�رب  فمن لدية اع�رتاض مراجعة 
ه�ذة  املديري�ة خ�الل م�دة اقص�اة 15  يوم     
وبعكسة سوف تنظر  هذة املديرية يف الدعوى  
وف�ق احكام املادة )22(  م�ن قانون البطاقة 

الوطنية  رقم )3( لسنة 2016 
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

فقدان هوية
فقدت الهوية )عظم عاج( الصادرة من رشكة 
توزيع املنتجات/ هياة توزيع بغداد والخاصة 
باملوظف )عيل جاس�م حنني( راجني من يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها.

اعالن
ق�دم املواط�ن )عبدالله عجمي عطي�ه( طلباً 
ي�روم فيه تس�جيل لقبه وجعله )املوس�وي( 
بدال م�ن الف�راغ واس�تناداً اىل اح�كام املاده 
24 م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نه 
2016 املع�دل ولغ�رض ن�رش ه�ذا االعالن يف 
الجري�دة الرس�مية فمن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل ع�رشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2377/ب2017/1

التاريخ 2017/9/11
اعالن

اىل املدعى عليه )حيدر ابراهيم عباس (
اقام املدعي )السيد مدير بلدية النجف اضافة 
لوظيفته (  الدع�وى البدائية املرقمة 2377/

ب2017/1 والذي يطلب فيها الحكم ) بإلزامك 
بدف�ع مبلغ مقداره خمس�ة وس�تون مليون 
وخمسمائة وواحد وعرشون الف وخمسمائة 
وثم�ان وس�تون دين�ار (لثب�وت مجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واشعار مختار حي الريموك /1 عباس يحيى 
الكرع�اوي عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني  بموعد 
املرافع�ة 2017/9/18 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد 2376/ب2017/2
التاريخ   2017/9/11

اعالن
اىل املدعى عليه ) حيدر ابراهيم عباس(

اقام عليك املدعي )الس�يد مدي�ر بلدية النجف 
اضاف�ة لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائية املرقمة 
فيه�ا  يطل�ب  وال�ذي  2376/ب2017/2 
الحك�م  ) بالزامك بدفع مبل�غ مقداره اربعة 
وس�تون مليون وس�تمائة وخمسة وعرشون 
الف دين�ار ( لثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي و اشعار مختار 
ح�ي الريم�وك/1 عب�اس يحي�ى الكرع�اوي    
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2017/9/18 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض طالل سلمان مهدي

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

إعالن املناقصة رقم  4/استثامر/2017
اخلاصة بمديرية توزيع كهرباء شامل البرصة

 تعل�ن املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب إحدى تش�كيالت وزارة الكهرباء املناقصة 
أع�اله لالس�تثمار يف مجال إدارة خدم�ات التوزيع والجباية وتأهيل الش�بكة الكهربائية 
ملناطق محافظة شمال البرصة من ناحية الهارثة اىل قضاء القرنة وقضاء املدينة واملناطق 
التابعة لها وبرس�م خدمة ال يزيد عىل 12.9 من مبلغ الجباية املتحققة وبفرتة اس�تثمار 
ملدة 5 سنوات. وبموجب قانون االستثمار رقم )13( لعام 2006 – املادة )33-ب( وحسب 
قرار لجنة ش�ؤون الطاقة يف رئاس�ة ال�وزراء املرق�م 6 يف 2015/10/26 وكتاب الهيئة 

الوطنية لالستثمار ذي العدد ق/1386 يف 2016/8/14.  
 فعىل الراغبني من أصحاب الرشكات املختصة يف مجال االس�تثمار والحائزين عىل هوية 
تصني�ف املقاولني مراجع�ة الدائرة التجارية يف مقر املديري�ة العامة يف محافظة البرصة 
ش�ارع  14 تموز مقابل مستش�فى ابن غزوان يف البرصة، للحصول عىل وثائق املناقصة 
 )RFI( �واملعلوم�ات الخاصة باملناقصة والرشوط املعدة لذلك وطلب معلومات ال )RFP(
 )RFI( �سابقاً وعىل ان يقدم عرض ال )RFI( بالنسبة للرشكات التي لم تقدم معلومات
اىل املديري�ة بع�د ملئه وبظرف مغلق يحتوي عىل جمي�ع املعلومات املطلوبة باإلضافة اىل 
تقدي�م العطاءات يف ظرفني مغلقني مختومني احدهما عرض فني يحتوي عىل املعلومات 
الفني�ة واملستمس�كات املطلوب�ة  يف رشوط املناقصة واآلخر عرض تج�اري يحتوي عىل 
مقدار رس�م الخدمة ورسم التأهيل للش�بكة الكهربائية بنسبة مئوية من مبلغ الجباية 
املتحققة ويكتب عليها رقم املناقصة وتاريخ الغلق  وتوضع يف صندوق العطاءات يف مقر 
املديرية العامة وبعكس�ه ال يتم اس�تالم العطاء ، علماً إن آخر موعد الس�تالم العطاءات 
ه�و الس�اعة الواحدة ظهراً لي�وم  الثالثاء املص�ادف 2017/10/10 وعندم�ا يكون يوم 
الغلق عطلة رس�مية يك�ون تاريخ الغلق يف اليوم الذي يليه عىل أن يتم الفتح يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وبحض�ور ممثيل أصحاب العطاءات مع 
لجنة الفتح ، علماً انه س�يعقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفس�ارات املشاركني يوم 
الثالثاء املصادف 2017/10/3 الس�اعة الواحدة ظهراً وس�يهمل أي عطاء غري مس�تويف 
لل�رشوط القانونية أو يرد بعد موعد الغلق واملديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات... 

مع التقدير.
E-mail: sedist@moelc.gov.iq   –  Web: www.sedist.moelc.gov.iq

وزارة النفط
رشكة تعبئة الغاز

رشكة عامة

عيل عبد الكريم املوسوي
املدير العام

حممد عبداالمري حسني
املدير العام وكالة

املناقصة املرقمة 12L/2017 جتهيز سيارات بيك –اب عدد 40 

اعالن للمرة الثانية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

الحمام�ي  فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  زار 
معهد الط�ران املدن�ي التابع للمنش�أة العامة 
للطران املدني واطل�ع ميدانياً عىل املحارضات 
والدورات الت�ي تخص الرقاب�ة الجوية املقامة 
يف املعه�د واس�تمع اىل رشح مفصل عن طبيعة 
الدورات والت�ي تضم العاملني يف مطارات بغداد 
والس�ليمانية واربيل والنجف االرشف والبرصة 
اضاف�ة اىل ع�دد م�ن املش�اركني من ال�وزارات 

االخرى.
واش�اد الحمام�ي بهذه ال�دورات، مؤك�داً عىل 
اهمية اعداد دورات املدربني الجويني للتوسع يف 
عمل املعهد ولتحقيق الفائ�دة لجميع املطارات 
العراقية اضافة اىل االطالع عىل التجارب العاملية 

يف مجال التدريب النظري والعميل.
وأكد الحمامي عىل أهمية االرتقاء باداء العاملني 
يف سلطة الطران املدني من طيارين ومهندسني 
وفني�ني والتأكيد عىل تدري�ب املراقبني الجويني 
داخل العراق وفق اسس علمية متطورة تحاكي 

التكنولوجيا العاملية يف مجال الطران.
وت�رأس الحمام�ي اجتماعاً لهيئ�ة رأي الوزارة 
بحضور الوكي�ل االداري احمد كريم عبد ايوب، 

واملدراء العامني يف الوزارة وتشكيالتها. 
وق�ال الحمام�ي يف بداي�ة االجتم�اع ان الوزارة 
س�خرت جميع امكاناتها ووضعته�ا يف خدمة 
نقل الحج�اج العراقيني اىل البالد حيث ش�كلت 
خلي�ة االزمة خاصة بالتفويج العكيس يف مطار 
بغ�داد ال�دويل، مبين�ا انه تم إرس�ال وف�داً من 
الط�ران املدن�ي للذه�اب اىل الس�عودية لبحث 
االرساع بإعادة الحجاج العراقيني عرب مطارات 

البالد.
وأك�د وزي�ر النقل عىل رضورة أن يق�وم املدراء 

العام�ني يف تش�كيالت ال�وزارة بمتابعة جميع 
االعمال واملش�اريع الخدمية التي ترشف عليها 
ال�وزارة من اجل اس�تكمالها وفق�ا للتوقيتات 
الزمني�ة املحددة.ووج�ه ببذل الجه�ود وتقديم 

افض�ل الخدمات لالرتقاء بطبيع�ة واقع العمل 
املناط بعمل تلك التشكيالت.

وتم اس�تضافة الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الزوراء 
الريايض بطلب من الوزير وجرى التصويت عىل 

ربط النادي بالرشكة العامة للنقل البحري.
وناقش�ت هيئة راي الوزارة ع�دة مواضيع عىل 
ج�دول اعماله�ا ووافق�ت عىل تش�كيل بعض 
اللج�ان واملق�ررات الخاص�ة بتقدم انس�يابية 

العم�ل يف الوزارة.ب�دوره، عق�د مدي�ر الرشكة 
العام�ة للنقل الربي عبد االمر كريم املحمداوي 
اجتماعا موسعا مع وزير النقل األردني ووكيل 
ال�وزارة بحض�ور مدي�ر هيئ�ة النق�ل الربي يف 

الخط�وة  ه�ذه  ان  املحم�داوي  اململكة.وب�ني 
جاءت تنفيذا لتوجيها وزير النقل كاظم فنجان 
الحمامي لالنفتاح عىل الدول التي نرتبط واياها 

بعالقات اقتصادية وتجارية كبرة.
وأوض�ح املحم�داوي ان الغرض م�ن االجتماع 
دراس�ة س�بل تطوير النقل الربي  ب�ني البلدين 
واالس�تخدام األمثل للمنفذ الحدودي يف طريبيل 

وزيادة التبادل التجاري الربي.
واك�د انه ت�م بح�ث آليات دخ�ول الش�احنات 
العراقية إىل اململكة األردنية الهاشمية والعكس.

واض�اف املدير العام ان االجتماع س�ادته أجواء 
إيجابية عرب من خاللها الجانبان عن سعادتهما 
بما أنجز واالس�تعداد التام لتذليل العقبات التي 
ق�د تعرتض العم�ل.إىل ذلك، ب�ارشت لجنة فتح 
العط�اءات  بفت�ح  النق�ل  العط�اءات يف وزارة 
املقدم�ة م�ن قب�ل ال�رشكات االمني�ة لتقدي�م 
الحماية والخدمات االمنية ملطار البرصة الدويل. 
وقال مدير عام س�لطة الطران املدني املهندس 
حس�ني محس�ن كاظم العط�اءات س�رتفع اىل 
لجنة التحليل الحالتها اىل الرشكات املعنية وذكر 
ان اللج�ان حريص�ة كل الح�رص ع�ىل اختيار 
العطاء االفضل لتقدي�م الخدمات االمنية ملطار 
البرصة الدويل.من جانب�ه اكد رئيس لجنة فتح 
العطاءات املهن�دس حيدر كاظ�م ان الرشكات 
املقدم�ة عىل العط�اء هي رشك�ة G4S للحلول 
االمني�ة و رشكة Olive Group مبيناً ان األخرة 
اس�تلمت العط�اءات م�ن الصن�دوق املخت�ص 
وقام�ت اللجنة بكافة االم�ور املكلفة بها.يذكر 
ان فتح العط�اءات تم بتوجيه م�ن وزير النقل 
كاظ�م فنج�ان الحمامي وبحض�ور ممثل عن 
مكت�ب املفتش الع�ام يف وزارة النق�ل املهندس 
مهند فارس وممثيل ال�رشكات االمنية واللجنة 

املختصة.

احلاممي يزور معهد الطريان ويطلع عىل دورات الرقابة اجلوية ويرتأس هيئة رأي الوزارة
الوزارة باشرت بفتح عطاءات تقديم اخلدمات االمنية ملطار البصرة الدولي
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صحة الرصافة تنفي 
انتشار مرض »انقرض« 

منذ وقت طويل
   بغداد / المستقبل العراقي

علقت دائرة صحة بغ�داد/ الرصافة، 
أمس الثالثاء، عىل أنباء انتشار مرض 

الطاعون األسود املميت.
ونفت الدائرة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه »ح�دوث اي 
حالة م�ن الوفي�ات الخ�اص بمرض 

الطاعون«.
وبني مدير اعالم صحة الرصافة قاسم 
عبد اله�ادي ان »هذا امل�رض انقرض 
من وقت طويل يف العراق ولم تس�جل 
دائرة الرصافة بش�كل خاص والعراق 

بشكل عام اي حالة اصابة«.
وأض�اف ان »الدائرة تعمل ومن خالل 
نواق�ل  بمكافح�ة  الخاص�ة  الف�رق 
االم�راض يف ش�عبة الس�يطرة ع�ىل 
االمراض االنتقالية بحمالت مستمرة، 
ويف جانب الرصافة ومنطقة السعدون 
والبتاوين بش�كل خاص وكان اخرها 
قي�ام الي�وم قي�ام فري�ق من ش�عبة 
الس�يطرة ع�ىل االم�راض االنتقالي�ة 
ملكافح�ة  مكثف�ة  حمل�ة  بأج�راء 
الق�وارض يف منطق�ة البتاوي�ن وت�م 
توزيع الطعوم الس�مية وكذلك تعفر 

جحور القوارض يف املنطقة«.
»ه�ذه  ان  اله�ادي  عب�د  وأوض�ح 
التي تس�تخدمها ش�عبة  االج�راءات 
السيطرة عىل االمراض االنتقالية هي 
للحد وتقليل الحد من انتشار القوارض 
والسيما ان كل اثنى من القارض تولد 
يف الس�نة م�ن 500-600 مما يصعب 
الس�يطرة، فضال ع�ن وجود بيئة غر 
جيدة من خالل تكدس النفايات وقدم 
ش�بكة املجاري التي تسهم يف انتشار 
الق�ارض وغره�ا من االس�باب التي 

تصعب السيطرة عليها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدين، أمس الثالث�اء، عن إنجاز من�ح ١٩٧ معاملة قروض 
السيارات للمواطنني خالل تموز املايض.

وق�ال املكت�ب اإلعالمي للم�رصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان املرصف أنجز ١٩٧ معاملة تتعلق بمنح قروض الس�يارات للمواطنني 
والرشائح األخرى، مش�را اىل ان منح تلك القروض تم من خالل عدد من فروع 

املرصف يف بغداد واملحافظات.

مرصف الرافدين يعلن إنجاز منح »١٩٧« 
معاملة قروض السيارات للمواطنني

رشكة الغذائية توقع عقد النتاج زيت الطعام حمليًا وتوزيعه بالبطاقة التموينية
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العام�ة للمنتوج�ات الغذائي�ة اح�دى 
رشكات وزارة الصناعة واملعادن عن توقيع عقد تصنيع 
للغر مع رشكة }نس�يم املينا{ للتجارة العامة املحدودة 

النتاج زيت الطعام يف مصنع الرشيد التابع للرشكة.
وذك�ر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه أنه »ج�رى االتفاق بموجب العق�د عىل انتاج مادة 
زي�ت الطع�ام بكمي�ة مقدارها 30 الف ط�ن اضافة اىل 
تصني�ع عبوة الزي�ت املتمثلة بمادة }EPT{ ذات س�عة 
١ ل�رت لغرض تجهيز وزارة التج�ارة بمادة زيت الطعام 

وتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية«.
وأش�ار اىل ان »مصنع الرشيد انهى استعداداته الخاصة 
بتهيئة خطني النتاج زيت الطعام احدهما ايطايل املنشأ 

ذو طاق�ة تصميمية تبلغ }50{ طناً يف الس�اعة واالخر 
صيني املنشأ وتيلغ طاقته التصميمية طنني يف الساعة 
وان كال الخطني مزودين بجهاز }فيديو جت لطبع تاريخ 
االنتاج ومدة الصالحية{«.وتابع البيان »اضافة اىل توفر 
ست خزانات مصنوعة من مادة }ST-ST{ لخزن الزيت 
الس�ائل املس�حوب من قس�م التصفية لغرض التعبئة 
فض�ال عن توف�ر مخزنني ذات س�عات تخزيني�ة عالية 
مجه�زة بأجه�زة تربي�د للمحافظة عىل درج�ة حرارة 
االنتاج الجاهز بدرجة 24 درجة مئوية«.وكشفت وزارة 
الصناع�ة »عن ب�دء التش�غيل التجريبي ل�كال الخطني 
بكفاءة ودق�ة عاليتني وهما جاهزان حاليا الس�تقبال 
املادة الخام لزيت الطع�ام« الفتا اىل ان »الجانبني اتفقا 
ع�ىل فتح قنوات مبارشة بينهما لتذليل الصعوبات التي 

تعيق عملية االنتاج والحد من الروتني«.

حمافظ املثنى يطالب وزارة الزراعة برصف مستحقات املزارعني

انشائية التجارة تدرس تأجري مساحات من أراضيها وحتقق مبيعات بـ»33« مليون دينار

   بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب محاف�ظ املثن�ى فال�ح الزي�ادي 
وزارة الزراعة والجهات املختصة برصف 
مستحقات الفالحني للسنوات السابقة، 
مش�را اىل ان املوس�وم الزراع�ي الجديد 
سيش�هد انخفاضا بمستوى االنتاج كما 
حدث يف املواسم االخرى نتيحة عدم دعم 

املزارعني وعدم رصف مستحقاتهم.

وقال الزيادي ان »عام 20١5م و20١6م 
شهد عدم رصف مس�تحقات الفالحني، 
وهذا االمر مؤس�ف ب�كل املقاييس كونه 
يؤثر مبارشة يف السوق املحلية ومستوى 

االنتاج«.
الفالح�ني ع�ىل  ان »جمي�ع  اىل  واش�ار 
مس�توى املحافظات يعانون بشدة عدم 
دعم املزارع االمر الذي اثر بشكل مبارش 
ع�ىل انتاج املزارعني س�واء م�ن الحبوب 

او غرها«.واوض�ح ان »محافظة املثنى 
شهدت انخفاض مس�توى االنتاج للعام 
املايض نتيجة لعدم وجود اي دعم للمزارع 
ناهيك عن غياب الدعم الحكومي و عدم 

رصف مستحقات و حقوق الفالحني«.
واض�اف الزي�ادي ان »املوس�م زراع�ي 
الجدي�د يتطل�ب م�ن الجه�ات املعني�ة 
االرساع برصف املستحقات حتى يتمكن 
املزارع من االستعداد للموسم الزراعي«، 

مس�تدركا بالقول »نحن نظم صوتنا اىل 
للمطالبة بمستحقاتهم  املزارعني  صوت 

املالية«.
واك�د ان »حكومة املثن�ى خاطبت وزارة 
الزراع�ة والجه�ات املختص�ة ووعدون�ا 
خ�را، مبين�ني بانه لدى مجلس رئاس�ة 
الوزراء خطة بهذا الخصوص س�وف يتم 
من خاللها اطالق مس�تحقات املزارعني 

بالقريب العاجل«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتجارة املواد االنش�ائية يف 
وزارة التجارة، أمس الثالثاء، عن اجراء دراس�ة 
قانونية حول امكانية تآجر مس�احات واسعة 
من االرايض العائ�دة للرشكة يف بغداد و فروعها 

يف املحافظات .
اك�د ذلك مدير عام الرشكة زهر احمد س�لمان  
خ�الل ترؤس�ه الجلس�ة الرابع�ة ملجل�س ادارة 
الرشكة واضاف بانه تم مناقشة موضوع تأجر 
املساحات الواسعة من االرايض الغر مستخدمة 
يف بغداد وكافة فروع الرشكة يف املحافظات بعد 

إع�داد دراس�ة دقيقة من قبل القس�م القانوني 
ليت�م اس�تثمارها وف�ق الضواب�ط والتعليمات 

لتحقيق  مردود مايل للرشكة.
وأض�اف بان�ه ت�م كذل�ك مناقش�ة مقرتح�ات 
تقلي�ص النفق�ات وترش�يد االس�تهالك امل�ايل 
واعداد دراس�ة من قبل القسم املايل لبيان كمية 
املرصوف�ات خ�الل االش�هر الس�ابقة ومعرفة 
الج�دوى االقتصادية الت�ي ترتتب عىل رصفيات 

الرشكة بشكل عام. 
م�ن جانب اخر، اش�ار س�لمان اىل تحقيق فرع 
الرشك�ة يف بغ�داد مبيع�ات مالية تج�اوزت 33 
مليون دين�ار خالل اربعة ايام من نهاية ش�هر 

اب املايض من بيع املواد االنش�ائية ذات املناىش 
العاملية والخاضعة للمواصفات املعتمدة لجهاز 

التقييس والسيطرة النوعية.
وأش�ار إىل ان هناك اقبال واس�ع م�ن املواطنني 
والتجار عىل اقتناء املواد االنش�ائية التي تتعامل 
به�ا الرشكة للس�معة الجيدة الت�ي تحىض بها 
ولتعاملها مع رشكات رصينة اضافة اىل االسعار 
املناس�بة للم�واد االنش�ائية مقارن�ة باس�عار 
االسواق املحلية، مبيناً ان رشكته تتعامل بالبيع 
املبارش لكافة املواد االنش�ائية دون قيد او رشط 
لتس�هيل عملي�ة البيع ولتقليل العب�آ عن كاهل 

املواطن عند التبضع.

جملس واسط خيصص 50 مليون دينار 
إلكامل تنصيب جرس السفحة

الدفاع املدين خيمد حرائق يف منطقة 
الغابات بأيرس املوصل

   المستقبل العراقي/ الغانم

صوت مجلس محافظة واس�ط، أمس الثالثاء، عىل تخصيص مبلغ 50 مليون 
دينار إلكمال تنصيب الجرس الحديدي ملنطقة السفحة يف حي الجهاد.

وق�ال رئيس مجل�س املحافظة، مازن الزاميل ان »هذا الق�رار جاء بعد انتظار 
طوي�ل من اهايل منطقة الس�فحة يف حي الجهاد، وبعد معان�اة طويلة نتيجة 

ترضر الطريق الرابط مع مركز املدينة بشكل كبر«.
واض�اف ان »من ش�أن هذا القرار ان يرسع بعملية اكم�ال أعمال الجرس الذي 
س�يؤثر بش�كل كبر وايجابي من الناحية االقتصادية واالمنية وحتى الصحية 
عىل اهايل املنطقة«، مشرا اىل أن »هذا املبلغ سيخصص العمال تنفيذ الدعامات 
واملقرتب�ات والتدعيم اضافة اىل تجهيز مع�دات خاصة بصب مقرتبات الجرس 

وفقا للمواصفات القياسية الخاصة بمواصفات الطرق والجسور«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر أمن�ي يف محافظة نينوى بأن ف�رق الدفاع املدني التابعة للحش�د 
الش�عبي أخم�دت نران وحرائ�ق اندلعت يف منطق�ة الغابات بأي�رس املوصل.

وق�ال املصدر إن »قوة من فرق الدفاع املدني التابعة للحش�د الش�عبي تمكنت 
من إخماد حرائق نش�بت يف منطقة الغابات بالس�احل األيرس ملدينة املوصل«.

وأضاف أن »الحرائق نش�بت يف ظروف غامضة، وأدت إىل إحراق مئات األشجار 
يف منطقة الغابات التي تعد من ابرز األماكن السياحية يف املنطقة”.

رشكة صناعات النسيج تؤهل القاعات االنتاجية بمصانعها لتطوير اإلنتاج
   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لصناعات النسيج 
والجلود إح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن ع�ن قيامها بتأهي�ل القاعات 
االنتاجي�ة ملعام�ل الخياط�ة يف جمي�ع 
املصان�ع التابع�ة له�ا باالعتم�اد ع�ىل 
موارده�ا الذاتية بدعم من الس�يد وزير 
الصناعة واملعادن املهندس محمد شياع 
الس�وداني ومتابع�ة الس�يد مستش�ار 
الوزارة لشؤون التنمية املهندس عباس 
نرصالل�ه واملستش�ار العلم�ي الدكتور 

حمودي عباس . 
وافص�ح مدير ع�ام الرشك�ة املهندس 
للمرك�ز  ترصي�ح  يف  الكعب�ي  احم�د 
االعالم�ي يف الوزارة ع�ن تنفيذ رشكته 

وم�ن موارده�ا الذاتي�ة تأهي�ل جميع 
القاع�ات االنتاجي�ة ملعام�ل الخياط�ة 
ولجمي�ع املصانع واملواق�ع التابعة لها 

وذل�ك به�دف تطويره�ا واالرتق�اء بها 
اىل املس�توى املطلوب ولزي�ادة الطاقات 
االنتاجي�ة فيه�ا للمنتجات العس�كرية 

) التجهي�زات العس�كرية ( وباالخ�ص 
البدل�ة العس�كرية وبم�ا يمكنه�ا م�ن 
م�ع  التعاقدي�ة  بالتزاماته�ا  األيف�اء 
الجه�ات الحكومي�ة كافة ، مش�را اىل 
وص�ول ماكنة ك�وردن يبس�اجليك إىل 
مصنع النس�يجية معمل ألبسة النجف 
تعقي�م  يف  تس�تخدم  والت�ي  االرشف 
املنتجات الطبية وبذل�ك يتم اكمال اخر 
مرحل�ة يف خطوط اإلنتاج ليدخل عملية 

التعقيم ١00% . 
كم�ا واك�د الكعبي يف ترصي�ح صحفي 
توجه�ات ال�وزارة ب�رضورة االرتق�اء 
بالصناعة الوطنية اىل اعىل املس�تويات 
لتك�ون رشكات وزارة الصناع�ة قادرة 
وبق�وة عىل تلبي�ة احتياج�ات الجهات 
املحلي�ة  واالس�واق  كاف�ة  الحكومي�ة 

باملنتج�ات الوطنية ، مش�را اىل ان هذا 
جه�ود  تضاف�ر  اىل  يحت�اج  املوض�وع 
الجمي�ع واوله�ا االع�الم النج�اح هذه 
املهم�ة وكذل�ك تطبي�ق القوان�ني التي 
رشعها مجلس الن�واب بالفرتة املاضية 
ومنه�ا قان�ون حماي�ة املنت�ج وقانون 
حماية املستهلك والقرارات االخرة التي 
صدرت من مجلس الوزراء املوقر ولجنة 
الش�ؤون االقتصادي�ة بجه�ود مباركة 
من السيد الوزير السوداني والتي تدعم 
الصناع�ة الوطنية مع رضورة ان يأخذ 
الجه�از املرك�زي للتقي�س والس�يطرة 
املنت�ج  بحماي�ة  فاع�ال  دورا  النوعي�ة 
الوطني وكذلك التطبيق الصارم للتعرفة 
الكمركية ماسيعزز من قدرة الرشكات 

الصناعية عىل النهوض بواقعها.
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اعالن من رشكة الوائل للتحويل املايل مسامهة خاصة 
املوضوع / دعوة مسامهي الرشكة حلضور اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام املادة 87 / ثانيا من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ 
يف 15 / 6 / 2017. 

يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة والذي سينعقد بالساعة العارشة من صباح يوم االثنني املصادف 
2 / 10 / 2017 يف مقر ادارة الرشكة الكائن يف بغداد – الكرادة – العرصات – مجاور مرصف التنمية م 929 ز 21 مبنى 
55 ويف حال�ة ع�دم اكتمال النصاب القانوني لالجتم�اع يؤجل ليعقد يف نفس الزمان واملكان اعاله من االس�بوع التايل 

املوافق صباح يوم االثنني املصادف 9 / 10 / 2017 وذلك ملناقشة فقرات جدول االعمال االتي :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة للس�نتني املاليت�ني املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واملصادق�ة 

عليهما.
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات والحسابات الختامية للسنتني املاليتني املنتهية يف 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 

/ 2016 واملصادقة عليهما .
3 – تعيني مراقب الحسابات لتدقيق حسابات الرشكة لعام 2017 واقرار تعيني رشكة احمد الجبوري ورشكاؤه مراقبا 

لحسابات الرشكة لعام 2016 وتحديد اجوره حسب تعليمات نقابة املحاسبني واملدققني .
4 – ابراء ذمة رئيس واعضاء املجلس للسنتني املاليتني ) 2015 و 2016 ( 

5 – مناقشة مقسوم االرباح للسنتني املاليتني 2015 و 2016 واتخاذ القرار املناسب بشانها .
6 – مناقش�ة الع�دول عن امل�ادة ) الرابعة ( من قرار الهيئة العامة باجتماعها املنعق�د بتاريخ 4 / 11 / 2015 الفقرة 

الخاصة بزيادة راسمال الرشكة من ) 45 ( مليار دينار إىل ) 100 ( مليار دينار .
7 – تكيي�ف املادتني ) الثانية ) و ) الخامس�ة ( من عقد التاس�يس وحس�ب تعليمات البنك املرك�زي العراقي الخاصة 

باملصارف االسالمية .
8 – زيادة راس مال الرشكة من ) 45 ( خمسة واربعون مليار دينار إىل ) 100 ( مائة مليار دينار وطرح اسهم قدرها 
) 55 ( خمس�ة وخمس�ون مليار دينار / سهم لالكتتاب العام وفق احكام املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات رقم 

21 لسنة 1997 املعدل وتعديل املادة ) رابعا ( من عقد التاسيس .
راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بصك انابة او من غريكم بوكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان يتم 
اي�داع االناب�ات والوكاالت لدى ادارة الرشكة قبل ثالثة ايام يف االقل من موعد انعقاد االجتماع مع مراعاة احكام املادة ) 

91 ( من القانون اعاله .
وتقبلوا فائق الشكر والتقدير

حممد اسامعيل ابراهيم 
رئيس جملس االدارة

اعالن
من رشكة عطاء الغري للتحويل املايل / م . خ 

م / دعوة كافة مسامهي الرشكة حلضور اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا الحكام املادة 87 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلسادارة 

الرشكة املتخذ بالجلسة املنعقدة بيوم الثالثاء املصادف املوافق 4 / 4 / 2017 . 
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة والذي س�يعقد يف الساعة العارشة صباحا من 
ي�وم االحد املواف�ق 8 / 10 / 2017 يف مقر الرشكة الكائن – بغداد – الش�ورجة – مجمع الرحمة – 
مقابل الس�وق العربي – محلة 108 – ز 48 – م 1 ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع 
يؤجل ليعقد يف نفس الزمان واملكان املعينني اعاله من االس�بوع التايل املوافق صباح يوم االحد يف 15 

/ 10 / 2016 وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول االعمال التالية :
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها .

2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات عن نش�اطات الرشكة للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 
2016 واملصادقة عليها .

3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها .
4 – تعيني مراقب حسابات لتدقيق حسابات الرشكة للسنة 2017 وتحديد اجوره .

5 – مناقش�ة موضوع زيادة راس�مال الرشكة من ) 000 ، 000 ، 000 ، 45 ( خمسة واربعون مليار 
دين�ار إىل ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( مئ�ة ملي�ار دينار وفقا الحكام امل�ادة ) 55 / اوال ( من قانون 

الرشكات وتعديل املادة الرابعة من عقد تاسيس الرشكة واملصادقة عليها .
6 – براءة ذمة رئيس مجلس االدارة واعضاء املجلس واملصادقة عليها .

راج�ني حضوركم او من ينوب عنكم من املس�اهمني بس�ند انابة او من غريه�م بوكالة مصدقة من 
كاتب العدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى ادارة الرشكة قبل ثالثة ايام عىل االقل من موعد 

االجتماع .
مع فائق االحرتام والتقدير

رئيس جملس االدارة 
حسني حممود حممد حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 1486/ش/2017
التاريخ 2017/8/30

الكوف�ة  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  تش�كلت 
بتاريخ 2017/8/20 برئاس�ة القايض السيد ) جواد 
عبد الكاظم مجيد ( املاذون بالقضاء بأس�م الش�عب 

واصدرت قرارها االتي :
املدعية /زينب كريم حس�ون –وكيلها املحامي عماد 

الصايف
املدعى عليه /حسن عبد العايل عطية

القرار /
لدعوى املدعية ولطلبها الحكم بتاييد حضانتها البنائها 
ليث ورقية وللمرافعة الغيابية العلنية والطالع املحكمة 
عىل قرار الحكم املرق�م 382/ش/2017 الصادر  من 
هذه املحكمة بتاريخ 2017/4/25 املتضمن تصديق 
ط�الق املتداعني واالط�الع ايضا عىل هوي�ات االحوال 
املدنية الصادرة من دائرة االحوال املدنية يف الش�نافية 
س1047 ص123 الخاص�ة باالطفال  ليث تولد 2010 
ورقي�ة تول�د 2015 والس�تماع املحكم�ة اىل البين�ة 
الشخصية التي ايدت االدعاء وحيث ان الغاية من هذه 
الدعوى هي مراجعة الدوائر  الرسمية وشبه الرسمية  
لغرض متابعة وادارة شؤون  االطفال املذكورين عليه 
ول�كل ماتقدم وبالطلب ق�ررت املحكمة الحكم بتاييد 
حضانة املدعية زينب كريم حسون  البنائها القارصين 
كل م�ن ليث ورقية من صلب املدعى عليه حس�ن عبد 
العايل  عطي�ة وتخويله�ا بمراجعة الدوائر الرس�مية 
وش�به الرس�مية املعنية بأمور االطفال وهي مديرية 
االح�وال املدني�ة ودوائ�ر الصح�ة والتعلي�م والرتبية  
واملركز التمويني والرعاية االجتماعية وش�ؤون املراة 
ودائرة االحوال املدنية يف الكفل والشنافية واليحق لها 
الس�فر بهم خارج البالد اال باذن موافقة املدعى عليه 
وتحمي�ل املدعى عليه الرس�وم واملصاري�ف القضائي 
بضمنها اتعاب محام�اة لوكيل املدعية املحامي عماد 
الصايف مبلغا قدره خمس�ة االف دين�ار وصدر القرار 
اس�تنادا الحكام املواد 57 احوال ش�خصية و22و76 
اثبات و156و161و166و177و203 مرافعات مدنية 
و63 محام�اة املعدل�ة حكم�ا غيابي�ا بح�ق املدع�ى 
علي�ه قاب�ال لالعرتاض والتميي�ز وافهم علن�ا بتاريخ 

 2017/8/20
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

تنويه 
ذك�ر يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالع�دد 1512 يف 
2017/8/30 االعالن الخ�اص بمديرية تنفيذ النجف 
والخاص بالعقار املرقم 3/16020 دور االدارة املحلية 
سقط سهوا يف اوصاف الجزء الثاني تواليت اضافة اىل 
الحم�ام لم يذكر تواليت يف حني وجود تواليت والقيمة 
التقديري�ة الكلية للعق�ار ذكرت كتابت�ا قيمة العقار 
مئتان وثنان وتس�عون مليون دين�ار خطا والصحيح 
ه�و مئتان وثن�ان وتس�عون ملي�ون وثمانمائة الف 

دينار لذا اقتىض التنويه

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة

العدد 30/تسجيل مجدد/2016
التاريخ 2017/7/23

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل العقاري

بتاري�خ  قراره�ا  العائدي�ة  تثبي�ت  لجن�ة  اص�درت 
2017/7/18 اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدية املؤرخ 
يف 2017/5/23 والذي يق�ي بتثبيت عائدية العقار 
املرقم )1976( محلة )رش�ادية( جن�س العقار ) دار 
( ويف االضبارة املرقمة) 30/تس�جيل مجدد/2016 (

بتسجيله بأسم طالب التسجيل املجدد العراقي )حيدر 
كاظم عبع�وب( وفقا الحكام امل�ادة )49( من قانون 
التس�جيل العق�اري رق�م )43( لس�نة 1971 املع�دل 
ل�ذا  نعلن القرار اعاله بواس�طة ن�رشة يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل القرار  
املذك�ور خ�الل مدة االع�الن البالغة ثالث�ون يوما من 
الي�وم التايل لتاري�خ نرشه يف الصح�ف املحلية تقديم 
اعرتاض�ه ل�دى رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية بصفتها التمييزي�ة خالل املدة املذكورة ويف 
حالة عدم ورود اشعار من رئاسة محكمة االستئناف 
بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها فس�وف يكون 
القرار قد اكتس�ب الدرجة القطعية وستبارش مديرية 
التس�جيل العق�اري يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا 

لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض
محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة

تنويه
نرشت يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 
1512 يف 2017/8/30 مايخ�ص االعالن 
وزارة الع�دل مديرية تنفيذ النجف بالعدد 
172/خ/2017 ذكر س�هوا كلمة س�هام 
العق�ار والصحي�ح ه�و تمام العق�ار لذا 

اقتىض التنويه

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 2017/1238
التاريخ 2017/9/6

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف س�هام من 
العق�ار تسلس�ل 3/44307 ح�ي املي�الد 
الواق�ع  يف النجف العائ�د للمدين حميدة 
ترك�ي عبد الزهرة  البالغ�ة نصف العقار 
واملحج�وز لقاء طلب الدائن داود جاس�م 
حم�زة  البال�غ 7.125.000 دين�ار فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل  م�دة ثالثني يوم�ا تبدا م�ن اليوم 
التايل للنرش  مس�تصحبا  معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رس�م التسجيل والنرش والداللية عىل 

املشرتي 
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقع�ه ورقم�ه :نج�ف ح�ي املي�الد 

3/44307
2-جنسه ونوعه : عرصة

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مش�تمالته العق�ار امام س�احة وهو 
مفرز اىل دارين بصورة غري رسمية الجزء 
االول : ويتالف من ساحة امامية بضمنها 
توالي�ت  وحم�ام ث�م الدخ�ول اىل املطبخ 
وضمن�ه س�لم ث�م كلي�دور وغرف�ة نوم 
وحمام ومكش�وفة االرضية من االسمنت  
السقف من الطابوق والشيلمان الجدران 
بورك وهزارة لعلو  50س�م مصبوغ علما 
ان س�قف الغرف�ة م�ن الخش�ب القوقع  
مجهز م�اء وكهرب�اء وبيتونة مس�قفة 

الطابوق والشيلمان 
الجزء الثاني : ويتالف من س�احة امامية 
ضمنها تواليت وحمام مشرتك ثم استقبال 
وصالة وغرفة نوم واحدة ومطبخ وحمام 
فقط الس�قف م�ن الطابوق والش�يلمان 
االرضية قيد االنشاء الجدران قيد الصيانة 
وس�لم ي�ؤدي اىل الس�طح ويحت�وي عىل 
غرف�ة واحدة فيه الس�قف م�ن الطابوق 
والش�يلمان والطاب�ق االريض مجهز ماء 

وكهرباء والطابق االول مجهز كهرباء
5-مساحته: 200م2

6-درج�ة العم�ران : كالل الجزئ�ني دون 
املتوسط

7-الشاغل : الجزء االول اليشغله /الجزء 
الثاني هاش�م محمد عيل ويرغب بالعقار 

بداللة املستأجر 
8-القيم�ة املقدرة : قيمه الس�هام املدين  
ملي�ون  وثالث�ون  س�بعة   37.500.000

وخمسمائة الف دينار

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة

العدد 15/تسجيل مجدد/2017
التاريخ 2017/8/30

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد

العائدي�ة قراره�ا  تثبي�ت  اص�درت لجن�ة 
بتاريخ 2017/8/30 استنادا ملحرض تثبيت 
العائدية املؤرخ يف 2017/8/8 والذي يقي 
بتثبيت عائدية العق�ار املرقم )536( محلة 
)رشادية( جنس العقار ) دار ( ويف االضبارة 
) مج�دد/2017  15/تس�جيل  املرقم�ة) 

بتس�جيله بأس�م طال�ب التس�جيل املجدد 
العراقية )سهامة شنني عبود( وفقا الحكام 
املادة )49( م�ن قانون التس�جيل العقاري 
رق�م )43( لس�نة 1971 املع�دل ل�ذا  نعلن 
القرار اعاله بواس�طة ن�رشة يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني فعىل م�ن لديه اعرتاض 
عىل القرار  املذكور خالل مدة االعالن البالغة 
ثالثون يوما من اليوم التايل لتاريخ نرشه يف 
الصحف املحلية تقديم اعرتاضه لدى رئاسة 
محكمة استئناف النجف االتحادية بصفتها 
التمييزية خالل املدة املذكورة ويف حالة عدم 
ورود اش�عار من رئاسة محكمة االستئناف 
بوق�وع الطع�ن عىل الق�رار املذك�ور لديها 
فس�وف يك�ون الق�رار قد اكتس�ب الدرجة 
التس�جيل  مديري�ة  وس�تبارش  القطعي�ة 
العق�اري يف الكوف�ة بتس�جيل العقار وفقا 

لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض

رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة 
الكوفة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2387/ب2017/2

التاريخ 2017/9/12
اعالن

بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة 
بازالة شيوع العقار تسلسل )3/8359 حي 
ص�دام(يف النج�ف تعلن ه�ذه املحكمة  عن 
بيع  العقار املذكور اع�اله واملبينة اوصافه 
بال�رشاء  الراغب�ني  فع�ىل  ادن�اه  وقيمت�ه 
مراجع�ة هذه املحكمة خ�الل30 يوما  من 
اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب صك مص�دق المر محكمة 
بداءة النجف وصادر م�ن مرصف الرافدين 
رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من 
االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية 

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

االوصاف:
العقار املرقم 3/8359 حي صدام يف النجف 
عبارة عن عرصة خالية من البناء واملشيدات 
تقع عىل شارعني 30و15 مرت وبواجهة 12 
مرت ونزال 20 مرت وان عموم مساحة العقار 
240م2 وانه�ا تقع يف منطقة س�كنية وان 
القيمة املقدرة للعقار مبلغ 168.000.000 
مائ�ة وثمانية وس�تون ملي�ون دينار فقط 

الغريها

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة

العدد 14/تسجيل مجدد/2017
التاريخ 2017/8/30

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد

اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قرارها 
بتاري�خ 2017/8/30 اس�تنادا ملح�رض 
تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 2017/8/8 
وال�ذي يق�ي بتثبي�ت عائدي�ة العق�ار 
املرق�م )538( محل�ة )رش�ادية( جن�س 
العقار ) دار ( ويف االضبارة املرقمة) 14/

تس�جيل مجدد/2017 (بتس�جيله بأسم 
طالب التس�جيل املجدد العراقية )سهامة 
ش�نني عبود( وفق�ا الحكام امل�ادة )49( 
من قانون التس�جيل العقاري رقم )43( 
لس�نة 1971 املعدل لذا  نعلن القرار اعاله 
بواس�طة ن�رشة يف صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني فع�ىل م�ن لدي�ه اع�رتاض عىل 
القرار  املذكور خ�الل مدة االعالن البالغة 
ثالث�ون يوم�ا م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ 
نرشه يف الصحف املحلية تقديم اعرتاضه 
ل�دى رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 
االتحادي�ة بصفته�ا التمييزية خالل املدة 
املذك�ورة ويف حال�ة ع�دم ورود اش�عار 
من رئاس�ة محكم�ة االس�تئناف بوقوع 
الطع�ن عىل القرار املذكور لديها فس�وف 
يكون القرار قد اكتسب الدرجة القطعية 
وس�تبارش مديرية التس�جيل العقاري يف 
الكوفة بتسجيل العقار وفقا لقرار تثبيت 

العائدية حسب االصول
القايض

رئيس لجن�ة تثبيت العائدي�ة يف محكمة 
بداءة الكوفة

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
1513 يف 2017/8/31 وصحيف�ة الرشق 
بالع�دد 2614 يف 2017/8/31 يف االعالن 
الخاص بمديرية تنفيذ النجف بخصوص 

العقار 3/77917 النجف /حي النرص 
1-ل�م يذك�ر كلمة محج�وز لق�اء طلب 

الدائن 
2-ل�م يذكر العقار يق�ع يف النجف ضمن 

حدود بلدية النجف
3-ذكر يف حقل مش�تمالت العقار، العقار 
يقع عىل ش�ارعني 10م×10م كوفة ركن 

والصحيح كونه ركن
4-ذكر  يف اوصاف الجزء االول العقار يتم 
الوصول الي�ه والصحيح يتم الصعود اليه 

بايتني
5-ش�اغل الجزء الثاني ستار جبار خطا 

والصحيح غالب ستار جاسم 
6-س�قط س�هوا يف اوصاف الطابق االول 
م�ن الجزء االول من العقار حيث لم يذكر 
)س�قف ثانوي اما بقية الطابق االرضية 
بوس�لني واله�زارة س�رياميك و 10 س�م 

مرايا لذا اقتىض التنويه

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة 77/خ/2017
التاريخ 2017/8/27

اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الب�رصة العقار 
تسلس�ل 860/2090 الرب�اط الكب�ري 
يف ح�ي االصدقاء العائ�د للمدين جبار 
شنيش�ل بن�اي املحج�وز لق�اء طلب 
الدائ�ن مرت�ىض كام�ل مفت�ن البالغ 
مائ�ة وثالث�ون  دين�ار   103515000
مليون وخمسمائة وخمسة عرش الف 
دينار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا  
مع�ه التامينات القانوني�ة عرشة من 
املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
فردوس حسني شاوي

املواصفات :
الرباط  1-موقعه ورقمه 860/2090 

الكبري
2-جنس�ه ونوع�ه : ارض ال�دار م�ع 

ابنيتها ملك رصف
3-ح�دوده واوصاف�ه : يق�ع منطقة 

حي االصدقاء قرب جامع العباس
4-مش�تمالته : استقبال وهول وثالث 
غ�رف ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي  
تحتان�ي وث�الث غرف وه�ول وحمام 

ومرفق صحي فوقاني
5-مساحته : م2  اولك/2
6-درجة العمران : جيدة

7-الشاغل : املدين جبار شنيشل بناي
 130.000.000 املق�درة  8-القيم�ة 

دينار مئة وثالثون مليون دينار 

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري

رقم الدعوى 902/ش/2017
التاريخ 2017/8/17

اعالن
اىل املدعى عليه /عيل كريدي جوده

اص�درت هذه املحكم�ة بحقك قرارها 
بتاري�خ  902/ش/2017  املرق�م 
2017/6/22 واملتضمن الحكم بتاييد 
حضانته�ا الوالده�ا املتولدين لها منك 
كل من حسن  وسيف وزهراء وحوراء 
وحمزة ول�دى تبليغ�ك بموجب كتاب 
مرك�ز رشط�ة املرب�د الع�دد 5878 يف 
2017/7/9 تب�ني انك مرتحل اىل جهة 
مجهولة ل�ذا تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميت�ني ويف ح�ال ع�دم 
اعرتاض�ك عىل القرار خالل عرشة ايام 

سوف يكتسب الدرجة القطعية 
القايض

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

محكمة بداءة شط العرب
العدد 165/اعرتاضيه /2001

التاريخ 2017/7/23
اعالن

اىل املعرتض عليه )حس�ني عبد الزهرة 
م�ال الله ( بناءا ع�ىل الدعوى البدائية 
املقام�ة ض�دك م�ن قب�ل املعرتض�ني 
)ماجدة جاس�م محم�د وامجد احمد 
حمي�د  احم�د  وحام�د  الرض�ا  عب�د 
وس�ارة احمد عبد الرضا ( واملتضمنة 
االعرتاض ع�ىل الحك�م الغيابي املرقم 
165/ب/2001 يف 2001/5/28 م�ع 
وضع شارة عدم ترصف عىل العقارات 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس البلدي 
علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف 
ع�دم  حال�ة  ويف   2017/9/17 ي�وم 
حضورك�م  او م�ن ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة غيابيا بحقك 
القايض

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة 
68937 والص�ادرة م�ن اعدادية امنة 
الص�در للبن�ات واملعنون�ة اىل جامعة 
الفرات  االوسط/ املعهد التقني الطبي 
/الكوف�ة )املسائي(بأس�م ) غف�ران 
سوادي ياسني ( بتاريخ 2015/12/3 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن 
املعهد التقني يف النجف االرشف بأس�م 
)عباس هاشم محمد ( فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد 10/ش/2017
التاريخ 2017/9/12

اىل /السيدة افتخار صادق فرج 
تبليغ 

اقام�ة زوج�ك  املدع�و عب�ود ضاري 
محم�ود الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 
فيه�ا  يطل�ب  وال�ذي  10/ش/2017 
مطاوعت�ك ل�ه يف دار الزوجي�ة املهياة 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
مختار منطقة سامراء معمل  االدوية 
بالتبلي�غ فق�د تق�رر  القائ�م  ورشح 
تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني 
محليت�ني للحض�ور يف موع�د املرافعة 
ع�دم  وعن�د   2017/9/19 املواف�ق 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانونا  
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وفق القانون
القايض
مثنى احمد مصطفى

إىل / السادة مسامهي رشكة احلمراء للتأمني ) رشكة مسامهة خاصة ( بغداد 
م / دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة 

استنادا الحكام املادتني 86 و 87 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذا 
لقرار مجلس االدارة يف 1 / 8 / 2017 يس�عدنا ويرسنا دعوتكم لحضور االجتماع 
الس�نوي للهيئة العامة يف الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء بتاريخ 24 / 10 
/ 2017 يف مق�ر الرشك�ة الكائن يف الكرادة – العرص�ات الهندية – عمارة الحمراء 

مجاور مكيس مول للنظر يف جدول االعمال االتي :
1 – االس�تماع ومناقش�ة تقرير مجلس االدارة حول نشاط الرشكة للسنة املنتهية 

يف 31 / 12 / 2016 واملصادق�ة علي�ه .
2 – االس�تماع إىل تقري�ر مراق�ب حس�ابات الرشكة وكذلك مناقش�ة الحس�ابات 

الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليهما .
3 – اقرار مقس�وم االرباح .

4 – تعي�ني مراقب حس�ابات الرشكة للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف31 / 12 / 2017 
وتحديد اجوره .

5 – النظر يف براءة ذمة اعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم .
نرجو حضوركم شخصيا او انابة غريكم من املساهمني بموجب سند انابة او الغري 
بوكال�ة مصدقة من كاتب العدل  وابراز ش�هادة االس�هم االصلي�ة وايداع االنابات 
لدى الرشكة قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع مع مراعاة احكام املادتني 91 و 94 
من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني 

يؤجل االجتماع إىل يوم الثالثاء يف 31 / 10 / 2017 يف نفس املكان والزمان .
د . يارس صربي عبد الرؤوف 
رئيس جملس االدارة

اعالن
اىل كافة الرشكات التجارية يف محافظة البرصة تدعوكم  منظمة 
الخري االنسانية لالعالن عن تجهيز مرشوع حملة تنظيف الزبري 
ويرسن�ا دعوتكم لتقديم عطائاتكم ملركز املس�اعدة والحماية 
القانونية بإرس�ال الس�رية الذاتية لرشكاتكم CVS اخر موعد 
لتقديم يوم االحد املوافق 2017/9/17 لغاية الساعة 1 ظهرا 

البرصة –العباسية –خلف نادي االطباء
الهاتف : 07805495016

االميل 07731356604
Alkhair.parcbas@gmail.com
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          مؤيد عبد الزهرة 

لي�س ضبابا يعدم الرؤي�ة، والهو غبار يعمي 
العي�ون ،انه من ه�ذا وذاك ..اما كيف اجتمعا 
والب�رزخ بينهما فهذامالم اجد تفس�يره بعد 
.ولكن اس�تطيع الق�ول بنوع م�ن الثقة غير 
المستقرة تماما كمن يقف على جسر خشبي 

عتيق حباله بالكاد تحمله 
حي�ث النس�تطيع التق�دم بأكثر م�ن خطوة 
خوف الس�قوط ،وال التراجع حتى اليس�خر 
من�ا..ان الماضي ذلك الذي يراه البعض س�يد 
مهاب بأمجاده ،فيما يراه اخرون “طرطور” 
اليجيد س�وى حياكة الفتن وتصنيع الحروب 
والتنافس على السلطة وتزوير الحقائق ،هذا 

الماضي لم يمضي  بعد ،وهو يقول لكل فريق 
من حمل�ة “الرايات” انت على صواب مادمت 
تجته�د انطالقا م�ن “ من اجته�د فأصاب له 
حس�نتان وم�ن اجته�د فاخطأ له حس�نه”، 
فاختلط الحابل بالنابل باس�م أالجتهاد، فثمة 
مجتهدي�ن اصابه�م عم�ى االل�وان ،وعم�ى 
الس�لطة والمال ،وثم�ة مجتهدين تمس�كوا 

بالس�يرة لذل�ك بقي الماض�ي يحكمن�ا.. اما 
الحاض�ر فه�و كطف�ل اليعرف كي�ف يرتدي 
ثياب�ه ،او يزي�ل ماعل�ق به�ا من اوس�اخ او 
غبار. قكي�ف نعدو نحو الغد ،ونحن كما يبدو 
معلقين، الممسكين باألرض والمحلقين في 
ألس�ماء، وإنما بين، بين، وقد نس�قط في اية 

لحظة.

إىل طفل عربي شردته احلرب نصوص.. ليس ضبابا..؟!

يا راكب البحر

الـقـاع

            د.حمد حاجي

أياراكب البحر والحرب تهواُه

صغير من الحيِّ أفُقُده لست أنساُه 

ويعلو على شامة النحر نوٌر بوجنته، 

وردة بُمحياُه

صغير 

على األرض.. كبير بعيد 

كما البدر والبدر أدناُه

******

بأرجاء جفنه موج كأّنه بالمحَجرالبحر واألفُق

وعيناه مابال عينيه.. بيض مناديل تحترُق

كأْن سفن وحرائق رّبانها في لّجٍة غرُقوا

******

وجيع ككماشة الشوك

في الريح

بالعين ما عاد،

عاد ب���ها يحفُل

وحزٌن وال ينقضي كنجم يضيء وال يأفُل

ولكنه مني 

كما الثوب والحلُل ..... 

ولكنه مني 

كماالقلب والمقُل

*****

يٌد للوداع، 

وأخرى على الظهر تضطرُب

يوّدعني وُيلّوُح بالشال، ينتحُب 

يمّد األنامل ُي����خفي بها الدمع.. 

والدَّمُع ي����قترُب

وماعاد ينفع 

الموُت والهرُب

*****

أياراكب البحر والحرب سكناُه

صغير من الحيِّ أفُقُده لست أنساُه

صغير 

على أألرض كبير بعيد 

كما البدر والبدر أدناُه

             أحمد المالكي 

فم الجياع 

لذي يبتلع وبشكل واضح 

كل أنواع الحجارة 

ومثل تلك البحيرة 

كان القاع كبير الدمع

القاع
نبيذاً. ..وتبغاً

والغرق في متاهات الدخان 

وحيداً.

القاع 

الموال الذي تطول نغمته 

بين يبوس الربابه وتبغ النايات.

تلوين االعداء
»تلوي�ن األعداء« هي المجموعة الش�عرية الخامس�ة للش�اعر العراقي عبود 
الجاب�ري، وقد ص�درت عن منش�ورات أحم�د المالكي في بغ�داد، وتضمنت 

المجموعة اثنتين وثالثين قصيدة.
يق�ول الجابري إّن هذه النصوص هي األقرب إلى نفس�ه م�ن ناحية التكثيف 
اللغ�وي والبصري ومن حي�ث تناولها للهم اإلنس�اني ومحاولة التواصل مع 

الذات التي يتنازعها توق عارم إلى التصالح مع العالم.
الالف�ت أيضا ف�ي مجموعة “تلوين األعداء” خصوصي�ة المكان الذي صدرت 
فيه، فهي أول مجموعة ش�عرية تصدر للش�اعر عبود الجابري في وطنه األم 

العراق من دار نشر عراقية.
يذك�ر أن عب�ود الجابري يقيم في األردن منذ ع�ام 1993 وقد صدرت له أربع 
مجموعات ش�عرية هي “فهرس األخطاء”، و”يت�وكأ على عماه”، و”متحف 

النوم” و”فكرة اليد الواحدة”. ومن أجواء مجموعته الجديدة هذه القصيدة:
صامت وحزين مثل تقيٍّ في جنازة/ يحذف في كّل خطوٍة بعضاً من عاداته/ 
وعندم�ا يفلس من آثامه/ يفّكر / كيف يتس�ّنى له أن يواصل الطريق/ ملّوثاً 

بكّل هذا البياض…؟

ص�درت حديث�اً ع�ن دار الفاراب�ي رواي�ة 
»الن�داء« للكاتب ولي�د الرجيب. ومما جاء 
فيها: »عندما أس�تدعي أف�كاراً مثل تلك، ال 
أعرف هل أضحك أم أغضب لتلك السذاجة، 
ك�م من األفكار الس�خيفة م�رت بأذهاننا 
نحن البش�ر، وكم من األسئلة التي لم نجد 
لها جواباً؟ أو أقلّ�ه جواباً مقنعاً، وكم من 
قناعة وقرار جبّنا عن اتخاذهما في حياتنا، 
وكأنه محكوم علينا أن نحلم فقط، ونظل 
نحل�م ون�ردد الحلم فقط حت�ى نجد حلماً 
جدي�داً، فنفرح دون مس�وغ منطقي رغم 
أننا أثبتنا ألنفسنا أننا جبناء، وسنقف عند 
حدود الحلم ولن نجرؤ على خطوة أخرى، 
مج�رد خطوة تعطينا األم�ل والدافع بأننا 

في طريق تحقيق أحالمنا«.

النداء

انشطار املعتاد واملتعارض يف املعروف وال معروف يف شبه هلم
ورقة نقدية على طاولة الشاعر العراقي زين تريك

           أحمد المالكي /الفرات األوسط 

زي�ن تري�ك ال�ذي اراه انص�ف معن�ى 
الحداثة الشعرية ال )الدارجة  ( أو كما 
يعرفه الكثيرين بالشعر الشعبي .. نعم 
اس�تطاع تريك أن يت�رك المعتاد ويزج 
بمخيلة تس�تطيع القفز عل�ى المعتاد 
ربما عبر )ش�به لهم ( بواقعية الواقع. 
..أو الواقع�ة األب�رز وج�ودا وخلودا. 
.. ليس�ت كل ك�ؤوس قابل�ة أن تت�رك 
رن�ة تبعث روح الخم�ر. ..ولكن بعض 
الكؤوس تحمل تاريخ من كان يس�كب 
الواقع المس�كر دون رنة المحال والال 
شيء.  الشاعروالفنان التشكيلي حينما 
يمتزجان هذان الخصلتن�ان فإنهم بال 
شك يطلقان إعالن حقيقة كائن بشري 
خالص�ة  حقيقت�ه  األدب  عل�ى  قائ�م 
الخالص�ة من حي�ث الخل�ق والتركيب 
اإلبداع�ي. كي�ف ال ومن يق�دم الفكرة 
الحديثة قادر على استيعاب ما هو غير 
مط�روق س�ابقا.   وهذا م�ا قدمه في 
بداية هذا المنجز الش�عري  ) الش�عبي 
الحدي�ث (  ال�رأي األدب�ي ، المم�زوج 
بالخيال،  والتصور الداللي الخارج من 
جدل الواقعة   والذي يتقبل البعد وليس 
االستبعاد ومن دون نهاية للتأويل  تأتي 
هذه النصوص المتناقضة مع الس�ائد 
والقاقزة عل�ى  البدايات التقليدية مثال 
تاركة لنا  أش�ارت  ومحاوالت شعرية 
ذات طاب�ع تقني حدي�ث وهي محض 
أيقونات نصوص متعددة االس�لوب. . 

متج�ددة الطرح ذات جذور موحدة من 
حيث أرض الفكرة. ..والحدث .

شبه لهم النصوص التي أصر كاتبها أن 
تكون غير مستقرة من الفهم والتأويل 
قدس الفلس�فة والمنطق والرياضيات 
وما راه مناس�ب من الهندس�ة اللغوية 
الحديث�ة . ش�به له�م متوافق�ة أو ال 
ه�ذا ه�و الخيال الش�عري ال�ذي يأتي 
بال  ش�روط م�ن حيث قب�ول التجديد. 
ال أعرف  ما ه�و مفهوم قبول الحداثة 
ل�دى المتلقى ..الحديث يقول الش�اعر 
زين تري�ك لكني أجد  ال اجد التجديد له 
ش�روط أو قواعد حينم�ا يكون النص 
حامال الدهش�ة وقوة الخل�ق اإلبداعي 
الرصين هذا هو التجديد الذي ال يخرج 
عن طريق الجمال والدالالت والتأويل.  
ش�كد رقيق�ة أوت�ار جس�مك ... هكذا  
نمط األشطر الموسيقية في هذا العمل 
)السنفو شعري (  األول في كسرالنمط 
.. ولي�س األخير  زين تريك المؤس�س 
...يترك أبواب العنونة  للتأويل والدالالت 
التي ت�دور على المجدد الحديث .. دون 
أن يمجد المعت�اد حتى ال يكون  بحكم 
المرت�د عل�ى دي�ن الحداث�ة. .... وبث 
تهمة الطالسم. .. والمتاهات السردية  
الت�ي تحمل  نهج الال حداث�ة .   فكرته 
ال تهت�ف باالدعاء ه�و يقدم النصوص 
إل�ى محكم�ة األجناس ..واإلحس�اس 
بالحداث�ة هو ش�رط األدل�ة ومن دون 
البراهين في الدهش�ة يكون البحث. .. 
) باط�ل (  . مالم تتوفر األدلة الجمالية 

وإعط�اء األمثلة الت�ي يتقبلها ويقبلها 
العقل الثقافي مع المنطق الحداثوي.

هكذا ه�و زين تري�ك وهذا ه�و منجز 
األول ،،ش�به لهم ،، يقتح�م  المؤيدين 
ويكس�ر ط�وق الرافضين ل�كل غريب 
هاهو...كتاب ينف�ي المعتاد وال يؤمن 
ب�رب الروتي�ن الش�عري..كتاب يقفز 
عل�ى هذا الوج�ود الش�ائع ... دون ان 
يقع في المتشابه أو الخلط بين السائد. 
.. والمط�روق  وما هذه إال دالالت على 

والدة  نقيض المألوف. 
إذن ه�ذا النم�ط الحداث�وي الّمم�زوج 
الش�عرية  اللغوي�ة  الج�ذور  بنكه�ة 
المتج�ددة ه�ي ذاته�ا ف�ي المحاولة. 
..وه�ي قابل�ة أن تَّتك�ور بعي�ون ال�ال 
مألوف حس�ب ما ت�راه الغرابة. ..ونثر 
الشك. ..أو التش�كيك في ذهن المتلقي  
..وهذا هو دليل وجود النمط الحداثوي 
ال�ال  والحداث�ة  الغراب�ة  م�ن  الق�ادم 
مطروقة نعم آن تكون مجدد حقيقي. 

علي�ك أن تقوم )بالخل�ق ( ال أن تتخلق 
بما جاء م�ن مخلوقات أدبية مس�بقه 
الحداث�ة وت�ردد  )التجدي�د(... المنجز 
المبني على الحداثة هو بال شك جديد ال 
ينفي القديم. ..ب�ل جديد قابل أن يترك 
الدهش�ة والتف�رد بدون أن يش�ير إلى 
فج�وة المعتاد مطروح�ة في جدار أي 

عمل يبنى على فكرة الحداثة. ..
نعم الساذج هو الذي يعتقد ان الحداثة 
الشائعة هي التي تحمل المثال الشائع   
)  خال�ف تع�رف ( .. وه�ذا نم�ط ال�ال 
ادري�ة ال�ذي ينب�ض قلبه بم�ا يخالف 
دون معرف�ة.... ومن هن�ا جاءت هذه 
النصوص. وألنه على يقين الطف الذي 

خلف فينا مد الحزن ومد  الجراحات. 
أحبت كفوفه أن تحاكي الكفوف

وأن إحياء هذا المص�اب العظيم. ..هو 
رحم�ة لنا جميعاً هك�ذا حينما قرر أن 
يمنح نفسه معرفة صدى ذلك الحديث 

القادم من صوت اإلمام الصادق. . 

أحي�وا أمرنا. رحم الله من أحيى أمرنا.  
لهذا السبب ش�به لنا أنه الموت. ..وأن 
الع�دم المح�ض ق�د كان بداي�ة تل�ك 
الكالس�يكية الكربالئي�ة ، ولك�ن زين 
تريك الفنان التش�كيلي والشاعر الذي 
ع�رف كي�ف يس�تخرج األل�وان الحية 
م�ن فجيعة تلك الواقع�ة المعتمة ،وأن 
يقف على ت�الل الص�راخ. ..ويقول لنا 
أنه قريب   الصراخ الذي شبه لهم ...قد 
ش�به لنا ، ببرق ال�دم ،كان يحمل جثة 
ب�ال قبر ولم�دة ألف وأكثر م�ن األتربة 
كم جاءت من رياح الشعر وكم ذهبت. 
.لكن لم تنحني الحداثة على تلك األتربة 
ولم تمس�ح إال القليل من المخبئ منه 
..له�ذا المس�مى أو ذاك. ..ج�اء تجوال 
ش�به لهم ليرس�م لن�ا ويوضح ِس�َمة 
القوافل الس�ماوية واألرضية ،التي ما 
ت�زال إلى اآلن تحم�ل الصهيل والعويل 
وحفي�ف ذلك الله�ب المتج�دد في كل 
خيام الظلم والمظلومين . ش�به لهم ، 
صرخة شعر جاءت لوضع األزهار على 
ديمومة الحق ،وديمومة صوت األحرار 
بفقرات نصوصه الت�ي صيغت ببراعة 
الحداث�ة والتجديد . مب�ارك توقيع هذا 
المنجز الش�عري الحدي�ث الذي اخترق 
المعت�اد وهدم األركان الهش�ة ،وأعلن 
عن تلويح أعمدة سامقة وطيدة الفكر   
مس�ننة الحكمة غير قابلة للتأويل وال 
للته�اوي ،تش�د المش�هد إل�ى األعلى 
وتمس�ح مفهوم  الس�قوط. .بصرخه 

مقدسة الشعر.

الشاعر السوري بديع صقور لـ »                           «:  جيب أن يكون هناك مرشوعًا ثقافيًا نسد به كل هذه الفجوات
           حاوره قاسم وداي الربيعي 

بدي�ع صق�ور ول�د عل�ى ش�اطئ البحر 
في الالذقي�ة في الجبال وبي�ن الصخور 
ألبن فالح عاش طفولته وس�ط الطبقة 
الفالحي�ة البس�يطة منحته ه�ذه الحياة 
تجربة ش�عرية عالج م�ن خاللها الواقع 
الم�ر ال�ذي يعيش�ه الفق�راء  ,  صدر له 
على ما يزيد عن عشرين عمال في الشعر 
والقص�ة والنص�وص منه�ا  ف�ي مجال 
القص�ة  ش�مال المغي�ب , مرف�أ طائ�ر 
الظهي�رة , وخريف المطر .  في الش�عر 
صدر ل�ه دفتري البري ألعش�اب البحر , 
يرث البح�ر الغبار ,  حائ�رون كالقطا  , 
حاضرا أنا دائما , يحدثُ  في السهل البعيد 
.. وهناك كتب عدة ال يمكن حصرها اآلن 
.  التقي�ت ب�ه ف�ي مهرج�ان بابل ضمن 
وفد من األدباء السورين المشاركين في 

المهرجان فدار بيننا  الحوار التالي 
_ كيف تجد المش�هد السوري اآلن وسط 

أجواء الحرب والخراب
ت�درك أن الحرب على س�وريا هي حرب 
ليس لها مثيل في التاريخ  كما قال عنها 
الكاتب األمريكي .هذا الواقع الذي نعيشه 
اآلن سوريا كانت في امن وأمان وبحكم 
عملي زرت العديد من دول العالم فلم أجد 
مثل سوريا  لكن  حين جاء هؤالء القتلة 
دم�روا كل ش�يء مزق�وا اإلنس�ان فأثر 
ه�ذا على واقعنا الثقاف�ي جدا فأصبحت 

اللقاءات قليلة والنشاطات ضعيفة 
_ وسط هذه الحرب  كيف تنظر لمستقبل 

الثقافة السورية 
دائم�ا من األل�م ينضج الفك�ر من خالل 

ه�ذه العذابات من خالل هذا الجرح يجب 
أن يك�ون نت�اج متط�ور ونت�اج ثقافي 
جيد ونح�ن اآلن في اتحاد الكتاب العرب 
أطلقنا ثقافة التنوير أن نس�عى أن يكون 
هن�اك لغ�ة حوارية ثقافية بي�ن األجيال 
وأن ننه�ض بهذا  الم�وروث الثقافي وال 
نعود للماض�ي إال بالذكريات إذا يجب أن 
يكون هناك مش�روعا ثقافيا نسد به كل 
هذه الفجوات التي حدثت والتي ستحدُث 
كي يكون مش�روعنا ثقافيا تنويرا قادرا 
عل�ى أن يتحمل المرحلة القادمة .إذا هذا 
الجرح يج�ب أن يندمل من خالل الثقافة 
من عمل مش�ترك بي�ن كل األدباء ونحن 
رأس هذه التنوي�ر. ألن الثقافة هي التي 
تنهض بالش�عوب وعلينا أن يؤمن تماما 

بأن الثقافة هي من تعيد لنا حضارتنا 
_ كيف يرى بديع صقور المشهد النقدي 

في سورية بعد إحداث الخراب
النقد ف�ي كِل الوطن العرب�ي هناك نقدا 
خج�ول  , ال توج�د هناك م�دارس نقدية  
واضح�ة تماما  .كرأيي الش�خصي أقول 
وأعي�د ما قاله ذات ي�وم ميخائيل نعيمة 
“ النقاد كالدج�اج يقؤقؤن وال يبيضون 
“ نحن حينم�ا ننتج علينا أن نعمل األدب 
الجمي�ل واألدب الرائ�ع هم م�ا ال يكتب  
حينما نكتب نصا إبداعيا جميال هو الذي 
يحدد فالنق�د ال أتوقف عنده كثيرا .النقد 
ض�روري جدا لكن يج�ب أن يكون هناك 

منهجا صحيحا 
_ حرية النش�ر أصبحت تثي�ر الجدل في 
الوسط الثقافي فكل من يريد طبع كتاب 
م�ا عليه س�وى دف�ع مبال�غ مالية دون 
الرجوع إلى المنت�ج كيف هذا الموضوع 

في سورية 
نح�ن في س�ورية حينما تريد أن تنش�ر 
منش�ورا هناك من يتابعه يأتي المنشور 
إل�ى وزارة اإلع�الم ثم يحول إل�ى اتحاد 
الكتاب العرب لقراءته  فإذا يريد أن يطبع 
هذا المنش�ور في دار نشر معينة فهناك 
داران  أساس�يان للنش�ر هما مؤسس�ة 
الكتاب في وزارة الثقافة و اتحاد الكتاب 
العرب ما عاد هذا ال يعترف به فمن نجدة  
يوافق الثقافة والنصوص رصينة ...هنا 
الرقابة تختلف عن الرقيب في األمن مثال 
فحينما أقرأ ال يس�تحق الطبع فال يطبع 
ألن�ه يؤثر عل�ى صاحبة بنفق�ات مالية 

وهذا العمل ال يضيف شيئا 
_ هن�اك مهرجان�ات تق�ام ف�ي الوط�ن 
العربي ه�ل ت�رى أن ه�ذه المهرجانات 
متزن�ة ثقافي�ا أم هن�اك عالق�ات عل�ى 

أساسها تقام الدعوات
المهرجانات بصراحة في كل دول العالم 
في البداية قد تعتمد على الش�هرة لبعض 
األس�ماء  وه�ذه  المش�هورة  األس�ماء 
المش�هورة ليس بالضرورة هي األفضل 
..ولألس�ف ه�ي تعتم�د عل�ى المعارف 
ربم�ا أعرفك أدعوك لهذا المهرجان .لكن 
م�ا أتمن�اه أن يك�ون ع�دد المهرجانات 
أكثر ك�ي نعود الناس عل�ى الثقافة على 

القراءة على المتابعة ..هذه المهرجانات 
أنا أراه�ا حالة صحية جيدة يجب أن يعد 
لها بش�كل دقيق . م�ا وجدته في العراق 
حال�ة ثقافي�ة جميل�ة رغ�م ما يعيش�ه 
الع�راق من إره�اب يض�رب كل طوائف 
الش�عب ومن�ذ س�نين  وم�ع ه�ذا هناك 
إصرار إلقامة المهرجانات الش�عرية .أنا 

مع المهرجانات في كل مكان 
_ أي�ن أنت من المرأة والش�اعر تس�كنه 

لحظات العشق في كِل فصوله
المرأة هي إنس�انة والحياة ال تعني شيئا 
أن لم تكن هن�اك امرأة .المرأة هي زهرة 
الحي�اة لك�ن أن تعام�ل بحالة إنس�انية 

تمتل�ك فكرا وعق�ال إضافة إل�ى جمالها 
وبالتال�ي فحاج�ة اإلنس�ان للم�رأة هي 
حاجة إنس�انية وروحية فهي ال تختلف 
ع�ن الرج�ل قيد ش�عره فه�ي أفضل في 
حاالت كثيرة كحالة األمومة والوطنية . 
فال يجب أن ننظر إلى المرأة نظرة مادية 
. واألديبة الس�ورية حاض�رة وبكل قوة 
وبعض منها يحصن الجوائز في الش�عر 
والقص�ة والرواي�ة . فأن�ا ال أمي�ز بي�ن 
الم�رأة والرجل وعلين�ا أن نرفض تماما 

حين نعاملها كأنثى 
_ لمن تكتب ولمن تخاطب وأنت الشاعر 

والقاص
أنا أكتب دائما لإلنسان أكتب للعالقة بين 
اإلنس�ان وكل قيم�ه اإلنس�انية فألديب 
كتله من األحاس�يس واألخ�الق والمثل 
واالنتم�اء حينما أكتب ع�ن الحياة يجب 
أن اذك�ر الطبيع�ة ع�ن الفق�راء عن من 
عايش�تهم .أن�ا أب�ن ف�الح ول�دت عل�ى 
ش�اطئ البحر ف�ي الالذقية ف�ي الجبال 
وبين الصخور كيف أنس�ى هؤالء كتبت 
عن معاناته�م عن فقرهم عن حبهم عن 
عش�قهم ال يمك�ن أن انس�لخ عن هؤالء 
.ولغة الكتابة يجب أن تكون لغة شفافة 
_ يقول�ون أن قلوب الش�عراء ال تش�يخ 

فلمن ذرفت الدمع أُيهال الصقور
ذرفت الدمع كثي�را لوطني الذي تعرض 
للخراب بعد أن كنا نعيش األمن والسالم 
..أم�ا م�ا تقص�ده أن قلوب الش�عراء ال 
تش�يخ فكانت رس�ائل الصبا وما بعدها 
فصول له�ا منزل�ة خاصة ف�ي تاريخي 
...أنا احترم المرأة جدا ألنها هي من ترفد 

المجتمع بطاقات بشرية وإنسانيه.
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فيلم »اشتباه« هو أعز اداوري مع نجالء فتحي.. وتركت التدريس ألجل الفن
حوار / ناهده الدراجي – القاهرة 

وأنت تجلس مع الفنان أحمد عبد ينتابك شعور طبيعي 
أنك أمام ) أس�تاذ يف الجامعة ( !! او أنك تحاور معلما 
يف مدرسة , لم يس�تطع ان ينسلخ عن التدريس حتى 
ه�ذا اليوم رغم تخليه عنه لدرجة االس�تقالة !! الحب 
للعمل , وامليل ملهنة ما قد يقودك للتضحية بأش�ياء او 
مناصب او مسميات تعتز بها , وهذا بالفعل ماحصل 

للفنان القدير احمد عبد الوارث .
ولد احمد عبد الوارث يف القاهرة س�نة 1947 , وحصل 
ع�ى الباكلوري�وس باملعه�د العايل للفن�ون املرسحية 
, وه�و م�ن دفعة ن�ور الرشيف واحمد زك�ي وعفاف 

شعيب ,
ب�دأ مس�رته وحياته الفني�ة يف التلفزي�ون من خالل 
مسلس�ل ) هروب ( الذي اخرجة نيازي مصطفى , ثم 
) زهرة االسوار ( و ) املسافرون ( و ) أبرياء يف قفص 

االتهام ( و ) تمساح البحرة ( و ) رحلة املليون ( 
عمل يف املرسح , وتزوج لفرتة من الفنانة س�عاد نرص 
, حص�ل عبد الوارث عى ميدالية ذهبية واخرى فضية 
يف مرسحيتي ) ثمن الحرية ( و ) مأساة جميلة ( وهو 
لم يزل يف املدرسة الخديوية , تم أنتخابه أكثر من دورة 
يف نقابة الفنانني . وقفن�ا معه وقفه رسيعة لكنها يف 
محطات مهمة بحياة هذا االنس�ان الفنان الذي تحبه 
م�ن أول نظ�رة كما يق�ال ويدخ�ل لقلبك ببس�اطته 

وتشعر أنك امام أبوك أو اخوك االكرب . 
*الكث�ر من املرصي�ني عندما يرى احم�د عبد الوارث 

يتذكر مبارشة شخصية وأسم ) هاشم (؟
/ يبتسم ,, صحيح جدا ,, ) هاشم هو من أجمل االدوار 
التي عملتها يف حياتي كمسلس�ل ورغ�م ان العمل لم 
يعرض يف رمضان وقتها , انما عرض بش�كل طبيعي , 
كان يعرض الس�اعة السابعة مساءا يف مرص والناس 
كلها تش�اهد الشاشة بهذا الوقت فحقق نجاحا كبرا 
ج�دا لدرجة ان كل الس�ادة املحافظ�ني يف محافظات 
م�رص كانوا يتس�ابقون لتقديم الدعوة لن�ا لتكريمنا 
فكنا نس�افر أنا والفنانة عزة كمال ومصطفى فهمي 
وس�ناء جمي�ل لغرض تكريمن�ا وقد زرن�ا تقريبا كل 

محافظات الجمهورية .

*شاركت مع الفنان محمد هنيدي بعمل ؟؟

/ نعم , عمل بس�يط لكني مقتن�ع به جدا حيث اديت 
دور رج�ل رشي�ف يقيض عى الفس�اد يف فل�م ) وش 

أجرام ( 
*أكثر فيلم تعتز به ؟؟

/ أكثر فلم أعتز به وشاركته مع الفنانة الكبرة نجالء 
فتحي هو فلم ) أشتباه ( 

*ملاذا تعترب مسلس�ل ) هروب ( واحد من أهم اعمالك 
؟؟

/ الن ه�ذا كان عق�ب تخرجي من املعه�د الذي عينت 
فيه ) معيدا ( ملدة أربعة سنوات , فكان هذا اول دور يف 
مسلس�ل بطولة أعمله , ومع مخرج كبر هو الراحل 
نيازي مصطفى , ومع نج�م كبر هو الفنان املرحوم 

نور الرشيف , لهذا هو نقطة جميلة بحياتي .
*هناك من يؤرش عليك ) قلة ( أعمالك الفنية يف االونة 

االخرة ؟

/ االمر له ش�قان من االجابة , االول أنني الأس�تطيع 
تقديم أي عمل دون املستوى , خاصة أنني الأعمل من 
اجل املال فقط , اال ان ظروف الحياة تضطر البعض اىل 
اختيار الحد االدنى من الجودة , والدليل ان ابناء جييل 
ومنه�م نبيل الحلف�اوي وخالد زكي وري�اض الخويل  
غر متواجدين بكثاف�ة مثل االخرين رغم امكانياتهم 
الفنية . لقد عانيت لفرتة من الذين اليملكون الوعي او 
الثقاف�ة , يف العالم املتط�ور فنيا هنالك صناعة للنجم 
, منتج�ون ) يتبنون ( فنان�ا ليصنعوا منه نجما وهذا 
غر موجود عندنا , لدينا النجم وليد الصدفة يف وس�ط 

تحكمه الشليلة واملحسوبية .
*ه�ل لنا معرف�ة ملاذا توقفت ع�ن التدريس , تدريس 

التمثيل يف املعهد العايل للفنون املرسحية ؟؟
/ بعدما قمت بالتدريس ملدة أربعة س�نوات , جاءتني 
بعثه اىل روس�يا وس�افرت عى أمل العودة كأستاذ يف 

املعهد , ولكن كان حبي للتمثيل والتواجد كممثل اكثر 
م�ن حبي للتدريس وعنيت كثرا خالل التدريس النني 
كنت مخلصا واعتذر عن أعمال كثرة , وهو مادفعني 

الحقا لتقديم أستقالتي من التدريس .

*بني يديك جريدة عراقية أس�مها ) املستقبل ( ,, ماذا 
يمثل العراق لديك ؟؟

/ أنت�ي قلت�ي ) املس�تقبل ( أنا انظر واترق�ب واتابع 
بش�غف مس�تقبل العراق , العراق بلد الف�ن والتأريخ 
واالصالة , اترقب ملس�تقبله الننا عبث�ا ننظر ملاضيه , 
فمن اليعرف من هو الع�راق وحضارة العراق وتأثرة 
يف التأري�خ والبرشية , لكننا اليوم ننظر ملس�تقبل بلد 
ش�قيق نعتز به غاية االعتزاز وفيه فن بش�تى فروعه 
يشكل محطات مهمة يف تأريخ صناعته , اتمنى االمان 

واالستقرار واالزدهار لكل العراق وكل العراقيني .

اين نحن من املسلسالت 
الرتكية واهلندية واملرصية

الادري لح�د االن ملاذا تكون املسلس�الت الرتكي�ة عند تلك االطالة 
يف حلقاتها والت�ي تتجاوز العرشات ..وتص�ل اجزاءها الكثر من 
سبعة اجزاء ..واحيانا تصل اىل مابعد العرش اجزاء ..ويف الحقيقة 
انني اتابع اليوم املسلسل الرتكي ) عى مر الزمان ( الذي تجاوزت 
حلقاته املئة  والثمانني حلقة .. وقد تزيد اكثر واكثر عند نرش هذا 

العمود اليوم ..
وقب�ل ه�ذا تواصلت حلقات مسلس�ل وادي الذئ�اب اىل العرشات 
واىل اج�زاء كثرة وه�و من بطولة مراد برق�دار ..حتى بات ذلك 
املسلس�ل مدار حدي�ث الناس�وتناقل احداثه..والدلي�ل ان املحال 
العامة وص�االت الفن�ادق تتواصل يف مش�اهدة حلقاته حتى لو 

كانت تلك الحلقات معادة ومكررة !!.
وال�ذي يحدث اليوم ان املسلس�الت الهندية قد س�حبت البس�اط 
كثرا من تحت املسلس�الت الرتكية ..وباتت تلك املسلسالت تاخذ 
مساحتها يف دائرة اهتمام املش�اهد العربي ..فياتت تغزو معظم 
الفضائي�ات العربي�ة ..وتتوغل داخل كل بي�ت حتى اصبحت لها 
قنوات اكثر تعرض اعمالها ..والس�بب بالطبع ان تلك املسلسالت 
الهندية لجات اىل الدبلجة للغة العربية ..تضاف لها االستعراضات 

املبهرة والقصص العاطفية التي تجذب الكثر من الجمهور .
والجدي�ر باالش�ارة اىل ان رواج تلك املسلس�الت يات�ي من خالل 
للح�ب   ودعوته�ا  االرسة  تخ�ص  الت�ي  للموضوع�ات  تناوله�ا 
والتضحية والوفاء ..وهو االمر الغائب يف املسلسالت العربية التي 
توجه تركيزها نحو ابراز قضايا التفكك االجتماعي والعشوائيات 

واملخدرات ..
وله�ذا كان االقب�ال عى املسلس�الت الهندية وحتى ل�و تجاوزت 
املئات وكما حصل يف مسلس�ل ) قب�ول( الذي يحكي قصة عائلة 

مسلمة يف الهند .
ويبقى القول :ان املسلس�ل الهندي بات مسل وميلء باملفاجاءات 
ويعتم�د عى االس�تعراض وصناع�ة البهج�ة والجم�ال ..بينما 
املسلسل الرتكي يقرتب بطابعه من الطابع االوروبي ..اما املرصي 
فهو يكثر من الحديث عن قضايا الش�ارع والتي تجعل املش�اهد 
يفضل االعمال الهندية والرتكية عليها ..والتساؤل املرشوع : اين 

نحن من املسلسالت املرصية والرتكية والهندية ؟ 
الجواب : نحن لم نولد لحد االن الن والدتنا معرسة !!

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

رانيا يوسف تبدأ تصوير«صندوق الدنيا«
القاه�رة: ب�دأت الفنانة رانيا يوس�ف تصوي�ر فيلمها 
الجدي�د »صن�دوق الدني�ا« ال�ذي يعت�رب أول بطول�ة 

سينمائية لها.
وتأجل تصوير الفيلم عدة مرات عى مدار عام تقريباً، 
فيما تتكت�م وفريق العمل تفاصيل االح�داث، ويتوقع 

اإلنتهاء منه بالكامل بغضون شهرين تقريباً.

وس�يتم تصوي�ر العم�ل بالكام�ل داخل م�رص، فيما 
يشارك يف بطولته فاروق الفيشاوي وأحمد وفيق فيما 

كتب قصة الفيلم ويخرجه عماد البهات.
راني�ا حصلت ع�ى أجازة قصرة برفق�ة بناتها خارج 
م�رص بعد إنتهاءها من تصوير مسلس�ل »الدويل« مع 

باسم سمرة وسيعرض عى الشاشات قريباً.

يب�دو أنها تعترب ع�ام ٢٠17 عام الحظ بالنس�بة إليها، 
فقد حق�ق ألبومها الغنائ�ي األخر »أراهنك�م« نجاحاً 
كبراً منذ عرضه حتى اآلن، كما أنها عى أعتاب تحقيق 
حلمه�ا الغنائ�ي ال�ذي طامل�ا حلمت ب�ه من�ذ دخولها 
الساحة الغنائية، فبعد غنائها عى خشبة مسارح لندن، 
تس�تعد اليمنية بلقيس فتحي  لتجربة جديدة بمرص يف 

احتفاالت عيد األضحى املقبل.

بلقي�س تحق�ق حلمه�ا ع�ى خش�بة م�رسح الص�وت 
والضوء

وسيش�هد ي�وم 4 أيلول/س�بتمرب تحقي�ق حل�م غنائي 
جديد لليمنية بلقيس فتح�ي حيث نرشت عرب صفحتها 

الخاص�ة عى موق�ع التواص�ل االجتماعي االنس�تغرام 
أنها تس�تعد إلحياء حفلها الغنائ�ي املقبل يف مرص عى 
خشبة مرسح الصوت والضوء بالقاهرة، برفقة والدها 
املوس�يقار أحمد فتحي، وهو ما جعلها تشعر بسعادة 
وفخر بكونها إحدى املطربات اللواتي وقفن عى خشبة 
ه�ذا املرسح، حي�ث وقف عليه العديد م�ن كبار نجوم 
العالم العربي والغربي مثل الس�يدة فروز واملوسيقار 
العامل�ي ياني. وتق�ول بلقيس فتح�ي يف ترصيحاتها 
الصحفية إنها تشعر بفخر شديد بهذا الحفل، خاصة 
أن�ه جاء بناًء ع�ى رغبة الجمهور امل�رصي، وهو ما 
جعلها أكثر س�عادة به�ذا الرشف واعتربت�ه تكريماً 
فني�اً لها، وإضافة جدي�دة ملش�وارها الغنائي وأنها 
س�تفاجئ جمهورها بالعديد من املفاجآت الغنائية 

التي ستسعد جمهورها هناك.

بلقيس تحرض لكليبها الجديد
ونفت اليمنية بلقيس شائعات حملها التي ترّددت 
أخراً، مؤكدة لنواعم أنها يف حالة حملها س�تخرب 
جمهورها فهو أمر ال يمكن إخفاؤه، مش�رًة إىل 
أنها حالياً مش�غولة بالتحض�ر لكليبها الغنائي 
األول م�ن ألبومه�ا الغنائي األخ�ر »أراهنكم«، 
وه�ي اس�تقرّت ع�ى أغني�ة »حقر الش�وق« 
ككلي�ب أول م�ن األلب�وم، وتفك�ر يف تصوير 
أغني�ة أخرى بع�د هذا الكلي�ب؛ ومن املرجح 
أن تكون األغني�ة اللبنانية يف األلبوم وتحمل 

عنوان »وبرجعوا«.

»إيالف« من القاهرة: أرجأت الفنانة السورية أصالة نرصي- بشكٍل مفاجئ- طرح 
ألبومها الجديد »مهتمة بالتفصيل« ليوم ٢٢ أغس�طس بعدما كان من املقرر طرحه 
يوم 15 أغسطس بعد ساعاٍت من طرح ألبوم الفنان عمرو دياب الذي تصّدر مبيعات 

سوق الكاسيت.
وأث�ارت بذلك تس�اؤالت الجمه�ور، خاصًة وأنه�ا تحتفظ باملدّونة ع�رب صفحتها عى 

»فيسبوك« والتي حددت فيها موعد صدوره بتاريخ 15 من الجاري، فيما اكتفت بإطالق 
أغنت�ني فقط عرب أنغامي، حيث نجحت أغنية »أن�ا بتخان« التي طرحتها يف تحقيق املركز 

الثاني بني األكثر استماعاً منذ طرحها قبل 3 أيام.
ويف ذات الس�ياق، ي�رتدد أن أصال�ة التي تص�در األلبوم من خالل رشكة زوجه�ا املخرج طارق 

العريان، قد أجلت طرحه ألس�باٍب تس�ويقية بحتة مرتبطة بإتاحة الفرصة لرتويجه بشكٍل جيد 
بعد هدوء الضجة املثارة حول ألبوم الفنان عمرو دياب الذي أعلن موعد طرح ألبومه قبل يومني فقط 

من طرحه عرب املتاجر األلكرتونية ويف األسواق. فهل تخىش منافسة »دياب« يف سوق الكاسيت؟!
هذا وكانت أصالة قد أعلنت عن صدور »مولودها الجديد« يف بداية الشهر الجاري، لكنها لم تربر التأجيل 

املُفاِجئ لجمهورها رغم تلقيها العديد من التعليقات التي تسألها عن موعد طرحه.

أصالة نرصي تواجه عمرو دياب
يف سوق األلبومات

بلقيس فتحي: ال يكمن إخفاء احلمل 
ومرص حققت حلمي

فقدان
يف   ٢89 املرقم�ة  املدرس�ية  الوثائ�ق  من�ي  فق�دت 
٢٠17/1/18 والوثيقة املرقمة 6 يف ٢٠17/٢ واملعنونة 
اىل كلية الرتبية املفتوحة يف القادسية بأسم )ثامر جرب 

سميع ( فعى من يعثر عليها تسليمها ملصدرها 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد ٢618/ب٢٠17/3

التاريخ ٢٠17/9/11
اعالن

اىل املدعى عليه )عبد رشقي غانم(
اقام املدعي )احمد عبد الحميد كريم  (  الدعوى البدائية 
املرقمة ٢618/ب٢٠17/3   والذي يطلب فيها الحكم 
بابط�ال القيدي�ن املرقمني 34 ايل�ول  . 88 مجلد 357 
والقي�د املرقم 316 ايل�ول 88 مجل�د 367 والخاصني 
بالعقار املرقم 3/13596 حي صدام واعادة تس�جيل 
العق�ار اعاله بأس�م املدعي اعاله ولثب�وت مجهولية  
محل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مخت�ار حي الش�هداء السادس�ة يف النج�ف /املكرمة 
س�ابقا حس�ني ريس�ان الس�المي  عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني  
بموعد املرافع�ة ٢٠17/9/٢4 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 441/س/٢٠17
التاريخ ٢٠17/9/11

اعالن
اىل املدعى عليه / طاهر يحيى عبد جربان الرشيفي 

اقام�ت املدعية ش�هد حميدي  مري الدع�وى املرقمة 
اعاله امام هذه املحكمة تطلب فيها وملجهولية محل 
اقامتك فقد ق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق ٢٠17/9/17 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد ٢31٢

التاريخ ٢٠17/9/1٠
اعالن

قدم�ت الس�يدة املدعية ب�رشى توفي�ق داود طلبا اىل 
ه�ذه املحكم�ة تطلب فيه�ا نصبها قيمة ع�ى ولدها 
املدعو مؤيد كامل محس�ن عيل وذل�ك فقدانه  بتاريخ 
٢٠14/8/13 قررت هذه املحكمة االعالن عن فقدانه 
يف صحيفت�ني محليت�ني علي�ك الحض�ور يف املحكم�ة 
املذكورة اعاله خالل عرشة ايام من تاريخ االعالن ويف 
حال�ة عدم حضورك س�وف يتم نص�ب والدتك برشى 

توفيق داود قيمة عليك وحسب القانون
القايض
اسماعيل ابراهيم اسماعيل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص

العدد 4558
التاريخ ٢9/٢٠17/8

اعالن 
اىل املفق�ود خض�ر عب�اس جواد يس�كن الخال�ص /حي 

العرصي 
بتاري�خ ٢٠17/8/٢9  قدم�ت لن�ا املدع�وة كريم�ة احمد 
ج�واد زوج�ة املفق�ود خض�ر عب�اس ج�واد  وال�ذي فقد 
بتاريخ ٢٠٠7/9/٢1 والتي تطلب فيه اصدار حجة الحجر 
والقيموم�ة  وتك�ون قيمة عليك ل�ذا تقرر اع�الن عن ذلك 
يف الصح�ف املحلية فمن ل�ه حق االع�رتاض مراجعة هذه 
املحكمة خالل خمس�ة ع�رش يوما من تاريخ ه�ذا االعالن 
وبخالف ذلك سوف تصدر املحكمة حجر الحجر والقيمومة 

وفقا للقانون
القايض

عيل منشد خلف 

مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
قسم رشطة شط العرب

مركز رشطة النشوة
اعالن

تنفيذا لقرار الس�يد قايض تحقيق محكم�ة الدير املؤرخ يف 
٢٠17/1/٢4 بتاري�خ ٢٠16/11/٢1فق�د املواط�ن عذاب 
مهجر صالح محيس�ن الس�لمان تول�د 1955/7/1 والدته 
عانة درباش نويصح يسكن النشوة قرية الحوافظ ولم يتم 
العث�ورة عليه رغم البحث عنه علم�ا انه اصم وابكم وفاقد 
اح�دى عينيه ويف ذراعة االيرس عب�ارة عذاب ورجله اليمنى 
فيه قرص اثر حادث ولم يستطيع رفع يده اليمنى ويرتدي 

الزي العربي دشداشة وقرتة بيضاء.
مقدم الرشطة

محسن غالب محمد رضا 
ضابط مركز رشطة النشوة 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب

العدد 165/اعرتاضية /٢٠٠1
التاريخ ٢3/٢٠17/7

اعالن 
اىل املع�رتض عليه حس�ني عبد الزه�رة مال الل�ه بناءا عى 
الدع�وى البدائي�ة املقامة ضدك من قب�ل املعرتضني ماجدة 
جاس�م محمد وامجد احمد عب�د الرضا وحامد احمد حميد 
وس�ارة احمد عبد الرضا واملتضمن�ة االعرتاض عى الحكم 
م�ع   ٢٠٠1/5/٢8 يف  165/ب/٢٠٠1  املرق�م  الغياب�ي 
وضع ش�ارة عدم ت�رصف عى العق�ارات وملجهولية  محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ  وتاييد املجلس البلدي 
عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك  اعالنا بواس�طة  صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يوم 
٢٠17/9/17 ويف حال�ة عدم حضورك�م  او من ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة غيابيا بحقك 
القايض

فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندس�ني العراقي�ة الصادرة من 
نقاب�ة املهندس�ني /بغ�داد )فيصل خل�ف وادي ( فعى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
بناء عى الطلب املقدم الذي يطلب فيه تس�جيل )خليل عبد 
الله هاشم( من )الفراغ( اىل ) املوسوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 

املادة ٢4 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة ٢٠16 

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة الصناعة واملعادن 
مكت�ب املفت�ش الع�ام القانوني بأس�م مناف عيل حس�ني 

رزوقي فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

الفنان املصري القدير أمحد عبد الوارث لـ
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يس�تهل ري�ال مدري�د االس�باني، بط�ل 
آخ�ر س�نتني و12 م�رة يف تاريخه )رقم 
قيايس(، حملة الدفاع عن لقبه يف دوري 
ابط�ال اوروبا لك�رة القدم، مس�تضيفا 
املتواض�ع،  الق�ريص  نيقوس�يا  ابوي�ل 
وباحثا عن العودة اىل س�كة االنتصارات 
بع�د تعادل�ني يف ال�دوري املحيل.ورضب 
ري�ال مدريد بقوة املوس�م املايض عندما 
الح�ق بيوفنتوس االيط�ايل هزيمة كرى 
يف النهائ�ي )4-1(، مح�رزا لقب�ه الثالث 
يف آخر أربع س�نوات، والثاني عىل التوايل 
م�ع مدرب�ه الفرنيس زين الدي�ن زيدان.

لك�ن الفري�ق امللكي اخفق حت�ى االن يف 
بدايت�ه يف الليغا، فتع�ادل مرتني يف ثالث 
مباريات مع فالنسيا وليفانتي املتواضع 
ليخل�ف بف�ارق اربع نقاط ع�ن غريمه 
برش�لونة، وذل�ك يف ظ�ل ايق�اف نجمه 
رونالدو.وبرغ�م  كريس�تيانو  الرتغ�ايل 
االنتق�االت  الن�ادر يف ف�رة  »تقش�فه« 
الصيفية وانتعاش خزنت�ه ب�75 مليون 
يورو )90 مليون دوالر( جراء التخيل عن 
املهاج�م الفارو مورات�ا وصانع االلعاب 
الكولومبي خامي�س رودريغيز والظهري 
الرازي�يل دانيلو، يبقى فري�ق العاصمة 
مرش�حا قوي�ا لالحتف�اظ بلقب�ه م�رة 
ثالث�ة تواليا، وهو انج�از لم يتحقق منذ 
1976 م�ع بايرن ميوني�خ االملاني.وقال 
مدير العالقات الدولية يف النادي وهدافه 
»نح�ن  بوتراغويني�و  اميلي�و  الس�ابق 
األبط�ال، ل�ذا يواجهن�ا الجمي�ع بدافع 
إضايف«.وبع�د مواجهة فري�ق العاصمة 
القريص عىل ملعب س�انتياغو برنابيو، 
س�يكون ريال مدعوا ملواجهتني ناريتني 
توتنه�ام  أم�ام  الثامن�ة،  املجموع�ة  يف 
االملاني  االنكليزي وبوروس�يا دورتموند 
الذي س�بقه اىل صدارة املجموعة املوسم 
املايض.وتاب�ع بوتراغوينيو »لدينا فريق 
مذهل، لكنها مس�ابقة تقودك اىل اقىص 
الحدود من كل النواحي«.واردف »يمكن 
أن تحصل عىل تش�كيلة فيها كل املوارد، 
لك�ن يف لحظة الحقيق�ة، يجب ان تغيب 
االصابات عن�ك، أن يكون العبوك يف قمة 
مس�تواهم ويحالفهم الح�ظ«.ويف فرة 
انتقاالت صاخبة، فضل ريال الذي حقق 

ثنائية ال�دوري ودوري االبطال الول مرة 
يف 59 عاما، ابرام صفقات خجولة فضم 
الظهري الفرنيس الش�اب تي�و هرنانديز 
والعب الوس�ط داني س�يبايوس، ورفع 
اىل تشكيلته االساسية ايسكو وسريخيو 
اسنسيو.وقال زيدان الذي اراح يف مباراة 
ليفانتي االخرية صان�ع العابه الكرواتي 
ل�وكا مودريتش »«لن أح�دث ثورة يف ما 
أري�د القي�ام به، بس�بب مب�اراة واحدة 
س�يئة. اثق بهذا الفريق ويجب ان نلعب 
افضل، ال يشء أكثر من ذلك«.ويس�تقبل 

ري�ال مج�ددا رونال�دو، أفض�ل العب يف 
العال�م، ال�ذي اوق�ف لخم�س مباريات 
بس�بب دفع�ه الحكم خالل لق�اء ذهاب 
الكأس الس�وبر ضد برش�لونة، وذلك يف 
ظل غياب املهاج�م االخر الفرنيس كريم 
ليفانت�ي. مب�اراة  يف  املص�اب  بنزيم�ة 

ورضب رونالدو بقوة يف املوس�م املايض، 
اذ اس�تفاد م�ن سياس�ة زي�دان الراحة 
العبيه، فس�جل 10 اهداف بدءا من ربع 

النهائي.
- توتنهام ونحس ويمبيل -

ويف املجموعة عينها، يشهد ملعب ويمبيل 
مواجه�ة قوية ب�ني توتنه�ام االنكليزي 
االملان�ي، حي�ث  وبوروس�يا دورتمون�د 
يأمل الفريق اللندن�ي وضع حد لنتائجه 
الس�يئة عىل أرض�ه، بعد خس�ارته أمام 
تش�ليس 1-2 وتعادله مع برينيل 1-1 يف 
الدوري املحيل.واضطر توتنهام لالنتقال 
اىل ملع�ب ويمبيل حتى اعادة بناء ملعبه 
الجديد وايت هارت الين.وخاض توتنهام 
12 مباراة يف ويمبيل بعد إعادة تجديده، 
ففاز مرت�ني فقط وخرس 8 م�رات، ويف 

دوري ابط�ال اوروب�ا املوس�م امل�ايض، 
فاز مرة واحدة عىل ارضه )عىل سس�كا 
موس�كو ال�رويس( يف 3 محاوالت يف دور 
املجموعات. وعج�ز حتى مواجهته امام 
غن�ت البلجيك�ي املتواض�ع يف ال�دوري 
االوروبي عن الفوز فيها، اذ تعادل وودع 
املس�ابقة م�ن دور ال��32. ويف نهاي�ة 
املوس�م، خرس نص�ف نهائ�ي الكأس يف 
ويمب�يل ام�ام تش�ليس 2-4.يف املقاب�ل، 
تألق فريق شمال لندن عىل ملعبه القديم 
واي�ت هارت الين يف ال�دوري، عندما حل 

وصيفا بفض�ل انتصاراته ال��17 يف 19 
مباراة عىل ارضه.لكن مدربه االرجنتيني 
ماوريس�يو بوكيتينو قال »ال نشكو من 
يشء يف ويمبيل. اعتق�د بأن االمر متعلق 
بنا«.بدوره، يع�ود دورتموند الذي خرس 
جناحه الفرنيس الش�اب عثمان ديمبييل 
لرش�لونة مقاب�ل صفق�ة قياس�ية، اىل 

حيث تلقى اصعب هزيمة يف تاريخه.
فقب�ل ثوان من نهاي�ة مواجهة مواطنه 
باي�رن ميونيخ يف نهائ�ي دوري االبطال 
2013، سجل الهولندي اريني روبن هدف 

الفوز للفريق البافاري )1-2(.
- سيتي عىل غيمة -

ويف املجموعة السادسة، ينوي مانشسر 
س�يتي االنكليزي متابع�ة زخمه املحيل، 
عندم�ا يحل ضيفا عىل فين�ورد روترادم 
بط�ل هولن�دا والعائ�د اىل املس�ابقة بعد 
غي�اب 15 عاما.وس�حق فري�ق امل�درب 
االس�باني جوس�يب غوارديوال ليفربول 
5-صفر يف »الرميري ليغ« السبت، حيث 
تألق جناحه البلجيكي كيفن دي بروين.

وأنفق سيتي 200 مليون جنيه اسرليني 
)264 ملي�ون دوالر( لتدعي�م خطوطه، 
وخصوص�ا دفاعه، بع�د خروجه يف دور 
ال��16 املوس�م امل�ايض أم�ام موناك�و 
الفرنيس.وقال دي بروين للصحف املحلية 
االثنني »الش�بان القادمون يملكون قوة 
جس�دية ورسعة كبرية. يجعلون امللعب 
واس�عا وه�ذا يصع�ب االمر ع�ىل باقي 
االندي�ة«.يف املقاب�ل، يغيب عن تش�كيلة 
امل�درب جيوفان�ي ف�ان برونكهورس�ت 
الدنمارك�ي ني�وكالي يورغنس�ون )26 
عاما(، هداف ال�دوري املايض )21 هدفا 
يف 32 مباراة(، بعد اصابة عضلية تعرض 
له�ا خ�الل الفوز ع�ىل هرياكلي�س 2-4 
نهاي�ة االس�بوع.وتوقع جن�اح فينورد 
س�تيفن بريغوي�س ليلة صعب�ة البطال 
نسخة 1970 »اليشء الوحيد الذي يمكننا 
القيام ب�ه دفعهم اىل خ�وض مباراة مع 
بذل الكثري م�ن الطاق�ة«.ويف املجموعة 
عينها، يحل نابويل االيطايل عىل ش�اختار 
املجموع�ة  االوكران�ي.ويف  دانيتس�ك 
الخامس�ة، يبحث ليفربول الذي تأهل اىل 
دور املجموعات عىل حس�اب هوفنهايم 
االملاني، ع�ن تعويض رسيع لخس�ارته 
املذلة امام مانشس�ر س�يتي يف الدوري 
املحيل، عندما يستقبل اشبيلية االسباني 
عىل ملعب انفيلد.وقبل خماسية سيتي، 
حق�ق ليفربول املت�وج بلقب املس�ابقة 
االوروبية 5 مرات آخرها يف 2005، بداية 
جيدة يف ظل تفاهم املرصي محمد صالح 
مع الرازييل روبرتو فريمينو والس�نغايل 
ساديو مانيه، وذلك برغم غياب الرازييل 
االخر فيليبي كوتينيو الذي فشل انتقاله 
اىل برش�لونة.ويلعب يف الخامس�ة ايضا 
س�بارتاك  م�ع  الس�لوفيني  ماريب�ور 

موسكو الرويس.

يف دوري أبطال أوربا

ريال مدريد يستهل محلة الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة ابويل نيقوسيا

وسام ذهبي للعراق يف بطولة آسيا بالقوة البدنية
              المستقبل العراقي / متابعة

أحرز المنتخب العراقي، وساما ذهبيا 
ف�ي منافس�ات بطول�ة آس�يا بالقوة 
البدني�ة المقام�ة حاليا ف�ي الفلبين، 
ارتفع�ت  الع�راق  مبين�ا أن حصيل�ة 

المتح�دث  أوس�مة.وقال  لخمس�ة 
اإلعالم�ي لالتح�اد محم�د مخيل�ف، 
تمك�ن م�ن  الوطن�ي  “المنتخ�ب  إن 
إحراز وس�ام ذهبي في بطولة آس�يا 
بالق�وة البدنية والتي س�تختتم اليوم 
في الفلبين”، مبينا أن “الوس�ام جاء 

عن طري�ق الالعب موس�ى العلياوي 
واح�رزه قب�ل قليل في الي�وم األخير 
للبطولة”.وأضاف مخيلف أن “العراق 

رفع حصيلته لخمسة أوسمة، 
اربع�ة منها ذهبي�ة وواحد 

من الفضة”.

              المستقبل العراقي / متابعة

س�عى نادي برش�لونة اإلس�باني، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الماضية، إلى جلب صفقات سوبر، لتعويض 
رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وتوصل برشلونة، التفاق نهائي مع نادي نيس الفرنسي، بشأن التعاقد مع العب وسطه اإليفواري 
جان ميش�يل سيري، خالل س�وق االنتقاالت الشتوية القادمة، وذلك بعد تعثر المفاوضات هذا 

الصيف.
وذكرت صحيفة )س�بورت(، أن برش�لونة عاد ليضع أنظاره عل�ى الالعب األفريقي 

صاحب ال� 26 عاما، بعدما كانت األولوية في بداية األمر تتجه نحو ضم األموال 
للتعاق�د مع البرازيلي فيليب كوتينيو أو األرجنتيني أنخيل دي ماريا، وهو ما 

فشلت في تحقيقه بالنهاية.
ونقل�ت الصحيفة، عن مصادر بالنادي، س�عيه إلبرام صفقة س�يري، لكن 
دون اس�تبعاد مح�اوالت جديدة بخصوص كوتينيو، المحت�رف في ليفربول 
اإلنجليزي.وكانت صفقة سيري قد توقفت رغم التوصل التفاق مع إدارة نيس، مقابل نحو 40 

مليون يورو بعقد يمتد ل� 4 مواس�م.ورغم إبداء الالعب غضبه لفشل المفاوضات وعدم تمكنه 
من االنضمام للفريق الكتالوني هذا الصيف، إال أنه س�يكون مس�تعدا لتحقيق هذا الحلم بارتداء 

قميص البلوجرانا.

برشلونة يتفق عىل صفقة أفريقية يف املريكاتو الشتوي

مولر يعرتف: نعم فكرت يف عرض 
مانشسرت يونايتد

           المستقبل العراقي / متابعة

اعترف النجم األلماني توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ 
بأنه فكر ف�ي االنتقال إلى مانشس�تر يونايتد اإلنكليزي، 

حينما كان األخير يرغب بضمه قبل حوالي عامين.
وارتب�ط اس�م الدول�ي األلمان�ي باالنتقال إلى مانشس�تر 
يونايت�د، خصوص�ا عندم�ا كان الهولندي لوي�س فان غال 

مدربا للشياطين الحمر.
ورفض الناي البافاري وقتها عرضا مغريا من من مانشس�تر 
يونايتد لضم مولر مقابل 91 مليون جنيه إسترليني في الصيف 

الماضي.
وقال مولر، في تصريح�ات لصحيفة “كيكر” األلمانية: “قبل 

عامين كان هناك عرض وتمت مناقشته”.

وأض�اف اله�داف األلماني “لكن عندما قال�ت لي إدارة 
باي�رن بأننا نعتم�د عليك وأنت تنتمي إل�ى هنا لم أفكر 

في األمر بعدها”.
وتاب�ع: “هل أتخي�ل الرحيل عن بايرن ف�ي مرحلة ما؟ 

بالطب�ع ه�ذا ممكن، عندم�ا ينتهي وقتي هنا س�أرحل، 
باستيان شفاينشتايغر كان هنا ألكثر من 10 أعوام، ورحل 

قبل أكثر من عامين وهناك العبين آخرين بدال منه”.
وأردف: “إذا س�قطت ميتا غدا فس�تكون هن�اك وقفة حداد 

وس�يكون هناك في أرض الملع�ب 11 العبا لخوض المباراة، 
هذه هي الحياة”

واختتم مولر تصريحاته قائال: “ال أش�عر بأني س�أغادر بايرن في 
الوقت الحالي؛ ألني س�عيد جدا هنا، ولكن إن أخذتني الحياة لمكان 

آخر سأجعل نفسي سعيدا هناك أيًضا”.

اهتام مدرب إيرلندا الشاملية بالقيادة
حتت تأثري الكحول

             بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت تقاري�ر صحافي�ة ان م�درب منتخب 
ايرلندا الش�مالية لكرة الق�دم مايكل أونيل 

اتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول.
وكتب�ت صحيف�ة “ص�ن” االس�كتلندية أن 
الش�رطة أوقفت أونيل قبيل الساعة 1,00 
بالتوقيت المحلي )0000 ت غ( االحد 

في ضواحي ادنبره.
واوق�ف أونيل ال�ذي يقطن في 
العاصمة االسكتلندية بعدج ان 
اجري ل�ه فحص الكش�ف عن 

الكحول.
وأكدت الش�رطة أن رجال يبلغ 
ال�48 عاما اتهم بالقيادة تحت 
تأثير الكح�ول وعليه أن يمثل 
أمام القضاء في 10 تش�رين 

االول/أكتوبر.وص�در بيان عن االتح�اد االيرلندي 
لك�رة الق�دم ج�اء في�ه” بم�ا أنه�ا قضي�ة تخص 

الشرطة، فان االتحاد لن يعلق على الموضوع.”
وستلعب ايرلندا الش�مالية مباراتها األخيرة ضمن 
التصفيات االوروبية المؤهل�ة الى مونديال 2018 
ف�ي روس�يا أم�ام النروج ف�ي الثامن من تش�رين 
االول/اكتوبر، أي قبل يومين من محاكمة المدرب 

أونيل.
وضمن�ت ايرلن�دا المرك�ز الثان�ي ف�ي المجموعة 
االوروبية الثالثة على االقل خلف ألمانيا المتصدرة 
قب�ل الجولتي�ن االخيرتي�ن، وس�تخوض الملح�ق 
االوروب�ي ما يمنحه�ا فرصة التأهل ال�ى نهائيات 

النمونديال للمرة الرابعة.
وتس�لم أونيل تدريب المنتخب االيرلندي الش�مالي 
قب�ل خمس س�نوات، وق�اده ال�ى نهائي�ات كأس 
اوروبا 2016 في فرنسا ليخوض اول بطولة كبرى 

بعد 30 عاما.

ليامر يغيب عن موناكو يف املباراة 
مع اليبزيغ بدوري أبطال أوربا

             المستقبل العراقي/ متابعة

خلت قائمة الالعبين ال� 21 التي اعلنها المدرب البرتغالي لموناكو الفرنسي ليوناردو 
جارديم من أجل خوض المباراة االولى في مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، من اسم 
الدولي طوماس ليمار بس�بب اصابته بتقلص عضلي.ويلعب فريق االمارة، بطل فرنس�ا، غدا 
االربع�اء ف�ي ضيافة اليبزيغ وصيف بط�ل المانيا، ضمن المجموعة الس�ابعة.وتعرض ليمار 
لالصاب�ة الس�بت في المب�اراة التي خس�رها موناكو أمام ني�س برباعية نظيف�ة، وخرج بعد 

الش�وط االول.وبق�ي الالعب 
في موناكو ولم يس�افر مع 
الفري�ق ال�ى ألماني�ا، لك�ن 
عودت�ه أم�ام ستراس�بورغ 
السبت في المرحلة السادسة 
م�ن ال�دوري الفرنس�ي تبقى 
واردة.ومن الخي�ارات المتوفرة 
موقع�ة  ف�ي  ليم�ار  الس�تبدال 
جاردي�م  يب�دأ  أن  يمك�ن  اليبزي�غ، 
بالجزائ�ري رش�يد غ�زال ال�ذي دخ�ل 
مكانه بعد استراحة ما بين الشوطين ضد 
نيس، أو أن ينقل الظهير االيسر البرازيلي 
جورجي الى وس�ط الملعب كما فعل 

في مناسبات عدة الموسم الماضي.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

بدون تعليق

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن قلم الرصاص مصنوع من الجرافيت 

 هل تعلم أن الة االسطرالب الة فلكية لقياس ارتفاع الكواكب  
ه�ل تعل�م أن اول حي�وان س�ار ع�ى قدمي�ه يف التاري�خ ه�و 

الديناصور 
هل تعلم أن اول انسان حاول الطريان هو من اصل عربي واسمه 

عباس بن فرناس 
هل تعلم أن الرازي اول من استخدم الخيوط يف الجراحة  

هل تعلم أن اول دبابة يف العالم كانت موجودة يف بريطانيا  
ه�ل تعل�م أن أن أش�عة الليزر أقوى من أش�عة الش�مس بأربع 

مرات 
هل تعلم أن اللغة املالطية هي أكثر اللغات تأثراً باللغة العربية 

هل تعلم أن العنرب يس�تخرج من أمعاء ح�وت العنرب وهو مادة 
قيمة يف صناعة العطور 

هل تعلم أن زرقاء اليمامة كانت تبرص اليشء من مس�رية ثالثة 
أيام 

ه�ل تعل�م أن أول من أش�اروا إىل تفتي�ت الح�ى يف املثانة هم 
األطباء العرب 

هل تعلم أن - الرأرأة - تعني تحريك العينني و إدارتهما لتس�ديد 
النظر عى الهدف 

ه�ل تعلم أن الجاذبية عى القمر تس�اوي س�دس الجاذبية عى 
األرض 

هل تعلم أن الذهب يوزن بالجرام و املاس بالقرياط 
هل تعلم أن عدد بحور الشعر هو : س�تة عرش بح�راً

طرق فعالة تساعدك عىل النوم بشكل أفضل
أظه�رت دراس�ة أمريكية أن وجود ه�دف يف الحياة يرتبط بتحس�ني نوعي�ة النوم ويقلل 
اضطراباته ومشاكله، إذ أوضح البحث أن الذين لديهم غرض من استيقاظهم كل صباح، 
ال يعانون كثرياً من األرق.هناك الكثري من األمور التي من شأنها تحسني النوم، كاالمتناع 
عن تناول الطعام قبل 3 س�اعات من الخل�ود إىل النوم، أو تغيري إضاءة الغرفة، أو الحمام 
الدافئ الذي يس�اعد عى االس�رخاء، أو اللج�وء إىل بعض األدوية وغ�ري ذلك.كما يقال أن 
الضم�ري املرتاح هو أفضل وس�ادة لتهيئة النوم العميق، إضاف�ة إىل ذلك فإن تحديد هدف 
يف الحي�اة يرتبط أيض�اً يف الحصول عى النوم الجيد، وفقاً لدراس�ة حديثة أجرتها جامعة 
نورث وسرن األمريكية، حس�ب “DW”.آثار اضطرابات النوم ومشاكله تنعكس مبارشة 
عى الصحة، كما ترتبط بأم�راض عديدة من ضمنها الزهايمر، والبدانة، وأمراض القلب، 
والس�كري، وحتى اإلنفلونزا، ما يدل عى أن تحس�ني جودة النوم يساهم يف تحسني صحة 
الشخص بش�كل عام.وعى ضوء هذه املشكلة أجرت جامعة نورث وسرن بوالية ألينوي 
األمريكي�ة دراس�ة، اعت�ربت األوىل من نوعها، أظه�رت نتائجها أن وجود ه�دف يف الحياة 
يؤدي إىل تقليل اضطرابات النوم خالل الليل، بحسب مجلة )Inc( األمريكية، وتختلف عدد 
س�اعات النوم التي يحتاجها البالغون بني شخص وآخر وتراوح بني 7-8 ساعات يومياً، 

باختالف نمط الحياة، والصحة، واملورثات، وفقاُ لصحيفة “دييل تلجراف” الربيطانية.

عالج جديد لرسطان الدماغ
قال علم�اء أمريكيون إن فريوس زي�كا، املعروف بخطورته 
وبالتل�ف البالغ الذي قد يخلفه يف أدمغ�ة الرضع، قد يكون 
عالجاً جديداً لرسطان الدماغ لدى البالغني.وحتى اآلن، اعترب 
ف�ريوس زي�كا داًء يهدد صح�ة البرش عى مس�توى العالم، 
ولي�س كدواء.غ�ري أن أبحاث�اً حديثة أظه�رت أن الفريوس 
يمكن أن يس�تهدف ويقتل بصورة انتقائية نوعا من الخاليا 

الرسطانية التي يصعب عالجها يف أدمغة البالغني.
ويف تجرب�ة باملخترب تمكن فريوس زيكا م�ن تقليص أورام 
خبيث�ة يف أدمغة فرئان بالغ�ة، دون أن ي�ؤذي خاليا الدماغ 
األخرى.وأفادت دورية الط�ب التجريبي بأنه عى الرغم من 
أن تجرب�ة الفريوس عى البرش ماتزال أمراً بعيداً نس�بياً، إال 
أن الخ�رباء يعتق�دون أنه يمك�ن أن يتزام�ن حقن فريوس 
زي�كا يف الدماغ مع وقت إجراء العمل الجراحي إلزالة األورام 
القاتلة .ويب�دو أن العالج بزيكا ناجح يف املخترب عى عينات 

لخاليا رسطانية مأخوذة من البرش.

كامريا طبية تصور أعامق جسم اإلنسان

ط�ّور علم�اء كام�ريا طبي�ة جديدة 
جس�م  أعم�اق  تصوي�ر  تس�تطيع 
اإلنس�ان م�ن خ�الل تتب�ع مص�در 
ضوء داخل الجسم. ويهدف تصميم 
الكامريا إىل مساعدة األطباء يف تتبع 
األدوات الطبية، مث�ل املناظري، أثناء 
إجراء فحوص داخل جس�م اإلنسان 
.ويل�زم حت�ى اآلن اعتم�اد الف�رق 
الطبي�ة ع�ى إج�راء أش�عة باهظة 
الثمن، مثل أش�عة إك�س، ملتابعة ما 
تحقق من تقدم يف عالج وتش�خيص 

الحاالت املرضية .
ويعتمد عمل الكام�ريا الجديدة عى 
اكتشاف مصادر الضوء داخل جسم 
اإلنسان، مثل الطرف امليضء امللحق 

بأنبوب املنظار الطويل واملرن.
وق�ال كي�ف دالي�وال، م�ن جامعة 
إدن�ربه :”تحت�وي )الكام�ريا( عى 
إمكاني�ات هائل�ة تفي�د يف عدد من 

التطبيق�ات، مثل التطبيق املذكور يف 
هذا العمل”.

أنسجة وأعضاء
وأظهرت االختب�ارات األوىل إمكانية 
تتب�ع الكامريا ملصدر ضوء خالل 20 
سنتيمرا لنسيج يف الظروف العادية 
.ويمك�ن لحزم الض�وء الصادرة من 
منظار أن تمر داخل جس�م املريض، 
لكنها ع�ادة ترتد أو تتش�تت نتيجة 
األنس�جة واألعضاء بدال م�ن املرور 
خاللها، وه�و ما ي�ؤدي إىل صعوبة 
رؤية صورة واضحة يف موضع األداة 
.صمم العلماء الكامريا لتتبع مصدر 
طبي�ة  أدوات  م�ن  النات�ج  الض�وء 
الكام�ريا  املناظري.وتس�تطيع  مث�ل 
الجديدة اكتش�اف جس�يمات تعرف 
باس�م “فوتون” تتبع مصدرا ضئيال 
للضوء يمر عرب األنسجة بحساسية 

شديدة.

مهني�اً: يمكن�ك إح�راز املزي�د من املكاس�ب 
املادية إذا عرفت كي�ف تخطط لها. عاطفياً: 
تنش�أ عالق�ة رومنس�ية بينك وبني ش�خص 
م�ن الط�رف اآلخر لكنه�ا ال تس�تمر طويالً. 
اجتماعياً: اتصاالتك ومعارفك يف تقدم مستمر 

ويرغب الجميع يف قضاء الوقت معك.

مهني�اً: كن ح�ذراً فقد تتكبد خس�ائر كبرية 
بس�بب املخاط�رات املالي�ة التي تق�وم بها. 
عاطفياً: إعمل عى بناء ما هدمته يف السابق 
ع�ى صعي�د عالقت�ك بالحبي�ب. اجتماعياً: 
ش�عور غريب يخالجك من وقت آلخر، انظر 

من حولك وستعرف مصدره.

مهني�اً: ال تتهّور وتجازف يف أعمالك من دون 
دراس�ة معمق�ة وتفك�ري حكي�م ومنطقي. 
عاطفي�اً: يش�عر الحبيب بأن�ك تعّقد األمور 
علي�ك وعليه بس�بب ش�كوكك غ�ري املربرة. 
اجتماعي�اً: ال تق�رض األم�وال لألصدقاء أو 

األقارب إذا كنت ترغب يف تجنب الخالفات.

مهني�اً: إعرف كي�ف تختار املعاون�ني الذين 
يس�ّهلون العم�ل عليك وال يثريون املش�اكل. 
عاطفي�اً: ال تنتظر الف�رص، غامر يف حياتك 
العاطفية لتعثر ع�ى الحبيب الذي تحلم به. 
اجتماعياً: قلقك ليس له أي مربر، ثق بنفسك 

وستجد أن الجميع سيقف إىل جانبك.

املرشوع�ة  الصفق�ات  يف  انطل�ق  مهني�اً: 
واملجدي�ة والت�ي تربح�ك املزي�د م�ن امل�ال. 
عاطفياً: ال تشرك يف املناقشات الساخنة مع 
الرشيك،ألنه�ا قد تؤدي إىل إنه�اء عالقتكما. 
اجتماعياً: تسيطر عليك حالتك املزاجية أثناء 

تعاملك مع املواقف الشخصية.

مهني�اً: تكس�ب الكث�ري م�ن خ�الل األعمال 
اإلضافية أو االستثمارات الخاصة بامللكيات. 
عاطفياً: أصلح موقفك م�ع الحبيب بقضاء 
الوقت معه يف مكان بعيد وهادئ. اجتماعياً: 
تش�عر بنوع من التقيي�د إذا تجاوزت األمور 

حّدها يف عالقتك مع العائلة.

مهني�اً: ال تف�رض رأيك يف العم�ل فقد تكون 
مخطئ�اً يف تقييمك لبعض األم�ور. عاطفياً: 
يأخذ الرشي�ك ق�راراً يكون لصال�ح العالقة 
بينكم�ا، لذلك ثق به وبخطوات�ه. اجتماعياً: 
اطل�ب من أف�راد عائلتك مس�اعدتك إلكمال 

املهمة التي تقوم بها رسيعاً.

مهني�اً: تضع تركي�زك كله يف عمل�ك وتنجز 
كل املهام املتأخ�رة عى أكمل وجه. عاطفياً: 
يس�عى الرشي�ك دائم�اً إىل إضاف�ة اإلث�ارة 
إىل أيام�ك العادي�ة فك�ن ع�ى تواف�ق معه. 
اجتماعي�اً: تحاف�ظ ع�ى حيويت�ك حتى لو 

استهلكت أعمالك الكثري من مجهودك.

مهنياً: ُتلقى مسؤوليات إضافية عى عاتقك 
ويتوّق�ع رؤس�اؤك الكث�ري من�ك ال تخيبهم. 
عاطفي�اً: ال تعش يف األح�الم والخيال وأمنح 
نفس�ك الفرصة لبدء حي�اة عاطفية جدية. 
اجتماعي�اً: تحتاج دائم�اً إىل اهتمام اآلخرين 

ورعايتهم، حان الوقت لالعتماد عى نفسك

مهني�اً: يمكنك كس�ب بعض امل�ال من خالل 
املش�اركة يف املش�اريع املالي�ة الت�ي تق�ّدم 
إليك. عاطفي�اً: يحتاج الحبي�ب إىل االهتمام 
ويشعر بعدم األمان عندما تكون بعيداً عنه. 
اجتماعياً: ال تكشف أمورك الشخصية تجنباً 

استخدامها ضدك يف األوقات الحرجة.

مهنياً: توَكل إليك مهام جديدة إال انك لس�ت 
مس�تعداً بعد لإلنطالق يف التنفي�ذ. عاطفياً: 
مالحقت�ك للحبيب لن تج�دي نفعاً خصوصاً 
بعد الخالف الذي نش�ب بينكم�ا. اجتماعياً: 
الحساس�ة ع�ى فه�م  تس�اعدك طبيعت�ك 

اآلخرين لك بسهولة ووضوح.

مهني�اً: تحرض اجتماع�اً مهم�اً تعرض فيه 
أفكارك الجديدة ومش�اريعك بثق�ة وتفاؤل. 
عاطفياً: تش�عر بالراحة بس�بب القرار الذي 
اتخذته إال إنك لن تنعم بها طويالً. اجتماعياً: 
إحذر الته�ور والتدخل يف م�ا ال يعنيك، فأنت 

بغنى عن املشاكل.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
عجينة بيتزا
صلصة بيتزا

نصف كوب رشائح بيربوني
ربع كوب سوسيس مقطع

1 كوب جبنة شيدر مبشورة
4 حبة فلفل حار مقطع

زيت
طريقة التحضري:

يس�خن الفرن ع�ى درجة ح�رارة 180 مئوية، 
وتدهن الصينية بالزيت.

تفرد العجينة بالنش�ابة لتصبح بس�مك 1 سم، 
م�ع مراع�اة أن تك�ون بنف�س حج�م الصينية 

املستخدمة.
توض�ع العجينة يف الصيني�ة، وتدهن بالصلصة 

ويرش عليها الجبنة.
توزع فوقها رشائ�ح البيربون�ي والفلفل الحار 
الي�د  بباط�ن  عليه�ا  ويضغ�ط  والسوس�يس، 

لتتماسك.
تدخل الفرن ملدة 30 دقيقة وحتى تنضج.

تخرج من الفرن، وترك لتهدأ قليالً.
تقطع، وتقدم.

املريخ حيتوي عىل املاء!!
اس�تطاع العلماء الروس تأكيد وجود املاء عى سطح املريخ، وذلك بفضل املعلومات الواردة 
من مقياس الطيف املنصوب يف روفر »كيوريوسيتي« )Curiosity ( األمريكي.قالت صحيفة 
»إزفيس�تيا« الروس�ية نقال عن مدير مخترب أش�عة غاما الفضائية التابع ملعهد الدراس�ات 
الفضائية يف أكاديمية العلوم الروسية، ، إن املعلومات الواردة من مقياس الطيف النيروني 
الرويس التصنيع املنصوب يف مس�بار« كيوريوسيتي« تؤكد وجود املاء عى الكوكب األحمر.

وق�ال املرشف عى التجربة الروس�ية إن الظ�روف الالزمة لوالدة الحي�اة يف الكوكب األحمر 
تدهورت نتيجة سقوط كويكب عى سطحه.بحسب العالم الرويس فإن جزءا من املاء توغل 
إىل جوف املريخ بعد سقوط الكويكب، حيث شكل املاء املتجمد يف بعض مناطق املريخ نسبة 
10% م�ن تربته.وأض�اف ميروفانوف أن املريخ ش�هد تطورا أكرب بكثري م�ن مجرد احتواء 
امل�اء، إذ امتلك غالف�ا جويا كثيفا ومجاال مغناطيس�يا. وكان الكوك�ب األحمر مثل األرض 
الفتي�ة، ثم واج�ه كارثة خطرية جدا جعلته ب�اردا وأكثر جفافا.وأوض�ح العالم الرويس أن 
الطبقات العليا لربة املريخ تحتوي عى نسبة 3%-5% من املاء.وحسب املرشف عى التجربة 
الروسية، فإن العلماء سيضطرون يف املستقبل إىل اتخاذ قرار بشأن نقل املياه من األرض إىل 

املريخ أو استخراجها من جوفه.

بيتزا البيربوين
بالفلفل احلار

ق اليوم..
طب

مصاصو الدماء.. حقيقة خميفة خلف ستار األسطورة
كشفت دراسة جديدة أن هناك جزءا حقيقيا 
م�ن األس�طورة املخيف�ة بش�أن مص�ايص 
الدم�اء، وأنه�م ليس�وا م�ن نس�ج الخيال..

ويعتق�د الباحثون بأن مصايص الدماء كانوا 
يعان�ون من مرض نادر يف الدم أدى إىل ظهور 
أش�خاص خالل العصور القديم�ة عى غرار 
دراكوال.ووفقا للدراسة التي نرشت يف موقع 
 Proceedings of the National Academy“
of Sciences”، ف�إن أولئك امل�رىض يصابون 
بطف�رة وراثي�ة تجعله�م حساس�ني للضوء 
 Erythropoietic”��وتس�مى هذه الحال�ة ب
القديم�ة  العص�ور  ويف   ،”protoporphyria
الحيوان�ات،  دم  يرشب�ون  البدائي�ون  كان 

وكان�وا يتبع�ون نم�ط حي�اة لي�يل، وهو ما 
جعل أس�طورة وجود مصايص الدماء تشهد 

انتشارا كبريا.ويقول الدكتور، باري باو، من 
مرك�ز “دان�ا فارب�ر للرسط�ان واضطرابات 
األش�خاص  “يعان�ي  بوس�طن:  يف  ال�دم” 
املصاب�ون باضطراب ال�دم بالتعب الش�ديد 
ويبدون ش�احبني جدا مع زيادة الحساسية 
للضوء ألنهم ال يس�تطيعون الخروج يف ضوء 
النهار، ويضطرون للبقاء يف املنزل”.وأضاف 
أن�ه “حتى يف الي�وم الغائم، هن�اك ما يكفي 
من األشعة فوق البنفسجية والتي بإمكانها 
التسبب يف اضطرابات وتشوه ألجزاء الجسم 
املكش�وفة واألذن�ني واألن�ف”، م�ا يعطيهم 
مظه�را خارجيا دعى الب�رش إىل اإلعتقاد بأن 

“مصايص الدماء” املفرضني يتخذونه.
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شيطان اإلنس الشلة والشللية

نيفين منصورمفيد نجم

يتخفى بين البش�ر في أجس�اد من طمي.. يظهر للعين ويختلف 
الناس في أمره بين مصدق ومكذب.. قد ُيْظِهر عكس ما ُيْخِفي وتمر 
األيام فإذا به ينكش�ف أو ال.. وقد ال يالحظ بعض البشر أنه شيطان 
ويظن البعض اآلخر أنه إنس�ان يحمل صف�ات المالئكة قال المولي 
ْنَيا َوُيْشِهُد  عز وجل عنه.. َوِمَن النَّاِس َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي الَْحَياِة الدُّ
اللَّ�َه َعلَٰى َما ِفي َقلِْبِه َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصاِم  َوإَِذا َتَولَّٰى َس�َعٰى ِفي اأْلَْرِض 
لُِيْفِسَد ِفيَها َوُيْهلَِك الَْحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه اَل ُيِحبُّ الَْفَساَد  َوإَِذا ِقيَل لَُه 
ُة ِباْلِْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس الِْمَهاُد  َوِمَن النَّاِس  اتَِّق اللََّه أََخَذْتُه الِْعزَّ
َها  َمن َيْش�ِري َنْفَس�ُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَّ�ُه َرُءوٌف ِبالِْعَباِد  َيا أَيُّ
ْيَطاِن إِنَُّه  ًة َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ �ْلِم َكافَّ الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّ
ِبيٌن .  أخطر من شيطان الجن رغم الفرق الكبير بينهما..  لَُكْم َعُدوٌّ مُّ
فش�يطان الجن مهما بلغ�ت قوته فهو ضعيف مفتق�ر إلي الرحمة 
يسعي لدمار البشر متخفًيا وراء أبوابه من حسد وغل وحقد وسحر 
وعي�ن ونظرة ووس�واس وغيرها.. أما ش�يطان الن�س فهو روح 
شريرة داخل جسد بشري تستطيع التلون كالحرابي وتستطيع قلب 
الحقائق.. قد يكون البعض منهم له مريدون.. يسخرهم بحلو الكالم 
، يغي�ر الحقائق ويقل�ب القلوب المؤمنة.. يس�عي للدمار والهالك.. 
وعل�ي وجهه االبتس�ام والتقوي.  تس�تطيع أن تحمي نفس�ك من 
ه�ؤالء باالس�تعانة بالمولي عز وجل وال س�تعاذة منهم حيث قال 
�ْيَطاِن نزٌغ َفاْس�َتِعْذ ِباللَِّه إِنَُّه َس�ِميٌع َعلِيٌم كما  ا َينزَغنََّك ِمَن الشَّ َوإِمَّ
أمرنا الله تعالي بدفع الس�يئة بالتي هي أحسن حتي ال يفتح مجااًل 
للقلوب أن تس�ود وتتحول إلّي قلوب ممتلئة بالغل واالنتقام وأمرنا 
أن نس�تعيذ من الشياطين التي تفتح أبواب الكراهية والعداوة حيث 
�يَِّئَة َنْحُن أَْعلَُم ِبَم�ا َيِصُفوَن.. َوُقْل  ق�ال ادفع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَس�ُن السَّ
�َياِطيِن.. َوأَُعوُذ ِب�َك َربِّ أَْن َيْحُضُروِن.  َربِّ أَُع�وُذ ِبَك ِمْن َهَمَزاِت الشَّ
ومن الصعب أن تفرق بين شيطان أنسي وبين إنسان عادي فمظهر 
الش�يطان قد يكون ظاه�رة الطيبة والود والتدي�ن وقد يكون حلو 
الكالم بشوش يساعد اآلخرين وال تستطيع أن تراه علي حقيقته إال 
إذا حالفك الحظ وأظهر لك بعض ما يخفي من سوء وقسوة وكبر.. 
حتي الش�يطان له صفات ق�د تعجبك أحياًنا.. وقد يس�اعدك أحياًنا 
أُخري ف�ي أمر ما يخصك فيربطك به بعض مش�اعر الود والعرفان 
إال أن القل�وب مهم�ا فعل تظل كم�ا هي إما قل�وب تملؤها الرحمة 
والتقوي وإما قلوب يس�كنها الخبث ممس�وخة مشيطنة.  استعن 
دائًما بالمولي حتي تس�تطيع أن تميز المؤمن من الش�يطان.. فهو 
عال�م الغيب وبواطن األمور وتذكر قول المولي عز وجل ﴿ ُقْل أَُعوُذ 
ِبَربِّ النَّاِس  َملِِك النَّاِس إِلَِه النَّاِس  ِمْن َش�رِّ الَْوْسَواِس الَْخنَّاِس  الَِّذي 
ُيَوْس�ِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس  ِم�َن الِْجنَِّة َوالنَّاِس ﴾ اللهم أحفظنا من 

كل شيطان إنسي كان أو جني خفي.

مفه�وم الش�لة الش�ائع في األوس�اط األدبي�ة نابع م�ن واقع 
العالقات الذي كان وما زال قائما في الحياة األدبية، ويس�م عالقات 
مجموعات من أفرادها. والشلة بمفهومها العام هي المجموعة من 
أصحاب المنفع�ة الذين تجمعهم المنفعة المش�تركة، بعيدا عن أي 
اعتبار أدبي. هناك نوع من الش�لل نش�أ على هام�ش األحزاب وفي 
داخلها، وكان له دور كبير في إش�هار كتابها وش�عرائها والترويج 
له�م في الحياة الثقافية، لكن دورها تراجع مع تراجع دوراألحزاب 
التقليدية واأليديولوجيا في الحياة السياس�ية والثقافية. لقد سمح 
ه�ذا التراج�ع بتعاظم دور ش�لل المصلح�ة والمنفعة مع انتش�ار 
الفساد في الحياة الثقافية العربية. على هامش هذه الظاهرة ظهر 
الكاتب العابر للش�لل مس�تفيدا من الفضاء اللكتروني في الوصول 

إلى أكبر عدد من المبدعين في الساحة الثقافية.
أكثر ما تجلت هذه الظاهرة فيما يس�مى المهرجانات الشعرية 
ف�ي العالم الثالث تحديدا. نظرة واحدة إلى األس�ماء المش�اركة في 
كل ع�ام كفيلة بفضح هذا الواقع، وم�ا يحمله من دالالت وتواضع 
تج�ارب ه�ذه األس�ماء. المثي�ر للدهش�ة أن القائمي�ن عل�ى هذه 
التظاهرات يحاولون تكريس هذه األس�ماء من خالل ما ينش�رونه 

من أنطولوجيات تحت مسميات واهية.
لقد ساهم هذا المستوى من العالقات في اختالل معايير القيمة 
األدبية وتكريس ظواهر وأسماء على حساب تجارب وأسماء جديرة 
باالهتم�ام والتكريم، وقد لعبت مؤسس�ات الثقافة الرس�مية دورا 
خطيرا ف�ي تكريس هذه الظاهرة ورعايتها، نظ�را لغياب المعايير 
الحقيقي�ة في اختيار القائمين على إدارتها. ولم يكن دور الصحافة 
الثقافية في مراحل مختلفة أقل سلبية عندما كان المسؤول الثقافي 

يتحكم بفرص النشر وباألسماء التي يحق لها النشر.
والحقيقة أن المصلحة التي تحكم عالقات الش�لة كانت تتقاطع 
فيها المنفعة المادية مع البحث عن الشهرة واالنتشار، لذلك كان من 
الصعب التمييز بينهما من حيث الدور في تحقيق االنسجام والتوافق 
بين أعضائها، أو العكس. وغالبا ما كانت تتش�كل شلة في مواجهة 
ش�لة أخرى ليبدأ التنافس بينهما على المكاسب المادية والمعنوية. 
وهكذا اس�تفاد بعض األدباء من ه�ذه الظاهرة على صعيد تكريس 
أسمائهم وانتشارها، بينما عجز آخرون عن تحقيق ذلك على الرغم 
من تفوق موهبتهم. ويعد أدونيس من أكثر الذين عملوا على تكوين 
مجموع�ات من الش�لل التي تعترف له بأبوت�ه األدبية والفكرية في 
الحي�اة الثقافي�ة العربي�ة مقابل م�ا يحققه لهم من ش�هرة بحكم 
عالقاته الواس�عة. والس�ؤال هو ما مصير الكثير من أصحاب هذه 
الش�لل بعد انف�راط عقدها أو رحيل قطبها األس�اس وبعد التنافس 

على المكاسب الفردية في عالم الجوائز والمناسبات؟

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

بسبب نمر .. 12 قردًا ماتوا بالسكتة القلبية

لقى 12 ق�رًدا مصرعهم بالس�كتة القلبية أدت ف�ي إحدى غابات 
الهند، بس�بب خوفه�م من »نمر«، حيث فوجىء س�كان محليون 

بجثث القرود ملقاة فى الغابة.
وبحس�ب »س�كاى نيوز« أك�د الطبي�ب البيطري وفاتهم بس�بب 
س�كتة قلبية، لزئير أحد النمور التي تنتش�ر ف�ي المنطقة، وعلى 
الرغم م�ن التقرير الطبي، أثار موضوع الم�وت الجماعي للقردة 
اس�تياء خبراء الحياة البرية، الذين رفضوا هذا التفسير، وزعموا 
أن الق�ردة لقت حتفها بس�بب تس�مم..وقال الطبي�ب »برجندرا 
س�ينج« إن القردة حيوانات برية وال تموت بس�كتات قلبية، وأن 

السبب يرجح أن يكون تسمم من نوع ما.

تمك�ن العلماء ف�ي بريطاني�ا من تطوي�ر روبوتات 
قادرة على زراعة المحاصيل والعناية بها وحصادها 

دون أي تدخل بشري.
وف�ي اختب�ار له�ذه اآلالت، قام العلم�اء في جامعة 
هارب�ر آدم�ز البريطاني�ة الع�ام الماض�ي بإط�الق 
مش�روع »Hands-Free Hectare«، حي�ث تمكن�وا 
م�ن االعتم�اد عليها بش�كل كامل ف�ي زراعة هكتار 
كامل من األرض في مقاطعة شروبش�اير بمحصول 

اآلالت   واس�تطاعت  الش�عير، 
القي�ام بجميع مهمات الزراعة 
والمراقبة والعناية بالمحصول 

دون أي تدخل بشري.
المنح�ة  الخب�راء  اس�تخدم 
المقدمة م�ن الحكومة بمقدار 
إس�ترليني،  جني�ه  أل�ف   200
لتحويل جرار زراعي وحصادة 
إلى روبوتي�ن متطورين ذاتيي 
الحركة مزودين ببرامج الذكاء 
والكامي�رات  االصطناع�ي 
البصري�ة والحراري�ة وأجهزة 
االستشعار القادرة على مراقبة 
نم�و النبات�ات وتحليل عناصر 
التربة، كم�ا تقوم تل�ك اآلالت 

بزراعة الب�ذور وحراثة األرض وحص�اد المحاصيل 
بصورة مستقلة تماما.

وأوضح�وا أن النتائج التي حصل�وا عليها خالل عام 
من التج�ارب، بينت أن ه�ذه الطريقة أرخص وأكثر 
عملية من االعتماد على العنصر البش�ري في زراعة 
المحاصيل الزراعية، والتكنولوجيا المستخدمة فيها 
تس�اعد بشكل كبير على تحس�ين مراقبة المحاصيل 

وزيادة إنتاجيتها.

توص�ل عدد من األطباء الس�بان إلى نتائج تفيد بأن 
احتمال الصابة بالس�رطان يتضاع�ف بعد التعرض 
للس�كتات الدماغية. وحول تلك النتائ�ج قال العلماء 
إن »دراس�اتنا الس�ريرية والمخبري�ة الت�ي ش�ملت 
آالف األش�خاص، أظهرت أن الكثير ممن يعانون من 
أع�راض ما بع�د الس�كتة الدماغية يصاب�ون بأنواع 

مختلفة من األورام السرطانية، تلك الحاالت لوحظت 
بصورة أوضح عند الذين يعانون ألكثر من 18 شهرا 
من تلف أج�زاء الدماغ بع�د إصابتهم بالس�كتات«..

وأضاف العلماء: »ال نعرف السبب الحقيقي وراء هذه 
الظاهرة، لكن المراقبة الس�ريرية له�ؤالء المرضى 
أظه�رت أن نح�و %7.6 مم�ن أصيب�وا بالس�كتات 
الدماغي�ة ب�دأوا يعان�ون م�ن 
الس�رطان قبل مرور 18 شهرا 
أغلبهم  بالسكتة،  من إصابتهم 
عانى م�ن س�رطانات األمعاء 
وبشكل  والبروس�تات.  والرئة 
عام، وبعد مرور أكثر من سنة 
ونصف على الصابة بالس�كتة 
ثلث�ي  نح�و  ف�إن  الدماغي�ة، 
لديه�م  تتضاع�ف  المصابي�ن 
ل�أورام  التع�رض  احتمالي�ة 

الخبيثة«.
الظه�ور  أن  العلم�اء  ويعتق�د 
المفاجئ ل�أورام الخبيثة عند 
بع�ض الن�اس بع�د تعرضه�م 
للس�كتة الدماغي�ة ق�د يك�ون 
وراءه أن أجس�امهم باألص�ل 

كانت مؤهلة لإلصابة بالورم.

روبوتات تزرع وحتصد دون تدخل البرش! الكشف عن عالقة بني السكتات الدماغية والرسطان

زينب الشيخ حسني لـ »                          «: العنوان من أصعب األمور عىل الكاتب فيه املكاشفات 
واالختزال والتكثيف للمحتوى واملضمون

حاورها/عزيز البزوني/ البصرة
 

زينب الش�يخ حسين كاتبة وش�اعرة سورية , صدر 
له�ا )قبيل ش�فق,نبضة حب�ر( مجموعة ش�عرية , 
بس�تان الحبق س�يناريو فيلم باالشتراك مع الروائي 
والقاص الكبير محمد الحفري القالدة سيناريو فيلم 
باالش�تراك م�ع السيناريس�ت والكات�ب علي محمد 
)طواف مؤجل( مجموع�ة قصصية تحت الطباعة , 

التقينا بها فكان هذا الحوار معها. 
*الكتابة األدبية هي فعل ثقافي اجتماعي تس�تهدف 
وعي ال�ذات والواقع بص�ورة أعم�ق يمكنني القول 
أنها رد فعل ووسيلة لكشف الوعي العملية البداعية 
بغض النظر عن أسلوب وطريقة تعبيرها عن نفسها 
عند هذا الكاتب أو ذاك في هذا المجتمع أو ذاك ليست 

وحيا فجائيا يهبط من السماء أو من الفراغ
- منذ  ثالثة قرون وقد شغل العلماء موضوع الكتابة 
فراح�وا يقص�ون تداعياته�ا ف�ي الفلس�فة واألدب 
والف�ن وأدرك�وا أن الكتاب�ة فعل إنس�اني ش�مولي 
عالمي وأن الذات تعتمد على الكتابة كوس�يلة تعبر. 
بها ع�ن منعرجاتها وخفاياه�ا خاصة حين تالمس 
الواقع فال تبقى وس�يلة تعبير فحس�ب أنمت تندرج 

لكش�ف األمر الش�ديد التخفي ف�ي اال وعي,العملية 
البداعي�ة تحتاج لتك الموهب�ة المتخفية في أعماق 
الذات وتتكئ عليها وبحاجة أيضا إلى خبرات وأذواق 
وثقاف�ة نوعي�ة كي يك�ون البداع ضم�ن منظومة 
التحضر والتحدث والفن�ون واألخالق والعادات هي 

حصيلة رؤى متعذرة في حقل الوعي
*في هذه األيام ال توجد ثقافة ال تتأثر وتؤثر 
بغيرها من التج�ارب الثقافية فانفتاح العالم 
جغرافيا واجتماعيا وحري�ة التواصل الهائلة 
كل ذل�ك يجع�ل م�ن عملي�ة التفاعل مس�ألة 
تح�دث بصورة طبيعية انطالق�ا من ذلك فإن 
الومضة الش�عرية هي نتاج طبيعي لكل هذة 

التفاعالت والتحوالت
- نعم ليست الثقافات فحسب إنما الحضارات 
أيضا والتي هي انع�كاس لهذه الثقافات وما 
زاده�ا تأثيرا هي فتح الجغرافي�ة في بعديها 
المعرف�ي والنس�اني وه�ذا جع�ل له�ا تل�ك 
الحيوية والحداثة غزت الوطن العربي ليكون 
ش�كل القصيدة الغنائية على ش�كل الومضة 
أو النثر وهذه التفاع�الت أدت إلى هذا النتاج 

الذي يسمى اليوم طبيعيا

* كي�ف يمك�ن االس�تفادة م�ن تج�ارب غيرن�ا من 
الش�عوب ولك�ن بطريق�ة نحاف�ظ فيها عل�ى روح 
االجتماعي�ة  بالخصوصي�ات  ارتباط�ا  التجرب�ة 

والحضارية؟
- هن�اك أمور عضوية إنس�انية ش�املة جامعة مثل 

حري�ة النس�ان وحرية الف�رد والنهض�ة والصالح 
والعل�وم والمع�ارف والفنون وهن�اك هوية لإلبداع 
في كل بل�د علينا فقط الحفاظ على هذه الهوية كي 
يك�ون للتالقح فائدة لن�ا ولهم والهوي�ة هي عقلنه 
البداع مع مواكبة روح الموروث وال نكون مقلدين

* إن أألدب النس�وي أو األدب الذك�وري ه�و 
ج�زء ومك�ون طبيعي من المنت�وج الثقافي 
النس�اني واالجتماعي فال يوجد أدب نسوي 

نقي وال يوجد أدب ذكوري نقي
-إن المثقف�ون بش�تى معارفه�م وقدراتهم 
اندمج�وا ضم�ن منظوم�ة اآلنا واآلن�ا األعز 
وأصبح�ت العي�ن الثاقبة ليس�ت حك�را على 
الذكور وخ�روج المرأة إلى الش�ارع أعطاها 
بعض أو كل الثقة بذاتها حتى أصبحت تنافس 
الرجل حتى في المتخيل األدبي وكذلك الرجل 
توغل في توصيف لغته وأخذ أدوار المراة فلم 
يعد هناك ثمة فارق بين األدبين أو البداعين

* حدثين�ا ع�ن مؤلفات�ك ف�ي مجال الش�عر 
والقصة من ناحية الفك�رة واختيار العنوان 

هل أنصفك النقاد؟
-وأنا أبح�ث عني تعثرت بنزف�ي ال الفرزدق 

عمي وال م�ن الجاهلية أخوالي ال الخنس�اء أمي وال 
الصوفيون أنسابي أنا من التجريد جرح وقلم ونزف 
بمالمح قصيدة أنا لحظة الس�كون وتقاطع الصدق 
الم�وءود ف�ي العبثي�ة كثفن�ي الوقت عل�ى مدارات 

البوح
وللح�رب رئة للحب وخواطر نظم ش�عر س�رد أغان 
وس�اللم موسيقية وفي الهزيع األخير منها تصطف 
المرايا مصغية لصوت المطر لبوح شفيف آت آليات 
وتراتي�ل ولقصائ�د أعم�ق م�ن الوجد واألس�طورة 

قصائد بعمق الوطن زينب
العن�وان م�ن أصع�ب الصعوب�ات على الكات�ب فيه 
للمحت�وى  والتكثي�ف  واالخت�زال  المكاش�فات 

والمضمون
ص�در لي مجموعتين ش�عريتين األولى بعنوان قبيل 
ش�فق والثانية نبضة حبر أتناول الحال�ة الوجدانية 
الش�عورية والعاطفية لوجع المواطن والوطن الذي 
س�يزهر من دم الش�هداء أم�ا مجموع�ة القصصية 

طواف مؤجل قيد الطباعة تدور بنفس المحاور
أم�ر أنصاف النقاد أمر نس�بي يعتمد على عمد وفكر 
وأبعاد النقد األكاديمي وقدرة الناقد على إبعاد النص 

عن شخص الكاتب.


