
Issue No  ( 1519 )  September  17  Sun 2017    العدد ) 1519( 17 ايلول 2017           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

عليك مبقارنة ذي العقل والّدين
 فإّنه خير األصحاب

ص3واشنطن ولندن ترفضان االستفتاء وتدعوان القوى الكردية إىل حوار شامل مع بغداد

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 كوريا الشاملية تقرتب من إكامل »القوة النووية«

م���وق���ع أم����رك����ي: ال���وه���اب���ي���ة أخ���ط���ر هت���دي���د ل��ل��غ��رب

ال�ش�ي�خ ح�م�ودي: اإلص�رار ع�ل�ى إج�راء اإلس�ت�ف�ت�اء »اس�ت�ف�زاز«

السيد احلكيم: »مفاجآت كربى« ستحصل خالل ال� »72« ساعة القادمة
     بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس التحالف الوطني ورئيس 
تيار الحكمة الوطني السّيد عمار الحكيم، 
أمس السـبت، عن أن السـاعات الـ)72( 
القادمة ستشـهد مفاجآت كربى، وفيما 
أشـار إىل  جديـة الحلـول التـي طرحتها 
األطـراف الدوليـة بشـأن االسـتفتاء يف 
إقليم كردستان املزمع إجراءه يف 25 من 
الشـهر الجاري، دعا األحزاب السياسية 
إقليم  والحكومـة االتحاديـة ومسـؤويل 
كردسـتان إىل حوار عميق وجاد وهاديء 
واالحتـكام إىل الدسـتور مـن أجـل حـّل 

الخالفات.ويخـوض الحكيـم جولـة من 
املناقشات واالتصاالت مع القوى املحلية 
والدولّية من أجل الوصول إىل حلول بشأن 
االسـتفتاء الـذي يزمع إقليم كردسـتان 
أبـدى رصامـة  إجـراؤه، إال أنـه أيضـاً 
بخصـوص املناطق املتنازع عليها، والتي 

ينوي اإلقليم شملها باالستفتاء.
وقـال السـيد عمار الحكيـم، يف كلمة 
لـه يف ديـوان بغـداد للنخـب والكفاءات 
اإلعالميـة يف مكتبـه ببغـداد، وبحضور 
جمع من الصحفيـني واإلعالميني بينهم 
رئيس مؤسسة املستقبل العراقي األستاذ 
عـي الدراجـي، أن »السـاعات الــ)72( 

القادمة ستشهد مفاجآت كربى«، إال أنه 
لم يكشف عن طبيعتها، لكنه كان يتحّدث 
كردسـتان  اسـتقالل  اسـتفتاء  بشـأن 
الـذي تطالب الـدول اإلقليميـة والعاملية 
بإلغائه أو تأجيله.ودعا الحكيم األطراف 
السياسية يف بغداد وأربيل إىل حوار عميق 
وجاد وهاديء بشأن االستفتاء الكردي، 
الفتـًا إىل أن الخالفات يجـب أن يتم حلّها 
باالحتـكام إىل الدسـتور العراقـي، الذي 
قال الحكيم أن الجميع شـارك يف كتابته، 
وأشـار إىل عـدم رضـاه عن عـدم التزام 

بعض األطراف الكردية ببنوده.
التفاصيل ص3

هتجر ميانامر للروهينجا 
يتسبب بخ�الف دبل�وماس�ي 

مع بنغالدش

ماسكرانو
ق�ل�ق ع�ل�ى مستقب�ل�ه 

يف برشلونة

دعا مجيع األطراف يف بغداد وأربيل إىل االحتكام للدستور والقبول باملبادرة االممية للحوار الشامل
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طه�ران تتوع�د ب�رد »ق�وي ح�ازم« عىل إج�راء امريك�ي مستف�زاالستخبارات العسكرية تستويل عىل كدس للعتاد بني بغداد وعامرية الفلوجة
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عملية عسكرية »خاطفة« انتزعت »عكاشات« بالكامل
الناحية كانت معقاًل لتصنيع عبوات »داعش«.. والقوات األمنية تستعد لتحرير عنه وراوة والقائم

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنـت خليـة اإلعـالم الحربي عـن تحرير 
ناحية عكاشات بمحافظة األنبار من سيطرة 
تنظيـم »داعـش« بالكامل، فيما أكـدت قيادة 
الحشـد الشـعبي ان الحشـد مـاض بتأمـني 
الحدود العراقية السـورية وتطهريها، مشرية 
اىل ان اهـداف املرحلـة االوىل لعمليـات تحرير 
منطقـة عكاشـات تحققـت بوقـت قيـايس.

وأعلنت خليـة اإلعالم الحربـي التابعة لقيادة 
العمليات املشرتكة عن تحرير ناحية عكاشات 
بمحافظة األنبار من سيطرة تنظيم »داعش«.

وقالت الخلية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »قوات الجيش والحشد الشعبي 
والحشد العشـائري والفوج التكتيكي لرشطة 
االنبـار حـررت ناحيـة عكاشـات بالكامل«. 
وأضافـت الخلية أن تلك القوات »فتحت طريق 
تقاطع عكاشـات عـى الخط الـدويل باتجاه 

عكاشات ومازالت عمليات التطهري مستمرة«. 
بدورهـا، أكـدت قيـادة الحشـد الشـعبي ان 
الحشد الشعبي ماض بتأمني الحدود العراقية 
السـورية وتطهريها.وقالـت قيادة الحشـد يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان 
»جميع األهداف املرسـومة للمرحلة االوىل من 
عمليات تحرير ناحية عكاشات تحققت بوقت 

قيايس«.
التفاصيل ص3

مستش�ار العب�ادي االقت�ص�ادي: م�وازن�ة 2018 
سرتتكز عىل تعظيم املوارد غر النفطية وزير النقل ل� »                                   « : اليوم افتتاح اخلط 

اجلوي بني بغداد وموسكو 
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       بغداد / المستقبل العراقي

اصدر املرجع الديني االعى السـيد عي 
السيستاني، أمس السبت، توصيات عاّمة 
للخطبـاء واملبلّغـني بشـأن شـهر محرّم، 
فيما دعا اىل الحفاظ عى استمرار الحركة 
الحسـينية وترسـيخ اثارهـا وابعادها يف 
النفوس والقلوب. وقال املرجع يف بيان نرش 

عـى موقعه الرسـمي، »يطل علينا شـهر 
محرم الحرام، ونسـتذكر من خالله اعظم 
حركـة قادها املصلحـون يف مجال تطوير 
املجتمعـات وبعـث ارادة االمـم واصـالح 
الحسـينية  الحركـة  وهـي  اال  االوضـاع، 
املباركة«، مبينا ان »استذكار هذه الحركة 
املباركـة يلقـي عـى عواتقنا نحـن اتباع 
االمـام الحسـني بن عـي )عليه السـالم( 

مسـؤولية كربى وهي مسـؤولية الحفاظ 
عـى اسـتمرار هـذه الحركـة وترسـيخ 
اثارهـا وابعادهـا يف النفـوس والقلوب«. 
واضاف ان »االنسان الحسيني ال يخلو من 
مسؤولية سـواء كان عاملا دينيا او مثقفا 
او متخصصـا يف مجال من مجاالت العلوم 

املادية واالنسانية املختلفة.
التفاصيل ص2

السيد السيستاين يصدر توصيات عامة للخطباء واملبلغني 
ختص شهر حمرم احلرام
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مستشار العبادي االقتصادي: موازنة 2018 سرتتكز عىل تعظيم املوارد غري النفطية
         بغداد / المستقبل العراقي

لرئي�س  االقتص�ادي  املستش�ار  اك�د 
مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس 
الس�بت، ان مباحثات الحكوم�ة العراقية 
وصن�دوق النق�د الدويل وضع�ت الخطوط 
األساس�ية ملوازنة 2018 الت�ي ترتكز عىل 
تعظيم املوارد غري النفطية وتطوير برامج 
إقراض الش�باب، فيما أشار إىل أن املوازنة 
س�تعرض ع�ىل مجل�س ال�وزراء الش�هر 

املقبل.
وقال صال�ح يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »موازنة العام 
2018 تتجه اىل تعظيم املوارد غري النفطية 
كلما كان ذلك ممكناً، كما إن توجه الدولة 
هو تشجيع فرص العمل من خالل القطاع 
الخ�اص وتطوير برامج إقراض الش�باب 
بقروض ميرسة لتمكينهم من االنخراط يف 

سوق العمل«.
وأض�اف أن »تلك املوازن�ة هي يف طور 

اإلع�داد ش�به النهائ�ي، وس�تعرض عىل 
مجل�س ال�وزراء يف الش�هر املقب�ل وف�ق 

التوقيتات الدستورية«.
واك�د صال�ح، أن�ه »ينبغ�ي مواجه�ة 
اس�تمرار  بم�ا يضم�ن  العج�ز  مش�كلة 
النش�اط االقتص�ادي وإع�ادة تخصيص 
امل�وارد عىل نحو أمث�ل يف املوازنة، وهذا ما 

نعمل من أجله«.
وتاب�ع أيض�ا بالق�ول »نتش�اور م�ع 
صن�دوق النق�د الدويل يف موضوع يس�مى 
التعزيز امل�ايل أي تقليص االنفاق وتعظيم 
املوارد واستدامة تحمل الدين ضمن الحدود 

االقتصادية األمينة وتعظيم اإليرادات«.
يذكر ان العراق يعاني من ضائقة مالية 
منذ ع�ام 2014، نتيجة انخفاض اس�عار 
النفط ألكثر من 50% وتزايد نفقات حرب 
داعش، ما اضطر بغداد إىل االس�تدانة من 
املؤسس�ات املالية الدولية كصندوق النقد 
والبن�ك الدويل والس�حب م�ن االحتياطي 

املايل للبنك املركزي العراقي.

          بغداد / المستقبل العراقي

اصدر املرج�ع الديني االعىل الس�يد عيل 
السيستاني، أمس الس�بت، توصيات عاّمة 
للخطب�اء واملبلّغ�ن بش�أن ش�هر مح�رّم، 
فيما دعا اىل الحفاظ عىل اس�تمرار الحركة 
الحس�ينية وترس�يخ اثاره�ا وابعاده�ا يف 

النفوس والقلوب.
وق�ال املرج�ع يف بيان نرش ع�ىل موقعه 
الرس�مي، »يطل علينا شهر محرم الحرام، 
ونس�تذكر من خالل�ه اعظم حرك�ة قادها 
املصلح�ون يف مج�ال تطوي�ر املجتمع�ات 
وبع�ث ارادة االم�م واص�الح االوض�اع، اال 
وه�ي الحركة الحس�ينية املبارك�ة«، مبينا 
ان »اس�تذكار هذه الحرك�ة املباركة يلقي 
ع�ىل عواتقنا نحن اتباع االمام الحس�ن بن 
عيل )عليه الس�الم( مس�ؤولية كربى وهي 
مس�ؤولية الحف�اظ ع�ىل اس�تمرار ه�ذه 
الحركة وترسيخ اثارها وابعادها يف النفوس 
والقلوب«. واضاف ان »االنسان الحسيني ال 
يخلو من مسؤولية سواء كان عاملا دينيا او 
مثقف�ا او متخصصا يف مج�ال من مجاالت 
العلوم املادية واالنسانية املختلفة، فكل منا 
يتحمل مس�ؤولية الحفاظ عىل هذه الثورة 
الحس�ينية املباركة من خالل اصالح نفسه 
واهل�ه وارسته وم�ن خالل قيام�ه بتوعية 
املجتم�ع الذي حوله بأهمي�ة هذه الحركة 

وعظمة هذا املرشوع الحسيني العظيم«.
وتاب�ع املرج�ع ان »الخطب�اء يتحملون 
املس�ؤولية الكربى بلحاظ انهم يجس�دون 
الوجه االعالمي لحركة عاش�وراء وملرشوع 

سيد الشهداء )عليه السالم(«.
وبحسب البيان، ادناه بعض االرشادات 
والنصائح لكل من يعلو منرب سيد الشهداء 

)عليه السالم(: 
1- تن�وع االطروح�ات، ف�ان املجتم�ع 
يحت�اج اىل موضوع�ات روحي�ة وتربوي�ة 
وتاريخية وهذا يقت�ي ان يكون الخطيب 
متوف�را ع�ىل مجموع�ة م�ن املوضوع�ات 
املتنوع�ة يف الحقول املتع�ددة تغطي بعض 
حاجة املسرتشدين من املستمعن وغريهم.

2- ان يك�ون الخطي�ب مواكب�ا لثقافة 
زمان�ه، وه�ذا يعن�ي اس�تقراء الش�بهات 
بحس�بها  س�نة  ب�كل  املث�ارة  العقائدي�ة 
واستقراء السلوكيات املتغرية يف كل مجتمع 
ويف كل ف�رتة تمر عىل املؤمنن، فان مواكبة 
ما يستجد من فكر او سلوك او ثقافة تجعل 
االلتفاف حول منرب الحسن )عليه السالم( 

حيا جديدا ذا تاثري وفاعلية كبرية.
3- تح�ري الدقة يف ذكر اآلي�ات القرآنية 
او نقل الروايات الرشيفة من الكتب املعتربة 
او حكاي�ة القصص التاريخية الثابتة حيث 
ان ع�دم التدقي�ق يف مص�ادر الرواي�ات او 
القص�ص املطروح�ة يفق�د الثق�ة بمكانة 

املنرب الحسيني يف اذهان املستمعن.
4- ان يرتفع املنرب عن االستعانة باالحالم 
وبالقصص الخيالية التي تيسء اىل س�معة 
املنرب الحسيني وتظهره انه وسيلة اعالمية 
هزيلة ال تنس�جم وال تتناسب مع املستوى 

الذهني والثقايف للمستمعن.
5- ج�ودة االع�داد، بأن يعن�ى الخطيب 
عناية تامة بما يطرحه من موضوعات من 

حيث ترتيب املوضوع وتبويبه وعرضه ببيان 
س�لس واضح واختيار العبارات واالساليب 
الجذابة لنفوس املس�تمعن واملتابعن، فان 
ب�ذل الجه�د الكبري م�ن الخطي�ب يف اعداد 
املوضوع�ات وترتيبه�ا وعرضه�ا بالبي�ان 
الجذاب سيس�هم يف تفاعل املس�تمعن مع 

املنرب الحسيني.
6- ان تراث اهل البيت )عليهم الس�الم( 
كله عظي�م جمي�ل ولكن مه�ارة الخطيب 
وابداع�ه يربز باختيار النصوص واالحاديث 
التي تش�كل جاذبية لجميع الش�عوب عىل 
الفكري�ة  ومش�اربهم  اديانه�م  اخت�الف 
واالجتماعي�ة انتهاجا ملا ورد عنهم )عليهم 
الس�الم( )إّن الن�اس ل�و علم�وا محاس�ن 
كالمن�ا التبعون�ا(، ومحاس�ن كالمهم هو 
تراثه�م الذي يتح�دث عن القيم االنس�انية 
الت�ي تنجذب اليه�ا كل الش�عوب بمختلف 

توجهاتها الثقافية والدينية.
7- طرح املش�اكل االجتماعية الش�ائعة 
مش�فوعة بالحل�ول الناجع�ة، فلي�س من 
املستحس�ن ان يقترص الخطيب عىل عرض 
املشكلة كمشكلة التفكك االرسي او مشكلة 
الفج�وة بن الجيل الش�بابي والجيل االكرب 
او مش�كلة الطالق او غريه�ا، فان ذلك مما 
يثري الجدل دون مس�اهمة من املنرب يف دور 
تغي�ريي فاعل، لذل�ك من املأم�ول من رواد 
املنرب الحس�يني استشارة ذوي االختصاص 
م�ن اهل الخربة االجتماعية وحملة الثقافة 
يف عل�م النف�س وعل�م االجتم�اع يف تحديد 
االجتماعي�ة  للمش�اكل  الناجع�ة  الحل�ول 
املختلفة ليكون عرض املش�كلة مش�فوعة 

بالح�ل عرضا تغيرييا تطويري�ا ينقل املنرب 
من حالة الجمود اىل حالة التفاعل والريادة 

والقيادة يف اصالح املجتمعات وتهذيبها.
8- ان يتس�امى املن�رب الحس�يني ع�ن 
الخ�وض يف الخالف�ات الش�يعية س�واء يف 
مجال الفكر او مجال الشعائر فان الخوض 
يف هذه الخالف�ات يوجب انحياز املنرب لفئة 
دون اخ�رى او اث�ارة ف�وىض اجتماعية او 
تأجيج االنقس�ام بن املؤمن�ن، بينما املنرب 
راية لوح�دة الكلمة ورمز للنور الحس�يني 
ال�ذي يجم�ع قلوب محبي س�يد الش�هداء 
)عليه الس�الم( هي مس�ار واح�د وتعاون 

فاعل.
9- االهتمام باملسائل الفقهية االبتالئية 
يف مج�ال العب�ادات واملعام�الت م�ن خالل 
يش�عر  واض�ح  ش�يق  باس�لوب  عرضه�ا 
املس�تمع بمعايش�ة املنرب الحسيني لواقعه 

وقضاياه املختلفة.
املرجعي�ة  أهمي�ة  ع�ىل  الرتكي�ز   -10
والح�وزة العلمية والقاع�دة العلمائية التي 
هي رس ق�وة املذهب االمامي ورمز عظمته 

وشموخ كيانه وبنيانه.
يذكر أن ش�هر محرم الح�رام يمثل أوىل 
أشهر الس�نة الهجرية، وله أهمية بالغة يف 
قلوب املسلمن نظرا لغزارة األحداث الهامة 
يف التاريخ اإلس�المي الت�ي جرت فيه، ولعل 
يف مقدمته�ا هج�رة النبي محم�د من مكة 
إىل املدين�ة، وواقع�ة الط�ف يف كرب�الء التي 
استش�هد فيه�ا اإلمام الحس�ن بن عيل بن 
أب�ي طالب )عليهم الس�الم(، ويعد أول يوم 

يف الشهر عطلة رسمية.

دعا إىل احلفاظ على استمرار احلركة احلسينية وترسيخ آثارها

السيد السيستاين يصدر توصيات عامة للخطباء واملبلغني ختص شهر حمرم احلرام

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب رئي�س كتلة الكف�اءات النائ�ب هيثم 
الجب�وري، أم�س الس�بت، رئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي ووزي�ر الداخلية قاس�م االعرجي بمنع 
محاف�ظ كركوك نج�م الدين كري�م »املقال« من 
دخول مبنى املحافظة. ونقلت وكالة »السومرية 
نيوز« عن الجبوري قوله، أن »الحكومة مسؤولة 
ع�ن تطبيق الق�رارات والقوانن الت�ي تصدر من 

مجلس النواب«.  
ودع�ا الجبوري القائد العام للقوات املس�لحة 
حيدر العب�ادي ووزير الداخلية قاس�م االعرجي 
اىل »اخذ دورهما و ممارس�ة واجباتهما باإليعاز 
والتوجيه بعد السماح ملحافظ كركوك املقال نجم 
الدين كريم الدخول اىل مبنى املحافظة ومنعه من 

مزاولة العمل بهذا العنوان«.  
وكان مجلس النواب صوت خالل جلسته التي 
عق�دت، الخميس )14 أيل�ول 2017(، عىل إقالة 
محاف�ظ كركوك نج�م الدين كريم م�ن منصبه، 
األم�ر ال�ذي ع�ده األخ�رية »باط�ال« وأك�د عدم 

االلتزام به. 

كتلة برملانية تدعو إىل منع حمافظ كركوك 
املقال من دخول مبنى املحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة االع�الم الحرب�ي ع�ن احب�اط 
مخط�ط لتنظي�م داع�ش للهج�وم ع�ىل مدينة 
كرب�الء الت�ي تضم مرقدي االمامن الحس�ن بن 
عيل واخي�ه ابي الفض�ل العباس عليهم الس�الم 
م�ن اهم املزارات الدينية يف العراق والعالم.وقالت 
الخلية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، انه »استنادا ملعلومات مديرية االستخبارات 
العسكرية صقور الجو الشجعان ينفذون رضبة 
جوية نوعية  تسفر عن تدمري )معسكر االرهابي 
اب�و صالح عس�كري والية الجن�وب( يف منطقة 
صحراء غرب الرطبة وتقتل اإلرهابن الذين كانوا 

متواجدين  يف هذا املعسكر وتحرق عجالتهم«.
وأضاف البيان ان ه�ؤالء اإلرهابين »كانوا يف 
نيتهم  وحس�ب املعلومات االس�تخبارية الدقيقة  
التخطي�ط  لتنفي�ذ عملي�ة إرهابي�ة تس�تهدف 

محافظة كربالء املقدسة«.

خلية اإلعالم احلريب تعلن احباط خمطط 
لـ »داعش« للهجوم عىل كربالء

        بغداد / المستقبل العراقي

عّد عض�و هيئة رئاس�ة مجلس النواب الش�يخ 
همام حمودي، أمس السبت، ارصار اقليم كردستان 
عىل االس�تفتاء، اجراًء اس�تفزازياً سيدخل البالد اىل 

نفق ليس له منفذ. 
وقال حمودي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه خ�الل رعايته لن�دوة علمي�ة اقامتها 
كلي�ة اآلمال الجامع�ة تحت عنوان اس�تفتاء اقليم 
كردستان من منظور قانوني، »اننا نؤكد عىل اهمية 

املي بالحوار والتشاور مع الحكومة املركزية وفق 
اآللي�ات الدس�تورية والقانوني�ة لحل االش�كاليات 
املوج�ودة«، منوه�اً ان »قضي�ة االس�تفتاء امر لم 
ي�أِت خالل هذه الفرتة بق�رار موحد داخل مكونات 

الشعب الكردي«. 
وأضاف ان »اس�تفتاء كردس�تان ال يعد حالً بل 
تفج�رياً للرصاع�ات الكردي�ة الداخلي�ة، فضال عن 
تحدي�ات املحي�ط االقليم�ي«، الفتاً إىل أن »ش�عبنا 
الكردي مطالب يف هذه الفرتة الحرجة بأن ينتبه اىل 

املخاطر الخطرية القادمة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الداخلية قاسم االعرجي، 
أمس الس�بت، مع الس�فري الربيطاني 
ل�دى الع�راق فران�ك بيك�ر، محارب�ة 
االرهاب واالنتصارات املتحققة من قبل 
الق�وات العراقية، فيما اكد الس�فري ان 
القوات العراقي�ة اثبتت انها قادرة عىل 
مواجهة جميع اش�كال االرهاب. وذكر 
بيان ملكتب االعرجي تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »وزي�ر الداخلية قاس�م 
التق�ى الس�فري الربيطاني  االعرج�ي، 
يف الع�راق، فران�ك بيك�ر، وجرى خالل 
اللق�اء بح�ث عدد م�ن املواضي�ع التي 
تخ�ص الجانبن يف مقدمته�ا محاربة 

اإلرهاب واالنتصارات املتحققة من قبل 
القوات األمنية العراقية«. وشدد الوزير 
بحسب البيان عىل »أهمية الدعم الدويل 
للعراق خ�الل معارك التحري�ر وتبادل 
الخربات واملعلومات ملا فيه من مصلحة 
العصاب�ات  تح�اول  الت�ي  للش�عوب 
اإلرهابي�ة تنفي�ذ خططه�ا اإلجرامية 
والتي ال تمت لإلنسانية بصلة«، مثمنا 
»ال�دور الكب�ري للدول الصديق�ة والتي 
آمن�ت بقضية الع�راق«. وم�ن جانبه 
اكد الس�فري عىل ان »الق�وات العراقية 
أثبتت انها قادرة عىل مواجهة اإلرهاب 
بجميع أشكاله خاصة بعد االنتصارات 
املتالحقة«، مش�ريا اىل »اس�تمرار دعم 

بالده للعراق«.

          المستقبل العراقي / خاص

اعل�ن وزي�ر النق�ل العراق�ي كاظ�م فنج�ان 
الحمام�ي يف ترصيح ل� »املس�تقبل العراقي«، عن 
ان اليوم االحد سيتم افتتاح الخط الجوي بن بغداد 
وموس�كو، مضيفاً انه س�يحرض هذه االفتتاحية 
الكبرية كونها تمث�ل نقلة نوعية يف تقديم خدمات 
الس�فر ألكثر من مليون ونصف عراقي موجود يف 

روسيا االتحادية. 
وع�د الحمام�ي خط�وة االفتتاح بانه�ا هامة 

وس�تفعل عمل الخطوط الجوية العراقية وترتقي 
بادائها اىل مستوى متطور.

وع�ىل صعي�د آخر اك�د وزير النق�ل يف ترصيح 
خ�اص ل�� »املس�تقبل العراق�ي« ، ان ي�وم 22 / 
9  الج�اري س�يكون موع�د لتفوي�ج آخ�ر وجبة 
م�ن الحج�اج العراقين وانتهاء نقله�م من الديار 

املقدسة اىل ارض الوطن ساملن غانمن.
وكش�ف الحمامي عن اس�تئجار طائرتن من 
رشكة فالي ناس سعة الواحدة 500 راكب النجاز 

هذه املهمة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت مجموع�ة م�ن الربملاني�ات يف مجلس الن�واب، أمس 
الس�بت، عىل رضورة التعايش الس�لمي واعتماد لغ�ة الحوار، 

واحرتام الدم العراقي.
وقالت عضو لجنة حقوق اإلنس�ان النيابية أش�واق الجاف 
يف مؤتمر صحفي مش�رتك مع مجموعة من النائبات إن »لجنة 
حقوق اإلنسان النيابية تتبنى مبادرة الربملانيات العراقيات التي 
تنص عىل الحوار يف حل املشاكل السياسية واالبتعاد عن التصعيد 

واحرتام الدم والتأكيد عىل االخوة والتعايش السلمي«.
واضاف�ت، إن »العراقين يجمعهم ال�دم والدين، وقد حرّمت 

املراجع الدينية يف النجف األرشف هدر الدم العراقي«.
ودعت الجاف، »جميع السياسين إىل التهدئة واحرتام مبادئ 
حقوق اإلنس�ان واللجوء إىل الحوار القانوني والدستوري يف حل 
املشاكل وعدم اللجوء إىل التصعيد«، مشريًة إىل أن »الخارس األول 

واألخري هو املواطن«.
واكدت بالقول، »نحن الربملانيات نشدد عىل رضورة التعايش 

السلمي واعتماد لغة الحوار والنقاش القانوني والدستوري«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املجلس البلدي يف قضاء املقدادية بدياىل، أمس الس�بت، 
عن رشوع الهندس�ة العس�كرية بتطبيق إس�رتاتيجية األطواق 
الزراعية لتأمن القرى املحررة شمال القضاء، موضحا أن هذه 

اإلسرتاتيجية ستغلق الثغرات التي يتسلل منها »داعش«.
وق�ال رئيس مجلس قض�اء املقدادي�ة عدن�ان التميمي إن 
»الهندسة العس�كرية يف الفرقة الخامسة رشعت بإنشاء طرق 
زراعية ضمن حول سنس�ل من خالل تجريف األدغال وتسوية 

األرض«.
وأض�اف التميم�ي، أن »فت�ح الط�رق الجدي�دة يأتي ضمن 
إس�رتاتيجية األطواق الزراعية التي ته�دف اىل نرش نقاط أمنية 
لتأمن محي�ط عدة قرى محررة، فضال عن توفري طرق لس�ري 

االرتال العسكرية ملجابهة اي تهديدات أمنية«.
وأوضح، أن »إس�رتاتيجية األطواق الزراعية ستغلق الثغرات 
التي كانت يتس�لل من تنظيم داعش الستهداف القرى املحررة، 
وس�يتم تعميها يف مناطق أخرى من اجل تعزيز إجراءات األمان 
فيها«. يذكر أن مناطق شمال املقدادية تتميز بطبيعتها الزراعية 
التي تتضمن بس�اتن شاسعة وجداول مائية متقاطعة تنشط 

فيها خاليا تنظيم »داعش«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية، أمس الس�بت، 
االستيالء عىل كدس للعتاد يف الطريق الرابط بن بغداد وعامرية 

الفلوجة.
وذكر بيان للمديرية تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »مديرية االستخبارات العسكرية، فوج املهمات األول التابع 
للمديري�ة، وبمعلومات دقيقة اس�توىل عىل ك�دس للعتاد يضم 
ع�ددا من العب�وات الناس�فة وصواريخ CK5 وأحزمة ناس�فة 
ورمان�ات يدوية وقنابر هاون مختلفة العياراات وألغام أرضية 

وعتاد أسلحة متنوعة«.
واوضح البيان، إنه تم العثور عىل الكدس »يف الطريق الرابط 

بن بغداد وعامرية الفلوجة«.
وتش�هد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى عمليات إرهابية 
وهجمات بس�يارات مفخخة وأحزمة وعبوات ناس�فة، يذهب 
ضحيته�ا العرشات من املدنين، فيما تعل�ن القوات األمنية عن 
القاء القبض عىل عدد من اإلرهابين بن فرتة واخرى يف مناطق 

مختلفة.

برملانيات حيّثن عىل »احلوار« 
واحرتام الدم العراقي

اهلندسة العسكرية تطبق »األطواق الزراعية« 
لتأمني قرى املقدادية يف دياىل

االستخبارات العسكرية تستويل عىل كدس 
للعتاد بني بغداد وعامرية الفلوجة

السفري الربيطاين لوزير الداخلية: قواتكم اثبتت قدرهتا  عىل مواجهة مجيع اشكال االرهاب

وزير النقل لـ »                                   « : اليوم افتتاح اخلط اجلوي بني بغداد وموسكو 
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     بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه م�رف الرافدين، أمس الس�بت، فروع�ه بمنح قرض 
50 ملي�ون ألصح�اب الفن�ادق، فيما حدد رشوط�ا ملنح ذلك 

القرض.
وقال املرف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »مرف الرافدين وج�ه فروعه يف بغداد واملحافظات ملنح 

قرض 50 مليون دينار ألصحاب الفنادق ألغراض الرتميم«. 
وأض�اف، أن »امل�رف وضع رشط�ا ملنح ق�رض 50 مليون 
ألصحاب الفنادق وهو ان تكون نس�بة انج�از الفندق %100 
ليكون القرض ألغراض الرتمي�م والتاهيل للفندق«، موضحا 
أن »ف�رتة إمه�ال القرض 3 أش�هر ويتم التس�ديد لألقس�اط 

والفائدة بشكل شهري بعد انتهاء مدة اإلمهال مبارشة«.

مرصف الرافدين يمنح قرض »50« مليون الصحاب الفنادق

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�ام الحربي ع�ن تحرير 
ناحية عكاش�ات بمحافظة األنبار من سيطرة 
تنظي�م »داع�ش« بالكامل، فيما أك�دت قيادة 
الحشد الشعبي ان الحشد ماض بتأمني الحدود 
العراقي�ة الس�ورية وتطهرها، مش�رة اىل ان 
اه�داف املرحلة االوىل لعملي�ات تحرير منطقة 

عكاشات تحققت بوقت قيايس.
وأعلنت خلية اإلعام الحربي التابعة لقيادة 
العمليات املشرتكة عن تحرير ناحية عكاشات 
بمحافظة األنبار من سيطرة تنظيم »داعش«.

وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ق�وات الجي�ش 
والحش�د الشعبي والحشد العش�ائري والفوج 
ناحي�ة  ح�ررت  االنب�ار  لرشط�ة  التكتيك�ي 

عكاشات بالكامل«.
وأضاف�ت الخلي�ة أن تل�ك الق�وات »فتحت 
طري�ق تقاط�ع عكاش�ات ع�ى الخ�ط الدويل 
باتج�اه عكاش�ات ومازالت عملي�ات التطهر 

مستمرة«.
بدوره�ا، أكدت قيادة الحش�د الش�عبي ان 
الحشد الش�عبي ماض بتأمني الحدود العراقية 

السورية وتطهرها.
وقالت قيادة الحشد يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »جمي�ع األه�داف 
املرس�ومة للمرحل�ة االوىل م�ن عمليات تحرير 

ناحية عكاشات تحققت بوقت قيايس«.
وأضافت ان »الحش�د الشعبي ماض بتأمني 
الحدود العراقية الس�ورية وتطهرها«، مشرا 
اىل ان »عملي�ات تأمني الح�دود كبرة وتمتد يف 

مرحلتها االوىل لعرشات الكيلومرتات«.
العالي�ة  املعنوي�ة  »ال�روح  ان  اىل  ولفت�ت 
للمجاهدي�ن والق�وة الجبارة الت�ي يتمتع بها 
اليوم أبناء الحشد تفعل املستحيل لتأمني حدود 

العراق وقطع دابر االرهاب«.
وتقع منطقة عكاشات عند مفرتق الطريق 
بني ش�مال غرب الرطبة وجنوب رشق القائم، 

اي 310 كلم غرب الرمادي التي اس�توىل عليها 
اإلرهابيون يف مطلع عام 2014.

وتضم املنطقة مخازن ومعسكرات للتدريب 
وورشا لصنع العبوات الناسفة ومركزا للقيادة 

والتحكم وخنادق لعنارص التنظيم.
الحش�د  باس�م  املتح�دث  ق�ال  ب�دوره، 
الش�عبي احم�د االس�دي ان العملي�ة انطلقت 
من أربعة محاور وته�دف اىل »تطهر املنطقة 

االسرتاتيجية من رجس الدواعش«.
واشار اىل ان »العملية رد رسيع ومباغت عى 
العملية االرهابية التي اس�تهدفت االبرياء من 
اهلنا يف النارصية« يف اشارة اىل الهجوم الدامي 
الذي نفذه تنظيم »داعش« عى مطعم وحاجز 
تفتيش واسفر عن استشهاد 84 وإصابة نحو 

مئة آخرين الخميس.
وألقت طائرات القوة الجوية عشية انطاق 
العملية آالف املنشورات عى مناطق عكاشات 
وعن�ة وراوة والقائ�م غ�رب االنب�ار تتضم�ن 

توجيهات لألهايل وتبلغهم بالعملية الوشيكة.
كما تضمنت املنش�ورات تحذيرا لإلرهابيني 
والخض�وع  انفس�هم  ب�«تس�ليم  وطالبته�م 
الق�وات  بن�ران  امل�وت  او  عادل�ة  ملحاكم�ة 

املسلحة«.
بدوره، ق�ال قائمقام قض�اء الرطبة عماد 
مشعل إّن »منطقة عكاشات تعترب من املناطق 
املهمة لداعش حيث كان يس�تخدمها منطلقا 
لهجم�ات باتج�اه املدين�ة وباتج�اه القط�ع 
العس�كرية املحيطة بالرطبة عى الخط الدويل 

الرسيع«.
ولفت مشعل، اىل ان »تحرير املنطقة سوف 
يس�اهم بالحد من تلك الهجمات اإلرهابية ضد 

املدنيني واألجهزة األمنية بالرطبة«.
وتمكن�ت الق�وات العراقي�ة من اس�تعادة 
اغلب مدن محافظة االنبار التي اس�توىل عليها 
تنظي�م »داع�ش« يف ع�ام 2014 يف سلس�لة 
عمليات عس�كرية بدعم م�ن التحالف الدويل، 
لكن اإلرهابيني ال يزالون يس�يطرون عى عدد 

من املدن القريبة من الحدود السورية.

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس التحالف الوطني ورئيس 
تيار الحكمة الوطني السّيد عمار الحكيم، 
أمس الس�بت، عن أن الس�اعات ال�)72( 
القادمة ستش�هد مفاجآت كربى، وفيما 
أش�ار إىل  جدي�ة الحل�ول الت�ي طرحتها 
األطراف الدولية بشأن االستفتاء يف إقليم 
كردستان املزمع إجراءه يف 25 من الشهر 
الجاري، دعا األحزاب السياسية والحكومة 
االتحادية ومس�ؤويل إقليم كردس�تان إىل 
حوار عميق وج�اد وهاديء واالحتكام إىل 
الدستور من أجل حّل الخافات.ويخوض 
الحكيم جولة من املناقش�ات واالتصاالت 
م�ع الق�وى املحلي�ة والدولّي�ة م�ن أجل 
الوصول إىل حلول بش�أن االس�تفتاء الذي 
يزم�ع إقلي�م كردس�تان إج�راؤه، إال أنه 
أيض�اً أبدى رصام�ة بخص�وص املناطق 
املتنازع عليها، والتي ينوي اإلقليم شملها 

باالستفتاء.
وقال الس�يد عم�ار الحكي�م، يف كلمة 
ل�ه يف دي�وان بغ�داد للنخ�ب والكف�اءات 
اإلعامي�ة يف مكتب�ه ببغ�داد، وبحض�ور 
جمع م�ن الصحفي�ني واإلعاميني بينهم 
رئيس مؤسسة املستقبل العراقي األستاذ 
ع�ي الدراج�ي، أن »الس�اعات ال��)72( 
القادمة ستش�هد مفاجآت كربى«، إال أنه 
لم يكشف عن طبيعتها، لكنه كان يتحّدث 
كردس�تان  اس�تقال  اس�تفتاء  بش�أن 
ال�ذي تطال�ب ال�دول اإلقليمي�ة والعاملية 
بإلغائ�ه أو تأجيله.ودعا الحكيم األطراف 
السياسية يف بغداد وأربيل إىل حوار عميق 
وجاد وهاديء بش�أن االستفتاء الكردي، 
الفت�ًا إىل أن الخافات يج�ب أن يتم حلّها 
باالحت�كام إىل الدس�تور العراق�ي، ال�ذي 
قال الحكيم أن الجميع ش�ارك يف كتابته، 
وأش�ار إىل ع�دم رضاه ع�ن ع�دم التزام 

بعض األطراف الكردية ببنوده.
ووص�ف الحكي�م مب�ادرات املجتم�ع 
الدويل بشأن االستفتاء يف إقليم كردستان 

ب�«الجيدة والج�ادة«، الفتاً إىل أنها تصب 
يف مصلحة جميع األطراف.

ولف�ت الحكي�م إىل أهمّي�ة الوس�اطة 
األمركي�ة الربيطانية، وق�ال أن الدولتني 
لديهما لكردستان مرشوع يتم من خاله 
الذهاب إىل الكونفيدرالية لعامني، وبعدها 

يمكن الحوار بشأن االستقال.
الحكي�م  اس�تقبل  الس�بت،  وأم�س 
بمكتب�ه يف بغ�داد الس�فر االمركي لدى 

الع�راق دغ�اس س�يليمان والربيطان�ي 
فران�ك بيك�ر وبح�ث معهم�ا موضوع�ة 
اس�تفتاء كردس�تان والجه�ود املبذول�ة 
اليجاد حل للمش�كلة واقناع القادة الكرد 

للعدول عم موقفهم.
وق�ال الحكيم للس�فرين ان »الحوار 
كفي�ل الي ط�رف يبح�ث عن الح�ل وان 
التصعيد ال يخدم احدا«، مش�را اىل اهمية 
ان »تضطلع القوى السياسية العراقية يف 

العراق بمهامها اليجاد بديل لازمة«، فيما 
ش�ّدد عى ان »وحدة الع�راق قدر للجميع 

وان مصلحة الجميع بوحدة العراق«.
ويف مس�عاه للتهدئ�ة، والجل�وس إىل 
طاولة الح�وار، هاتف الحكي�م القيادات 

الكردية وحثهم عى تأجيل االستفتاء.
وج�دد الحكيم، يف املكامل�ات الهاتفية، 
تحذي�ره من س�لبية التصعيد عى جميع 
االط�راف، مبين�ا ان الح�وار كفي�ل بحل 

االش�كاليات اذا تمتع�ت االط�راف بارادة 
الحل، الفتا اىل رضورة الحفاظ عى املنجز 
االمني ولحاظ التحدي�ات االمنية التي ما 

زالت تعصف بالعراق.
وشدد الحكيم عى وحدة العراق كقدر 
وضمان ملصالح الجميع وحقوقهم فقوة 
الجميع من قوة العراق، مشرا اىل ارتدادات 

تقسيم العراق عى عموم املنطقة.
وبشأن هذه االتصاالت، قال الحكيم يف 

ديوان بغداد للنخ�ب والكفاءات اإلعامية 
أنه مل�س تفه�م م�ن القي�ادات الكردية، 
بالرغم من أنه أشار إىل تمسكاً من الجانب 

الكردي بحلم الدولة الكردية.
وأردف الحكيم »هن�اك تفهم من قبل 
القيادات الكردية بشأن موعد االستفتاء، 
إذ أن الكثر من األخوة الكرد يعتقدون أن 
املوعد ليس جيداً كونه يتزامن مع الحرب 
عى )داع�ش(، ومرحلة إعم�ار ما دمره 

التنظي�م«، بي�د أنه لم يفص�ح إذا ما كان 
هناك أي إعان من قبل هذه القيادات عى 

دعم التأجيل بشكل علني.
وأش�اد الحكي�م بخط�وات الحكومة 
االتحادي�ة يف الح�وار م�ن أج�ل التوصل 
إىل حل بش�أن األزمة مع أربي�ل، مبيناً أن 

»الحكومة  تعمل بجهد خلف األبواب«.
الرئي�س  إىل تقدي�م  الحكي�م  وأش�ار 
الرتك�ي رجب طي�ب أردوغ�ان ملوعد عقد 
اجتم�اع مجل�س األم�ن القوم�ي الرتكي 
لبحث اس�تفتاء إقليم كردستان، وملّح إىل 
خط�ورة عق�د االجتماع قبيل االس�تفتاء 

الكردي بثاثة أّيام فقط.
ق�ال  االس�تفتاء  ه�ذا  وبخص�وص 
أردوغان أن االس�تفتاء »يتجاوز انس�داد 
األف�ق، كم�ا أنه قل�ة خربة سياس�ية وال 
يمك�ن القب�ول بمفهوم س�يايس من هذا 

القبيل«.
وأك�د رئيس تيار الحكم�ة الوطني أن 
جمي�ع األحزاب لديه�ا »خطة ب« يف حال 
حص�ول أي تطورات بش�أن االس�تفتاء، 
غر أنه ش�ّدد ع�ى أهمية ع�ودة الجميع 
إىل الدس�تور م�ن أجل التوص�ل إىل حلول 

وتجّنب الوقوع يف أخطاء ال عودة منها.
وأبدى الحكي�م رصامة يف الحديث عن 
ش�مول إقليم كردستان للمناطق املتنازع 
عليه�ا، وقال بلهجة حادة »ال دولة كردية 
ضم�ن الخ�ط األزرق«، يف إش�ارة إىل تلك 

املناطق.
وع�اد الحكي�م ليخت�م الحدي�ث ع�ن 
قضّي�ة االس�تفتاء بالقول »أي اس�تفتاء 
يج�ب أن ينظم بقانون، ويجب أن يتوافق 
مع الترشيعات، واالس�تفتاء الذي يحاول 
إقلي�م كردس�تان تمري�ره ال يتوافق مع 

القوانني والترشيعات العراقية«.
من جانب آخر، تحّدث رئيس التحالف 
الوطن�ي ع�ن أهمّي�ة املرحل�ة املقبل�ة يف 
العراق، وشدد عى رضورة تشكيل جبهة 
وطني�ة للدفاع عن الع�راق، فيما أكد عى 

أهمية إرشاك اإلعام يف هذه الجبهة.

الناحية كانت معقاًل لتصنيع عبوات »داعش«.. والقوات األمنية تستعد لتحرير عنه وراوة والقائم

عملية عسكرية »خاطفة« انتزعت »عكاشات« بالكامل

دعا مجيع األطراف يف بغداد وأربيل إىل االحتكام للدستور والقبول باملبادرة االممية للحوار الشامل

السيد احلكيم: »مفاجآت كربى« ستحصل خالل الـ »72« ساعة القادمة

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

بدأ س�فرا واش�نطن ولندن ح�راكا مكثفا 
القن�اع الساس�ة العراقيني يف بغ�داد برضورة 
التوصل اىل حل وتغليب الحوار عى أي خطوات 
أخرى فيما يتعلق باس�تفتاء إقليم كردس�تان 
ال�ذي أعلنت واش�نطن رفضها ل�ه محذرة من 
االس�تقرار«،  تزع�زع  اس�تفزازية  »خط�وات 
فيما غ�ازل بارزاني مكون�ات املناطق املتنازع 
عليها، ورس�م أمامهم حلماً وردياً عن رضورة 
س�ليم  الربمل�ان  رئي�س  وبح�ث  االس�تقال. 
الجبوري مع الس�فرين االمركي والربيطاني 
ملف اس�تفتاء كردس�تان، حيث اكد مكتبه يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن اللق�اء بح�ث آخر املس�تجدات السياس�ية 
واألمنية يف الباد وابرزها »ملف اس�تفتاء اقليم 
كردستان وقرار الربملان الرافض له«، مبينا ان 
الجبوري اكد للس�فرين عى »اهمية الحوار يف 
هذه املرحلة للخروج بنتائج ايجابية ورضورة 

االلتزام بالدستور«.
االوض�اع  تط�ورات  اللق�اء  تن�اول  كم�ا 
السياس�ية واالمني�ة ع�ى املش�هدين العراقي 

واالقليم�ي، وس�بل تع�اون املجتم�ع الدويل يف 
مكافح�ة االرهاب ودعم العراق يف هذا الجانب، 
والجهود الكبرة التي بذلها العراق إلعادة االمن 

والسلم اىل املنطقة.
وبحث اللقاء أيضا »ملف االنتخابات املقبلة، 

واوضاع النازحني وعودتهم اىل مناطقهم«.
وبحث الس�فران مع الرئيس فؤاد معصوم 
املل�ف ذاته، حي�ث عربا عن »اس�تعداد بلديهما 
واملجتمع الدويل لدعم حوار ش�امل ومثمر بني 
الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردس�تان 
للوصول إىل تفاهمات مش�رتكة تضمن حقوق 
جمي�ع األط�راف«، مؤكدين عى »الت�زام لندن 
وواش�نطن ملس�اندة الش�عب العراقي يف حربه 

ضد تنظيم داعش«.
فيم�ا اكد معصوم »أهمي�ة تضافر الجهود 
لحل املشاكل عن طريق الحوار البناء«، مشددا 
ع�ى »أهمية حش�د الطاق�ات من أج�ل ايجاد 
حل�ول لجمي�ع املش�اكل الراهن�ة والعمل عى 

ترسيخ األمن واالستقرار يف الباد«.
والتقى الس�فران أيضاً رئيس تيار الحكمة 
الوطني عمار الحكيم، الذي ش�دد عى رضورة 
إيج�اد حل ألزم�ة االس�تفتاء. وق�ال الحكيم، 

بحس�ب بيان ملكتبه تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، »بحثنا خال اس�تقبالنا الس�فر 
األمريكي دوغاس سيليمان والربيطاني فرانك 
بيك�ر، موضوع�ة اس�تفتاء إقلي�م كردس�تان 
والجهود املبذولة إليجاد حل للمش�كلة وإقناع 
القاد الكرد للعدول عن موقفهم«. وأكد الحكيم، 

بحسب البيان، إن »التصعيد ال يخدم أحداً«.
الق�وى  تضطل�ع  أن  »أهمي�ة  إىل  وأش�ار 
السياس�ية العراقية يف الع�راق بمهامها إليجاد 
حل لهذه األزمة«، مشدداً عى أن »وحدة العراق 
قدر للجميع ومصلحة الجميع بوحدة العراق«. 
وأمس السبت، أصدرت الواليات املتحدة جددت 
في�ه عدم تأييدها لاس�تفتاء، فيما حذرت من 
أنه يشتت الرتكيز عى الجهود الرامية إىل إلحاق 
الهزيمة ب�«داعش« ويعد »اس�تفزازا وزعزعة 

لاستقرار«.
وق�ال البيت األبي�ض ان »الخطة الرامية إىل 
إجراء استفتاء بشأن استقال إقليم كردستان 
العراق هذا الش�هر ترف األنظار عن الجهود 
الرامي�ة إىل دحر تنظيم داعش وح�ث الزعماء 
األكراد عى إلغاء هذا االستفتاء«. واعترب البيت 
األبيض أن إجراء هذا االستفتاء سيكون خطوة 

»استفزازية« و«مزعزعة لاستقرار.
ومىض اىل القول »ولذلك ندعو حكومة إقليم 
كردستان إىل وقف االستفتاء والدخول يف حوار 
جاد ومستمر مع بغداد وهو ما أشارت الواليات 

املتحدة إىل استعدادها لتسهيله«.
إىل ذلك، اكد رئيس إقليم كردس�تان املنتهية 
واليت�ه مس�عود بارزاني ان املكونات يف س�هل 
بيده�ا  نين�وى ه�ي م�ن س�تقرر مصره�ا 
باالنضم�ام اىل دول�ة كردس�تان املس�تقلة او 
البق�اء مع العراق عرب خال االس�تفتاء املزمع 

اجراؤه يوم 25 من شهر أيلول الجاري.
وق�ال البارزان�ي يف كمل�ة ل�ه خ�ال لقائه 
العدي�د م�ن الش�خصيات من س�هل نينوى يف 
مدينة ده�وك »نريد أن نك�ون جارين جيدين، 
وان تك�ون هن�اك عاق�ات اس�رتاتيجية قوية 

بيننا وبني العراق، ونتجنب املشاكل«.
وأض�اف »تعهدن�ا ب�ان تك�ون كردس�تان 
املس�تقلة دول�ة لجمي�ع املكون�ات«، الفت�ا اىل 
ان »اه�ايل س�هل نين�وى ه�م من س�يقررون 
مصره�م بأيدهم«. وتابع لبارزاني ان »بقاءنا 
يف اطار الع�راق الواحد يعن�ي ان كوارث كبرة 

بانتظارنا«.

بارزاني يغازل مكونات املتنازع عليها ويرسم حلمًا ورديًا لالنفصال

واشنطن ولندن ترفضان االستفتاء وتدعوان القوى الكردية إىل حوار شامل مع بغداد
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كتب موقع “سبيكتيتور” األمريكي ان الوهابية 
الت�ي تدعمه�ا الري�اض ه�ي أخطر تهدي�د لألمن 

والقيم الغربية.
وأض�اف ه�ذا املوق�ع ان مدين�ة “العوامي�ة” 
الس�عودية مثله�ا مث�ل العديد من امل�دن العراقية 
والس�ورية واليمني�ة التي ذهبت ضحي�َة كراهية 

النظام السعودي للشيعة.
وأقدم�ت الس�عودية يف الش�هر املن�رم تحت 

ذريعة مكافحة اإلرهاب عىل قتل عرشة أش�خاص 
م�ن الش�يعة وتدمري م�ا ال يق�ّل ع�ن 500 منزل 
وطرد ح�وايل ثماني�ة آالف من الس�كان وإعتقال 
املئات من الش�بان، وتستمّر الس�عودية بإرتكاب 
مثل هذه األعمال املثرية للس�خط يف العوامية منذ 
الع�ام املايض، كم�ا قامت الس�لطات الس�عودية 
بإعدام الشيخ باقر نمر النمر يف ظّل سكوت العالم 

واملجتمع الغربي عن هذه الجريمة.
وما يث�ري الدهش�ة وق�وف الرئي�س األمريکي 
دونال�د ترام�ب إىل جانب امللك الس�عودي س�لمان 

ب�ن عبدالعزي�ز عند إفتت�اح مركز جدي�د ملحاربة 
التطرف. واكد املوقع األمريكي: يف املايض لم يؤخذ 
ما س�بق ع�ىل محمل الج�ّد ألن الغاي�ة كانت بيع 
األس�لحة واملعّدات العس�كرية بمليارات الدوالرات 
إىل الس�عودية األم�ر الذي يؤّدي إىل جني مكاس�ب 
طائل�ة لكّن الوضع تبّدل يف الوقت الحايل فالجرائم 
الوحش�ية الس�عودية يف العوامي�ة ت�دّل عل�ی أّن 
الس�عودية لن تك�ون يف يوم من األي�ام حليفتنا يف 
محاربة اإلرهاب والتطرف بل الشيعة هم حلفاؤنا 

وأصدقاؤنا.

موقع أمریکي: الوهابية أخطر هتدید للغرب

مریکل تدعم بـ »شكل رصیح« إصالحات ماکرون 
يف فرنسا وأوربا

         بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
بعد ساعات فقط عىل تنديد االمم املتحدة 
»الح�ازم« بالتجرب�ة الصاروخي�ة االخ�رية 
لبيونغيانغ، أكد الزعيم الكوري الشمايل كيم 
جونغ-اون، أمس الس�بت، ان بالده شارفت 
عىل اس�تكمال قوتها النووية مشددا عىل ان 
الهدف النهائي من حيازة السالح النووي هو 
»تحقيق توازن ق�وى حقيقي« مع الواليات 

املتحدة.
وتابع كيم متجاهال ع�ىل ما يبدو البيان 
الص�ادر ع�ن مجلس االم�ن ال�دويل الجمعة 
ان »الهدف النهائي ه�و تحقيق توازن قوى 
حقيق�ي مع الواليات املتح�دة وجعل القادة 
االمريكيني ال يتجرؤون حتى عىل التفكري بعد 
اليوم بخيار عس�كري ضد جمهورية كوريا 
الش�عبية الديموقراطي�ة«، كم�ا نقلت عنه 

وكالة االنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وكان مجلس االمن ال�دويل عقد اجتماعا 
مغلق�ا طارئا بعد ظه�ر الجمعة يف نيويورك 
ردا عىل اطالق بيونغيانغ يف الصباح صاروخا 
متوسط املدى حلق فوق اليابان. وندد البيان 
الص�ادر ع�ن الجلس�ة »بش�دة« بالتجرب�ة 
الصاروخية معتربا انها خطوة »اس�تفزازية 

للغاية«.
وطال�ب مجل�س األم�ن يف بيان�ه النظام 
الك�وري الش�مايل ب�«التوق�ف ف�ورا« ع�ن 
هذه »االفعال الفاضح�ة«، مؤكدا ان »هذه 
االفع�ال ال تهدد املنطقة فحس�ب بل جميع 

الدول االعضاء يف االمم املتحدة«.
اال ان كي�م جون�غ-اون يرف�ض تعلي�ق 
ورصح  والن�ووي.  الصاروخ�ي  برنامج�ه 
ص�اروخ  اط�الق  ان  الرس�مية  للوكال�ة 
هواس�ونغ-12 الجمع�ة كان ناجح�ا واتاح 

زيادة »القدرات العسكرية« للبالد.
ويق�ول ديفيد راي�ت عال�م الفيزياء من 
»كوري�ا  ان  القلق�ني«  العلم�اء  »جمعي�ة 
الش�مالية اثبت�ت انه�ا ق�ادرة ع�ىل اطالق 

صاروخ يمكنه بلوغ جزيرة غوام )حيث تملك 
واشنطن منشآت عسكرية اسرتاتيجية( ولو 

ان طبيعة شحنته ليست معروفة«.
وأوض�ح يان�غ مو-ج�ني م�ن جامع�ة 
الدراسات الكورية الشمالية يف سيول لوكالة 
الصحافة الفرنسية »الشمال يوجه الرسالة 
التالية: لس�نا نخىش أي عقوبات وتهديداتنا 
ليست فارغة«. وتابع الزعيم الكوري الشمايل 

»ش�ارفنا عىل بلوغ الهدف )بحيازة السالح 
النووي(«، مش�ددا عىل انه »يج�ب علينا ان 
نظهر بوضوح لهذه القوى القومية الكربى 
كيف بلغ بلدنا هدفه بالحصول عىل الس�الح 
النووي عىل الرغم من عقوباتهم الالمحدودة 

وحصارهم« لكوريا الشمالية.
يشري يانغ اوك املحلل لدى املنتدى الكوري 
الجنوب�ي للدفاع واالم�ن اىل »التقدم الرسيع 

ع�ىل مس�توى الربنام�ج الن�ووي« الكوري 
الش�مايل ولو انه يرى »من املستبعد ان تبلغ 
كوريا الش�مالية مس�توى توازن نووي مع 

الواليات املتحدة«.
وش�دد املحل�ل ع�ىل ان »عملي�ة االطالق 
االخ�رية والتي تمت ع�ىل االرجح عرب منصة 
متحرك�ة دلي�ل عىل ان الش�مال ب�ات قادرا 
عىل ن�رش ص�اروخ هواس�ونغ-12 يف اطار 

مع�ارك«، مضيف�ا »م�ن املتوق�ع ن تصبح 
كوري�ا الش�مالية بحل�ول ث�الث اىل خم�س 
س�نوات قادرة ع�ىل حي�ازة صواريخ نووية 

تشكل قوة رادعة«.
وبعد قيام بيونغيان�غ يف 3 ايلول بتجربة 
لقنبل�ة هيدروجيني�ة  انه�ا  قال�ت  نووي�ة 
بحجم يس�مح برتكيبها عىل صاروخ، صوت 
مجل�س االمن ال�دويل باالجم�اع االثنني عىل 

حزمة ثامنة م�ن العقوبات االقتصادية عىل 
هذا البلد، ش�ملت قيودا ع�ىل صادراتها من 
النفط واملواد املكررة وحظر النسيج الكوري 

الشمايل.
يب�دو  الش�مايل  الك�وري  الزعي�م  ان  اال 
مصمما أكثر م�ن أي وقت مىض عىل حيازة 

السالح النووي.
ودعا الرئيس�ان ال�رويس فالديمري بوتني 
والفرنيس ايمانويل ماكرون اىل »مفاوضات 
مبارشة« مع كوريا الشمالية لخفض التوتر 

حسبما اعلن الكرملني.
وال تزال املحادثات بني بيونغيانغ وخمس 
قوى دولية ك�ربى )الواليات املتحدة والصني 
واليابان وروس�يا كوريا الشمالية( متوقفة 

منذ العام 2008 بعد ان بدات يف 2003.
ويعتزم الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب 
ان يج�ري محادث�ات م�ع حليفي�ه الكوري 
الجنوب�ي واليابان�ي الخميس ع�ىل هامش 
الجمعي�ة العام�ة الس�نوية لالم�م املتحدة 

واملقررة االسبوع املقبل.
اال ان ترام�ب وج�ه تحذي�را جدي�دا اىل 
كوريا الش�مالية، مؤكدا ان الواليات املتحدة 
تمتلك خيارات عس�كرية »قوي�ة« للرد عىل 
بيونغيان�غ اذا ما واصلت تجاربه�ا النووية 

والصاروخية البالستية.
يف  أطلق�ت  الش�مالية  كوري�ا  وكان�ت 
29 آب صاروخ�ا متوس�ط املدى م�ن طراز 
أن  غ�ري  الياب�ان.  ف�وق  هواس�ونغ-12 
الصاروخ�ني البالس�تيني العابري�ن للقارات 
اللذين أطلقتهما يف تموز تبعا مسارا عموديا 

منحنيا جنبهما العبور فوق اليابان.
من جهتها، نددت بك�ني بعملية االطالق 
ودع�ت اىل ضب�ط النف�س لكنه�ا اعتربت يف 
الوقت نفسه الجمعة ان االنتقادات االمريكية 
»غ�ري مس�ؤولة«، وقال�ت املتحدث�ة باس�م 
وزارة الخارجية الصينية هيوا تش�ونينغ ان 
»اس�اس املش�كلة هو املواجهة ب�ني كوريا 
الش�مالية والواليات املتحدة. الصني ليس�ت 

مسؤولة عن تصاعد التوتر«.

حتدت »التنديد احلازم« لألمم املتحدة

کوریا الشاملية تقرتب من إکامل »القوة النوویة«

هتجری ميانامر للروهينجا یتسبب بخالف دبلومايس مع بنغالدش

       بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الخارجي�ة امل�ري س�امح ش�كري، 
ونظ�ريه الربيطان�ي بوري�س جونس�ون، س�بل إحياء 
مسار عملية السالم يف الرشق األوسط، وجهود محاربة 

اإلرهاب والفكر املتطرف.
جاء ذلك خالل لقائهما عىل هامش االجتماع الوزاري 
الس�دايس بشأن ليبيا، والذي عقد بالعاصمة الربيطانية 
لندن عىل مدى اليومني املاضيني، لبحث آخر مس�تجدات 

الوضع يف ليبيا، وفق بيان للخارجية املرية.
وبحس�ب البيان، ف�إن الوزيرين تن�اوال خالل اللقاء 
»مساعي مر إلحياء مسار عملية السالم بني الجانبني 
الفلس�طيني واإلرسائي�ي، وجه�ود محارب�ة اإلره�اب 

والفكر املتطرف يف املنطقة«.
وتوقف�ت املفاوضات الفلس�طينية – اإلرسائيلية، يف 
نيس�ان 2014، بع�د رفض إرسائيل، وقف االس�تيطان، 
وح�ل الدولتني عىل أس�اس ح�دود 1967، واإلفراج عن 

معتقلني من السجون اإلرسائيلية.
ووفق البيان ذاته، بحث الوزي�ران العالقات الثنائية 
بني مر وبريطانيا وسبل االرتقاء بها، السيما العالقات 
االقتصادية.وأع�رب وزير الخارجي�ة املري عن تطلع 
ب�الده إيل رفع الحظر عن س�فر الط�ريان الربيطاني إىل 
مدينة رشم الش�يخ، ش�مال رشقي مر، والذي أقرته 
بريطانيا عقب حادث تحطم الطائرة الروس�ية بسيناء 
املري�ة، أواخ�ر ترشي�ن أول 2015.وخ�الل اليوم�ني 
املاضيني، عقد اجتماع وزاري سدايس )الواليات املتحدة 
األمريكي�ة، وبريطانيا، وفرنس�ا، وإيطالي�ا، واإلمارات، 
ومر( يف لندن، لبحث آخر مس�تجدات الوضع يف ليبيا، 
واالط�الع ع�ىل نتائج املش�اورات التي قام به�ا املبعوث 
األممي غس�ان س�المة، مع األطراف الليبي�ة املختلفة، 

واتصاالته اإلقليمية والدولية.
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ذكر رئيس لجنة االمن القومي والسياسة الخارجية 
يف مجلس الش�ورى االس�المي عالء الدين بروجردي ان 
لجنة االرشاف عىل خطة العمل املش�رتك الشاملة سرتد 

بقوة وحزم قريبا عىل االجراء االمريكي االخري.
واش�ار بروج�ردي يف تري�ح ل�ه عىل هام�ش اول 
معرض دويل للنقل الج�وي ومعدات املطارات، اىل اجراء 
الرئي�س االمريك�ي يف املوافقة عىل ق�رار الكونغرس يف 
فرض حظر جديد عىل منع بيع طائرات جديدة اىل ايران، 
قائ�ال، ان هذه القضي�ة تتعارض مع ن�ص ومضمون 
االتفاق النووي وان مجلس الشورى االسالمي وحكومة 
الجمهورية االس�المية االيرانية س�رتد بقوة وحزم عرب 
لجنة االرشاف ع�ىل االتفاق النووي عىل وقاحة وانتهاك 

امريكا.
واض�اف، ت�م التأكيد مرت�ني يف االتفاق الن�ووي، يف 
النص م�رة ويف الربوتوكول االضايف م�رة، عىل االقل انه 

يجب ان يتم بيع طائرات نقل الركاب دون اي قيود.
وتابع، بالتأكيد ان افضل رد عىل قرار مجلس الشيوخ 
االمريك�ي يف هذا املعرض )املع�رض الدويل للنقل الجوي 
ومع�دات املط�ارات( الذي يؤك�د االعتماد ع�ىل القدرات 
الوطني�ة، وه�ذه الق�درات هي ثم�رة مرحل�ة الحظر 
الطويل�ة، حيث تمكنا خالفا ملا كان يتصوره االمريكان 
ان الحظر س�يجربنا عىل الرتاجع، تمكنا من التقدم عرب 
االعتماد عىل علوم الخرباء االيرانيني يف جميع القطاعات 
الحكومي�ة والخاصة والقوات املس�لحة الس�يما قوات 

الجوفضائية التابعة لحرس الثورة االسالمية.
وأكد بروجردي ان الش�عب الذي يمكنه انزال طائرة 
مس�رية امريكية ويصنع شبيهة لها خالل اربع سنوات 
ويستخدمها، لن يرتاجع بالتأكيد بسبب هكذا اجراءات 

التي اثبتت مرة اخرى انتهاك امريكا.

لندن والقاهرة تبحثان إعادة »إحياء 
السالم« يف الرشق األوسط

طهران تتوعد برد »قوي حازم« 
عىل إجراء امریكي مستفز
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اندلع خالف دبلومايس بني ميانمار 
وجارتها بنغالديش، التي تعاني أزمة 
بس�بب تدف�ق مئ�ات اآلف الالجئني، 
من مس�لمي الروهينج�ا الفارين من 

ميانمار عرب حدود البلدين.
البنغالي�ة  الحكوم�ة  وقدم�ت 
احتجاجا رسميا إىل حكومة ميانمار، 
متهم�ة إياها بانته�اك املجال الجوي 
البنغايل، خالل ثالثة أيام من األسبوع 
املنرم بواسطة استخدامها طائرات 
عس�كرية ب�دون طي�ار ومروحي�ات 
تق�ول  كم�ا  اس�تفزازي«  »بش�كل 
حكومة دكا، لكن ميانمار تنفي هذه 

االتهامات.
ودخ�ل نح�و أربعمائ�ة ألف الجئ 
من مسلمي الروهينجا إىل بنغالديش، 
خالل األس�ابيع الثالثة املاضية، وذلك 
هرب�ا مما يب�دو أنه حملة عس�كرية 

يشنها عليهم الجيش البورمي.
يف  اإلنس�اني  الوض�ع  ويس�تمر 

املناط�ق التي اس�تقبلت مئات اآلالف 
م�ن الجئي الروهينجا يف بنغالديش يف 
التدهور، ما يجع�ل تلك األزمة واحدة 
م�ن أرسع أزم�ات الالجئ�ني تفاقم�ا 
خالل الس�نوات األخ�رية، وذلك وفقا 

لألمم املتحدة.
مكت�ب  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
املفوض األعىل لشؤون الالجئني التابع 
لألمم املتح�دة، أندريه ماهيس�يتش، 
للصحفي�ني يف جني�ف: »األزمة تخلق 
احتياجات إنس�انية هائلة، يف منطقة 
م�ن بنغالديش ه�ي متأث�رة بالفعل 
بتدفقات سابقة لالجئني، وفيضانات 
حديث�ة، وليس�ت مجهزة الس�تقبال 

عدد كبري من القادمني الجدد«.
وتش�ري تقدي�رات إىل أن نحو 380 
ألف الجئ من مسلمي الروهينجا فروا 
من العنف يف ميانمار، وعربوا الحدود 
إىل بنغالديش منذ الخامس والعرشين 
م�ن آب امل�ايض. وقال ماهيس�يتش: 
»كش�فت زي�ارة إىل املنطق�ة قام بها 
فريق م�ن املفوضية بقيادة مس�اعد 

املف�وض األع�ىل للعملي�ات، ج�ورج 
أوكوث أوبو، خالل األس�بوع الجاري 
ع�ن أن الناس يعانون م�ن صعوبات 
حقيقية، وبعض أصعب الظروف التي 

تشهدها أي أزمة حالية لالجئني«.
الالجئني مس�تمرون  أن  وأض�اف 
خ�ارج  يوم�ي  بش�كل  الوص�ول  يف 
معس�كري اإلي�واء، اللذي�ن أقامته�ا 
واللذين يش�هدان  بنغالديش  حكومة 
تكدس�ا، وأن الكثري م�ن الناس تلقوا 

مساعدات ضئيلة للغاية حتى اآلن.
وأش�ار املتح�دث إىل أن مفوضي�ة 
األزم�ة،  لتل�ك  تس�تجيب  الالجئ�ني 
وتس�اعد ه�ؤالء الذي�ن يأت�ون، لكن 
مخزوناته�ا داخ�ل بنغالديش نفدت، 
مضيف�ا أن مزي�دا م�ن م�واد اإلغاثة 
واملس�اعدات التي نقلت جوا، يف وقت 
س�ابق من هذا األس�بوع، يف طريقها 
حاليا. لكن رغم ذل�ك، فإن التحديات 

األكرب هي التي يواجهها األطفال.
ووفق�ا لصن�دوق األم�م املتح�دة 
للطفولة )يونيسيف(، هناك نحو 240 

ألف طفل عىل األقل من بني الالجئني، 
منه�م 36 ألف طفل أعمارهم أقل من 
عام واحد. وقالت ماريكس مريكادو، 
املتحدثة باسم اليونيسيف، يف املؤتمر 
الصحف�ي: »الظ�روف هن�اك مهي�أة 
أن  إىل  األم�راض«، مش�رية  النتش�ار 
الالجئ�ني ال يمتلك�ون حماي�ة تذكر 
تجاه ظروف الطقس، ويعانون أيضا 

من نقص املياه الصالحة للرشب.
م�ن ناحية أخ�رى، ق�ال املتحدث 
العاملي�ة،  الصح�ة  منظم�ة  باس�م 
ط�ارق جاس�اريفيتش، إن املنظم�ة 
تكث�ف م�ن جهوده�ا ملواجه�ة تل�ك 
األزمة، وس�تطلق بدءا م�ن 16 أيلول 
الج�اري حمل�ة تطعي�م ض�د مرىض 
ش�لل األطف�ال والحصب�ة، لتحصني 
نحو 150 أل�ف طفل وصلوا حديثا إىل 
بنغالدي�ش، ت�رتاوح أعماره�م بني 6 
أشهر إىل 15 عاما. كما كثف الربنامج 
العاملي للغذاء، وهو وكالة إغاثة تابعة 
لألمم املتحدة تقدم مساعدات غذائية 
يف األزم�ات الدولي�ة، من اس�تجابته، 

وأرس�ل أغذية عالية الطاق�ة وأغذية 
ساخنة وأرز بالتعاون مع رشكاء.

وأشاد ماهيسيتيش بكرم املجتمع 
املح�ي يف بنغالدي�ش، حيث اس�تقبل 
بعض البنغاليني الجئ�ني يف منازلهم، 
وش�اركوهم ما يمتلك�ون من طعام 
وكساء. لكن رغم تلك الجهود، يستمر 
ع�دد الالجئ�ني القادم�ني يف التزاي�د، 
م�ا جع�ل منظم�ات اإلغاث�ة تطل�ق 
ن�داءات لطل�ب مزي�د م�ن التمويل، 
لتوفري الحماية واملس�اعدات اإلغاثية 

لالجئني.
وأطلقت املفوضية العليا لش�ؤون 
الالجئ�ني التابعة لألمم املتح�دة نداء 
إضافي�ة،  دوالر  ملي�ون   30 بتوف�ري 
حت�ى  اإلغاثي�ة  عملياته�ا  لتموي�ل 
نهاية العام الجاري، وناش�د صندوق 
اليونيس�يف بتوفري 7.3 مليون دوالر 
خالل ثالثة أش�هر، لك�ن املبلغ األخري 
ُحس�ب عىل أس�اس أن عدد الالجئني 
200 أل�ف ش�خص، بينم�ا تضاع�ف 

عددهم اآلن تقريبا.

       بغداد / المستقبل العراقي

انغيال  األملانية  املستش�ارة  عربت 
مريكل عن دعمها الريح ملش�اريع 
اإلص�الح املث�رية للج�دل يف فرنس�ا 
للرئي�س ايمانوي�ل ماك�رون وع�ن 
دعم حذر ألفكاره بش�أن تغيريات يف 

منطقة اليورو.
وقال�ت يف مؤتمر صح�ايف بربلني 
»أرى ان�ه من املهم ج�دا أن ايمانويل 
حملت�ه  خ�الل  تح�دث  ماك�رون 
االنتخابي�ة ع�ن أي إصالح�ات يريد 
ويف أي�ة آج�ال، وبالتايل فان�ه هناك 
مرشوعي�ة بالغ�ة الق�وة« يف تنفي�ذ 

هذه اإلصالحات. وكانت تتحدث واىل 
جانبها رئيس الوزراء الفرنيس ادوار 

فيليب اثر اجتماعهما.
وقال�ت م�ريكل »اعتق�د أن ه�ذا 
يشكل قاعدة جيدة جدا« رغم تظاهر 

معارضني لإلصالحات يف أملانيا.
م�ن جهته طل�ب رئي�س الوزراء 
الفرن�يس »أن يمن�ح االح�رتام الذي 
مل�ن  أيض�ا  للمتظاهري�ن،  يس�ند 
صوتوا« النتخ�اب ماكرون وبرنامج 
اإلصالح�ات الذي يدعو ل�ه. وأضاف 
»ال اعتقد أن الفرنسيني مع التعطيل، 
اعتقد أنهم يرغبون يف امليض قدما« يف 
اإلصالحات. واله�دف املعلن للرئيس 

الفرنيس هو منح الرشكات مزيدا من 
املرونة لتش�جيعهم عىل التوظيف يف 
وقت ال تزال فيه نسبة البطالة عالية 
يف فرنس�ا حيث تطال 9.5 باملئة من 
الفئات القادرة ع�ىل العمل يف مقابل 

معدل من 7.8 باملئة يف أوروبا.
وأول ه�ذه اإلصالح�ات الك�ربى 
إص�الح قان�ون العمل م�ع مرشوع 
ينص ع�ىل تحديد س�قف التعويض 
يف حال وجود خ�الف وتقليص آجال 
تظل�م اإلج�راء وإمكاني�ة التفاوض 

بدون نقابة يف الرشكات الصغرية.
م�ن جان�ب آخ�ر ج�ددت مريكل 
دعمه�ا امل�رشوط ملش�اريع إص�الح 

منطقة اليورو التي يطرحها ماكرون 
والتي ينتظر أن يفصلها يف 26 أيلول 

بعد االنتخابات األملانية.
تعي�ني  إىل  دع�ا  ماك�رون  وكان 
وزير مالية أوروبي وميزانية وبرملان 
ملنطقة اليورو. وعلقت مريكل »علينا 
بالتأكيد تعزي�ز الحوكمة يف منطقة 
الي�ورو«. وأضاف�ت »لكن بالنس�بة 
إيل امله�م ه�و أن يك�ون للمقرتحات 
املقدم�ة، إدارة منطقة اليورو ووزير 
مالية أوروب�ي وميزانية، مضمون«. 
لكنه�ا تابع�ت انه »ليس لديها ش�ك 
يف أنن�ا س�نجد حل�وال مش�رتكة مع 

فرنسا«.
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 2621 / ش / 2017 
التاريخ 14 / 9 / 2017

اعالن
كاظ�م  ه�ادي   / علي�ه  املدع�ى  اىل 

حسني
اقام�ت املدعي�ة جنان محي س�عيد 
الدع�وى املرقمة اع�اه تطالب فيها 
تصديق ط�اق خارج�ي  وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
يف  اعان�اً  تبليغ�ك  ق�رر  بالتبلي�غ 
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكم�ة يف يوم 26 / 9 / 
2017 ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عن�ك قانوناً س�تجري املرافعة 

غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / فارس شبيب الزم

1 -ي�ر املديرية العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية يف النارصي�ة بدعوة مقدمي  
املعط�اءات املؤهل�ني وذوي الخ�رة لتقدي�م عطاءاته�م لتاهيل مح�اور تورباين 

للوحدتني )1.2( ملحطة كهرباء النارصية البخارية ( 
2 -ان وثيق�ة الدعوة لتقديم العط�اء  التي تتبع  االعان عن املناقصة  العامة لهذا 
املرشوع والتي نرشت يف الجرائد الوطنية ) الكلمة الحرة والعراق اليوم واملواطن(

3 - ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية 
االتصال )املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية/ قس�م الش�ؤون 
التجارية/ ش�عبة املناقصات يف محافظة ذي قار /النارصية قرب محطة كهرباء 
النارصية البخارية  () خال س�اعات الدوام الرس�مي ( كما  موضح بالتعليمات 

مقدمي العطاء 
4 -متطلب�ات التاهيل املطلوبة ) حس�ب التندر املرفق طي�ا ( التخضع العطاءات 

العطاء االفضلية ملقدمي العطاء املحليني 
5 -بام�كان مقدمي العطاء املهتم�ني برشاء وثائق العط�اء تقديم طلب تحريري 
اىل العن�وان املح�دد يف ورقة بي�ان العطاء وبعد دف�ع قيمة البيع للوثائ�ق البالغة 

)250000( مائتان وخمسون الف دينار عراقي
6 - يت�م تس�ليم املعطاءات اىل العن�وان االتي )مقر املديرية العام�ة إلنتاج الطاقة 
الكهربائية يف النارصية /قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة ذي قار قرب 
محطة محطة كهرباء النارصي�ة البخارية (يف موعد اقصاه يوم الثاثاء املصادف 
10/10/2017 قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا املعطاءات املتاخرة سوف ترفض  
وسيتم فتح املعطاءات بحضور مقدمي املعطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف مق�ر املديرية قس�م الش�ؤون التجارية ش�عبة املناقصات وبنف�س يوم تاريخ 

الغلق
7 -الس�عر التخمين�ي للمناقصة هو ) 2320000 ( مليون�ني وثاثمائة وعرشون 

الف دوالر امريكي  
8 -ع�ىل مقدمي العط�اء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية 
االتص�ال )املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية  يف النارصية قس�م الش�ؤون 

التجارية ( خال ايام وساعات الدوام الرسمي(
9 -ع�ىل اصح�اب ال�رشكات واملكات�ب االختصاصية  املس�جلني بصورة رس�مية 
الراغب�ني باملش�اركة تقدي�م عطائهم ع�ىل ان يكون العط�اء يف ظرفني منفصلني 
مختومني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكامل 

مع ذكر الريد االلكرتوني عىل ان يكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة 
الظ�رف االول : يتضم�ن الع�رض الفني وال�ذي يحتوي عىل املواصف�ات املبينة يف 
رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة بختم الرشكة مع مستمس�كات الرشكة املذكورة 

يف وثائق املناقصة
الظرف الثاني : يتضمن العرض التجاري ش�اما س�عر املواد مع التامينات االولية 
عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بنسبة 
1 % م�ن قيم�ة املبلغ التخميني عىل ان تس�تبدل اىل 5 % عند االحالة وقبل توقيع 

العقد 
وس�وف يهمل العطاء الغري مس�توف للرشوط ولن يتم استام اي عطاء بعد وقت 
غل�ق املناقصة املحدد اعاه ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نرش االعان 
علم�ا بان املديري�ة غري ملزمة بقبول اوطا العط�اءات وملعرفة التفاصيل يمكنكم  

زيارة موقع الوزارة .
E-mail: 52_it.dep.mgr@moelc.gov.iq
E-mail: nass_comm@yahoo.com

*يكون دفع املس�تحقات بموجب فتح  اعتماد مس�تندي غ�ري قابل للنقض وغري 
قابل للتحويل

ماحظة:
*مديريتنا غري ملزمة بالدخول بأي التزامات تعاقدية اال بعد تامني التخصيصات املالية الازمة للتعاقد

املرفقات :
*تندر فني .

*قرص DVD  يتضمن الوثائق القياسية للمناقصة التي يتم الحصول عليها من قسم الشؤون التجارية يف مقر املديرية لغرض  االطاع عليه وملئ االستمارات الخاصة بمقدمي 
العطاء وقبل التقديم اىل املناقصة

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2742 / ش / 2017 

التاريخ 28 / 8 / 2017

اعالن
املدعية / هديل رشيد عباس 

املدعى عليه / اثري محمد مهدي 
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
الكاظمية حكماً غيابياً بحقك بالرقم 2742 
/ ش / 2017 وال�ذي يقيض تصديق الزواج 
الخارجي الواقع بيني وبني املدعى عليه اثري 
محمد مهدي بتاريخ 15 / 3 / 2015 عىل مهر 
معجله عرشة مايني دينار عراقي مقبوض 
ومؤجل�ه عرشة مايني دينار يس�تحق حني 
املطالب�ة وامليرة وملجهولي�ة محل اقامتك 
تقرر تبليغك بالن�رش يف صحيفتني يوميتني 
محليتني وعدم اعرتاضك عىل الحكم الصادر 
بحقك ضمن امل�دة القانونية البالغة ثاثون 
يوم�ا اعتب�اراً م�ن تاري�خ الن�رش فس�وف 

يكتسب الحكم الدرجة القطعية .

القايض / حممد عبد الرضا حطاب

محكم�ة األح�وال الش�خصية يف اب�ي 
الخصيب

العدد: 2272
التاريخ: 2017/8/27 

اعان 
فق�د املدع�و / حي�در محس�ن حيدر 
بتاري�خ 1991 بعد خروج�ه من داره 
الخصي�ب  اب�ي  قض�اء  يف  الواقع�ة 
الراج�ي يف الس�اعة الحادي�ة عرش 
صباحاً، وكان يرتدي يف وقتها تيرشت 
ي�ل  طو رصايص تولد 1976/6/5 
الب�رشة ول�م يع�رف  القام�ة أش�قر 
مصريه لح�د اآلن فمن يعث�ر عليه او 
لدي�ه أي معلوم�ة عن�ه أخب�ار أقرب 

مركز رشطة.
القايض/ وسام عبدالحسن عيل 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسكندرية

العدد/991/ش/2017
اعان

اىل املدعى عليه/ احمد كاظم عيدان
ق�د اقامت املدعية )رن�د خريي رجب( 
الدع�وى الرشعية املرقمة اعاه والتي 
تطل�ب فيه�ا الحكم بالتفري�ق للهجر 
بينك وبني املدعية والتي يصادف موعد 
املرافعه فيها يوم 2017/9/28الساعه 
الثامن�ة والنصف صباح�ا وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
ورشح القائ�م بالتبليغ اقتىض تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعه بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض
عباس حميد كريم

اعان
اىل الرشي�ك اكثم خزعل ج�واد توجب 
عليك الحض�ور اىل مق�ر بلديه النجف 
لغرض اص�دار اج�ازه البن�اء للعقار 
78887/3 حي النرص وبخافه سيتم 
اكم�ال املعامله دون حض�ورك طالب 

االجازه حسنني محمد جعفر

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف صاح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد 361/ش/2017

اعان
اىل املدعي عليه /مشتاق فارس خلف

تبليغ
اق�ام املدعي  دينا عبد غضبان  ضدكم 
361/ش/2017  املرقم�ة  الدع�وى 
واملتضمن�ة  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام 
تفري�ق للهج�ر  ولع�دم معرف�ة محل 
اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك واعان 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني وعند 
عدم حضورك يف يوم املرافعة املصادف 
2017/9/25 او ارسال من ينوب  عنك 
قانونا تج�ري املرافع�ة  بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض
معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف صاح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف يثرب

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
فقدان

قدمت املدعوة غيداء حميد سيف طلب 
نصبها قيمة عىل زوجها املفقود )دفاع 
احسان احمد (الذي فقد يف عام 2014  
يف ناحي�ة يث�رب ولم يت�م العثور عليه 
تق�رر ن�رشه يف صحيفت�ني محليتني 
رس�ميتني وم�ن لدي�ه معلوم�ات عن 
املفقود يت�م الحضور يف هذه املحكمة 
خال عرشة ايام من تاريخ االعان ويف 
حال�ة عدم حضورك س�وف يتم نصب 

زوجتك قيمة عليك وحسب االصول
القايض
كاظم متعب داود

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف صاح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد 466/ش/2017
التاريخ : 2017/9/11

اعان
اىل املدعي عليه /وليد محمود ياسني

تبليغ بقرار الحكم الغيابي
اقام�ت املدعي�ة  رش�ا ف�اح يوس�ف  
ضدك�م الدع�وى والت�ي تطل�ب فيها 
تفري�ق للهج�ر  ام�ام ه�ذه املحكمة 
وص�در ق�رار غياب�ي ضدك�م ولع�دم 
معرفة محل اقامتك�م قررت املحكمة 
تبليغك�م ن�رشا بواس�طة صحيفت�ني 
وعند عدم اعرتاضكم عىل القرار يعتر  
القرار مكتسب الدرجة القطعية وفقا 

للقانون
القايض معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف صاح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف يثرب

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 79/ش/2017
التاريخ 2017/9/6

قحط�ان  /ش�اكر  علي�ه  املدع�ى  اىل 
محمد
اعان

اصدرت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابيا 
بحقك بتاريخ 2017/8/30 بالدعوى 
79/ش/2017  املرقم�ة  الرشعي�ة 
يق�يض بالتفري�ق للهجر ب�ني املدعية  
اين�اس ك�وان صب�ار وزوجه�ا ملدعى 
عليه ش�اكر قحطان محمد واعتباره 
طاق�ا بائ�ن بينون�ه صغ�رى واقع�ا 
للم�رة االوىل بحي�ث اليح�ل للمدع�ى 
علي�ه مراجعة زوجت�ه اال بعقد ومهر 
جديدي�ن  وبرضاه�ا  وملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بالحكم املذكور 
بصحيفتني محليتني رسميتني ولك حق 
االعرتاض عىل القرار املذكور ويف حالة 
عدم تقديمك طعنا  بالقرار خال املدة 
القانونية فان القرار س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض كاظم متعب داود

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1923/ب2016/1
التاريخ 2017/9/13

اعان
اىل املدع�ى عليهم�ا ) ان�وار وان�ور اوالد 

ريحان مكطوف ( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
1923/ب2016/1   بتاريخ 2016/6/30 
واملتضمن الحكم )بالزامكا  واملدعى عليه 
خال�د مزع�ل عب�د  بالتكاف�ل والتضامن 
بتاديتكما للمدعي املدير املفوض ملؤسسة 
االس�كان التعاونية اضافة لوظيفته مبلغ 
مقداره تسعة االف وخمسة وثاثون دوالر 
وه�و ما يمثل متبقي الق�رض والغرامات 
التاخريية لحني تاريخ اقامة هذه الدعوى 
يف 2016/6/6( ولثب�وت  مجهولية  محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكم�ة بداءة الب�رصة  واش�عار مختار 
حي العس�كري قض�اء الزب�ري املدعو عبد 
الواحد عجيل ع�يل  لذا تقرر تبليغك اعانا 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني    بالق�رار 
يوميت�ني ولك حق الطعن يف القرار املذكور 
خال املدة القانونية و بكافة طرق الطعن 
وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض عيل حميد الحيدري

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد 865/ج2017/2
التاريخ 2017/9/6

اعان
اىل املتهم الهارب/حسني كاظم عنيوي

حيث انك مته�م يف الدعوى املرقمة 865/
الح�ق  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2017/2 
الع�ام وف�ق امل�ادة 10/ثانيا  م�ن قانون 
الجوازات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعانا بواس�طة 
صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني بوج�وب 
الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم 
2017/10/23 وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض عدنان كريم عبد عيل

رئاسة تثبيت امللكية يف النجف
العدد 16/مجدد/2014
التاريخ 2017/9/14

اعان تثبيت عائدية عقار مجددا
بناء عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل 
154 املرشاق قصبة النجف  البالغ مساحته 
12.5  اىل ناج�ي يوس�ف نارص )1س�هم( 
كاظم محمد س�عيد )2س�هم(    بموجب 
قرار تثبيت م�ن العائدية الص�ادر بالعدد 
بتاري�خ 2017/8/20  16/مجدد/2014 
والصادرة من رئاس�ة لجنة تثبيت امللكية 
يف النج�ف لذا نعل�ن هذا الق�رار فعىل من 
لديه اع�رتاض ع�ىل مضمون�ه الطعن به 
تميي�زا ل�دى محكم�ة اس�تئناف منطقة 
التمييزي�ة   بصفته�ا  االتحادي�ة  النج�ف 
خ�ال مدة ثاثون يوما اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االعان وعن�د انتهاء املدة 
وعدم ورود اش�عار لتقديم طعن ستبارش 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف وفقا 

لقرار تثبيت العائدية
الق�ايض رئي�س لجن�ة تثبي�ت امللكي�ة يف 
النجف 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادية

 محكمة بداءة كركوك

املدعى /مدير عام رشكة نفط الشامل /اضافة لوظيفته
املدعى عليه /خليل ابراهيم محمد /وكيل املدير املفوض لرشكة ابراج 

الشمال للمقاوالت االنشائية والتجارة العامة /اضافة لوظيفته 
الدعوى البدائية املرقمة 1075/ب/2017

اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/29 قراره�ا يف الدع�وى 
البدائي�ة املرقمة 1075/ب/2017 القايض بالزامك بدفع مبلغ قدره) 
165.000.000( دينار مائة وخمسة وستون مليون دينار اىل املدعي /

مدير عام رشكة نفط الشمال /اضافة لوظيفته وذلك الستامك مبلغ 
الصك املرقم) 2061941 (يف 2009/12/14 دون وجه حق وملجهولية 

محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني وفق القانون
القايض 
عواد حسني ياسني العبيدي

اس�تنادا اىل قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 
تعلن رئاس�ة جامعة البرصة /ش�عبة العقود الحكومي�ة  عن اجراء 
مزايدة علنية لبيع مواد منقولة مستهلكة والتي يمكن االطاع عليها 
يف موق�ع باب الزب�ري )مخ�زن مديري�ة دار الكتب للطباع�ة والنرش 

–ومخزن املكتبة املركزية (
فع�ىل  الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة تقديم مستمس�كاتهم اىل لجنة 
البي�ع وااليج�ار يف رئاس�ة جامعة الب�رصة ومراجعة ش�عبة العقود 
الحكومية لاطاع عىل الرشوط وتفاصيل املزايدة ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزايدة اج�ور نرش االعان وكافة الرس�وم املالي�ة  والقانونية 
املرتتبة عىل ذلك ويقوم بنقل املواد خال مدة اقصاها 15 خمسة عرش 
يوم من تاريخ تبليغه باالحالة القطعية ويتحمل اجور الخزن بنسبة 
2/1 نصف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تاخري وملدة 30 ثاثون 
يوم�ا وبعده�ا تصادر تامينات�ه ويعلن عن بيعها للم�رة الثانية وفق 
احكام القانون علما ان موعد املزايدة هو الس�اعة العارشة صباحا يف 
قاع�ة مارال موق�ع  باب الزبري يبدا يف اليوم 30 م�ن اليوم التايل لنرش 

االعان يف الصحف املحلية
عىل ان ترفق مع املستمس�كات املطلوبة التامين�ات القانونية البلغة 
311.1100 ثاثمائ�ة واح�دى عرش ال�ف ومائة دين�ار بموجب صك 
مص�دق المر جامعة الب�رصة وللمزيد من املعلومات مراجعة ش�عبة 

العقود الحكومية يف رئاسة الجامعة 
املستمسكات املطلوبة :
1-هوية االحوال املدنية 

2-شهادة الجنسية العراقية
3-بطاقة السكن 

4-تامينات اولية حسب مامؤرش ازاءها
5-كتاب براءة ذمة من الرضيبة

6-اليسمح بارشاك منتسبي الجامعة يف املزايدة 
االستاذ الدكتور

ثامر امحد محدان 
رئيس اجلامعة

وزارة الكهرباء 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

يف النارصية
الشؤون التجارية

املهندس
مجال غالم عيل 

املدير العام وكالة

العدد: 8506
التاريخ: 14/ 9/ 2017

ختصيصات اخلطة االستثامرية /مرشوع تاهيل حمطات انتاج الطاقة الكهربائية /تبويب 12/6/10
اىل :السادة

)6M/2017( اعالن املناقصة االستريادية
)تاهيل حماور التورباين للوحدتني )1,2 ( ملحطة كهرباء النارصية البخارية (

Rehabilitation of turbine axes for the two unit )1.2( for nassiryah steam power station

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
رئاسة جامعة البرصة

اعالنشعبة العقود احلكومية
العدد 21674/217

التاريخ 2017/9/11

Email:nass_comm@yahoo.com



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  ت�رأس 
الحمامي، اجتماع الجان�ب العراقي يف 
اللجنة العراقية - االس�بانية املشرتكة 
لل�دورة الثال�ث ع�ر يف مقر ال�وزارة 
ممث�ي  الس�ادة  م�ن  ع�دد  بحض�ور 
ال�وزارت الهيئ�ات الحكومية يف اللجنة 

العراقية«. 
وقال الحمامي  ان »وزارة النقل عازمة 
يف القري�ب العاج�ل ع�ى افتت�اح خط 
ج�وي يف العاصم�ة االس�بانية )مدريد 
( والذي س�يمهد الطريق امام مختلف 
الوزارت العراقية من تفعيل الكثري من 
افاق التعاون املشرتك بينها مع الجانب 

اإلسباني«. 
م�ع  يرتب�ط  »الع�راق  ان  واض�اف 
التجاري  اس�بانيا باتفاقي�ة للتع�اون 
واالقتص�ادي والعلم�ي والفني ويمكن 
للجان�ب العراق�ي من مناقش�ة ورقة 
عمل�ة وتفعيل تل�ك الجوانب واهميتها 

يف البالد«. 
كم�ا ق�دم ممثل�و ال�وزارات والجهات 
ذات العالق�ة مالحظاتهم ومقرتحاتهم 
واحتياجاته�م الت�ي يرغب�ون عرضها 
عى الجانب اإلسباني خالل اجتماعات 
اللجن�ة املش�رتكة ح�ول ورق�ة العمل 
الخاص�ة بالجانب العراق�ي من خالل 

تفعيل اللجان املشرتكة«. 
جدي�ر بالذك�ر ان اللجن�ة العراقي�ة - 
االسبانية عقدت اثنا عرة دورة وكان 
اخرها يف اسبانيا عام ٢٠١٣ وبناءا عى 
رغبة الجانب اإلسباني بعقد اجتماعات 

ال�دورة الثالث�ة عر للجنة املش�رتكة 
مابني البلدين«. 

وان وزي�ر النقل يرأس الجانب العراقي 
يف اللجن�ة العراقي�ة - االس�بانية فيما 

يرأس الجانب اإلسباني سكرتري الدولة 
لش�ؤون التج�ارة وتض�م يف عضويتها 

ممثل�ني عن مختل�ف ال�وزرات وتعقد 
اجتماعاته�ا بالتناوب يف عاصمتي كال 

الدولتني« .
م�ن جانب آخ�ر أعلن وزي�ر النقل عن 

العراقي�ة  الطائ�رات  مرك�ز  »افتت�اح 
واألجنبي�ة بعد تأهيله م�ن قبل رشكة 

)ATSTeam( الرتكية«.
وقال الحمامي انه »بالرغم من العقبات 
واملعرقالت التي تواجه العمل من بعض 
بؤر الفساد اال اننا لن ننثني عن خدمة 
البل�د وتطوي�ر واقع النق�ل لريتقى اىل 

مصايف الدول املتقدمة«.
واض�اف ان »املركز يوفر صيانة مهنية 
بضمنه�ا  الطائ�رات  لجمي�ع  عالي�ة 
األجنبي�ة واملحلي�ة مم�ا يقل�ل اندثار 
األموال ويعود عى وزارة النقل وخزينة 
الدولة بأرب�اح طائلة، مبين�اً ان مركز 
صيان�ة الطائ�رات مطاب�ق للمعاي�ري 

الدولية القياسية املعتمدة عامليا«.
يذك�ر ان ك�وادر املرك�ز مدرب�ة ع�ى 
التعامل مع مختلف الطائرات بما فيها 

الطائرات العسكرية.
وأعل�ن الحمامي انط�الق عدة خدمات 
العراقي�ة  الجوي�ة  لرك�ة الخط�وط 
منه�ا خدم�ة الحج�ز االيل ع�ر املوقع 
مرك�ز  خدم�ة  وكذل�ك  اإللكرتون�ي، 
الزبائ�ن وال�وكالء املجان�ي،  خدم�ات 
فضال ع�ن خدمة املس�افر املتكرر عن 
طريق جم�ع النق�اط يف كل رحلة عى 
مت�ن الطائ�ر االخ�ر حيث س�يكون 
بامكانه استخدام النظام براء تذاكر 
مجاني�ة و للحصول ع�ى تخفيض او 
اعفاء من رسوم الوزن الزائد وخدمات 
اخ�رى كثرية.ويش�ار اىل ان االفتت�اح 
تضمن وجود طائرة عس�كرية عراقية 
وطائرة تركية س�يتم تقدي�م الصيانة 

الكاملة لها بعد انتهاء الحفل.

وزير النقل يرتأس اجتامع اللجنة العراقية - االسبانية ويؤكد افتتاح خط مدريد قريبًا
افتتح مركز صيانة الطائرات العراقية واألجنبية التابع للخطوط اجلوية
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التعليم تطلق دليل القبول 
املركزي يف اجلامعات 

واستامرة التقديم االلكرتوين

     بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
دليل الطالب للقبول املركزي يف الجامعات 
العراقية واس�تمارة التقدي�م االلكرتونية 

للعام الدرايس ٢٠١7/٢٠١8«.
وق�ال املتح�دث الرس�مي لل�وزارة حيدر 
العبودي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »التقدي�م س�يكون عر 
بواب�ة الدراس�ات والتخطي�ط واملتابع�ة 
وإن االس�تمارة االلكرتونية التي ستبقى 
متاح�ة اىل غاية الثالث من ش�هر ترين 
االول املقب�ل توجب ع�ى الطالب املتخرج 
من الدراسة االعدادية بفرعها االدبي ملء 
ما ال يقل عن خمسة وعرين اختيارا وال 
يزيد عن خمس�ني الفت�ا اىل رضورة أن ال 

يقل عدد املعاهد عن عرة« . 
وأضاف أن »خريج�ي الفرعني التطبيقي 
واإلحيائي ملزمون بملء خمسني اختيارا 
وأن ال يقل عدد املعاهد فيها عن عرة يف 

االستمارة االلكرتونية«. 
واوض�ح أن »التقديم عى أقس�ام كليات 
الهندس�ة والزراعة سيتاح للطالب بشكل 
مبارش ع�ر املنظوم�ة االلكرتونية، ودعا 
املتحدث الرس�مي الطلب�ة اىل التعرف عى 
تفاصي�ل دلي�ل الطال�ب املثب�ت يف املوقع 
الدراس�ات  وبواب�ة  لل�وزارة  الرس�مي 
والتخطيط واملتابعة مش�ريا اىل أن القبول 
املرك�زي يف الجامعات س�يكون عى وفق 
االختيارات املثبتة يف استمارة التقديم من 
الطالب نفسه بحسب رغبته وعى أساس 

املنافسة يف املجموع.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف األمني العام لغرفة التج�ارة اإليرانية - العراقية حميد حس�يني، أمس 
السبت، أن صادرات بالده للعراق تبلغ ٢٠ مليون دوالر يومياً.

ونقلت وكالة إرنا الرس�مية عن حس�يني قوله، إن »إيران تصدر ما قيمته ٢٠ 
مليون دوالر من السلع ايل العراق يوميا«.

وأضاف أن »إيران صدرت ما يبلغ ١٢ مليار دوالر من السلع خالل أربعة أشهر 
م�ن العام الحايل، بلغت حص�ة العراق من اجمايل ذل�ك، مليارين و4٠٠ مليون 
دوالر«.وأض�اف أن »الص�ادرات اإليرانية ايل العراق تتنوع بني املواد اإلنش�ائية 
واملنتجات البرتولية والزيوت املعدنية واملواد الغذائية«، مش�ريا إىل أن »الس�وق 

العراقية باتت ذات أهمية بالغة وفريدة إليران«.

إيران: 20 مليون دوالر يوميًا
قيمة صادراتنا للعراق

التجارة متنح »33« إجازة تصدير ملنتوجات عراقية
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الركة العامة للمع�ارض والخدمات التجارية 
العراقي�ة يف وزارة التج�ارة ع�ن منحه�ا )٣٣( اج�ازة 
تصدي�ر ملنتوج�ات عراقي�ة متنوعة خالل ش�هر تموز 

املايض.
وأضاف مدير عام الركة هاش�م محمد حاتم يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »اجازات 
التصدير كانت اىل دول )سوريا، امريكا، كندا، االمارات، 
اي�ران، لبن�ان، م�ر، ايطالي�ا، الهند الكوي�ت، قطر( 

وتضمنت مواد متنوعة مثل )التمر، الدبس، س�ينالكو، 
برايم كوت، اس�فلت، النفث�ا، املكثفات، زيت أس�اس، 
م�ران أورجنال، جل�د غنم، صوف، جل�د بقر، حجر 
حالن، حىص، أربطة س�ياج(«. واشار حاتم بأن »اقيام 
هذه املواد املصدرة بلغ�ت )4٣.٣45.9١١.9٣٢ ( دينار 
أي بزي�ادة عن ش�هر حزيران املنرم بنس�بة %57 »، 
مبين�اً ب�ان »الركة أصدرت خالل ش�هر تموز املايض 
)١54( هوي�ة خاص�ة باملس�توردين ، كم�ا ت�م من�ح 
)7٠8٣( أجازة اس�ترياد للمنتوجات والس�لع واملكائن 

واالالت ومن مختلف دول العالم.

رشكة دياىل العامة جتهز كهرباء الفرات االوسط باملحوالت واملقاييس الكهربائية ذات اجلودة العالية

املوارد املائية تشكل جلنة ملتابعة ملف التجاوز عىل احلصة املائية بني واسط وذي قار

   بغداد / المستقبل العراقي

اح�دى  العام�ة  دي�اىل  رشك�ة  جه�زت 
واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة  تش�كيالت 
املديري�ة العامة لتوزي�ع كهرباء الفرات 
الكهرب�اء  ل�وزارة  التابع�ة  االوس�ط 
والس�عات  الق�درات  ذات  باملح�والت  
املختلفة وع�دد من املقاييس الكهربائية 
باطوارها املتع�ددة بموجب العقد املرم 

بينهما«.
وقال مديرعام الرك�ة عبد الودود عبد 
الس�تار محمود يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ب�ان الرك�ة 
جه�زت املديرية العام�ة لتوزيع كهرباء 
الف�رت االوس�ط  ب )85٠٠( مقي�اس 
كهربائ�ي مختلف االن�واع واالطوار كما 

يقيض العقد املرم بتجهيز )6١( محولة 
توزيع س�عة )١١/4٠٠( ، مضيفا« بأن 
منتج�ات الرك�ة مصنعة وف�ق أحدث 
التكنولوجيا ويأمتي�از من رشكات ذات 

مناىشء رصينة وجودة يف االنتاج« . 
يذك�ر ان رشك�ة دي�اىل العام�ة تختص 
املح�والت  انت�اج  يف  رئي�ي  بش�كل 
الكهربائي�ة بنوعيه�ا التوزي�ع والقدرة  
واملقايي�س  الصندوقي�ة  واملحط�ات 
والقابل�و  وااللكرتوني�ة  الكهربائي�ة 
الضوئي بشعرياتها املتعددة وقد انشأت 
تلك املعامل لسد حاجة الوزارات بصورة 
عام�ة ووزارة الكهرب�اء بصورة خاصة 
ومن افضل املناشئ العاملية ومنها رشكة 
متسيوبيش اليابانية التي انشأت معامل 
املح�والت الكهربائي�ة ورشكة ش�نايدر 

الكرتك الفرنس�ية التي انش�أت خطوط 
انتاجي�ة لتصنيع املحط�ات الصندوقية 

وفق املواصفة القياسية لوزارة الكهرباء 
D-٠6( ( لنظام التوزيع الكهربائي .

   بغداد / المستقبل العراقي

ش�كلت وزارة املوارد املائية لجنة مش�رتكة بني مديرتي 
امل�وارد املائي�ة يف محافظت�ي واس�ط وذي ق�ار، إلعداد 
قوائ�م خاص�ة باملتجاوزين عى الحص�ة املائية لجدول 

عكيل، وتقديمها إىل الحكومة املحلية.
وقال مصدر يف الوزارة إن »الوزارة وجهت بتشكيل لجنة 
مشرتكة بني مديريتي املوارد املائية يف محافظتي واسط 
وذي قار حول تجاوز عدد من فالحي محافظة واس�ط 
ع�ى الحصص املائية املقررة ملحافظ�ة ذي قار، وإعداد 
قوائ�م خاص�ة باملتجاوزي�ن وتس�ليمها إىل الحكوم�ة 
املحلية«.وأض�اف أن »ال�وزارة وضع�ت خط�ة لتوف�ري 
الحصص املائية وفق الواردات املتاحة، وأنها مس�تمرة 

بمتابع�ة التوزيعات م�ن خالل نظام املراش�نة وتأمني 
وص�ول الحصص املائية إىل الذنائب«.وأش�ار املصدر إىل 
أن »الوزارة مس�تمرة بإكمال املرحل�ة األوىل من تبطني 
جدول عكيل وف�ق اإلمكانيات املتاح�ة، حيث أن العمل 
توقف منتصف س�نة ٢٠١4 بس�بب عدم توفر السيولة 
املالي�ة، وأيض�اً نصب محط�ة ضخ عائم�ة تتكون من 
أربع مضخات تنصب يف صدر الجدول، تستخدم لتغذية 

الجدول خالل مواسم الشحة«.
وأوض�ح أن »ال�وزارة فاتحت وزارة االعمار واالس�كان 
والبلدي�ات العامة، لغ�رض املوافقة ع�ى زرق األنابيب 
الواقعة عند تقاطع الجدول مع شارع كوت – نارصية، 
وبموجب املناسيب التشغيلية، فضالً عن القيام بأعمال 

التطهري«.

ضبط »10« شاحنات خمالفة
يف منفذ سفوان احلدودي

الرتبية تعلن تأهيل »13« مدرسة 
يف أيمن املوصل

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيأة املنافذ الحدودية عن ضبط ١٠ ش�احنات مخالفة يف منفذ سفوان 
الحدودي.

وذك�ر بي�ان للهي�أة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، منفذ س�فوان 
الح�دودي ضبط ١٠ ش�احنات محمل�ة بمادة العصري يف س�يطرة الخروج من 
املنفذ لوجود فرق يف ترسيم البضاعة ناتج عن زيادة يف كمية البضاعة املحملة 
عى الش�احنات باملقارنة مع بيانات املعاملة الكمركي ما يس�بب حدوث هدر 

يف املال العام.
واضاف انه »تم إحالة الشاحنات والبضاعة إىل القضاء مع طلب الشكوى ضد 
لجنة الكش�ف الكمركي يف مركز كمرك س�فوان والركة املستوردة والركة 

التضامنية التي أنجزت عملية التخليص واإلخراج الكمركي«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الرتبية محمد اقبال الصيديل عن ادخال ١٣ مدرس�ة للخدمة يف ايمن 
املوصل، بعد اعادة تأهيلها وترميمها.

وقال الصيديل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »١٣ مدرسة 
يف ايم�ن املوصل، تم االنتهاء م�ن تأهيلها وترميمها، لتكون مهيئة الس�تقبال 
طالبه�ا للع�ام ال�درايس الجدي�د ٢٠١7 – ٢٠١8، بعد ما تم تدمريه�ا من قبل 
عصابات داعش االجرامية«.واضاف ان »هناك لجنة هندسية تتألف من جميع 
االختصاص�ات تعمل بتوجيه مبارش قبل الوزارة، تتوىل أجراء الكش�وفات عن 
امل�دارس وحجم األرضار الت�ي وقعت عليها، وذل�ك لتوفري الك�وادر التي تعيد 
ترميمها وصيانتها«.واوضح ان »قس�م األبنية املدرس�ية يف تربية نينوى انهى 
كاف�ة أعمال الرتميم ل�)١٣( مدرس�ة بمختلف الس�عات الدراس�ية توزعت يف 

ثالثة أحياء وهي )املأمون ووادي حجر و املوصل الجديدة(.

النفط تبحث مع ائتالف الرشكات الكورية و »برتوفاك« تطوير قطاعي البرتول والغاز
   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر النف�ط جبار عي حس�ني 
اللعيب�ي م�ع وف�د ائت�الف ال�ركات 

الكورية تطوير قطاع النفط والغاز«.
وافاد بي�ان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان » اللعيب�ي اس�تقبل وفد 
برئاس�ة  الكوري�ة  ال�ركات  ائت�الف 
مدي�ر مروع مصفى كربالء »حس�ني 
هوان�ك« ، وج�رى خ�الل اللق�اء بحث 
التع�اون الثنائي وس�بل تطوير القطاع 

النفطي« .
واكد اللعيبي بحسب البيان عى »سعي 

ال�وزارة الحثيث من اج�ل تهيئة البيئة 
الجي�دة واملناس�بة للعم�ل وبم�ا يلبي 
تطويرصناع�ة  يف  ال�وزارة  طموح�ات 

النفط والغاز« .
م�ن جهته اك�د مدير م�روع مصفى 
امكاني�ة  هوان�ك«  حس�ني   « كرب�الء 
ائتالف الركات الكورية امليض قدما يف  
تطوير العمل مع وزارة النفط من خالل 
مصفى كربالء وامل�يض قدما نحو افاق 

عمل جديدة خالل الفرتة املقبلة«.
واضاف البيان كما استقبل وزير النفط 
نائ�ب رئي�س رشك�ة برتوف�اك »روبن 
كيجر« والوف�د املرافق له، وجرى خالل 

اللق�اء بح�ث التع�اون الثنائي وس�بل 
تطوير قطاع النفط والغاز يف البالد«.

واك�د الوزير حرص ال�وزارة عى تهيئة 
البيئة املناس�بة لعمل الركات العاملية 
العامل�ة يف الع�راق وبم�ا يحقق خطط 
لتطويرلصناع�ة  الطموح�ة  ال�وزارة  

النفط والغاز يف العراق«.
م�ن جهت�ه اك�د نائ�ب رئي�س رشك�ة 
برتوف�اك روب�ن كيجر رغب�ة رشكته يف  
تطوير العمل مع وزارة النفط من خالل 
املش�اريع االس�رتاتيجية وامل�يض قدما 
نح�و اف�اق عمل جدي�دة خ�الل الفرتة 

املقبلة.
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
رئاسة جامعة البرصة

شعبة العقود احلكومية
متديد اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 تعلن 
رئاس�ة جامعة البرصة /ش�عبة العقود الحكومية  ع�ن اجراء مزايدة 

علنية لتاجري كافرتيا النفط والغاز –موقع كرمة عيل 
فعىل  الراغبني باالشرتاك يف املزايدة تقديم مستمسكاتهم اىل لجنة البيع 
وااليجار يف رئاس�ة جامعة الب�رصة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

اجور نرش االعالن وكافة الرسوم املالية  والقانونية املرتتبة عىل ذلك.
علم�ا ان  موع�د املزايدة هو الس�اعة العارشة صباح�ا يف كلية النفط 
والغ�ار/ موق�ع كرمة عيل يب�دا يف اليوم 15 الخامس ع�رش من اليوم 

التايل لنرش االعالن يف الجريدة 
ويجب عىل املزايد مراجعة ش�عبة العقود  الحكومية /رئاسة الجامعة 
قب�ل ي�وم املزاي�دة الطالع ع�ىل ال�رشوط القانوني�ة والفني�ة وتقديم 
املستمس�كات مرفقة معها التامينات القانوني�ة البالغة 1.900.000 
مليون وتس�عمائة الف دينار بش�كل صك مصدق المر جامعة البرصة 
وللمزي�د م�ن املعلوم�ات مراجعة ش�عبة العقود الحكومية /رئاس�ة  

الجامعة
 املستمسكات املطلوبة :
1-هوية االحوال املدنية 

2-شهادة الجنسية العراقية
3-بطاقة السكن 

4-تامينات اولية حسب مامؤرش ازاءها
5-كتاب براءة ذمة من الرضيبة

6-اليسمح بارشاك منتسبي الجامعة يف املزايدة 
االستاذ الدكتور

ثامر امحد محدان 
رئيس اجلامعة

اعالن 
ارض زراعية للبيع 

 – دون�م   600 املس�احة 
ناحية  مقاب�ل  النارصية 
البطح�اء  - الس�عر 30 
عراق�ي  دين�ار  ملي�ون 
– م�ن يرغ�ب يف ال�رشاء 
االتص�ال ع�ىل الهاتف / 
اب�و   /  07807854849

مصطفى .
فقدان

فقدت مني الوثيقة املدرسية  الصادرة من متوسطة الشيخ املفيد واملعنونة 
اىل وزارة الرتبي�ة املديرية العامة واملرقمة 264588 بأس�م )حس�ن موىس 

ياسني ( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 2146/ب/2017
التاريخ 2017/9/12

اىل املدعى عليهم /1- فاخر محمود عبد الحس�ن 2- رش�دي عبد الصاحب 
مهجر 3- اياد عودة غليم

اعالن
اق�ام املدعى مدير عام مرصف الرافدي�ن اضافة لوظيفته الدعوى البدائية 
املرقم�ة 2146/ب/2017 ضدكم يطلب فيها الحك�م بالزامكم بالتضامن 
والتكاف�ل بتاديتكم له املبل�غ املدعى به والبالغ ثالثون مليون وس�بعمائة 
وواحد وعرشون الف وخمسمائة واربع وخمسون دينار والذي يمثل املبلغ 
املتبقي من مبلغ القرض م�ع مجموع الفوائد واملطالبة بالفوائد الفصلية 
والتاخريي�ة املرتتب�ة وفق�ا للعقد امل�رم معك�م وتعليمات ادارت�ه العامة 
اعتب�ارا من 2017/5/8 ولح�ني التادية  الفعلية م�ع تحميلكم مصاريف 
الدعوى والرسوم  واتعاب املحاماة وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي ملنطقة ش�ط العرب الحوامد ش13-

ش17 والخليج العربي وحي املهندس�ني قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
يف صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور يف موعد املرافع�ة املصادف يوم 
2017/9/24 يف حال�ة عدم حضوركم او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا 
القايض
محمد قاسم عبود

اعالن دعوة دائنني 
نحن املصفيان فراس س�الم غازي عالء بالس�م جاسم 
لرشك�ة دار املس�تقبل للتألي�ف و الن�رش و التوزي�ع 
املح�دودة ادع�و كل م�ن ل�ه ح�ق و دين ع�ىل الرشكة 
مراجعتي عىل العنوان التايل العراق -بغداد -املنصورم/ 

906 ز/60 د/14 
املصفيان 
فراس سالم غازي وعالء بالسم جاسم

اعالن 
اىل الرشيكة / ايمان ابراهيم صالح 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة بناء عىل 
العقار املرقم 9990 .

الرشيك 
قيص قيس مهدي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد/الرصافه االتحاديه

دار القضاء يف حي الشعب
محكمة بداءة الشعب
العدد/404/ب/2017

اىل/املدعى عليه) مثنى هاشم مزعل(
اعالن بالحكم الغيابي

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 404/ب/2017 
يف  2017/8/20 والق�ايض بألزام�ك بتأدي�ة للمدعي ) 
ابراهيم هاش�م مزعل ( مبلغ قدره ) خمسة وعرشون 
ملي�ون دينار( وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي وتأيي�د املجل�س املحيل حي الش�عب 
وختم املجلس البلدي تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتني وعند عدم الطعن بالحكم خالل املدة القانونية 
والبالغ�ة )30(يوم�ا س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية وفق االصول.
القايض
عبد الخالق عمران موىس

محكمة بداءة البرصة 
العدد: 607/ب/2017

التاريخ: 2017/9/12 
اعالن 

املدع�ون / أس�ماء محم�د ش�اكر وطرف�ة إبراهي�م 
خلف ورع�د واحمد وحامد ومنى ومحمد امني وس�عد 
ومصطف�ى ومحم�ود أوالد محمد ش�اكر عبدالوهاب. 
املدع�ى عليه�م / س�عاد محم�د ش�اكر عبدالوه�اب 

وعبدالحافظ وحكيمة اوالد عبدالوهاب عيل. 
تبي�ع محكمة بداءة الب�رصة العقار تسلس�ل 9/660 
القبلة ومس�احته 354 مرت مربع و37 سم وهو عبارة 
عن دار س�كن تقع يف منطقة سكنية يف منطقة القبلة 
القديم�ة بالقرب من جامع الع�رب خلف مركز رشطة 
الب�رصة، وانه يتكون من طارمة امامية ومرفق صحي 
خارج�ي ومخ�زن واس�تقبال وه�ول وغرفت�ني منام 
ومطب�خ وحمام ومرفق صح�ي يف الطابق األول ودرج 
يؤدي اىل الطابق الثاني املؤلف من غرفتني منام ومطبخ 
وحم�ام ومرفق صح�ي. البناء من الطابوق ومس�قف 
بالكونكري�ت م�ا ع�دا البيتونة مس�قفة بالش�يلمان 
واالرضي�ة مبل�ط ال�كايش درج�ة عمرانه قدي�م، وانه 
مش�غول من قب�ل عائلة املدع�ي حامد محمد ش�اكر. 
فمن له رغبة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة مع دفع 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
البالغ�ة ثالثمائة وخمس�ة واربعون ملي�ون وثالثمائة 
ألف دينار وس�تجرى املزايدة الس�اعة الثانية عرش من 
ظهر الي�وم الثالثني لليوم التايل لن�رش اإلعالن ويتحمل 

املشرتي أجور املناداة.
القايض / علوان بربوت البزوني

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد2065/ب/2017
التاريخ 2017/9/13

اعالن
اىل املدعى عليه /احمد موىس كاظم

اق�ام املدعي مدير م�رصف الرافدين 
–اضاف�ة لوظيفته الدع�وى البدائية 
املرقمة 2065/ب/2017 امام هذه 
املحكم�ة ض�دك والتي يطل�ب فيها 
الحكم بالزام�ك بتادي�ة املتبقي من 
مبل�غ الق�رض البال�غ 34678332 
اربعة  وثالثون وستمائة الف وثمانية 
وس�بعون وثالثمائة واثنني وثالثون 
دين�ار عراقي م�ع مجم�وع الفوائد 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
ملنطق�ة القبل�ة علي�ه تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني يوميتني بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 
املرافعة املواف�ق 2017/9/27 وعند 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض 
علوان بربوت البزوني 

فقدان
املرقم�ة  اللوح�ات  من�ي  فق�دت 
 2 1 9 0 /2 1 9 3 /2 1 8 1
كمرك�ي  ادخ�ال   2203/2174/
مؤق�ت ص�ادر م�ن مديري�ة كمرك 
رشك�ة  بأس�م  الجنوبي�ة  املنطق�ة 
)cccc الصينية (فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مديرية التسجيل العقاري العامة
يف  العق�اري  التس�جيل  مالحظي�ة 

الزبري
رقم 6243

التاريخ 2017/8/30
التسلسل 823 

املحلة الجمهورية 
اىل املواط�ن الس�يد /مهن�د قاس�م 

نارص
تفهيم

بناء عىل طلبك املؤرخ 2017/7/23 
اج�ري الكش�ف ع�ىل العقار الس�يد 
عدن�ان عب�د الكري�م حمي�د اتضح 
ان�ه يحم�ل التسلس�ل 823 محلة /

الجمهورية ولدى الرجوع اىل اضبارة 
العقار املوصوف اعاله والتحقق من 
االوراق الثبوتي�ة الدالة ع�ىل العائدة 
علما ان س�جل اس�اس املحلة يشري 
ان العق�ار مل�ك رصف ) خ�ايل م�ن 
العائدية ( فاما ان يكون غري س�جل 
ولم يصدر له س�جل وفقدت اوليات 
تس�جيله بسبب احرتاق اوليات هذه 
الدائرة وبناء عليه تقرر تبليغك بهذا 

التفهيم
املالحظ

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة

العدد 6244
التاريخ : 2017/8/30

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 2017/7/23  
لتس�جيل تمام العقار املرقم 2274 محلة الجمهورية بأسم /قاسم 
نارص حس�ني مجددا باعتبار حائزا له بصف�ة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري) 43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا العقار تقديم 
مالدي�ه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا 
من الي�وم التايل لنرش هذا االعالن  وكذلك الحض�ور اىل موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة

العدد 6242
التاريخ : 2017/8/30

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2017/7/23  لتسجيل 
تم�ام العق�ار املرق�م 194 محلة الرش�يدية  بأس�م /رازقية عباس 
عب�د اللطيف مج�ددا باعتبار حائزا له بصفة املال�ك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري) 43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا العقار تقديم 
مالدي�ه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا 
من الي�وم التايل لنرش هذا االعالن  وكذلك الحض�ور اىل موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
العدد 321/ش/2017
التاريخ 2017/9/13

اعالن
اىل املدعى عليها /زمن فالح عبد الحسن

اقام زوجك املدعي محمد عبد الرسول زبال الدعوى الرشعية املرقمة 
321 /ش/2017 ام�ام ه�ذه املحكمة يطلب فيه�ا تصديق الطالق 
الرجع�ي الغيابي الذي اوقعه خ�ارج املحكمة امام رج�ل الدين عيل 
رجب وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض حس�ب كتاب مركز 
رشط�ة الف�او بالع�دد 68 يف 2017/9/12 ورشح القائ�م بالتبلي�غ  
م�ن كونك مرتحلة عن قض�اء الفاو وتاييد املجل�س املحيل يف قضاء 
الفاو عليه تقرر تبليغك نرشا  بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 2017/9/24 ويف حالة  عدم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض
معتر صالح الحسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 356/ب/2017
التاريخ 2017/9/14

اىل املدعى عليه 
)صدام حسني عسكر(

اعالن
اقام املدعي ) محمد عزيز مدلول  ( الدعوى املرقمة 356/ب/2017 
واملتضمن�ة طلب�ه باج�ر مثل اتع�اب املحام�اة وبالنظ�ر  ملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد مخت�ار املنطقة 
املؤي�د م�ن قائمقامية قض�اء كربالء وكت�اب وزارة التج�ارة دائرة 
التخطي�ط واملتابعة قس�م حاس�بة التموين وكتاب قس�م ش�ؤون 
مكاتب املعلومات ش�عبة الحاسبة يف كربالء واقوال الشخص الثالث 
مختار املنطق�ة عدنان تيكان خليف  عليه ق�ررت املحكمة تبليغكم 
بصحيفتني رس�ميتني يوميتني  محليتني واسعتي االنتشار للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/9/24 الس�اعة 
الثامن�ة صباح�ا ويف حال عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنكم 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري

بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري...
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط  وللمرة 
الثانية عن تأجري االم�الك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة 
اىل مديرية بلدية الزبيدية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رق�م )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجع�ة مديري�ة بلدي�ة  الزبيدية خالل ف�رتة )15( 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل من صدور هذا االعالن 
مس�تصحبني معهم التأمينات القانوني�ة البالغة )30 %( من 
القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وستجري 
املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االع�الن يف مقر البلدية اعاله 
يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور النرش واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل 
املس�تأجر جلب هوي�ة االحوال املدنية مص�ورة واصلية ويتم 
االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 

الصدد.

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 9859 

التاريخ 7 / 9 / 2017
اعالن قيمومة وفقدان

اىل املدعو / حارث غايب جاسم
قدمت زوجتك ميثاق س�عيد كاظم طلب 
اىل ه�ذه املحكمة بطل�ب يف نصبها قيمة 
علي�ك الدارة ش�ؤونك باعتب�ارك مفقود 
تق�رر  علي�ه   2015  /  3  /  15 بتاري�خ 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني لغ�رض 
حضورك امام هذه املحكمة او من ينوب 
عنك قانوناً ويف امل�دة القانونية ويف حالة 
عدم حضورك للمحكمة بتنصيب زوجتك 

قيمة عليك ووفق االصول  
القايض / فارس شبيب الزم

العدد 21521/3517
التاريخ 2017/9/7

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 2435 

التاريخ:   2017/9/11

مساحة رقم الملك نوع الملكت
الموقعمدة االيجارالملك

ساحة وقوف 1
مدخل المدينةسنة واحدة1212م1192السيارات

مقابل السوق القديمسنة واحدة900م12شواطيساحة خضراء2



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1519(  االحد 17 ايلول 2017

          هيثم الطيب

بعد ان لحس�ت اصابع قدمي اليمنى تناولت قدمي 
اليس�رى ولحس�ت اصابعي جميعه�ا ، نظرت في 
عينيها الت�ي كانت تظهر غضبا واضحا ولكن ماذا 
عساي ان افعل وانا ارى اصابعي تختفي في فمها 
واحدا اثر االخر !.الماس�اة االخط�ر كانت االلعاب 
التي نمارس�ها خالل الليل المحموم واالسئلة التي 
تطرحها باس�تمرار وبكائها الطويل والمرير حين 
ننتهي من ممارسة الحب ، ولم اكن مندهشا ايضا 

لسؤالها الذي تكرره دائما
- لماذا تكره الحمير ؟

وكنت اقول لها مثل كل مرة تسألني :
- انس�ي ذل�ك ، البش�ر مخادع�ون وحمق�ى ، ان�ا 
اكرهه�م بعض االحيان اكثر م�ن الحمير ، الم اقل 

لك ذلك ؟ 
وحي�ن انتهي من كالم�ي يظهر حم�ار ابيض من 
تح�ت االرض لكي يقبلها وهي ترتعش فأحاول ان 

اساله:
-لماذا ايها الحمار ؟

لكنه يختفي وتبقى اسئلتها قاسية وكانها تنتزع 
مني اعترافا يدينني 

-اسمع .. رائحتك مثل البول
هذه المسالة شديدة التعقيد فعندما اصبحت حامال 
ادمنت على موضوع الحمل مع انها لم تكن تنجب 
فهي لم تنجب يوما وه�ذه هي الحقيقة وهي كل 
مايمكن تصديق�ه، مايقلقني انه�ا كانت تحتفظ 
بلس�ان غلي�ظ تظهره عندما كان�ت تراني ، وعلى 
العموم فانه�ا كانت تاكل مث�ل اي حمار وترفس 
مثل�ه وتعاند مثل اي حمار ايضا وحتى هذا الوقت 

نست طبعا انها عاقر ابدية .
ترى ماذا يفعل الحمار عندما تمطر السماء ؟ البد 
انه يقف دون حراك وهو مذعن لشعور الضعف هذا 
، لعلي الحظت هذا وراي�ت انه من االفضل لحمار 
ان يتعلم الكالم الني اريد ان اس�مع الكلمة االولى 
التي س�ينطق بها ، لكن الماساة ان الحيوانات في 
زمنن�ا هذا عجيبة واالعجب منه�ا هو هذه المراة 
الت�ي لم تتوان ع�ن طرح االس�ئلة ولحس اصابع 
قدم�ي . من مجموعت�ي القصصي�ة )احيانا وبال 

معنى (الصادرة عن دار الشؤون الثقافية 2017

يف ساعة متأخرةقصة قصرية.. مأساة محار ابيض

لن انساك ..

            حسن الساعدي
  

في ساعة متأخرة
تنزلق العبارات بصمت

عند فوهة البوح
تتابع خطاها برفق

لترسم حكاية أخرى
من حروف متوجعة

اختلطت مع نافذة عشق
يداعب جنون ملتهب

ارتشف رحيق زهرة عاشقة
غفت على صدر الليل

وكأنها تعزف لحنا للخيال
يسافر بعيدا عبر األثير

مع سذاجة أحالم مبعثرة
نحرتها وجوه متشنجة
ابتعدت مليا عن التفكير

عند مثواها األخير...!
في ساعة متأخرة

تتساقط الشجون متراقصة
على نبض مشاعر نازفة

من مداد قلب كسير
اتخذ من معراج الليل

نافذة يتسرب من خاللها
فيض من ماء العيون 

لتقبل ثغر قمر عليل 
حجبت نوره غيمة سوداء

يبست المتبقي من أوصاله
عند حافة التدوير ...!

             مؤيد عبد الزهرة

لن انساِك ..
سأعوُد يوما ما

ألرى وجهِك الضاحِك 
كيف يراقُص القمَر..

فالليالي هنا طويلٌة جداً 
لكْن ثمة توهٌج بديٌع الح في األفِق  

ربما كان وجهِك 
أتذكر تماما ..

كيَف يشعُّ في حضرِة اللقاِء
وان لم يكْن

 هو 
سأتظاهر كان حلماً 

حلماً ال أشبُع ِمْنُه

ثالثون بحرًا للغرق
ص�در عن منش�ورات المتوس�ط – إيطاليا، كتاٌب ش�عريٌّ جديد للش�اعر 

والكاتب البحريني قاسم حّداد، حمَل عنوان »ثالثون بحًرا للغرق«.
ال يحت�اُج ق�ارئ، أو عاب�ُر، بحار قاس�م ح�ّداد، إلى وق�ٍت طوي�ٍل إلدراِك 
الوحشة التي تصيُب الشاعَر، وتبّيِن االختالِط بين أّيامه هذي وبين ذاكرتِه 
وأش�خاِصها، إذ يتحّرُك الش�اعُر سريًعا كمن يريُد تس�ديَد ديون للتجربة، 
للحياِة، للحاضرين ولمن كانوا حاضرين، للغائبين ولمن يستعدون للغياب. 
ابت�داًء م�ن اإلهداء الذي اختار قاس�م ح�داد أن يخّص بِه نجل�ُه »مهيار«، 
مروًرا بأغلب نصوص المجموعة، يمرُّ بالناس كمن يريُد السالَم أو الشكَر 
أو ال�وداع. تتن�وُع قصائ�د »ثالثون بحًرا للغ�رق« ما بيَن نص�وٍص نثرّيٍة، 
وقصائ�د حّرة، وما بيَن قصائد التفعيل�ة. وال تختلُف اللغُة فيها، عن اللغة 
الرصين�ِة الصلبِة التي كت�َب فيها صاحب »الجواش�ن، والنهروان« معظَم 
أعمالِه األدبية، التي فاق عددها الخمسة عشر..«ثالثون بحًرا للغرق« جديد 
قاس�م حداد، وجديد براءات المتوس�ط )وهي مجموعة إصدارات خاصة 
فقط بالش�عر، والقصة القصيرة، والنصوص، أطلقتها المتوسط احتفاء 

بهذه األجناس األدبية(، جاء في 160 صفحة من القطع الوسط

ص�درت حديث�اً رواي�ة »أث�الم ملغومة بال�ورد« للكاتب�ة صابرين 
فرعون، وتقع الرواية في )112( صفحة من القطع المتوسط عن 
دار فضاءات للنش�ر والتوزيع في َعّمان، تتحدث عن العنف األسري 
واضطهاد المرأة من قبل المرأة كما الرجل. تعرض الرواية حكايات 
نساء تعرضن للعنف اللفظي والجسدي من قبل الزوج واألب واألخ 
وزوجة األب، كما تتعرض للفس�اد المؤسساتي الذي يعيق مجرى 
العدال�ة وبع�ض الظواهر الت�ي تفكك أواص�ر األس�رة والمجتمع 
كالش�عوذة والزواج المبكر والطالق..أهدت الكاتبة الرواية للنساء 
الناجي�ات من مع�ارك الع�ادات والتقالي�د، فتقول: إلى م�ن أتأمل 
غفوتها بين ذراعّي النوم، تلثم طفولتها الموءودة وزواجها الغائر 
في الصمت والخضوع، ُتربت على روحي كلما مسني وجع الحياة.. 
إليه�ن، تحدبت مالمح�ي وتقوس صوتي م�ن صرخاتهن البكماء، 
ه�ن اللواتي يس�تيقظن بتوقيت قلوبهن ليرممن خ�راب الحروب، 
ويزرعن جدائل طفالتهن بالحرية والثقة واألمومة..إلى حبيس�ات 

الُعرف وقد تكدس الغبار على حليبهن، فُسلبن نعمة العطاء..

أثالم ملغومة بالورد

هل األدب نوع من الرتفيه؟
           محمد حياوي 

هل األدب في نهاي�ة المطاف مجرد 
ترفيه؟ هذا الس�ؤال سبق وأن طرح 
على طاولة النقاش وأثار العديد من 
الرؤى المتفاوت�ة، إذ غالبا ما يفهم 
الترفي�ه على أّن�ه وس�يلة لتخفيف 
المل�ل النات�ج ع�ن روتي�ن الحي�اة 
اليومّي�ة، أي بعب�ارة أخ�رى ش�يء 
لي�س ضرورياً ج�ّداً، لكنَّ�ه خيار ما 
من الخيارات البس�يطة أو المتاحة، 
ما ل�م يكن لدينا ش�يء أفضل نقوم 
ب�ه. فالبع�ض يقرأ كتاب�اً لمجرد أن 
أصدقاءه ق�رأوه، وهو خي�ار يمكن 
اس�تبداله بس�هولة ف�ي مش�اهدة 
برنام�ج تلفزيوني أو قضاء س�هرة 
مع األصدقاء أو التعّرف إلى أشخاص 
جدد وما إلى ذلك. وإذا كانت التفسير 
عل�ى هذا المنحى، ف�أّن األدب يدخل 

ضم�ن وس�ائل الترفي�ه، حت�ى ل�و 
كان ه�ذا الترفي�ه مرتبطا بالمعرفة 
والمعلوم�ات وعوالم الخي�ال. لكن 
البعض يعّد الفن بش�كل عام واألدب 
جدي�را  إنس�انيا  منتج�ا  بخاّص�ة، 
باالهتم�ام وأعم�ق بكثير من مجرد 
وس�يلة للترفيه، عل�ى الرغم من أّن 
الكثير من البشر يستخدمون القراءة 
كن�وع م�ن تس�ريب الضغوطات أو 
مس�كنات اإلجهاد. وفي الواقع فأن 
عدداً قليالً من الفالس�فة فهموا تلك 
العالقة على هذا النحو، وس�عوا إلى 
ردم اله�وة بين األدب أو الفن الراقي 

والفنون الهابطة.
وحس�ب أفالط�ون ف�إن التأّمل في 
الجم�ال هو ف�ي نهاي�ة المطاف ما 
يجع�ل الحياة تس�تحق العيش..كما 
الش�خصية والمتع�ة  العواط�ف  أّن 
الجمالي�ة تفاع�ل أعظ�م بكثير من 

التأثي�ر ال�ذي يخلّف�ه تداول الس�لع 
األخرى، وهو ما تدعو إليه الفلسفة 
األخالقية عموم�ًا. يقول فريدريش 
شيلر، الفيلسوف والكاتب المسرحي 
المع�روف، ف�ي ه�ذا الش�أن، “من 
خالل الجمال يس�تطيع المرء إيجاد 
طريق�ه إلى الحري�ة”. وإذا أخذنا ما 
يعتقده هؤالء المفكرون والفالسفة 
العظماء بش�أن الجم�ال والجمالية 
على محمل الجّد، سيصبح لدينا سبب 
وجيه للش�ك في أن تقديرنا للفنون 
ال يمك�ن، بل ينبغ�ي أاّل يقتصر على 
مج�رد الترفيه. لك�ن على الرغم من 
ذلك، ف�أن األمر مقتص�ر فقط على 
أولئ�ك الذين يكلّفون أنفس�هم عناء 
البحث ومعرف�ة كيفية القراءة، وإاّل 
فإن األمر سيفش�ل حتى في عملية 

الترفيه، كونه سيكون ممالً للغاية.
وهناك وسائل أسهل بكثير من األدب 

والف�ن لتحقي�ق اإلث�ارة التي يمكن 
العثور عليها في السوق. فالمعروف 
عن األدب الحقيقي أّنه يس�بب عدم 
الراح�ة واألل�م أحياناً، وه�و منتج 
غريب وصعب، ويحضرني هنا قول 
س�بينوزا “كل ش�يء جيد هو شيء 
المنال”.وحتى  صعب ونادر وبعي�د 
إذا كان األدب ه�و محاولة اختيارية 
للمش�اركة ف�ي تجرب�ة الكاتب وما 
يقترح�ه م�ن عوال�م ورؤى خيالية 
)وليس الترفيه(، فإّن الش�يء المهم 
ال�ذي ينبغ�ي ذك�ره هنا ه�و أّن من 
يعتقد ب�أّن األدب يوّس�ع المدركات 
العقلية لدى البش�ر ويساعدهم على 
فهم أش�ياء وأفكار جديدة، فإن مثل 
تل�ك الفائ�دة المرجّوة من�ه، يمكن 
أن نجده�ا أيض�ا بواس�طة ق�راءة 
التاريخ أو دراسة الكيمياء وحساب 
التفاض�ل والتكام�ل وغيره�ا م�ن 

المجاالت الت�ي تتطلب تركيزاً عقلياً 
وفه�م ما هو ليس بديهيا أو تلقائيا. 
رّبم�ا يع�ّد البعض األدب ف�ي نهاية 
المط�اف مجرد ترفيه، اس�تنادا إلى 
التي  المتناقض�ة  التص�ورات  بعض 
ذكرته�ا، لكنه ف�ي جمي�ع األحوال 
ترفيه مفيد بشكل ال يصّدق. وأعتقد 
أن التمييز بين الترفيه واألدب يعتمد 
بدرج�ة أكبر على الفصل التعس�في 
واإلش�باع  الف�وري  اإلش�باع  بي�ن 
طويل الم�دى كظاهرتين مختلفتين 
المحّصلة،  اإلنسانية.وفي  للحاجات 
فأن الكتابة بطريقة أو بأخرى، هي 
في األساس وسيلة للترفيه لكل من 
الكات�ب والق�ارئ. إذا م�ا غضضن�ا 
الط�رف ع�ن المعان�اة واآلالم التي 
والتحفي�زات  األول،  منه�ا  يعان�ي 
العقلية والخيالية التي يحصل عليها 

الثاني بفعل القراءة.

»إغفاءة فوق رمال متحركة!«
إضاءة على نص الشاعر »جاسم ال محد اجلياشي«

           بقلم/ حسين الساعدي

إغفاءٌة /�� فوق رمال متحركة!
بيني وبينَك 

حلم رْخو /�� تقاسمتُه أمانينا 
الالزوردية !

مقلتاك شاردتان 
ومقلتاي ضائعتان 

تختزالن قصص العشق /�� تْنِطقان 
كل شيء /� إال الحقيقَة !

ُتخاتالن الفرح /�� الخوف 
لهما هوية ٌ!

كيف الثبات /� إًذا
وهّو يتمطى 

بكل هدوٍء وروية !
فتعاَل/�� نستل بهدوٍء 

مزالج باب هذا
الحلم الرْخو /�� الراقص لظاُه 

على أنغام ريح 
شمالية /�� واحذْر

أولئَك /� العسَس المطلة َ
فوهاُت أعينهم !

على طول مدياته الشرقية 
والغربية !!

هم صياُدو األمل 
بأناقٍة معهودة !

تمّسْك بمصباحَك جيداً
فقبلَك ديوجين 

يشكو ضياع مصباحِه
نبثُّ الصوَت أعلى

أع � لى 

أ
ع
ل

ى /� غناًء
نصلي صلواتنا خلَف تالل 

الضوء الزائِف 
يجيء الصدى /�� هنا يرسو شراُع

غربتنا البعيدة ِ
هنا نقبض على اذرع 

الضوء كْي ال تالمس َ
جرَحنا ويصرخ !

واعلم /� ؟ بان اللظى لن يؤدَي رقصته 
إال إن عانقته الريُح !

في سقف هذا الحلم الرخو !
يجيء الصدى 

عكس أنبثاق الصوت 
رخو

رخو 
رخو 

ضع يدك في يدي /� اُشبكها 
فنعدو معاً 

عيناَك لهفتان 
وعيناي حرقتان 

عيناك بوابتان 
يسكنهما الدمع

وعيناي نافذتان 
مشرعتان للقمع!

تعال نكتْمهما حسرتْين 
ندفْنهما خيبتْين 

عنَد تالل اللظى الراقص 
خلف أسيجة الريح !

قراءة النص الش�عري ، عملي�ة معرفية 
قب�ل أن تكون أستكش�افية ، يمكن على 
ض�وء ه�ذه الق�راءة الوصول إل�ى فهم 
، م�ن خ�الل  الن�ص  وإدراك مكنون�ات 
منه�ج وصفي يتبن�ى المعايي�ر النقدية 
، األس�تداللية واألنطباعي�ة ، ألن الن�ص 
في أغلب األحيان ال يس�عفنا في الولوج 
بحرية أوسع إلى قراءة مفتوحة لمعرفة 

فلسفة الشاعر . 
وعن�د ق�راءة نص الش�اعر “جاس�م ال 
حمد الجياشي” )إغفاءٍة /�� فوق رمال 
متحرك�ة!( ينبغي أن نبح�ث عن مداخل 
الن�ص بي�ان ما يحمل�ه م�ن رؤى ، وما 
يختزن�ه م�ن دالالت ، وكش�ف المضمر 

فيه .
الذي يس�توقف القارئ مذ أول وهلة هو 
حالة )األنده�اش( أن يكون )الحلم( من 
)األمان�ي( !!! وه�ذا المعن�ى إن دل على 
شيء إنما يدل على عمق الواقع المرعب 
الذي يعيش�ه اإلنس�ان )العراقي( ، حين 
يصل به الحال أن تك�ون )األحالم( جزء 
من )أماني( يرجى أن تتحقق ، كذلك نرى 
إنس�ان هذا ال�)حلم الرخو( ال�)إغفاءة( 
مس�تلقي عل�ى )رم�ال متحرك�ة( ، في 
طريق�ه أن يك�ون كابوس�اً ، ألن�ه نتاج 

مقلتين شاردتين ضائعتين .
بيني وبينَك 

حلم رْخٌو /�� تقاسمتُه أمانينا 
الالزوردية !

مقلتاك شاردتان 
ومقلتاَي ضائعتان

الش�اعر يجس�د خطاب�اً قلق�اً، مرتبطاً 
أرتباطاً كلياً بالوطن ممزوجاً بالمشاعر 
الوطني�ة الت�ي تن�م ع�ن قلق�اً وجودياً  
ووطني�اً ، فخط�اب العيني�ن ينتهي إلى 

خطاب قلق وطنياً .
)مقلتاك ش�اردتان( والش�رود يعبر عن 
قلق نفسي ينم عن فقدان المرء إحساسه 
بالم�كان والزم�ان وع�دم قدرت�ه عل�ى 
اإلدراك واإلنشغال في أمور أخرى التمت 
للواق�ع بصل�ة .و)مقلت�اَي ضائعت�ان( 
اإلنس�ان وفق المنظور الوجودي يعيش 
الضي�اع والقل�ق واأللم ، فه�و عالق في 
دوامة عميقة من الضياع ، اليستطيع أن 
يتعرف م�ن خاللها على ذات�ه ، ومعرفة 
ال�ذات ه�ي إش�كالية معق�دة يعانيه�ا 

اإلنسان المعاصر .
هاتان المقلتان تحمالن )هوية( ، وسؤال 
يطرح ب�)هدوٍء وروية !( ، كيف الثبات؟ 
الس�ؤال يحمل في طيات�ه )أزمة هوية( 
، ق�د ينتج عنها )أزمة وع�ي( تؤدي إلى 
ضياع تل�ك )الهوية( ونهاي�ة وجودها . 
كي�ف ال ، وهناك واقع مأزوم متش�ظي 

منفعل يتوسد  )رمال متحركة( .
هاتان المقلتان ال�)شاردتان/ضائعتان( 
)تخت�زالن( كل ش�يء )إال الحقيق�ة( ، 
الغائب�ة عن الوج�ود في ظ�ل صراعات 
األدلج�ة ، وه�ي مصدر إش�كالية جدلية 
عند الفالس�فة ، ونتيجة هذه اإلشكالية 
ت�م أدلجتها مم�ا أدى ال�ى ضياعها بين 
األجته�ادات ووقوعه�ا بين إش�كاليات 

ومزالق فكرية متعددة . بيني وبينَك 

حلم رْخٌو /�� تقاسمتُه أمانينا 
الالزوردية !

مقلتاك شاردتان 
ومقلتاَي ضائعتان 

تختزالن قصص العشق /�� تْنِطقان 
كل شيء /� إال الحقيقَة !

ُتخاتالن الفرح /�� الخوف 
لهما هوية ٌ!

كيف الثبات /� إًذا
وهّو يتمطى 

بكل هدوٍء وروية !
حلم يبح�ث عن منف�د لله�رب ، يتلمس 
مزالج لينجو به من فوهات أعين العسس 
. أس�تحوذوا عليه من أركانه )ش�مالية ، 

شرقية ، غربية(
فتعاَل/�� نستل بهدوٍء 

مزالج باب هذا
الحلم الرْخِو /�� الراقص لظاُه 

على أنغام ريح 
شمالية /�� واحذْر

أولئَك /� العسَس المطلة َ
فوهاُت أعينهم !

النص يحمل ش�كوى وهواجس وضياع 
وطن تتقاذفه رياح التقس�يم وصراعات 
تذه�ب ب�ه ال�ى المجهول ، وط�ن يحمل 
مصب�اح )ديوجي�ن( ف�ي وض�ح النهار 
باحث ع�ن رجٍل ف�ي معاج�م ال�رج�ال 
)أونس��ت م��ان( ش��ريف ، فاض��ل ، 
ص�ادق ، مخل��ص ، متواضع ، ب��ريء 
، الش�اعر يحث على التمس�ك بالمصباح 

حتى اليؤدي به األمر الى ضياعه .

تمّسْك بمصباحَك جيداً
فقبلَك ديوجين 

يشكو ضياع مصباحِه
الغرب�ة أن ينفص�ل االنس�ان ع�ن ذات�ه 
ثم ينته�ي به أن ينفصل ع�ن المجتمع ، 
وهذه الغربة ش�كلت جزء من إنسان هذا 
الوطن المحملة عينه ب�)اللهفة ، الحرقة 

، الحسرة ، الخيبة( .
ضع يدك في يدي /� اُشبكها 

فنعدو معاً 
عيناَك لهفتان 

وعيناي حرقتان 
عيناك بوابتان 

يسكنهما الدمع
وعيناي نافذتان 

مشرعتان للقمع!
تعال نكتْمهما حسرتْين 

ندفْنهما خيبتْين 
عنَد تالل اللظى الراقص 

خلف أسيجة الريح !
النص يمت�از بعمق المعنى والتنوع الذي 
يحدث دهش�ة وتفاعل واتس�اع داللي . 
فهو -النص- يحمل قضية وطن وهموم 
إنس�ان . فالش�اعر يقدم نموذجاً شعرياً 
منزلق عن الداخل العراقي ، منحته رؤية 
وجودي�ة لحاض�ره من خالل م�ا يمتلك 
م�ن وعي أبداعي ومعرف�ي . فهو يزاوج 
بين حالة األنكسار وحالة مرارة اللحظة 
التي يمر بها الوطن . ينسج من خاللهما 
الكثي�ر م�ن الص�ور الش�عرية المثقل�ة 

بالهموم .
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أمينة خليل: حضوري السينامئي تم بالصدفة
أمين�ة خلي�ل، فنان�ة مرصي�ة ش�ابة 
اس�تطاعت ان تجد لنفس�ها مكانا بني 
نجم�ات جيله�ا وتكون ضم�ن قائمة 
املمثالت اللواتي يفضل صناع الس�ينما 
والتليفزي�ون االس�تعانة به�ن، حت�ى 
اصبح وجودها عىل الشاشتني الفضية 
والصغ�رة كب�ر كل ع�ام. وكان م�ن 
املف�رض ان تش�ارك امين�ة يف س�باق 
عي�د االضحى الس�ينمائي بثالثة افالم 
و«الش�يخ  و«الخلي�ة«  »الكن�ز«  ه�ي 
جاكس�ون«، لك�ن الفيلم االخ�ر، قرر 
فري�ق عمل�ه مش�اركته يف مهرجانات 
س�ينمائية منها تورنتو والجونة، ليتم 
تأجيل طرحه اىل ش�هر اكتوبر املقبل..

بدوري�ن مختلفني تمام�ا، أطلّت امينة 
عىل جمهور س�ينما العيد، ب�دور فتاة 
ذات ش�خصية قوي�ة تعاني من مرض 
الرسطان وتتعاىف من�ه وتربطها قصة 
ح�ب باحم�د ع�ز يف فيل�م »الخلي�ة«. 
ومغني�ة يف احد املاله�ي الليلية يف فرة 
حكم امللك فاروق ملرص، يقع يف غرامها 
رئيس البوليس الس�يايس الذي جس�د 
دوره محمد س�عد، اىل ان يقررا الزواج 

قبل مفاجاة النهاية.
امينة خليل كان لنا معها هذا الحوار.

حض�ورك  يك�ون  الن  خطط�ت  ه�ل 
السينمائي بهذه الكثافة؟

ال، االم�ر حص�ل بالصدف�ة ألن مواعيد 
تخ�ص  مس�ألة  ه�ي  االف�الم  ط�رح 
ال�ركات املنتجة واملوزع�ة وال عالقة 
يل به�ا كممثل�ة يف الوقت نفس�ه اعترب 
نف�ي س�عيدة الح�ظ به�ذه الصدفة 
النني م�ن خاللها اطليت عىل الجمهور 
ع�رب عملني الثن�ني من كب�ار مخرجي 
الس�ينما وهم�ا رشيف عرف�ة وطارق 
العري�ان. اىل جان�ب ان كال منهم�ا ل�ه 
س�مات وظ�روف مختلف�ة تماما عن 
االخر. م�ن ناحية اخرى، لم تكن هناك 
مشكلة يف تنسيق مواعيد التصوير الن 
»الخلية« كنا ق�د بدانا العمل عليه قبل 

اكثر من عام.
وما وجه االختالف بني كال املخرجني؟

كل واح�د منهما له طريقته واس�لوبه 
يف قي�ادة املمثل�ني وينتمي اىل مدرس�ة 
مختلف�ة واملقارن�ة بينهم�ا ال تج�وز 
وتعلم�ت منهما تفاصي�ل كثرة  انهما 
كان�ا حريصني عىل ان تكون تجربتهما 
الجدي�دة عرب الفيلم�ني مختلفة تماما 

عن اعمالهما السينمائية السابقة.
واي العملني راهنت عىل نجاحه؟

من الصع�ب ان أرجح كفة فيلم منهما 
عىل اآلخر النني ش�اركت فيهما كبطلة 
وحمايس ل�كل منهما متس�اوي بل ان 
املقارنة بينهما يف حد ذاتها هي مسألة 
ال تجوز فواحد يقدم عدة فرات زمنية 
م�رّت بها م�رص بني الحقيق�ة وخيال 
املؤلف وه�و »الكنز«، والثان�ي احداثه 
ويناق�ش  الحالي�ة  الس�نوات  تخ�ص 
االرهاب والحرب ضده وهو »الخلية«، 
ووفقا الختالف القصة يختلف الدوران 
الذي�ن اقدمهما فيهم�ا وكممثلة كنت 

بحاجة لهذا التنوع الثبات قدراتي عىل 
تغير نمط االدوار باستمرار.

لكن الرومانس�ية جمع�ت بينهما، هل 
تفضلني هذا النمط؟

ال ع�ىل االط�الق، اخت�ار وفقا ل�الدوار 
الت�ي ُتعرض عيل واتحم�س لها وربما 
يش�اهدني الجمه�ور يف دور رشي�رة، 
فاملس�ألة له�ا مقاييس عدي�دة اهمها 

جودة الدور.
فيل�م  م�ع  تجربت�ك  تجدي�ن  وكي�ف 

»الكنز«؟
سعيدة بها للغاية فهي مختلفة وجاءت 
نتيجته�ا بهذا الش�كل بفض�ل مخرج 
العمل رشيف عرفة كما ان الش�خصية 
التي اجسدها فيها كثر من التفاصيل 
الت�ي كنت اتمنى تقديمه�ا وهي لفتاة 
الخمس�ينيات  ارس�تقراطية تعيش يف 
م�ن الق�رن امل�ايض ووج�دت فيها كل 
االشياء التي اتمناها، هذا باالضافة اىل 

ان هذا العمل منحني فرصة لقاء نجوم 
كثرين.

تظهرين فقط ببعض املش�اهد يف فيلم 
»الخلية«....

صحيح، املشاهد قليلة لكن الدور مؤثر 
يف االح�داث ومختل�ف عم�ا قدمته من 
قبل. اضافة اىل انني اس�تمتعت بالعمل 
تحت قيادة املخرج طارق العريان الذي 

اعشق افالمه واتابعها دائما.
وم�اذا ع�ن تعاون�ك الثاني م�ع النجم 
احم�د ع�ز بع�د تقديمكما للمسلس�ل 

االذاعي »الديزل«، يف رمضان املايض؟
احم�د عز م�ن اكثر الش�خصيات التي 
تعرف�ت عليها يف الوس�ط الفني لطفا، 
وهو فنان محرم يحم�س املمثل الذي 
يقف امامه يف مشاهده ويضفي حالة 
من الس�عادة عىل الكواليس. خصوصا 
انن�ا قدمنا يف الفيلم الخ�ط الروماني 
لقص�ة ح�ب تجمعن�ي ب�ه كضاب�ط 

للقوات الخاصة وانا اظهر بش�خصية 
فتاة قوية جدا تدعى سلمى ويف البداية 
تك�ون س�خيفة وتغل�ق ع�ىل نفس�ها 
االبواب الي حديث ولكن بمرور االحداث 

نفهم سبب ذلك ونتابع التطورات.
م�ع  الثال�ث  التع�اون  ع�ن  وم�اذا 

الفنانمحمد ممدوح؟
اشعر باننا كالش�قيقني كما ظهرنا يف 
مسلس�يل »جراند اوتيل« ثم »ال تطفئ 
الش�مس«، وبيننا كيمي�اء مميزة وهو 
فن�ان موه�وب ولدي�ه جمه�ور كب�ر 
يعش�ق اداءه التمثييل وأسعد بالوقوف 

امامه.
وما تقييمك ملش�اهد االكش�ن املقدمة 
ض�د  الح�رب  ضم�ن  العم�ل  خ�الل 

االرهاب؟
انبه�رت به�ا لدرجة كبرة، فاالكش�ن 
املق�دم يف العم�ل بالفع�ل لم اش�اهده 
يف الس�ينما املرصي�ة من قب�ل وواضح 
ج�دا املجهود الكبر ال�ذي بذله املخرج 
ط�ارق العري�ان وباق�ي طاق�م العمل 
خالل أشهر التصوير الطويلة وسعيدة 
لتقديرالجمهور لذلك ووجوده يف املركز 
االول بش�باك التذاك�ر حيث ت�م تنفيذ 
املش�اهد باتقان ش�ديد فنحن ش�عب 

يعشق االكشن.
وم�ا االختالف الذي حمل�ه »الخلية« يف 

تناوله لقضية االرهاب؟
القص�ة الت�ي كتبه�ا ص�الح الجهيني 
َعرضت االره�اب من خ�الل جماعاته 
وخالي�اه وكش�فت مص�ادر تمويل�ه 
التي تعت�رب اقرب اىل ب«بزنس«وعملية 
تجاري�ة.  م�ع إظه�ار طريق�ة تفكر 
والجان�ب  الجماع�ة  له�ذه  املنتم�ني 

االنساني لهم وعالقاتهم بأرُسهم.
اخرا.. كيف وجدت مشاركتك كضيفة 

رشف يف فيلم »الشيخ جاكسون«؟
س�عيدة جدا بهذا العمل وبكوني احدى 
عن�ارصه واتمن�ى ملمثلي�ه وصناع�ه 
ومخرج�ه عم�رو س�المة التوفي�ق يف 
جولته�م باملهرجانات وص�وال اىل دور 
العرض املرصية ملتابعة االصداء حوله.

إسامعيل يس
وعبده موتة!

الظاه�رة ألفنية عمره�ا قصر.. وربما أكثر من بداي�ة ألحلم ثم تبدأ - تحت 
وه�م النجومية الزائفة - يف االرتعاش التدريجي حتى تبدأ عتمة األيام التى ال 
تتوق�ف عن ألصهيل وتبدأ ظاهرة جدي�دة - بحكم املنطق الطبيعى - مرتدية 
عب�اءة الفتونة أو ألبالهة أو حتى النحنحة التى تش�به ص�وت وابور الجاز، 
فيب�دأ التصفيق والهتاف والرصيد البنكي وقب�ل أن يكتمل الحلم ألوهم ينفد 

ألرصيد وينطفئ الشهاب رسيعا مثلما بدأ.
ويف زمن أصبحت فيه النجومية تقاس بما يتقاضاه املمثل، أو ما يحققه من 
إيرادات، وليس ما يقدمه من حالة فنية تثر الدهش�ة والجدل، وتخلق مناًخا 
مغايرًا للسائد البليد، أصبح كل فنان يضع أمامه جدوال بأجور أآلخرين وكلما 
تج�اوز واحدا فيهم، وصارت األم�وال تتدفق يف البنوك واملش�اريع التجارية، 
تدفق املجارى يف ش�وارع القاهرة، زاد إيمانه بأنه يمىض يف الطريق الصحيح 
نح�و النجومية، وال يهم بعد ذلك قدم فًنا يحرك الواقع الراكد ويس�عد الناس 
أم ال، حص�ل ع�ىل جوائز وغطيان كازوزة أم حصل ع�ىل فروة الخروف، فقد 
أصابت�ه والعياذ بالله خبط�ة ألنجومية فصار يهتف وإن�ى وإن كنت األخر 
زمان�ه.. آلت بما لم تس�تطعه األوائل، ومن ه�ؤالء.. أو عىل رأس هؤالء عبده 

موتة، الشهر بمحمد رمضان، الذى لم يأت بما أتت به أألوائل وال األواخر!
محم�د رمضان دخ�ل النجومية من بوابة الس�بكية، الت�ي قدمته من خالل 
تل�ك التوليفة التى دعت البع�ض إىل املطالبة بمنع عرض أفالمه، التى تكرس 
للبلطجة والعنف، صورة رامبو املرصى الذى يقتل جيش�ا لوحده بعون الله، 
ويمد ي�ده يجيب آخر عيل يف حوارى مرص م�ن زعازيعه، وألن صعود عبده 
موتة كان رسيًعا - بش�كل اس�تثنائى - فقد أصابه بال�دوار، ولم يعد يعرف 
أي�ن ينتهى الوه�م.. وأين تبدأ ألحقيقة ه�و األوحد واألعظم واألعىل س�عرًا، 
واألكثر إيراًدا، وكأننا نقدم تجارة غر مروعة وليس فًنا، ومن هنا أصبحت 
ترصفات عبده موتة مثاًرا للجدل والسخرية دائًما، خاصة عندما نر صور 
الس�يارات الفارهة التى اشراها، ربنا يديله كمان وكمان، ويشرى أتوبيس، 
وأخرًا.. تمطع عبده موتة.. وأعلن بثقة يحسد عليها أن أفالم إسماعيل يس 

تيء للجيش املرصي!
ول�و كان عبده موتة يدرك الفرق ب�ني الراجيديا والكوميديا، ولو تأمل قليالً 
تل�ك األف�الم التى يهاجمه�ا، ألدرك أنها تك�رس لقيمة العس�كرية املرصية، 
وتمجد القوات املسلحة، ويا عم عبده إسماعيل يس كان حالة فنية مدهشة، 
أضح�ك املاليني ىف الوطن العربي لم يق�دم أفالما من عينة أفالمك حيث يفتح 
ك�رش الزبون باس�تمتاع أو يجيب مصا رينه أألرض أو يس�تحم ىف بركة من 

الدماء وكأنه دراكوال!.

بقعة ضوء

محمد الرفاعي

شذى حسون تتخىل عن اللهجة العراقية!!
أعلنت الفنانة العراقية ش�ذى حسون، 
يف حس�ابها عىل »توي�ر« إطالق أغنية 
س�تحمل  املغربي�ة  باللهج�ة  جدي�دة 
عنوان: »الدنيا مس�يباش« وستنرها 
ع�رب »يوتي�وب«. وه�ي م�ن كلم�ات 
الشاعر س�مر املجاري، وألحان مهدي 
ل�ه�ا  األوىل  األغني�ة  وه�ي  موزي�ن، 

باللهج�ة املغربي�ة. وأنتجته�ا رشك�ة 
»روتانا«.وآخ�ر أعم�ال الفنان�ة كانت 
أغنية »فرعون« وهي من كلمات طالل 
وألح�ان خالد املريخي، وصورتها تحت 
إدارة املخ�رج ع�الء االنص�اري يف ثاني 

تعاون بينهما بعد كليب »مزيون«. 
وحس�ون هي مغنية عراقية / مغربية 

اش�تهرت عرب فوزها يف املوس�م الرابع 
م�ن برنام�ج املواهب س�تار أكاديمي 
س�نة 2007 وتعت�رب أول أنث�ى تف�وز 
الربنام�ج.  م�ن  العربي�ة  بالنس�خة 

حالي�اً، وُتع�د م�ن أش�هر املغنيني يف 
العالم العربي، وُتع�رف بلقب »بنت 

الرافدين«.

فوجئت املمثلة املرصية الش�ابة مها ص�ربي بردود الفعل 
التي أدى إليها نر صورتها األخرة واعتقاد الكثرين أنها 
للنجم�ة ليىل علوي، حي�ث أعترب الكث�رون أنها تظهرها 
نسخة طبق األصل عن الفنانة ليىل علوي بحسب ما أكدت 
ملوق�ع »بوابة فيتو«.كم�ا أعربت عن حزنه�ا من الهجوم 
الذي شّنه البعض ضد ليىل علوي متوجهة بالتعزية بوفاة 
والدته�ا مؤكدة أن�ه رشف كبر لها بأن تكون تش�به ليىل 

علوي.وعرب حس�ابها الرسمي عىل أحد مواقع التواصل 
االجتماعي قالت: »يرفني أكون شبه الفنانة الجميلة 
الرقيق�ة لي�ىل عل�وي. أنا فج�أة لقيت الدني�ا اتقلبت 

وعملوا حوار بسبب صورة من جلسة تصوير«.
وتابعت: »أنا اتخضيت لكن من زمان بس�مع التشبيه 
الجمي�ل م�ن قرايب�ي وأصدقائ�ي. بس لكل ش�خص 

شخصيته املختلفة وأتمنى أكون يف نصف جمالها«.

القاهرة – انطلقت النجمة املرصية داليا 
مصطف�ى يف تصوي�ر مش�اهدها األوىل 
ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلس�ل 
“الكربي�ت األحم�ر”، وال�ذي ت�م تغير 
عنوان�ه إىل “الكارما”..وم�ن املق�رر أن 
يعرض العمل شهر نوفمرب املقبل، حيث 
أن املخ�رج س�يف يوس�ف يض�ع خطة 
زمني�ة للتصوير لتس�ليم ال�10 حلقات 
األوىل للقناة الفضائية “أون تي يف” التي 

تعرض املسلسل.
وم�ن جانبه ق�ال أحمد الس�عدني بطل 
القن�اة  إن  س�ابق،  وق�ت  يف  املسلس�ل 
العارض�ة للمسلس�ل والرك�ة املنتجة 
طلبت�ا تقديم جزء ث�ان من العمل خالل 

الفرة املقبلة، خاصة بعد النجاح الكبر 
والصدى الواس�ع الذي حققه املسلس�ل 
إث�ر عرضه مب�ارشة، مؤك�دا أن قضية 
باهتم�ام  وتحظ�ى  ش�ائكة  املسلس�ل 
قطاع كبر من الجماهر، كما أن خيوط 

املسلسل تقتيض تقديم جزء ثان.
وت�دور أح�داث املسلس�ل ح�ول ضابط 
)أحم�د  س�ليمان”  “معت�ز  الرط�ة 
الس�عدني( ال�ذي يق�وم بالتحقي�ق يف 
قضية حول اش�تعال منازل دون س�بب 
واضح، ويقوم أهل املنطقة التي تشتعل 
فيه�ا املن�ازل بإحض�ار مش�عوذ يدعى 
“ش�مس”، اعتقادا منهم أن تلك املنازل 
تش�تعل بس�بب الجن، ويقوم املش�عوذ 

بفعل أش�ياء غريبة إلزالة الجن، 
وهي كتابة حروف ورموز ورسم 

أش�كال غريب�ة عىل بع�ض الورق 
ويرمي ال�ورق يف املاء الذي يش�تعل 

وهو تحت املاء.
ويش�ارك يف بطول�ة الج�زء الثاني من 

مسلسل “الكربيت األحمر” أو “الكارما” 
كل من أحمد الس�عدني وداليا مصطفى 
وريهام حجاج وهاني عادل وعبدالعزيز 
مخيو، وزكي فطني عبدالوهاب وابتهال 
الرصيطي وأحمد عبدالله محمود ووفاء 
قمر والتونسية سمرة مقرون وصربي 

عبداملنعم، وهو من تأليف عصام 
الشماع وإخراج سيف يوسف.

قادت املطربة الس�ورية ميس حرب عرضا موس�يقيا غنائيا 
بعنوان »عش�ق« عىل مرسح املتحف األثري يف مدينة سوسة 
التونس�ية، ضمن خت�ام منتدى التعبر الفني ب�ني الثقافات 

الذي تقيمة منظمة آناليند وجمعية »نحن نحب سوسة«.
واس�تقطب العرض مجموعة فنانني من دول مختلفة عربية 
وأجنبية، منها إيطاليا وإس�بانيا واليونان وس�ورية واملغرب 
وتون�س، ومن هؤالء الفنانني مورين�ا كامباني وعماد أمراح 
وإيفيني�ا النو.وجاء العرض املوس�يقي بطابع خاص ومميز 
بمضمونه، حيث جس�د الحب والس�الم يف نصوص القصائد 
القديمة والتي قام بتلحينها وتوزيعها الفنانون املش�اركون 
يف الع�رض وبلغ�ات ع�دة، ومنه�ا قصيدت�ان صوفيتان لكل 
م�ن ابن الفارض ورابعة العدوي�ة قامت بتلحينهما وأدائهما 
الفنان�ة حرب إىل جانب قصائد صوفي�ة أخرى غنتها للحالج 

والس�هروردي من ألح�ان التونس�يني رفيق الغرب�ي وأيمن 
سعيد.وامتاز الحفل بحالة موس�يقية روحية عالية أشاعت 
أجواء جميلة من االنس�جام الكبر ب�ني الفنانني والجمهور، 
كم�ا كان يف كثر من مقاطع الع�رض الغنائي تداخل جميل 
بني القصائد العربية الت�ي تغنيها حرب والقصائد األجنبية 
الت�ي يغنيه�ا باق�ي الفنانني.وع�ن مش�اركتها يف ع�رض 
»عش�ق« قالت »كان جمي�اًل جداً التعرف ع�ىل فنانني من 
مختل�ف أنح�اء العال�م يحمل�ون الفكر نفس�ه والحس 
باملس�ؤولية تج�اه الف�ن والحي�اة«، مبين�ة أن »تونس 
أصبحت مكاناً قريباً من قلبها ومحبباً لديها بما حملته 
لها من مش�اركات يف فعالي�ات مميزة يف هذا العام مع 
الكث�ر من الح�ب من أهلها وم�ن جمعية نحن نحب 

سوسة«.

املطربة السورية ميس حرب تغني للحب 
والسالم يف تونس

أول تعليق لشبيهة ليىل علوي.. 
أمتنى أكون يف نصف مجاهلا«

داليا مصطفى تدخل »الكارما«

سيمون: أنا خبرية يف علم األبراج واألخطاء اإلمالئية تستفزين
تح�ب  النجم�ة س�يمون  أن  ع�ىل رغ�م 
االحتف�اظ بأرسارها بعيداً ع�ن األضواء، 
لكنها كش�فت الكثر منها، فتكلمت عن 
عالقته�ا بعلم األب�راج، مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي، حبه�ا لالس�تيقاظ مبك�راً، 
وتنظي�م ج�دول يومها. كم�ا تكلمت عن 

عالقتها بالقراءة والرياضة.
- ما هو روتينك الصباحي؟ 

أس�تيقظ باك�راً وأتاب�ع األخب�ار وأنظم 
جدول يومي.

- كيف تتابعني األخبار؟
م�ن خ�الل التلفزي�ون، وع�رب تطبيقات 

الهاتف.
- أجمل مكان للصبحية؟ 

البيت.
- ما هي أدوات العناية التي تستخدمينها 

يومياً؟ 
األدوات التي تستخدمها أي فتاة يف حياتها 
اليومي�ة، من كريم�ات ومرطبات خاصة 

بالوجه واليدي�ن، ولكن ال أحبذ املبالغة يف 
أي يشء.

- ما أكثر ما ُيضحكك؟ 
األفالم الكوميدية.

- رّس ال نعرفه عنِك؟ 
أنا خب�رة يف علم األبراج، وقبل أن أتعامل 
م�ع أي ش�خص ال ب�د م�ن أن أتع�رف 
ع�ىل برج�ه لك�ي أع�رف تفاصي�ل 

شخصيته.
- ال�يء الذي ال ترك�ني املنزل 

من دونه؟ 
هاتفي الخلوي.

- ما هو أّول يشء اش�ريته كانت 
ل�ه قيمة كبرة وما زلت تتذكرينه 

أو تملكينه؟ 
ال أتذكر شيئاً حالياً.

- وبَم تتفاءلني؟ 
بضحكة األطفال.

- ماذا نجد دائماً يف حقيبة يدك؟ 
الهاتف والكارنيهات  أشياء بسيطة، 

الشخصية واملال.
- من صاحب الفضل عليك؟

هناك كثرون، لك�ن أبرزهم املنتج طارق 
الكاشف الذي قدمني يف مجال الغناء.

- كم لغة تتقنني؟
 العربية واإلنكليزية والفرنس�ية، وغنيت 

باليونانية يف أغنية »يف الجنة«.
- م�ا أكث�ر تطبي�ق تواص�ل اجتماع�ي 

تتعاملني به؟
معظ�م التطبيق�ات، لك�ن ربم�ا أكثرها 

»توير« و»فايسبوك«.
- م�ا الذى يس�تفزك يف وس�ائل التواصل 

االجتماعي؟
فيه�ا  يق�ع  الت�ي  اإلمالئي�ة  األخط�اء 
جمهوري، واس�تخدام الس�باب من أجل 
الدفاع عن وجهة نظر تجاه موضوع ما.

- هل تحبني املجوهرات؟
أحب منها البسيطة وامللونة.

- ما هي عالقتك بالقراءة؟
أنا من عش�اق القراءة، وأقرأ دائماً الكتب 

العربية واألجنبية.
- ما أنواع الطعام الذى تحبني تناوله؟

كل ما هو مفيد للصحة، فأنا أحافظ عىل 
صحتي جيداً.

القاهرة: طرحت الفنانة السورية وعد البحري أغنيتها الجديدة 
»نس�يت أن�ا مني« ع�رب YouTube وع�رب املتاج�ر اإللكرونية 
املختلفة. ونرت األغنية كذلك عرب صفحتها عىل »فيس�بوك« 
حي�ث القت ردود فعل إيجابية بني متابعيها، فيما لم تحس�م 
ما إذا كانت ستقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب أم ال.

كت�ب كلمات األغنية هاني صارو ولحنها رشيف الوس�يمي 
وقام بتوزيعها أحمد عبد السالم. ويقول مطلعها:نسيت انا 

مني انا اليل معاها شوفت الخر
ومعاها فرحت كتر 

وملا تعبت انا كنت اليل واقفة معاك
نسيت انا مني

انا وحدة عاشت ترضيك
وتزعل من اليل يجي عليك

انا اليل بجد يف عينيها كانت شايالك
مجروحة مش عارفة خالص ارتاح

ده عمري ف لحظة عدى وراح
ونفي اعرف انا قرصت معاك يف ايه
خلتني اقول فعال مافيش احساس

ومن الدنيا تعبت خالص
تعب قلبي وبعدك مني حآمن ليه..

وعد البحري تطرح 
أغنية منفردة
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              المستقبل العراقي / سيف المالكي

شاركت وزارة الشباب والرياضة يف اعمال 
امللتق�ى العراق�ي االملاني الراب�ع لالعمار 
واالس�تثمار وال�ذي انعق�د يف العاصم�ة 

االملانية برلني عىل مدى االيام املاضية
ع�ام  مدي�ر  امللتق�ى  يف  ال�وزارة  ومث�ل 
دائ�رة االس�تثمار والتموي�ل الذات�ي عيل 
الشهرس�تاني ال�ذي اك�د ان امللتقى كان 
ناجح�ا وعرضت فيه العدي�د من الفرص 
الش�باب  تخ�ص  الت�ي  االس�تثمارية 
والرياض�ة وع�دد م�ن مش�اريع الطاقة 
واالعم�ار، مؤك�دا انه نقل تحي�ات وزير 
الش�باب والرياضة الس�يد عبد الحس�ني 
عبطان للمنظمني ورؤية وبرامج الوزارة 
للنهوض باملنشأت الش�بابية والرياضية 

من خالل االستثمار 
واوض�ح قائ�ال ان اله�دف م�ن امللتق�ى 
الرواب�ط االقتصادي�ة ب�ني  ه�و تمت�ني 
جمهوريت�ي الع�راق وأملاني�ا االتحادي�ة 
والرتوي�ج ملش�اريع االس�تثمار يف العديد 
وتقوي�ة  االقتصادي�ة  القطاع�ات  م�ن 
الرواب�ط بني رجال األعم�ال من الجانبني 
وتعزيز التبادل التجاري الذي ش�هد نمواً 
مضطرداً خالل الس�نوات األخرية وبلغت 
قيم�ة املب�ادالت التجاري�ة خ�الل الع�ام 
2016 ح�وايل 1.3 ملي�ار يورو”. وش�هد 
املؤتم�ر حض�ورا رس�ميا م�ن الجانبني 
العراقي واالملاني ممثال بوزيري الكهرباء 
الوطني�ة  الهيئ�ة  ورئي�س  والتخطي�ط 
لالس�تثمار وع�دد م�ن ال�وكالء وامل�دراء 
العامني وسفري جمهورية العراق يف برلني 
ووزي�رة االقتصاد االملانية وس�فري املانيا 
يف بغ�داد اىل جان�ب عدد كبري م�ن رجال 
االعمال واالقتصاد من البلدين الصديقني 
وتأتي مش�اركة الوزارة بناءا عىل الدعوة 
املوجهة لها من قبل غرفة التجارة العربية 

االملانية التي ترشف عىل املؤتمر .

               المستقبل العراقي / متابعة

أك�د الفرنيس زي�ن الدين زي�دان، املدي�ر الفني 
لري�ال مدري�د اإلس�باني، أّن غي�اب الربتغ�ايل 
كريس�تيانو رونال�دو، عن الفري�ق قد يصب يف 

مصلحة امللكي.
وقال زي�دان يف املؤتم�ر الصحفي ملب�اراة ريال 
سوس�ييداد: »غي�اب كريس�تيانو مؤث�ر ع�ىل 
الفريق، لك�ن لدينا عدد من الالعب�ني الرائعني، 
كما أّن األمر قد يكون مفيًدا عىل املدى الطويل، 

إذ يحصل صاروخ ماديرا عىل فرصة للراحة«.
وتابع: »جاريث بيل يحت�اج إىل وقت لكي يعود 
م�ن اإلصاب�ة، ويصب�ح بأفض�ل ح�ال، ولكن 
االنتق�ادات ال تتوق�ف، أرى أن الالع�ب يتط�ور 
تدريجًيا ويف طريقه للعودة ألفضل مس�توياته، 
وأتمنى أن يسجل هدفني أمام سوسييداد حتى 
ينخف�ض مع�دل االنتق�ادات، وتتغ�ري الصورة 

عنه«.أوض�ح: »جاري�ث لن يتمكن م�ن العودة 
ملس�تواه تح�ت هذا الضغ�ط، وم�ا يهمني هو 
تحفي�ز الالعب، وما يرغب في�ه هو، وفيما عدا 

ذلك، ينبغي التحيل بالهدوء مثيل«.
ويف ظ�ل غي�اب العبني كب�ار مثل كريس�تيانو 
رونال�دو وكريم بنزيمة، ع�ن الهجوم يف مباراة 
الغ�د،  ل�م يرغب املدي�ر الفن�ي يف وضع ضغط 

القيادة عىل بيل.
ورصح يف ه�ذا الصدد: »س�يقوم بدوره، أعتقد 
أن�ه يش�عر بتحس�ن كل ي�وم، كان مل�دة أربعة 
أش�هر خارج الفريق، واآلن لريجع إىل مس�تواه 
الس�ابق يحتاج ألربعة أش�هر أخ�رى، ليعود إىل 
سابق عهده يجب أن نمنحه الوقت ونراه دائما 

بشكل جيد«.
وواص�ل زي�دان: »ال ينبغي أن نظ�ن أن العبء 
كل�ه يقع عىل عاتق بيل ألن كريس�تيانو وكريم 
غ�ري موجودين ، هناك العب�ون آخرون مهمون 

يف الفري�ق، الفارق يصنع�ه الجميع، وليس بيل 
وحده«.

للص�رب  يحت�اج  »دان�ي س�يبايوس  وأض�اف: 
قلياًل، بالطبع ه�و العب مهم للفريق وأرغب يف 
مش�اركته، ولكّنه م�ازال بحاجة لبعض الوقت 

ليتفهم طريقة اللعب ويتأقلم عليها«
وأش�ار زي�دان إىل إمكانية غي�اب توني كروس 
ري�ال  مواجه�ة  ع�ن  فاييخ�و  وخيس�وس 
سوس�ييداد، بعد عدم مش�اركتهما يف تدريبات 

الفريق صباح اليوم، السبت.
واختتم: »ريال سوس�ييداد بدأ البطولة بصورة 
جي�دة، ولكنن�ا بحاج�ة للف�وز ألج�ل تعويض 
خسارة 4 نقاط يف بداية الدوري، ولذلك ستكون 

املباراة ممتعة«.
ويحل ريال مدريد ضيًفا عىل سوسييداد ، اليوم 
األحد، عىل ملعب »أنويتا« يف الجولة الرابعة من 

الدوري اإلسباني.

انعقد يف العاصمة االملانية برلني

وزارة الشباب تشارك يف مؤمتر
لالعامر واالستثامر

اكد: لدينا عدد من الالعبني الرائعني

زيدان: غياب كريستيانو رونالدو مفيد.. 
وبيل بحاجة للوقت

برشلونة ينجو من فخ خيتايف وهيزمه بثنائية
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتزع برش�لونة فوزاً بش�ق األنفس 
على مضيفه خيتافي، بهدفين مقابل 
ه�دف، ف�ي المب�اراة الت�ي جمع�ت 

الس�بت،  الي�وم  مس�اء  الفريقي�ن 
ضم�ن  بيري�ز(  )ألفونس�و  بملع�ب 
منافسات الجولة الرابعة من الدوري 

اإلسباني.
بتلك النتيجة، انتزع البارس�ا 3 نقاط 

غالي�ة، محقق�ا ف�وزه الراب�ع على 
التوالي، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة 
في صدارة جدول الليجا، بينما تجمد 
الفريق المدريدي عند 4 نقاط، وبات 

مهددا بفقدان المركز 11.

بتس�ديدة  األرض  أصح�اب  تق�دم 
صاروخية للياباني جاكو شيباساكي 
)39(، ورد الفريق الكتالوني بهدفين 
 62( وباوليني�و  س�واريز  لديني�س 

و84(.

              المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف اإلس�باني ألف�ارو مورات�ا، العب 
تشيلسي اإلنجليزي، عن سعي مانشستر 
يونايت�د، ف�ي الصي�ف الماض�ي للتعاقد 

معه، قبل التوقيع 
م�ع البلجيك�ي 
ميل�����و  و ر

لوكاكو.
وق�ال موراتا 
في تصريحات 

لصحيف�ة 
“ديل�ي ميل” 

البريطاني�ة: “تلقيت عدًدا م�ن العروض 
في الصيف من بينها تشيلسي ومانشستر 
يونايت�د، وم�ن دوريات أخ�رى، ولكنني 
فضلت عرض البلوز، حيث أن أفضل حوار 

تم كان مع اإليطالي أنطونيو كونتي”.
وأضاف: “م�ع بداية الصيف، لم أكن أعلم 
أّن تشيلسي يرغب في التعاقد معي وكنت 
أتصور أنهم سيحاولون التعاقد مع العب 
آخر ربما لوكاك�و أو غيره، ولكن كونتي 
تحدث معي عدة مرات وليس فقط مع فتح 
س�وق االنتقاالت، وكنت أشعر أني مدين 
ل�ه ألنه من وّقع مع�ي لصالح يوفنتوس 

من قبل، ويثق في إمكانياتي”.
وتاب�ع: “كنت أتمنى اللع�ب تحت قيادته 
ولكّنه رحل بعد شهرين فقط من توقيعي 

م�ع يوفنتوس، كما أنني كن�ت قريًبا من 
االنضمام لتشيلس�ي ف�ي 2016 حتى أّن 
س�يزار أزبيليكويت�ا، العب البل�وز، بحث 
وقتها عن شقة لي في لندن ولكني فضلت 

العودة لريال مدريد”.
واختتم: “حينم�ا تحدثت مع كونتي قلت 
ل�ه إنني ل�ن أرحل عن ريال مدريد س�وى 

ألج�ل االنضم�ام لتشيلس�ي، ولذلك 
قررت ارتداء قميص البلوز”.

وانض�����م مورات�ا إل�ى 
 70 تشيلس���ي مقابل 

مليون إس���ترليني، 
أغل��ى  ليصب���ح 
الع�ب ف�ي تاريخ 

إسبانيا.

موراتا يوضح سبب تفضيله تشيليس عىل مانشسرت يونايتد

ماسكريانو قلق
عىل مستقبله
يف برشلونة

           المستقبل العراقي / متابعة

أثيرت الشكوك حول مس�تقبل مدافع برشلونة خافيير ماسكيرانو، بسبب عدم 
استعانة المدرب إرنستو فالفيردي، به في المباريات الماضية للفريق.

وجلس الالعب األرجنتين�ي، على دكة البدالء للمرة األولى في 3 مباريات على 
التوالي ألسباب فنية مع البارسا، حيث كان يغيب فقط بسبب اإلصابة.

وذك�رت صحيفة “مون�دو ديبورتيفو” أن ماس�كيرانو أصبح يش�عر بالقلق 
بس�بب عدم المش�اركة في مباراتي أالفيس وإس�بانيول في الليجا، باإلضافة 
لمباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، في أول مرة منذ أن انضم لبرشلونة 

في 2010.
وكانت آخر مباراة ش�ارك فيها ذو ال� 33 عاما، أمام ريال بيتيس في افتتاح مش�وار 

الفريق بالليجا، والتي فاز بها البلوجرانا بهدفين نظيفين.
ويضع فالفيردي ثقة كبيرة في الثنائي صامويل أومتيتي وجيرارد بيكيه، حيث لم يستقبل 

الفريق أي أهداف حتي اآلن، سواء في الدوري أو دوري األبطال.

ودية العراق وليبيا مهددة باإللغاء
             بغداد/ المستقبل العراقي

باتت مباراة المنتخبين العراقي، والليبي الودية التي كانت مقررة في األول من أكتوبر/تش�رين 
األول المقبل في البصرة، مهدَّدة باإللغاء.

وقال مصدر مقرَّب من االتحاد العراقي في تصريحات لموقع كورة تابعتها “المستقبل العراقي”، 
إنَّ “المباراة باتت مهددة باإللغاء إلصرار الجانب الليبي، على إقامتها مطلع الشهر المقبل، بينما 

يسعى العراق لتغيير الموعد”.
وأض�اف “رغبة الجهاز الفني للمنتخب العراقي، تأجيل المباراة لمدة 3 أيام، لتكون ضمن أيام 
الفيفا، ويس�تفيد من التحاق الالعبين المحترفين، ال سيما وأنَّ أغلب العبي المنتخب العراقي 

محترفين بالخارج”.
وأش�ار “االتح�اد العراقي، خاط�ب الليبي من أجل تحدي�د موعد جدي�د، إال أنَّ األخير لم يكن 
متجاوًب�ا ف�ي موض�وع تغيير موع�د المب�اراة، وقد يتس�بب ذلك ف�ي إلغاء المباراة بش�كل 

نهائي”.
يذكر أنَّ االتحاد العراقي، سبق وأن أعلن رسمًيا تأمين مباراتين وديتين أمام ليبيا، وكينيا في 

البصرة.

الرشطة يضم العبًا جديدًا
             بغداد/ المستقبل العراقي

نجحت الهيئة اإلدارية لنادي الش�رطة، في ضم عمار عبد الحسين، العب 
الميناء السابق، لمدة موسمين.

وق�ال ع�دي الربيعي عضو الهيئ�ة اإلدارية بالش�رطة في تصريحات 
اطلع�ت عليه�ا “المس�تقبل العراق�ي”، “ت�مَّ التعاقد مع عم�ار عبد 
الحس�ين، ليك�ون إضافة جي�دة للفريق ف�ي الموس�م المقبل، لما 

يمتلكه الالعب من مواصفات فنية، وبدنية عالية”.
وأض�اف “الش�رطة ما زال يف�اوض عدًدا م�ن الالعبين، وهناك 
رغبة لدى بعض الالعبين بتمثيل فريق الش�رطة. األيام المقبلة 
ستشهد حس�م بعض الصفقات قبل وصول المدرب البرازيلي 
باكيتا”.وتاب�ع “م�ن المنتظ�ر أن تنطلق اس�تعدادات الفريق 
للموس�م المقب�ل مطلع أكتوبر/تش�رين األول، حيث س�يبدأ 
الفري�ق تحضيراته بع�د أن اس�تقطب نخبة من أب�رز العبي 
ى الطاقم التدريب�ي الذي س�يقوده البرازيلي  ال�دوري، وس�مَّ
باكيتا”.يذكر أنَّ الش�رطة، أبرم صفقات نارية هذا الموس�م، 

أهمها صفقتي أيمن حسين، وعالء عبد الزهرة.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام

ه�ل تعلم أن الس�لحفاه والذبابة واالفع�ى ال تمتلك 
حاسة السمع

هل تعلم أن أقوى عضلة يف جسم اإلنسان هي عضلة 
الفك

هل تعلم أن الجس�م يحتمل ح�رارة حتى 128 درجة 
مئوية

ه�ل تعل�م أن األذن اليرسى أضعف س�معاً من األذن 
اليمنى

ه�ل تعلم ه�ل تعل�م أّن األن�ف واألذن م�ن األعضاء 
الوحيدة يف جس�م اإلنس�ان التي ال تتوّقف عن الّنمو 

طوال فرتة الحياة. 
هل تعلم أّن معدة اإلنسان تحتوي عىل ما يقارب 35 

مليون غدة هضمّية. 
. ه�ل تعلم أّن إس�ماعيل عليه الس�ام أّول من ركب 

الخيل. 
ه�ل تعلم أّن يوم الجمعة س�ّمي بذلك ألّنه ُجمع فيه 

خلق آدم، وقيل الجتماعه فيه مع حواء يف األرض. 
ه�ل تعلم أّن أّول من كتب بس�م الله الرحمن الرحيم 

هو سليمان عليه الّسام.

مهنياً:تس�رتجع قوتك يف العمل وقدرتك عىل 
مواجهة املشاكل والتعامل معها

عاطفياً:األم�ور واضحة بين�ك وبني الحبيب 
ولديك القدرة عىل اتعامل معها. 

مهنياً:تبدو متهوراً الي�وم وتقدم عىل الكثري 
من املغامرات الغري محسوبة 

عاطفياً:تعان�ي م�ن تأثري عاق�ة قديمة وال 
تعرف كيف تتعامل معها. 

مهنياً:تم�ر اليوم بالكثري م�ن التجارب التى 
تضيف لك خربه مهنية 

عاطفياً:ترصفات الحبيب تستفزك وال تعرف 
كيف تتعامل معها. 

تري�د  العم�ل تس�ري كم�ا  مهنياً:األم�ور يف 
وتطمنئ ملجرى األمور

عاطفي�اً:ال تنفعل عىل الحبيب وتحمله كافة 
أخطائك . 

مهنياً:تشعر اليوم بقوة كبرية ملواجهة الكثري 
من األمور العالقة 

عاطفياً:تقب�ل اقرتاحات الحبيب واعمل عىل 
حلها. 

مهني�اً:ال تت�رصف بطريق�ة عش�وائية كن 
منظماً يف أداء مهامك

عاطفياً:ات�رك حري�ة الت�رصف للحبيب وال 
تجربه عىل فعل أمر ال يريده. 

مهنياً:تهتم اليوم بالكثري من القضايا املالية 
العالقة وتحاول أن تجد حلول لها 

عاطفياً:تشغل نفس�ك يف حل مشكلة تتعلق 
بالحبيب. 

مهنياً:توج�ه الكث�ري من االنتق�ادات لزماء 
العمل مما يثري غضبهم 

عاطفياً:ب�دأت تهم�ل الحبي�ب مؤخ�راً لم ال 
تميض معه املزيد من الوقت. 

مهنياً:م�ن األفض�ل أن تكون محاي�داً هذه 
الفرتة يف العمل 

عاطفياً:الكثري من األحداث املتس�ارعه التى 
تمر بها بعاقتك مع الحبيب. 

مهنياً:أن�ت مح�اط بالكثري من الحاس�دين 
خال هذه الفرتة كن حذراً 

عاطفياً:ال تقي�د الحبيب بترصفاتك واعطيه 
املزيد من الحرية. 

مهنياً:تعيش فرتة صعبه تدفعك اىل الترصف 
بطيش 

عاطفياً:الحبيب تغري معك وال تعرف السبب 
يف هذا الترصف. 

مهنياً:أفكارك مش�تته هذه الفرتة وال تعرف 
كيف تترصف 

عاطفياً:تق�رب من الحبي�ب أكثر خال هذه 
الفرتة واعرف ما يحب وما يكره.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:

10 حبة موز

شيكوالتة مذابة

ستيك خشبية

طريقة التحضري:

الع�ي  فيه�ا  وينغ�ز  امل�وز،  يق�ر 

الخشبية.

يغم�س امل�وز يف الش�يكوالتة لتغطي�ه 

بالكامل.

يوض�ع يف الفريزر ملدة س�اعتني وحتى 

يتجمد.

يخرج املوز من الفريزر، ويقدم بارد.

إجراء استثنائي حلامية احليوانات
ال تمثل العاصفة إرما تهديدا للبر فقط، بل يتعدى ذلك التهديد 
إىل حيوان�ات مه�ددة باالنق�راض يف ميام�ي مث�ل النرس أبيض 
الظه�ر أو حتى طائر الب�روش )النح�ام( الوردي..فقبل يوم 
م�ن وصول اإلعصار إرما إىل فلوريدا قامت الحديقة بنقل النرس 
أبيض الظهر م�ن قفصه ووضعته يف غرفة أس�منتية محصنة 
تح�ت األرض مع حيوان�ات أخرى..ويعاني مس�ؤولو الحديقة 
م�ن أجل تأمني الحيوانات واالنتهاء من فحص معدات الطوارئ 
بينم�ا ت�زداد حال�ة الطقس س�وءا قب�ل إرما وه�ي واحدة من 
أقوى العواصف التي يش�هدها األطليس خ�ال قرن من الزمن.

وم�ن املفرتض أن يصل اإلعصار إرما إىل اليابس�ة بغرب ميامي 
مصحوب�ا برياح تصل رسعته�ا إىل 160 كيلومرتا يف الس�اعة..

وأع�ادت أوام�ر اإلخ�اء إىل األذه�ان ذكري�ات اإلعص�ار أندرو 
ال�ذي دمر أجزاء واس�عة من الحديقة ع�ام 1992.ولم يتم نقل 
الحيوانات الكبرية كاألس�ود والفيلة والقردة بعد أن تم تحصني 
أقفاصها بعد اإلعصار أندرو لكن الحديقة نقلت حيوانات أصغر 

حجما مثل طائر البروش إىل أقفاص أسمنتية.

أغرب طقوس االحتفال باحلصاد
يمارس س�كان قري�ة توراجان اإلندونيس�ية طقوس قبائلية 
غريبة لاحتفال بالحصاد الس�نوي، حيث يقوم بحفر مقابر 
أقاربه�م وأحبه�م لحمله�م والس�ري بهم يف موك�ب ضخم يف 
ظاهرة فريدة من نوعها..وبحس�ب ما نرته صحيفة »دييل 
ميل« الربيطانية، فإن س�كان القرية لديهم عاقة وثيقة جدا 
م�ع املوتى، وأحيان�ا يحتفظ�ون بجثث محنط�ة يف منازلهم 
ألس�ابيع أو حتى س�نوات قبل دفنهم..وتظهر صور نرتها 
الصحيفة، قيام الس�كان املحليون باس�تخراج جثث احبائهم 
م�ن القبور وتدليله�م بطريقة مميزة، حي�ث يقوموا بحاقة 
ش�عرهم وبمنحه�م ثياب جدي�دة ووضع الس�جائر بفمهم، 

بهدف لم شمل املوتى مع األحياء مرة أخرى.
وق�ال أحد القرويني »م�ا نفعله هي طريقتن�ا الحرتام املوتى 
لي�س هناك حداد، إنها لحظة فرح بالنس�بة لن�ا ألننا نجتمع 
م�ع أقاربنا املوتى، نحن نحاول تكريمهم ويف املقابل الحصول 
ع�ىل بركاته�م لحص�اد جيد«.حمل املوت�ى ومنحه�م الثياب 

والسجائر.. أغرب طقوس االحتفال بالحصاد يف إندونيسيا.

»منزل القروش«.. هيدد مدينة نيويورك
 يبدو أن الرعب هو الحالة التي سيكون عليها أصحاب أي منزل يفاجأون 
فيه بوجود مخلوقات تنهش لحوم البر بحمام س�باحة أو بحرية قريبة 
أو نحو ذلك، بما يعني أنه قد تحدث أمور مروعة إذا نزل أحد أصحاب املنزل 
ول�م ينظر جيًدا إىل ما بداخل الحمام. ويظهر أن هذا ما حدث، حيث قالت 
ش�بكة »يس بي إس نيويورك« أنه الش�كاوى قد اندلعت وحالة من الرعب 
غطت عىل س�كان إح�دى مناطق مدين�ة نيويورك األمريكي�ة. ويف الحال، 
قامت السلطات باإلستجابة للمطالبات لوضع حد لحالة الرعب املتنامي، 
وذهب املختصون إىل قبو املنزل بمنطقة الجانجفيل، الذي يحوي األسماك 
القاتلة.وذكرت الش�بكة أن السلطات املحلية، رصحت أنها عثرت عىل 10 
أس�ماك ق�رش من بينهم 7 أحاء بمس�بح يقع بقبو يف أح�د منازل، حيث 
اش�تبه املحققون بأن الس�كان يأوون بعد الحيوانات بشكل غري قانوني، 
بوصف ذلك التفس�ري األقرب لكيفية قدوم أسماك القرش للمكان.ولفتت 
الشبكة إىل كام أحد السكان الذي قال، ربما أراد جرياننا يف »منزل القرش 
القيام بعمليات إجرامية بالقروش، وهو ما قد يكون دراما ملسلسل جرائم 

يصبح حديث أمريكا، إذا كان قد تم.

بدون تعليق

ق اليوم..ستيك املوز بالشيكوالتة
طب

عالج غري متوقع لالكتئاب
ق�ال علم�اء بريطانيون إن�ه بات من 
املمكن عاج االكتئاب بواسطة األدوية 
املض�ادة لالتهابات، بعدما خلصوا إىل 

أنه مرض عضوي.
وأض�اف العلماء أنه�م توصلوا إىل هذا 
الح�ل بع�د تش�خيص االكتئ�اب عىل 
أن�ه مرض عضوي ناج�م عن عطل يف 
جهاز املناعة، وفق ما ذكرت صحيفة 
الس�بت.. الربيطاني�ة  “تلغ�راف” 

وتتف�ق هذه الدراس�ة م�ع العديد من 
الدراس�ات الس�ابقة الت�ي ربطت بني 
االكتئاب وجهاز املناعة، وأش�ارت إىل 

أنه مرض عضوي وليس مرضا ذو منش�أ 
عق�يل خالص..ويعاني واح�د من بني 13 
بريطانيا من االكتئاب أو الحرص النفيس، 

وأص�درت الجهات الصحية 64 مليون 
وصف�ة خاصة بع�اج االكتئاب العام 
املايض.ويرك�ز العاج الح�ايل بصورة 
كبرية ع�ىل األدوية املحس�نة للمزاج، 
وخاصة تعزيز هرمون الس�ريوتونني 
يف الدماغ، لكن العلماء باتوا يعتقدون 
اآلن أن النشاط املفرط للجهاز املناعي 
ي�ؤدي إىل الته�اب يف أنح�اء الجس�م 
كاف�ة، محدث�ا أيضا مش�اعر باليأس 
والتعب..وأظهرت الدراسة الجديدة أن 
عاج االلتهاب�ات التي يعانيها الجهاز 
املناعي ينعك�س إيجابي�ا يف الحد من 

حالة االكتئاب.

عروسة تتفاجأ بحيوان الالما

أصيب�ت عروس يف ليل�ة زفافها بالذهول بع�د أن فاجأها 
عريسها بهدية غري متوقعة باملرة.

وكانت العروس فوجئت بحيوان الاما يف يوم زفافها هدية 
من زوجها يوم عرسها، انتابها الفرحة 

والذه�ول لحبها الش�ديد لهذا الحيوان، وذل�ك أثناء إجراء 
جلسة تصوير مع زوجها .
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خمالب القطة االستغناء عن سفري العقل

نهى الصراف يمينة حمدي 

ترى، ما هي أكثر المشاهد قسوة على النفس؟
بالطبع، هي ليست مش�اهد الحروب التي تأكل اليابس واألخضر التي تقتل 
وتجّوع وتش�رد، وال مش�اهد الكوارث الطبيعية؛ التي تأكل اإلنس�ان والحيوان 

والزرع، أو مشاهد انهيار األوطان وَتمّزق الجغرافيا وانحطاط التاريخ.
أشدها قسوة على اإلطالق، هو مشهد طفل يضرب ويعذب وتهان إنسانيته. 
الطف�ل؛ هو مركز الكون، خالصة الروح والحلم ال�ذي مازال في طور التكوين؛ 
الحل�م ال�ذي نتعكز ب�ه على حاف�ة أيامنا، كي ال نس�قط في هاوية ه�ذا العالم 

القبيح.
لم أش�اهد بأم عيني مش�هدا قاس�ياً يتجرأ فيه “إنس�ان” من المفترض أن 
يكون أبا أو معلما، أّما أو مربية، على تعذيب طفل نفسياً وضربه بقسوة بحجة 
تأديب�ه الرتكابه عمال خاطئا..ولكني ش�اهدت بعضهم يصف�ع أبناءه صفعات 
خفيف�ة، يوبخهم أو يمس�ح بكرامتهم األرض، على مرأى ومس�مع من الغرباء 
بسبب أخطاء تافهة ال تذكر ارتكبها الطفل ببراءة أو بدافع الفضول، وكانت تلك 
مناسبات قليلة وقاسية على قلبي تسببت في قطع عالقتي ببعض األصدقاء أو 
المعارف، وتس�ببت أيضاً في “حرماني” من االس�تمتاع بدعوات ونزهات ربما 
ستكون مطعمة بصفعة أو ضربة أو إهانة، يتلقاها كائن وديع تتلخص مصيبته 
في كونه صغيرا في السن بصورة كافية ليكون “تابعاً” لسلطة من هم راشدين 

في كل شيء سوى إنسانيتهم.
هل ه�ذه مبالغة؟ وهل تج�اوزت حدود اللياقة عندما فرضت على نفس�ي 
عزلة اختيارية، لمجرد أن مثل هذه المشاهد تكدر مزاجي وتشعرني بالغثيان؟ 
ال أعرف حقاً..قبل أسابيع منحتني صور نشرت هنا وهناك في مواقع التواصل 
االجتماع�ي وف�ي ألصحف بعضا م�ن الغثيان واأللم النفس�ي؛ ص�ور لطفل تم 
تش�ويه مالمحه بالكدمات من قبل والده المس�خ ألنه رفض أن يس�مع ألكالم 
وطفلة- متسولة تلقت “رفسات” من بعض المارة لغرض إبعادها عن طريقهم 
والتخل�ص من إلحاح حاجتها، وغيرها الكثير من الصور التي يندى لها الجبين، 
ارتكبه�ا آب�اء ومعلمون وأمه�ات أيض�اً؛ األم كان يتلخص دوره�ا في الصمت 
والمصادق�ة على فعل جبان ارتكب بح�ق صغيرها، حيث تقبع الكثيرات، بحكم 
س�يطرة العرف والتقاليد البالي�ة إلى اإلذعان لقرار الزوج ف�ي اختيار الطريقة 
التي يرغب فيها ل�”تأديب” ألطفل وغالباً ما تكون القس�وة هي الخيار األس�هل 
واألسرع. ال أعرف كيف يشعر هؤالء البشر عند ارتكابهم لهذا الجرم وال يهمني 
أمره�م في الغالب، لكني أتس�اءل كثيراً؛ ت�رى ما هو مقدار األلم النفس�ي قبل 
الجس�دي ال�ذي يتكبده هذا الصغي�ر المغلوب عل�ى أمرة وكيف يط�وع كتفيه 
لالنحن�اء للضربات المباغتة التي يتلقاها جس�ده ألصغي�ر وكيف تعبر دموعه 
وهي تسيل بصمت على دهشته وقلة حيلته، وهل يسمح له بالصراخ أم أنه ينام 
ليل�ه وذكرى األلم والوجوه الغاضبة ألقرب الناس إليه تواصل نعيقها في وجه 
أحالمه؟ وكيف يا ترى س�يرى ش�روق الشمس في اليوم التالي ويرتشف حليب 

إفطاره وفي فمه كل هذه المرارة؟
ألش�جاعة أن تكون أنس�انا ال مس�خاً يتلذذ بممارسة س�لطته على كائن ال 
حول له وال قوة، الش�جاعة أمومة أم تصد ضربات المجتمع بنفس أبية لتحمي 
صغيرها كما تفعل بقية الحيوانات في السلم أألدنى هل رأيتم قطة تهادن حين 
يضرب صغيرها كائن من كان أمام عيونها، من دون أن تنش�ب مخالب غضبها 

في وجهه؟

“فّك�ر على الورق، ألن من يفكر على الورق يمس�ك القل�م وينجح أكثر من 
غي�ره”، مقولة ش�هيرة لطالما رددها معظم أس�اتذتنا على مس�امعنا، غير أن 
صدى هذه المقولة لم يعد يتردد كثيرا داخل فصول المؤسس�ات التعليمية، في 

عصر أصبحت فيه األجهزة الذكية جزءا ال يتجزأ من العملية التعليمية.
وليس هذا باألمر السيء، فجميع األجهزة الرقمية وجدت في حياتنا لتبقى، 
نظ�را لم�ا تنطوي عليه من إمكانيات من ش�أنها أن تجع�ل التعليم أفضل، وفي 
نواٍح كثيرة. واألجهزة اللوحية وس�ائل مفيدة جدا في عملية التعلم، فبإمكانها 
أن تس�اعد التالميذ والطلبة على النجاح والتفوق وتثري معارفهم ومعلوماتهم 
ف�ي العدي�د من المجاالت، متى تم اس�تخدامها ألغراض مح�ددة، ولكن ال يجب 
التعويل عليها في كل األوقات أو اس�تخدامها كبديل عن أعظم اختراع في تاريخ 
البش�رية. إنه “القلم سفير ألعقل ورسوله أألنبل وترجمانه أألفضل كما وصفه 
العالم أبو بكر بن أبي داود، وهو محق في ذلك، فلوال القلم لما عرف البشر العلوم 
وال الهندس�ة وال التكنولوجي�ا وال ألكتاب�ة فبفضل القلم خرج�ت أمهات أفكار 
البش�ر إلى النور..وق�د أثبتت العديد من األبحاث أن الكتاب�ة على الورق وتدوين 
المعلومات بخط اليد وخاصة في المحاضرات يقويان الذاكرة ويس�اعدان على 
رفع مس�توى الفه�م واإلدراك ويعمالن على تثبيت ألمعلوم�ات بيد أن االعتماد 
على الكمبيوتر واألجهزة الذكية س�يكون حتم�ا ميزانا دقيقا بين مجموعة من 
المخاطر والفوائ�د. وقد تكون فوائد تلك األجهزة الرقمية مهمة وتجعل الطلبة 
أس�عد وأكثر قدرة على التحكم في التكنولوجي�ا وتدوين المعلومات والمعارف 
بجه�د أقل وفي أوقات وجيزة، ولكن ربما عليهم أيضا القبول بأن اس�تخدامهم 
المكثف للوحة مفاتيح الكمبيوتر بدال من القلم س�يفقدهم القدرة على التفكير 
وتدري�ب قدراته�م الذهني�ة، وهذا ف�ي حد ذاته وصفة النحس�ار ال�ذكاء وقتل 
اإلب�داع. ولك�ن يبدو أن القلم قد انتهى زمانه وخ�ط اليد لم يعد فنا كما كان من 
قب�ل، ولم يعد الكثي�رون اليوم يعيرون�ه اهتماما وأصبحت رداءة الخط س�مة 
مش�تركة بين أغلب التالميذ والطلبة، ولعل هذا م�ا دفع جامعة كمبريدج أعرق 
الجامع�ات البريطانية إلى اتخاذ إجراء يقضي بالتخلي عن الكتابة بخط اليد في 

االمتحانات، والسماح باستعمال األجهزة اإللكترونية.
ولكن اس�تراتيجية التعليم الرقمي التي تدرس�ها العديد م�ن الجامعات في 
دول العالم، لن تقضي فقط بزوال عهد الورق والقلم إلى غير رجعة، بل ستفقد 

األجيال الكثير من القدرات والمهارات الذهنية التي اكتسبوها من أجدادهم.
وق�د اعتبرت األس�تاذة كلير كليف�از، العضو في مختبر الثقاف�ات والعلوم 
اإلنس�انية الرقمية في جامعة لوزان، أن اختفاء القلم قد يمثل صدمة حضارية، 
وتح�وال ال يق�ل أهمية ع�ن التحول ال�ذي أحدثه اخت�راع الطباعة ع�ام 1455، 
مش�ددة على أن عدم الكتابة بخط اليد س�يحرم األجيال من متعة التواصل بين 
الجس�د والورق. القلم ليس مجرد أداة بدائية للكتابة نبكي على زمنها الذي أفل 
ألننا م�ا زلنا عالقين بالماضي وأدواته العتيقة، بل ألن القلم ش�كل قدرتنا على 
التفكير في المعلومات العلمية، والتركيز وترسيخ المعلومات في ذاكرتنا، وهو 
الوس�يلة الرومانس�ية التي تس�اعد الناس على إطالق العنان لألف�كار الدفينة، 

والتعبير عن المشاعر المكنونة في نفوسهم.
“لق�د ضاع�ت أفكار تس�اوي ماليي�ن الدوالرات بس�بب عدم وج�ود عقب 
قل�م رصاص وقصاصة من ال�ورق” كما عبر خبير اإلعالن�ات أليكس أوزبورن 

بفصاحة بليغة.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

»أقنعة آيفون X« حلامية أرسارك

بعد قرار ش�ركة أب�ل بتغيير بصم�ة التعريف إلى تقني�ة التعرف 
عل�ى وج�ه المس�تخدم لفك قف�ل الهات�ف الجديد آيف�ون X ، بدأ 
ع�دد من المواقع اإللكترونية ببي�ع »أقنعة« للوجه، تحمي هاتف 
المس�تخدم أثناء النوم. ووفقا لموقع »ماش�بل«، عرض بائعون 
»أقنعة نوم« لمس�تخدمي آيفون X، بسعر لم يتجاوز 6 دوالرات، 
على مواقع التس�وق اإللكتروني مثل موقعي أمازون وعلي بابا..

وتهدف األقنعة الجديدة إلى تهدئة هواجس كثير من مس�تخدمي 
التكنولوجيا الذين يخشون إمكانية فتح الهاتف خالل نوم صاحبه 
وس�رقة بياناته الش�خصية. وبدأت نقاش�ات عدة بشأن إمكانية 
فتح أقفال الهواتف أثناء نوم أصحابها من دون علمهم وما يثيره 

ذلك من تداعيات.

أجرى العلم�اء البرازيلي�ون أبحاثا أش�ارت نتائجها 
إلى العالقة بي�ن الجوع ونمو الش�عر..ونقلت بوابة 
»EurekAlert« ملخصا للمقال الذي كانت قد نشرته 
مجل�ة »Cell Reports« العلمية.وق�د ت�م تأكي�د تلك 

العالق�ة بن�اء عل�ى رص�د 
الفئران،  م�ن  مجموعتي�ن 
العلم�اء قيودا  حيث فرض 
المجموع�ة  أغذي�ة  عل�ى 
األولى، فيما استمرت فئران 
المجموع�ة الثاني�ة بتناول 

الطعام بشكل طبيعي.
وفق�دت الفئران التي كانت 
تتن�اول %60 م�ن وجبات 
نص�ف  الطبيعي�ة  غذائه�ا 
أش�هر.   6 خ�الل  وزنه�ا 
وع�الوة على ذل�ك ازدادت 
س�ماكة جلود تلك الفئران. 
ازداد ط�ول وكثاف�ة  كم�ا 
ش�عرها والطول اإلجمالي 
لألوعية الدموية في الجلد.

ويعتقد العلماء أن التغيرات 
ناتجة ع�ن تكي�ف الفئران 
م�ع نظ�ام جدي�د لتن�اول 

الطعام، مع العلم أنها صارت تفقد طاقة أقل للحفاظ 
على حرارة جس�مها، األمر الذي أدى بدوره إلى نمو 
ش�عرها.وقال العلم�اء البرازيلي�ون إن النتائج التي 

حصلوا عليها تنطبق على اإلنسان أيضا.

أدى االنفج�ار الشمس�ي األقوى من�ذ 12 عاما، هذا 
أألس�بوع إل�ى ظه�ور الش�فق القطب�ي ف�ي بعض 

المناطق من العالم.
وكان الش�فق ظاه�را للعي�ان خ�الل عطل�ة نهاي�ة 
أألس�بوع حي�ث وص�ل االنبع�اث الكتل�ي اإلكليل�ي 
النات�ج عن االنفجار الذي ش�هدته الش�مس األربعاء 
ألماض�ي والذي يعد األقوى منذ ع�ام 2005، المجال 

المغناطيس�ي للك�رة أألرضي�ة م�ا أدى إل�ى حدوث 
عاصفة جيومغناطيس�ية حادة م�ن الدرجة ألرابعة 
وه�و األم�ر ال�ذي نت�ج عنه ظه�ور أضواء الش�فق 
القطبي في دول القطب الشمالي..وش�وهد الش�فق 
بألوان�ه المذهلة التي تتكون عندما تضرب الجزئيات 
المش�حونة القادمة من الش�مس الذرات في الغالف 
الج�وي ل�ألرض ال�ذي يتكون م�ن غ�ازات مختلفة 
والنيتروجي�ن  األوكس�جين  مث�ل 
فيتم اس�تثارة تلك ال�ذرات لتعطي 
ألوان�ا مختلفة باخت�الف درجات 
عل�ى  ارتفاعها..فاألوكس�جين 
ارتفاع نحو 60 مي�ال ينتج الضوء 
األخض�ر المصفر، وعل�ى ارتفاع 
يعط�ي  مي�ل،   200 نح�و  أعل�ى، 
والنيتروجي�ن  أألحم�ر  الض�وء 
األزرق،  الض�وء  يعط�ي  األيون�ي 
الطبيعي فيعطي  النيتروجي�ن  أما 
البنفس�جي المحم�ر، ولو  الضوء 
كان الغ�الف الج�وي يحتوي على 
غازات أخ�رى مثل غ�از النيون أو 
غاز الصوديوم فكنا سنرى أضواء 
ش�فق قطبي�ة حم�راء وبرتقالية 

وصفراء.

نمو الشعر مرتبط باجلوع! الشفق القطبي يزين السامء 

الصبية الكادحة الكردية العراقية نورجان يوسف حسني تعود إىل ديارها
قصة أمرأة مل تسلب داعش كرامتها وإرادتها يف حياة الئقة

الحلة /المستقبل العراقي / خاص

 ل�م يكن يوم الجمعة الفائ�ت يوماً عادياً، حيث 
اجتمع�ت العدي�د من الناش�طات والناش�طين 
لألحتف�ال بالش�ابة العامل�ة نورجان يوس�ف 
حس�ين الت�ي اضط�رت مع امه�ا وش�قيقتها 
للنزوح من الموصل هرباً من الموجة الظالمية 
لداعش. ل�م يكن األحتفال بهذه الصبية التفاتة 
مجامل�ة او تعبي�ر ع�ن صداق�ات تمكن�ت من 
إقامته�ا فت�رة بقائه�ا ف�ي مدين�ة الحل�ة، إنه 
احتفال بش�ابة كردية عراقية نزحت مع اهلها 
لكنها ب�إرادة متميزة تمكنت م�ن تعلم الكتابة 
بالعربي�ة، خ�الل التحاقه�ا بالعمل ف�ي مكتب 
مؤسس�ة AMAR الخيري�ة الدولية ف�ي الحلة 
مدبرة لش�ؤون المكتب، لتعي�ل عائلتها التي لم 
يكن لديه�ا اي مورد رزق. ول�م تكتف نورجان 
بالعمل مدبرة في مكت�ب AMAR إنما حرصت 
عل�ى االلتحاق بالعدي�د من الدورات لمش�روع 
INVEST ال�ذي تنف�ذه AMAR , ضم�ن توجه 
الدع�م والتمكين للش�ابات والش�بان بالخبرات 
المهنية والفنية المتعددة ليواجهوا اعباء الحياة 

والتمكن من إعالة انفس�هم وعوائلهم وتطوير 
كفاءاته�م، ضم�ن التوج�ه العلم�ي الصحي�ح 
القائ�ل »ال تعط�ي المحتاج س�مكة، إنما اعطه 
ش�بكة ليصطاد ليشبع وُيشبع اخرين«. وهكذا 
كان�ت نورجان واح�دة من 724 ش�ابة وامرأة 
تعلمن في مؤسس�ة AMAR في محافظة بابل 
خ�الل الفت�رة من حزي�ران 2016 لغاي�ة تموز 

2017، بجانب 246 ش�اباً. وتمكنت 607 ش�ابة 
وام�رأة ايضاً من محافظة النجف األش�رف من 
النجاح في دورات تمكين المرأة والشباب خالل 
الفت�رة نفس�ها، فيم�ا كان ع�دد م�ن تخرجوا 
من الش�بان من هذه الدورات ف�ي النجف 254 
ش�اباً. والواضح اقبال الش�ابات والشبان على 
دورات الحالقة وتصفيف الش�عر والحاس�وب 

والخياطة وتعلم االنجليزي�ة ورعاية الطفولة، 
إلى جان�ب الحضانتين اللتي�ن تقدمان خدمات 
لألمه�ات العام�الت، إضافة إل�ى تمكين بعض 
الش�ابات من االلمام بمب�ادئ حضانة األطفال 
ورعايته�م ليتمكن�وا من الحص�ول على فرص 
عم�ل مضافة. لذلك تخرج م�ن دورات التمكين 
1831 ش�ابة وش�اب في المحافظتين. وكانت 

مس�ؤولة برام�ج تمكي�ن المرأة في مؤسس�ة 
AMAR الس�يدة رواق فاضل س�عيدة بالش�ابة 
نورج�ان والخريجات والخريجين في الدورات، 
مؤكدة أن هذه الشابة الكردية العراقية انموذج 
إلرادة االجي�ال العراقي�ة الفتي�ة ف�ي مواجهة 
مصاع�ب الحي�اة وكوارثه�ا م�ن خ�الل دع�م 
المجتمع إلرادتها وتوفير فرص عمل الئقة عبر 

 AMAR مؤسسات المجتمع المدني، التي تشكل
بكل تاريخها منذ انتفاضة العراقيين عام 1991 
نهج�اً منظماً لدعم طموح العراقيين في الدفاع 
عن كرامة اإلنسان وحقوقه، باألخص حقه في 
التعلم والتمكن للحصول على فرص عمل افضل 
بما يحفظ كرامة اإلنس�ان وقدرت�ه على إعالة 

نفسه وعائلته وخدمة المجتمع.

علي عاتب


