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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

الـلـئـيـم إذا قـدر أفـحـش
 وإذا وعد أخلف

ص3املسيحيون خيشون »مطحنة االستفتاء« ويطالبون بتشكيل قوات حلاميتهم

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 دير الزور السورية تدخل مرحلة »الرصاع املعقد«

احلـشـد الشعـبـي يـبـاشـر بـإنشـاء مـهـبـط للـطـائـرات الـعـسكـريـة جـنـوب الـمـوصـل
تيـار بحـريـنـي حيمـل السعـوديـة وأمـيـركـا مسـؤولـيـة تـفـجـيـر الـنـاصـريـة

ثالثون »لقاء سيايس« لرئيس الوزراء يف نيويورك
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت لجنة العالقات الخارجي�ة الربملانية أن رئيس 
ال�وزراء حيدر العبادي خالل زيارته اىل نيويورك س�يجري 
أكثر من ثالث�ن لقاء،  وفيما أعل�ن الرئيس الرتكي عزمه 
لقاء العبادي يف نيويورك لبحث استفتاء كردستان، كشف 
دبلوم�ايس أن املجلس يضع اللمس�ات االخرية عىل صيغة 
ق�رار ي�أذن ملحققي االم�م املتحدة بمس�اعدة العراق عىل 
جمع االدلة ملحاكمة عن�ارص »داعش«. وقال عضو لجنة 
العالق�ات الخارجي�ة النيابية عباس البيات�ي إن »العبادي 
سيطرح خالل زيارته اىل نيويورك واللقاءات الفردية التي 

قد تتجاوز الثالثن لقاء ثالث ملفات مهمة«.
التفاصيل ص3

سيحث الدول على املشاركة يف إعادة اإلعمار وحياول انتزاع قرار أممي ملساعدة العراق
»شد احلبل« مستمر بني بغداد وكركوك بشأن إقالة نجم الدين كريم

اجلعفري والعامري يناقشان التطورات السياسية واالمنية يف البالد

املالية: رواتب املوظفني واملتقاعدين مؤمنة يف موازنة 2018
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مـحافـظ بغـداد:
 ما حتقق يف احلسينيـة 

جـاء نـتـيـجــة
 لـتـظـافـر جـمــيــع 

الــجــهــود

جملس القضاء األعىل 
ينـاقـش السبـل الكفيلـة 

بإنجاز قضايـا 
ومعـامـالت املـواطنيـن 

بالرسعة املمكنة ص2ص6
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بالنظ�ر الفتتاح القطاع )بغداد / موس�كو/ 
 ) الب�رة   / /موس�كو  الب�رة   ، بغ�داد 
وبالعكس ولغرض تش�جيع املس�افرين عىل 
استخدام رحالت طائراتنا وكخطوة تسويقيه 

من قبل رشكتنا لجذب املسافرين.
حصلت موافقة السيد املدير العام عىل تطبيق 
املرجع���ة  للس�فرة  التش�جيعية  االس�عار 
قابل����ة  )الغ�ري  الواح���ده  والس�فرة 
وكم�ا   )  Non -Refundable لالس�رتجاع 
مدرج�ه ادناه وللرح�الت األربعه االوىل فقط 
علماً ان الرحلة االفتت����احية االوىل للقطاع 
بغ�داد / موس�كو / بغ�داد س�تك�����ون 
بتاري�خ 17 / 9 / 2017 والرح�الت املتبقية 

املعروضه لل��ب�ي�ع لل�ق�ط�اع الب�ص�رة / 
موسك�و / البرة بت���اري���خ 1 / 10 / 
2017 وللقط����اع بغداد / موس�ك����و / 
بغداد بالتواريخ 4 / 10 / 2017  و 11 / 10 

 .2017 /

تعليمات االسعار :
االسعار أعاله ال تتضمن اي رضائب.

تضاف وتطبق الرضائب حس�ب ماموجود يف 
نظام الحجز االيل. 

الوزن املس�موح ب�ه للدرجة الس�ياحية )30 
كغم (.

أج�ور الع����ف�ش االض���ايف )8$( للكغم 
الواحد .

»vko« أســـعــار خـاصـة للـرحـالت األفـتـتـاحـيـة لــقـطــاع مــوســكـو

اعل�ن وزير النقل الس�يد كاظ�م فنج�ان الحمامي، امس  
االح�د، انط�الق الرح�الت الجوي�ة ب�ن بغ�داد والعاصمة 
الروس�ية موسكو وبالعكس، وقال الحمامي : أنه انطلقت 
امس األحد أول رحلة جوية مبارشة من بغداد اىل موس�كو 
لتعل�ن انطالق هذا الخ�ط املهم بعد انقط�اع دام أكثر من 
17 عام�ا، مبينا انه س�يمكن الطريان املدن�ي العراقي من 
الدخ�ول إىل األج�واء األوربية، ويفتح اآلفاق أمام املس�افر 
العراقي يف الدراس�ة والعالج والس�ياحة والتجارة، ملا لهذا 

البلد من أبعاد علميةواقتصادية متقدمة.
الفت�ا أن العراق يرتبط بعالقات تاريخية مع روس�يا تعود 
اىل األربعيني�ات من القرن امل�ايض، عندما أقيمت العالقات 
الدبلوماس�ية ب�ن الع�راق واالتح�اد الس�وفيتي آن�ذاك، 
وتطورت تلك العالقات خالل الس�نوات املاضية الس�يما يف 
مجال االس�تثمارات والدراسة والطب، مؤكدا انه سيخفف 

من األعباء عىل كاهل املواطن ويوفر عليه عناء التنقل بن 
املطارات وكذلك يقلل من تكاليف السفر. 

وبن الحمامي أنه جرى االتفاق بن الطريان املدني العراقي 
والط�ريان املدن�ي الرويس عىل اس�تئناف تس�يري الرحالت 
الجوية بن بغداد وموس�كو بعد توقف دام نحو 17 عاما، 
مش�يدا بالجهود الت�ي بذلت خالل املباحثات واملناقش�ات 
الت�ي تم الخوض فيها من أجل اس�تكمال إجراءات افتتاح 

هذا الخط. 
م�ن جانبها رحبت القنصلية الروس�ية يف الع�راق بافتتاح 
خط موس�كو- بغداد من قبل الخط�وط الجوية العراقية، 
معرب�ة ع�ن املها ب�أن يزيد ه�ذا االمر من اف�اق التعاون 
االقنصادي والتجاري بن العراق وروسيا. وأشارت إىل أنها 
تص�در عدداً كبرياً من التأش�ريات الس�ياحية للراغبن من 

العراقين يف زيارة روسيا.

وزير النقل يعلن انطالق خط طريان جوي مبارش بني بغداد وموسكو
بعد انقطاع دام أكثر من 17 عامًا

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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مفوضية االنتخابات تعلن افتتاح »شاشة عرض« لنتائج االنتخابات يف الربملان
         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات، أم�س األحد، عن 
افتتاح أول شاشة لعرض نتائج االنتخابات يف مبنى الربملان، 
مؤك�دة أنه�ا )الشاش�ة( تعم�ل إىل اإلرساع بإع�الن نتائج 

االنتخابات وشفافيتها.
وق�ال رئيس مجل�س املفوضينن رسبس�ت مصطفى يف 
مؤتمر صحفي مش�رك مع عضو املجلس كولش�ان كمال، 
إنه »تم افتتاح الشاشة األوىل لعرض نتائج انتخابات مجلس 
الن�واب يف مبنى الربمل�ان«، مؤكداً أنها »ضم�ن آلية اإلقراع 

وإعالن النتائج للدورة املقبلة«.
واض�اف، إن »م�ن ش�أن الشاش�ة أن تضمن اس�تقبال 
النتائج التي تعلن يف املحطات ومراكز االقراع والتي ترس�ل 
إىل مرك�ز تجميع النتائ�ج يف املركز الوطني، وتس�تقبل هنا 
بالوقت نفس�ه ويك�ون العرض لكل محافظتني يف شاش�ة 
صغ�رة واحدة«، منوه�اً بالقول »وبالتايل س�ندحض كافة 
األقاويل التي تّدعي أن املفوضية ال تعمل جهدها واجراءاتها 

غر جادة يف محاربة الخروقات والتزوير ان وجدت«.
وتاب�ع قائالً، »نح�ن ال نقر بذلك حت�ى اآلن، وأن وجدت 
)عملي�ات التزوي�ر(، س�تعطي املج�ال ملراقب�ي الكيان�ات 

السياسية واملنظمات املدنية ووسائل اإلعالم أن تقوم بجمع 
النتائج ومقارنته�ا مع ما يعلن يف محطات االقراع بمراكز 
املحافظ�ات يف التقري�ر الذي يص�در من صن�دوق االقراع 

االلكروني ومقارنته مع ما يرد يف مركز تجميع النتائج«.
واردف مصطف�ى بالق�ول، »بالت�ايل الجه�از يه�دف إىل 
رسعة إعالن النتائج والشافية الكاملة لنقل وعرض النتائج 
واس�تالمها وتبويبه�ا، فضالً ع�ن الدق�ة يف العمل ودحض 
الخروق�ات املتعلقة بإعالن واس�تالم النتائ�ج كما حدث يف 

االنتخابات السابقة«.
من جانبها قالت عضو مجلس املفوضني كولشان كمال، 
»قمنا بإيضاح آلية عرض النتائج يف عمليات اإلقراع، وهذه 
النتائج س�تعرض من خالل التقارير الت�ي يعطيها الجهاز 
خالل ثانيتني إىل مراقبي الكيانات السياسية، ويسلم ورقياً 
إىل وكالء الكيان�ات، وس�يقوم الجهاز بعده�ا بنقل النتائج 
ع�رب األقمار الصناعية إىل املركز الرئي�س يف املكتب الوطني 
بالعاصم�ة بغداد«، موضحة أن »هذه العملية س�تعيد ثقة 
الناخ�ب بالعملي�ة االنت�����خابية كونه�ا تمنع أي تدخل 
ي�دوي من أية جهة وتم�ي الكرونيا بالكام�ل، حتى قلم 
التصويت املصنع يف اليابان خضع للتجربة ملدة شهر، يمنع 

أي حالة تزوير«.

          بغداد / المستقبل العراقي

بارشت مديرية الهندس�ة العسكرية التابعة 
للحشد الشعبي بإنشاء مهبط للطائرات يف ناحية 
القيارة جنوب مدينة املوصل استعدادا للعمليات 
املقبلة، مبينة انها بارشت كذلك بإنش�اء طريق 
يرب�ط الش�ارع الرئيس بألوية ومقرات الحش�د 
الش�عبي ومقرات الرشط�ة االتحادية والجيش، 
فيم�ا أعلن الحش�د الش�عبي أيضاً ع�ن انطالق 
عملي�ة عس�كرية مش�ركة لتطهر وتمش�يط 
مناطق ش�مال قضاء الدجي�ل جنوبي محافظة 

صالح الدين.
وقالت مديرية الحشد الشعبي، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »الهندسة 
العس�كرية ب�ارشت بإنش�اء مهب�ط للطائرات 
العسكرية يف ناحية القيارة جنوب املوصل، لدعم 
واس�ناد ألوية الحشد الش�عبي والقوات االمنية 

استعدادا لعملياتها العسكرية املقبلة«.
وأضاف�ت انها »بارشت ايضا بإنش�اء طريق 
بط�ول اكثر من 15 ك�م يربط الطري�ق الرئيس 
بألوية ومقرات الحشد الشعبي ومقرات الرشطة 
االتحادي�ة والجيش ورس�مه بالعالم�ات الدالة 
الت�ي تعت�رب ذات اهمي�ة كبرة يف دالل�ة الطرق 

الصحراوية البديلة«.
الهندس�ة  »ابط�ال  ان  املديري�ة  وتابع�ت 
العسكرية وبارشاف مديرها املهندس ذو الفقار 
العاريض حصنت بش�كل محك�م جميع مقرات 
الرشط�ة االتحادي�ة والجي�ش العراق�ي وألوية 
الحش�د الش�عبي بس�واتر صد وخنادق دفاعية 

استعدادا للمرحلة املقبلة«.
كما أعلن الحش�د الشعبي عن انطالق عملية 

عس�كرية مش�ركة لتطهر وتمش�يط مناطق 
ش�مال قض�اء الدجيل جنوب�ي محافظة صالح 
الدي�ن. وذك�ر بي�ان منفص�ل إلع�الم الحش�د 
الش�عبي تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »عملي�ة أمني�ة مش�ركة بني قوات الحش�د 
الش�عبي والجيش وباس�ناد من طران الجيش 
انطلق�ت مس�تهدفة عنارص داع�ش يف مناطق 
س�يد غريب والبوعلول والفرحاتي�ة والرفيعات 
ش�مال قضاء الدجيل«. واض�اف ان »العمليات 
ج�اءت لتأم�ني ه�ذه املناط�ق بع�د الخروقات 

االمنية التي تشهدها بني فرة واخرى«.
يذكر ان الحش�د الش�عبي والق�وات االمنية 
حررا عكاش�ات غ�رب االنب�ار بس�اعات قليلة 

وبعملية نوعية من أربعة محاور.
بدوره، أعلن قائد عمليات الحش�د الش�عبي 
يف محافظ�ة األنبار قاس�م مصل�ح عن مبارشة 
قوات الحشد بإنشاء ساتر صد لناحية عكاشات 
غرب�ي األنبار بعد تحريرها من س�يطرة تنظيم 
»داع�ش« اإلجرام�ي. وق�ال مصل�ح يف ترصيح 
نقله موقع »الحشد الشعبي«، إن »قوات الحشد 
الشعبي بارشت بإنشاء ساتر صد لتأمني ناحية 
عكاش�ات بع�د تحريرها من س�يطرة داعش«، 
مبينا أن »الساتر يبعد عرشة كيلو مرات باتجاه 

قضاءي القائم وراوه غربي األنبار«.
واضاف مصلح أنه »لم يتبق عىل تحرير ارض 
الع�راق الغربية اال القائم والتي هي تحت مرمى 

نران القوات املشركة ومنطقة راوه«.
واش�ار مصلح إىل أن »قوات الحشد الشعبي 
بارشت منذ )السبت( بتمشيط املناطق املحيطة 
بناحية عكاش�ات مع مس�ك الح�دود العراقية 

السورية من جهة محافظة االنبار الغربية«.

بنى ساتر صد لناحية عكاشات غربي األنبار.. وأطلق عملية عسكرية لتطهري مشال الدجيل

احلشد الشعبي يبارش بإنشاء مهبط للطائرات العسكرية جنوب املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب ع�ن محافظة دياىل ف�رات التميمي، 
أم�س االحد، أن اغل�ب منفذي العملي�ات االنتحارية 
بعد العام 2014 داخل املحافظة قدموا من الحويجة، 
فيما اشار اىل ان املطيبيجة تحولت اىل نقطة لتصدير 
املوت. وق�ال التميم�ي إن »اغلب منف�ذي العمليات 
االنتحاري�ة يف دي�اىل بعد 2014 قدم�وا من الحويجة 
التي تعد املعقل االول لداعش من ناحية االهمية بعد 
خسارته املوصل وتلعفر بعمليات التحرير االخرة«. 
واض�اف التميم�ي، ان »املطيبيجة ع�ىل الحدود بني 
دياىل وص�الح الدين تحولت اىل نقط�ة تصدير املوت 
اىل املناطق االمنة داخل دياىل باعتبارها مالذ لتس�لل 
العرشات من مس�لحي داعش م�ن الحويجة وبقية 
املناط�ق«. ودع�ا التميم�ي، القائ�د الع�ام للق�وات 
املس�لحة اىل رضورة اطالق عملية عسكرية مرادفة 
لعملية تحرير الحويجة وتشمل املطيبيجة واملناطق 
القريب�ة منه�ا النه�ا التقل خط�ورة ع�ن الحويجة 
ويمك�ن ان تس�تغل من قبل داعش يف ش�ن هجمات 
ص�وب املناط�ق االمنة يف دي�اىل وص�الح الدين يف ان 
واحد«. وتع�د املطيبيجة من املناطق الس�اخنة عىل 
الح�دود بني دي�اىل وصالح الدين تش�هد منذ اش�هر 
تس�لل لع�رشات م�ن مس�لحي داع�ش قادمني من 

الحويجة والنواحي القريبة منها.

نائب: اغلب انتحاريي دياىل بعد 2014 
قدموا من احلوجية

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر اس�تخباري يف محافظة كركوك، 
أم�س األح�د، ب�أن مجهول�ني قتل�وا ما يس�مى 
ب�«مس�ؤول الحسبة« التابع لتنظيم »داعش« يف 
قضاء الحويجة ووضعوا صورة حمار عىل جثته. 
وقال املصدر إن »مجهولني قاموا بقتل مس�ؤول 
الحس�بة لعصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة املدع�و 
)أب�و أيمن العراق�ي( ووضع ص�ورة لحمار عىل 
جثته، حيث عثر عليه وهو مقتول وس�ط مدينة 

الحويجة اثر إطالقات نارية يف الرأس«.
وأض�اف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، أن »عصابات اس�تنفرت عنارصها التي 
أصيبت بالرعب واالنهي�ار وهروب بعض قادتها 

اثر هذا الحادث«.

جمهولون يقتلون مسـؤول حسبة »داعش« 
باحلوجية ويضعون صورة محار عىل جثته

        بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش وزير الخارجي�ة إبراهي�م الجعفري، أمس 
االح�د، مع االمني العام ملنظمة ب�در والقيادي يف قوات 
الحشد الشعبي، هادي العامري، التطورات السياسية 

واالمني�ة يف الب�الد.   وق�ال املكت�ب االعالم�ي لوزي�ر 
الخارجي�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »الجعفري استقبل يف مكتبه ببغداد، أمني عام 
منظمة بدر هادي العامري«، مشراً إىل انه »تم مناقشة 
التط�ورات السياس�ية، واألمني�ة يف الب�الد«. واضاف 

البي�ان، انه »جرى التأكيد ع�ىل رضورة اعتماد الحوار 
يف ح�ل املش�اكل العالقة، وتوحيد املواق�ف يف مواجهة 
التحديات من أجل تحقيق األمن واالستقرار، والقضاء 
عىل عصابات داعش اإلرهابية واستكمال تحرير كامل 

األرايض العراقية وحفظ اللحمة الوطنية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس الكتل�ة النيابية الئتالف 
الوطنية كاظم الش�مري، أمس األحد، 
وس�ائل االع�الم كاف�ة للمس�اهمة يف 
تحقيق االس�تقرار الوطني والدعوة اىل 
تغليب لغة الحوار يف حل االزمات بعيدا 
عن أب�راز أصوات طب�ول الحرب التي 
باتت تقرع هنا وهناك.وقال الشمري يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، »نتابع وبقل�ق بالغ الترصيحات 

واملواقف النارية من اطراف سياس�ية 
وشعبية يف كل من اربيل وبغداد«، مبينا 
ان�ه »يف الوقت ال�ذي بدأن�ا فيه حركة 
مبك�رة ل�رأب الص�دع وتخفي�ف حدة 
التوتر من خ�الل جوالت قام بها زعيم 
االئتالف اي�اد عالوي اس�تهلها بزيارة 
القاه�رة وم�ا تضمنه�ا م�ن لقاءات 
عقدها هناك وتحديدا مع االمني العام 
لجامع�ة ال�دول العربية والت�ي تكللت 
بزيارت�ه مؤخرا لكل م�ن بغداد واربيل 
بناء عىل مقرح س�ابق م�ن عالوي«.

واضاف الش�مري، ان »الوطنية سعت 
بكل جهدها لتقريب وجهات النظرمن 
خ�الل اللق�اءات التي اجراه�ا عالوي 
م�ع الزعم�اء السياس�يني يف الداخ�ل 
وكذل�ك م�ع بع�ض الق�ادة والزعماء 
الع�رب وتوج�ت بلقائن�ا قب�ل يومني 
يف اربي�ل م�ع رئي�س االقليم مس�عود 
بارزان�ي وحديثنا الرصي�ح والواضح 
معه يف رضورة التهدئة وتخفيف حدة 
الترصيح�ات الت�ي قد ت�ؤدي اىل تأزيم 
املوقف وتعق�د كل الجهود للوصول اىل 

حلول ناجعه«. 
»جه�ود  ان  الش�مري،  واوض�ح 
ع�الوي ال ت�زال مس�تمرة يف محاول�ة 
اليج�اد حلول عرب الح�وار والتفاهم«، 
املس�موعة  االع�الم  وس�ائل  مطالب�ا 
يف  »للمس�اهمة  واملقروئ�ة  واملرئي�ة 
تحقي�ق االس�تقرار الوطن�ي والدعوة 
اىل تغلي�ب لغة الحوار بعي�دا عن ابراز 
اصوات طبول الحرب التي باتت تقرع 
هنا وهن�اك بدفع من جهات اجنبية ال 

تريد الخر واالستقرار للعراق«.

         بغداد / المستقبل العراقي

االس�المي  العم�ل  تي�ار  اس�تنكر 
التفج�ر  االح�د،  أم�س  البحرين�ي، 
االجرامي ال�ذي وقع بني محافظتي ذي 
ق�ار واملثنى، محم�ال الوالي�ات املتحدة 

األمركية والسعودية مسؤوليته. وقال 
التي�ار يف بيان إن “كافة جرائم اإلرهاب 
الت�ي  الك�ربى  واألزم�ات  والح�روب 
تش�هدها املنطقة هي من تدبر محور 
ال�رش األمريك�ي الس�عودي الصهيوني 
والذي يريد تمزيق ش�عوبنا اإلس�المية 

واخضاعها لوصاية القبيلة الس�عودية 
الظامل�ة الت�ي تس�فك الدم�اء الغزي�رة 
يف اليم�ن وس�ورية وتفت�ك بش�عبنا يف 
البحري�ن الكربى والي�وم تواصل فتنها 
الخفّي�ة يف العراق”. وقّدم التّيار “العزاء 
العراق�ّي، ولعوائل  للش�عب  واملواس�اة 

ش�هداء تفج�ر النارصّي�ة ال�ذي أودى 
بحي�اة الع�رشات من الش�هداء األبرياء 
والجرحى”، محّماًل “النظام الس�عودّي 
والوالي�ات املتحدة املس�ؤولّية عن هذه 
الجرائ�م اإلرهابّية والح�روب واالزمات 

التي تشهدها املنطقة”.

         بغداد / المستقبل العراقي

أكدت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، أمس 
األح�د، أن موازن�ة الع�ام املقبل س�تتضمن تنفيذ 
رشوط البن�ك ال�دويل عىل العراق، فيما أش�ارت إىل 

أنها ستكون »تقشفية«.
وقالت عض�و اللجنة نورا البجاري إن »املوازنة 
املالي�ة االتحادي�ة لع�ام 2018 س�تتضمن تنفي�ذ 
رشوط البنك وصندوق النق�د الدوليني عىل العراق 

التي وضعت مقابل إقراضه لسد العجز يف موازنته 
املالية نتيجة انخفاض اسعار النفط«.

واضافت أن »املوازنة املقبلة س�تكون تقشفية 
كس�ابقاتها«، موضح�ة أن »تخفي�ض النفق�ات 
س�يكون برنامجا مهما يف املوازن�ة، وهذه الفقرة 
خاص�ة بالرئاس�ات الث�الث ترشيعي�ة وتنفيذية 
وقضائية«.ولفت�ت إىل أن »موازن�ة الع�ام املقب�ل 
ستكون موازنة برامج وليس بنود كما يف املوازنات 
ط�ور  يف  »املوازن�ة  أن  الس�ابقة«.وبينت  املالي�ة 

اإلع�داد، وهناك لجان مش�ركة من قب�ل وزارات 
املالية والتخطيط والجهات املعنية إلكمال دراستها 

وتقديمها كمسودة قانون«.
وكان البن�ك الدويل قد وضع رشوطاً عىل العراق 
يف الع�ام 2015 /2016 مقابل إقراضه لس�د عجز 
موازنات�ه املالي�ة، وم�ن ضمن ال�رشوط الحد من 
الدرج�ات الوظيفي�ة وإيج�اد موارد مالي�ة بديلة 
ع�ن النفط وخف�ض النفقات وتش�غيل الرشكات 

اململوكة للدولة.

         بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس القضاء األعىل جلسته الدورية، برئاسة القايض 
فائق زيدان وحضور جميع أعضائه، ملناقش�ة عدد من القضايا 

املدرجة عىل جدول أعماله.
وقال القايض عبد الس�تار برقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعىل ان »جلس�ة ملجلس القضاء األعىل عقدت برئاسة 
الق�ايض فائق زيدان رئي�س املجلس وحضور رؤس�اء املناطق 

االستئنافية كافة ورئييس االدعاء العام واإلرشاف القضائي«.
وأض�اف برقدار ان »املجلس ناقش أعمال املحاكم والس�بل 
الكفيل�ة بإنجاز قضايا ومعامالت املواطنني بالرسعة املمكنة«، 
الفتا اىل ان »الجلس�ة شهدت ترقية عدد من القضاة اىل صنوف 

متقدمة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت محكمة جنايات كربالء، أمس االحد، حكماً باالعدام 
شنقاً حتى املوت عىل متهم مدان بجريمة القتل العمد.

وقالت املحكمة، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »حكم�اً باالعدام ش�نقاً حتى املوت ت�م اصداره بحق 

املتهم املدان )س. س. ن.(، الرتكابه جريمة القتل العمد«.
واضاف�ت ان »الحك�م ص�در بح�ق املتهم، اس�تنادا إلحكام 
امل�ادة)406/ 1/أ ( من قانون العقوبات العراقية، وبداللة مواد 
االشراك )4٧- 48- 4٩-منه(، وامر مجلس الوزراء رقم ٣/اوال 

/4/لسنة 2004«.
يذك�ر ان محكم�ة جنايات كرب�الء قد اصدرت خ�الل العام 
الح�ايل الكث�ر من اح�كام االع�دام بح�ق املتهمني، بع�د القاء 
القب�ض عليهم م�ن قبل القوات االمني�ة يف مناطق متفرقة من 

املحافظة.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الداخلية، أمس األحد، القاء القبض عىل متهمني 
اثنني قاما بخطف طفل وقتله يف بغداد.

وذك�ر بيان للناطق باس�م الوزارة العميد س�عد معن تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »قوة م�ن مركز رشطة 
الدورة القت القبض عىل متهمني اثنني خالل فرة قياسية قاما 

بخطف طفل وقتله ضمن منطقة الكفاءات«.

جملس القضاء األعىل يناقش
 السبل الكفيلة بإنجاز قضايا ومعامالت 

املواطنني بالرسعة املمكنة

جنايات كربالء
 حتكم باالعدام شنقًا ملتهم مدان بجريمة 

القتل العمد

الداخلية: 
القاء القبض عىل متهمني قاما بخطف 

طفل وقتله يف بغداد

كتلة برملانية حتث عىل »االبتعاد« عن »طبول احلرب« يف أزمة االستفتاء

تيار بحريني حيمل السعودية وأمريكا مسؤولية تفجري النارصية

االقتصاد الربملانية: موازنة 2018 ستتضمن تنفيذ رشوط البنك الدويل

اجلعفري والعامري يناقشان التطورات السياسية واالمنية يف البالد
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     بغداد / المستقبل العراقي

اكدت وزارة املالية، أمس األحد، أن موازنة العام 2018 تؤمن مرتبات موظفي الدولة والحماية 
االجتماعية واملتقاعدين والبطاقة التموينية وادامة متطلبات االمن والدفاع والصحة.

وق�ال املفت�ش العام لوزارة املالي�ة ماهر البياتي، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »الوزارة اخذت عىل عاتقها توفري املبالغ املخصصة كمرتبات للموظفني واملتقاعدين 
والعاملني يف مؤسسات الدولة، اضافة اىل مرتبات الحماية االجتماعية ومتطلبات االمن والدفاع 
والصح�ة«. وأض�اف البيات�ي ان »رئيس الوزراء حيدر العبادي ش�دد خ�الل اجتماعه باملالك 
املتق�دم للوزارة بخصوص مرشوع قانون موازنة ع�ام 2018، عىل رضورة املراجعة الدقيقة 
لها وتحقيق املزيد من ضغط النفقات التش�غيلية للرئاس�ات الث�الث والوزارات والجهات غري 
املرتبطة بوزارة وبالحد االدنى لضمان تأمني النفقات االساس�ية ويف مقدمتها مرتبات واجور 
جمي�ع العاملني يف الدولة واملتقاعدين، فضال عن تامني األم�وال الخاصة بالبطاقة التموينية 

والحماية االجتماعية ومتطلبات االمن والدفاع«.

املالية: رواتب املوظفني واملتقاعدين مؤمنة يف موازنة 2018

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الخارجي�ة  العالق�ات  لجن�ة  كش�فت 
الربملاني�ة أن رئي�س الوزراء حي�در العبادي 
خالل زيارته اىل نيويورك س�يجري أكثر من 
ثالث�ني لق�اء،  وفيم�ا أعلن الرئي�س الرتكي 
عزم�ه لق�اء العب�ادي يف نيوي�ورك لبح�ث 
اس�تفتاء كردس�تان، كش�ف دبلومايس أن 
املجلس يضع اللمس�ات االخ�رية عىل صيغة 
ق�رار يأذن ملحققي االمم املتحدة بمس�اعدة 
الع�راق ع�ىل جم�ع االدلة ملحاكم�ة عنارص 

»داعش«.
وقال عض�و لجن�ة العالق�ات الخارجية 
النيابية عباس البياتي إن »العبادي سيطرح 
خالل زيارته اىل نيويورك واللقاءات الفردية 
التي قد تتج�اوز الثالثني لق�اء ثالث ملفات 
مهم�ة«، مبين�ا أن اب�رز هذه امللف�ات هي 
»ملف�ي االنتصارات التي حصلت عىل داعش 

واستفتاء االقليم«.
وأوض�ح البيات�ي أن العبادي س�يناقش 
خ�الل تل�ك اللق�اءات »مل�ف اع�ادة اعمار 
املناطق املح�ررة ودور الدول بدعم العراق يف 
عمليات اعادة االعمار، بعد ان قاتل بالنيابة 

عن دول العالم«.
وع�ّد البيات�ي أن رئيس الوزراء س�يكون 
حام�ال مللفاته ليتكل�م فيها من ب�اب القوة 
والقائ�د املنت�ر ع�ىل اعت�ى وارشس قوة 
ارهابي�ة عرفه�ا التأريخ الحديث«، مش�ددا 
عىل ان »الزيارة ستكون ناجحة وقوية وذات 

ابعاد ايجابية للعراق«.
املج�اورة  ال�دول  أن  إىل  البيات�ي  ولف�ت 
للعراق تنظر الستفتاء كردستان من منظار 

أمنها القومي.
الع�راق  أن »مل�ف وح�دة  أيض�اً  وق�ال 
يتصدر امللف�ات التي س�يحملها العبادي إىل 

نيويورك«.
ب�دوره، أعلن الرئيس الرتكي رجب طيب 
أردوغان عزمه لق�اء رئيس الوزراء العراقي 
حي�در العبادي يف مدين�ة نيويورك األمريكية 
لبحث قضية استفتاء إقليم كردستان املزمع 
إج�راؤه يف الخام�س والعرشي�ن م�ن أيلول 

الحايل.
وقال أردوغان، خالل مؤتمر صحفي قبيل 
س�فره إىل نيويورك، إن »الحكومة املركزية 
يف العراق أبدت موقفها بشأن استفتاء إقليم 
شمال البالد وس�نلتقي العبادي بهذا الشأن 

يف أمريكا«.
وأض�اف أردوغ�ان »س�نناقش مواضيع 
األمن يف س�وريا والع�راق فهي تم�س أمننا 

وحدودنا«.

وكان أردوغان أعلن عن تقديم موعد عقد 
اجتم�اع مجلس األمن القومي الرتكي لبحث 
اس�تفتاء إقليم كردس�تان، متعه�دا باتخاذ 
ق�رار نهائي بعد االجتم�اع، فيما اعترب قرار 

االستفتاء بأنه »قلة خربة سياسية«.
وأصدر رئي�س الجمهورية فؤاد معصوم 
بيان�ا أعل�ن فيه ع�ن إطالق مب�ادرة للحوار 
بني الزعماء السياس�يني للتوص�ل إىل حلول 

ملموس�ة وعاجلة تكفل تج�اوز األزمة التي 
أحدثها استفتاء إقليم كردستان، فيما أشار 
إىل إلغاء س�فره املق�رر إىل نيويورك وتكليف 
رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي بإلقاء كلمة 
العراق باجتماعات الجمعية العمومية لألمم 

املتحدة.
دبلوم�ايس يف  ذل�ك، كش�ف  يف غض�ون 
مجلس االمن التابع لألمم املتحدة أن املجلس 

يضع اللمسات االخرية عىل صيغة قرار يأذن 
ملحققي االمم املتحدة بمس�اعدة العراق عىل 

جمع االدلة ملحاكمة عنارص »داعش«.
ونقل موقع اليف منت ع�ن الدبلومايس، 
الذي رفض اإلش�ارة إىل اس�مه، إن »مجلس 
االم�ن يض�ع ملس�اته االخرية ع�ىل مرشوع 
قرار يسمح ملحققي االمم املتحدة بمساعدة 
الع�راق ع�ىل جم�ع ادل�ة ملقاض�اة عنارص 

عصابات داع�ش االرهابية الرتكابهم جرائم 
حرب«.

واض�اف أن »املجل�س يأم�ل يف أن يت�م 
التصويت عىل القرار يوم الخميس املقبل«. 

وتاب�ع املوق�ع أن “املجلس س�يطلب من 
االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتريس  
تش�كيل فري�ق تحقي�ق ملس�اعدة العراق يف 
الحف�اظ عىل ادلة يمك�ن ان ترقى اىل جرائم 

واالب�ادة  االنس�انية  ض�د  وجرائ�م  ح�رب 
الجماعي�ة”. وكان وزي�ر الخارجية ابراهيم 
الجعفري قد كتب اىل غوتريس الشهر املايض 
انه يعمل ع�ىل مرشوع قرار م�ع بريطانيا، 
فيم�ا حث�ت محامي�ة حق�وق االنس�ان يف 
االم�م املتح�دة ام�ل كلون�ي رئيس ال�وزراء 
حيدر العبادي عىل ارس�ال رسالة تسعى اىل 

الحصول عىل مساعدات من االمم املتحدة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يخىش املسيحيون من أن يسحقهم 
الراع الدائر بني بغداد وأربيل بشأن 
اس�تفتاء انفصال كردستان، إذ تبدي 
األقلي�ة الدينية التي واجهت مصاعب 
عدي�دة خالل العق�ود القليلة املاضية 
مناطقه�ا  مس�تقبل  ع�ىل  تخوفه�ا 
املتن�ازع عليه�ا، وم�ا تواجه�ه م�ن 
مص�ري مجه�ول، مطالب�ني بمنحهم 
فرصة تش�كيل قوة مسيحية لحماية 

تلك املناطق. 
وقال النائب عن املكون املسيحي، 
عم�اد يوخنا »املس�يحيني يتعرضون 
لضغوط�ات كبرية ملحاول�ة إرشاكهم 
يف الراع السيايس بشأن االستفتاء، 
وإجبارهم عىل املش�اركة فيه«، مبينا 
مك�ون  ه�و  املس�يحي  »املك�ون  أّن 
مسالم، وال يجب أن يجرب عىل الدخول 
يف مثل ه�ذه املش�اريع، ويتحتم عىل 
الحكوم�ة أن توفر الحماي�ة الكاملة 

للمسيحيني«. 
»املكون�ات  أّن  يوخن�ا  وأض�اف 
العراقي�ة كلّها، من عرب وكرد، لديها 
املس�يحيون  بينم�ا  خاص�ة،  ق�وات 
ليس لديه�م أي قوة خاص�ة«، داعيا 
املس�يحيني  »من�ح  إىل  الحكوم�ة 
فرص�ة حماية أنفس�هم ومناطقهم، 
فالحماي�ة الذاتي�ة أصبح�ت رضورة 

ملحة، ويجب ع�ىل الحكومة أن تنفذ 
هذا اليشء«.

وأردف بالقول »نحن اليوم بحاجة 
إىل تشكيل قوات من املنطقة وتدريبها 
وتأهيلها، وإعطائنا الفرصة لحماية 
مناطقن�ا وممتلكاتن�ا م�ن أي خطر 
يواجهه�ا«، مش�ددا ع�ىل رضورة أن 

تكون هن�اك »إدارة حرة مس�تقلة يف 
منطق�ة س�هل نين�وى، ذات الغالبية 
املس�يحية، م�ن دون أن يك�ون فيها 
تدخل حزبي وسيايس من هذا الطرف 
أو ذاك، وع�ىل الحكوم�ة ف�رض هذا 

الواقع«.
وتتعرض مناطق املسيحيني، ومنها 

منطقة س�هل نين�وى، إىل ضغوطات 
سياسية للمش�اركة يف االستفتاء، إذ 
إّن املس�يحيني يرفض�ون زجهم بهذا 
الراع السيايس، كونهم ليسوا طرفا 
فيه، بينما تتجاهل الحكومة العراقية 
مطالبه�م، األم�ر الذي من�ح حكومة 

اإلقليم فرصة الضغط عليهم.

وتش�ري املواق�ف إىل أن الحوار مع 
مسؤويل اإلقليم بشأن إلغاء االستفتاء 
وصل إىل طريق مسدود، فيما يواصل 
برملاني�ون عراقي�ون تصعيدهم ضد 
املس�ؤولني األك�راد م�ن خ�الل جمع 
تواقيع إلقال�ة الرئيس فؤاد معصوم، 
ومالحقة أموال رئيس إقليم كردستان 

املنتهية واليته مسعود الربزاني، فيما 
ل�ّوح رئيس ال�وزراء حي�در العبادي، 
بأنه مس�تعد للتدخل عسكرياً إذا أدى 
االستفتاء املقرر يف إقليم كردستان إىل 

وقوع أعمال عنف.
وتس�بب تصوي�ت برمل�ان إقلي�م 
كردس�تان العراق عىل إجراء استفتاء 

االنفص�ال يف 25 أيلول الحايل بتصاعد 
التوت�ر بني بغ�داد وأربي�ل. وصعدت 
ض�د  لهجته�ا  العراقي�ة  الحكوم�ة 
االس�تفتاء، إذ أعل�ن العب�ادي أنه لن 
يعرتف بنتائ�ج االس�تفتاء، مؤكداً يف 
بي�ان أن نتائج�ه س�تكون مخالف�ة 
بارزان�ي،  يك�رتث  ول�م  للدس�تور. 
بتصعي�د بغ�داد، حني جدد تمس�كه 
بإجراء استفتاء االنفصال يف موعده، 
مؤكداً يف كلمة ألقاه�ا يف تجمع لعدد 
ده�وك  محافظ�ة  يف  أنص�اره  م�ن 
بإقلي�م كردس�تان، أن »بق�اء األكراد 
يف إطار العراق املوحد يعني املزيد من 

الكوارث« بحسب قوله.
بدوره، أكد رئي�س كتلة الرافدين 
الربملاني�ة املس�يحية، النائ�ب يونادم 
كنا، أّن كتلته »ترفض شمول منطقة 
س�هل نينوى باالس�تفتاء«، وقال، يف 
تريح صحايف، إّن »كتلتنا انسحبت 
م�ن جلس�ة برمل�ان كردس�تان التي 
عق�دت الجمع�ة، وص�وت فيها عىل 

إجراء االستفتاء«.
وأضاف كنا »ال نقبل باالس�تفتاء، 
وإّن كل م�ن يلتق�ي برئي�س اإلقليم، 
مس�عود بارزاني، ّممن يدعون تمثيل 
املس�يحيني يف س�هل نين�وى، ه�م ال 
يمثلوننا«، مش�ّددا ع�ىل أّن »موقفنا 
واضح من االس�تفتاء، فنحن نرفضه 

وال نشارك به«.

سيحث الدول على املشاركة يف إعادة اإلعمار وحياول انتزاع قرار أممي ملساعدة العراق

ثالثون »لقاء سيايس« لرئيس الوزراء يف نيويورك

نواب املكون يرفضون املساومة على »سهل نينوى«

املسيحيون خيشون »مطحنة االستفتاء« ويطالبون بتشكيل قوات حلاميتهم

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

رّدت  كتل�ة التآخ�ي يف مجل�س محافظ�ة 
كرك�وك بالرف�ض عىل قرار الربمل�ان االتحادي 
باقال�ة محافظ كرك�وك، وفيم�ا هاجم كريم 
العب�ادي بتريحات نارية، قاد رئيس الربملان 
ح�واراً م�ع االح�زاب السياس�ية يف كرك�وك 

للوصول إىل حل املشاكل العالقة.
وقالت كتل�ة التآخي ان مجل�س املحافظة 
يرفض ق�رار الربملان العراق�ي باقالة محافظ 
كرك�وك، نجم الدين كريم، واش�ارت الكتلة اىل 
ان املجل�س لم يس�تلم كتابا رس�ميا من بغداد 
به�ذا الخصوص. واك�د اعضاء م�ن الكتلة يف 

مؤتم�ر صحفي، بمبنى املحافظ�ة ان مجلس 
املحافظ�ة، يرفض قرار اقالة محافظ كركوك، 

نجم الدين كريم، من قبل الربملان العراقي.
واضافوا ان »كركوك غري خاضعة للقانون 
الذي ت�م اقالة املحافظ وفق�ه«، موضحني ان 
»املجلس لم يستلم اي قرار رسمي بشأن اقالة 

كريم اىل االن«.
ورسع�ان م�ا هاجم محاف�ظ كركوك نجم 
الدي�ن كري�م رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در 
العب�ادي، وق�ال أن�ه »ال يمتل�ك أي صالحيات 

للترف يف إدارة املحافظة«.
وقال كريم يف مؤتم�ر صحفي ان »القانون 
يس�اندنا كاملة عىل العكس من بغداد«، مردفا 

بالقول انه »استغرب من رئيس مجلس الوزراء 
حي�در العب�ادي ع�ىل اقدام�ه عىل مث�ل هكذا 
فعلة«، يف إش�ارة اىل الطلب ال�ذي قدمه األخري 

اىل مجلس النواب والذي تسبب بإقالة األول.
وأض�اف ان »جميع املحاكم س�وف ترفض 
ق�رار اإلقالة«، مش�ريا اىل ان »النواب املصوتني 
عىل طل�ب اإلقالة ق�د خالفوا النظ�ام الداخيل 
ملجل�س الن�واب لتصويته�م علي�ه دون طرح 

موضوع مسبقا«.
وتاب�ع كري�م ان »رئي�س مجلس ال�وزراء 
ورئيس�ه حي�در العب�ادي لي�س لديهم�ا اي�ة 

صالحيات يف محافظة كركوك«.
بدوره، استقبل رئيس مجلس النواب سليم 

الجبوري أعض�اء مجلس النواب عن محافظة 
كركوك.

وق�ال الجب�وري، يف اجتم�اع م�ع أعض�اء 
مجلس النواب عن كركوك، إن دعم االس�تقرار 
واألم�ن يف املحافظة أمر رضوري للحفاظ عىل 
نس�يجها االجتماعي ولحمته�ا الوطنية خالل 

الفرتة القادمة.
وش�دد الجب�وري، ع�ىل أهمي�ة الح�وار يف 
هذه املرحلة الراهن�ة للخروج بنتائج مرضية 
للجمي�ع من خ�الل تحكيم الدس�تور يف إيجاد 
حلول جذرية لجميع املشاكل العالقة بني املركز 
واإلقليم للحفاظ عىل وحدة البلد واالبتعاد عىل 

املزايدات السياسية.

التآخي أعلنت رفض اجمللس إلبعاد احملافظ.. ورئيس الربملان يدير حوارًا لـ »حل املشاكل«

»شد احلبل« مستمر بني بغداد وكركوك بشأن إقالة نجم الدين كريم
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       بغداد / المستقبل العراقي

شهدت مدينة »تورونتو« يف مقاطعة »أونتاريو« 
الكندي�ة مظاهرة حاش�دة، احتجاًج�ا عىل مجازر 
اإلب�ادة الجماعي�ة الت�ي يتع�رض لها املس�لمون 
الروهنغي�ا يف إقليم أراكان غربي ميانمار.وش�ارك 
آالف األش�خاص، بينهم ميانماري�ون، يف املظاهرة 
التي جرت داخل حديقة برملان »أونتاريو«، بدعم من 

الجالية املس�لمة واتحاد املسيحيني يف كندا، للتنديد 
بانته�اكات الجيش وامليليش�يات البوذية املتطرفة 
ضد مس�لمي أراكان.ودعا املتظاه�رون الحكومة 
الكندي�ة إىل التعامل بش�كل مؤّث�ر إزاء ما يتعرض 
له املس�لمون الروهنغيا من أعم�ال عنف ومجازر 
إب�ادة جماعية.ومن�ذ 25 آب املايض، يرتكب جيش 
ميانمار إب�ادة جماعية بحق املس�لمني الروهنغيا 
يف إقليم أراكان، أس�فرت عن مقتل وإصابة اآلالف 

م�ن املدنيني، بحس�ب ناش�طني أراكانيني.وأعلنت 
منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(، األربعاء 
املايض، أن عدد الجئي أراكان إىل بنغالدش هربا من 
أعم�ال العنف التي اندلع�ت يف ميانمار، قارب 400 
ألف ش�خص، بينهم 220 ألف طفل دون 18 سنة.

وح�ث األمني الع�ام للمنظمة أنطوني�و غوترييش 
ميانمار عىل إنهاء العن�ف، الذي قال إن »أفضل ما 

يمكن أن يوصف به هو التطهري العرقي«.

تورونتو الكندية تتظاهر احتجاجًا عىل »جمازر اإلبادة«
 يف ميانامر

تركيا حتتج »دبلوماسيًا« عىل تظاهرة 
لألكراد يف أملانيا

         بغداد / المستقبل العراقي

الديموقراطي�ة  س�وريا  ق�وات  اتهم�ت 
املدعوم�ة امريكي�ا طائرات حربية روس�ية 
وس�ورية باس�تهداف مقاتليها يف محافظة 
دي�ر ال�زور يف رشق الب�الد حي�ث تخ�وض 
معارك ضد تنظيم »داعش«، االمر الذي نفته 

موسكو لكن التحالف الدويل اكده.
وهذه امل�رة االوىل التي تعل�ن فيها قوات 
سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية 
وعربية، استهدافها من قبل الطريان الرويس. 
وتشكل محافظة دير الزور يف الوقت الراهن 
مرسحا لعمليتني عسكريتني، االوىل يقودها 
الجيش الس�وري بدع�م رويس يف مدينة دير 
الزور وريفها الغربي، والثانية تش�نها قوات 
س�وريا الديموقراطي�ة بدعم م�ن التحالف 
ال�دويل بقيادة واش�نطن ض�د اإلرهابيني يف 

الريف الرشقي.
وأعلنت ق�وات س�وريا الديموقراطية يف 
بيان »يف الس�اعة الثالثة والنصف من صباح 
)الس�بت( تعرض�ت قواتن�ا يف رشق الفرات 
لهجوم م�ن جانب الطريان ال�رويس وقوات 
النظام السوري استهدفت وحداتنا يف املنطقة 
الصناعي�ة« يف ري�ف دي�ر ال�زور الرشق�ي. 
وأس�فر القص�ف، وفق البيان، ع�ن »إصابة 

ستة من مقاتلينا بجروح مختلفة«.
ويف قاع�دة حميمي�م الجوي�ة الروس�ية 
غرب سوريا، قال املتحدث العسكري الرويس 
ايغور كوناش�ينكوف »هذا غري ممكن، ملاذا 

نقصفهم؟«.
لك�ن التحال�ف ال�دويل ق�ال يف بي�ان ان 
»قوات روس�ية رضبت هدفا يف رشق الفرات 
يف س�وريا قرب دير الزور م�ا ادى اىل اصابة 

قوات رشيكة للتحالف«.
واض�اف ان »الذخائ�ر الروس�ية اصابت 
موقع�ا كان يعلم ال�روس بان�ه يضم قوات 
سوريا الديموقراطية ومستشارين للتحالف. 
لق�د اصيب ع�دة مقاتلني من قوات س�وريا 

الديموقراطية وعولجوا بعد الرضبة«.

واعتربت قوات سوريا الديموقراطية من 
جهته�ا ان�ه يف وقت تحقق في�ه »انتصارات 
عظيمة ضد داعش يف الرقة ودير الزور ومع 
اقرتاب اإلرهاب من نهايته املحتومة، تحاول 
بع�ض األط�راف خل�ق العراقيل أم�ام تقدم 
قواتنا«. وكانت قوات س�وريا الديموقراطية 
أك�دت اث�ر اعالنه�ا ب�دء حمل�ة »عاصف�ة 
الجزي�رة« يف رشق الف�رات يف التاس�ع م�ن 
ايل�ول، عدم وجود اي تنس�يق م�ع الجيش 

السوري وحليفته روسيا.
كما شدد التحالف الدويل انذاك عىل أهمية 
احرتام خط فض االشتباك بينه وبني الروس 
يف املع�ارك الجارية ض�د االرهابيني يف رشق 
س�وريا. واتفق التحالف الدويل وروسيا عىل 
إنش�اء خط فض اشتباك يمتد من محافظة 
الرقة عىل طول نهر الفرات باتجاه محافظة 
دي�ر ال�زور املحاذي�ة لضمان ع�دم حصول 
أي مواجهات بني الطرف�ني اللذين يتقدمان 
ضد االرهابي�ني. وتزدحم االجواء الس�ورية 

بالطائ�رات الحربي�ة الت�ي تدع�م الحمالت 
العس�كرية امليدانية، من طائ�رات التحالف 

الدويل اىل تلك الروسية والسورية.
ون�ادرا م�ا تحص�ل ح�وادث ب�ني قوات 
س�وريا الديموقراطي�ة والجيش الس�وري، 
اال ان�ه يف حزيران اس�قط التحالف الدويل يف 
ريف الرقة )شمال( الجنوبي مقاتلة سورية 
اتهمه�ا بالق�اء قناب�ل قرب مواق�ع لقوات 

سوريا الديموقراطية.
وتدور حاليا اشتباكات بني قوات سوريا 
الديموقراطية ومقات�ي التنظيم املتطرف يف 
محي�ط املنطق�ة الصناعية الت�ي تبعد نحو 
س�بعة كيلومرتات عن الضفة الرشقية لنهر 

الفرات مقابل مدينة دير الزور.
ويقس�م نهر الفرات محافظة دير الزور 
قس�مني، وتقع املدينة مرك�ز املحافظة عىل 
ضفته الغربية حيث يتقدم الجيش السوري. 
وخ�الل مقابل�ة مع تلفزي�ون املن�ار التابع 
لحزب الله اللبناني، قالت مستشارة الرئاسة 

الس�ورية بثينة ش�عبان ان »قوات س�وريا 
الديموقراطية او محاولتها ان تس�يطر عىل 
ارايض، يف األي�ام االخرية الحظن�ا انها حلّت 
محل داع�ش يف الكثري م�ن االماكن دون أي 

قتال«.
وتضيف »لذلك س�واء كانت قوات سوريا 
الديموقراطي�ة ام ق�وات داع�ش او أي قوة 
اجنبية غ�ري رشعية موج�ودة يف البلد تدعم 
هؤالء سوف نناضل ونعمل ضد هؤالء اىل ان 

تتحرر ارضنا كاملة«.
وردا عىل س�ؤال ح�ول احتم�ال حصول 
صدام م�ع ق�وات س�وريا الديموقراطية يف 
دي�ر ال�زور، قالت ش�عبان »هن�ا يأتي دور 
روس�يا وامريكا، اال يحصل هذا الصدام النه 
اذا حصل ه�ذا الصدام ان�ت ذهبت اىل حرب 
عاملي�ة ث������الثة«. واضاف�ت »اذا حصل 
صدام بني الجيش العربي الس�وري واالكراد 
وبني روس�يا وام�ريكا فانت فتح�ت معركة 

مختلفة تماما«.

اىل  الس�وري ب�دوره  الجي�ش  ويس�عى 
اس�تعادة الس�يطرة ع�ىل كام�ل مدينة دير 
ال�زور بعدما تمكن م�ن كرس حصار فرضه 
االرهابي�ون نح�و ثالث س�نوات ع�ىل احياء 

تسيطر عليها القوات الحكومية.
ويف مدين�ة دير الزور، قال احد الس�كان 
»خ�رج  الفرنس�ية  الصحاف�ة  لوكال�ة 
)تنظي�م داعش( ولن يعود ان ش�اء الله. اىل 
جهن�م بجه�ود الجي�ش الس�وري والرويس 

واإليراني«.
وق�د واصلت قوات النظ�ام تقدمها قرب 
دي�ر الزور وس�يطرت عىل قري�ة الجفرة إىل 
ال�رشق منها، وطوقت بذلك تنظيم »داعش« 
داخل األحياء الرشقية يف مدينة دير الزور من 
ثالث جهات، بحس�ب مدير املرصد السوري 

لحقوق االنسان رامي عبد الرحمن.
ول�م يعد أم�ام تنظي�م »داعش« س�وى 
الفرار عن طريق عب�ور نهر الفرات باتجاه 
الضفة الرشقية، بحس�ب عبد الرحمن الذي 

أش�ار إىل أن الطريان ال�رويس وقوات النظام 
يستهدفون كل من يعرب النهر.

س�وريا  ق�وات  تق�دم  وق�ع  وع�ىل 
الديموقراطي�ة من جهة والجيش الس�وري 
م�ن جه�ة ثانية، تقلص�ت س�يطرة تنظيم 
»داع�ش« ع�ىل محافظ�ة دير ال�زور الغنية 
بالنف�ط والحدودية مع الع�راق اىل النصف، 
بعدما كان يس�يطر عليها بالكامل تقريبا يف 

العام 2014.
ويف ح�ال خ�رس التنظيم املتط�رف كامل 
محافظ�ة دي�ر ال�زور، يرتاج�ع وج�وده يف 
س�وريا بش�كل كبري بحيث ال يعود يسيطر 
س�وى عىل بعض الجيوب يف وس�ط وجنوب 
الب�الد. وه�و الذي خ�رس الج�زء االكرب من 
مدين�ة الرقة، معقله االبرز يف س�وريا، أمام 
تقدم قوات س�وريا الديموقراطية املس�تمر 
فيه�ا. واىل جان�ب املع�ارك الت�ي يخوضه�ا 
الجيش الس�وري للس�يطرة عىل مدينة دير 
ال�زور، اعلنت ق�وات متحالفة مع�ه، يف بدء 
اىل  الوص�ول  اىل  ته�دف  عس�كرية  عملي�ة 

منطقة البوكمال الحدودية مع العراق.
ووص�ف البي�ان، ال�ذي ن�رشه االع�الم 
الحربي، البوكمال باملنطقة »االسرتاتيجية«. 
وه�ي تعد واحدة من اهم امل�دن التي ال يزال 
تنظيم »داعش« يس�يطر عليها يف محافظة 
دير ال�زور، وهدف�ا دائما لقص�ف التحالف 

الدويل.
واىل جان�ب خس�ائره يف س�وريا، من�ي 
التنظي�م املتط�رف ال�ذي يتبن�ى هجمات يف 
اوروبا بسلس�لة هزائ�م ميداني�ة يف العراق 

ابرزها طرده من مدينتي املوصل وتلعفر.
من جهته، افاد املرصد الس�وري لحقوق 
االنس�ان أن »تنظي�م داعش أس�قط طائرة 
حربية يرجح أنها لقوات النظام كانت تحلق 
يف منطق�ة البولي�ل جن�وب رشق مدينة دير 

الزور«.
ول�م يتمك�ن املرص�د م�ن تحدي�د طراز 
الطائ�رة مش�ريا إىل أنها س�قطت يف مناطق 

سيطرة النظام قرب مدينة دير الزور.

أجواء املدينة تزدحم بالطائرات احلربية

دير الزور السورية تدخل مرحلة »الرصاع املعقد«

قائد الرشطة االيرانية: مستعدون للجهاد والتضحية لتوفري االمن  

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت الرشطة إن اشتباكا نشب بني قوات من الجيش 
م�ن جانب والرشط�ة واملخابرات من جانب أخر أس�فر 

عن مقتل تسعة أشخاص يف العاصمة الصومالية.
وقال ضاب�ط الرشطة الرائد عبد الله حس�ني »يبدو 
أنه�م اعتقدوا خطأ أن قوات الجي�ش الوطني الصومايل 

ميليشيات عشائرية. عدد القتىل تسعة بينهم مدني«.
وأضاف أن القت�ال وقع ألن الرشطة تلقت معلومات 

خاطئة بوجود ميليشيات مسلحة يف املنطقة.
وتابع »تقع حوادث«.

وتش�هد الصومال حربا أهلية منذ عام 1991 عندما 
أطاح زعماء حرب عش�ائريون بالدكتاتور محمد سياد 

بري ثم اندلعت االشتباكات بينهم.
وتخ�وض الحكومة التي تدعمها األم�م املتحدة اآلن 
حربا ضد متشددين إسالميني لكن كثريا من أفراد قوات 
األم�ن التابعة لها يفتق�رون للتدري�ب الجيد فضال عن 

ضعف التنسيق بينهم.
وقال ضابط الجيش الرائد نور عثمان »الليلة املاضية 
حارصتنا ق�وات األمن )الرشطة واملخابرات( ثم أطلقت 
علينا النار. دافعنا عن أنفسنا وطاردنا ما يسمى بقوات 
األمن الي�وم بعد قتال اس�تمر س�اعات. فقدنا جنديني 
وزوج�ة زميي«.وأضاف »امل�كان تاب�ع للجيش ويضم 
مق�ار إقام�ة أرس الضب�اط. لكن ق�وات األم�ن تحاول 

طردنا من املوقع«.
وقال سكان إن القتال كان مروعا.

وقال الس�اكن محمد أيدل »استيقظنا الليلة املاضية 
ع�ىل دوي إط�الق الن�ار. حملن�ا أطفالن�ا ع�ىل أكتافنا 
وهربنا«.ويف حادث منفصل، دخل متشددون إسالميون 
لف�رتة وجي�زة بل�دة عي�ل واق بإقلي�م جي�دو بجنوب 

الصومال قرب الحدود مع كينيا.

       بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت حصيل�ة الجريم�ة الت�ي ارتكبه�ا ط�ريان 
الع�دوان يف حريب القرامي�ش بمحافظة م�أرب إىل 12 

شهيداً، معظمهم من النساء واألطفال.
مصدر محي نقل أّن الش�هداء هم 6 نس�اء وطفلني 
اثن�ني و4 ش�باب، وقد قضوا عىل الخ�ط العام بمنطقة 

نقيل شجاع، وجميعهم من أبناء مديرية رصواح.
وتتواص�ل جرائم العدوان الس�عودي-األمريكي بحق 
املدنيني من خالل اس�تهداف منازل املواطنني يف عدد من 
املحافظات عىل مدى أكثر من عامني ونصف كان أخرها 
ارت�كاب العدوان لث�الث جرائم يف صنع�اء راح ضحيتها 
أكثر من 150 ش�هيداً وجريحاً وسط صمت عاملي تجاه 

جرائم العدوان بحق اليمنيني.

مقديشو.. اشتباكات بني فصائل
 األمن »الرسمية«

العدوان السعودي يرتكب جمزرة 
جديدة بحق نساء وأطفال اليمن

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد قائد قوى األمن الداخي يف الجمهورية 
أنن�ا  األح�د،  أم�س  االيراني�ة،  االس�المية 
مستعدون ألي جهاد حتى التضحية بالنفس 
م�ن اجل توف�ري األمن املطلوب واملس�تدام يف 

البالد.
وخالل مراس�م تخ�رج الدفعة التاس�عة 
والثالثني لضباط قوى االمن الداخي بجامعة 
أمني، وبرعاية القائد العام للقوات املس�لحة 
سماحة آية الله العظمى السيد عي الخامنئي 
)حفظه الله(، أعرب العميد حس�ني اشرتي، 
ع�ن الش�كر أصال�ة ع�ن نفس�ه وبالنياب�ة 
ع�ن مس�اعديه والق�ادة وجمي�ع منتس�بي 
قوى االم�ن الداخي وجمي�ع الحارضين، اىل 
س�ماحة القائد املعظم، لحض�وره ورعايته 
هذه املراس�م. وأضاف: ان خادمي الشعب يف 
ق�وى االمن الداخي، بص�دد ان يكون رشطة 
الئقني لنظام الجمهورية االس�المية املقدس 
وخادمني دون منة للش�عب اإليراني العظيم، 
تنفيذا ألوامر وإيعازات سماحة القائد املعظم. 
وتابع مخاطبا قائد الثورة: يف هذا اإلطار كان 

وم�ازال من ضمن اولوي�ات برامجنا وتنفيذا 
ألوامر وإرش�ادات س�ماحتكم؛ رفع مستوى 
القدرات يف أداء املهمات من خالل الرتكيز عىل 
التدري�ب التخصيص الفاعل وزيادة املهارات، 
وتشكيل مقرات ميدانية بهدف زيادة التحرك 
والرسع�ة، ومراقبة الحدود ورصدها بش�كل 
ومواجه�ة  اإلج�راءات  وإص�الح  مس�تمر، 
املخل�ني بالنظ�م واالم�ن الع�ام دون هوادة. 
وأردف: لق�د تعلمن�ا م�ن س�ماحتكم قائدنا 
ومقتدان�ا العظي�م؛ أن إيجاد االم�ن املطلوب 
واملس�تدام، بحاجة اىل روحية جهادية ثورية 
واىل اقتدار ممزوج بالرأفة والرحمة والعدالة 
واىل اس�تخدام كل طاق�ات الب�الد، وهو مبدأ 

كان ومايزال نصب أعيننا.
وج�دد العمي�د اش�رتي العه�د وامليث�اق 
مع القائ�د العام للق�وات املس�لحة عىل بذل 
قصارى الجهود لرفع مستوى االمن وصيانة 
القيم االسالمية االنسانية السامية ومن اجل 
الدف�اع ع�ن حياض الوط�ن وحماي�ة أرواح 
وأم�وال الش�عب وأعراضه، ويف هذا الس�بيل 
نح�ن مس�تعدون ألي جهاد حت�ى التضحية 

بالنفس.

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة الخارجية الرتكية إن 
تركيا استدعت الس�فري األملاني لدى 
أنقرة للتعبري عن القلق عما قالت إنه 
تجمع للمس�لحني األكراد يف كولونيا 
يف مؤرش آخر عىل توتر العالقات بني 
الدولت�ني الحليفتني يف حلف ش�مال 

األطليس.
وتابع�ت ال�وزارة »نن�دد بقي�ام 
منظمات إرهابية تمثل امتدادا لحزب 
العم�ال الكردس�تاني بتنظيم تجمع 

بمدين�ة كولوني�ا األملانية والس�ماح 
إرهابي�ة. نقلن�ا رد فعلن�ا  بدعاي�ة 
بصيغة قوية لسفري أملانيا لدى أنقرة 

الذي استدعي إىل الوزارة«.
وقال�ت وكال�ة أنب�اء األناض�ول 
الرس�مية إن نحو ثالثة آالف شخص 
يف  تظاه�روا  األك�راد  مؤي�دي  م�ن 
كولوني�ا وه�م يحمل�ون ملصق�ات 
تطالب باإلفراج عن عبد الله أوجالن 
العم�ال  لح�زب  املس�جون  الزعي�م 
الكردس�تاني ال�ذي يدرج�ه االتحاد 
املتح�دة ع�ىل  والوالي�ات  األوروب�ي 

قائم�ة املنظمات اإلرهابية وتحظره 
أملانيا.وتتهم تركيا أملانيا بعدم القيام 
بم�ا يكف�ي لوق�ف أنش�طة ح�زب 
الوزارة  الكردس�تاني.وقالت  العمال 
»النهج مزدوج املعايري الذي تنتهجه 
أملانيا فيم�ا يتعلق بالح�رب العاملية 
ع�ىل اإلره�اب أم�ر مزع�ج. ندع�و 
أملاني�ا التخاذ موق�ف مبدئي ضد كل 
عالقات  اإلرهاب«.وتوت�رت  أش�كال 
تركي�ا بأوروبا، وخاص�ة أملانيا، منذ 
ش�ن الرئي�س رجب طي�ب إردوغان 
حمل�ة يف أعق�اب االنقالب الفاش�ل 

الس�لطات  املايض.وس�جنت  الع�ام 
الرتكي�ة أكثر م�ن 50 ألف ش�خص 
ع�ىل ذم�ة املحاكمة وتم ط�رد زهاء 
150 ألف ش�خص بينهم صحافيون 
وش�خصيات معارضة من وظائفهم 

أو أوقفوا عن العمل.
االعتق�االت  أملاني�ا  وانتق�دت 
الجماعية ورفضت تس�ليم أشخاص 
تقول تركيا إنهم ضالعون يف املحاولة 
االنقالبية الفاش�لة وطالبت بإطالق 
رساح نح�و ع�رشة مواطن�ني أمل�ان 

اعتقلوا يف األشهر القليلة املاضية.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى 

التجارية يف البرصة
العدد 128/ت/2017
التاريخ 2017/9/13

اعالن 
اىل املدعى عليه /رشكة انوار املعارج للتجارة واملقاوالت العامة

اق�ام املدع�ي مدير عام انت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف البرصة اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة 128/ت/2017 ضدك يطلب فيها الحكم 
بفسخ العقد املرقم 9045 يف 2010/7/6 ومالحقة العقدين املرقمني 
17255 يف 2015/11/9 و 13019 يف 2016/9/18 امل�رم بينكم�ا 
الخ�اص بتجهيز املدعي بضاغط�ات غاز عدد 2 من منش�ا امريكي 
واصلة اىل محطة كهرباء خور الزبري التابعة اىل رشكة املدعي بضمنها 
النصب والتش�غيل واعمال الهندسة املدنية بفرتة 18 شهر من تاريخ 
فت�ح االعتماد املس�تندي كما يطل�ب بالزامك بتادي�ة مبلغ تعويض 
ق�دره 6.000.000.000 س�تة مليار دينار عراق�ي عما لحق املدعي 
من خس�ارة ومافاته من كس�ب والزامك باعادة مبل�غ الدفعة االوىل 
املقدم�ة البالغة 10% من املبلغ االجمايل للعق�د مع الفوائد القانونية 
وتحميل�ك الرس�وم واملصاريف واتع�اب املحاماة ولثب�وت كون مقر 
رشكتكم وهميا عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور اىل ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
املوافق 2017/9/26 او ارسال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون 
القايض
حممد قاسم عبود

للبيع يف حمافظة البرصة
قطعة ارض املساحة 20 دونم 
ملك رصف رقم العقار 2/93 و 
3/93 مقاطعة 20 جزيرة العيل 
والعسافية يف البرصة - ناحية 
الهارث�ة - ع�ىل ضفاف ش�ط 
العرب / مقابل محطة كهرباء 
النجيبي�ة – ورث�ة عبدالحميد 
احم�د العني�زي. للمعلوم�ات 

هاتف 07721643667.
فقدان

املرق�م  العق�ار  س�ند  من�ي  فق�د 
56025/3حي النداء باسم رجيحه نور 

محي مهدي.
عىل م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

فقدان
املرق�م  العق�ار  س�ند  من�ي  فق�د 
اقب�ال  باس�م  الن�داء  54118/3ح�ي 

سلمان عباس.
عىل م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

اعالن
اىل املتهم الهارب )1-حسني نعمة داخل 
2- مهن�د عيل نعم�ة 3- ذو الفقار عيل 

نعمة 4-نعمة عيل نعمة(
احالك قايض مكت�ب تحقيق القضائية  
الس�ماوة اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى 
بموج�ب ق�رار االحال�ة املرق�م 295 يف 
2017/8/22 غيابي�ا الجراء محاكمتك 
بدع�وى غري موجزة وف�ق احكام املادة 
)405( م�ن قان�ون العقوب�ات ولع�دم 
حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
ع�ن طريق صحيفتني محليتني وتحديد 
يوم 2017/10/29 موع�دا للمحاكمة 
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�يتم اجراء 
محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول

الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
العدد/626 /ش/2017
التاريخ 2017/9/14

اىل املدين عليه /مصطفى عيل سوادي
اقامت املدعية غفران حسني سوادي دعوى 
تفريق للهجر ولدى تبليغك عند مركز رشطة 
ث�ورة العرشي�ن تب�ني ان�ك مجه�ول محل 
االقامة وحسب كتاب مركز الرشطة اعاله 
وكذل�ك تاييد املجلس املح�يل وكتاب مكتب 
املعلوم�ات يف الرميث�ة وكت�اب قائمقامية 
قضاء الرميثة عليه تقرر تبليغك بواس�طة 
يوميت�ني يف موع�د  صحيفت�ني محليت�ني 
املرافع�ة املواف�ق 2017/9/24 ويف حال�ة 
عدم حضورك او ارس�ال مع�ذرة مرشوعة 
فان املحكمة س�وف تسري باملرافعة غيابيا 

وفق القانون
القايض
حيدر حميد عبد الحسني

اعالن
اىل املته�م اله�ارب )1-عب�د الرحمن عزال 
عجم�ي 2- عبد الله ليس�ه كاني 3- حيدر 

عبد الرضا كريدي(
احالك قايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكمة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة 
املرق�م 544 يف 2017/8/20 غيابيا الجراء 
محاكمت�ك بدعوى غري موجزة وفق احكام 
املادة )4 أرهاب( من قانون العقوبات ولعدم 
حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة تق�رر تبليغك 
عن طري�ق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد 
يوم 2017/11/12 موع�دا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب )تيسري راشد عباس(

احالك قايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكمة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة 
املرق�م 551 يف 2017/8/24 غيابيا الجراء 
محاكمت�ك بدعوى غري موجزة وفق احكام 
امل�ادة )243( من قان�ون العقوبات ولعدم 
حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة تق�رر تبليغك 
عن طري�ق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد 
يوم 2017/11/12 موع�دا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
اعالن

اىل املدعي عليها /تحرير حسن مخلف
تبليغ

اق�ام املدع�ي  محم�د عب�د ن�ارص  ضدكم 
الدعوى املرقمة 534/ش/2017 امام هذه 
املحكمة واملتضمنة تصدي�ق طالق  ولعدم 
معرفة محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك 
واعالن بواس�طة صحيفتني محليتني وعند 
ع�دم حض�ورك يف ي�وم املرافع�ة املصادف 
2017/9/24 او ارس�ال م�ن ين�وب  عنك 
قانونا تجري املرافع�ة  بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون 
القايض
معد نجم عبيد

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/1520  
إعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 792/3م38 الخاجية الواقع 
يف الك�وت العائ�د للمدين رعد جعفر عباس املحج�وز  لقاء طلب الدائن 
ع�يل عبدالحس�ني عبادة وخديجة ع�يل عيل خان البال�غ ثالثون مليون 
دين�ار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثون 
يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه  /كوت / الخاجية 792/3م38 الخاجية 
2- جنسة ونوعه / بستان ملك رصف تسقى بالواسطة 

 3- حدوده واوصافة / خايل من املغروسات
4- مشتمالته / دور متناثرة وحصة املدين خايل من املشيدات  

5- املساحة / 5 دونم وان حصة املحجوزة تبلغ 1914سهم
6- الشاغل / الرشكاء 

7- القيم�ة املق�درة / اثنان وتس�عون مليون وتس�عمائة وعرشة الف 
ومئتان وثالثون دينار

املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/1576  
إعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 792/3م38 الخاجية الواقع 
يف الك�وت العائد للمدين رع�د جعفر عباس املحجوز لق�اء طلب الدائن 
احمد عادل محس�ن البالغ خمس�ة وعرشون مليون دينار فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالث�ون يوما تبدءا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه  /كوت / الخاجية 792/3م38 الخاجية 
2- جنسة ونوعه / بستان ملك رصف تسقى بالواسطة 

 3- حدوده واوصافة / خايل من املغروسات
4- مشتمالته / دور متناثرة وحصة املدين خايل من املشيدات  

5- املساحة / 5 دونم وان حصة املحجوزة تبلغ 216 سهم
6- الشاغل / الرشكاء 

7- القيمة املقدرة / تس�عة عرش مليون وتس�عمائة وتس�عة وتسعون 
الف وستمائة وستة عرشدينار

املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

تحية طيبة...
ي�ر رشكة الحف�ر العراقية بدع�وة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي 
الخ�رة لتقديم عطاءاتهم لتجهي�زHIGHT PRESSUER LINES   مع 

مالحظة ماياتي :
1-يف حال�ة الرغبة  يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتصال بالهيئة  
التجارية /قس�م املشرتيات الخارجية –بغداد  من االحد اىل الخميس من 
الساعة السابعة صباحا اىل الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت بغداد  من 
كل اس�بوع وكم�ا موضحة بالتعليمات  ملقدم�ي العطاءات لالطالع عىل 
http:/ تفاصي�ل املناقصة باالمكان زي�ارة املوقع االلكرتون�ي لرشكتنا

www.idc.gov.iq او املوقع االلكرتوني  لوزارة النفط
http://www.oil.gov.iq

2- متطلبات التأهيل املطلوبة :
-الرشكات املحلية : تقديم هوية غرفة التجارة مع وكالة رسمية مصادق 

عليها من قبل  كاتب العدل ) للمخول (
ال�رشكات االجنبية : تقديم تخويل مصادق عليه من الس�فارة العراقية 

من بلد الرشكة )للمخول ( 
3-بام�كان مقدمي العط�اء املهتمني برشاء وثائق العط�اء تقديم طلب 
تحري�ري اىل اح�دى املنفذي�ن ادناه دف�ع قيمة البي�ع للوثائ�ق البالغة 
300.000 ثالثمائة الف دينار عراقي غري قابل للرد يودع يف احد حساباتنا 

التالية مع جلب فيشة بااليداع:-
أ-منفذ بغداد – مقر الرشكة /قسم املشرتيات الخارجية :

1-مرصف الرافدين /فرع املجمع النفطي رقم الحساب )5015(
2-مرصف الرافدين /فرع القرص االبيض  رقم الحساب )6486(

3-م�رصف العراقي للتج�ارة )TBI( رق�م الحس�اب )001048-003-
)0002

ب-منفذ البرصة-مقر الرشكة يف الرجسية /شعبة املشرتيات الخارجية 
-:

1-مرصف الرشيد /الثورة -88 رقم الحساب )86471(
4-يجب  ان يكون مبلغ ضمان العطاء:

)25.000$( خم�س وع�رشون ال�ف دوالر امريكي   بالنس�بة للرشكات 
املحلي�ة واالجنبي�ة  ناف�ذا مل�دة ال تق�ل ع�ن 120 يوما م�ن تاريخ غلق 

املناقصة
5-يج�ب ان تق�دم االستفس�ارات يف موعد اقص�اه )PM2:00( من بعد 
الظهر  حس�ب توقيت بغداد )11:00AM( بتوقيت غرينتش  ليوم االحد 

2017/10/8
املص�ادف  االثن�ني  ي�وم  املناقص�ة  اوراق  ل�رشاء  النهائ�ي  6-املوع�د 

2017/10/9
7- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :

مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة –الرجسية يف املوعد املحدد الساعة 
)AM( BGD 11:00 الحادية عرش صباحا بتوقيت بغداد والثامنة )8:00 

AM( GMT  بتوقيت غرينتش ليوم االربعاء املصادف 2017/10/11
 العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضوركم او 
ممثليكم يف حال رغبتكم  بالحضور عىل العنوان االتي ) مقر رشكة الحفر 

العراقية يف البرصة –الرجسية ( يف الزمان والتاريخ املذكور اعاله 
مالحظة :-

يف حال�ة عدم الت�زام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة 
اقس�امها فانه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مم�ا يقتيض  مراع�اة ذلك عند 

التقديم 
الكلفة التخمينية للطلبية هي : 2.279.325 $ دوالر

املدير العام
 رئيس جملس االدارة

م / تبليغ 
اىل الرشط�ي) ع�يل محم�د حس�ن حس�ني ( تقرر 
حض�ورك اىل محكمة قوى األم�ن الداخيل /املنطقة 
الثالث�ة  وخالل 30 يوم من تاري�خ نرش اإلعالن ويف 
حال عدم حضورك سيتم إتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقك.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

    بغداد/ المستقبل العراقي

النقل  بتوجي�ه م�ن وزي�ر 
فنج�ان  كاظ�م  الس�يد 
الحمام�ي اجتم�ع الوكي�ل 
الفني السيد عباس عمران،  
بالجهات املسؤولة عن نظام 
الربط املركزي ملرائب العراق 
كل م�ن مدي�ر ع�ام دائ�رة 
العقود يف الوزارة السيد عيل 
صاحب ومدير عام الرشكة 
العامة الدارة النقل الخاص 
املهندس قيس امليايل ومدير 
املعلومات  تكنولوجيا  قسم 
يف ال�وزارة وبضمنهم مدير 

الرشكة. 
ان  الفن�ي:  الوكي�ل  وق�ال 
االجتماع بحث اليات النظام 
الجه�ات  م�ع  وتطوي�ره 
املسؤولة عن الربط املركزي 
لجمي�ع مرائ�ب العراق من 
خ�ال مناق���ش�ة جميع 
االم�ور الت�ي م�ن ش�انها 
اعطاء صورة عملية لتقدم 

العمل. 
مضيف�ا : ان الوزارة عازمة 
عىل االس�تفادة م�ن جميع 
واالع�مال  املق����رتح�ات 
التطويري�ة يف عمله�ا التي 
تس�اعد ع�ىل خدم�ة اك�ر 
ع�دد ممكن م�ن املواطنني 
ع�ر تظافر املعن�ني يف ذلك 

املرشوع .

الوكيل الفني جيتمع باجلهات املسؤولة عن نظام الربط املركزي ملرائب العراق
www.almustakbalpaper.net العدد )1520( االثنين  18  أيلول  2017 حمليات6

التجارة تبحث يف كربالء 
تأمني زيارة العارش من حمرم

     بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة 
يف وزارة التج�ارة ابته�ال هاش�م صاب�ط 
، م�ع محاف�ظ كرب�اء عقي�ل الطريح�ي 
ونائ�ب املحاف�ظ االول جاس�م الفت�اوي 
تنس�يق الجهود بني الجانبني للمشاركة يف 
زي�ارة العارش من محرم والس�بل الكفيلة 
والت�ي  واملعوق�ات  املش�اكل  تج�اوز  يف 
تواجه اس�طول ال�وزارة واملتمثل�ة بتوفري 
ال�كاز وتنظي�م حرك�ة املرور«.وذكر بيان 
للوزارة تلقت »املس�تقبل« نسخة منه، ان 
»مدي�ر عام دائ�رة التخطي�ط واملتابعة يف 
الوزارة ابتهال هاش�م صاب�ط، بحثت مع 
محاف�ظ كرباء عقي�ل الطريح�ي ونائبه 
األول جاس�م الفتاوي تنسيق الجهود بني 
الجانبني للمش�اركة يف زي�ارة العارش من 
البيان،  محرم«.وقال�ت صاب�ط، بحس�ب 
إنه »تم خال اللقاء مناقش�ة دور الوزارة 
ومش�اركتها الس�نوية باس�طولها الناقل 
لنقل زوار املناس�بات الديني�ة يف محافظة 
كرباء وضم�ن محورها املح�دد النجف _ 
كرب�اء، وتجاوز املش�اكل واملعوقات التي 
تواجه اس�طول ال�وزارة واملتمثل�ة بتوفري 
ال�كاز وتنظيم حرك�ة املرور«.م�ن جانبه 
ثم�ن محاف�ظ كرب�اء عقي�ل الطريح�ي 
دور »وزارة التج�ارة الفاعل ومش�اركتها 
الس�نويه بنق�ل الزائرين باس�طول نقلها 
والذي تميز بانضباطه العايل ومس�اهمته 
بانج�اح الخطة االمنية الخاص�ة بالزيارة 
ال�وزارات  م�ن  اصبح�ت  وانه�ا  خاص�ة 
املتخصص�ة بهذا املجال م�ن خال ادارتها 
للعملية بش�كل صحيح ولتس�لمها املحور 
املناط بها وهو محور نجف- كرباء والذي 

شهد نجاحات عىل مدى السنني املاضية.

نقل »٣٠٠« ميكاواط اىل ناحية 
القيارة وجنوب املوصل بعد أنجاز 

خط »سد املوصل - القيارة«

     بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت امل�اكات الهندس�ية والفني�ة يف 
املديرية العامة لنق�ل الطاقة الكهربائية 
يف املنطقة الش�مالية، وبجهود استثنائية 
من إنجاز خ�ط نقل الطاق�ة الكهربائية 
الضغط الفائق )س�د املوص�ل - القيارة( 
)٤٠٠ ك.ف(، وربط�ه بخ�ط نقل الطاقة 

الكهربائية )موصل - القيارة(.
إعل�ن ذلك الس�يد مدي�ر عام دائ�رة نقل 
س�عود  املهن�دس  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
صال�ح، مضيفاً، انه بعد إنجاز هذا الخط 
امله�م تمكن�ت ال�وزارة من نق�ل )٣٠٠( 
ميكاواط من الطاقة الكهربائية اىل ناحية 
القي�ارة ومناطق جنوب مدينة املوصل يف 
محافظ�ة نين�وى، كمرحل�ة أوىل تمهيداً 

لزيادة الكميات من الطاقة.
مبيناً، ان ه�ذه الطاقة نقلت من محطة 

كهرباء سد املوصل الكهرومائية.
موضحاً، ان م�اكات الوزارة تمكنت من 
إنجاز العمل يف هذا الخط بعد ان تم تامني 

االرض من قبل الجهات األمنية.

    كربالء / المستقبل العراقي

نرش اعام العتبة الحس�ينية املقدس�ة تفاصيل ومعلومات تنرش ألول مرة عن راية 
قب�ة االمام الحس�ني عليه الس�ام«.وذكر بيان الع�ام العتبة ان »راي�ة قبة االمام 
الحس�ني عليه السام تستبدل بداية كل شهر حس�ب التقويم الهجري ويعني ذلك 
انها تس�تبدل يف الس�نة 12 مرة« مبينا ان »ط�ول راية القبة الرشيف�ة تبلغ 9٠.٣ 
مرت, فيما يبلغ عرضها ٣ امتار«.وأش�ار اىل ان »الراية تضنع من قماش )الس�تن( 
الك�وري او اليابان�ي, وتقوم وحدة الخياط�ة والتطريز التابعة لقس�م الصيانة يف 
العتبة الحس�ينية املقدس�ة بخياطتها ح�راً، وباالضافة اىل راي�ة القبة الرشيفة 
تنرش املئات من الافتات والرايات الس�وداء التي تحمل شعارات النهضة الحسينية 
الرشيفة واحاديث اهل البيت عليهم الس�ام عن واقعة عاش�وراء وبعض املقاطع 
من زيارتي عاش�وراء والناحية املقدس�ة داخل الصح�ن الرشيف وداخله ومنطقة 
ما بني الحرمني الرشيفني«.وتابع كما »تقوم وحدة الخياطة ايضا بإس�تبدال بردة 
الق�ر الرشيف الخرضاء بردة س�وداء مط�رزة بخيوط الذه�ب والفضة املطعمة 
بأحجار الزمرد والياقوت، كما تقوم الوحدة ايضا بنرش الفتات العزاء عىل رضيحي 
الصحابي الجليل حبيب بن مظاهر االس�دي ورضيح السيد ابراهيم املجاب عليهما 

السام.

ألول مرة العتبة احلسينية تكشف تفاصيل 
عن راية قبة اإلمام احلسني »عليه السالم«

حمافظ بغداد: ما حتقق يف احلسينية جاء نتيجة لتظافر مجيع اجلهود
    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعل�ن محافظ بغداد عط�وان العطواني ع�ن املبارشة 
بالجه�ود الفعلية إلكمال املش�اريع الخدمية يف قضاء 
تلق�ت  بي�ان  يف  االعام�ي  مكتب�ه  الحس�ينية.وذكر 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، ان »العطواني أشار 
اىل ان العم�ل يف ه�ذا القض�اء االن وض�ع عىل الس�كة 
الصحيح�ة واصفا هذه الخط�وة بانها جاءت بتظافر 
جميع الجهود ومنها دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر 
العبادي الذي كان داعما للخطة الخدمية التي قدمها له 
والتي تشمل النهوض بالواقع الخدمي لجميع مناطق 
أط�راف العاصمة ع�ىل ان تبدأ املرحل�ة االوىل يف قضاء 
الحس�ينية ومن ثم ناحية الجرس واألقضية والنواحي 

االخرى ، اضافة اىل اللجنة التنسيقية املمثلة للمتظاهرين 

كونها ابدت تعاونا كبريا يف س�بيل تقدي�م الخدمات البناء 
منطقتهم«.وأضاف ان »العمل يف قضاء الحس�نية بدا عىل 

وفق مراحل عده كان�ت املرحلة االوىل منه نقل معمل 
األس�فلت اىل القضاء وقص وفرش الطرق بالس�بيس 
وحث الرشكة املنفذة ملرشوع املجاري لارساع باكمال 
مشاريعها املتبقية ثم بعد ذلك ترشع املحافظة بإكساء 
املناطق مكتملة الخدمات«.وكان محافظ بغداد ومنذ 
ان تس�لم منصبه قد وعد بتنفيذ حملة خدمية واسعة 
يف جميع أقضي�ة العاصمة التي تقع ضمن صاحيات 
حكومت�ه .وع�د خطة خدمي�ة متكاملة حص�ل فيها 
ع�ىل موافق�ة مجل�س املحافظ�ة لك�ن ع�دم رصف 
التخصيصات املالية حال دون ذلك حتى تحرك بجهود 
ذاتي�ة عىل رئي�س ال�وزراء ورئيس التحال�ف الوطني 
ورئاس�ة مجلس النواب من اجل رصف التخصيصات 
املالية لحكومت�ه وكان الجميع قد بارك جهوده وقدم 

الدعم له للميض بخطته الخدمية.

الزراعة تبارش بمنح موافقات االسترياد للمنتجات الزراعية عرب طريبيل

الرشكة العامة للسمنت تعتزم تشغيل معمل محام العليل اجلديد والبدء باالنتاج الشهر القادم

   بغداد / المستقبل العراقي

بإرشاف وزير الزراعة فاح حسن زيدان 
اللهيب�ي، ب�ارشت وزارة الزراع�ة بمنح 
املوافق�ات االصولية الخاصة باس�ترياد 
النباتي�ة والحيوانية  الزراعية  املنتج�ات 

عر منفذ طريبيل الحدودي«. وذكر قسم 
العاقات واالعام والتعاون الدويل يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«،ان قرار منح 
اج�ازات االس�ترياد للمنتج�ات الزراعية 
ج�اء بع�د توجيه رئي�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي بإع�ادة افتتاح مع�ر طريبيل 

الحدودي امام الحركة التجارية للبضائع 
والسلع«.واضاف ان »طلب الحصول عىل 
اجازات االس�ترياد يتم عن طريق  تقديم 
طلب مبارش اىل وزارة الزراعة الستحصال 
املوافقات االصولية، وللمنتجات الزراعية 
املسموح باس�تريادها وبنوعيها النباتية 

والحيوانية، من قبل ال�رشكات الخاصة 
الراغبة باالسترياد«.  وبني ان »هذا القرار 
جاء للمساهمة يف تنوع البضائع والسلع 
واملنتج�ات الزراعية الداخلة اىل الس�وق 
العراقي�ة، لتوفري االمن الغذائي للمواطن 

العراقي ودعما لاقتصاد الوطني.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للس�منت العراقي�ة إحدى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن عن »عزمها تشغيل معمل حمام 
العليل الجديد الواق�ع يف مدينة املوصل واملبارشة باالنتاج 
خال الشهر القادم وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد 
ش�ياع الس�وداني برضورة اإلرساع بأعادة اعمار وتأهيل 
معام�ل رشكات ال�وزارة يف املدن املحررة وإع�ادة الحياة 

اليها من جديد« . وقال مدير عام الرشكة حس�ني محسن 
الخفاج�ي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، بأنه قد 
أجرى زيارة ميداني�ة اىل معامل الرشكة يف مدينة املوصل 
وعقد إجتماعاً موسعاً مع الكوادر القيادية والفنية يف مقر 
معاونية السمنت الشمالية الجديدة تم خاله دراسة خطة 
العمل املعدة لتأهيل معامل الرشكة يف املنطقة الش�مالية 
وتطبيقها باإلمكانات الذاتية والفنية املتاحة لدى الرشكة 
ووفق األولوية والج�دوى اإلقتصادية ، مؤكدا عىل رسعة 

إنجاز مراحل التأهيل وحس�ب األس�بقية إلع�ادة الحياة 
لتلك املعامل وإس�تئناف اإلنتاج فيها« .وافصح الخفاجي 
ع�ن »الوصول إىل املراحل النهائي�ة يف تنفيذ اعمال تأهيل 
معمل سمنت حمام العليل الجديد )الحدباء ( ومن املؤمل 
البدء بتش�غيل املعمل خال الش�هر القادم وسيكون أول 
املعام�ل املنتجة يف املناطق املح�ررة لرفد محافظة نينوى 
بمادة الس�منت إلعادة إعم�ار البنى التحتية واملش�اريع 

العمرانية التي دمرتها عصابات داعش اإلرهابية .

صحة الكرخ: مستشفى الطفل املركزي جيري 
»259« عملية جراحية لالطفال خالل شهر

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن اجراء مستشفى الطفل املركزي )259( عملية 
جراحي�ة متنوعة لاطفال يف صاالت العمليات من خ�ال االحصائيات املقدمة من 
قبل ادارة املستش�فى يف ش�هر تم�وز. ذكر ذلك مدير مستش�فى الطف�ل املركزي 
الدكتور )فراس هاش�م( ان صاالت العمليات يف املستش�فى اج�رت )259( عملية 
جراحي�ة متنوع�ة )عملي�ات خاصة ، فوق الك�رى , كرى, وس�طى , صغرى( ,( 
.واضاف هاش�م ان مستشفى الطفل تجري العمليات الجراحية لاطفال من عمر 
ي�وم واح�د اىل عمر )15( س�نة و من كافة املحافظات و حس�ب الحالة و من اهم 
ه�ذه العمليات )عملي�ة فتق الحجاب الحاج�ز , رفع الورم , رف�ع اورام خبيثة و 
حمي�دة , عمليات تجميل اطفال حديثي الوالدة , تش�وه الخلق�ي الوالدي , عملية 
تبدي�ل املرئ , عمليات تفويه املعدة ، والعديد من العمليات االخرى( .و بني هاش�م 
بل�غ مجموع العمليات الفوق الكرى )15( عملية و العمليات الكرى )76( عملية 
و العملي�ات الوس�طى بلغ )82( عملي�ة و )29( عملية جراحي�ة صغرى و اجراء 
)5٣( عملية جراحية يف الجناح الخاص و حس�ب نوع التشخيص يف ردهة الجناح 
الخاص التابع للمستشفى .و اكد هاشم ان مستشفى الطفل املركزي تحتل املرتبة 
االوىل يف جراحة االطفال عىل مس�توى املستش�فيات الخاص�ة باالطفال ملا لها من 

اختصاصات وجراحات متنوعة مختصة لاطفال حرا 
وس�جلت املستش�فى اج�راء اول عملي�ة جراحية لرفع امل�رارة بواس�طة الجهاز 

الناظوري عىل يد الدكتور )ظافر ثامر(  
االعام والعاقات

النفط يقرتب من أعىل مستوياته يف »5« أشهر
   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقرت أس�عار خ�ام »برن�ت« قرب 
أش�هر  خمس�ة  يف  مس�توياتها  أع�ىل 
أم�س، متجهة ص�وب تحقي�ق أفضل 
أداء أسبوعي منذ أواخر تموز )يوليو(، 
بفعل توقعات بزيادة الطلب واستئناف 
تدريجي لتشغيل مصايف نفط أمريكية.

وتوقع�ت »منظم�ة البل�دان املص�درة 
للبرتول« )أوبك( هذا األسبوع طلباً أعىل 
ع�ىل نفطه�ا يف 2٠18، وملحت إىل بوادر 
عىل تحسن الس�وق العاملية، مشرية إىل 
أن اتفاق خف�ض اإلنتاج ال�ذي أبرمته 
مع منتجني خارجها يساهم يف تقليص 

تخمة املعروض.
وأعق�ب ذل�ك تقري�ر أصدرت�ه »وكالة 
الطاق�ة الدولي�ة« أك�د أن التخم�ة يف 
اإلم�دادات تتقلص بفضل ق�وة الطلب 
وانخف�اض  واألمريك�ي،  األوروب�ي 
اإلم�دادات م�ن دول »أوب�ك« واملنتجني 

املستقلني.
العامل�ي مزي�ج  القي�اس  وازداد خ�ام 
دوالر   55.٤9 إىل  س�نتاً   2٤ »برن�ت« 
للرمي�ل يف جلس�ة اتس�مت بالتقل�ب 
أدن�ى  ع�ن  الخ�ام  ارت�داد  وش�هدت 

مستوياته يف الجلسة عند 5٤.86 دوالر 
إىل أعاه�ا عن�د 55.75 دوالر. ويتج�ه 
الخ�ام العامل�ي ص�وب تحقي�ق ثال�ث 
مكس�ب أس�بوعي ع�ىل الت�وايل وأعىل 

زيادة أسبوعية منذ نهاية تموز.
وارتف�ع خام غرب تكس�اس الوس�يط 
األمريكي ثاثة سنتات إىل ٤9.92 دوالر 
للرميل. ويبدو أن الخام بصدد تحقيق 
مكس�ب أس�بوعي بواق�ع خمس�ة يف 
املئة، وهو أيض�ًا أكر ارتفاع له يف نحو 

شهرين.
ويرك�ز املس�تثمرون يف النف�ط أيض�اً 
أنظارهم ع�ىل آثار أخرى لزيادة الطلب 
عىل الخام بفعل اس�تئناف عمل مصايف 
النف�ط األمريكي�ة بعد تعط�ل نتج عن 

اإلعصار »هاريف«.
إىل ذل�ك، أك�د بن�ك »ات�ش اس بي يس« 
أنه خفض توقعاته ملتوس�ط سعر خام 
القي�اس العامل�ي مزيج »برن�ت« هذه 
الس�نة إىل 5٤.٤ دوالر للرمي�ل من 55 
دوالراً، كم�ا خف�ض تقديرات�ه لس�عر 
الخ�ام يف الربع الثالث م�ن العام الحايل 

إىل 52 دوالراً للرميل من 5٤ دوالراً.
غ�ري أن البن�ك أبقى توقعاته ملتوس�ط 
أسعار »برنت« يف عامي 2٠18 و2٠19 

عن�د 65 دوالراً و7٠ دوالراً للرميل عىل 
الرتتيب.

وزارة  أك�دت  منفص�ل،  س�ياق  يف 
الب�رتول املري�ة يف بي�ان أم�س، أن 
مر تخط�ط إلقامة مجم�ع متكامل 
للتكري�ر والبرتوكيماوي�ات يف املنطقة 
االقتصادية ملحور تنمية قناة السويس 
باستثمارات تتجاوز ثاثة بايني دوالر، 
بالتعاون مع رشكة »تويوتا تسوش�و« 

اليابانية.

وأضاف�ت الوزارة يف البي�ان الذي تلقت 
»رويرتز« نس�خة منه أن »من املخطط 
االنتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية 
للمجمع بنهاي�ة الربع األول من 2٠18 
ووضع�ه ع�ىل خريط�ة اإلنت�اج ع�ام 

.»2٠21
ولفت البيان إىل أن املجمع، الذي يجري 
تطويره بالتعاون بني »الرشكة املرية 
القابض�ة للبرتوكيماوي�ات« و»الهيئة 
املري�ة العام�ة للب�رتول« والرشك�ة 

اليابانية، س�ينتج نحو ٣.5 مليون طن 
س�نوياً من املنتج�ات البرتولية، ونحو 
مليون طن من املنتجات البرتوكيماوية 
ومش�تقات  »البوليروبيل�ني«  مث�ل 

»االيثيلني«.
وق�ال مس�ؤول يف »املري�ة القابضة 
للبرتوكيماوي�ات« يف تريح إىل وكالة 
»روي�رتز«، إن الرشك�ة اليابانية تتوىل 
دراسة الجدوى للمرشوع. وأشار بيان 
ال�وزارة إىل أن ج�زءاً من إنت�اج املجمع 
الس�وق  حاج�ات  لتغطي�ة  يخص�ص 
املحلية، يف حني س�يتم تصدير الكميات 
املتبقية إىل األس�واق العاملية. وتش�كل 
زيادة الصادرات وتقليص الواردات أحد 
األهداف الرئيسة ملر من أجل خفض 

العجز التجاري.
وتؤكد الحكومة أن املنطقة االقتصادية 
الت�ي تبل�غ مس�احتها ٤6٠ كيلوم�رتاً 
مربعاً حول قناة السويس ستستخدم يف 
تطوير مركز دويل للصناعات والخدمات 

اللوجستية لجذب استثمارات أجنبية.
يف س�ياق منفصل، قال مسؤول كبري يف 
الوحدة الرازيلية لرشكة »رويال داتش 
ش�ل«، إن الرشك�ة ستس�تثمر بليوني 

دوالر سنوياً يف الرازيل حتى 2٠2٠.
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة 2067 / 2017 

اىل / املنف�ذ علي�ه / حي�در يوس�ف ج�واد 
حلبوص 

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح 
املبلغ القضائي ملديرية تنفيذ النجف واشعار 
مخت�ار حي الجامعة س�عد حميد الرماحي 
املؤرخ يف 12 / 9 / 2017 انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه ، واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ يف النجف 
خ�الل خمس�ة ع�ر يوما تب�دا م�ن اليوم 
الت�ايل للن�ر ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون :
املنفذ العدل 
نصري حسن عبد زيد الكالبي 
اوصاف املح�رر : قرار محكمة بداءة النجف 
واملكتس�ب   2017  / ب5   /  1619 املرق�م 
الدرج�ة القطعية والق�ايض بالزامك بتادية 
مبل�غ 000000 96 س�تة وتس�عون مليون 

للدائن باسم حسن نارص .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد / 3114 

اعالن 
اىل املفقود / جمال نارص مطر 

يسكن – واسط – الصويرة – حي القدس – 
مجهول محل االقامة حاليا 

للدع�وى الرعية املقامة م�ن قبل املدعي ) 
نارص مطر عبد السادة ( والذي يطلب فيه 
الحكم بوف�اة املفقود ) جمال نارص مطر 
( وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض 
فقد قررت هذه املحكمة النر يف صحيفتني 
محليتني فعىل من تتوفر لديه معلومات عن 
املفقود املذكور الحضور امام هذه املحكمة 
لالس�تماع اىل اقواله ي�وم املرافعة املصادف 
19 / 9 / 2017 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وبعكس�ه س�يتم الس�ري باجراءات الدعوى 

وفق القانون .
القايض 
عيل غافل وايل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف هيت 
العدد 518 / ش / 2017 

إىل / املدع�ى علي�ه ) س�يف الدي�ن س�عود 
سلمان ( 
م / اعالن 

اقامت املدعية ) ن�ور منذر وهيب ( الدعوى 
الرعي�ة املرقم�ة 518 / ش / 2017 امام 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف هيت والتي 
تطلب فيه دعوتك للمرافعة للحكم بالتفريق 
للرضر وقد وردت الدع�وة غري مبلغة كونك 
مجهول محل االقامة وحسب ماورد برح 
القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار املحلة 
واملجلس املحيل – عليه فقد عني يوم 25 / 9 
/ 2017 موعدا للمرافعة وتبليغك بصحيفتني 
وعليك الحضور يف املوعد املحدد او من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املحاكمة 

بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول .
القايض 
طيف طريف عبد الرحمن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد/بال
التاريخ 2017/9/17

اعالن مفقود
اسم املفقود /حسام نوري محمد 

بتاري�خ 2017/9/17 قدمت زوجتك املدعو 
سهري رحيم ابراهيم تطلب فيه نصبها قيمة 
عليك لكونك خرجت بتاري�خ 2015/11/2 
ولم تعد  لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة 
عر يوم من الي�وم الثاني من تاريخ النر 
س�وف تنص�ب زوجتك قيم�ة علي�ك الدارة 

شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد 981 / ب/ 2017 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدعي /  عالء محسن ربيح 

املدعى عليهم / مدير بلديه الكوت / اضافة 
لوظيفته   

تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكمة بالع�دد 981/ب/2017 واملتضمن 
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 5108/2م38 
الخاجي�ه وتوزيع صايف ثمنه ب�ني الركاء 
كال حس�ب س�هامة فقد تق�رر االعالن عن 
بيع�ه باملزاي�دة العلني�ة خالل ثالث�ني يوما 
اعتبارا  من الي�وم التايل للنر يف صحيفتني 
محليت�ني   فعىل الراغبني بال�راء مراجعة 
هذة املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات 
القانونية 10% من القيمة التقديرية للعقار 
بص�ك مص�دق معن�ون اىل محكم�ة ب�داءة 
الكوت  وسوف تجري املزايدة يف اليوم االخري 
الساعة الثانية عر ظهرا واذا صادف اليوم 
االخري عطله رسميه فيعترب اليوم الذي يليه  
موع�داً للمزاي�ده ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايده اجور االعالن واملزايدة.......
مواصفات  

عرصه خاليه من املشيدات 
املساحه /  275 م2 

الشاغل / اليوجد 
القيم�ه التقديري�ه / مائ�ه وثالث�ة مليون 

ومائة وخمسة وعرون الف دينار
القايض 
فالح كريم وناس 

 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه
محكمة بداءة الكوت  

العدد 979 / ب/ 2017 
املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية

املدعي / صفاء محسن ربيح 
املدعى عليهم / مدير بلديه الكوت / اضافة 

لوظيفته   
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكمة بالع�دد 797/ب/2017 واملتضمن 
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 5109/2م38 
الخاجي�ه وتوزيع صايف ثمنه ب�ني الركاء 
كال حس�ب س�هامة فقد تق�رر االعالن عن 
بيع�ه باملزاي�دة العلني�ة خالل ثالث�ني يوما 
اعتبارا  من الي�وم التايل للنر يف صحيفتني 
محليت�ني   فعىل الراغبني بال�راء مراجعة 
هذة املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات 
القانونية 10% من القيمة التقديرية للعقار 
بص�ك مص�دق معن�ون اىل محكم�ة ب�داءة 
الكوت  وسوف تجري املزايدة يف اليوم االخري 
الساعة الثانية عر ظهرا واذا صادف اليوم 
االخ�ري عطله رس�ميه فيعترب   الي�وم الذي 
يلي�ه  موع�داً للمزايده ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايده اجور االعالن واملزايدة.......
مواصفات  

عرصه خاليه من املشيدات 
املساحه /  3اولك و47/62 مرت 

الشاغل / اليوجد 
القيم�ه التقديريه / مائة وثالثة وس�بعون 

مليون وثمنمائة وعرة الف دينار
القايض 
فالح كريم وناس 

اعالن 
يرجا م�ن الريك احمد رفش تاير الحضور 
اىل بلدية التاجي س�بع الب�ور لغرض اكمال 
أج�ازة البن�اء للقطعة املرقمة 6250 س�بع 

البور

اعالن
قدم املدع�ي ) جربه احمد عنك�وش ( طلبا 
ي�روم فيه تبدي�ل لقب م�ن ) الدب�ي ( اىل ) 
الطائ�ي ( فم�ن لديه اعرتاض ع�ىل الدعوى 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
خمس�ة عر ي�وم وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/1500  
إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت العقار تسلس�ل 
792/3م38 الخاجية الواق�ع يف الكوت العائد 
للمدي�ن عواطف جعفر عب�اس املحجوز  لقاء 
طلب الدائن رعد رحمن عاش�ور البالغ خمسة 
وعرون ملي�ون دينار   فعىل الراغب بالراء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثون يوما 
تبدءا م�ن اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة ع�رة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

الخاجي�ة   / /ك�وت  ورقم�ه   موقع�ة   -1
792/3م38 الخاجية 

2- جنس�ة ونوعه / بستان ملك رصف تسقى 
بالواسطة 

 3- حدوده واوصافة / خايل من املغروسات
4- مش�تمالته / دور متناث�رة وحص�ة املدين 

خايل من املشيدات  
5- املس�احة / 5 دون�م وان حص�ة املحجوزة 

تبلغ 832 سهم
6- الشاغل / الركاء 

7- القيم�ة املقدرة / تس�عة وثالث�ون مليون 
وتس�عمائة وتس�عة وتس�عون ال�ف ومائتان 

واثنان وثالثون دينار
املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/1502  
إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت العقار تسلس�ل 
792/3م38 الخاجية الواق�ع يف الكوت العائد 
للمدي�ن رع�د جعف�ر عب�اس املحج�وز لقاء 
طلب الدائن منتهى س�تار حل�و البالغ ثالثون 
ملي�ون دينار فع�ىل الراغب بال�راء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثون يوما تبدءا من 
الي�وم التايل للنر مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية عرة من املائ�ة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املواصفات

الخاجي�ة   / /ك�وت  ورقم�ه   موقع�ة   -1
792/3م38 الخاجية 

2- جنس�ة ونوعه / بستان ملك رصف تسقى 
بالواسطة 

 3- حدوده واوصافة / خايل من املغروسات
4- مش�تمالته / دور متناث�رة وحص�ة املدين 

خايل من املشيدات  
5- املس�احة / 5 دون�م وان حص�ة املحجوزة 

تبلغ 957سهم
6- الشاغل / الركاء 

7- القيم�ة املق�درة / س�تة واربع�ون مليون 
وثمانية الف وسبعمائة واثنان وثالثون دينار

املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد 983 / ب/ 2017 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدعي /  محسن ربيح ذهيب

املدع�ى عليهم / مدير بلدي�ه الكوت / اضافة 
لوظيفته   

تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من هذه املحكمة 
بالعدد 983/ب/2017 واملتضمن ازالة شيوع 
العقار املرق�م 5107/2م38 الخاجيه وتوزيع 
ص�ايف ثمنه بني الركاء كال حس�ب س�هامة 
فق�د تقرر االعالن ع�ن بيعه باملزاي�دة العلنية 
خالل ثالثني يوما اعتبارا  من اليوم التايل للنر 
يف صحيفتني محليتني   فعىل الراغبني بالراء 
مراجع�ة ه�ذة املحكم�ة مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية 10% من القيمة التقديرية 
للعق�ار بصك مصدق معنون اىل محكمة بداءة 
الكوت  وس�وف تجري املزاي�دة يف اليوم االخري 
الس�اعة الثانية عر ظه�را واذا صادف اليوم 
االخري عطله رس�ميه فيعترب الي�وم الذي يليه  
موع�داً للمزاي�ده ويتحم�ل م�ن ترس�و عليه 

املزايده اجور االعالن واملزايدة.......
مواصفات  

عرصه خاليه من املشيدات 
املساحه /  285 م2 

الشاغل / اليوجد 
ملي�ون  وس�تة  مائ�ه   / التقديري�ه  القيم�ه 
وثمنمائة وخمس�ة وسبعون الف وخمسمائة 

دينار 
القايض 
فالح كريم وناس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئاف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 1281/ب2017/2

التاريخ 2017/9/12
اعالن 

اىل املدعى عليه /رافد سعد محمد
اق�ام علي�ك املدع�ي ) احم�د محمد طه 
( ام�ام هذه املحكم�ة الدع�وى البدائية 
بالعدد اع�اله طلبت فيها الحكم بالزامك 
بتس�ديد مبلغ الدين الذي بذمتك والبالغ 
اربعة عر مليون دينار واملثبت بموجب 
الكمبيال�ة املرقم�ة 14799 الصادرة من 
كاتب عدل بعقوب�ة بتاريخ 2014/6/3  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة املقدادية واشعار 
املخت�ار ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة يف الس�اعة 
التاس�عة من صباح ي�وم 2017/9/21 
ويف حال تبلغك وعدم الحضور او ارس�ال 
من ين�وب عنك س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
مهدي قدوري كريم

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

االتحادية
محكمة بداءة عفك

العدد 257/ب/2017
التاريخ 2017/9/12

اعالن
اىل املدعى عليه/ كاظم جبار حمادي

اص�درت محكم�ة ب�داءة عف�ك بحقكم 
الحك�م املرق�م 257/ب/2017 واملؤرخ  
يف 2017/8/23 واملتضمن ازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم 39 العكب�ة وبيعه يف املزاد 
العلن�ي وتوزيع  صايف ثمنه عىل الركاء 
كال حس�ب حصته يف ص�ورة قيد العقار 
مع تحمي�ل كل رشي�ك مايصيب حصته 
م�ن الرس�وم واملصاريف حكم�ا غيابيا 
قابال لالعرتاض والتميي�ز ويف حالة عدم 
اعرتاضكم عىل الحك�م اعاله ضمن املدة 
القانونية من اليوم التايل للنر س�يكون 

الحكم بمثابة الحضوري بحقكم
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان

مجلس القضاء االعىل 
محكمة بداءة عفك

العدد 175/ب/2017
التاريخ 2017/9/13

اعالن
بالنظ�ر الكتس�اب الحك�م الص�ادر من  
ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 175/ب/2017 
القطعي�ة  الدرج�ة    2017/7/10 يف 
واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع العق�ار املرقم 
59 الزوي�ة  املدرجة اوصاف�ه ادناه بيعا 
القيم�ة املق�درة  العلني�ة وان  باملزاي�دة 
ل�ه ه�ي 40.000.000 اربع�ون ملي�ون 
دينار فق�د قررت ه�ذه املحكمة االعالن 
ع�ن بيع�ه باملزاي�دة العلنية  مل�دة ثالثني 
يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنر فعىل 
الراغب�ني بالراء مراجعة محكمة بداءة 
عفك يف تمام الس�اعة الثانية عر ظهرا  
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
10% من القيمة املقدرة اعاله واذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رس�مية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا لذلك 
القايض

كاظم عبد الهادي عيفان 
االوصاف :

خرب�ة مبني�ة م�ن الطاب�وق ومس�قفة 
بالخش�ب وغري مهي�اة  للس�كن تقع يف 
ش�ارع فرعي مج�ار اىل س�وق عفك من 
اىل  ومج�اورة  القدي�م  الجام�ع  ناحي�ة 
مدرسة الرجاء االبتدائية والقيمة املقدرة 

40.000.000 اربعون مليون دينار 

مجلس القضاء االعىل 
محكمة بداءة عفك

العدد 176/ب/2017
التاريخ 2017/9/13

اعالن
بالنظ�ر الكتس�اب الحك�م الص�ادر من  
ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 176/ب/2017 
القطعي�ة  الدرج�ة    2017/7/23 يف 
واملتضم�ن ازالة ش�يوع العق�ار املرقم) 
1665/2م2 (ام العظام  املدرجة اوصافه 
ادن�اه بيعا باملزايدة العلني�ة وان القيمة 
املق�درة ل�ه ه�ي 100.000.000 مائ�ة 
ملي�ون دين�ار فقد قررت ه�ذه املحكمة 
االع�الن عن بيع�ه باملزاي�دة العلنية  ملدة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل للنر 
فعىل الراغبني بال�راء مراجعة محكمة 
بداءة عفك يف تمام الس�اعة الثانية عر 
ظه�را  مس�تصحبني معه�م التامين�ات 
القانونية 10% م�ن القيمة املقدرة اعاله 
واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك 
القايض

كاظم عبد الهادي عيفان 
االوصاف :

دار س�كن م�ن طابق�ني ومبني�ة م�ن 
الطابوق ومسقفة بالتسليح يحتوي عىل 
غرفت�ني نوم واس�تقبال وه�ول وكلدور 
الطاب�ق االريض  ومطب�خ وصحي�ات يف 
وغرفت�ني نوم وصال�ة يف الطابق العلوي 
ارضي�ة ال�دار مبلطة بال�كايش املوزائيك 
مجهز بامل�اء والكهرب�اء ودرجة عمرانه 
متوس�طة وغري مش�غول بالسكن حاليا 
مائ�ة   100.000.000 املق�درة  القيم�ة 

مليون دينار

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف املناذرة

اعالن تسجيل
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل 
)ثائر داخ�ل عبود( وامل�ؤرخ يف 2017/9/12 
املتضمن طلب تس�جيل معمل مجرشة عدنان  
والعائ�دة ل�ه واملنس�وبة حاليا  ع�ىل القطعة 
املرقم�ة 2/83 مقاطعة 663 الحرية واملدرجة 
اوصافها ادناه فعىل من له عالقة  بها وادواتها  
املوصوف�ة   ان يراجع الطرق القانونية الثبات 
ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف 
التس�جيل  خالل مدة خمس�ة ع�ر يوما من 
الي�وم الت�ايل لتاري�خ النر ويعترب التس�جيل 
متاخ�ر لحني حس�م الدعوى واالع�رتاض ملدة 
س�بعة ايام ل�دى املحكمة املختصة وبعكس�ه 
س�يتم تس�جيل معمل مجرش�ة عدنان  وفقا 
لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لسنة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل

االوصاف : 
1-هزار ش�لب صنع محيل الس�عر 500.000 

خمسمائة الف دينار
2-ه�زار تمن صن�ع محيل الس�عر 500.000 

خمسمائة الف دينار
3-جاروش�ة حجرية صنع صيني السعر لكل  

واحدة 300000 ثالثةمائة الف العدد اثنان
4-جاروش�ة يابانية الصنع العدد اثنان السعر 

ل�كل واح�دة 1000.000 ملي�ون دين�ار
5-ع�زال صن�ع محيل العدد اثنان الس�عر لكل 
واحدة 125000 مائة وخمس�ة وعرون الف 

دينار 
6-رافعة صنع محيل العدد خمسة السعر لكل 

واح�دة ال�ف دين�ار 100.000 ال�ف 
ثالث�ة  الع�دد  الصن�ع  ياباني�ة  7-هباش�ة  
فقط الس�عر ل�كل واح�دة 2500000 مائتان 

وخمسون الف دينار 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

 3   /3852/1 : القطع�ة  او رق�م  التسلس�ل 
الحصوة

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 3/الحصوة
الجنس : دار

النوع: ملك رصف
املساحة :280م

املش�تمالت :غرفت�ني ن�وم وصال�ة ومطب�خ 
وحمام واستقبال ويقع يف الجربوي البناء من 

الشيلمان
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املناذرة 
باملزاي�دة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن  ن�وري عناد حزين لق�اء طلب الدائن 
املرتهن امل�رف الزراع�ي التعاوني يف النجف  
البالغ 10.000.000 ع�رة مليون  دينار عدا 
الفوائ�د املرفي�ة  فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائ�رة خ�الل 30 يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن 
مس�تصحبا مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرفية التق�ل عن 10% م�ن القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة 70.000.000 س�بعون  
ملي�ون دين�ار الغ�ري وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 64

املحلة او رقم واس�م املقاطع�ة : 56 ام النعاج 
/القادسية

الجنس : زراعية تسقى سيحا
النوع: مملوكه للدولة

املساحة :30 دونم   17 اولك   5 مرت 
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : حصة جودي درويش
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املناذرة 
باملزاي�دة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن  حص�ة ج�ودي دروي�ش لق�اء طلب 
الدائ�ن املرته�ن املرف الزراع�ي التعاوني يف 
النجف  البالغ 2.000.000 مليونان  دينار عدا 
الفوائ�د املرفي�ة  فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائ�رة خ�الل 30 يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن 
مس�تصحبا مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرفية التق�ل عن 10% م�ن القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة 90.000.000 تس�عون  
ملي�ون القيمة العمومي�ة قيمة لحصة جودي 
درويش 15000000  وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن
اىل الريك )عبد عيل ذياب  جالب فليح( املبلغ 
)قاس�م عبي�د حس�ون ن�زام ( رق�م القطعة 
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد 2030/ب/2017
التاريخ 2017/9/14

اعالن
اىل املدعى عليه /حسن عبد الواحد عيل

اق�ام املدع�ي جمي�ل كاط�ع فلي�ح الدعوى 
البدائية املرقم�ة 2030/ب/2017 امام هذه 
املحكم�ة ض�دك والت�ي يطل�ب فيه�ا الحكم 
بالزامك بتادية املبالغ املطالب بها مع فوائدها 
س�بعة   7.195.000 مجموعه�ا  والبالغ�ة 
ماليني ومائة وخمس�ة وتس�عون الف دينار 
عن الس�يارة موضوع الكفالة املرقمة 7225 
ب�رة خص�ويص وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس 
البل�دي ملنطقة االصمعي علي�ه تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني يوميتني محليتني بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
2017/9/28 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 1282/ب2017/1

التاريخ 2017/9/14
اعالن

اىل املدعى عليه /رافد سعد محمد
اقام املدعي احمد محمد طه الدعوى البدائية 
املرقم�ة 1282/ب2017/1 وال�ذي يطالب�ك 
فيه�ا بالدين الذي بذمتك ل�ه واملثبت بموجب 
 2016/6/3 يف   14798 املرقم�ة  الكمبيال�ة 
كاتب عدل بعقوبة عن قرضة حس�نة تاريخ 
االرج�اع حني الطلب وملجهولية  محل اقامتك 
حس�ب كتاب مركز رشط�ة املقدادية بالعدد 
وتايي�د مخت�ار ح�ي  490 يف 2017/9/10 
الن�ر املدعو حس�ن خلي�ل حس�ني املؤرخ 
2017/9/6 واملصدق من قبل املجلس املحيل 
لق�اضء املقدادي�ة  تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور اىل 
محكم�ة ب�داءة  بعقوبة ي�وم 2017/9/26 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض
يارس لطيف كاظم

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئي�س  نائ�ب 
االتحادية  

اس�م املحكمة : محكمة ق�وى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرة

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه : النقيب عودة 
جبار عودة شغيدل/مديرية رشطة محافظة 

البرة
رقم الدعوى وتاريخها : 2016/486

تاريخ ارتكاب الجريمة :2008/6/18
تاريخ الحكم : 2015/3/6

املادة القانونية : 37 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008

خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة  

عىل املدان الغائب اعاله غيابيا بما ييل :-
1-بالحبس البسيط ملدة ) سنة واحدة ( وفق 
امل�ادة 34/ اوال ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل بقانون  رقم 38 لس�نة 2015 وبداللة 
امل�ادة 69 م�ن ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 
الهماله مما تس�بب بفقدان جه�از االتصال 
ن�وع   )  749HFW4433( رق�م  الالس�لكي 
موترال بتاريخ 2008/6/18 وتضمينه مبلغ 
مقداره 786.000 س�بعمائة وستة وثمانون 

الف دينار عن قيمة الجهاز املوصوفة 
2- اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/

ثانيا من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
3- اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
4- ال�زام املواطنني االخب�ار عن محل اختفاء 
املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا 

من ق.أ.د
5- حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقول�ة  

استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د  
6- تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
جب�ار عاتي ج�رب    مبلغ ق�دره ثالثون  الف 
دينار ترف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/ ثانيا  م�ن ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008 وافهم علنا يف 2016/3/6

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد/بال
التاريخ 2017/9/17

اعالن مفقود
اسم املفقود /نوري محمد عيل 

بتاري�خ 2017/9/17 قدم�ت ابنت�ك املدعو 
س�جى نوري محمد تطل�ب فيه نصبها قيمة 
عليك لكون�ك خرجت بتاري�خ 2015/11/2 
ولم تعد  لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة 
عر ي�وم من اليوم الثاني م�ن تاريخ النر 
سوف تنصب ابنتك قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض مؤيد محمود الشمري

فقدان
فقدت مني الهوية املهندس�ني بأس�م )حازم 
خل�ف فالح ( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الطال�ب الص�ادرة م�ن 
الجامع�ة التقنية /البرة بأس�م مصطفى 
عب�د الكري�م فاض�ل فعىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
اىل املتهم الغائب /املفوض عيل بالسم ابراهيم 

عنرب
محل العمل /مديرية مكافحة املتفجرات

الس�الم/قرية  /ناحي�ة  /دي�اىل  العن�وان 
العنبكية

بم�ا انك مته�م وفق احكام امل�ادة 5و32 من 
قان�ون عقوب�ات ق�وى االم�ن الداخ�يل رقم 
14 لس�نة 2008 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
اقت�ى تبليغ�ك بواس�طة ه�ذا االع�الن عىل 
ان تح�رض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل 
الثالث�ة املنطق�ة الثالثة خالل م�دة اقصاها 
ثالث�ون  يوما اعتب�ارا من تاري�خ تعليق هذا 
االعالن يف مح�ل اقامتك وتجي�ب عىل التهمة 
املوجه�ة ضدك وعن�د عدم حضورك  س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد 
65و66 من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 

االتحاد التعاوني يف املثنى
اعالن

يعل�ن االتحاد التعاون�ي يف املثنى ع�ن اجراء 
االنتخابات التكميلي�ة لالتحاد فعىل الراغبني 
م�ن الهيئ�ة العام�ة التري�ح مراجعة مقر 
االتح�اد الكائ�ن مجاور مرف الرش�يد ملال 
اس�تمارة الرتش�يح واعتبارا من يوم االثنني 
2017/9/18 ع�ىل ان تجري االنتخابات عىل 
قاعة االتح�اد بعد 10 ايام م�ن تاريخ النر 

بالجريدة الرسمية 
رعد اسماعيل مختاض
رئيس االتحاد التعاوني يف املثنى

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2350 / ش / 2017

التاريخ 13 / 9 / 2017

اعالن
املدعية / هديل شهاب ملهي  

املدعى عليه / صادق عبد الساده جليب
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية حكماً 
غيابي�اً بحقك بالرقم 2350 / ش / 2017 يف 30 / 8 / 
2017 والذي يقيض تأييد حضانة املدعية هديل شهاب 
ملهي للطفلة شمس صادق عبد الساده وذلك ملراجعة 
كاف�ة الدوائر ماعدا دائرة الج�وازات العامة وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك بالنر يف صحيفتني يوميتني 
محليت�ني وع�دم اعرتاضك ع�ىل الحكم الص�ادر بحقك 
ضمن امل�دة القانونية البالغة ثالثون يوم�ا اعتباراً من 
تاريخ النر فسوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية .

القايض / فارس شبيب الزم

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2623 / ش / 2017 

التاريخ 14 / 9 / 2017

اعالن
اىل املدع�ى عليه / خال�د خليل عباس / باب املعظم 

كرنتينه خلف وزارة الدفاع   
اقام�ت املدعية نضال عب�د الكريم حم�ود الدعوى 
املرقمة اعاله تطالب فيها تأييد حضانة االوالد عمر 
و عب�د الله وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ قرر تبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
يوم 26 / 9 / 2017 ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً 

وفق القانون 

القايض / فارس شبيب الزم



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1520(  االثنين 18 ايلول 2017

          أبو بكر العيادي 

تع�ّرف المعاجم الخل�ق بكونه عملية اس�تخراٍج 
من عدم، وإنتاٍج من ال ش�يء، وتأسيِس شيٍء لم 
يكن موجودا من قب�ل، فيغدو الخلق بهذا المعنى 
إنش�اء على غير مثال. بيد أن الفالس�فة اختلفوا 
ح�ول هذا المفهوم، ألن الخلق من عدم في رأيهم 
لل�ه وحده، أما الفن فهو مجرد تقليد للواقع، كما 
ذهب إلى ذل�ك أفالطون حينما اعتب�ر الفن تمثُّالً 
لتمثٍُّل، بمعنى تصوير للمظهر، ومحاكاة للش�يء 
دون اهتمام بجوهره. وقد عارضه أرس�طو حين 
أّك�د أن الفن، بفض�ل المحاكاة، يمض�ي أبعد من 
الواق�ع وينحو إلى المثالية، م�ا يتيح له أن ُيظهر 

الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه األشياء.
ولك�ن أرس�طو يحص�ر المح�اكاة ف�ي الطبيعة 
بتجلياته�ا وكائناتها الحي�ة والجامدة في إهابها 
الطبيع�ة، ف�ي معناه�ا  أن  والح�ال  الخارج�ي، 
الواسع، يمكن أن تشمل اإلنسان وفكره ووجدانه 
وانفعاالته، فل�و اكتفينا بمظهرها الماّدّي لكانت 

األعمال الفنية متماثلة أو تكاد.
أم�ا المحدث�ون، فينظ�رون إل�ى الفن كوس�يلة 
لخلق ش�يء جديد، هو نتاج فكرنا، وثمرة تأملنا، 
وحصيل�ة رؤيتن�ا للعال�م، أي أنن�ا ننفص�ل ع�ن 
الطبيع�ة األم، بفض�ل موقف نقدي مم�ا حولنا، 
ف�بالفكر، يق�ول هيغل، نتغلب عل�ى العالم الذي 
كان يملكن�ا، ونصنع من الواق�ع واقعنا. وهو ما 

عّبر عنه الرسام إدغار ديغا في قوله: “الفن ليس 
شكال، بل هو الطريقة التي نرى بها الشكل”.

وال تقتص�ر المح�اكاة على الطبيع�ة وحدها، بل 
يمك�ن أن تش�مل تقلي�د اآلخري�ن في أس�لوبهم 

ورؤيتهم الفنية.
ولما كان التراث تراكما، فليس من المس�تبعد أن 
نجد لدى ه�ذا المبدع أو ذاك آثاَر ماٍض تتجلى في 
أوُج�ٍه من المح�اكاة لمنجزات س�ابقة نهل منها 
المبدع، وفي بعض األحيان تفرضها عليه شروط 

انتمائه إلى إحدى المدارس الفنية. 
بل إن ثم������ة من النقاد من يعتبر حتى القطع 
مع ذل�ك الماض�ي نوعا م�ن التواص�ل معه، ألن 
القطع ال ي�����كون إال مع س�ابٍق يشّكل الالحُق 

نقطة انفصال عنه، ومرآة له.
ولذل�ك قي�ل إن الكتاب�ة ه�ي ف�ي الواق�ع إعادة 
كتاب�ه وإن المب�دع حي�ن ينت�ج أث�را فني�ا إنم�ا 
ُيجّمع أنواع�ا من المحاكاة مس�تمدة من الواقع 
المعي�ش، ومن أعمال س�ابقيه، فيخل�ق من تلك 
األنواع كاّل متجانس�ا، يس�مه بميس�م شخصيته 
وفك�ره وإلهامه، ليجعله أثرا فريدا. كذا دانتي في 
“الكوميديا أإللهية وثربانتس في “دون كيخوته” 
ودانيال ديفو في “روبنسون كروزو”، فقد تركوا 
لن�ا آثارا خالدة، رغم كونها مس�توحاة من عيون 

الثقافة العربية اإلسالمية.
يقول بودلير: “الطبيعة ليست سوى معجم يغرف 

منه الفنان عناصر ليؤسس خلقه الخاص”.

جـار الـبـحـثالفن بني اخللق واملحاكاة

دمـشـق

            براق داود

أبحُث َعن أُناٍس

أفواَههم بأيديهم ..

َيزرعوَن ُثقوَب األرِض ..َزيتوناً 

لِئاّل َتسقَط فيها الَحياة ...!!

َقبَل ُوعوِد اآلِخرِة .. أُريُدهم َخالِئَف اللِّه َحّقاً 

ماء َنواِعيراً .. َيغرفوَن ِمن أنهاِر السَّ

فاَه الُمَتشّققة .. لَِيسقوا الشِّ

أبحُث ..

ن َيصنع ِمن الُخَوِذ  َعمَّ

َسناديَن للزهور 
ن .. َذخائر أسلِحِتهم ... ُخبزاً َعمَّ

لُِيعلِنوا اليوَم العالمي إلعداِم الُجوع 

َنَشراُت أخباِرهم َترسُم إبتسامًة

على وجِه أُمِّ َشهيٍد 

وهي َتنظُر لَِبقّيِة أوالِدها 

جاٍر الَبحث ........
خُص المطلوب .. غير ُمتوفر حالّياً الشَّ

أِعد الُمحاولَة في َزمٍن آخر .....!!!!!!

             مها أبو لوح

دمشق عند  قاسيون 
موعدنا

 مساكب الحب و الخمر ة
 شغف الفؤاد و الشوق

 قوته 
وحيرة العشاق 

دمشق يا عطر المطر
 أمسكي حزنك

 آن موعد الفرح 
من دوحك تشرق الشمس 

ورائحة األمل
 عبق بخورك

 وتراتيل المدائح
 من مآذن 

 تصدح 
دمشق يا قبلة الروح 

من شفاهك الغضة
 سقيا الحياة

 والموت
 قيامة 

تحت أقدامك 

إسطنبول ال تطلقي عيل النار
 ATEŞ« ع�ن دار ثقافة للنش�ر والتوزيع صدرت النس�خة العربية م�ن رواية
ETME ISTANBUL« تح�ت عنوان »إس�طنبول ال تطلقي عل�يَّ النار!« وهي 
من تأليف الكاتب التركي “جليل أوقار” وترجمة “مصطفى حمزة” ومراجعة 
وتحري�ر مركز التعري�ب والبرمجة في بيروت. عدد الصفح�ات: 464 حازت 
ه�ذه الرواية على جائزة “الرواية الجنائي�ة Dünya Kitap 2013…”. – وفي 
هذه الرواية، يعود الكاتب جليل أوقار إلى ش�خصية المحقق الخاص “رمزي 
أونال” الذي بدأ يحس بنفس�ه الترهل بس�بب عدم اس�تالمه قضيًة منذ فترة 
طويلة نسبياً؛ يطرق بابه أخيراً زبوٌن يقبل بكل شروطه بال نقاش. إنه الطبيب 
الش�اب “كمال أرس�ان” الذي فقد حبيبته “بغوم قلي�ون” وهي ممرضة في 
المشفى الذي يعمل فيها منذ أسبوع.. يتصل بها وال تردعليه، ويزور بيتها فال 
يجد فيه إنس�اً وال جاناً..– “إس�طنبول، ال تطلقي عليَّ النار”، رواية بوليسية 
من خيال الكاتب تجس�د لوناً من حياة إسطنبول، وتترك لدى القارئ إشارات 

استفهام عن مفهوم العدل، واإلنسانية وتراتبية الناس والطمع والمال…

عناق على جسر بروكلين” تأليف عزالدين س. فيشر. تدور وقائع 
الرواي�ة في ليلة عيد ميالد س�لمى الحادي والعش�رين، يتقاطر 
أصدقاؤه�ا وأهله�ا من كل مكان ف�ي نيوي�ورك لالحتفال الذي 
ينظم�ه جدها درويش. وأثناء التنقل إل�ى الحفل يتأمل الضيوف 
في الخي�ارات التي قاموا به�ا في الحياة وعالقاته�م مع الناس 
والبل�د الذي يعيش�ون فيه..يتجول الكتاب بي�ن مصر والواليات 
المتح�دة وه�و س�رد لكيفية صن�ع الهوي�ة وتغييره�ا وكيفية 
بحث العائلة عن الوطن. رّش�حت هذه الرواية لمس�ابقة الجائزة 
العالمي�ة للرواية العربية، وعلقت مجلة بانيب�ال بالقول “رواية 
الفتة لالنتباه ألس�لوبها وحبكتها الروائي�ة وتعمقها في تجربة 
تنق�ل بين عالمي�ن وحالتي وج�ود”. عزالدين س. فيش�ر كاتب 
وأكاديمي ودبلوماس�ي مصري. ألف الكثير من الروايات ويكتب 

مقاالت سياسية بالعربية واإلنكليزية والفرنسية.

عناق عىل جرس بروكلني

القارئ والعالمات لذة النص-العرض واملتلقي املستكشف
مولود جديد يضاف للساحة النقدية املسرحية

           احمد الالوندي 

“القارئ والعالمات لذة النص/العرض 
والمتلّق�ي المستكش�ف” مولود جديد 
المس�رحية  النقدية  يض�اف للس�احة 
للناقد المس�رحي ياسين سليماني عن 
دار النش�ر الس�ورية الكتاب من تقديم 
سامر أنور الشمالي ضم خمس  أبواب 
لنص�وص  نقدي�ة  دراس�ات  تخللته�ا 

وعروض مسرحية حديثة .
الكت�اب  وكغي�ره م�ن أعم�ال المؤلف 
،وكما يقول س�امر أنور الش�مالي في 
تقديم�ه للكت�اب “ورغ�م م�ا يعاني�ه 
الوط�ن العرب�ي من مش�كالت التردي 
الثقافي وتأثيراته ألس�لبية السيما في 
ظل األزم�ات والحروب في الس�نوات 
األخيرة، يقدم الكاتب والباحث )ياسين 
س�ليماني( بحوث�ا ش�املة وعميق�ة، 
المس�رح  أح�وال  وتحل�ل  تس�تقصي 
وأوضاع�ه، وتش�رح واقع�ه، وتدرس 
آفاق�ه، عبر لغ�ة منضبطة، وأس�لوب 
مدعم�ا  موضوع�ي،  ومنه�ج  س�لس 
بثقاف�ة ملفت�ة، وإطالع موس�ع على 

الموضوعات التي يشتغل عليها”.

الكت�اب وكم�ا أس�لفنا يلق�ي الض�وء 
عل�ى تلق�ي العم�ل الفني المس�رحي 
جاء على تسلس�ل منطق�ي عبر أبواب 
الكتاب حيث جاء الباب األول بعنوان “ 
الظاهرة المس�رحية عند روالن بارت: 
مقاربة أولي�ة آلليات الرؤي�ة البارتية 
للمسرح” وفيه عرج الكاتب عن جهود 
روالن بارت للتنظير للمسرح سواء في 

مايخص النص والعرض والجمهور 
أما الباب الثاني فعنون ب”  المسرح أفقا 
للتجربة أإلنسانية قراءة في إشكاليات 
التجرب�ة المس�رحية عن�د أحمد رضا 
حوح�و البنائي�ة والمضمونية”وفي�ه 
تط�رق المؤل�ف إلى تقص�ي  تجربة “ 
أحمد رضا حوحو” المسرحية ومجمل 
وه�ي  تطرحه�ا.  الت�ي  اإلش�كاالت 
ف�ي أساس�ها تتموض�ع في س�ياقين 
أساس�يين، وهم�ا  الش�كل ونعن�ي به 
المس�رح من جهة البن�اء ) االقتباس، 
اللغة المسرحية، اإلرشادات( والجانب 
اآلخ�ر المضموني�ة واإلش�كاالت التي 

تحّفز الناقد على تفكيك مدلوالتها.
“جمالي�ات النص المس�رحي الموجه 
للطف�ل: مقارب�ة نقدية ف�ي مضامين 

مختارة” ه�و عنوان الباب الثالث الذي 
ج�اء ف�ي صفح�ات كت�اب “ الق�ارئ 
والعالمات لذة النص/العرض والمتلّقي 
المستكش�ف” ه�ذا الباب ال�ذي تحدث 
فيه ياس�ين س�ليماني ع�ن خصائص 
النص المسرحي الموجه للطفل داعما 
الدراس�ة بنص�وص تطبيقية ،حيث تم 

اختي�ار ثالثة نص�وص جدي�دة ُقّدمت 
خالل الس�نتين الماضيتين وهي “جحا 
ديجيتال” ل�”كنزة مباركي” و”أجنحة 
و”مملك�ة  بعل�وج  ليوس�ف  نمول�ة” 
الهواي�ات” لن�ور الدين كحي�ل. ويعود 
اختيار هذه النص�وص بالضبط تأكيدا 
م�ن  كبي�رة  أحقي�ة مجموع�ة  عل�ى 
المبدعين الش�باب في البح�ث النقدي 
والمقاربات المسائلة لنتاجاتهم بعيدا 
ع�ن تك�رار األس�ماء المتداول�ة نقديا 
والمكرس�ة بحثيا من جهة ومن جهة 
أخ�رى قيم�ة ه�ذه المس�رحيات التي 
تؤس�س لنفس�ها كأعمال لها مزاياها 
االس�تقراء  تس�تحق  الت�ي  الجمالي�ة 
واالنتب�اه في ظل ش�ح حقيقي للبحث 

النقدي في المسرح .
 وتحت الباب الرابع اختار البحث ثالثة 
نصوص مسرحية كانت جميعها فائزة 
بالمرك�ز األول ف�ي مس�ابقة التأليف 
المسرحي التي نظمتها الهيئة العربية 
للمسرح، حيث درس  مسرحية “هدية 
العصف�ور” لجليل خزعل م�ن العراق، 
2013، ومس�رحية  الفائ�ز ف�ي دورة 
“مملكة النح�ل” لعماد الش�نفري من 

ُعمان الفائز في دورة 2014 ومسرحية 
“ماهر والدكتور ل�وز” لجيهان فيصل 
وعن�ون   2015 دورة  ف�ي  الفائ�زة 
الب�اب ب” مس�رح الطف�ل والفاعلي�ة 
السوس�يولوجية ضمن رهانات القرن 
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ابواب�ه الخمس�ة ب”  الكت�اب  وخت�م 
الخيال العلمي من األدب والس�ينما إلى 
مس�رح الطفل: نم�اذج تحليلية” حيث 
عرج فيه الكات�ب بالحديث عن الخيال 
العلمي ومجارات المس�رح له حيث أن  
“الخي�ال العلمي” كمف�ردة فنية هامة 
تجلت في العديد من األعمال اإلبداعية. 
وه�ي إن كانت ف�ي الغال�ب روائية أو 
قصصية، وفي الكثير منها س�ينمائية، 
إالّ أّن المس�رح أيضا لم يع�دم أن كتب 
فيه العديد م�ن المؤلفين أعماال هامة. 
مع م�ا ي�������بدو م�ن خلط واضح 
بين الخيال والخيال العلمي عند البعض 
منه�م. ولعّل كتاب�ات عدي�دة ونماذج 
المع�ة ظ����ه�رت ف�ي العال�م بهذا 
الص�دد، كم�ا ُوجدت بع�ض النصوص 
والعروض المقدمة ف�ي العالم العربي 

تنحو هذا المنحى .

قـصـتـان
           لطيف عبد سالم 

 
حكايتها.. 

ال ش�يء يؤرقها غير حصولها َعلَى النَّْزِر 
اليسيِر ِمَما تحظى به الكثيرات ِمْن بناِت 
جنس�ها، َبْيَد أنَّ َم�ْن ُيفت�رض أْن يكون 
أقرب الناس إلى قلِبه�ا، لَْم يمنحها يوماً 
ما يمكن أن يفضي إلى إيجاِد بيئة أسرية 
تغمرها األلف�ِة َودفء العاطفة الدافقة، 
باإلضاف�ِة إل�ى إغفالِ�ه  م�ا بوس�ِعه أن 
يقدمه إلش�اعِة روح األمل والتفاؤل ِفي 
أروقِة المنزل، حتى باتت تجد ذاتها وسط 
أوهام أقرب ِمْنها إلى األحالم الَِّتي يمكن 
أْن ُتشعرها بحقيقِة وجودها اإلنسانّي؛ 
إذ طالما استيقظت َمْن غمرِة أعباء سعة 
خياالتها َعلَى رهبِة فراغ عاطفي، ترتب 
َعلَيه َم�َع تقادم األيام اس�تحالة تحقيق 
إنسجام ِمْن ش�أِنه توطيد أواصر المودة 
والمحب�ة؛ فال غ�رو أْن تخضع فضاءات 
منزلهما لسيادِة صدى العجز َعَما يقرب 
وجهات النظر، وتب�ادِل الرأي حول الحد 
األدن�ى ِمْن متطلب�اِت الحياة، َوالس�يَّما 

هموم البيت َوتربية األبناء. 
أزمنت�ه  تت�وارى خل�ف  الَّ�ِذي  صمته�ا 
زف�رات عذاب�ات الليال�ي الَِّت�ي أفقدته�ا 
بهج�ِة ال�روح، ال يعكس ِف�ي مضموِنه 
ص�راع أنث�ى حالم�ة ِبَما يجعله�ا تهدئ 
ِمْن روِعها، ويفضي إلى تفريِغ ش�حناِت 
ب�ؤِس وحش�تها ِمْن أج�ِل أْن تس�تكين 
وس�ط زحمة الحي�اة الَِّت�ي لَ�ْم تمنحها 
يوم�اً فرصة البوح لمق�رب، عله يخفف 
م�ن بعِض اآله�ات الَِّتي تعتص�ر فؤادها 
المجروح؛ إذ أصبحت إنس�انٌة تبحُث َعْن 
ذاِتها وس�ط حالة ِمن الفوض�ى، بعد أْن 

ق�در له�ا االقت�ران برجٍل ال يع�دو كونه 
رقم�اً يمأل أيامه�ا؛ فال غ�رو أْن ُيدخلها 
ذلك اإلقتران ِفي دوامٍة ِمن اإلحباط، فال 
هي ش�اعرة كبعضهن بفارِس أحالِمها، 
َوالَِّذي لَْم ترى منه طوال تلك السنين الَِّتي 
كانت تلهب أحشاءها أمراً واحداً ُمبهجا، 
وال هو منتبه لوجوِدها؛ إذ طالما أخفقت 
ِفي الحصوِل َعلَى اس�تجابٍة لمحاوالتها 
المتك�ررة بقصِد إث�ارِة عواطفه؛ ألَنَّه ال 
يجيد غير اللهاث وراء ش�هوات ونزوات 
ال حدود لهما، فتناس�ى أنه متزوج، وأب 
ألطفال، فضالً َعْن إهماله المشاعر الَِّتي 
تبادله إياه�ا، وكأنه يرتوي س�عادًة ِمْن 
نزي�ِف س�نوات ألمه�ا وجراحاته�ا الَِّتي 

ُربَّما تفضي بها إلى الضياع. 
إفتقارها إلى القلِب الَِّذي بوس�ِعه منحها 
الضوء؛ دفع�ت ثمنه الخيبة ِفي س�عيها 
إليقاد ش�معة ِم�ن ش�أِنها إن�ارِة ظالم 
مس�الك أيامها الموحشة؛ إذ أنَّ السطوَة 
الذكوري�ة كان�ت عقبٌة ك�ؤوداً له�ا ِفي 
محاول�ِة االنعتاق ِمْن ثق�ِل أوجاِع األيام 
الَِّت�ي صيرتها رهينة ألحزاِن المس�اءاِت 
المظلم�ة، فطالم�ا جه�دت - ودموعها 
تتراق�ص َعلَ�ى مقلتِيها -  ِف�ي محاولِة 
�َقاَء  كت�ِم صراخه�ا وأنينه�ا؛ إذ أَنَّ الشَّ
الَِّذي ألزمها  ترويَض نفس�ها َعلَى أغفاِل 
أغلب األش�ياء الَِّتي طالما أحبتها، جعلها 
تذعن ِفي أغلِب الليالي لس�طوِة س�لطان 
النع�اس، ِم�ْن ُدوِن أْن تفكر باس�تخداِم 
المتواضع ِمْن أنواع العطور، َولَْم تمنحها 
عثرات الحياة الَِّتي جرعتها كأس�ها المر 
فرص�ة حتى لتغييِر ثيابه�ا قبل خلودها 
إل�ى النوم، فاألياُم عندها س�يان، َوحتى 
أعياد الله أصبح�ت معانيها ومدلوالتها، 

ال تعن�ي له�ا ش�يئا، ولي�س بمقدوِرها 
إحداث فعل مؤثر ِفي َما تبقى ِمْن مرافئ 
رحلة حياتها المليئة بأسوأ صوِر اإلذالل 

ومظاهر االستالب المجتمعي.
جيده�ا المعف�ر بغباِر الس�نين العجاف، 
لَ�ْم يحَظ يوماً بمالمس�ٍة قطعة ذهب أو 
فضة أو ش�بههما مما ش�اع ِمْن مختلِف 
أنواع الحلي الَِّتي تتزين بها بنات جلدتها، 
وحتى َما رخص س�عره ِمن الحناء الذي 
ُيَعّد ِفي متناوِل اليد، لَْم يجد طريقاً ليديها 
أو قدميها، َوالَِّتي صيرها نكد العيش أكثر 
خش�ونة ِمْن راحاِت أي�دي َوأقدام عمال 

البن�اء، الَّذي�ن تضيق بهم أروق�ة َوزوايا 
مس�اطر مدينته�ا، َولَْم يمنحه�ا الَزَمان  
فرص�ة التمع�ن بجم�اِل الخوات�م مثلما 

تتباهى به كثير غيرها ِمن النساء. 
تع�ودت االس�تيقاظ مكرهة ِمْن س�باِت 
ظلمتها، َوالَِّت�ي ال يجرؤ َعلَى طرق بابها 
زوِجه�ا  إال ص�وت  س�كونها  تبدي�د  أو 
وحركاته المهينة عند عودته ِفي ساعاِت 
الفجر األولى ِمْن جلسِة سمره، َوالَِّذي لَْم 
يفكْر يوماً بما س�يؤول إليه حال أسرته، 
فالم�رأُة َما ع�ادت تعني له غير ش�هوة 
عابرة أو سرير س�اخن، َولعلَّ َما شجعه 

َعلَ�ى المض�ي ِف�ي غّيه ه�و اس�تبعاده 
محاول�ة لج�وء زوج�ه العتم�اَد خي�ار 
التم�رد. لَ�ْم يكن ِف�ي تفكي�ره َما يوحي 
بغير َما اعتاد َعلَيه ِفي ُكلِّ يوم، َبْيَد أنَّ ألَم 
جرحها الغائر ِف�ي أياِمها، لَْم يعطه ذات 
فجر فرص�ة تنفيِذ طق�وس إذاللها عند 
عودته لمنزلَه؛ إذ اعترتها رعشُة غضب، 
س�رعان َم�ا أدخلتها ِف�ي مواجه�ٍة َمَع 
خيبِتها ِمن أجِل تحقي�ِق ذاتها بمواجهِة 
َمْن طحَن إنسانيتها برحى غروره. َومثل 
الَِّذي اكتوى بلس�عِة جمرة، ُذهَل َواعتراه 
الغثيان وهو ينصت لم�ا جاهرته به ِمْن 

قول :
- جب�ان أنت، وال إحتراَم لك بعد اليوم؛ إذ 

أَنَّ الرذيلَة لم َتُعْد حكراً َعلَى الماخور.
 

 الَوْهن 
لَ�ْم يأبه ِبَم�ا ُجبَل علي�ه ِمْن يت�ٍم مبكر، 
صاحبه جنباً إلى جنب فقٍر مدقع، فضالً 
َعْن َما يخالجه ِمْن شعوٍر خفي بالغربة؛ 
إذ قدر له أْن يجد نفس�ه بعيداً َعْن أقراِنه 
ِمْن أبناِء قريته، فلَْم َيُعّد يقوى ِفي ِصَباه 
- َوه�و التائه وس�ط لياٍل ُحبل�ى بطْعِم 
الج�وِع َوالحرم�ان - َعلَى مواجه�ِة آثاِر 
رياح البسيط ِمْن عواصِف الحياة، بعد أْن 
أضنته آهات عزلته، َوأحزنته قناعته ِفي 
افتقاره إلى َما بوس�عه أْن يؤنس وحدته 
َعلَ�ى خلفي�ِة تخل�ي نظرائه َعْن�ه بفعِل 
نظرته�م الدوني�ة المتآتي�ة ِمْن س�يادِة 
الس�يء ِمْن األع�راِف االْجِتماِعيَّة، َوالَِّتي 
تحمل ِف�ي طياِت أكثرها إذالالً لإلْنَس�اِن 

ِفي أروقِة البْيَئة الَِّتي يعيش ِفيَها.   
ِف�ي ظِل َما تملكه ِمْن احس�اٍس عاصف، 
يلزَم�ُه بوج�وِب اله�روب ِم�ْن وحش�ِة 

وحدت�ه، قطع عه�داَ َعلَى نفس�ه بأْن ال 
ينحني ِفي زحمِة َه�ِذِه الّدْنَيا؛ ألجِل دفِن 
وحدت�ه ومرارتها اليومية، َوالتغلِب َعلَى 
َم�ا أل�م ِبه ِم�ْن اإلحب�اط، َوالَّ�ِذي ألزمه 
االن�زواء ِفي مرمى الش�عور ِم�ْن كوِنه 
مجرد بقايا إنس�ان يحمل ِف�ي ذاِته َما ال 
يحص�ى ِمْن مواطِن الش�عوِر بالخش�يِة 
ِم�ْن ق�ادِم األيام؛ بس�بِب فاعلي�ِة صدى 
الحكايات الَِّتي تتناس�ل ِم�ْن رحِم أزمته، 
َفعم�َد جاهداً ِف�ي الركوِن إلى ممارس�ِة 
بعض السلوكيات الَِّتي تقوم َعلَى عرِض 
مه�اراٍت مبتكرة بقص�ِد ايهام َمْن حوله 
ِبَما تحمله ِم�ْن معاٍن رمزّية ِفي امتالِكه 
لق�وِة الش�خصية؛ س�عياً ِف�ي محاول�ِة 

انتشال ذاته ِمْن مستنقِع الهزيمة.   
ترك�ة  كلَّ  أَنَّ  بعضه�م  ُه  أَس�رَّ أْن  بع�د 
عائلت�ه ال تتع�دى م�أوى قدي�م أق�رب 
لزريبِة َحَيوان�اٍت ِمنه إلى المنزل، َوالَِّذي 
ُش�يده أباه مس�تخدماً الطين َوالقصب - 
بأس�لوِب الترجي َوالتكاف�ل - َعلَى أَْرٍض 
ليس له حق التصرف فيها أو اْسِتْثمار ما 
ُمَت�اح ِمْن منافِعها، لَ�ْم يكترث لَِما طرق 
س�معه، َولَ�ْم يحيد َع�ْن َما اختط�ه ِمْن 
مس�اٍر لتنظي�ِم حياته َوضم�ان وجوده 
اإلنس�اني؛ لقناعته التامة بتعذِر عيش�ه 
بش�كٍل آمن ِمْن ُدوِن تجاوزه لَِما تس�رب 
إلى نفس�ه ِمْن المخاوِف القس�رية بُكلِّ 
تفاصيلها غير القابلة لالجت�زاء، َبْيَد أنَّه 
حين اش�تد عضده ش�عر بالَخواِء ِمْن ألِم 
الفجيعِة لحظ�ة مواجهة الموت مأزوماً 
ِبَم�ا ورثه َع�ْن أبيه ِمْن عاٍر َم�ا انفك َعْن 
مالحقته باالس�تناِد إلى موجباِت قانوِن 
القبائ�ل؛ إلقراِره بهزيم�ٍة نكراء فرضها 

َعليه َوهنه أمام سطوة قاتل أبيه.
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مي سليم: ال يصح أن اقارن البومي بألبوم عمرو دياب
تعودمي سليم اىل الساحة الغنائية من جديد 
بالبوم »وال كلمة« ال�ذي تم طرحه مؤخرا 
بعد غياب 7 س�نوات عن الساحة الغنائية 
بس�بب ظروف البلد من ناحية وانشغالها 
بالتمثيل م�ن ناحية اخ�رى وايضا تأجيل 
األلب�وم اكثر من مرة.... ألبوم »وال كلمة«، 
هو الراب�ع ملي يف مش�وارها الغنائي حيث 
انطلق�ت يف وق�ت مبكر.. وكش�فت مي يف 
حوارها عن عودتها للغناء وأسباب غيابها 
وعن االلبوم واملوسيقى واحاديث اخرى يف 

الحوار التايل.
•ه�ل ترين ان ط�رح البوم�ك الجديد »وال 

كلمة« يف هذا التوقيت، مناسب لك؟
يف الحقيق�ة انن�ي س�لمت االلب�وم جاهزاً 
لرشك�ة مزي�كا من�ذ ف�رة طويل�ة ولكن 
كان�ت الرشك�ة مرتبطة بألبوم�ات اخرى 
له�ا االس�بقية حس�ب خطته�ا االنتاجية 
والتس�ويقية، وه�ذا بالطب�ع ل�م يكن ما 
اردت، اىل ان تقرر طرحه نهاية شهر يوليو 

واعتقد ان هذه السنة وجهها حلو عيّل.
•ألم تقلق�ي من طرح االلب�وم يف التوقيت 
الذي يط�رح عمرو دي�اب البوم�ه الجديد 
وانش�غال الجمهور ب�ه وبعمليات الدعاية 

له؟
انا اساس�ا انتظ�ر البوم الهضب�ة وانا اول 
ش�خص عمل ش�ر لص�ورة البوم�ه عىل 
الفيس بوك. هو عمرو دياب فني وانا فني! 
فانا من جمهوره واحبه كثرا واعترب نفيس 
كالجمهور انتظر اغانيه دائما فبالنسبة يل 
ال يج�وز ان اقلق او اق�ارن البومي بالبوم 
عمرو دي�اب »، علما اني اعتقد ان وجوده 
سيكون مفيدا يل الن الناس تدخل لتستمع 
اىل البومه وتراه يف نفس الصفحة وعندها 

تنتبه لوجود البوم يل .
•ملاذا الغياب 7 سنوات عن السوق الغنائي 

قبل طرحك »وال كلمة«؟
ال استطيع القول انى تغيبت 7 سنوات الن 
3 منها، منذ 2010 حتى 2013 لم يكن احد 
مهت�م ب�اي يشء وكانت االتجاه�ات كلها 
سياس�ية واالغاني يف هذا الوقت معظمها 
وطني�ة وىف الف�رة م�ن 2014 اىل 2015 
اعتق�د ان التمثيل اخذني م�ن الغناء وبعد 

ذل�ك تعاقدت عىل البومي مع رشكة مزيكا 
ومن هن�ا جاءت االنطالقة واس�تغرقت يف 
تحضر االلبوم عامني وهي فرة مناس�بة 
لعمل اغنيات جيدة خصوصا وان اي اغنية 
تحت�اج عىل االقل ش�هرين لتخرج بش�كل 

جيد.
•تعاون�ت يف االلبوم مع ش�عراء كبار لهم 
تاريخه�م مازلت بالنس�بة اليهم »كتكوتة 
صيص�ان«، واول جمل�ة قلته�ا له�م: »انا 
مبقت�ش م�ي بتاع�ت زم�ان يعني لس�ه 
الشقاوة موجودة بس عىل االقل اكيد يعني 
مش مي اليل عملت البوم من س�بع سنني، 
فش�خصيتي تغرت ومن املمكن يف السابق 
كنت اري�د ان اك�ون مي الش�قية والناس 
حبتن�ي كذل�ك الن هذه كانت ش�خصيتي 
وقتها وذل�ك مازال موجودا، اال انني هدأت 
بعض اليشء بحكم ألس�ن ألنني حاليا غر 
زمان لذلك احاول تقديم موضوعات جديدة 

يف األغاني

َمن املطربني الذين تحبني سماعهم دائما؟
اح�ب س�ماع عمرو دي�اب وتامر حس�ني 
وش�رين وحماقي وانغ�ام ووائل كفوري. 
ان�ا ب�رش، واس�تمع اىل كل اغني�ة جميلة 
ألن�ي افصل نفيس تماما عن كوني مطربة 
وحتى عندما اكون مع اصدقائي ويريدون 
االس�تماع اىل  اغنياتي ارفض النني ال احب 
املجام�الت واري�د ان اكون ع�ىل طبيعتي. 
وبق�ول »ي�ارب افضل كدة الن�ك عمرك ما 
هتك�ون ش�به ح�د وال حد ش�بهك وحتى 
تنج�ح الب�د ان تكون نفس�ك ولذل�ك فانا 

اسمع كل الناس«.
•مل�اذا لم تفك�ري يف عمل دي�و غنائي مع 
مي�س يف بع�د اجتماعكم�ا يف اكث�ر م�ن 

مجال؟
قدمن�ا س�ويا اغني�ة من�ذ س�نوات ولكن 
ل�م نصوره�ا فيدي�و كلي�ب وت�م طرحها 
عىل الرادي�و. اتمنى ان نقوم بعمل س�ويا 
انا ومي�س ودان�ا. ولكننا كلما اس�تعدينا 

تنش�غل كل من�ا بيشء اخ�ر والحقيقة ان 
نجاح�ي مع مي�س ودان�ا احس�اس آخر 
رغم انن�ا »نتخانق« يف الكواليس عىل امور 
بس�يطة، اال انني اشعر عندما نعمل سويا 
باننا ُنحرز نجاحا عائليا، وهذا ما حصل يف 
مسر سوب، اتمنى من قلبي ان نقدم عمال 

سويا سواء فيلم او مسلسل او برنامج. 
•كيف تقّيمني تجربتك يف مسلسل »واكلينها 

والعة« وعرضه عىل االنرنت؟
كان يحم�ل ه�ذا املسلس�ل اس�م »س�بع 
صنايع« ومازلت مقتنعة بهذا االسم أكثر. 
م�ن املفرض عرضه يف الف�رة املقبلة عىل 
القنوات الفضائية. هذا املسلس�ل بالنسبة 
يل يشء مه�م ج�دا وجعلني اعت�ذر عن كل 
املسلسالت التي ُعرضت عيّل لشهر رمضان 
املايض وكنت خارجة م�ن »االب الروحي« 
و«اختي�ار اجب�اري« اللذين بذل�ت فيهما 
مجهودا كبرا النهما م�ن 60 حلقة ولذلك 
اخرت الركيز يف »سبع صنايع« النه عمل 

كومي�دي ومختلف ويظهر في�ه 45 نجما 
ونجمة كضيوف رشف.

•وم�اذا عن فيلم�ك الجديد »خ�ر وبركة« 
املقرر عرضه يف عيد األضحى املقبل؟

ان ش�اء الله، فبحس�ب معلوماتي، سيتم 
ط�رح الفيل�م يف عيد االضح�ى وهو مازال 
يف مرحل�ة املونتاج. الفيل�م من بطولة عيل 
ربيع، محمد عبد الرحمن، دالل عبد العزيز، 
س�يد رج�ب، بيومىي فؤاد، كري�م عفيفي 
وتارا عماد. ومن انتاج احمد السبكي الذي 
اكون س�عيدة عندما اعمل معه النه دائما 
يعطيني ادوارا صعبة و كل دور اصعب من 
الذي س�بقه وأس�أله دائما كيف فكرت بي 
لهذا الدور وخصوصا عندما رّشحني لدور 
راقصة يف ش�ارع محمد ع�ىل لفيلم »عش 
البلبل«. وايضا يف »زنقت ستات« الذي كان 
جديدا عيّل تماما، اىل ان جاء »خر وبركة« 
ال�ذي العب في�ه دور فتاة تعم�ل يف املافيا 

وعنيفة وعدوانية.

مأمون الشناوي
وأم كلثوم..

الش�اعر مأمون الش�ناوي كتب العديد من األغان�ي وأكثرها خص بها 
عب�د الحلي�م حافظ ورغم نيله الش�هرة فقد كان طموح�ه أن تغني له 
الس�يدة أم كلثوم وشجعه عىل نيل ذلك امللحن زكريا أحمد شيخ ملحني 
م�ر ،وكانت له فرصته حني أكم�ل كلمات أغنية )الربيع ( وذهب بها 
لدار الس�يدة أم كلثوم وحني تجالسا وقرأ لها ) عاد الربيع عاد من تاني 
والب�در هلت أنواُر .. وفني حبيبي ايل رماني من جنة الحب لناُر( اىل أخر 

النص ، 
لم يبدو عىل محيا أم كلثوم مايرس وعاد الشناوي مخذوال من هذا اللقاء 
ويف الطري�ق صادف فريد األطرش وأخربه بما جرى بينه وبني الس�يدة 
فطل�ب األطرش من مأم�ون أن يغنيها فوافق مأمون ع�ىل طلبه وقام 
األطرش بتلحينها ، أم كلثوم يف جلسه مع املقربني )زكريا أحمد – رياض 
الس�نباطي .. ( أخربتهم إنها تقصدت إس�تفزاز مأمون ألنها تعتقد أنه 
الشاعر املوعود الذي سيكتب لها العديد من أغانيها وفعال وبعد شهرين 
كت�ب لها أغنية جديدة وذه�ب لدارها مرتبكا خجال وأجلس�ته بالقرب 

منها وقرأ لها 
ماكتب :

أنساك ...؟
دا كالم ،

أنساك
ياسالم

أهو دا ايل مش ممكن أبدا
وال أفكر فيه

دا مستحيل قلبي يميل
ويحب يوم غرك أبداً ،

ب�دأ التعاون الفني بني الطرفني تعاونا إمتد لف�رة طويلة قدما خاللها 
أجمل األغاني ودخال كالهما يف سجل الخالدين ،

املهم أن يعي الش�اعر أن إنتكاس�ة م�ا تقود اىل مج�د رفيع ومن خالل 
التفك�ر بكيفي�ة اإلف�ادة من أش�كال اإلس�تفزازات الت�ي يتعرض لها 
بالتعامل مع النارش يف الصحف واملجالت واملواقع والحياة العامة ومنها 
أن ع�دم نرش البعض م�ن نصوصه ليس نهاية املط�اف يف وجوده عىل 
الس�احة األدبية ،بل هو أمر مقبول ومتوقع يضيف اىل إرصار الش�اعر 

إرصارا لبلوغ مبتغاه.

بقعة ضوء

قيس مجيد المولى
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 :و على ما يلي  BOQعلى أساس معايير  لعطاءاتا" غازبروم نفت بدرة بى فى"ستقدر شركة 
 

؛متكامل عرض تجاري-   
؛للتوريد جدول زمني -  

 -شروط الدفع؛
 ؛)العراق محافظة واسط، قضاء بدرة،(مكان التسليم  -

 
 .يجب أن تتوافق العطاءات مع الشروط  المطلوبة  في العطاء

المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء عملية العطاءات ورفض جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد، دون تحمل أي  
 .مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات بذلك  

 
 

مناقصة بعد تقديم طلب خطي مع الحصول على مجموعة كاملة من وثائق اليمكنها الشركات المهتمة بالمشاركة في المناقصة المذكورة أعاله 
والتي تحتوي على ) قدم على ورق موقع من قبل الشخص المفوضي(معلومات كافية تؤكد أن الشركة تلبي الحد األدنى من المعايير المبينة أعاله 

وترسل هذه . يده اإللكترونيكامل ، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الفاكس ، االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان برالاسم الشركة 
 عن طريق البريد اإللكتروني إلى قسم المشتريات -في ازبروم نفت بدرة بي شركة غالطلبات إلى 

badra.com-tenders@gazpromneft  00:4+بتوقيت جرينتش / بالتوقيت العالمي (ظهرا    3الساعة اقصاه موعد تستلم فيوالتي (
ر بعد تقديم طلب خيتأالفقدان أو الوترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية مسؤولية عن . 2016 حزيران 29في 

 .خطي كما ذكر أعاله
 
 
 

بتوقيت / بالتوقيت العالمي (ظهرا   00:4الساعة ، 2016 حزيران 12لمناقصة المذكور أعاله ل الموعد النهائي لتقديم العطاءات المقدمة
 ).00:4+جرينتش 
 إدارة العقود والمشتريات فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract 
for the Badra Contract Area, announces  

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar projects 
and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to 
perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.  

 
Tender # 962 - SUPPLY OF IT AND TELECOM EQUIPMENT AND MATERIALS  

 
In order to be eligible to quote complete BOQ in Tender, the Bidders shall meet also the following minimal 
qualification criteria: 
 

- Bidder to submit proof of validation by CISCO (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proof of validation by HP (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proof of validation by Motorola (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proposal for all items mentioned under BOQ. 

 
Gazprom Neft Badra B.V. will estimate the proposals based on the following criteria: 
 

- Commercial proposal; 
- Work execution Schedule; 
- Payment Terms; 
- Place of delivery (Badra Oil Field at Wasit province, Republic of Iraq);  
 

Bids should conform to the requirements of the Bid documents. The Operator reserves the right to accept or 
reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of contract, 
without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or any obligations to inform the 
affected bidder or bidders of the ground for the Operator’s action. 
 
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application together with sufficient information confirming that 
the company meets the minimum criteria set out above (submitted on the letterhead signed by an authorized 
person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact 
person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and 
Procurement Department by email to Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com, and received by 4 PM 
(UTC/GMT+3:00) on September 25th, 2017. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any 
responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted above. 
 
 
Deadline for bids submissions for above mentioned tenders is October 17th, 2017, 4PM 
(UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 
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       بغداد/ المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر الش�باب والرياض�ة عبد 
الحس�ن عبط�ان، مع رئي�س املجلس 
االوملبي االس�يوي الش�يخ احمد الفهد 
عىل هام�ش اقام�ة الدورة الخامس�ة 
لاللع�اب االس�يوية للص�االت وفن�ون 
الدفاع عن النفس والتي س�تفتتح يوم 
غ�د االحد يف العاصمة الرتكمانس�تانية 

عشق آباد«.
واكد عبطان  بحسب بيان للوزارة تلقت 
»املس�تقبل العراقي«، س�عي العراق اىل 
انه�اء مل�ف الحظ�ر ال�دويل املفروض 
ع�ىل الك�رة العراقية بش�كل كامل من 
خالل تهيئ�ة االرضية املناس�بة وتلبية 
متطلب�ات االتح�اد الدويل لك�رة القدم 
)فيفا( والسيما بعد النجاحات الكبرية 
التي تحققت من خالل اقامة املباريات 
الدولي�ة الودي�ة يف الب�رة وكرب�الء، 
معرب�ا ع�ن ش�كره للفه�د ال�ذي قدم 
دعم�ه للعراق من اجل ع�ودة املباريات 
اىل املالع�ب العراقي�ة وب�ن الجماه�ري 

الرياضية.
وق�د اع�رب الش�يخ احم�د الفه�د عن 
دعم�ه املتواصل ومس�اندته للخطوات 
االيجابي�ة الت�ي تبذلها وزارة الش�باب 
والرياضة واللجنة االوملبية واتحاد كرة 
القدم يف س�بيل رف�ع الحظر والنهوض 

بالواقع الريايض يف البلد.
وح�ر اللق�اء رئيس اللجن�ة االوملبية 

الوطنية العراقية رعد حمودي.
كم�ا حر وزي�ر الش�باب والرياضة، 
ع�ددا م�ن ن�زاالت الجوجس�تو الت�ي 

يش�ارك فيها العراق، فضال عن تجواله 
يف فن�ادق وقاع�ات املدين�ة الرياضي�ة 

الت�ي تحتضن دورة االلعاب االس�يوية 
للصاالت، لالط�الع عىل البن�ى التحتية 

واملنشآت الرياضية، والسيما ان العراق 
مقب�ل عىل افتت�اح العديد م�ن املالعب 

س�تضع  الت�ي  الرياضي�ة  وال�روح 
العراق يف مقدمة دول الرشق االوسط.

وزير الشباب يلتقي الفهد
ويثمن مساعيه يف رفع احلظر عن الكرة العراقية

حممد عقيل يبدأ املهمة مع القوة اجلوية

فرتة غياب عثامن ديمبيل
تصدم فالفريدي

             بغداد/ المستقبل العراقي

وصل الس�وري محمد عقي�ل،  للعاصمة العراقية بغداد، ليلتزم مباش�رة في تدريبات 
فري�ق القوة الجوية، بعد تكليفه بمنصب المدرب المس�اعد لمواطنه حس�ام الس�يد.

محم�د عقيل، أعرب عن س�عادته ب�أول تجربة احترافية، بعد موس�م مثير، عمل فيه 
كم�درب لفريق االتحاد الحلبي، الذي تمنى له عقي�ل أن يكون في أفضل حاالته خالل 
الموس�م المقبل.ويس�تعد فريق القوة الجوية العراقي، لمواجهة اإلياب أمام الوحدة 
الس�وري في نهائي غرب آس�يا لمس�ابقة كأس االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم.وتقام 
مواجه�ة اإلي�اب في العاصمة القطري�ة الدوحة، يوم الثالثاء المقب�ل، وكانت مباراة 

الذهاب قد انتهت بفوز الوحدة بنتيجة 2-1.

             المستقبل العراقي / متابعة

تع�رض الفرنس�ي عثمان ديمبل�ي، العب ن�ادي برش�لونة، إلصابة في الدقيق�ة 25 من 
المباراة ضد خيتافي في الجولة الرابعة من عمر الدوري اإلسباني.وأعلن نادي برشلونة، 
في بيان رسمي، وجود كسر يستوجب قيام الالعب بعملية جراحية، األمر الذي يبعده عن 
المالعب فترة تتراوح بين 3 أشهر إلى أربعة، مما يعني عودة الالعب مطلع العام الجديد، 
ف�ي النصف الثان�ي من الموس�م.وأوضحت صحيفة س�بورت، أن اإلصاب�ة تمثل ضربة 
موجع�ة لالعب، وصدمة قوية للمدرب إرنس�تو فالفيردي، إذ م�ازال ديمبلي في مرحلة 

التأقلم مع طريقة اللعب، وهذه اإلصابة س�تؤثر بدون ش�ك 
على مستواه خالل الموسم الحالي.وذكرت الصحيفة، 

أنه تأكد غياب ديمبلي عن بعض المباريات، أهمها 
س�بورتينج  ض�د  التش�امبيونزليج  مواجهت�ي 

لش�بونة البرتغال�ي وأوليمبياك�وس اليوناني، 
باإلضاف�ة لمبارات�ي أتلتيك�و مدري�د وأتلتي�ك 
بيلباو في الليجا.ولفتت الصحيفة، االنتباه إلى 

وج�ود فترتي توق�ف دولي 
الم�دة،  ه�ذه  خ�الل 

مما يقل�ل من عدد 
الفريق  مباري�ات 

التي  الكتالوني 
عنها  يغي�ب 

ديمبلي.

حضر نزاالت العيب اجلوجستو يف الدورة اآلسيوية للصاالت بطاجكستان

جثري: إعدادنا ملونديال الشباب تعثر كثريًا
             بغداد/ المستقبل العراقي

قال مدرب منتخب الش�باب، ان إعداد الفريق لمونديال كأس العالم للش�باب الذي س�يقام في الهند، 
تشرين األول المقبل، قد “تعثر كثيراً.

وجاءت تصريحات المدرب قحطان جثير بعد فوز المنتخب ودياً بهدفين دون رد أمام نظيره األردني 
في العاصمة عمان مساء السبت ضمن االستعدادات لكأس العالم للشباب.

وسجل هدفي العراق كل من محمد داود وبسام شاكر، ومن المقرر أن يخوض الفريقين لقاء تجريبيا 
آخر، ضمن معسكر المنتخب العراقي في عمان.

وقال جثير في تصريح صحفي اطلعت عليه “المس�تقبل العراقي” إن إعداد الفريق 
لكأس العالم تعثر كثيرا ولم يكن بمستوى الطموح”.

وأض�اف “كنا نمن�ي النفس بمباري�ات تجريبية مع المنتخب�ات المتاهلة، 
ومعسكرات تدريبية على مس�توى عال وفي مناخ مشابه ألجواء الهند، 

لكن لألس�ف لم نحظ بهذا اإلعداد، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها 
االتحاد”.

يشار ان منتخب العراق يلعب ضمن المجموعة السادسة الى جانب 
منتخبات المكسيك وتشيلي وإنجلترا.

الفحص الطبي يكشف
مدة غياب بوجبا

             المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة بريطانية مدة غياب الفرنس�ي بول 
بوجبا، العب نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي، عن المالعب، 
بعد إصابته في مباراة بازل السويسري بدوري أبطال أوروبا.
وذك�رت صحيف�ة “تايم�ز” البريطانية أن الفحوص�ات التي 
أجراها بوجبا أكدت إصابته بكس�ر مما يرجح غيابه لمدة 12 

أسبوًعا أي حوالي 3 أشهر.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن بوجبا 
س�يغيب عن عدد من المباريات 
الهام�ة في ال�دوري اإلنجليزي 
ودوري أبطال أوروبا تصل إلى 
18 مباراة م�ن بينها مواجهات 
تشيلسي وليفربول ومانشستر 

سيتي وأرسنال.
وخ�رج بوجبا، من لق�اء بازل، 
بعد 18 دقيقة من اللعب، وظهر 
وه�و يخرج من ملع�ب المبارة 
على عكاز، مما أثار القلق حول 

موسم الالعب الفرنسي.
جوزي�ه  البرتغال�ي  وق�ال 
مورينيو، مدرب م�ان يونايتد، 
لموق�ع فريقه عل�ى اإلنترنت: 
“ال أعرف حج�م إصابة بوجبا، 
لكنن�ي أدرك من واق�ع الخبرة 
أنها إصاب�ة عضلية.  الس�ابقة 
اإلصاب�ة  إنَّ  تق�ول  خبرت�ي 
العضلي�ة تتس�بب ف�ي االبتعاد 
ع�دة أس�ابيع”.وأضاف: “يبدو 
بالنسبة لي أنَّه يعاني من إصابة 

في عضالت الفخذ الخلفية.

كوتينيو يكشف رد فعله بعد فشل الرحيل لربشلونة

مورينيو يستقر عىل صفقتني للهيمنة عىل كافة البطوالت

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث البرازيلي فيليب كوتينيو، العب 
ليفرب�ول اإلنجليزي، ع�ن المفاوضات 
التي دارت مع برشلونة اإلسباني، خالل 
الميركات�و الصيفي الماضي، قبل فش�لها 

في اللحظات األخيرة.
وق�ال كوتيني�و ف�ي تصريحات لش�بكة 
ESPN “تلقيت عرضا مناسبا لي ولعائلتي 

م�ن برش�لونة، كن�ت أود االنضم�ام لهم 
ووافق�ت، ولك�ن األم�ور ل�م تنت�ه كم�ا 

توقعت”.
وتابع “كنت حزينا بس�بب فشل الصفقة 
لكن�ي اآلن العبا لن�ادي ليفربول، وأرغب 
في تقديم موسم جيد مع الفريق ومنتخب 

البرازيل”.
وأوضح “أحب نادي ليفربول كثيرا ولدي 
عالق�ة جيدة مع الجمه�ور هناك، رغبتي 

في الرحيل لبرشلونة ال تعني عدم احترام 
الري�دز، ولكنه كان العرض المناس�ب من 

فريق عظيم”.
واختتم “ليفربول هو اآلخر فريق عظيم، 
س�أحاول تقديم كل ما لدي ألجلهم خالل 

الموسم الجاري”.
ولم يش�ارك كوتينيو مع الريدز، منذ 

بداية مفاوضات برشلونة، سوى 
بديال في لقاء إشبيلية اإلسباني 

بدوري أبط�ال أوروبا، وبدأ أساس�يا ضد 
بيرنل�ي باألم�س، ف�ي الجولة الخامس�ة 
من الدوري اإلنجليزي.وحاول برش�لونة، 
طوال الصيف، التعاقد مع كوتينيو، وجهز 
أكثر من عرض آخرهم بمبلغ 140 مليون 
إس�ترليني، كم�ا ضغ�ط البرازيل�ي على 
اإلدارة للموافقة على رحيله بتقديم طلب 
رسمي، إال أن الريدز رفض بيع 

الالعب.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى البرتغالي جوزي�ه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشس�تر يونايتد، إلى تعزيز صفوف الش�ياطين 
الحمر، بصفقات قوية، خالل الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس”، أن مانشستر يونايتد يضع عينه على فيليب كوتينيو، نجم ليفربول، بعد 
فشل انضمامه لصفوف برشلونة اإلسباني، خالل سوق االنتقاالت الصيفية األخيرة، رغم امتالكه لهنريك 

مخيتريان في مركز صانع األلعاب.
وأوضحت الصحيفة أن مورينيو يرغب في إعادة مانشستر يونايتد للهيمنة على جميع البطوالت، وذلك 

ببناء فريق قوي يمتلك أكثر من العب مميز في كل مركز، ولذلك س�يحاول أيضا ضم هاري كين من 
توتنهام.

وحاول برشلونة، طوال الميركاتو الماضي، التعاقد مع كوتينيو وجهز أكثر من عرض آخرهم 
بمبلغ 140 مليون إس�ترليني، كما ضغط البرازيلي عل�ى اإلدارة للموافقة على رحيله بتقديم 

طلب رسمي، إال أن الريدز رفض بيع الالعب.
وانض�م كوتيني�و لصفوف ليفربول ف�ي 2013 قادًما من إنتر ميالن اإليطال�ي، كما أّن الالعب 

ج�دد عقده في يناير/كانون ثان الماضي لينتهي عام 2022، ليحصل على أعلى راتب بين العبي 
الفريق، 150 ألف إسترليني في األسبوع.

تألق كريستيانو رونالدو يمهد لرحيل 
مهاجم ريال مدريد

           المستقبل العراقي / متابعة

يش�عر الفرنس�ي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد اإلسباني، بالغضب لضعف فاعلية الفريق 
على المرمى في األونة األخيرة، مما دفعه لدراسة تغيير خطة اللعب إلى 4 - 4 2-.

وذك�رت صحيفة “ديلي س�تار” البريطانية، نقال عن تقارير إس�بانية، أن زيدان ق�رر االعتماد على البرتغالي 
كريس�تيانو رونالدو، كمهاجم صريح بجانب الفرنس�ي كريم بنزيمة، وإخراج بورخا مايورال من حس�اباته، 
خاصة وأن الالعب لم ينجح في إقناع زيزو في الفترة األخيرة، بجانب أنه لم يسجل سوى هدفين في 19 مباراة 

بالموسم الماضي، حينما كان معارا لصفوف فولفسبورج األلماني.
وأوضحت الصحيفة أن تألق رونالدو في مباراة أبويل نيقوس�يا القبرصي، دفع زيدان لتجاهل مايورال وتغيير 
مرك�ز ال�دون لمهاجم صريح، مما قد يجعل بورخا يحزم حقائبه ويرحل ع�ن النادي الملكي في يناير/كانون 

الثاني المقبل.
وأش�ارت الصحيفة إلى أن رونالدو كان رافضاً لرحيل ألفارو موراتا إلى تشيلس�ي اإلنجليزي، إذ سجل الالعب 
الموس�م الماضي 15 هدفاً في الدوري اإلس�باني، رغم قلة دقائق اللعب ليمتلك ثاني أفضل معدل تهديفي 

لالعب في الليجا بعد األرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي.
وخسر ريال مدريد 4 نقاط في أول 3 جوالت بالدوري اإلسباني، ويواجه ريال سوسييداد مساء 
الي�وم دون رونالدو ومارس�يلو لإليق�اف وكريم بنزيم�ة وماتيو كوفاس�يتش وتوني كروس 

وخيسوس فاييخو لإلصابة.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أّن أعظم س�ورة يف القرآن الكريم هي الّس�بع 

املثاني والقرآن العظيم. 
هل تعلم أّن أعظم آية يف القرآن الكريم هي آية الكريس. 

هل تعلم أّن أّول من رمى بس�هم يف اإلسالم هو الّصحابي 
سعد بي أبي ّقاص ريض الله عنه.

 هل تعلم أّن متوّسط عمر رمش العني الواحد يقارب 90 
يوماً، علماً أّن رموش عني اإلنسان تتجّدد دائماً.

 هل تعل�م أّن أّول من صنع الّصاروخ هي أملانيا، وذلك يف 
عام 1942. 

ه�ل تعلم أّن القدس ت�ّم احتاللها عىل م�دى الّتاريخ 24 
مرّة. 

هل تعلم أّن طبيب أسنان قام باخرتاع الكريّس الكهربائّي 
الذي ُيستخدم يف اإلعدام، كما قام موظفون لدى توماس 

أديسون بوضع أّول تصميم فّعال له. 
هل تعل�م أّن دموع اإلنس�ان عن�د بكائه تحّفز الجس�م 
عىل إفراز مواد مس�ّكنة لأللم، حيث يتّم إفرازها من قبل 

املخ. 
ه�ل تعل�م أّن أطول سلس�لة جبلّي�ة هي سلس�لة جبال 
األنديز، ويبلغ طولها حوايل 7000 كم، حيث تقع يف قاّرة 

أمريكا الجنوبّية. 
هل تعلم أّن عبد الله بن جحش هو أّول أمري يف اإلس�الم، 

وقد عقد له بذلك رسول الله صىّل الله عليه وسلّم.

ت�راودك الش�كوك يف كل من تواجه�ه، حتى 
ل�و كنت تلتقي�ه للمرة األوىل. ال تكن قاس�ياً 
يف أحكام�ك، ولنّي مواقف�ك يف بعض األمور، 
م�واج  تصل�ب  إىل  إال  ي�ؤدي  ال  فالتصل�ب 
عاطفياً: حذار افتعال املشكالت فالوقت غري 

مالئم لذلك إطالًقا.

ابداء الرأي قد يساهم يف تغيري الوقائع، وذلك 
س�يكون يف مصلحتك من دون شك املواجهة 
بالحقيق�ة صعبة، لكنها يف النهاية س�تحدد 
طبيع�ة العالق�ة مع الرشي�ك الجلوس خلف 
املكات�ب وقت�اً طويالً ليس جي�داً، فحاول ان 

تغرّي هذا النمط

تش�اطر احده�م فك�رة جدي�دة تناقش�ها 
باهتم�ام. تث�ري الغ�رية م�ن حول�ك، وتدفع 
بعضه�م إىل نصب الرشاك لك أمالً يف التخلص 
من�ك واحت�الل منصب�ك ي�وم متّقل�ب، إذ ال 
يحم�ل أّي تطّور ويس�ّبب أحياًن�ا تراجًعا يف 

نوعية العطاء 

التفاصيل الصغرية غالباً ما تكون لها أثمان 
كبرية. لذا، عليك االهتمام بكل األمور للوصول 
إىل النتيج�ة املطلوب�ة عالق�ة عاب�رة ترخي 
بظاللها عىل حياتك العاطفية، لكّن التخلص 
منه�ا س�رييحك أكثر مم�ا تتصورخفف من 

رشب القهوة واملنبهات

تش�عر بتمي�زك واذا حققت انتص�اراً ما قد 
تعي�ش نوع�اً م�ن التباه�ي بال�ذات. كذل�ك 
ق�د تتلقى خ�راً جي�داً يخص وضع�ك املايل 
ومعلوم�ات جي�دة، ويكون حدس�ك ممتازاً، 
فأن�ت تع�رف أكث�ر م�ن اآلخري�ن أي�ن هي 

مصلحتك مشاريع وخطط جيدة للمستقبل

تضط�ر اىل الرض�وخ لقرار ال تراه مناس�باً. 
من املستحس�ن تنظيم الواجبات تفادياً ألي 
تقصري أو تراجع معن�وي وصحي. ال تحّمل 
نفسك أكثر من املس�تطاع، ومن املستحسن 
االصغاء إىل آراء االخرين وعدم التفرد بالرأي 

القسوة ال تناسبك

ح�ذار قول ما لم يجب قول�ه، ف�\”القمر\” 
\”مرك�ور\”  أّن  ح�ني  يف   ، الع�ذراء  يف 
و\”س�اتورن\” يجتمع�ان يف العقرب، أمر 
يدفع�ك اىل االنتف�اض والترصف�ات الرعناء 
تحاول أن تبني عالقتك العاطفية عىل أس�س 

صلبة كالحديد

يكون لك تواصل م�ع بعض املحيطني. ابتعد 
ع�ن إثارة النع�رات والحساس�يات. قد يدلك 
الحدس ع�ىل حل م�ا، وتضط�ر إىل مواجهة 
بع�ض التط�ورات يف حياتك املهنيةتتحّس�ن 
ش�ؤون القلب فتش�عر باالنفراج. تبحث عن 

االستقرار

تمتلك كّماً وافياً من املعلومات يؤهلك لتأدية 
دور مستقبيل أكثر فاعلية من الزمالء. وهذا 
ما يثري حفيظة بعضهم طريقة التعبري التي 
تعتمدها أخرياً، تدفع الرشيك إىل التذّمر منك، 
وه�و س�يقول لك ذل�ك قريباً مالزم�ة البيت 

فرتة طويلة

أنت يف بحث دائم عن األفضل واألحسن، لكن 
يستحس�ن أن ال تغام�ر يف األي�ام املقبلة من 
دون أن تحس�ب النتائج مغامرة هامشية ال 
تع�رف االس�تقرار، لكّنها ترتك أثراً بس�يطاً، 
وه�و ما س�تثبته ل�ك األي�ام املقبل�ة تتمتع 

بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة

تظهر عن ق�درة عىل الخل�ق واالبداع. يحمل 
اليك هذا اليوم اخب�اراً تخص احد االعمال او 
املش�اريع. تقديم املس�اعدة إىل الزمالء يرفع 
م�ن رصي�دك بينهم، وتلم�س ذلك عن�د أّول 
اختبار جدّي يف العمل وس�تجدهم إىل جانبك 

صفحة مرشقة يف العالقة بالرشيك

قد تطرأ بعض املشكالت املالية او الهواجس. 
ال ُتقدم عىل عمل مرتجل، وحافظ عىل افكارك 
وآرائك يف هذا اليوم املخيب لآلمال الذي يحمل 
فش�ال أو حزناً وقوفك إىل جانب الرشيك بقوة 
يزي�د اعجابه ب�ك، ويع�زز الثق�ة بينكما قد 

تشعر باليأس أو التعب املعنوي.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
رشائح موز

2 ملعقة صغرية كاكاو
1 كوب لبن

4/1 ملعقة صغرية خالصة الفانيليا
عسل

طريقة التحضري:
اح�ري الخ�الط الكهربائي ث�م ضعي به 

اللبن و املوز.
اضيف�ي ال�كاكاو و خالص�ة الفانيلي�ا اىل 

الخالط و اخلطي.
ضع�ي العس�ل عىل مزي�ج امل�وز و اخلطي 

جيدا حتى يتجانس املزيج.
ضع�ي س�موثي امل�وز بال�كاكاو يف أكواب 

التقديم و قدمية باردا مع الكيك.

أمحاض الفاكهة قاتلة للتجاعيد
قال�ت الرابطة األملانية ألطباء األم�راض الجلدية إنه مع التقدم 
يف العم�ر تهاج�م التجاعيد الوجه، وغالبا م�ا تبدأ يف الظهور يف 
مرحل�ة عمرية مبكرة بني 25 و30 س�نة بس�بب نمط الحياة 
غ�ري الصح�ي. ويمكن للم�رأة اعتماد أس�لحة كث�رية ملحاربة 
الش�يخوخة املبكرة، أبرزه�ا الفيتامينات وأحم�اض الفاكهة.

وأش�ارت أخصائيات التجميل إىل أنه يمك�ن محاربة التجاعيد 
بواسطة مستحرات العناية ومستحرات التجميل املقاومة 
للش�يخوخة، مؤك�دة أن أفضل س�الح ملحاربة الظه�ور املبكر 
للتجاعيد يتمثل يف العناية املنتظمة.ويمكن التمتع ببرشة شابة 
مفعمة بالنضارة والحيوية عر استعمال منتجات عناية تالئم 
نوع البرشة ومستحرات تقشري إلزالة الجلد امليتة وكريمات 
واقية من أشعة الشمس..وتتمثل أفضل مصادر ترطيب البرشة 
يف بروت�ني الحري�ر والكوالج�ني واألحم�اض األمينية وحمض 
هيالورونيك والطحالب.ومن أبرز هذه املس�تحرات أحماض 
الفاكهة، والتي تحفز عملية إعادة بناء الطبقة العلوية للبرشة، 

وبالتايل تقيض عىل التجاعيد والبقع الصبغية.

أنواع من املوز ال نتذوق منها سوى الـ »كافنديش«
امل�وز من أكثر أنواع الفاكهة اس�تهالكا يف العالم، وله فوائد صحية 
كثرية، حيث يحتوي عىل ثالثة أنواع من السكر الطبيعي، كما يحتوي 
ع�ىل 6 فيتامين�ات، و11 م�ن املعادن، وه�و يمّد الجس�م بالطاقة 
برسعة كبرية. لكن ماذا لو علمنا أن هناك أكثر من صنف من املوز، 
وال نت�ذوق منها س�وى النوع الذي يحمل اس�م “كافنديش”..قد ال 
يتصور البعض أن هناك أشجار موز يف مدينة جامعية عىل مشارف 
بروكس�ل، إال أن جامع�ة لوفن تس�تضيف أكر مجموع�ة متنوعة 
م�ن نباتات املوز، حيث يوج�د بها أكثر م�ن 1500 صنف.أما بقية 
املجموع�ة نفس�ها فمحفوظة يف أكث�ر من 30 ألف أنب�وب اختبار، 
حيث ُيسمح بنمو النباتات إىل نحو عرشة إىل 15 سنتيمرتا.وإضافة 
إىل ذل�ك، ف�إن نحو ألف صن�ف محفوظ�ة يف إجراء ُيدع�ى الحفظ 
بالتريد، يتم فيه حفظ الخاليا الجذعية مجمدة يف نيرتوجني س�ائل 
يف درجة حرارة س�الب 196 درج�ة مئوية..وتضم املجموعة نباتات 
موز يمكنها أن تنتج ثمارا بقرشة حمراء وقلب برتقايل، أو يف حجم 
التني بقرش صلب أرجواني إىل بني. وهناك أيضا موز للطهي، نشوي 

وأقل حالوة؛ وموز ُمْسِكر؛ وأنواع من املوز األكثر حالوة.

تقلب العادات الرياضية هيدد باإلصابة بجلطة القلب
كش�فت دراس�ة أمريكي�ة حديثة أن النس�اء الالتي يمارس�ن بش�كل منتظم الحد 
األدن�ى من الرياضة املوىص به من أجل قلب س�ليم ينخف�ض لديهن خطر اإلصابة 
بجلط�ة مقارنة باألخريات الالتي تتغري عاداته�ن الرياضية بمرور الوقت.وفحص 
الباحثون بيانات أكثر من 61 ألف امرأة يف مؤسس�ة “كاليفورنيا تيترشز ستادي” 
البحثية، حيث س�جلوا عاداتهن الرياضية يف فرتت�ني زمنيتني مختلفتني، األوىل بني 
عام�ي 1995 و1996، والثاني�ة بني عامي 2005 و2006. وتراوحت عينة النس�اء 
بني معلمات عامالت ومتقاعدات عند بدء الدراسة. وعند انتهاء الدراسة كانت 987 
امرأة قد أصيبت بجلطة.ولكن النس�اء الالتي مارس�ن الرياضة متوسطة الحدة ملا 
ال يق�ل ع�ن 150 دقيقة أس�بوعيا أثناء الفرتت�ني كن أقل عرضة بنس�بة 30 باملئة 
لإلصابة بما يعرف باس�م الس�كتة الدماغية اإلقفارية، وهي النوع األكثر ش�يوعا 
والذي يحدث عندما تس�د الجلطة رشيانا يحمل الدم إىل املخ.وقال الباحث الرئييس 
جوش�وا وييل، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا “تتغري طريقة ممارسة الناس 
للرياض�ة بم�رور الوق�ت، فبعض األف�راد يمارس�ون الرياضة يف مرحلة الش�باب 
ولكنهم ال يستمرون فيها عند تقدمهم يف السن”..وأضاف “وقد تبنّي لنا يف دراستنا 

أن الحفاظ عىل مستويات ممارسة الرياضة يحمي من اإلصابة بجلطة.

بدون تعليق

ق اليوم..سموثي املوز بالكاكاو
طب

روبوتات تقود األوركسرتا وتعزف املوسيقى
ل�م تظه�ر أي عالم�ات توت�ر ع�ىل الروبوت 
يومي وهو يرفع عصاه ليقود أوركسرتا لوكا 
فيلهارموني�ك خلف التينور اإليطايل الش�هري 

أندريا بوتشييل.
وظهر الروبوت، ال�ذي يملك ذراعني وهو من 
تصميم رشكة إيه.بي.بي السويرسية، للمرة 
األوىل يف مرسح ف�ريدي بمدينة بيزا لالحتفال 

باملهرجان الدويل األول ألجهزة اإلنسان اآليل.
وق�ال أندري�ا كولومبين�ي قائد األوركس�رتا 
“كان علينا يف األس�اس أن نجد الوقت لنفهم 
حركاته. عندما استطعنا ذلك أصبح كل يشء 

سهال جدا”.
وأضاف إنه “رائع حقا. وكان الفنيون رائعني 

ألنهم جعلوا كل يشء يس�ري ع�ىل أكمل وجه 
خاصة طول ورسع�ة الحركة وهو أمر غاية 
يف األهمية”.وتعل�م يوم�ي كل الح�ركات من 

كولومبين�ي ال�ذي لم يح�رك ذراعي�ه خالل 
التدريبات حت�ى يتمكن الكمبيوتر من حفظ 
الح�ركات الصحيح�ة. وال يمك�ن للروب�وت 
أن يرتج�ل وأي تغي�ري غ�ري متوق�ع يف إيقاع 

املوسيقيني كان يمكن أن يفسد الحفل.
وقد قاد األوركس�رتا يف ث�الث مقطوعات من 
ب�ني 18 مقطوعة قدمها يف الحفل ومن بينها 
لحن فريدي الش�هري )الدون�ا إي موبليه( من 

أوبرا ريجوليتو.
ويعت�ر يومي أول روبوت يقود األوركس�رتا، 
لكنه لم يكن أول من دخل عالم املوسيقى فقد 
سبقه الروبوت ش�يمون بتأليف املقطوعات 

املوسيقية وتلحينها وعزفها.

صينية تطهو دجاجة عىل طاولة العمل

أقدمت ش�ابة صينية عىل القيام 
بتجربة فري�دة من نوعها، حيث 
قامت بطه�و دجاجة كاملة عىل 
س�طح مكتبه�ا بطريق�ة غ�ري 
تقليدية، مثبت�ة أن وجبة الغذاء 
خالل أي�ام العمل ق�د يكون لها 

طعم آخر.
مي�ل  دي�يل  لصحيف�ة  ووفق�ا 
الريطانية، قامت ياه -موظفة 
)22 عاما(- باس�تخدام األدوات 
املكتبية إلتم�ام عملية الطهو يف 
تش�نغدو، حيث قام�ت بتقطيع 
بطاق�ة  بواس�طة  الخ�روات 
االئتمان بعد أن نظفتها بواسطة 
جيدا.وأظه�ر  تنظيف�ا  مندي�ل 
قام�ت  ال�ذي  الفيدي�و  مقط�ع 

الفت�اة بتس�جيله خ�الل عملية 
الطهو، كيف قامت بوضع كيس 
من البالستيك فوق رأسها خالل 
تقطيع البصل، وكيفية تجهيزها 
وحشوها للدجاجة قبل طبخها. 
ول�م يتوق�ف األم�ر عن�د ذل�ك؛ 
إذ أش�علت الن�ار بطريق�ة غ�ري 
تقليدية اعتم�دت فيها عىل أص 
كبري وفحم وطالء أظافر، وقامت 
أنها  الدجاجة..ويذكر  بتحميص 
ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي تجري 
فيها هذه الصينية تجربة الطبخ 
بأدوات غ�ري تقليدي�ة، إذ قامت 
يف فراي�ر امل�ايض بن�رش فيديو 
يظهرها وهي تش�وي قطعا من 

اللحوم باستخدام املكواة.
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الثقافة القانونية املفقودة عن ذلك العقل الطفل

القاضي عبدالستار بيرقدارإبراهيم الجبين 

من القواعد المس�لم بها أن العلم بالقانون مفترض وال عذر 
ألحد وال حج�ة بالجهل بالقان�ون، وفي التطبيق�ات القضائية 
تعتب�ر ه�ذه القاع�دة قرين�ة قانوني�ة قاطع�ة ال تقب�ل إثبات 
عكس�ها، م�ؤّدى ذلك أن عل�م الناس بأي قانون يص�در أو يعدل 
مفترض قانونا بعد نشره في الجريدة الرسمية وال يقبل من أي 
ش�خص أن يدفع بعدم اطالعه على القانون أو بجهله بنصوصه 
وأحكام�ه، فه�ل كلن�ا يعلم م�ا تحوي�ه القوانين م�ن نصوص 
وأح�كام تنظ�م حياتن�ا ومعامالتنا ول�و حت�ى بالقوانين التي 
نتعامل مع نصوصها بش�كل كبير كقانون العقوبات والقانون 
المدن�ي وقانون الش�ركات والقان�ون التجاري وقان�ون العمل 
وغيرها، وهل كلنا يتابع ويقرأ الجريدة الرس�مية وما تتضمنه 

من مواضيع قانونية مختلفة؟..
إذن، كيف يمكن أن نعمل على إيصال المعلومة القانونية إلى 
جميع فئات المجتمع حتى يتسنى لهم االطالع على ما يحكمهم 

وينظم معامالتهم ويحمي مصالحهم من قوانين وأنظمة؟
م�ن أهم الوس�ائل التي يمك�ن من خاللها إيص�ال المعلومة 
القانوني�ة إلى األفراد وتوعيتهم ونش�ر الثقاف�ة القانونية هي 
وس�ائل اإلع�الم المختلف�ة وم�ن أهمه�ا الصحاف�ة المكتوبة 
وااللكتروني�ة، والت�ي ه�ي الوس�يلة المثل�ى لالتص�ال بأفراد 
المجتم�ع إليص�ال األخبار والمعلوم�ات لألفراد عل�ى اختالف 

مستوياتهم.
تتميز الصحافة عن غيرها من وس�ائل االتصال بالمصداقية 
العالي�ة، ذلك أن لها س�حرها الخ�اص الذي يؤثر عل�ى القارئ، 
باإلضاف�ة إل�ى أنه�ا يمك�ن االحتفاظ ب�ه وقراءته ع�دة مرات 
وباإلم�كان إع�ادة اس�ترجاع المعلوم�ة، على عكس الوس�ائل 
األخ�رى كالتلف�از واإلذاعة، كما أن الصدور ال�دوري للصحافة 
يعط�ي األثر األكب�ر لتواصل قرائه�ا مع ما تص�دره من أخبار 

ومعلومات.
للصحافة مهمة تنويرية أساس�ية في تعريف أفراد المجتمع 
بأهمي�ة القانون وض�رورة تطبيق�ه وااللتزام ب�ه، وتعريفهم 
بحقوقهم وواجباتهم وتنمية الوعي الحقوقي للمجتمع المدني 
وتن�اول قضايا حقوق اإلنس�ان والتوعية بالحقوق السياس�ية 
والمدنية واالقتصادية والثقافية وترس�يخ الوعي الديمقراطي 
ورص�د أوكار الفس�اد والتقصير للوصول إل�ى معالجات جدية 
لجوان�ب التقصير ب�كل ش�فافية وموضوعية من خ�الل إثارة 
حراك قانوني وترويج للقضايا الحقوقية المدنية لخلق مجتمع 

مدني يفهم الحقوق واالختصاصات والواجبات.

أكبر المش�اريع االس�تثمارية لدى األس�رة العربي�ة الواعية اليوم، 
االس�تثمار في ألطفولة والبناء على تربية مميزة تنتج ثمارا يانعة في 

القادم من األيام واألعوام، أو في ما يسمى ألمستقبل
يق�ول األلم�ان “المس�تقبل ال ُنفاجأ به، ولك�ن نصنع�ه بأيدينا”. 
وكثي�ر م�ن مالمح ذل�ك المس�تقبل يجري رس�مه أليوم ه�ذا الصباح 
وأن�ت تتحدث مع طفل�ك أو طفلتك. فالمس�تقبل الطبيعي ليس نبوءة، 
بل معطيات علمية وتخطيط مس�بق. وحالة سباق حقيقية بينك وبين 
الماض�ي وقواه، على ذلك العقل الطفل ال�ذي يقبع في رأس ابنك الذي 
تحب، فم�ن دون التفكير في ألمس�تقبل س�ينتهب الماض�ي المتخلف 
والحاضر المأساوي كل مركز عصبي وحسي لديه..ولذلك بادر أوسيب 
فلنختهاي�م في الع�ام 1930 إلى ابتكار ما س�ماه فيوتش�رولوجي أو 
“علم المس�تقبل”. فلنختهايم روس�ي األصل، كان قد تعرض لالعتقال 
والتعذي�ب على أيدي ألنازيين قب�ل أن يتمكن من اللجوء إلى أميركا. أي 
أن�ه يعرف جيدا وعن كثب كيف يمكن لإلنس�ان أن يغ�رق في الحاضر 

وألمه. ولذلك وجد الحل في التوجه إلى الغد.
ينظ�ر العلماء إل�ى التربية على أنه�ا إحدى حالتي�ن؛ متغيٌر تتحكم 
ب�ه تحوالت ألمجتمع أو محرك يعمل عل�ى دفع تلك التحوالت. ولكنهم 
يؤك�دون أنه ال مس�تقبل من دون تربية..دراس�ة ه�ذا وتحليله هو ما 
تش�تغل عليه مراكز البحث أألميركية وعلى رأسها مجموعات ال�”ثينك 

تانكس” والمجلس القومي لالستخبارات “إن آي سي” وغيره.
وربم�ا ي�ود كثي�ٌر منا لو كان�وا مثل كثيرين س�بقوهم، يعيش�ون 
حياتهم ماش�ين قرب الحائط، ويمضون إلى س�بيلهم. لكن هذا لم يعد 
ممكنا اليوم، فالعالم تغير بصورة مذهلة..وأصبح ال بد لك من أن تقوم 
بدورك، س�واء صغر أو كبر. ومنذ مطلع الس�بعينات ت�م رصد تغّيرين 
مهمي�ن في نظرة الناس إلى ألمس�تقبل أصبحوا عل�ى قناعة بإمكانية 
دراس�ة ألمستقبل واعترفوا بأن المس�تقبل عالم قابل للتشكيل، وليس 

قدرا جاهزا محتوما.
وربما يخيب أمل بعض المهتمين عندما يجري سرد وتعداد األسباب 
التي تواجه تفكيرا من هذا النوع في العالم ألعربي فهناك عقبات ناتجة 
عن “غياب الرؤية المس�تقبلية في بني�ة العقل ألعربي وطغيان النظرة 
الس�لبية”، ع�الوة على معاناة الع�رب مع التراث، فهو عندنا مس�حور 

بإعادة إنتاج الماضي ال بصناعة المستقبل.
ويزي�د ف�ي تلك الصعوب�ات مناخ انع�دام الحريات ال�ذي يجعل من 
التفكي�ر الح�ر في الغد أمرا ش�به مح�رم إن لم يكن ضربا م�ن الكفر. 
وال س�يما في ظل انعدام العم�ل التعاوني الجماعي والح�وار والتبادل 
المعرف�ي بين األف�راد والجماعات واالعتراف باآلخ�ر والقبول به دون 

تبشير أو تغيير قسريين.
سأل أحدهم ألبيرت آينشتاين ذات يوم “لماذا أنت مهتم بالمستقبل 

فأجاب “ببساطة ألني ذاهب إلى هنأك

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

زرافات نادرة بيضاء اللون

تمك�ن أفراد الحراس�ة في إح�دى المحميات الكيني�ة من تصوير 
مقطع فيديو أظهر زرافات نادرة تتجول في محمية شمالي شرق 
البالد..وتظه�ر الزراف�ات بلون أبيض اكتس�بته نتيج�ة التعرض 
لطفرات وراثية. وحسب تقارير أوردتها وكالة »UPI« األمريكية 
ف�إن الزرافات التي تمكن حراس المحمي�ة من تصويرها أصيبت 
بمرض البهاق الذي يؤدي إلى فقدان جزئي أو كلي للون البشرة.

يذكر أن زرافات بيضاء شوهدت ألول مرة العام 2016 في تنزانيا. 
ويبدو أنها انتقلت اآلن إلى كينيا.

كثي�را م�ا يوص�ي استش�اريو العالق�ات الزوجي�ة 
واألس�رية بالعمل على توفي�ر كل الظروف الممكنة 
لجعل الحي�اة الزوجية مصدرا لالس�تقرار والتوازن 
العم�ل  ضغ�وط  م�ن  لله�روب  وملج�أ  النفس�ي 

اليومية. لكن جّل  وااللتزامات 
الدراس�ات بينت أن الس�نوات 
األولى من الزواج تشهد الكثير 
م�ن االضطراب�ات والتقلبات. 
هذه الهزات قد تس�ّمم الجسم 
وتعّجل بالوفاة، إذا فش�ل أحد 
الشريكين أو كالهما في إدارة 
غضبه والتنفيس عنه بالطرق 

السليمة والصحية.
  حيث عبرت دراس�ة أميركية  
مؤخراع�ن المخ�اوف م�ن أن 
ُي�ؤدي الت�زام الصم�ت وكبت 
الغضب م�ن ِقبل أحد الزوجين 
حال نشوء الخالفات الزوجية 
بدالً من التنفيس الس�ليم عنه 
إل�ى التس�بب بمجموع�ة من 
المش�اكل الصحية له. والحظ 
الباحثون من جامعة متشغن، 
المنش�ورة  دراس�تهم  ف�ي 

بمجل�ة الرواب�ط العائلي�ة “جورن�ال أوف فاميل�ي 
كوميونيكايشن”، أن معدالت الوفيات المبكرة أعلى 
بين َمن يلجأون إلى عدم التنفيس عن الغضب مقارنة 

بمن يفعلون خالف ذلك من األزواج أو الزوجات.

تعتب�ر المس�كنات الوس�يلة األكثر نجاع�ة للتخلص 
من الصداع بس�رعة، ولكنها أحيان�ا قد ال تجدي نفعا 
فيتن�اول صاحب الص�داع جرعة ثانية بعد س�اعات، 
وهن�اك من ي�راوده بالص�داع أكثر من مرة أس�بوعا 

وبالتالي معدل اس�تهالكك للمس�كن يك�ون أكثر من 
مرتين أسبوعا..وبحسب بعض الدراسات فإن ١ من كل 
١٠ أش�خاص يعانون من الصداع يصابون بما يسمى 
صداع مس�كنات األل�م أو الصداع االرتدادي. الس�بب 
ه�و أن المري�ض يكون ق�د تجاوز 
الجرع�ة الموصي به�ا وعليه فإن 
القي�ام بذلك لفت�رات طويلة يجعل 
الجس�م يعتاد علي�ه وعندما يزول 
تأثير المس�كن يعاني الشخص من 
الصداع االرتدادي فيتناول المسكن 
مج�ددا وهكذا يس�تمر ف�ي حلقة 
مفرغ�ة. وينق�ل موق�ع »رجي�م« 
الصحي عن تلك الدراس�ات ضرورة 
التوقف عن تناول المس�كنات فورا 
للتخل�ص من الص�داع االرت�دادي، 
حت�ى لو عان�ى المرء األل�م لبعض 
الوقت..كما أن هناك دراسات تربط 
بين مسكنات األلم والنوبات القلبية 
والس�كتات الدماغي�ة عدي�دة جدا، 
فالمسكنات التي تستخدم لتخفيف 
اآلالم والحم�ى الناتجة عن التهاب 
والصداع  واإلنفلون�زا،  المفاص�ل، 

تضاعف مخاطر األزمات القلبية.

كبت األزواج للغضب يعجل بوفاهتم مسكنات الصداع واأللـم.. أخطر مما تظن

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير عكاشات يف حمافظة االنبار


