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اإلمام الصادق )علية السالم(

ثالث من لم تكن فيه فال يرجى خيره أبدا: 
من لم يخش اهلل في الغيب، ولم يرعو عند الشيب، 

ولم يستح من العيب

ص3ضحايا اغتصاب »داعش« يف العراق: »جثث حية« تعاين نقصا كبريا يف الدعم

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 واشنطن تريد من بيونغيانغ »خطوات ملموسة« قبل التفاوض

الـجـيـش الــســوري يـقـضــي عـلـى رئـيــس أركــان فــيـلــق الــرحــمــن

تسجيل أكثر من »70« ألف حالة طالق خالل 2017 اغلبها بسبب مواقع التواصل

بمناسبة »النوروز«: الطريق سالك إىل كردستان برا وجوا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أمس األول، زار وف�داً امنياً اتحادياً رفيع 
املس�توى مط�اري اربي�ل والس�ليمانية 
وعق�د م�ع حكوم�ة اقلي�م كردس�تان 
سلس�لة لق�اءات يف نطاق تنفي�ذ اتفاق 
ابرم بني حكومتي بغداد واقليم كردستان 
قبل نحو ش�هر يتضمن عدة محاور من 
ضمنه�ا اج�راءات فت�ح مط�اري أربيل 

والسليمانية.
وبحس�ب مصادر مطلعة، ف�إن االتفاق 
ب�ني  اجتماع�ات  خ�ال  تبل�ور  ال�ذي 
الحكومت�ني خل�ص اىل توحي�د س�مات 

الدخول بني املطارين واملطارات العراقية 
اىل توحي�د قاع�دة  باالضاف�ة  االخ�رى، 
البيان�ات االمنية لاجهزة االس�تخبارية، 
ع�ى ان يكون هناك ممثلون عن االجهزة 
االستخبارية يف مطاري االقليم، باالضافة 

اىل تنظيم ادارة مشرتكة مللف الكمارك.
وأكدت املص�ادر أن »اتفاق�اً موازياً عقد 
بني جه�از املخابرات العراق�ي واالجهزة 
االس�تخبارية يف االقليم يف الشأن نفسه، 
مشرية إىل أن الوفد االمني الذي زار االقليم 
واملطاري�ن اخرياً التقى كبار املس�ؤولني 
االمنيني يف االقليم ووضع تفاصيل تنفيذ 
االتفاق�ات«. ولفتت املصادر اىل أن رئيس 

الحكوم�ة حيدر العب�ادي كان طلب قبل 
نحو ش�هر م�ن الجهات االمني�ة املعنية 
محاول�ة اكم�ال االتفاق�ات والرتتيب�ات 
االمني�ة والكمركي�ة للس�ماح بافتت�اح 
املطاري�ن قبل اعي�اد ن�وروز يف 21/3/ 
2018. وكان العب�ادي اعل�ن يف مؤتمره 
الصح�ايف االس�بوعي ان بع�ض موظفي 
الصح�ة  يف وزارت�ي  االقلي�م خصوص�اً 
والرتبية سيتسلمون مرتباتهم قبل اعياد 
ن�وروز، الفت�اً اىل ان ح�ل مش�كلة حظر 
الط�ريان يف مط�ارات االقلي�م س�تتم يف 

الوقت نفسه.
التفاصيل ص3

الـواليـة الـرابـعــة 
لـمـيـركـل: الـكـثـيـر مـن 

الـتـنـازالت
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أطباء بال حدود
 تكشف عن جريمة »اغتصاب 

مجاعي« 
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نـيـمـار
 يـرفــض الـعــودة 

إلـى بـاريـس
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حمافظ بغداد: 
تضحيات النساء ال تقل عن 

تضحيات الرجل 
ص6

برملان كتالونيا يؤجل جلسة »تشكيل احلكومة« إىل أجل »غري مسمى«
      بغداد / المستقبل العراقي

أرجأ برملان إقليم كتالونيا اإلسباني، أمس السبت، 
جلس�ة تش�كيل حكومة جدي�دة يف اإلقليم، والتي 

كانت مقررة يوم االثنني، إىل أجل غري مسمى. 
وج�اء قرار التأجي�ل وفقا ملا أعلن�ه الربملان، الذي 
يس�يطر علي�ه االنفصاليون، مش�ريا إىل أن رئيس 

الربملان روجر تورينت، هو من اتخذ هذا القرار.
وذك�ر الربملان أن تورينت س�يتوجه لهذا الس�بب 
بشكوى أمام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 

يوم االثنني.
وكان ق�اض يف املحكمة العليا اإلس�بانية رفض يف 

وقت س�ابق طلبا من االنفصايل جوردي سانشيز، 
املرشح لرئاسة اإلقليم، بإطاق رساحه مؤقتا من 
حبس�ه االحتياط�ي يف مدريد، وع�زا القايض هذا 
الرف�ض إىل وجود خطر تك�رار الجريمة يف واقعة 

سانشيز املتهم بالتمرد.
يذكر أن القان�ون يحظر إجراء االنتخابات يف حال 
غي�اب املرش�ح لرئاس�ة اإلقلي�م، وهذا م�ا كانت 
املحكمة الدستورية اإلسبانية أكدته يف نهاية يناير 
املايض، بخصوص ترشيح رئيس كتالونيا كارليس 
بوتش�يمون الذي يعيش يف املنفى يف بروكسل منذ 

أكتوبر 2017.
ويف أعق�اب صدور الحك�م، أعلن تورينت عن عقد 

جلس�ة أوىل يوم 30 يناير املايض لتشكيل حكومة 
لإلقليم.واق�رتح تورين�ت ترش�يح سانش�يز )53 
عام�ا( ال�ذي يتوىل رئاس�ة منظمة »إي�ه إن يس« 
االنفصالية، كمرش�ح بديل، وذل�ك عى الرغم من 
أن�ه يقبع يف الس�جن من�ذ أكثر من 4 أش�هر عى 

خلفية ارتكاب سلوك انقابي.
يذك�ر أن�ه يف أعق�اب اس�تفتاء االنفص�ال، الذي 
حظره القضاء اإلسباني، وقرار حكومة كتالونيا 
باالنفصال عن إسبانيا، قامت حكومة مدريد بعزل 
بوتشيمون وفرضت السيطرة عى اإلقليم، غري أن 
االنفصاليني تمكنوا من الفوز مجددا يف االنتخابات 

الجديدة التي أجريت يف ديسمرب2017.

املحكمة االحتادية تؤكد اصدارها احكاما تعزز مشاركة 
النساء يف املؤسسات الدستورية

رئيس املؤمتر الوطني: يف يوم املرأة العاملي نستذكر 
2الدور اخلالد للنساء يف بناء الوطن والدفاع عنه 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكد رئيس الوزراء حي�در العبادي، أمس 
السبت، ان اإلرهاب انتهى عسكريا، مبينا 
أهمي�ة القض�اء ع�ى أف�كاره ومنهجه 
التفك�ريي، وذلك خ�ال افتتاحه مؤتمر 
ومع�رض »األم�ن والدف�اع والصناعات 

الحربية العراقية« الدويل.

وذكر املكتب اإلعامي لرئيس الوزراء، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان العبادي، افتتح مؤتمر ومعرض 
الحربي�ة  والصناع�ات  والدف�اع  األم�ن 
العراقية الدويل يف دورته الس�ابعة، حيث 
أجرى جولة يف املعرض الذي ش�ارك فيه 
عدد كبري من ال�دول والرشكات العاملية، 

اضافة اىل الرشكات الوطنية.

وش�دد العب�ادي، يف كلمة ل�ه يف املؤتمر، 
عى »حرص الس�اح بي�د الدول�ة والذي 
يعد حماية للمواط�ن«، مبينا ان تطوير 
قدرات البلد التس�ليحية هو لتوفري األمن 
الذي نحتاجه لاستثمار والبناء واإلعمار 

وتوفري فرص العمل.

التفاصيل ص3

رئيس الوزراء خـالل افتتـاح مؤمتر »األمـن والدفـاع«: 
تطوير قدراتنا التسليحية لتوفري األمن
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         بغداد / المستقبل العراقي

س�جلت إحصائية صادرة عن مجلس القضاء األعىل ارتفاع 
نس�بة ح�االت الط�اق يف عم�وم الب�اد خ�ال 2017 مقارنة 

باألعوام املاضية.
وبحس�ب اإلحصائية، ف�إن >محاكم العراق كافة س�جلت 
الع�ام امل�ايض )70097( حال�ة ط�اق<. وأوضح�ت  خ�ال 
اإلحصائي�ة أن بغداد بجانبي الك�رخ والرصافة حلت يف املرتبة 
األوىل مقارن�ة ببقي�ة املحافظات م�ن خال تس�جيل محاكم 
العاصم�ة )27481( حال�ة خال العام ب��)15242( طاقا يف 

جانب الرصافة و)12239( حالة طاق يف الكرخ<.
وبحثا عن أسباب هذا االرتفاع يعلق قايض محكمة األحوال 
الش�خصية ع�ي كم�ال إن >املحاكم تس�جل تزاي�دا يف حاالت 
الطاق، الس�يما خال السنتني املاضيتني<، متابعا أن >العامل 
الرئييس هو انتش�ار وسائل التواصل االجتماعي وتعدد وسائل 
االتصال والتطبيقات الحديثة واالس�تخدام الس�لبي لها، فيما 
أك�د أن >قضايا االبتزاز االلكرتوني احدى الصور التي ش�كلت 
نس�بة من حاالت الط�اق<. ولفت إىل أن >ع�دة عوامل أخرى 
تقف وراء أس�باب تنامي هذه الظاهرة يف الع�راق بينها زواج 
الق�ارصات الذي ع�اد إىل الواجهة من جديد وبش�كل أكرب مما 
شهدته السنوات السابقة<.  واضاف كمال أن >تدخل األهل يف 
ش�ؤون األزواج والظرف االقتصادي وقلة فرص العمل وزيادة 
البطالة، وكذلك انخفاض مس�توى الوعي الفكري والثقايف بني 
الزوجني، واختاف املس�توى العلم�ي والتحصيل الدرايس كلها 

من األسباب الرئيسية يف حاالت الطاق<.
وتاب�ع كم�ال أن >القضاء العراق�ي أعّد دراس�ات وبحوثا 
للمس�اهمة والحد من انفص�ال األزواج ولدى املحاكم أقس�ام 
البح�ث االجتماع�ي التي تعم�ل عىل إص�اح ذات البني بني كل 
زوجني يقدم�ان عىل الطاق وهناك دع�اوى كثرية يتم الصلح 
والعدول عن قرار االنفصال بعد تشخيص الخلل واقرتاح حلول 
للمش�كلة<. وأشار القايض إىل >وجوب وضع آليات وإجراءات 

لحاالت الطاق التي تتم خارج املحكمة ويتم تصديقها خاصة 
تل�ك التي تنظمه�ا املكات�ب الرشعي�ة كوضع رس�وم مكلفة 

وغرامات أو مادة قانونية للعقوبات<. 
م�ن جانبها أوضح�ت املحامية والناش�طة بش�ؤون املرأة 
غفران الطائي أن >التطور التكنولوجي واستخدام التطبيقات 
االلكرتوني�ة واالندماج م�ع العالم الخارجي م�ن خال هجرة 
الشباب ورحات السفر وتنشيط حركة السياحة من األسباب 
الطارئة والجديدة التي لوحظ أنها أدت لتنامي حاالت الطاق<. 
وأضافت الطائي أن >األوضاع املادية تعترب من األسباب األزلية 
للمش�كات وبخاصة ان البلد مر بظروف عدة متقلبة بس�بب 
الحروب التي أورثت العوز والفقر والبطالة واالستقرار األمني 

املتذبذب<.
وتطرقت الطائي اىل ان >العيش املش�رتك والعاقة بني اهل 
ال�زوج والزوجة والتحكم بقراراتهم الس�يما املتزوجني صغار 
العم�ر والقرص، ل�ه نصيب كبري م�ن حاالت الط�اق فطبيعة 
املجتمع العراقي تفرض يف الغالب س�طوة األهل والعشرية عىل 
قرارات الزوجية كما ينجم عنه الكثري من عدم التوافق والرضا 

واملشكات التي تنتج عنها<. 
وت�رى الطائ�ي >وجوب وقوف مؤسس�ات الدول�ة كوزارة 
العمل الش�ؤون االجتماعية والقضاء متمث�ا بمكاتب البحث 
االجتماع�ي ومنظمات املجتم�ع املدني وكل الجه�ات املهتمة 
بش�ؤون امل�رأة واألرسة والطف�ل لوضع اس�رتاتيجية ملعالجة 
املش�كات والوق�وف ع�ىل األس�باب الدافع�ة لتنام�ي حاالت 
الط�اق<.  وأعرب�ت عن أملها بأن >تأخ�ذ جميع الجهات ذات 
العاق�ة دورها يف رصد وتش�خيص األس�باب وإق�رار الحلول 
الناجع�ة يف معالجته�ا كرف�ع املس�توى االقتص�ادي وتوف�ري 
ف�رص العم�ل ، كذلك الح�د م�ن زواج القارصات ع�رب توعية 
إفراد املجتمع بتب���عاته الس�لبية ، وأش�ارت إىل رفع مستوى 
الثقافة يف اس�تخدام السوش�يال ميديا وترشيع قوانني خاصة 
بها للتقلي�ل من ضحاياها والعمل عىل إع�داد مجتمع واع عن 

طريق األرس املرتابطة.

العام املاضي شهد ارتفاعًا يف األعداد وبغداد حتتل املرتبة األوىل

تسجيل أكثر من »70« ألف حالة طالق خالل 2017 اغلبها بسبب مواقع التواصل

        بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت محكم�ة الجناي�ات املركزي�ة حكم�اً 
باالع�دام ش�نقاً حت�ى امل�وت بحق ش�قيقة زعيم 
تنظي�م القاعدة االرهاب�ي ابو عم�ر البغدادي عىل 

خلفية قضايا تتعلق باالرهاب . 
وق�ال القايض عب�د الس�تار بريق�دار املتحدث 
الرس�مي ملجل�س القض�اء االع�ىل يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »املحكمة 
الجنائي�ة املركزية نظ�رت قضية اح�دى املتهمات 
وهي ش�قيقة زعي�م تنظيم القاع�دة االرهابي ابو 
عمر البغدادي والتي تنتمي للتنظيمات االرهابية«. 
ولف�ت بريق�دار اىل ان »املتهمة اعرتف�ت بانتمائها 
اىل التنظيم�ات االرهابي�ة وانها كان�ت تقدم الدعم 
باعماله�م  القي�ام  يف  ومس�اعدتهم  اللوجس�تي 
االجرامي�ة وانها كانت تقوم بتوزي�ع املبالغ املالية 
ع�ىل اف�راد التنظيم يف املوصل«، مش�رياً بان »زوج 
املتهم�ة هو ايضاً احد القي�ادات يف تنظيم القاعدة 
وقد حكم عليه باالعدام س�ابقاً«. واوضح املتحدث 
الرس�مي ان »الحك�م ص�در وفق�اً الح�كام املادة 

الرابعة /1 من قانون مكافحة االرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد القيادي يف حركة التغيري كاروان هاش�م، 
أم�س الس�بت، أن االطراف الكردية ال تس�تطيع 
االنس�حاب م�ن العملي�ة السياس�ية يف العراق، 
مش�ريا اىل أن مواق�ف الق�وى الكردي�ة ليس�ت 

موحدة يف هذه املرحلة.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن هاش�م 
القول إن »االطراف السياسية الكردية التستطيع 
إتخاذ قرارا باالنسحاب من العملية السياسية يف 
العراق«، مبينا انها »تعاني من تش�تت يف املواقف 

يف املرحلة الحالية«.
الوطني�ة  أن »املؤسس�ات  وأض�اف هاش�م، 
يف االقلي�م محتك�رة بالق�وة م�ن قب�ل االرستني 
الحاكمت�ني يف كردس�تان«، مش�رياً اىل أن »ه�ذا 
الحقيق�ي  ال�دور  غي�اب  يف  تس�بب  الوض�ع 
للمؤسس�ات الوطني�ة يف ألداء مهامه�ا بش�أن 

القرارات املصريية«.

قيادي بالتغيري معلقًا عن انسحاب األحزاب 
الكردية من العملية السياسية: ال تستطيع 

اجلنايات املركزية تقيض باعـدام 
شقيقة االرهايب ابو عمر البغدادي

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئي�س التحالف الوطني الس�يد 
عم�ار الحكيم، أمس الس�بت، الش�باَب 
إىل تحمِل مس�ؤولياتهم يف التصدي لبناِء 
الدولة. ونقل بيان ملكتبه تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه عن الس�يد عمار 
الحكي�م القول خ�اَل لقائ�ه جمعاً من 
الكفاءاِت والقياداِت الش�بابية يف النجِف 

األرشف أن »التص�دي ل�ه رضيب�ٌة 
والبدَّ م�ن تحمله�ا إذا كان الهدُف 
هو م�رشوُع بن�اء الع�راق«. وأكد 
»رضورِة أْن يكون حضوُر الشباب 
يف صناعِة القرار متن����اسباً مع 
حجمه�م وتمثيله�م املجتمع�ّي« ، 
مشريا اىل أن » تياَر الحكمة الوطنّي 
لديه تجربٌة رائدٌة يف تمكني الشباب 

يف مجاالِت عدة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  املؤتم�ر  رئي�س  ق�ال 
العراق�ي اراس حبي�ب محمد كريم 
»يف يوم املرأة العاملي نستذكر بتقدير 
عال ال�دور الخالد لنس�اء العراق يف 

بناء الوطن والدفاع عنه.
فم�ع كل ما نحمله من مش�اعر 
الود واإلح�رتام والعرف�ان بالجميل 
تج�اه املاي�ني م�ن العراقيات ممن 

قدَّم�ن أعظ�م التضحي�ات أمه�ات 
وزوجات وأخوات فإن كل ما يمكننا 
صوغه من كلمات يقف عاجزاً أمام 

حجم تلك التضحيات. 
فامل�رأة الت�ي إعتدن�ا تس�ميتها 
نص�ف املجتمع يف إط�ار ماتقوم به 
ع�ىل صعي�د األرسة واملجتمع فإنها 
يف واق�ع الع�راق هي املجتم�ع كله. 
فلها مني كل صور ومش�اعر الحب 

واإلحرتام والتقدير«.

         بغداد / المستقبل العراقي

هن�أت املحكمة االتحادي�ة العليا العراقيات بمناس�بة اليوم 
العامل�ي للمرأة، مش�رية إىل إصدارها أحكاماً عديدة أس�همت يف 

تعزيز مكانة النساء يف املؤسسات الدستورية.
وق�ال املتح�دث الرس�مي إي�اس الس�اموك يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املحكمة االتحادية العليا 
تهنئ املرأة العراقية بمناس�بة اليوم العاملي للمرأة، وتقدر عالياً 

مكانتها راعية لارسة العراقية التي هي اساس املجتمع«.
وأض�اف أن »م�ن اح�كام املحكم�ة التي اس�همت يف تعزيز 
مكان�ة النس�اء م�ا يتعل�ق بمنحه�ن كوت�ا نس�بة )25%( من 
مقاع�د مجال�س املحافظات اس�وة بمجلس الن�واب، والتأكيد 
ع�ىل الكوتا النس�ائية يف املفوضية العليا لحقوق االنس�ان وفق 
ما نص علي�ه قانونها، وأحكام أخرى تخص تعويض املرأة عن 
طاقها تعس�فياً«.وأوضح أن »املحكمة تق�در دور املرأة يف اداء 
مهم�ات الوظيفة العامة وهو اداء حري�ص ومتميز، وقد وجه 
السيد رئيس املحكمة القايض مدحت املحمود بمنح كتاب شكر 
وتقدير لذوات ادارية من املوظفات يعملن يف املحكمة اإلتحادية 
العليا، عىل أن يكون هناك تقييم دوري يف مثل هذه املناسبات.

        بغداد / المستقبل العراقي

توجه�ت وزارة الخارجي�ة القرغيزي�ة بطلب إىل الس�لطات 
العراقية ملعرفة مصري 3 مواطنني قرغيزيني يقبعون يف السجون 

العراقية بشبهة اإلرهاب، باإلضافة إىل 10 أطفال آخرين.
ونظرا لعدم وجود سفارة قرغيزية يف بغداد، وجهت السفارة 
القرغيزي�ة يف الكوي�ت رس�الة إىل القنصل اإليراني لتس�ليمها 
للسلطات العراقية، طلبت فيها مدها بمعلومات حول مصري 3 

من مواطنيها معتقلني يف العراق.
ورصحت السفارة القرغيزية يف وقت سابق بأنها لم تتلق أي 

معلومات من العراق حول محاكمة مواطنني قرغيز.
وكان�ت أجهزة األم�ن القرغيزي�ة قد أعلنت يف وقت س�ابق 
أنها تمكن�ت بالتعاون مع أجهزة أم�ن أجنبية من القبض عىل 
أش�خاص كانوا متوجه�ني إىل س�وريا للمش�اركة يف القتال يف 

صفوف إرهابيني.

املحكمة االحتادية تؤكد
 اصدارها احكامًا تعزز مشاركة النساء 

يف املؤسسات الدستورية

قرغيزستان
 تـطـالـب بـ »مصيـر مـواطـنـيـن« 

متورطني باإلرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس كتلة صادقون النيابية 
والقيادي يف الحش�د الش�عبي النائب 
حسن سالم »تلقينا بقلوب مضجرة 
مقت�ل  خ�رب  واالس�تنكار  بالح�زن 
الطبيب »هش�ام ش�فيق املس�كوني 
وزوجت�ه الطبيب�ة ش�ذى و والدتها 
بالس�كني يف منزله�م الكائ�ن يف حي 

رشيح�ة  ان  س�الم  واك�د  املش�تل« 
االطب�اء عان�ت االمرين يف ه�ذا البلد 
الجريح وال س�يما رشيح�ة املثقفني 
والنخب�ة م�ن ابناء الكت�اب »االخوة 
املس�يح« ان مسلس�ل التآم�ر ع�ىل 
بلدنا ورشائحه مس�تمر والغاية منه 
تهجريهم اىل الخارج وتفريغ العراق 
من الكفاءات العلمي�ة وتفريغه من 
االخوة املس�يح الذي�ن يحظون بكل 

الح�ب واالح�رتام ، يف الوق�ت ال�ذي 
نطالب الجهات املعنية بفرض هيبة 
الدولة وحماية الكف�اءات واالقليات 
وماحقة الجناة ومعاقبتهم ، فنحن 
نؤك�د ع�ىل ان االخ�وة املس�يح ه�م 
اخوتنا يف االنس�انية كم�ا قال امرينا 
االم�ام ع�ي »عليه الس�ام« )الناس 
صنفان اما اخ لك يف الدين او نظري لك 
يف الخلق( انتم نظراؤنا يف الخلق ولن 

نسمح الحد ان يمس امنكم او يعبث 
بأرواحك�م وممتلكاتكم وهذه دعوة 
اىل الجهات املس�ؤولة بأتخاذ التدابري 
الازمة وانزال اقىص العقوبات بحق 
الجناة ، ونطالب ايضاً بتفعيل قانون 
حماي�ة االطباء والكف�اءات العلمية 
ليكون القانون رادع ملثل هكذا اعمال 
تنه�ي حي�اة م�ن كاف�ح وناضل يف 

سبيل االرتقاء بهذا البلد الجريح.

رئيس املؤمتر الوطني: يف يوم املرأة العاملي نستذكر الدور اخلالد 
للنساء يف بناء الوطن والدفاع عنه

النائب حسن سالـم يستنكر مقتل الطبيب هشام شفيق املسكوين وعائلته 
ويطالب بتفعيل قانون محاية االطباء والكفاءات العلمية

احلكيم يدعو الشباب إىل حتمل مسؤولياهتم
 يف التصدي لبناء الدولة

      بغداد / المستقبل العراقي

ل�وزارة  الع�ام  املفت�ش  أك�د مكت�ب 
الداخلي�ة يف كرك�وك، أم�س الس�بت، انه 

تمكن م�ن إلقاء القب�ض عىل مدير 
املحافظ�ة  يف  االقتص�ادي  األم�ن 
التهام�ه برسق�ة )483( رأس غنم 
من أصحاب محال بيع األغنام بقوة 
الساح، مس�تغاً منصبه ووظيفته 

للقيام بجريمته.
وأوضح املكت�ب يف بيان له تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
انه »تمت عملي�ة القاء القبض عىل 
مدير األم�ن االقتصادي يف محافظة 
كرك�وك، وفق ق�رار قضائ�ي وبناء 
ع�ىل ورود ش�كاوى للمكت�ب ع�ن 
قيام�ه بابتزازه�م وتهديدهم بقوة 

الساح من أجل االستاء عىل أغنامهم«.
وأض�اف البي�ان أن »مكت�ب املفت�ش 
الع�ام ق�ام باس�تحصال أم�ر قضائ�ي 
بالتح�ري والقب�ض، وبع�د تأك�ده م�ن 

صح�ة املعلوم�ات نص�ب كمين�اً للمتهم 
وألقى علي�ه القبض، وعرضه أمام أنظار 
ق�ايض تحقي�ق محكم�ة كرك�وك ال�ذي 
ق�رر توقيفه وفق امل�ادة 235 من قانون 
العقوي�ات العراقي وال زال التحقيق 
ج�ار معه اىل اآلن«. م�ن جهة ثانية 
أوقف مكتب املف��تش العام لوزارة 
الداخلي�ة يف محافظ�ة كركوك أحد 
ك�راج  بفت�ح  لقيام�ه  االش�خاص 
لوق�وف الس�يارات مقاب�ل مديرية 
م�رور كرك�وك دون الحص�ول عىل 
موافق�ات الجه�ات املختصة، حيث 
قام املكتب بتدوين افادته، وعرضه 
أم�ام أنظار ق�ايض التحقي�ق الذي 
ق�رر توقيفه وف�ق امل�ادة 240 من 
قانون العقوب�ات العراقي عىل ذمة 

التحقيق.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، أمس 
الس�بت، عن تحري�ر مختط�ف واعتقال 

اثن�ني من خاطفي�ه رشقي 
العاصمة.

وقال�ت القي�ادة يف بيان 
العراقي«  »املس�تقبل  تلقت 
نس�خة من�ه، إن »الق�وات 
األمني�ة يف قي�ادة عملي�ات 
ووف�ق  تمكن�ت  بغ�داد 
معلوم�ات اس�خبارية م�ن 
تحري�ر مختط�ف يبلغ من 
العم�ر 10 س�نوات والق�اء 
م�ن  اثن�ني  ع�ىل  القب�ض 
منطق�ة  ضم�ن  خاطفي�ه 

النعريية يف بغداد الجديدة«.

وأضافت القي�ادة، أنه »تم ايضا إلقاء 
القب�ض عىل مته�م بالتهدي�د يف منطقة 
اليوس�فية، وآخ�ر بالرسق�ة يف منطق�ة 

الحي العسكري جنوبي بغداد«.

وتابعت، أن »القوات األمنية وباالشرتاك 
مع مفرزة من استخبارات املنصور ووفق 
معلومات اسخبارية دقيقة نصبت كميناً 
محكماً نتج عنه الق�اء القبض وبالجرم 
املشهود عىل عصابة مؤلفة 
من ثاثة متهم�ني بالنصب 
دور  وبي�ع  واالحت����ي�ال 
ب�أوراق م�زورة  املواطن�ني 
املنص�ور  منطق�ة  ضم�ن 
ش�ارع االم�ريات«، مؤك�دة 
أنه »تم تس�ليم العصابة اىل 

الجهات املختصة«.
جدي�ر بالذك�ر أن قيادة 
عملي�ات بغ�داد تعل�ن ب�ني 
اعتق�ال  واآلخ�ر  الح�ني 
عصابات للخطف يف مناطق 

متفرقة من العاصمة.

الداخلية تعلن القبض عىل مدير األمن االقتصادي
 يف حمافظة كركوك بتهمة الرسقة

عمليات بغداد: حترير خمتطف واعتقال اثنني 
من خاطفيه رشقي العاصمة
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، ان 
مبلغ القس�ط الشهري لس�لفة الخمسة 
الرتبي�ة  وزارة  ملوظف�ي  دين�ار  مالي�ن 
ومديريتي تربية الك�رخ االوىل والرصافة 

االوىل يبلغ 162،500 الف دينار .
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »م�دة تس�ديد الس�لفة تص�ل اىل 40 

شهرا«.
وأوضح انه »يستقطع القسط املستحق 

شهريا من راتب املوظف الكرتونيا ».

الرافدين حيدد القسط الشهري لسلفة اخلمسة ماليني دينار 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أم�س األول، زار وفداً امني�اً اتحادياً رفيع 
املستوى مطاري اربيل والسليمانية وعقد 
م�ع حكوم�ة اقلي�م كردس�تان سلس�لة 
لق�اءات يف نط�اق تنفي�ذ اتف�اق ابرم بن 
حكومتي بغداد واقليم كردستان قبل نحو 
ش�هر يتضمن ع�دة محاور م�ن ضمنها 
اجراءات فتح مطاري أربيل والسليمانية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن االتفاق الذي 
تبل�ور خ�الل اجتماعات ب�ن الحكومتن 
خل�ص اىل توحي�د س�مات الدخ�ول ب�ن 
املطاري�ن واملط�ارات العراقي�ة االخ�رى، 
باالضافة اىل توحيد قاعدة البيانات االمنية 
لالجهزة االستخبارية، عىل ان يكون هناك 
ممثل�ون ع�ن االجه�زة االس�تخبارية يف 
مطاري االقليم، باالضافة اىل تنظيم ادارة 

مشرتكة مللف الكمارك.
وأك�دت املص�ادر أن »اتفاق�اً موازياً عقد 
بن جه�از املخاب�رات العراق�ي واالجهزة 
االس�تخبارية يف االقليم يف الش�أن نفسه، 
مشرية إىل أن الوفد االمني الذي زار االقليم 
واملطاري�ن اخ�رياً التقى كبار املس�ؤولن 
االمنين يف االقلي�م ووضع تفاصيل تنفيذ 

االتفاقات«.
ولفت�ت املص�ادر اىل أن رئي�س الحكوم�ة 
حي�در العبادي كان طلب قبل نحو ش�هر 
من الجهات االمنية املعنية محاولة اكمال 
االتفاقات والرتتيب�ات االمنية والكمركية 
للس�ماح بافتت�اح املطاري�ن قب�ل اعي�اد 

نوروز يف 21/3/ 2018.
وكان العب�ادي اعل�ن يف مؤتمره الصحايف 
االقلي�م  موظف�ي  بع�ض  ان  االس�بوعي 
خصوص�اً يف وزارت�ي الصح�ة والرتبي�ة 
سيتس�لمون مرتباتهم قب�ل اعياد نوروز، 

الفت�ًا اىل ان ح�ل مش�كلة حظ�ر الطريان يف 
مطارات االقليم ستتم يف الوقت نفسه.

وأكدت املص�ادر، أن ملف املطارات كان ملفاً 
ادارياً وامنياً، وان حكومة االقليم اعربت عن 
استعدادها للتعاون يف قضايا قاعدة البيانات 

املوحدة وسمات الدخول.
وحس�ب املص�ادر نفس�ها ف�إن املئ�ات من 
املطلوب�ن الس�ابقن لبغ�داد وال�����ذي�ن 

كان�وا يتخ�ذون م�ن اربي�ل عاصم�ة اقليم 
كردس�تان مقراً له�م غ�ادروا االقلي�����م 
من�ذ ش�هور بناء ع�ىل تعمي�م الت����عاون 

بن ب���غداد واربي�ل يف قاعدة الب����يانات 
االمنية وس�مات الدخول املشرتكة والكمارك 

وبما سيشمل املعابر الحدودية الربية.

بالفعل، ش�هد مطار أربيل الدويل يف إقليم 
كردس�تان، أم�س الس�بت، انط�الق أوىل 
الرح�الت الدولية بعد حظر اس�تمر أكثر 

من 5 أشهر.
وقال مدير اإلعالم يف وزارة األوقاف بإقليم 
كردس�تان نبز إسماعيل إن »150 معتمرا 
غ�ادروا، مط�ار أربي�ل ع�ىل مت�ن طائرة 
تابعة للخطوط الجوية العراقية متجهن 

إىل جدة يف السعودية«.
وأضاف أن »أربعة آالف شخص من إقليم 

كردستان سيؤدون العمرة هذا العام«.
بدوره�ا، أعلن�ت هيئ�ة س�ياحة اقلي�م 
كردس�تان عن اتخاذ كافة االس�تعدادات 
وتس�هيل  الس�ياح  إلس�تقبال  الالزم�ة 

دخولهم االقليم بمناسبة أعياد نوروز.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« ع�ن 
املتح�دث باس�م الهيئ�ة ن�ادر روس�تاي 
القول إن »الدوائر السياحية إتخذت كافة 
االس�تعدادات الالزمة إلس�تقبال السياح 
وتس�هيل دخولهم كردس�تان بمناس�بة 

أعياد نوروز وحلول فصل الربيع«.
ق�رر  »االقلي�م  أن  روس�تاي،  وأض�اف 
مؤخ�را إفتت�اح جمي�ع طرق الرئيس�ية 
م�ع املحافظ�ات العراقية االخ�رى، اال أن 
الجهات املعنية العراقية لم تقرر فتح تلك 
الطرق م�ن جانبها بش�كل كامل«، مبينا 
أن »أع�دادا كبرية من الس�ياح قدموا من 
مختلف املناطق العراقية لكردستان خالل 
فص�ل الش�تاء ونتوق�ع إزدي�اد أعدادهم 

خالل فصل الربيع وأعياد نوروز«.
ولف�ت روس�تاي اىل أن »حكوم�ة اقلي�م 
كردس�تان ض�د وق�وع أية مش�اكل بن 
الس�ياح وبع�ض األش�خاص يف االقلي�م 
كونها تخالف ثقافة ش�عب كردس�تان«، 
معتربا تلك املشاكل بأنها »حاالت محدودة 
ج�دا ويتم اتخ�اذ االج�راءات القانونية بحق 

املتجاوزين«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعلن�ت مبع�وث األمم املتح�دة للعنف 
الجن�ي برامي�ال بات�ن، إنه�ا وجدت 
النس�اء  دع�م  يف  كب�رياً«  »نقص�اً 
والفتيات اللوات�ي تعرضن لالغتصاب 
وأرغمن ع�ىل االس�تعباد الجني من 
قب�ل املتطرفن يف »داع�ش« ب العراق، 
واصف�ة الناج�ن الذي�ن التق�ت بهم 

ب�«الجثث امليتة«.
وقالت بات�ن، إن »الناج�ن تم إطالق 
رساحه�م يف وق�ت مبك�ر م�ن ه�ذا 
الع�ام، وأخربوها بأنه�م محصورون 
يف املخيم�ات بس�بب الوص�م املزدوج 
العن�ف  ضحاي�ا  كونه�م  يف  املتمث�ل 
الجني واالس�تعباد الجن�ي، وأنهم 
م�ن  والخ�وف  بداع�ش  مرتبط�ون 

اعتبارهم تابعن جماعة متشددة«.
وذك�رت ان »البع�ض أيض�ا ع�رب عن 
مخاوف�ه م�ن اعتقال�ه، ل�ذا فإنه�م 
محصوري�ن إىل حد كبري«، مش�رية اىل 
إنهم »ال يخرجون من معسكرهم ولم 
تتح لهم الفرصة لالستفادة من الدعم 
النف�ي االجتماعي املح�دود املوجود 

داخل املخيم«.
وتابع�ت بات�ن، الت�ي زارت العراق يف 
الف�رتة م�ن 26 ش�باط إىل 5 اذار، ان 
»العدي�د م�ن النس�اء اللوات�ي ظل�وا 
نازح�ن أعرب�وا ع�ن قلقهم الش�ديد 
ع�ىل س�المتهم إذا ع�ادوا إىل ديارهم 

وشاركوا خوفهم من االنتقام«.
جمي�ع  م�ع  »التق�ت  إنه�ا  وقال�ت 
الزعم�اء الديني�ن، وأظه�روا الكث�ري 
م�ن التعاطف مع النس�اء العائدات«، 
الفت�ة اىل ان »النس�اء األيزيدية الالتي 
تعرض�ن لالضطهاد تاريخي�ا، أعربن 

عن رغبتهما يف مغادرة العراق«.
ال�رصاع  »تأث�ري  ان  بات�ن  واك�دت 
واحت�الل داع�ش ال يؤث�ر فق�ط عىل 
النس�اء ولكن عىل أطفالهن«، مشرية 
اىل ان »س�لطات املحافظات يف املوصل 

أخربتن�ي نس�اءها اللوات�ي تعرض�ن 
لالغتص�اب واملحتج�زات كخادم�ات 
جنس�يات أنه�ن تخلوا ع�ن أطفالهن 
املولودين م�ن مقاتيل داعش. ونتيجة 
لذل�ك، اضطرت الس�لطات إىل إنش�اء 

دور لأليتام آلالف األطفال«.
وتابع�ت بات�ن إنها »س�وف تس�عى 
للحص�ول ع�ىل مزي�د م�ن املعلومات 
حول األيتام، وهم من جميع األديان«، 
ق�وي  افتق�ار  »هن�اك  ان  موضح�ة 
والدع�م  والعقلي�ة  البدني�ة  للصح�ة 
يف  وخاص�ة  واالجتماع�ي،  النف�ي 
نوعي�ة الدع�م النف�ي واالجتماع�ي 

ال�ذي يحتاج�ه الناج�ون م�ن العنف 
الجني«.

م�ن جانب آخر، اعلن�ت االمم املتحدة 
ان 2.3 ملي�ون عراقي مازالوا نازحن 
وبحاجة اىل مساعدات عاجلة، وقالت 
بعث�ة األمم املتح�دة ملس�اعدة العراق 
»يونامي« أن عدد العراقين النازحن 
يف الوق�ت الحايل يزيد ع�ن 2.3 مليون 
فيما عدد العائدين إىل مناطقهم يصل 
إىل أكثر من 3.5 مليون بحيث يتجاوز 

100 ألف عائد شهرياً.
وشددت عىل ان اإلستجابة الحتياجات 
ه�ذه الفئ�ات املترضرة ه�ي من بن 

األولويات الرئيس�ية للمنظمة الدولية 
للهجرة . وقال�ت البعثة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
مطالبة املنظمة الدولية للهجرة بمبلغ 
26.7 ملي�ون دوالر لدع�م النازح�ن 
املتبقن والعائدين تس�لط الضوء عىل 
االحتياج�ات العاجلة ألكث�ر من 700 
أل�ف عراق�ي م�ن العائدي�ن وأعضاء 
يف  والنازح�ن  املضيف�ة  املجتمع�ات 
جمي�ع أنح�اء الب�الد وخاص�ة أولئك 
الذي�ن ما زالوا يف املخيم�ات أو املواقع 
ق�د  الذي�ن  وكذل�ك  الرس�مية  غ�ري 
يتعرض�ون للنزوح م�رة ثانية . وقال 

رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف 
العراق جريارد وايت ان الدعم الفوري 
مطلوب مع اس�تمرار تأث�ر العراقين 
يف جميع أنحاء البالد بمخلفات النزاع 
األخ�ري م�ع تنظيم »داع�ش«، منوها 
اىل ان التموي�ل املطل�وب هو رضوري 
الس�تمرار توفري املساعدات اإلنسانية 
للنازح�ن ودع�م العائدين الس�تعادة 
البن�ى التحتي�ة املجتمعي�ة والصحية 
واإلس�كانية حتى يتمكن�وا من إعادة 

بناء حياتهم.
واضاف�ت البعث�ة أن أكث�ر من نصف 
املناشدات للمنظمة الدولية للهجرة يف 

العراق هي لغرض مساعدة النازحن 
والعائدي�ن م�ن خ�الل توف�ري اإليواء 
املوس�مي وامل�واد غ�ري الغذائي�ة كما 
تش�مل االخرى دع�م إدارة وتنس�يق 
املخيم�ات والدع�م النف�ي وخدمات 
الرعاية الصحية وس�بل كسب العيش 
يف حاالت الط�وارئ يف املناطق التي تم 

استعادتها.
ووفق�اً ملصفوف�ة املنظم�ة الدولي�ة 
للهج�رة لتتبع الن�زوح يف العراق منذ 
بداية النزاع يف يناير كانون الثاني عام 
2014 فقد عاد 3.5 مليون شخص إىل 
مناطقه�م، يف ح�ن أن هناك أكثر من 

2.3 مليون ش�خص ما زال�وا نازحن 
وم�ن بن هؤالء يعي�ش أكثر من 631 
ألف ش�خص يف املخيمات وحوايل 260 
ألف شخص يف ترتيبات اإليواء الحرجة 
الرس�مية  غ�ري  املس�توطنات  مث�ل 
واملباني غ�ري املكتملة واملباني الدينية 
وامل�دارس. وتش�ري املنظم�ة الدولي�ة 
للهج�رة اىل ان�ه بعد ف�رتة وجيزة من 
بدء عملية إستعادة املوصل يف ترشين 
األول نوفمرب ع�ام 2016 فأنها قامت 
بتش�ييد موقع�ن للن�زوح يف ح�االت 
ع�يل  الح�اج  يف  أحدهم�ا  الط�وارئ، 
واآلخر يف القيارة بجنوب رشق مدينة 
املوص�ل عاصم�ة محافظ�ة نين�وى 
الش�مالية إليواء 110 ألف نازح حيث 
أنش�ئت ه�ذه املواق�ع بالرشاكة مع 

وزارة الهجرة واملهجرين العراقية. 
وقال�ت ان تل�ك املواق�ع الت�زال تأوي 
أكث�ر م�ن 71 أل�ف ن�ازح، يتلق�ون 
مجموع�ات اإلغاثة والخدمات الطبية 
م�ن  واإلجتماع�ي  النف�ي  والدع�م 
املنظم�ة الدولية للهجرة، كما يتلقون 
مجموع�ات متنوع�ة م�ن الخدم�ات 
يف  اآلخري�ن  ال�رشكاء  م�ن  األخ�رى 
املجال اإلنساني. وتمثل حركة العودة 
داخ�ل املحافظ�ات نح�و 55 يف املائة 
م�ن نس�بة العائدين، حي�ث كان هذا 
اإلتجاه ش�ائعا يف جمي�ع املحافظات 
األكثر ترضرا، ومن املرجح أن يستمر 
ألن نس�بة النازح�ن داخله�ا ال يزال 
عالي�ا. ويف الواقع ف�أن أكثر النازحن 
يتمركزون حاليا يف نينوى بنسبة )57 
يف املائ�ة(، أما عدد الس�كان النازحن 
داخ�ل املحافظ�ات فيبل�غ نحو 97 يف 
املائ�ة. واضاف�ت »إن العراقين الذين 
م�ا زالوا نازحن هم م�ن أكثر الفئات 
ترضرا، حيث يواجهون عقبات كثرية 
يف الع�ودة، بما يف ذل�ك الرضر والدمار 
ال�ذي لحق بمنازله�م والبنية التحتية 
املح�دودة  املالي�ة  والحال�ة  املحلي�ة، 

وقيود أخرى.«

تسيري أول رحلة جوية من مطار أربيل بعد احلظر.. وحكومة اإلقليم تأمل بتوافد »السياح« وتتعهد حبمايتهم

بمناسبة »النوروز«: الطريق سالك إىل كردستان برا وجوا

األمم املتحدة تكشف عن حاجة )2,3( مليون نازح إىل »مساعدات عاجلة«

ضحايا اغتصاب »داعش« يف العراق: »جثث حية« تعاين نقصًا كبريًا يف الدعم

حتدث عن أهمية األمر الديواني بتكييف مقاتلي احلشد الشعيب.. ومحودي يؤكد: نفذ عمليًا

رئيس الوزراء خالل افتتاح مؤمتر »األمن والدفاع«: تطوير قدراتنا 
التسليحية لتوفري األمن

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، 
ان اإلره�اب انته�ى عس�كريا، مبين�ا أهمي�ة 
القضاء عىل أفكاره ومنهجه التفكريي، وذلك 
خالل افتتاحه مؤتمر ومعرض »األمن والدفاع 

والصناعات الحربية العراقية« الدويل.
وذك�ر املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء، يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان 
العبادي، افتتح مؤتمر ومعرض األمن والدفاع 
والصناعات الحربي�ة العراقية الدويل يف دورته 
الس�ابعة، حيث أجرى جول�ة يف املعرض الذي 
ش�ارك فيه ع�دد كبري م�ن ال�دول والرشكات 

العاملية، اضافة اىل الرشكات الوطنية.
وش�دد العب�ادي، يف كلم�ة ل�ه يف املؤتمر، عىل 
»حرص الس�الح بيد الدولة وال�ذي يعد حماية 

للمواط�ن«، مبين�ا ان تطوي�ر ق�درات البل�د 
التس�ليحية ه�و لتوف�ري األمن ال�ذي نحتاجه 
لالس�تثمار والبن�اء واإلعم�ار وتوف�ري فرص 

العمل.
ودع�ا إىل »رضورة تش�جيع املنح�ى الوطن�ي 
يف مج�ال الس�الح والتكنولوجي�ا«، مبين�ا ان 
»الع�راق ل�ه احتياجات خاصة ألمن�ه ونمتلك 
خ�ربات يف مج�ال محاربة االره�اب والقضاء 
علي�ه، والع�راق حالي�ا يف مقدمة ال�دول التي 

تحارب االرهاب«.
وأش�ار إىل ان »اإلره�اب« انته�ى عس�كريا يف 
الع�راق، مش�ددا ع�ىل رضورة القض�اء ع�ىل 
أف�كار اإلره�اب ومنهج�ه، فيم�ا لف�ت إىل أن 
األمر الديواني بتكييف أوضاع مقاتيل الحش�د 
الش�عبي يأت�ي للحف�اظ ع�ىل هوي�ة القوات 
االمني�ة. وختم العب�ادي، بالقول إن�ه »مثلما 

حققن�ا االنتص�ار الكب�ري عىل داع�ش والذي 
وصف�ه العال�م باملعج�زة فانن�ا س�ننترص يف 
التنمي�ة االقتصادية والبن�اء واإلعمار وتوفري 
الخدم�ات واالس�تثمار وتوفري ف�رص العمل، 
وس�يكون ذلك قريبا ولكن يتطل�ب ان نتوحد 

ونرتك الخالفات«.
وكان القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة رئيس 
ال�وزراء، حي�در العبادي أعلن، يف التاس�ع من 
شهر كانون األول عام 2017، استعادة جميع 
األرايض العراقي�ة بالكام�ل من أي�دي تنظيم 
»داعش«. بدوره�ا، اعترب نائب رئيس مجلس 
الن�واب هم�ام حم�ودي أن قان�ون الحش�د 
الشعبي تم تنفيذه عمالً باألمر الديواني الذي 
أص�دره رئيس ال�وزراء حيدر العبادي بش�أن 
تكييف أوضاع مقاتيل الحش�د. وقال حمودي 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 

»نثمن إص�دار األمر الديوان�ي لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي واملتضمن تكييف أوضاع أبطال 
الحشد الش�عبي، وتثبيتهم ضمن املالك الدائم 
ومس�اواتهم مع أقرانهم من الجيش«، معترباً 
ذلك »حق الحشد وانصافاً لتضحياتهم الخالدة 

وجزءاً من رد الدين لعوائل الشهداء«. 
وأضاف، أن »قانون الحش�د الش�عبي الذي تم 
ذ الي�وم بهذه  إق�راره يف مجل�س الن�واب، ُنفِّ
الضواب�ط الت�ي تضمنه�ا األمر وباحتس�اب 
الخدمة لكل فرد منهم«، مشرياً إىل أن »الحشد 
نجح يف تحرير األرض والعرض وسنشهد منه 

صوالت يف البناء واإلعمار«.
يشار إىل أن القائد العام للقوات املسلحة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي أصدر، الخميس )8 آذار 
2018(، أم�راً ديوانياً بتكيي�ف أوضاع مقاتيل 

الحشد الشعبي.
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أطباء بال حدود تكشف عن جريمة »اغتصاب مجاعي« بحق نساء افريقيا الوسطى

الـواليـة الـرابـعــة لـمـيـركـل: الـكـثـيـر مـن الـتـنـازالت

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال البيت األبي�ض إن الرئيس األمريكي 
دونال�د ترام�ب ل�ن يلتق�ي بزعي�م كوري�ا 
الش�مالية كي�م جون�ج أون إال إذا اتخ�ذت 
بيونغيانغ »خطوات ملموس�ة« فيما تواجه 
الوالي�ات املتح�دة انتق�ادات ع�ى موافقتها 
إج�راء محادثات س�تمنح كوريا الش�مالية 

رشعية دولية.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض سارة 
س�اندرز يف إفادة صحفية »لن يعقد الرئيس 
االجتم�اع دون أن ي�رى خط�وات ملموس�ة 

وأفعاال ملموسة من كوريا الشمالية«.
ولم تح�دد املتحدثة طبيع�ة األفعال التي 
يتعني ع�ى كوريا الش�مالية القيام بها لكن 
تعليقاته�ا تمث�ل إش�ارة إىل أن نهاية األزمة 
بني البلدين بس�بب برنامج كوريا الشمالية 

لألسلحة النووية ليست وشيكة.
ول�م يفع�ل ترام�ب ش�يئا يذك�ر إلزال�ة 
االرتباك بشأن موعد املحادثات أو أي رشوط 
مس�بقة عندما كتب تغري�دات عى تويرت يف 

وقت متأخر.
كوري�ا  م�ع  »االتف�اق  ترام�ب  وكت�ب 
الشمالية يف طور اإلعداد وسيكون إذا اكتمل 
اتفاقا جيدا جدا للعالم. سيتم تحديد الزمان 

واملكان«.
وطاملا قال�ت الواليات املتح�دة إنها تريد 
أن تف�ي أي محادثات إىل تخ�ي بيونغيانغ 
عن برنامجها لألس�لحة النووية وبرنامجها 

الصاروخي.
وانتعشت آمال حدوث انفراجة مع كوريا 
الش�مالية الخمي�س عندما ق�ال ترامب إنه 
مس�تعد لعقد اجتماع لم يسبق له مثيل مع 

كيم.
وأث�ار كي�م وترام�ب التوتر ح�ول العالم 
الع�ام امل�ايض إذ دخال يف ح�رب كالمية مما 
أثار املخاوف من نشوب حرب بعد عام نفذت 
فيه بيونغيانغ سلسلة تجارب بهدف تطوير 
ص�اروخ ب�رأس ن�ووي يمكن�ه رضب ال�ر 
الرئي�ي األمريك�ي يف تحد لق�رارات مجلس 

األمن الدويل.
لكن مؤرشات عى ه�دوء الوضع ظهرت 
ه�ذا الع�ام م�ع اس�تئناف املحادث�ات ب�ني 
الكوريت�ني ومش�اركة كوري�ا الش�مالية يف 
الكوريت�ان  واتفق�ت  الش�توي.  األوملبي�اد 
خ�الل محادثات يف بيونغيان�غ عى عقد أول 
قمة بينهم�ا منذ ع�ام 2007 وذلك يف أواخر 

نيسان.
وس�يعد الجلوس م�ع كي�م مغامرة هي 
األكر يف مجال السياس�ة الخارجية للرئيس 
األمريك�ي منذ توليه املنصب يف كانون الثاني 

من العام املايض.
وقال رئيس مكتب األمن القومي يف كوريا 
الجنوبية تش�ونج يوي-يونج للصحفيني يف 

البي�ت األبيض بعدما أطلع ترامب عى نتائج 
لقاء مس�ؤولني من كوريا الجنوبية مع كيم 
يوم االثن�ني إن زعيم كوريا الش�مالية تعهد 
»بنزع الس�الح الن�ووي« وتعلي�ق التجارب 

النووية والصاروخية.
وقال مس�ؤول كبري من وزارة الخارجية 
األمريكية إن املحادثات س�تكون عى األرجح 
مناقش�ة أولية بش�أن إج�راء مفاوضات يف 

املستقبل.
وأضاف املس�ؤول »من املتوق�ع أن تؤدي 
املحادث�ات إىل نق�اش حول نتيج�ة أننا عى 

استعداد للقيام بمفاوضات«.
وق�رار ترامب مقابلة كي�م كان مفاجأة 

حتى ألشخاص داخل إدارته.
وب�دا أن تعليق�ات س�اندرز اس�تهدفت 
انتقادات يف الواليات املتحدة تقول إن ترامب 
أخط�أ بموافقته عى إج�راء محادثات األمر 
الذي سيمنح بيونغيانغ رشعية دولية تسعى 

إليها لكن دون تقديم أي تنازالت كبرية.
وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر، 
الذي يش�غل أيضا منصب نائب رئيس لجنة 
املخاب�رات يف مجلس الش�يوخ، يف بيان »عى 
اإلدارة أن تدخ�ل يف أي اجتماع بخطة تضمن 
أن املفاوض�ات مع كيم جونج أون س�تؤدي 

إىل نتائ�ج حقيقية وليس�ت فرصة اللتقاط 
ص�ورة تضفي الرشعي�ة عى نظ�ام كوريا 

الشمالية القاتل«.
ويخ�ى مس�ؤولون وخ�راء أمريكيون 
من أن تسعى كوريا الشمالية لكسب الوقت 
لتعزيز وتطوير ترسانتها النووية إذا ماطلت 

يف املحادثات مع واشنطن.
وقال مس�ؤول بالبيت األبيض إن ترامب 
يظ�ل ملتزم�ا باالجتم�اع مع كي�م بناء عى 
الرشوط التي وضعتها كوريا الجنوبية وهي 
الت�زام كيم بنزع الس�الح الن�ووي واالمتناع 
عن إجراء تجارب نووية أو صاروخية أخرى 
وتفهم اس�تمرار املن�اورات العس�كرية بني 

الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية.
وأضاف املس�ؤول »الكوريون الشماليون 
يقولون األش�ياء الصحيحة وسنستمع لهم 

عى الطاولة وسنرى إىل أين سيقودنا ذلك«.
ولم يتم تحديد تاريخ أو مكان لعقد اللقاء 
بع�د لكنه ق�د يعقد يف أيار. وقالت س�ويرسا 

إنها مستعدة لتيسري االجتماع. 
وس�تمثل القمة بني ترام�ب وكيم تحوالً 
كب�رياً بعد ع�ام من قي�ام كوريا الش�مالية 
بإجراء سلس�لة م�ن التج�ارب الصاروخية 
التي تعترها واشنطن استفزازية وبعد وابل 

من اإلهانات بني الزعيمني.
ويقول خراء مقيمون يف الواليات املتحدة 
إن كوري�ا الش�مالية نجح�ت فيم�ا يبدو يف 
ترشي�ن الثاني يف تطوير ص�اروخ قادر عى 
حم�ل س�الح ن�ووي ألي م�كان يف الواليات 

املتحدة.
إن�ه  وق�ال  بكي�م  ترام�ب  واس�تهزئ 
»مه�ووس« ووصفه بأنه »رج�ل الصواريخ 
الصغ�ري« وه�دد يف خط�اب الع�ام امل�ايض 
بتدمري كوريا الش�مالية تمام�ا إذا هاجمت 

الواليات املتحدة أو أحد حلفائها.
ورد كي�م واصف�ا ترامب بأن�ه »أمريكي 

مختل عقليا«.
وقادت إدارة ترامب حملة عاملية لتشديد 
العقوب�ات الدولي�ة املفروض�ة ع�ى كوري�ا 
الشمالية لتقليص املوارد الالزمة لرنامجها 

النووي.
ورحب عدد من قادة دول العالم باحتمال 
حدوث انفراجة يف األزمة بعد أن أعلن ترامب 

استعداده لالجتماع مع كيم.
ونقلت وس�ائل إعالم رسمية صينية عن 
الرئي�س الصيني يش جني بينغ قوله لرتامب 
هاتفيا إنه يقدر رغبت�ه يف حل قضية كوريا 

الشمالية سياسيا.

وأض�اف التقري�ر اإلعالم�ي أن يش ق�ال 
لرتامب إن�ه يأمل يف أن تتمك�ن كل األطراف 
من إظهار حس�ن النوايا وتجنب اإلقدام عى 
أي ت�رف قد يؤثر عى الوضع الذي يش�هد 

تحسنا يف شبه الجزيرة الكورية.
وق�ال يش إن�ه »يأمل يف أن تب�دأ الواليات 
املتحدة وكوريا الشمالية اتصاالت وحوارا يف 
أرسع وقت ممكن وبذل كل الجهود للوصول 

لنتائج إيجابية«.
وقال وزي�ر الخارجي�ة األمريكي ريكس 
إج�راء  ق�رار  اتخ�ذ  ترام�ب  إن  تيلرس�ون 
محادث�ات م�ع زعي�م كوريا الش�مالية من 
س�تحتاج  املحادث�ات  لك�ن  نفس�ه  تلق�اء 

»لبضعة أسابيع« لرتتيبها.
وقال تيلرس�ون للصحفيني أثن�اء زيارة 
لجيبوتي »إنه قرار اتخذه الرئيس من تلقاء 
نفس�ه. تحدث�ت معه... بش�أن ه�ذا القرار 

وأجرينا محادثة جيدة للغاية«.
ورحبت روس�يا بما وصفتها باإلش�ارات 
الجديدة اإليجابية. وشاركت روسيا لسنوات 
يف املحادثات السداس�ية األطراف لحل األزمة 
الت�ي كانت تعق�د بني الح�ني واآلخر وتضم 
أيض�ا الواليات املتح�دة والكوريتني واليابان 

والصني.

لكن الحكوم�ة اليابانية التزمت الحذر يف 
رد فعلها.

وق�ال رئي�س ال�وزراء الياباني ش�ينزو 
آب�ي إنه أكد يف محادث�ات هاتفية مع ترامب 
ع�ى رضورة مواصلة الضغ�وط عى كوريا 

الشمالية يف جميع أنحاء العالم.
وأضاف آبي للصحفيني أنه يأمل يف زيارة 
الوالي�ات املتح�دة الش�هر املقبل ع�ى أقرب 
تقدي�ر للق�اء ترامب ومناقش�ة ملف كوريا 

الشمالية وقضايا أخرى.
وتاب�ع »نرح�ب بالتغري يف موق�ف كوريا 
الش�مالية... ل�ن تخف�ف الياب�ان والواليات 
املتحدة موقفهما الثابت عى مواصلة أقىص 
الضغوط حتى تتخذ كوريا الش�مالية تحركا 
ملموسا صوب نهاية كاملة ونهائية لتطوير 

الصواريخ النووية وتكون قابلة للتحقق«.
وقالت املستش�ارة األملانية أنغيال مريكل 
إن أنب�اء عقد اجتماع محتم�ل أعطت مررا 

للشعور باألمل تجاه األوضاع يف كوريا.
وأضافت »فيم�ا يتعلق بش�مال وجنوب 
كوريا وأيضا إمكانية عقد اجتماع مع رئيس 
الواليات املتح�دة يمكنك أن ت�رى أن املوقف 
الدويل املوحد بما يش�مل العقوبات قد يؤدي 

لبارقة أمل«.
وكان ترام�ب ق�ال م�ن قبل إنه مس�تعد 
للق�اء كي�م يف الوق�ت املناس�ب لكنه أش�ار 
إىل أن الوق�ت ل�م يحن ملثل ه�ذه املحادثات. 
وس�خر الرئي�س األمريكي من تيلرس�ون يف 
أكتوبر ترشين األول قائ�ال إنه »يهدر وقته« 

يف محاولة الحديث مع كوريا الشمالية.
وقال نائب الرئي�س األمريكي مايك بنس 
الجمع�ة إن الوالي�ات املتحدة ل�م تقدم »أي 
تنازالت« و«كثفت الضغط باس�تمرار« عى 

زعيم كوريا الشمالية.
وق�ال بن�س يف بي�ان ص�ادر ع�ن البيت 
األبيض إن دعوة كوريا الشمالية للمحادثات 
»دلي�ل عى أن إس�رتاتيجية الرئي�س ترامب 

الخاصة بعزل نظام كيم تحقق نجاحا«.
كوري�ا  رئي�س  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
الجنوبي�ة مون جيه-إن، الذي قاد مس�اعي 
التهدئة مع كوريا الش�مالية خالل األوملبياد 
الش�توي، الجمع�ة إن الرئيس م�ون يعتقد 
أن االجتم�اع املرتق�ب ب�ني ترام�ب وكيم قد 
يؤدي لتخي كوريا الش�مالية عن برنامجها 

لألسلحة النووية.
وق�ال مس�ؤول ك�وري جنوب�ي آخر إن 
ترام�ب وافق عى لقاء كي�م دون أي رشوط 

مسبقة.
وتصاعدت حدة التوتر مع كوريا الشمالية 
إىل ذروتها العام املايض إذ هددت إدارة ترامب 
بأن كل الخيارات مطروحة عى الطاولة بما 
يف ذلك الخيارات العس�كرية عند التعامل مع 
بيونغيانغ التي تواصل برنامجها لألسلحة يف 

تحد لعقوبات دولية أكثر رصامة.

ترامب سيلتقي كيم جونج أون

واشنطن تريد من بيونغيانغ »خطوات ملموسة« قبل التفاوض

       بغداد / المستقبل العراقي

اع�رتف تنظي�م »فيل�ق الرحم�ن« اإلرهاب�ي يف بيان 
رس�مي بمقت�ل رئي�س أركان�ه املدع�و أبو ع�ي ضياء 
الش�اغوري خ�الل املع�ارك الدائرة يف الغوط�ة الرشقية.  
ويش�غل الش�اغوي منصب رئي�س أركان فيلق الرحمن 
وقائ�د عمليات�ه العس�كرية يف كامل الغوط�ة الرشقية، 
حي�ث اس�تطاع الجي�ش الس�وري القض�اء علي�ه م�ع 
عرشات املس�لحني خالل العمليات العس�كرية يف محاور 
الغوطة الرشقية. يشار اىل ان الجيش السوري وحلفاؤه 
يواصلون تقدمهم عى عدد من محاور الغوطة الرشقية 
حيث حرروا اكثر من خمس�ة وخمسني باملئة من الجيب 
االخ�ري لالرهابي�ني يف الغوط�ة. ه�ذا وخرج�ت عرشات 
العائ�الت عر معر مخيم الوافدين عى الرغم من قصف 

املسلحني املتواصل عى املعر.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئيس الرسيالنكي مايثريباال سرييسينا أمس 
الس�بت رفع حظر التجول وفتح تحقيق يف أعمال العنف 
املناهضة للمسلمني التي وقعت يف وسط الجزيرة ودفعت 

السلطات إىل إعالن حالة الطوارئ يف أنحاء البالد. 
وأف�اد بيان صادر ع�ن مكتب الرئاس�ة أّن لجنة من 
ثالث�ة قض�اة متقاعدين س�تحقق يف األعم�ال املخالفة 

للقانون والنظام العام التي شهدها منتجع كاندي.
وُقتل 3 أش�خاص وأصي�ب 20 بج�روح فيما ترضر 
أكثر م�ن 200 متجر ومنزل ملس�لمني خ�الل أربعة أيام 
م�ن أعم�ال العنف الت�ي ش�نتها عصابات م�ن العرقية 

السنهالية وتوقفت الخميس املايض.
وت�رضر أو ُدمر كذلك 11 مس�جداً، بحس�ب الرشطة 
الت�ي أعلنت أّن الوضع بات تحت الس�يطرة بعد إنتش�ار 
كثيف للجيش.وُرفع حظر التج�ول يف املنطقة التي تقع 
عى بعد 115 كل�م رشق العاصمة كولومبو بحلول فجر 
الس�بت فيما إس�تمر عنارص الجيش بتسيري دوريات إىل 

جانب الرشطة، وفقاً ملا ذكر مسؤولون.
وأقامت األقلية املس�لمة يف رسيالن�كا صالة الجمعة 
وس�ط حماي�ة الجي�ش يف أنح�اء الب�الد خش�ية تجدد 
الهجمات فيما أكدت الس�لطات عدم وق�وع أي حوادث 
جدي�دة. وخرج مئ�ات الرهب�ان والناش�طني والبوذيني 
يف تظاه�رات بكولومب�و الجمع�ة إلدان�ة الهجمات عى 
املس�لمني وحثوا الس�لطات عى إتخاذ إج�راءات حازمة 

ضد مرتكبيها.

اجليش السوري يقيض عىل رئيس 
أركان فيلق الرمحن

رسيالنكا تفتح حتقيقًا يف أعامل 
عنف »معادية للمسلمني«

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت منظمة أطباء ب�ال حدود إن 
مقاتي ميليشيات يف أفريقيا الوسطى 
هاجم�وا مجموعة كبرية من النس�اء 
واغتصبوهن يف منطقة معزولة الشهر 

املايض. 
وعالج�ت املنظم�ة ع�رش ناجيات 
م�ن الواقعة التي حدث�ت يف 17 فراير 
بالقرب م�ن قرية كرييويري بش�مال 
غرب البالد حسبما أفادت سكاي نيوز 
عربية. وقال�ت إن الضحايا لم يتمكن 
من طلب عالج طبي إال بعد أس�بوعني 
خشية التعرض ملزيد من الهجمات إذا 

حاولن الوصول إىل املستشفى.
كم�ا أحجم�ت كث�ريات ع�ن طلب 

العالج خشية الفضيحة.
وأوضحت سوليماني أموين، وهي 
قابل�ة يف املستش�فى الواق�ع يف بل�دة 
بوس�انجوا الذي عولج�ت به الضحايا 

»بعضهن يف حالة صدمة تامة.

والبعض شلهن الخوف أو أعجزهن 
عن الكالم عن الواقعة. والبعض أصبن 

بجروح غائرة نتيجة نصال حادة«.
مروع�ا.  املش�هد  »كان  وأضاف�ت 

انفطر قلبي«.
وتجتاح الفوىض جمهورية أفريقيا 
الوسطى منذ أطاحت جماعة سيليكا 
املتمردة بالرئيس فرانس�وا بوزيز عام 
2013 مم�ا دف�ع ميليش�يات )أنت�ي 
ب�االكا( الرتكاب سلس�لة من عمليات 
القت�ل. وقالت منظمة أطباء بال حدود 
يف بيانه�ا إن النس�اء غ�ادرن القري�ة 
لجلب املاء وكن يف طريقهن إىل الحقول 

عندما جاء املقاتلون.
وأضاف�ت أن بعضه�ن نجح�ن من 
الف�رار، لك�ن األخري�ات أج�رن عى 
امليليش�يا حي�ث  قاع�دة  إىل  الذه�اب 
تعرض�ن الغتص�اب متك�رر قب�ل أن 
يطل�ق رساحهن. ول�م تتمكن املنظمة 
م�ن تحدي�د الجماع�ة املس�ؤولة عن 

الهجوم.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل����ن الح�زب االش�رتاكي 
أس�ماء  رس�ميا  الديمقراط�ي 
الجدي�دة  الحكوم�ة  يف  وزرائ�ه 
برئاس�ة انغيال مريكل وخصوصا 
وزي�را  ش�ولتس  اوالف  تعي�ني 
للمالي�ة، وذلك قبل أيام فقط عى 
بدء الوالي�ة الرابعة للمستش�ارة 

األملانية.
واضطرت م�ريكل لدى توزيع 
بتن�ازالت  القي�ام  إىل  الحقائ�ب 
الديمقراطيني  كبرية لالشرتاكيني 
إلقناعهم بتش�كيل تحالف جديد 
معها عى رأس السلطة بعد أزمة 
سياسية استمرت ستة أشهر اثر 
أيلول  االنتخاب�ات الترشيعي�ة يف 

املايض.
االش�رتاكيون  وحص�ل 
الديمقراطيون عى س�ت وزارات 
وزعوه�ا عى ثالثة رج�ال وثالث 

نساء.

وأك�دت إدارة الح�زب تعي�ني 
ش�ولتس وزي�را للمالي�ة خلف�ا 
ش�ويبله  وولفغان�غ  للمحاف�ظ 
وه�و أمر مع�روف منذ أس�ابيع. 
ومن املتوقع أن يظل رئيس بلدية 
هامب�ورغ ش�ولتس )59 عام�ا( 
املعتدل جدا، وفيا للنهج املتش�دد 

يف السياسية النقدية لشويبله.
نائب�ا  ش�ولتس  وس�يكون 
للمستش�ارة أيضا وه�و منصب 

بالغ األهمية يف الحكومة.
وقرر الحزب تعيني وزير العدل 
االش�رتاكي الديمقراط�ي هايكو 
ماس )51 عاما( وزيرا للخارجية 
خلف�ا لس�يغمار غابري�ال ال�ذي 
ينتم�ي إىل الحزب نفس�ه. وكان 
كل م�ن غابري�ال ورئيس الحزب 
االش�رتاكي الديمقراط�ي يأمل يف 

شغل هذا املنصب.
الحايل  الرئيس  وأكد ش�ولتس 
االش�رتاكي  للح�زب  بالوكال�ة 
الديمقراط�ي يف مؤتمر صحايف يف 

برلني »انه فريق جيد مع أشخاص 
عى مستوى عال من الخرة«، يف 

إشارة إىل الوزراء الجدد.

من جهتها، أش�ادت الرئيس�ة 
نالي�س  اندري�ا  للح�زب  املقبل�ة 
بماس معترة انه الرجل املناسب 

يف فرتة »يتم اللجوء فيها إىل أملانيا 
للعب دور الوس�يط يف عالم تعمه 

الفوىض«.

وم�ن املقرر أن تتوىل س�فينيا 
ش�ولتس )49 عام�ا( مس�ؤولة 
الح�زب االش�رتاكي الديمقراطي 
الش�مالية  ريناني�ا  ملنطق�ة 

ووستفاليا، وزارة البيئة.
الحالي�ة  األرسة  وزي�رة  أم�ا 
كاتارينا باريل )49 عاما( فستتوىل 
حقيبة العدل بينما سيتوىل األمني 
العام الس�ابق للحزب االشرتاكي 
الديمقراطي هوبرتوس هايل )45 
عام�ا( حقيقة العدل والش�ؤون 

االجتماعية.
تعي�ني  ت�م  املقاب�ل،  يف 
فرانتسيس�كا غيف�ي )39 عاما( 
غ�ري املعروفة والتي تت�وىل حاليا 
رئاس�ة بلدية إحدى دوائر برلني، 

حقيبة األرسة.
الذين  ال�وزراء اآلخ�رون  أم�ا 
فم�ن  قب�ال،  أس�ماؤهم  عرف�ت 
الديمقراط�ي املس�يحي  الح�زب 
بزعام�ة مريكل وحليفه البافاري 

االتحاد املسيحي االجتماعي.
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بن�اءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان شعبة االمالك ذي العدد 3759 
يف 2018/2/22   تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري 
االم�الك املدرجة مواصفاته�ا ادناه والعائدة اىل مديرية بلدي�ة العزير وملدة سنة 
واح�دة وباملزاي�دة العلنية استنادا لقانون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم )21( 
لسنة 2013. فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات 
ميس�ان – سكرت�ري اللجنة وخالل مدة ثالث�ون  يوما تبدأ من الي�وم التايل لنرش 
االع�الن مستصحب�ا معه تأمين�ات قانونية ال تقل عن 25 % م�ن القيمة املقدرة 
من االيجار لكامل مدته  وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري 
م�ن مدة االعالن ويك�ون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدي�ة العزير ويتحمل 
م�ن ترسوا علي�ه املزايدة اجور النرش واج�ور اللجنة واية اج�ور قانونية اخرى 
واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل 

الرسمي.

دائرة الكاتب العدل يف 
البرصة الصباحي

العدد : 5159
التاريخ 2018/2/26

اعالن
اىل / رشكة األس�وى للتجارة العامة � املدير املفوض / 

مصطفى محمد قدوري 
قدم املنذر / مدير عام انتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 
/ وكيله الحقوقي عبد الحسن ياسني  بموجب الوكالة 
العامة املرقمة )2601( يف 2016/2/18 انذارا يتضمن 
ع�دم تنفيذ التزاماتكم التعاقدي�ة بموجب العقد املرقم 
)13718( يف 2016/10/3 الخ�اص بتجهي�ز  )1872 
 )  Vanadium Corrosion Inhibito ( م�ن م�ادة )طن

ملقر املديرية 
ولدى ارسال اوليات االنذار اىل دائرة كاتب عدل االعظمية 
وردت الين�ا اوراق التبليغ غري موقعه ومبلغة ملجهولية 
اقام�ة الرشك�ة اعاله وحس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واملجل�س البلدي لقاطع االعظمية ل�ذا اقتىض تبليغكم 
بواسطة الصح�ف اليومية استنادا اىل قانون التبليغات 

القضائية والعدلية وبناءا عىل طلبه زود بهذا االعالن 

الكاتب العدل االول
قيص مخيس حممد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة : 457 / 2018 

اىل / املنف�ذ علي�ه / 1 – اثري شه�اب احمد 2 – شهاب 
احمد عباس 

لق�د تحقق لهذه املديرية من اشعار مركز رشطة باب 
الش�يخ بالعدد 1901 يف 25 / 2 / 2018 وتاييد مختار 
محل�ة 125 انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه ، 
واستن�ادا للم�ادة 27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الرصاف�ة خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
ستبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون :
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر : قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة 
االتحادي�ة بالع�دد 1467 / س1 / 2017 يف 6 / 2 / 
2018 واملتضمن ال�زام املدعى عليها اثري شهاب احمد 
وشهاب احمد عباس بتاديتهما للمدعي انور عيل شاه 
ب�اش مبلغا مقداره سبعة عرش ملي�ون دينار عراقي 

وتحميلهم الرسوم واملصاريف .
���������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة 289 / ت / 2012 

اعالن 
تبيع مديرية تنفي�ذ بلد العقار تسلسل 1 / 234 م 14 
الفرحاتي�ة الواقع يف الفرحاتي�ة العائد للمدين فرحان 
ع�يل محمد املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن ع�الء الدين 
فرج هوير البال�غ 00000 373 سبعة وثالثون مليون 
وثالثمائ�ة الف دينار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل 
للن�رش مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة من 
املائة من القيم�ة املقدرة وشه�ادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
منفذ العدل 

حميد دليل حبر 
املواصفات : 

 14 م   234  /  1 الفرحاتي�ة   : ورقم�ه  موقع�ه   –  1
الفرحاتية .

2 – جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ة مغروسة باشجار 
النخيل والحمضيات وارض زراعية مغروسة بالحنطة 

.
3 – مشتمالته : ارض زراعية تحتوي عىل بناء بمساحة 

2 دونم والباقي ارض زراعية مساحتها 25 دونم .
4 – الشاغل : املدين فرحان عيل محمد .

5 – القيم�ة املق�درة : 000000 / 50 خمسون مليون 
دينار 

قرار دمج رشكتان محدودتان 
قدمت الينا رشكة ) ارزو للتجارة العامة املحدودة 
( ق�رار الهيئة العامة امل�ؤرخ يف 27 / 8 / 2017 
املتضم�ن / دمجه�ا برشك�ة ) ارزو للمق�اوالت 
العامة املح�دودة ( والتي وافقت هي االخرى عىل 
الدم�ج بموجب قرار الهيئ�ة العامة املؤرخ يف 27 
/ 8 / 2017 ليصب�ح اسمه�ا بع�د الدمج ) ارزو 

للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة ( 
اني مسجل الرشكات صادقت عىل دمج الرشكتني 
اع�اله وبالكيفي�ة املبينة يف القراري�ن اعاله عىل 
ان يت�م نرشه وفق احكام امل�ادة 150 / ثالثا من 

قانون الرشكات املرقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كت�ب ببغداد يف الي�وم التاسع م�ن شهر جمادى 

االخر لسنة 1439 ه� - 
املوافق لليوم الخامس والعرشون من شهر شباط 

لسنة 2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الرشكات / وكالة 
���������������������������������������������

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 3237 / 2017 

إىل / املنفذ عليه / ايناس فاضل / مجهولة محل 
االقامة .

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ 
القضائ�ي يف ه�ذه املديرية وتايي�د املجلس  لحي 
الرسال�ة ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واستن�ادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ البي�اع خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من 
الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :

اوص�اف املحرر : نف�ذت الدائن�ة وداد ناجي عبد 
املجي�د ق�رار الحك�م املرق�م 2815 / ب / 2017 
يف 28 / 9 / 2017 والص�ادر م�ن محكم�ة بداءة 
البي�اع واملتضمن ال�زام املدعى عليه�ا ) املدينة ( 
ايناس فاضل بتخلية املاجور الدار املش�يدة عىل ) 
العقار املرق�م 43 / 3817 م 1 ألخر وتسليمه إىل 
املدعية ) الدائنة ( وداد ناجي عبد املجيد خايل من 

الشواغل .
املنفذ العدل 

حنان فاضل حسني 

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 751 / 2018 

إىل / املنف�ذ عليه / ص�ادق طالب عريبي / مجهول 
محل االقامة 

لق�د تحقق له�ذه املديرية  من خ�الل رشح القائم 
بالتبلي�غ املبل�غ القضائي يف ه�ذه املديري�ة وتاييد 
املجل�س املح�يل لح�ي الرشط�ة انك مجه�ول محل 
االقامة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ عليه واستن�ادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفي�ذ البياع خالل خمسة ع�رش يوما تبدا 
من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حض�ورك ستبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
اوصاف املحرر : نفذ الدائن ستار جبار حبيب بحقك 
قرار الحكم الصادر من محكمة بداءة البياع بالعدد 
وال�ذي   2018  /  2  /  18 يف   2017  / ب   /  4169
يقيض الحكم باعادة حال املدعي ستار جبار حبيب 
إىل الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والزام املدعي 
علي�ه صادق طال�ب عريبي بتاديت�ه للمدعي ستار 
جب�ار حبيب مبلغ مقاولة البيع الخارجية البالغة ) 
000 / 000 / 45 ( خمس�ة واربع�ون مليون دينار 
املدفوع�ة مقدم�ا وتايي�د الحج�ز االحتياط�ي عىل 
العقار موضوع الدعوى بموجب االضبارة الحجزية 

43 / حجز / 2017 .
املنفذ العدل 

حنان فاضل حسني 
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محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد:166/ب/2016 

التاريخ: 2018/3/6
اعالن 

اىل املدعى عليهم / 1- خالد عثمان نارص 2- حصة 
إبراهي�م ع�يل 3- صفية عثم�ان ن�ارص 4- نعيمة 

عثمان نارص 5- وفيقة عثمان نارص.
أص�درت محكم�ة ب�داءة اب�ي الخصي�ب قراره�ا 
يف  166/ب/2016  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  يف 
2017/2/5 غيابي�اً بحقكم والذي قىض برد دعوى 
املدعي عبدالرزاق محمد ن�ارص الصالح وجماعته، 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحسب رشح 
القائم بالتبليغ ومختار منطقة العوجة -أبو مغرية. 
تق�رر تبليغكم نرشاً بواسط�ة بصحيفتني محليتني 
ويح�ق لك�م مراجعة ط�رق الطع�ن املق�رر قانوناً 
وخ�الل امل�دة القانوني�ة وبعكسه س�وف يكتسب 

الحكم درجة البتات وفق القانون.
القايض / فيصل سلمان عطار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة : 183/ت/2017

التاريخ 2018/3/5
اىل / املنف�ذ عليه /  ان�وار ريحان 

مكطوف وانور ريحان مكطوف 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن 
خ�الل رشح املبلغ القضائي لهذه 
املديري�ة واشعار مخت�ار )كاظم 
غلي�م مخت�ار ح�ي العسك�ري /

قض�اء الزب�ري انك مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ  واستن�ادا للم�ادة )27( 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
النج�ف خالل خمسة ع�رش يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

ماهر العبودي 
اوصاف املحرر :

ق�رار حكم محكمة ب�داءة النجف 
والذي  1923/ب2016/1  املرق�م 
ق�رر ب�ه الزامك�م بتسدي�د املبلغ 
)9035( دوالر امريكي تسعة االف  
وخمسة وثالثون دينار مستحقة 
االداء لصالح الدائن املدير املفوض 
ملؤسسة االسكان التعاونية اضافة 

لوظيفته
����������������������������

اعالن 
تعلن االمانة العامة للعتبة العلوية 
املقدسة عن اجراء املزايدة العلنية 
إليجار العقار املرقم 1465 براق /

جديده  فندق انوار الصادق االمني 
بموجب قان�ون بيع وايجار اموال 
الدولة رق�م 21 لسنة 2013 علما 
ان تاريخ املزايدة العلنية يوم االحد 
تم�ام  ويف   2018/3/18 املواف�ق 
الساع�ة الع�ارشة صباحا ويكون 
اجراء املزايدة يف قسم ادارة االمالك 
الكائ�ن ق�رب املدرس�ة القزوينية 
امام باب القبلة  للصحن الحيدري 
الراغب�ني بالرشاء  الرشيف فع�ىل 
البالغة  القانونية  التأمين�ات  دفع 

20% من القيمة املقدرة
����������������������������

وزارة العدل
يف  العق�اري  التسجي�ل  دائ�رة 

الرميثة
اعالن طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اء عىل الطل�ب املق�دم اىل هذه 
 2018/2/8 بتاري�خ  الدائ�رة 
لتسجي�ل تم�ام العق�ار تسلس�ل 
يف  الواق�ع  رشق�ي  محل�ة   150
بلدي�ة  باس�م مديري�ة  الرميث�ة  
الرميثة باعتباره حائزا له بصفة 
املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة تمهي�دا 
للتسجيل وفق احكام القانون 43 
لسن�ة 1971 املعدل قررن�ا اعالن 
هذا الطلب فعىل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حقوق معين�ة عىل هذا 
العق�ار تقديم م�ا لدي�ه  اىل هذه 
الدائ�رة خالل م�دة ثالث�ون يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش هذا 
االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع 
العقار يف الساعة العارشة صباحا 
من الي�وم التايل النته�اء مدة هذا 
حقوق�ه  الثب�ات  وذل�ك  االع�الن 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض
سالم نعيم عبد الله

رئيس الدائرة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف يثرب

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد  :2018/23

التاريخ 2018/3/8
نرش فقدان

مرت�ىض  )رائ�دة  املدع�وه  قدم�ت 
محم�ود( طل�ب نصبه�ا قيمة عىل 
ولدها املفق�ود )احمد حميد مجيد( 
ال�ذي فقد بتاري�خ 2014/12/2 يف 
منطقة يثرب ولم يتم العثور وعليه 
تقرر ن�رشه يف صحيفتني محليتني 
رسميتني ومن لدي�ه  معلومات عن 
املفق�ود علي�ه الحض�ور اىل ه�ذه 
املحكمة خالل عرشة ايام من تاريخ 
االع�الن ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
سوف يتم نص�ب والدتك قيما عليك 

وبحسب االصول
القايض

فائق مشعل صالح
�����������������������������

وزارة العدل
 دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ النجف
العدد : 30/خ/2018
التاريخ:  2018/3/8

اعالن
استنادا للمادة 71 من قانون التنفيذ 
تبيع مديري�ة تنفيذ النجف السيارة 
أ نج�ف هون�داي  املرقم�ة 35328 
الن�را  املدرجة اوصافها ادناه فعىل 
الراغب بال�رشاء الحضور يف الزمان 
واملكان املذكورين ادناه خالل عرشة 
ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف 
الصحف مستصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة 10% م�ن القيمة املقدرة 
بصك مصدق وهوية االحوال املدنية 
ويتحمل املش�ري اج�ور التسجيل 

واالعالن والداللية 
االوصاف :

1 � السيارة املرقمة  35328 أ نجف 
هون�داي الن�را خص�ويص ابي�ض 

اللون موديل 2014
2  � مواصف�ات حج�م املحرك ذات 
اربع اسطوانات مب�دل الرسعة من 
الن�وع امليكانيك�ي تبدي�ل تلقائ�ي 
لالستعم�ال  صالح�ة  وبحال�ة 
ومكب�ح  الرسع�ة  مب�دل  ومكب�ح 
توقف السي�ارة وموان�ع الصدمات 
وكافة االم�ور الفني�ة والكهربائية 
وامليكانيكي�ة الداخلي�ة والخارجية 
بحالة جي�دة وصالح�ة لالستعمال 
للسي�ارة  الخارج�ي  والهيك�ل 
مستعم�ل استعم�ال طبيع�ي الذي 
يتالئم وسنة صن�ع السيارة وهناك 
صدمات بسيط�ة يف الجهة اليرسى 
اسفل الباب االي�رس وهناك خدوش 
بسيط�ة يف الدعامي�ة االمامي�ة تم 
ترميمها بنف�س اللون اما االطارات 
وج�دت بحالة صالح�ة لالستعمال 
م�ع االطار االحتياطي وبلد منش�ئ  

السيارة كوري 
3 � املكان مع�رض العزيز لصاحبه 
حس�ام مسل�م مه�دي يف معارض 

النجف القديمة
4 � الزم�ان الساع�ة الرابعة عرصا 

من اليوم االخري لالعالن يف النجف
5 � القيمة املقدرة 16380000 ستة 
عرش مليون وثالثمائة وثمانون الف 

دينار عراقي 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

اعالن
إىل الرشيكه بدرية كاظم أحمد اقتيض 
حضورك إىل بلديةالتاجي إلجراء إجازة 

بناء عىل العقار املرقم 3574 .
الرشيكة سهيله سلمان حمادي

�������������������������������
إعالن

بن�اًء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي محم�د فيص�ل عم�ران الذي 
يطلب تبديل اس�م ولده من )جاسم( 
إىل )انور( ممن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة أقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدع�وى وفق أحكام املادة 
)24( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

)1( لسنة 2016.
املدير العام

اللواء
مهدي نعمة الوائيل

�������������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف 
الديوانية  

أق�ام املدعي )صب�اح رشيف جاسم( 
دعوى قضائي�ة لتبديل لقب�ه وجعله 
)امليايل( بدال م�ن )خزاعل( فمن لديه 
حق االع�راض مراجعة هذه املديرية 
خالل خمس�ة عرش يوماً م�ن تاريخ 
يف  النظ�ر  سيت�م  وبعكس�ه  الن�رش 
الدعوى وفق احك�ام املاده )22( من 
قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 لسنه 

.2016
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�������������������������������
اعالن

اىل الرشي�ك ) قي�س رشي�ف ظاهر ( 
توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلدية 
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازة بناء 
للعقار املرقم 1944 / 3 حي العروبه  

طالب االجازة منى قيس رشيف
�������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) عرفات حس�ن هادي (  
توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلديه 
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازة بناء 

للعقار املرقم 54459 /3 حي النداء 
اس�م طال�ب اإلج�ازة سي�ف سامي 

كاظم
�������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم م�ن السيد ) 

زياره عبد الحسني زياره( 
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب من 
)العطب�ي( اىل )املوس�وي( م�ن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دى اقصاه�ا خمس�ة ع�رش ي�وم 
وبعكس�ه سوف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الطل�ب  وفق احكام امل�ادة 22 من 
قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لسنة 

2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
والج�وازات   املدني�ة  األح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة
�������������������������������

اعالن
رقم االخطار

2013/1
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 

للمنطقة الخامسة بالبرصة 
اىل / املته�م اله�ارب )الرشطي / عيل 
موىس مخيل�ف(  املنسوب اىل املديرية 

العامة ملنفذ سفوان الحدودي 
مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة /5 ق.ع.د  
ع�ن تهمة غيابك عن مق�ر عملك من 
تاري�خ 2009/8/11 ولحد االن وبما 
ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقت�ىض 
تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االمن الداخيل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوما م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن 
يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه�ه ض�دك وعند ع�دم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا  وتحجز 
اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفني العموميني القاء القبض 
علي�ك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية والزام االهليني الذين 
باخب�ار  اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون 
الجهات املختصة استنادا للمادة 69/

اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

�������������������������������
لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

اعالن 
بموجب قرار تثبيت العائدية املؤرخ يف 
2018/1/17 الصادر من لجنة تثبيت 
امللكي�ة يف الزبري ح�ول تثبيت عائدية 
تمام العقار 2276/الجمهورية بأسم 
عيل عبد الجليل يعقوب استنادا الحكام 
املادة )49( من قانون 43 لسنة 1971 
وقد تقرر اعالن هذا القرار مدة ثالثني 
يوم�ا وعىل م�ن لدي�ه اع�راض عىل 
القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاسة 
محكمة االستئن�اف اعتبارا من اليوم 
التايل لن�رش هذا االعالن وعن�د انتهاء 
املده املذك�ورة وعدم ورود اشعار من 
رئاس�ة االستئناف بوقوع الطعن عىل 
القرار لديها خالل املده اعاله ستبادر 
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري 

بالتسجيل وفق هذا القرار 
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى 

التجارية يف البرصة
العدد  :21/ت/2018
اعالنالتاريخ : 2018/3/5

اىل / رشكة انوار املعارج للتجارة واملقاوالت العامة
اق�ام املدعي مدير عام بانتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله  ضدك يطلب فيها 
فسخ العقد املرق�م 9045 يف 2010/7/6 ومالحقه املرقمه 
17255 يف 2015/11/9 و13019 يف 2016/9/18 املربمة 
بينكم�ا الخاص�ة بتجهيز ضاغطات غاز عدد 2 من منش�ا 
امريك�ي وكذل�ك  يطل�ب الزام�ك بتأديت�ه تعوي�ض قدره 
6,000,000,000 دين�ار عراقي عما لحقه من خسارة وما  
فاته من كسب او ربح وكذلك الزامك باعادة الدفعة املقدمة 
البالغة 10% من  املبلغ االجمايل للعقد مع الفوائد القانونية 
وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة ولتعذر 
تبليغك كون عنوان رشكتكم وهميا عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا يف صحيفت�ني  محليتني يوميتني للحضور اىل 
هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة املوافق 2018/3/14 او 
ارسال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حممد قاسم عبود

تبليغ املستأنف عليه / عبدالرزاق عبد الحي عبيدان
استأنف املدعي )مدير بلدية البرصة - إضافة لوظيفته( 
قرار الحك�م الصادر من محكمة ب�داءة البرصة بالعدد 
املرقم�ة 89/ االستئنافي�ة  بالدع�وى  321/ب/2017 

س/2018 ولتعذر تبليغك بالحضور امام هذه املحكمة 
وملجهولية محل اقامتك. تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املواف�ق 2018/3/20 الساعة العارشة صباحاً 
او م�ن ينوب عنك قانون�اً ويف حالة عدم حضورك سوف 

تجري املرافعة بحقك حضوراً وعلناً وفق القانون.

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية

القايض / حمسن مجيل جريح
رئيس اهليئة االستئنافية يف البرصة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالناعالن
العدد: 77 

التاريخ: 26/ 2/ 2018
العدد:89/س/2018 

التاريخ: 2018/3/1

مدة التاجيرالقيمة التقديرية سنوياالمساحةرقمه وموقعةنوع العقارت

سنة واحدة200000 مائتان الف دينار  9م2جزء من القطعة 105/العزيزكشك1

سنة واحدة200000 مائتان الف دينار  9مجزء من القطعة 105/العزيزكشك2
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   بغداد/ المستقبل العراقي

 بحثت وزارة التجارة مع الوفد التجاري 
االيراني الذي ضم رئي�س غرفة التجارة 
االيرانية العراقية يحيى ال اسحاق وعدد 
من رجال االعمال وومثيل القطاع الخاص 
الربمل�ان االيراني وبحضور رئيس الغرف 
التجارية العراقية جعفر الحمداني وعدد 
من املدراء العامني يف الوزارة سبل توثيق 

وتعزي�ز التعاون االقتص�ادي والتجاري 
املشرتك باالضافة اىل زيادة حجم امليزان 
التجاري بني الع�راق وايران وبما يحقق 
املصالح املش�رتكة بينهما وحل املشاكل 
العالقة ورفع تاش�رة الدخول لتسهيل 
اجراءات الدخ�ول للتجار والزائرين لكال 

البلدين« .
واضاف وكيل الوزارة االقدم وليد حبيب 
املوس�وي خالل لقائ�ه بالوف�د االيراني 

بحسب بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان »اللق�اء تطرق اىل انش�اء 
بنك خاص للجانبان للتعامالت التجارية 
فض�ال عن تأسيس رشكات مش�رتكة يف 
قطاع النقل ودعم القطاع الخاص يف كال 
البلدي�ن واعادة تفعيل الغ�رف التجارية 
لهما وتوحيد النقاط الحدودية والتعامل 
مع املناف�ذ الحدودية الرسمية والتعرفة 
الكمركية ع�ى السلع االيراني�ة الداخلة 

للع�راق واملصحوب�ة بفات�ورة رسمي�ة 
وشهادة املنشأ«. 

واض�اف البيان ان�ه »بما يخ�ص وزارة 
التج�ارة تبادل الجانب�ان وجهات النظر 
بامكاني�ة انش�اء السايل�وات املعدني�ة 
وتوري�د القم�ح االيران�ي للع�راق وفق 
املواصفات املطلوبة وكذلك منح الوكاالت 
الحرصي�ة لرشك�ة امل�واد الغذائية كون 
اي�ران م�ن اكرب ال�دول املصنع�ة للمواد 

الغذائية« . 
من جانبه اكد »رئي�س الغرف التجارية 
العراقي�ة يحي�ى ال اسح�اق  االيراني�ة 
رؤى  لديه�ا  االيراني�ة  الحكوم�ة  ان 
استرتاتيجية لتطوير العالقات التجارية 
واالقتصادي�ة واالستثماري�ة وع�ى كل 
االصعدة عى اعتبار العراق اكرب الرشكاء 
التجاريني م�ع ايران وتربطه به عالقات 

وروابط متينة وعريقة .

التجارة تبحث مع وفد ايراين توثيق التعاون االقتصادي والتجاري املشرتك

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الحكومة املحلي�ة بمحافظة ذي قار، 
أمس السبت، عن اصدارها توجيها اىل االدارات 
املحلي�ة يف االقضي�ة والنواح�ي باملحافظ�ة 
برضورة مراقبة الجزر العشوائي للحيوانات. 

وقال نائب املحافظ، عادل الدخييل ، ان »ديوان 
املحافظ�ة تلق�ى بالغ�ات كثرة م�ن مديرية 
البيئ�ة بوج�ود مخالف�ات جسيم�ة بامكان 
الجزر العش�وائي يف الرفاعي وسوق الشيوخ 
والش�طرة«، الفت�اً اىل ان »توجيه�ات صدرت 
بحث م�دراء االقضي�ة والنواحي ع�ى توفر 

اماكن صحية وقانونية للذبح فيها ومتابعتها 
ميداني�ا تالفيا النتش�ار ام�راض خطرة غر 

متوقعة«. 
وب�ني ان »دائ�رة البيطرة يف ذي ق�ار ستتوىل 
مراقب�ة تل�ك املجازر ايض�ا، وتقدي�م تقارير 
اسبوعي�ة اىل اللجن�ة الزراعية العلي�ا التخاذ 

االجراءات الالزمة بحق املخالفني«. 
وكان�ت بيئ�ة ذي ق�ار ق�د نظم�ت يف  وق�ت 
ساب�ق حملة مش�رتكة مع رشط�ة الحماية 
ع�ى اصح�اب مح�ال بي�ع اللح�وم الحمراء 
ملن�ع عمليات الجزر العش�وائي داخل االحياء 

السكنية.

ذي قار توجه االدارات املحلية يف االقضية والنواحي بمراقبة »اجلزر« العشوائي للحيوانات

توزيع »750« قطعة ارض لذوي شهداء 
وجرحى احلشد الشعبي يف بابل

    بابل / المستقبل العراقي

اعلنت هيأة الحش�د الش�عبي مكت�ب بابل، عن »توزي�ع الوجبة 
السابعة البالغة 750 قطعة ارض لذوي شهداء وجرحى الحش�د 

يف املحافظة«.
وقال اعالم الحشد الشعبي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«نسخة 
من�ه ان »مكتب بابل التابعة لهيأة الحش�د استكملت توزيع 750 
قطع�ة ارض ضمن الوجبة السابعة التي خصصتها لذوي شهداء 
وجرحى الحش�د الش�عبي«, الفت�ا اىل ان »مكتب باب�ل يعمل عى 

انجاز حقوق جميع شهداء وجرحى الحشد يف املحافظة«.
واض�اف كم�ا ان�ه »تم توزي�ع عدد م�ن القط�ع االرايض لبعض 
الجرح�ى الذين تص�ل نسبة العج�ز عندهم م�ن 35% فما فوق, 
واستكم�ال حق�وق جميع جرح�ى الحش�د الذين نسب�ة العجز 

عندهم 100% يف محافظة بابل«.
وتاب�ع ان »مكتب بابل وزع قطع ارايض ألغلب شهداء ومفقودي 
سبايك�ر باإلضافة شمول اغلب شهداء الدفاع والداخلية وبنسبة 

تجاوزت 85% يف عموم مناطق املحافظة«.
واش�ار اىل ان�ه »تم شمول اغل�ب جرحى الدف�اع والداخلية ممن 
نسب�ة العجز عنده�م 100% ولم يتبق س�وى 10% منهم وسوف 

نكمل شمولهم قريباً .

االسكان: وصول الوجبة االوىل من اآلليات 
التخصصية أليمن املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزير االعم�ار واالسك�ان والبلديات واالشغ�ال العامة آن 
ناف�ع أويس ع�ن »وصول الوجب�ة االوىل من االلي�ات التخصصية 
التابعة للوزارة اىل بلدية املوصل ، للمشاركة يف اعادة اعمار املدينة 

القديمة بايمن املوصل«.
وأكدت أويس بحسب بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، عى 
»وصول 21 آلي�ة تخصصية ملدينة املوصل شملت 8 قالبات و 11 
كابسة والي�ة حوضية ، للمساهمة يف رفع االنقاض والنفايات يف 
ايمن املدينة وتسهيل عودة النازحني اىل مناطق سكناهم والتقليل 

من معاناتهم، تمهيدا العادة االعمار يف تلك املناطق«.
واوضحت ان »ارسال هذه االليات التخصصية سيساهم وبشكل 
كبر يف ترسيع اعادة االستق�رار وتوفر الخدمات والبدء بمرحلة 
االعمار املرتقب�ة للمدينة القديمة بعد ان تعرضت تلك املنطقة اىل 
دمار كبر بسبب االعمال العسكرية ، مشرة اىل ان »هذه املبادرة 
ليست ه�ي االوىل الت�ي تقدمها ال�وزارة اىل مدين�ة املوصل حيث 
سب�ق للوزارة ان قدمت دع�م ملديرية بلدية املوص�ل ب� 10 اليات 
تخصصي�ة يف وقت سابق ،مبينة ان هناك وجبة اخرى جديدة من 
االليات ستصل خالل االيام القادمة حيث ستشهد املدينة القديمة 

حملة اعمار وتنظيف كبرة خالل االيام املقبلة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بني مؤرش سوق الع�راق لالورق املالية انه 
»تم تداول 44 مليار سهم وبقيمة 38 مليار 
دينار خالل شهر شباط املايض خالل العام 

الحايل مركزا تداوله عى 11 رشكة.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد 
السالم يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
أن »الس�وق  نظ�م )20( جلس�ة تداول يف 
شهر شباط 2018 حيث بلغ عدد الرشكات 
املدرج�ة يف الس�وق )101( رشك�ة وع�دد 
اسهمه�ا املدرجة )11( تريليون سهم كان 
تمثي�ل القط�اع املرصيف فيه�ا بنسبة %73 

منها واالتصاالت %19«.
وبني عب�د السالم انه »بلغ ع�دد الرشكات 
املتداول�ة اسهمها يف الس�وق )60( رشكة 
مساهمة وبلغ عدد الرشكات التي لم يجر 
التداول باسهمها )19( رشكة لعدم توافق 
الع�رض م�ع الطلب«.وأكد ان�ه »بلغ عدد 

االسه�م املتداول�ة )44( ملي�ار سهم فيما 
بلغت قيم�ة االسهم املتداول�ة )38( مليار 
دين�ار وبلغ عدد العقود املنفذه )13 ( الف 
عقد، موضحا اىل ان التداول تركز عى اسهم 
)11( رشكة بمستويات فاقت املليار سهم 
اىل 9 ملي�ار سهم من بينها تسعة مصارف 
وه�ي )مرصف بغداد بع�دد اسهم  9.265 
ملي�ار سهم  ، م�رصف الخلي�ج التجاري 
بع�دد اسهم 6.142 ملي�ار سهم، املرصف 
العراق�ي االسالم�ي بع�دد اسه�م 6.129 
مليار سه�م، مرصف الرشق االوسط بعدد 
اسهم 5.857 مليار سهم، مرصف القابض 
االسالمي بع�دد اسهم 4.800 مليار سهم، 
الهالل الصناعية بعدد اسهم 1.790 مليار 
سهم، مرصف الشمال بعدد اسهم 1.486 
ملي�ار سهم، بغ�داد للمرشوب�ات الغازية 
بعدد اسهم 1.466 مليار سهم، الصناعات 
الكيمياوي�ة والبالستيكي�ة بع�دد اسه�م 
1.331 ملي�ار سه�م، م�رصف االستثمار 

العراق�ي بعدد اسه�م 1.198 مليار سهم، 
م�رصف املنصور بعدد اسهم 1.089 مليار 
تح�رك  ان  الغال�ب  »يف  ان�ه  سهم«.وب�ني 
مستويات الرشاء لدى االجانب والعراقيني 
قد تسابق نحو تعزيز املحافظ االستثمارية 

يف وق�ت كانت م�ؤرشات الس�وق قد بدات 
باالرتف�اع ومن�ذ منتص�ف شه�ر كان�ون 
الثان�ي 2018 والتحرك نحو اسرتداد ما تم 
الت�داول به يف نهاية عام 2017، وقد يكون 
سبب ذلك توقع تح�رك مؤرشات االقتصاد 

العراقي من خالل اقرار املوازنة لعام 2018 
والتحرك نحو االستثمار الخارجي يف اعادة 

بناء البنى التحتية يف العراق«.
غ�ر  املستثمري�ن  ت�داول  اىل  وبالنسب�ة 
العراقي�ني اشار عبد السالم اىل ان »االسهم 
املشرتاة لغر العراقيني بلغ )6.760( مليار 
سهم نفذت من خالل )2428( صفقة رشاء 
وبلغ�ت قيمتها )9.929( ملي�ار دينار من 
تداول اسهم )23( رشكة مساهمة مدرجة 
أما االسهم املباعة م�ن غر العراقيني فقد 
بل�غ )5.121( مليار سهم نفذت من خالل 
)851( صفقة بيع بلغت قيمتها )3.187( 
مليار دينار من ت�داول اسهم )13( رشكة 

مساهمة مدرجة.
وعن مؤرش السوق ISX60  أكد عبد السالم 
انه أقفل يف نهاي�ة شهر شباط 2018 عى 
)635.07( نقطة مرتفع�ا بنسبة )%7.6( 
قياسا بقيمته يف اغالق شهر كانون الثاني 

2018 البالغة )590.43( نقطة . 

األوراق املالية: »44« مليار سهم حجم التداول خالل شهر شباط

    بغداد/ المستقبل العراقي

ضبط�ت مفرزة مكتب املفت�ش العام ل�وزارة الداخلية يف مديرية 
ش�ؤون السيط�رات والطرق الخارجي�ة شاحنة محمل�ة ب� )8( 
أطنان من التفاح املستورد مهربة وغر مرسمة كمركياً يف سيطرة 

التاجي، وسلمت الشاحنة وسائقها اىل الجهات املختصة.
وذكر بيان للمفتشية تلقته »املستقبل العراقي«، انه » تمت عملية 
الضبط بناًء عى توجيهات املفتش العام بمتابعة عمل السيطرات 
ول�ورود شك�اوى ملكتب املفت�ش العام عن دخ�ول شاحنات عرب 
سيطرة التاج�ي غر مرسمة كمركياً ومخالف�ة للضوابط، األمر 
ال�ذي استدعى م�ن املفتش الع�ام اىل توجي�ه مكتب�ه يف مديرية 
ش�ؤون السيطرات اىل متابعة القضية واتخ�اذ االجراءات الالزمة 

للحد من عمليات التهريب«.
واضاف » حيث قامت إحدى املفارز التفتيشية برئاسة مدير مكتب 
تفتيش السيطرات بنصب كمني يف السيطرة يف ساعة متأخرة من 
مساء أمس الجمعة وضبطت إحدى الشاحنات محملة بأكثر من 
8 أطن�ان م�ن التفاح املست�ورد املهرب وغر املرس�م كمركياً، تم 

اخفاؤها خلف صناديق فارغة للتمويه عنها«. 
وتابع البيان » حيث نظم�ت املفرزة محرض ضبط أصويل ودونت 
افادة سائق الشاحنة، حيث تبني أن البضاعة غر مرسمة كمركياً 
ولم تخضع للفحص املختربي ملعرفة مدى صالحيتها لالستخدام 

البرشي من عدمه وليس فيها أي أورق ثبوتية تثبت عائديتها«.
واشار اىل ان » املفرزة قامت بتسليم السائق والشاحنة والبضاعة 
اىل مركز رشطة التاجي بوصل تسليم اصويل بغية اتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة بحقه.

الداخلية تعلن ضبط »8« أطنان
من التفاح غري املرسم كمركيًا

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اك�د محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطواني ع�ى »اهتمام 
حكومة بغداد املحلية بقضايا املرأة العراقية ، جاء ذالك 
خ�الل حض�ورة االحتفالية املركزية ليوم امل�رأة العاملي 
تحت عنوان)امل�رأة العراقية صانعة الس�الم واالعمار(

وبحضور دولة رئيس ال�وزراء د.حيدر العبادي واملمثل 
الخ�اص لألم�ني العام لألم�م املتحدة وممث�يل البعثات 
الدبلوماسي�ة والسف�راء واملحافظ�ني وع�دد كبر من 

املسؤولني«.
واف�اد مكتب�ه االعالم�ي ان ا«ملحاف�ظ يف ترصي�ح ل�ه 
عق�ب نهاي�ة املؤتمر بني اهمية ه�ذا املؤتمر كونة عقد 
بمناسبة اطالق التقري�ر الحكومي لتنفيذ قرار مجلس 
االمن املرقم)1325(والذي خصص ملناقشة وضع املرأة 

بشكل عام واملرأة العراقية بشكل خاص«.

واثنى العطواني عى »دور املرأة العراقية وماقدمتة من 
تضحي�ات كبرة واثبت�ت حقا انها رشيك�ة للرجل من 

خالل الدفاع والتضحية والبناء واالعمار«.
مش�را اىل »مرحلة احتالل داعش للمحافظات الواقعة 
شمال رشق العراق وماتعرض�ت له املرأة من اعتداءات 
العنف املختلفة فضال ع�ن تقديمها القرابني من فلذات 
اكباده�ا الذي�ن تص�دوا لألره�اب الداع�ي وضح�وا 

بأرواحهم حفاظا عى السلم«.
الفتا اىل ان »انعقاد هذا املؤتمر هو دراسة وتطبيق عميل 
ملضمون هذا الق�رار . موضحا اىل انه ستعقد مؤتمرات 
الحق�ة ألعطاء حق املرأة وان كل مايق�دم لها هو قليل 

بحقها«.
ون�وه املحافظ يف خت�ام حديث�ة اىل ان محافظة بغداد 
ستعقد مؤتمرا ملناقشة األثار املرتتبة عى املرأة وماهية 

الخدمات التي يمكن ان تقدم لخدمة املرأة العراقية.

حمافظ بغداد: تضحيات النساء ال تقل عن تضحيات الرجل
خالل مشاركته يف االحتفالية املركزية ليوم املرأة العاملي

    بغداد / المستقبل العراقي

ألقت القوات االمنية، القبض عى عصابة 
متهمة بالنص�ب واالحتيال عى املواطنني 

يف منطقة املنصور غربي بغداد.
وذك�ر بيان لقي�ادة عمليات بغ�داد تلقته 
»املستقبل العراق�ي«، ان »القوات األمنية 
يف قي�ادة عملي�ات بغ�داد وباالشرتاك مع 
مف�رزة من استخب�ارات املنص�ور ووفق 
معلوم�ات استخباري�ة دقيق�ة تمكن�ت 
من نص�ب كمني محك�م نتج عن�ه القاء 
القب�ض وبالجرم املش�هود ع�ى عصابة 
مؤلفة من ثالثة متهمني«.وأضاف البيان 
ان »العصاب�ة متهم�ة بالنصب واالحتيال 
وبي�ع دور املواطنني بأوراق مزورة ضمن 
منطق�ة املنصور/ ش�ارع االم�رات، تم 

تسليمهم اىل الجهات املختصة.

القبض عىل عصابة
متهمة بالنصب واالحتيال 

يف املنصور

   بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د رئيس لجن�ة الزراعة واملي�اه وااله�وار النيابية، 
فرات التميمي، أم�س السبت، ان زيادة نسبة تساقط 
االمطار يف الف�رتة السابقة عملت ع�ى زيادة الخزين 
االسرتاتيجي للسدود وهذا ما ساعدنا عى تجاوز ازمة 

الجفاف يف موسم الصيف املقبل.
وق�ال التميم�ي ان »وزارة امل�وارد املائي�ة لديها رؤية 
إلدارة الش�حة املائية قب�ل موسم االمط�ار من خالل 
نص�ب محط�ات عائمة يف بح�رة الثرث�ار وكري من 
ناظ�م الثرث�ار وازال�ة الرتسب�ات وحف�ر اب�ار ورفع 

التجاوزات«.
واض�اف ان »االمطار زادت م�ن الخزين االسرتاتيجي 
للسدود وممكن تجاوز ازمة الجفاف يف موسم الصيف 
املقب�ل«، مستدرك�ا »لك�ن كحل نهائ�ي السرتاتيجية 
املل�ف املائي لم نلحظ ذلك وه�ذا لم يقترص عى وزارة 
املوارد وانما ع�ى اطراف الحكومة االخرى من رئاسة 
الحكوم�ة والخارجي�ة ومستخدمي�ه املي�اه للزراعة 
ووزارة االعم�ار والبلديات وامان�ة بغداد وتلوث املياه 
م�ن وزارة النفط واغل�ب االطراف ل�م تتعامل بجدية 
مع امللف املائ�ي«.  واشار التميم�ي اىل ان »السدود يف 

اع�ايل دجلة ل�م تصل اىل الطم�وح يف معالج�ة االزمة 
الن�ه بانتظار اي�رادات فصل الربيع م�ن خالل ذوبان 
الثلوج«، مبينا ان »موسم الوفرة يبدأ من الشهر الحايل 
اىل الش�هر الخامس من خالل ذوبان الثلوج ونأمل ان 
يزداد الخزين لكن كأزمة مائية اعتقد تم تجاوزها«. 

وب�ني ان »س�د املوص�ل الول م�رة يف تاريخ�ه تطفئ 
املحطة ولم يتحسن وضع السد من اإليرادات«.

وكان�ت وزارة امل�وارد املائية قد ح�ذرت يف وقت سابق 
م�ن جفاف قاس يه�دد العراق الصي�ف املقبل بسبب 

ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب التبخر.

الزراعة الربملانية: من املمكن جتاوز أزمة اجلفاف يف الصيف املقبل

   المستقبل العراقي/ الغانم

اف�اد مصدر اعالم�ي يف محافظة واس�ط ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان�ه »بجهود حثيثة ومتابع�ة مستمرة من 
قب�ل محافظ واس�ط محمود عب�د الرضا م�ال طالل، 

واسط تحتل املركز االول عى صعيد محافظات العراق 
كاف�ة يف توزي�ع قط�ع األرايض السكني�ة ب�ني عوائل 

الشهداء والجرحى ».
واض�اف انه »بل�غ مجموع القطع املوزع�ة ) 2461 ( 
قطعة أرض سكنية منها ) 1698 ( قطعة تم توزيعها 

من قب�ل بلدية الك�وت و ) 763 ( قطعة أرض سكنية 
ت�م توزيعها من قبل بلديات واس�ط يف عموم االقضية 
والنواح�ي األخرى،مبين�ا ان�ه »بذل�ك ف�إن محافظة 
واس�ط ق�د أنج�زت جميع املعام�الت املتعلق�ة بطلب 

التخصيص.

واسط حتتل املركز االول يف ختصيص قطع االرايض للشهداء واجلرحى

منفذ زرباطية: إلقاء القبض عىل مسافرين
حيمالن عدة اكياس من املخدرات

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هي�أة املنافذ الحدودية 
منف�ذ زرباطي�ة، ع�ن إلق�اء 
مسافري�ن  ع�ى  القب�ض 
يحم�الن الجنسي�ة االيراني�ة 

الكم�ارك  قب�ل رشط�ة  م�ن 
املنف�ذ، وكان  وق�وة حماي�ة 
بحوزت�ه الش�خص االول)2( 
كيس متوس�ط الحجم و)1( 
كي�س صغ�ر  الحج�م م�ن 
امل�واد  املخدرات ن�وع ترياك، 

والش�خص الثاني كان يحمل 
)1( كي�س صغر الحجم نوع 
هروي�ن و)1( كي�س صغر  
الحج�م م�ن الكرست�ال ، تم 
اتخ�اذ االج�راءآت القانوني�ة 

بحقهم واحالتهم للقضاء.
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األغلبية الربملانية وما بعدها!!
          علي حسن الفواز

بع�د اق�رار قان�ون املوازن�ة االتحادية يف 
مجلس الن�واب للعام الح�ايل، وعىل وفق 
نظ�ام األغلبي�ة، هل سيج�د السياسيون 
أنفسه�م أمام أف�ق آمن إلنج�از ماتبقى 
م�ن ال�دورة الربملاني�ة؟ وكي�ف ستكون 
هوية تل�ك االغلبية الربملاني�ة؟ وهل كان 
هذا االق�رار تعب�را عن قلق من الفش�ل 
السي�ايس، ونحن ع�ىل أب�واب انتخابات 
جدي�دة؟ وماه�ي انعكاس�ات ذل�ك عىل 
السياسي�ة؟  والتوافق�ات  التحالف�ات 
وكيف سيكون رد فعل املعارضني لقانون 
املوازنة،  ومنهم الكرد، أو بعض الرافضني 

لتوزيع فقراتها؟
هذه األسئل�ة وغرها ستك�ون حارضة 
يف سياق املواجه�ات السياسية القادمة، 
ويف ظ�ل البحث عن)انج�ازات( سياسية 
معين�ة، وباتج�اه الحص�ول ع�ىل نقاط 

للفصل االنتخابي القادم، لكن ماُيحسب 
لهذا اإلقرار- رغم األصوات املعارضة- هو 
االتك�اء عىل مايمكن تسميت�ه بالواقعية 
السياسي�ة، فأغل�ب االعرتاض�ات كانت 
ذات حساب�ات ومصال�ح معروف�ة، وأّن 
الضغ�ط عىل اآلخري�ن بغ�رض تنفيذها 
كان سُيحدث كثرا م�ن الرضر يف الواقع 
السيايس املُعّقد، والذي يحتاج اىل العقلنة 

وااليثار واىل املسؤولية
 الوطنية..

إّن الت�ّرف بمنطق مسؤولية الدولة هو 
الرهان العملياتي يف الخيارات السياسية، 
وه�و املؤرش عىل مدى حرص هذا الطرف 
أو ذاك يف النظر الواقعي اىل تلك الخيارات، 
السيم�ا يف ظل ظ�روف سياسي�ة وأمنية 
حساسة، وتتطلب وعيا استثنائيا بطبيعة 
التحديات، وب�رضورة أْن يكون السيايس 
أكثر قدرة عىل تغليب املصالح العامة عىل 
الخاصة، وع�ىل تهيئة البيئ�ة السياسية 

القادمة، وبما  الديمقراطية لالنتخاب�ات 
ُيعزز ثقة املواطن بهذه البيئة، وبرضورة 
أْن يتع�زز النر العسك�ري واألمني عىل 
عصابات داعش االرهابية، وتحرير املدن 
املُغتَصبة، بالنر السيايس واالقتصادي، 
وعرب تفاعل االرادات الوطنية، وتنمية أفق 
الحوار الج�اد واملسؤول باتج�اه توطيد 
روح  وتعمي�ق  االنتص�ار(  اركان)دول�ة 
الديمقراطي�ة، ومواجه�ة الفساد، وهي 
أم�ور التحدث عفويا دون وج�ود ارادات 

سياسية وطنية مؤمنة بأهمية هذا 
العمل الكبر.

من الصع�ب فصل الحديث ع�ن املوازنة، 
وآليات اقرارها عن هموم الشارع الوطني، 
ع�ن حاج�ات الن�اس لوض�ٍع اقتصادي 
مستقر، وملديات يمكن من خاللها تنشيط 
وتحفي�ز دوائ�ر وملفات ه�ذا االقتصاد، 
وع�رب تبني برام�ج ومش�اريع تهدف اىل 
دع�م توجه�ات العمل االستثم�اري، واىل 

حماية املوظفني والقوات األمنية- الجيش 
والرشطة والحشد الشعبي- واملتقاعدين 
ع�رب  حماي�ة رواتبه�م ومستحقاته�م، 
وهي أم�ور تتطلب جه�دا مكثفا وجملة 
م�ن االج�راءات الت�ي تستن�د اىل فاعلية 
تغلي�ب روح  واىل  السياسي�ة،  الواقعي�ة 
الح�وار واملش�اركة عىل خي�ار التقاطع، 
واملتناع، وحت�ى التلويح باجراءات خارج 
تل�ك الواقعي�ة، مث�ل مقاطع�ة العملي�ة 

السياسية أو غرها..
لق�د بات قان�ون املوازنة يف حي�ز الواقع، 
وبانتظار نتائج االعرتاضات، وكذلك توقيع 
رئي�س الجمهورية ليدخل مجال التنفيذ، 
وهذا يعك�س أهمي�ة أْن تك�ون األغلبية 
الربملاني�ة بمستوى املسؤولية، فضال عن 
اهمي�ة أن يك�ون الح�وار والنقاش حول 
فقرات املوازنة املُخَتلف عليها هو االجراء 
الصحي�ح والخيار الواقعي، وهو ما ُعِمل 
ب�ه مع بعض القوى، إذ ت�م تعديل بعض 

فقرات قانون املوازنة الذي قّدمته رئاسة 
وزراء الحكوم�ة االتحادي�ة، وأُدخل�ْت يف 
الصيغة النهائية التي تم التصويت عليها 

وإقرارها يف جلسة مجلس 
النواب.

م�ن املع�روف أّن أسعار النف�ط هي التي 
تتحكم بتلك املوازنة، فقد وضعت املوازنة 
ع�ىل أساس ص�ادرات النف�ط املتوقع أن 
تبل�غ 3.9 مالي�ني برمي�ل يومي�ا، والتي 
ينت�ج منه�ا إقلي�م كردست�ان 250 ألف 
برمي�ل يومي�ا، وعىل وفق سع�ٍر مرجعي 
مايعن�ي  وه�و  دوالرا،   46 ب��  للربمي�ل 
رضورة البح�ث ع�ن معالج�ات أخ�رى 
تع�زز واقعية حماية االقتص�اد العراقي، 
السيم�ا يف تغذية االقتص�اد االستثماري، 
ويف تأمني البيئ�ة الحقيقية له، ومعالجة 
مش�كالته وتعقيدات�ه، ومنه�ا مايخّص 
ع�ن  فض�ال  البروقراطي�ة،  االج�راءات 
رضورة العمل عىل الضغط عىل الحكومة 

االتحادي�ة لتقديم القوان�ني والترشيعات 
الت�ي تخّص القط�اع الخ�اص، والقّطاع 
الزراع�ي والقّط�اع السياح�ي، بما فيها 
السياح�ة الديني�ة والثقافي�ة، فضال عن 
وض�ع األط�ر الفاعل�ة لتنظي�م قان�ون 
االست�راد وأحكامه عىل وف�ق الحاجات 
الوطنية، وتش�جيع الصناعات الوطنية، 
عىل وف�ق قانون حماية املُنَت�ج العراقي، 
وكذل�ك قان�ون حماي�ة املُستهلِك، فضال 
عن العمل عىل حماية اآلثار العراقية، وما 
أدخل منه�ا  يف برامج املحمي�ات العاملية 
بش�كٍل خاص، وهي أم�ور ليست بعيدة 
ع�ن املج�ال االستثماري، وتنمي�ة الثروة 
الوطني�ة، لكنها باملقابل تحت�اج اىل أطر 
وقوان�ني واىل سياق�ات عم�ل واضح�ة، 
وبعيدة ع�ن العش�وائيات واملؤثرات التي 
قد ترّض بقيمة ه�ذه اآلثار عىل املستوى 
التاريخي والهوياتي، وكذلك عىل مستوى 

دعمها  ملسارات االقتصاد العراقي.

محاية النرصاملرأة العراقية عنوان النرص
          حسين علي الحمداني

يف عي�د املرأة علينا أن نستحرض الكثر من 
الص�ور التي ظل�ت عالق�ة يف ذاكرتنا عن 
امل�رأة بوصفها أما وأخت�ا وزوجة ورفيقة 
عم�ل ،صورا من الصعب علين�ا أال نتوقف 
عنده�ا ونح�ن نحتف�ي بامل�رأة العراقي�ة 
التي تع�دت حدود النساء لتش�كل ظاهرة 
يف الص�رب والصم�ود والتضحي�ة والوف�اء 
وال نبال�غ إن قلن�ا بأن مواق�ف الكثر من 
النس�اء العراقي�ات يف مواجه�ة اإلره�اب 
فاق�ت مواقف الكثر من ) أشباه الرجال( 
الذي�ن أرتىض بعضهم أن يكونوا أدوات بيد 

اآلخرين.
له�ذا فإن املرأة العراقية عن�وان كبر نلجأ 
إلي�ه كلما أملت بنا الهواجس واحتجنا لظل 
نف�كك عن�ده أزماتن�ا مهم�ا ك�ان نوعها 
وحضن حنون يمنحنا األمان الذي ال نجده 

إال يف أحضان أألمهات.
املرأة يف حياتنا موجودة قبل أن نولد،ولحظة 
والدتن�ا وتظ�ل معنا،تتنقل يف ص�ور عدة 
لتش�كل لدين�ا يف نهاية األم�ر شيئا اسمه 
الحياة، تلك هي املرأة بعنوانها العام املعروف 
ل�دى كل العالم، فكيف إذا كانت هذه املرأة 

عراقي�ة جذوره�ا سبع�ة آالف سنة؟م�ن 
نين�وى أو تكري�ت أو دي�اىل أو الب�رة أو 
اي�ة مدينة عراقي�ة أخرى،ك�م نحتاج من 
املف�ردات ك�ي نستطي�ع أن نج�د تعريفا 
نتف�ق عليه للمرأة العراقية؟وهل يكفي أن 
نقول إنها رس الحياة وديمومتها؟بالتأكيد 
لن نجد م�ا نتفق عليه،فلك�ل منا تعريفه 
للمرأة وكل منا يش�عر بأن الكلمات أحيانا 
تكون خجلة أمام الشمس حني ترشق،تلك 
ه�ي امل�رأة العراقية التي علين�ا جميعا أن 
نوصفه�ا بالش�مس الت�ي ال تغي�ب ألنها 
ح�ارضة معنا من�ذ يومن�ا األول يف الحياة 
وهي الت�ي تمنحنا كل يشء دون أن تطلب 
منا أي يشء،ولهذا علين�ا أن نسأل أنفسنا 

أي يشء يف العي�د سنه�دي 
إليها؟

م�اذا سنه�دي يف عي�د امل�رأة ألم الش�هيد 
الشهيد،والشهيدة  الش�هيد وأخت  وزوجة 
ايضا،نحن ال ننىس فطيم الشمري وقتالها 
مؤي�د  وأم  لعصابات«داع�ش«  البط�ويل 
ومالحمها التي هزت اإلرهابيني واسقطت 

رجولتهم إن كانت لهم 
رجولة؟ 

أظنهن لن يقبلن بغ�ر النر الذي تحقق 

ع�ىل الق�وى اإلرهابي�ة، فك�ان هدية لكل 
كلل�وا  الع�راق  أبن�اء  عراقية،م�ن  ام�رأة 
به)جرغد(األمه�ات واألخ�وات والزوجات 
والحبيبات،ه�ن ل�ن يرض�ن بهدية سوى 
النر ع�ىل هؤالء الذي�ن استباحوا حرمة 
النس�اء يف سنجار،ونح�ن ل�ن نرىض بغر 
الن�ر ع�ىل اإلره�اب هدية ل�أم واألخت 
والحبيبة،النر الذي يلي�ق بالعراقيات يف 
ه�ذا الزمن ال�ذي تكالبت فيه ق�وى الرش 

علينا معبأة بالحقد 
والكراهية.

والن�ر معق�ود بسواعد عراقي�ة سمراء 
تستحرض وهي تقاتل«داعش« كل الجرائم 
الت�ي اقرتفها ه�ذا التنظي�م اإلرهابي ضد 
العراقي�ني، وم�ن يستحرض كل ه�ذا فإن 

النر حليفه. 
إن مواق�ف املرأة العراقي�ة كثرة وكبرة ال 
يمكن رسده�ا بأسط�ر قليلة،خاصة إنها 
شكل�ت بالنسبة لنا حي�اة متواصلة ظلت 
فيها املرأة العراقية اب�رز عنوان يف ذاكرتنا 
التي أن نسيت كل يشء فال يمكن أن تنىس 
مواقف املرأة العراقية وتضحياتها الكبرة، 
ويف عيد املرأة العراقية تظل شمسنا مرشقة 

مزهوة بالنر والعطاء.

          علي محمود خضير

االنتصار الثمني الذي حققته القوات األمنية 
بمختلف صنوفها ومسمياتها عىل عصابات 
ال�رش اإلرهابّي�ة وال�ذي دفع�ت لتحقيق�ه 
سبيل�ه  يف  وسط�رت  جسيم�ة  تضحي�ات 
بط�والت فذة، جدي�ر بالحماي�ة واملحافظة 
علي�ه أكثر م�ن أي مكتس�ب آخ�ر أنجز يف 

الفرتة األخرة لعمل الحكومة.
ذلك ألن الن�ر االكبر حقق للعراقيني أكثر 
من فائدة سرتاتيجية ع�ىل أكثر من صعيد، 
منه�ا تحقي�ق االستق�رار األمن�ي للع�راق 
واملنطق�ة، فال يخفى ع�ىل املتابع بأن كرس 
شوكة اإلرهاب يف العراق حّول دائرة الراع 
يف املنطقة وقل�ب موازين املعادلة لصالحنا، 
وبعد أن كانت قواتن�ا يف حالة دفاع مستمر 
ص�ارت يف حال�ة هج�وم وسيط�رة كامل�ة 
ت�رضب املك�ان ال�ذي تري�د يف الوق�ت الذي 
تريد وما لذل�ك من أثٍر نفيس ايجابي واضٍح 

لقواتنا وسلبي 
فادح للعدو.

 كم�ا أن الن�ر هّيأ بيئ�ة مناسبة لتحقيق 
البن�اء  بتفعي�ل  الحكوم�ة  طموح�ات 
واالستثم�ار وتش�جيع الرشك�ات األجنبية 

الت�ي ك�ان العامل األمن�ي يقف حاج�زاً يف 
طريق دخولها وعمله�ا. كما أن التضحيات 
العراقي�ة يف املعرك�ة له�ا قيمته�ا املعنوية 
املؤكدة والتي تستوج�ب حماية املكتسبات 
وفاًءا لدماء الش�هداء وتضحي�ات الجرحى 
وصرب عوائله�م وعرفاناً بدورهم يف صناعة 
األم�ل والحفاظ ع�ىل البالد من ال�رش الذي 
ك�ان محدقاً به�ا من كل جان�ب، خاصة يف 
ظل تربص البعض يف الوضع الراهن وأملهم 
برج�وع  وأماني�ه  األول  للمرب�ع  بعودت�ه 
اإلره�اب ليحق�ق مآرب�ه الدنيئ�ة. إن م�ن 
أهم سب�ل الحفاظ عىل الن�ر هي حماية 
املؤسس�ة العسكري�ة م�ن أصاب�ع الفساد 
املخرب�ة والتي كانت سبباً رئيسياً باألحداث 
املأسوي�ة الت�ي سبقت سق�وط املوصل بيد 
داعش، وم�ا إشارة رئي�س الحكومة السيد 
العبادي يف كلمته يف احتفالية االنتصار التي 
اقامتها قيادة العمليات املشرتكة إال برهان 

عىل ذلك.
 حي�ث أش�ار بوض�وح اىل أن الفس�اد كان 
»أس�اس ال�رش« يف جس�د الق�وات األمني�ة 
سابق�اً، لذا فأن تحدي الح�رب عىل الفساد 
هو استكمال رضوري للحرب عىل اإلرهاب، 
ال انفصال بينهما، ألن الفساد فضاء لصعود 

ونمو الخاليا الرشيرة 
وعودتها. 

كما أن ح�ر السالح بيد الدول�ة هو أيضا 
سبي�ل ناجع لتعزيز مكتسب�ات النر، فال 
سالح خارج مؤسساته�ا، وال قوة أعىل من 

سلطة قوانينها.
 وه�ي سمة البل�دان التي تري�د أن تنجح يف 
إرس�اء نموذج م�رشق وناج�ح، ألن وجود 
أي سالح خ�ارج منظوم�ة الدولة يضعفها 
ويش�تت جهودها التي ستتوزع هنا وهناك 
ب�دال من الرتكي�ز عىل حفظ األم�ن الداخيل 
ومحارب�ة اإلره�اب وق�د شهدن�ا يف اآلون�ة 
األخرة كيف تش�تت جهود بعض القطعات 
األمنية ببسط األمن يف املحافظات الجنوبية. 
املرحل�ة املقبل�ة هي مرحلة بن�اء يف مفكرة 

الدولة، والتحديات كبرة لتحقيق
 هذا الهدف.

لذل�ك ف�أن يقظ�ة الحف�اظ ع�ىل الن�ر 
وحمايت�ه واج�ب مضاع�ف للجمي�ع لكي 
تنجح الحكوم�ة يف مرحلة البن�اء واإلعمار 
كما نجحت يف سحق اإلرهاب، أنها مسؤولية 
تاريخية يف لحظة حاسم�ة من عمر الدولة 

العراقية الواعدة، 
دولة النر والبناء.
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الع�ام  استن�ادا لقرار مجل�س قيادة الث�ورة املنحل 18 

لسنة 1992
6  �اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا من ق.ا.د 
7  � ال�زام املواطنني االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.ا.د 
8  � حج�ز امواله املنقولة وغر املنقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق.ا.د 
9   � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب ماجد 
هادي جخي�م مبلغ قدره ثالثون ال�ف دينار ترف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء قاب�ال لالعرتاض 
استنادا الحك�ام املادة 61/اوال من ق.ا.د  وافهم علنا يف 

2014/  /

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
رقم الدعوى  :240/بحث/2018

  و 507/ش/2018
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد رياض عبد الواحد
اقام�ت املدعي�ة )سارة فاض�ل طعم�ه( الدعوى 
و507/ 240/بح�ث/2018  املرقم�ة  الرشعي�ة 

ش/2018 واملؤرختني يف 2018/3/8 ضدك والتي 
تطل�ب فيها الحكم بالتفري�ق القضائي )للهجر ( 
وقد لوح�ظ من رشح ال�وارد من املجل�س البلدي 
ملنطق�ة الخليلي�ة الثاني�ة ان�ك مرتح�ل اىل جه�ة 
مجهولة وغ�ر معلومة عليه تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكمة صب�اح ي�وم 2018/3/18 وامام مكتب 
الباحث االجتماع�ي وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن يمثل�ك قانونا سوف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

فالح حسن حصني
�����������������������������������������

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

العدد  :84/ش/2018
التاريخ :2018/3/8

اىل / املدعى عليه / حسن نجاح محمود
اعالن

اصدرت محكم�ة االحوال الش�خصية يف املقدادية 
 2018/2/25 يف  84/ش/2018  املرق�م  قراره�ا 
تصديق الطالق الخارجي الواقع بينك وبني املدعية  
زوجتك وس�ن سالم نصيف بتاري�خ 2018/1/6 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ عىل ورق�ة التبليغ وكت�اب مركز رشطة 
واشع�ار   2018/3/5 يف  بالع�دد124   شهرب�ان 
مختار منطقة الثورة االوىل لذا تقرر اجراء تبليغك 
بالصحف الرسمية وذلك بصحيفتني رسميتني ويف 
حال�ة عدم اتباع�ك طرق الطع�ن القانونية سوف 

يكتسب القرار درجة البتات 
القايض

تحسني حسني فرع العقابي 

تنويه
ورد سهوا يف اعالن مديرية االحوال املدنية يف الديوانية 
الخاص باملواطن )عبد الواح�د شناوة دخيل(  )10( 
ايام من تاري�خ النرش خطأ والصحيح هو )15( يوم 

لذا اقتىض التنويه
�����������������������������������������

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرسية املرقم�ة )94( بتاريخ 
7/9/  2006والص�ادر من املديرية العامة للرتبية يف 
النج�ف االرشف بأسم / احم�د سالم عويز فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح يف ناحية القادسية 
العدد  /14/ج/2018
التاريخ 2018/2/25
قرار الحكم بالعقوبة

تش�كلت محكمة الجنح يف ناحي�ة القادسية بتاريخ 
2018/2/25 برئاس�ة الق�ايض السي�د عب�اس عيل 
ه�ادي امل�أذون بالقضاء باس�م  الش�عب واصدرت 

قرارها التايل : 
املشتكية / عذراء عبد العادل عبد الحسن

امل�دان / حيدر عواد جالب الدجي�يل /وكيله املحامي 
املنتدب سالم عبد الحسني الكناني

1 � الحك�م غيابي�ا ع�ىل امل�دان حي�در ع�واد جالب 
بالحبس البسيط ملدة سنة استنادا الحكام املادة 384 

من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل
2 � اص�دار امر قبض وتحري بحق املتهم حيدر عواد 

جالب وفق احكام املادة 384 من قانون العقوبات 
3  � اعط�اء الح�ق للمش�تكية ع�ذراء عب�د الع�ادل 
عب�د الحس�ن بمراجع�ة املحاك�م املدني�ة للمطالبة  

بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 
4 � ينرش القرار بصحيفتني محليتني يوميتني 

5 � احتس�اب اتعاب محاماة للمحامي املنتدب  سالم 
عب�د الحسن الكناني مبلغ مقداره خمسة وعرشون 
ال�ف دينار تدفع ل�ه من خزينة الدول�ة بعد اكتساب 
الق�رار الدرج�ة القطعي�ة وص�در الحك�م استن�ادا 
الحك�ام امل�واد 149/ أ و 182/ أ و 243 م�ن قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة رقم 23 لسن�ة 1971 
املعدل حكما غيابي�ا قابال لالعرتاض والتمييز وافهم 

علنا يف 2018/2/25 
القايض

عباس عيل هادي

فقدان 
فقد الصك الصادر من مرف الرافدين /فرع 
الغ�ري واملرق�م 89440/207 بأس�م /سالم 
حس�ني عبيد  فعىل من يعثر عليه  تسليمه اىل 

جهة االصدار
�����������������������������������������

فقدان
فقد املواطن العراق�ي احمد عبد الزهرة سعد 
2014/6/10مح�ل  بتاري�خ  العاب�د  حم�زة 
فم�ن  ب�ادوش  / سج�ن  املوص�ل  الفق�دان 
لدي�ه اي معلومات االتصال ع�ىل الرقم التايل 

07807829084
�����������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقام املدعي )حبيب عبدالرحيم ظاهر( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الخفاجي( بدال 
م�ن )الحجام�ي( فم�ن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل خمسة عرش 
يوماً من تاريخ الن�رش وبعكسه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدعي )حم�زه فارس ثعب�ان( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )السعيدي( 
بدال م�ن )الخزاعي( فمن لديه حق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل خمسة عرش 
يوماً من تاريخ الن�رش وبعكسه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )ترك�ي جاسم محم�د( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )الرفيع�ي( 
بدال من )عب�اوي( فمن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل خمسة عرش 
يوماً من تاريخ الن�رش وبعكسه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )كري�م جاسم محم�د( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )الرفيع�ي( 
بدال من )عب�اوي( فمن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل خمسة عرش 
يوماً من تاريخ الن�رش وبعكسه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقام املدع�ي )حسني رشي�ف جاسم( دعوى 
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله )امليايل( بدال من 
)خزاع�ل( فمن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل خمسة ع�رش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام املاده )22( م�ن قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
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سـنــوات عـلـى غـيـابـه.. أنـسـي احلـاج صـيـاد الـبـروق

لذلسك يبسدو الرتجسل عسن مسرح العيش 
رضورياً أحياناً لقياس الحموالت اإلعالمية 
الزائسدة للكتاب والفنانسن، وللوقوف عىل 
األحجام الحقيقية لنصوصهم ولنتاجاتهم 
العسزالء. وإذا التفتنسا قليساًل إىل السوراء لن 
يعوزنا االستدالل عىل هذه املقولة بالعديد 
من األسسماء التي تسّم تضخيمهسا وإعالء 
شسأنها ومنحها أرفع الجوائز واألوسسمة 
من قبل »حاضنات« آيديولوجية متباينة، 
حتى إذا تبدلت األزمنسة وانهارت العقائد، 
تبخسرت تلك األسسماء التي شسغلت الدنيا 
حضورهسا  واضمحسل  النساس،  ومسأت 
وخرجست أعمال أصحابها مسن التداول.يف 
حن أننسا ال ُنعدم يف الخانة املقابلة قامات 
من نوع آخر ما تزال رغم غيابها راسسخة 
يف وجدان القراء واملتابعن وحارضة بقوة 

يف املشهد الثقايف العربي.
يف ضسوء هذه التوطئة يحق لنا أن نسسأل، 
وبعسد مرور أربع سسنوات عىل غياب أنيس 
الحساج، عمسا إذا كان الصدى السذي خلّفه 
صاحسب »مايض األيام اآلتيسة« وراءه هو 
بحجسم »السدوي« السذي أحدثسه يف حياته، 
وهو الذي تبوأ سسلطات ومناصب ثقافية 
شستى، منذ دوره الريادي يف مجلة »شعر« 
وترؤسسه مللحق »النهار« الثقايف وإرشافه 
عسىل مجلسة »الحسسناء« وعسىل »النهسار 
العربي والدويل« وكتابته يف مجلة »الناقد« 
وتوليه رئاسسة تحرير »النهار«، وصوالً إىل 
زاويتسه األسسبوعية يف جريسدة »األخبار«. 
أعرف أن ال إجابة واحدة عىل السؤال إياه، 
باعتبسار أن األدب مسسألة ذوقية وحمالة 
أوجسه، ولكننسي أعتقسد أن أنسيس لسم يبن 
قصوره قبل ستة عقود عىل رمال السلطة 
والرتويج اإلعالمي واملناصب العابرة، لكي 
تطيح بما بناه أمسواج الزمن وأنواؤه، بل 
هسو مقرتن بالجنسون وروح التمرد شسيد 
بنيانه فسوق أكثر الصخسور صالبة وقدرة 

عىل مقارعة الزمن.
فمن غري املمكن أن نسستذكر صورة لبنان 
يف حقبتسه الوردية الزاهيسة دون أن يكون 
أنيس الحاج حارضاً فيها. وحيث تسستعاد 
بن حسن وآخر الصسورة شسبه اليوتوبية 
للبنان ما قبل الحرب، يبدو حضور صاحب 
أنيس فريسداً وشسديد السسطوع داخل تلك 
الصسورة التي تكاد اآلن أن تضمحل، بفعل 
التصحسر والعقم الفكسري وتفريغ الكيان 

من معناه.
لقسد حظسي صاحسب »السرأس املقطوع« 
بجملسة من الصفسات واملزايسا التي مكنته 
مسن منسح الحيساة الثقافيسة اللبنانية كل 
مسا تحتاجسه من أسسباب الجسدة والتنوع 

والحيويسة الدائبسة. ورغم أنه 
كان ركناً أساسسياً من أركان 
مجلة »شسعر« التسي خاضت 
مع »اآلداب« رصاعاً ال هوادة 
الشسعر  طبيعسة  حسول  فيسه 
أن  إال  ورشوطسه،  ووظيفتسه 
طبيعتسه السسجالية واّطالعه 
الغربية  الثقافة  الواسسع عىل 
لسم يمنعساه أبداً مسن التعمق 
والوقسوف  السرتاث  قسراءة  يف 
عسىل أرسار اللغسة األم، وهسو 
الذي اعتسر أن معرفة الرتاث 
هسي السرط السروري ألي 
تجاوز له.لقد بدا أنيس يف غري 
مكان وكأنسه يخوض الحرب 
عسىل جبهتن اثنتسن، أوالهما 
مسع الجدار السسميك للتقاليد 
الشعرية، حيث يعلن يف مقدمة 
»لن« بأن علينا إذا ما أردنا أن 
يتسم لنا خالص أن »نقف أمام 
هذا السسد ونبّجه«، وثانيتهما 

مع نفسسه حيسث لم يكن يأنسس إىل يقن، 
وحيسث الحقيقة عنده نص غسري مكتمل 
ينبغسي أن نعيد تنقيحه باسستمرار. كانت 
»لن« بهسذا املعنى تعبرياً صارخاً عن ضيق 
الشاعر بتصنيم الشعر واستهالك أشكاله 
وجمالياته إىل حد االبتذال، أكثر من كونها 
النموذج األكمل ملروع صاحبها الحداثي. 
لقد حذا أنيس حذو سوزان برنار يف اعتبار 
السروط  واملجانيسة  والتوهسج  اإليجساز 
الثالثسة األبرز لكتابة قصيسدة النثر، وعمل 

يف ديوانسه األول عىل تقويض 
البنيسة النحويسة واألسسلوبية 
املعروفسة للغة الشسعر، وعىل 
رضب العالقات التقليدية بن 
الكلمات والجمل، وعىل انتهاك 
األخالقيسات املتوارثة للكتابة، 
البعض  بحيسث أطلسق عليسه 

لقب القديس امللعون.
املأهسول  أنسيس  وألن جحيسم 
بالشسكوك كان الريبة التي 
ال بسد من دفعهسا للوصول إىل 
للطمأنينة.  األخسرى  الضفسة 
اإلعسالن  يف  يسرتدد  لسم  فهسو 
»فليذهب ملكوت القشعريرة 
صمتسي  خسذ  الهسول،  أبسا   \

وامنحني يسوع«.
عسىل أن أنيس املترم من بالدة 
األشسكال وتكرارها السسقيم، 
»أن  ذات مسرة  أعلسن  والسذي 
الشساعر ال ينام عىل لغة«، لم 

يشسأ أن يأرس نفسه يف نمط أو أسلوب، بل 
راح ينتقل من شساعرية التقويض والهدم 
إىل شساعرية االنبثساق والرجساء والشسغف 
بالجمسال. ففسي مجموعته املميسزة »ماذا 
صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة« تحول 
الشسعر إىل نسداء الهسث األنفساس للمنادى 
األنثسوي املدفسوع إىل أقايص الغيساب. لقد 
أشاح الشاعر بوجهه يف هذا الديوان عن كل 
ما يتصل بنداءات العدم وتسويغ الفوىض 
وهسدم الهيكل عىل من فيه، ورأى يف الحب 
املغامرة األعتى التسي تجعل الحياة جديرة 

بأن تعاش. ولهسذا فهو لم يرتدد يف تحويل 
املسرأة املعشسوقة إىل أيقونسة ومسالذ وِقبلة 
للكتابة، وال يف إشسهار حبسه العاصف عىل 
املأ: »انقلوني إىل جميع اللغات لتسمعني 
حبيبتسي \ انقلونسي إىل جميسع األماكسن 
ألحرص حبيبتي..\ فحبي ال تكفيه أوراقي 
\ وأوراقي ال تكفيها أغصاني \ وأغصاني 
ال تكفيها ثماري \ وثماري هائلة لشجرة 
\ أنا شسعوب من العشاق.«.. وهذا اإلعالء 
للمسرأة لم يتوقسف عند حسدود عمل واحد 
أو قصيسدة بعينهسا، بسل راح يتنقسل مسن 

مجموعة إىل أخسرى، متخففاً 
مسن وطسأة التكلسف وإغسواء 
الرتصيسع اللفظسي ومتجهسا 
إىل جوهسر الهسدف. كمسا بسدا 
الفارق شاسعاً بن لغة »لن« 
االنعكاسسات  مع  املتصاديسة 
السادو - مازوشية لتصدعات 
النفسس »إن جلدي مشسطور 
كالقلعسة \ عميق بالشسظف 
والعسكر \ كل ما أذكر أنني يف 
الخندق ألتهم جسدي فيموت 
\ فأحشو جثتي ندماً فيحيا«، 
وبن لغة »الرسسولة بشعرها 
الطويل حتسى الينابيع« حيث 
كل حسب حقيقسي هو سسْفر 
آخر للتكوين، وحيث يتخفف 
أنيس من تعريفاته السسابقة 
لقصيدة النثر، ليكتب ملحمة 
حبه الطويلة ونشسيد إنشاده 
الجديسد »أنسا امللملسم ألفساظ 
أن  قبسل  اقرأينسي   \ صسداِك 
يعرفونسي فأصل باكسراً إىل الحسب \ هذه 
رؤياِك بلغتي املنحنية \ هذا كنزك بلصوص 
يدي \ أنت التي تغري الحياة بجْهل صاعق 
\ هسي قصتسِك \ قصسة الوجسه اآلخر من 
التكويسن«. ويف »الوليمسة »، آخسر أعماله 
الشسعرية، يستكمل أنيس ميله إىل الحكمة 
اإلنسساني  الباطسن  واسستكناه  والتأمسل 
املسرع عىل مالبسساته املعقسدة. أما املرأة 
التي أفسرد لها معظسم كتاباته السسابقة، 
فسستخيل مكانها بشسكل جزئسي لقضايا 
بالحسرب  متعلقسة  أخسرى 
وخراب املكان ووحشة الكائن 
والوطسن املعطسل. صحيح أن 
العاطفسي  وجهسه  يف  الحسب 
قصائسد  يف  ماثساًل  سسيظل 
املجموعة، لكن الشاعر املقبل 
عسىل كهولته سسيرعه عىل 
املحبة، وسسيجعل من جسده 

وليمسة رمزيسة لسكل جائسع.
أنسيس  عسن  الكتابسة  أن  إال 
لسن تسستقيم بأي حسال دون 
نثسره  عنسد  قليساًل  التوقسف 
األخساذ الذي يضاهي شسعره 
يف النضسارة والليونة وإصابة 
الهسدف. وإذا كان إليسوت قسد 
أشسار يف أحد كتبه إىل أن النثر 
هو أحسد املعايسري األكثر دقة 
الشسعراء،  أحجسام  لقيساس 
فسإن هسذه اإلشسارة أكثر ما 
تصح عىل صاحسب »كلمات، 

كلمات«. فاللغة يف »خواتم« ليسست واقعة 
تحت وطسأة الرطانة والخشسونة اللفظية 
وامليوعسة اإلنشسائية، ولكنهسا تخسرج من 
مناجمها بريئة وطازجة ومثقلة باملعرفة 
وشسديدة التوهسج. ومع أنهسا تحمل نرة 
نبوية وفلسسفية واضحة، ولكنها ليسست 
لغة لرتبية اآلخرين وتبشسريهم وتلقينهم 
دروسساً يف األخسالق، ألن محورهسا األهسم 
هسو الحرية. ثمسة ُجمسل شسبيهة بالرَُّقع 
والتوقيعسات والخالصسات األخسرية ألغوار 
املعانسي. وثمة تعريفسات موجسزة للعالم 
وجنونه السسادر، تذّكرنا بشسذرات بودلري 
نيتشسه وسسيوران من ناحيسة، وترّدنا إىل 
املقسدس الديني ومراثي إرميسا واعرتافات 
أوغسسطن من جهسة أخسرى. ويف األحوال 
كلهسا ثمة انحيساز ال هوادة فيسه لدينامية 
الحيساة يف بعدها الديونيسزي الذي رأى فيه 
نيتشه أساساً لكل عمل فني أو إبداع خالق. 
وهسو ما يعززه قول إنيس يف أحد نصوصه 
»املميت هو ما ال يرتك بينك وبينه مسسافة 
تسسمح لك بإعسادة اخرتاعسه«. أو وصفه 
للفصاحة املفرطة بأنهسا »العدوان األكثر 
تشسويهاً لعذريسة الفسراغ«، وبأنها »جثث 

الكالم وقد رّقَيْت إىل مصاف املومياءات«.
ال أسستطيع، أخرياً، أن أختم هسذه املقالة 
دون أن أشسري إىل شسخصية أنسيس الحساج 
ذات الجاذبيسة الالفتة التي تجمع بن قوة 
الحضسور والتواضسع النبيسل، إضافسة إىل 
نوع من الكاريزمسا الخاصة التي لم ينفك 
وجهسه النوراني وجبينه الواسسع وعيناه 
املغرورقتسان براب الجمسال الدامع، عن 
رفدها بأسباب الرقة والحنو والحدب عىل 

كل من يلتقيه.
كانست ابتسسامته الخفسرة تسسبق يده إىل 
مالقاة أصدقائسه وزواره ومعجبيه الكثر. 
حتى إذا ما آنس من أحد تعليقاً سساخراً أو 
طرفة ملاحة، انقلبت ابتسسامته إىل قهقهة 
عاليسة تطيح بسكل ما ادخسره يف لحظات 
اللقساء األوىل مسن رصانسة ظاهرة.عىل أن 
الرقة املتناهية التي ميزت سسلوك الشاعر 
لسم تكن سسوى الجزء العلنسي من صالبته 
النسادرة يف وجه املرض املقيت الذي فتك به 
يف سني حياته األخرية، وهو الذي لم يعمد 
يوماً إىل التذمر واألنن والشسكوى. ولطاملا 
تسساءلت يف قرارتي وأنا أقرأ »لن«، مقدمة 
ونصوصساً، عمسا إذا كان أنسيس الحاج قد 
حدس يف أعمق أعماقه باملرض القاتل الذي 
سسيذهب ضحيته بعد خمسسن عاماً من 
قولسه »نحن صيدليو عشسبة الهالك الباّتة 
\ ال وجهة.. ال وجهة \ أرْسطن العافية \ 

وأهتك السرت عن وجه الرطان«!.

           شوقي بزيع

الذين يعتقدون أن معارصتنا للمبدعن هي نوع من الحجاب الرمزي الذي يمنعنا من قراءتهم بشسكل موضوعي وتحديد القيمة الحقيقية ملا أنتجوه، 
وأن قيمسة املبدعسن ال تتحدد إال يف ضوء الشسغور الذي يخلفونه وراءهم بعد الرحيل، ليسسوا مخطئن تماماً. ذلك أن الكثري من األسسماء تنتزع ملعانها 
الخلبي من عنارص خارجة عن اإلبداع، ومتصلة بسسلطة السياسسة أو اآليديولوجيا املهيمنة، أو املنر الثقايف الذي تشسغله وتسسخره للرتويج لنفسسها 

وتضخيم حجمها اإلبداعي الفعيل.

بغداد / المستقبل العراقي

»البيانسات الضخمة« مصطلح بسدأ تداوله يف 
تسسعينيات القسرن املسايض لتصنيسف قواعد 
املعلومات الكبرية جداً والتي تتضّمن نصوصاً 
وصور وتسجيالت وفيديو يجري مراكمتها يف 
حقول معينة، ما يسّهل فهم أنماط تحواّلتها 
وتحليل قوانينها لتحليلها والتنبؤ باتجاهاتها 

املستقبلية. 
منسذ مطلع األلفية الثالثة، ازداد اسستخدامها 
يف تطويسر قطاعسات عديسدة مثل السسجالت 
الحكومية وعلسم الفلك والجينيسات والتجارة 
اإللكرتونيسة والدعايسة واإلعسالن والرياضسة 
والطسب والشسؤون العسسكرية والتكنولوجيا 
والعمارة، لكن توظيفها يبدو أبطأ يف مجاالت 
معرفيسة أخرى تكسون اسستثماراتها يف عالم 

األعمال محدودة.
إال أن هسذا التدّفسق الرقمي الهائسل يحتاج إىل 
ربطسه بسسياقاته االجتماعيسة واالقتصادية 
والثقافيسة والسذي يتطلسب مزيداً مسن البحث 
من أجل تحققه حيث تفتقسد عملية تحليلها 
واسستقرائها إىل أسسس ومنهجيسات البحسث 
العلمسي يف اختيسار فرضية وعينسة ممثلة ما 
يعني استباط نتائج غري موضوعية ومتحّيزة 
أحياناً، إىل جانب تخّوفات دائمة بشأن انتفاء 
كلمسا  الشسخصية  والحريسات  الخصوصيسة 
تضاعف جمع بيانات أكثر وتّمت مشساركتها 

يف الشبكة العنكبوتية.
يف هذا السسياق، انطلق املؤتمر السنوي الرابع 
والعرين لس«جمعيسة املكتبات املتخّصصة/ 
فسرع الخليج العربي« يف مسسقط عند الثامنة 
من صباح أمس الثالثاء ويستمر حتى الثامن 
من الشسهر الجاري تحست عنسوان »البيانات 
الضخمسة وآفساق اسستثمارها: الطريق نحو 
»جامعسة  مسن  بتنظيسم  املعسريف«،  التكامسل 

السلطان قابوس«.
يهدف املؤتمر إىل »مناقشسة القضايا املتعلّقة 
بسإدارة البيانسات الضخمة واسستثمارها من 
أجسل الجمع بسن تطبيقسات الباحثن املهنن 
يف  واملسستخدمن  والنارشيسن  واألكاديميسن 
مجال دراسسات املعلومات والتخّصصات ذات 
الصلسة، وتوسسيع قيمة املعلومسات واملعارف 

املتأتية مسن الحجم الهائل للبيانسات املتاحة، 
وتعزيسز دور النارشيسن واملجهزيسن لخدمات 
املعلومسات يف تحليسل األرقام«، بحسسب بيان 

املنّظمن.
يناقسش املتحدثسون خمسسة محساور، هسي: 
»البيانسات الضخمسة وصناعسة املعلومسات«، 
و«األدوار  الضخمسة«،  البيانسات  و«إدارة 
األساسسية إلخصائّيي ومؤسسات املعلومات 
واملكتبات«، و«علم البيانات وبرامج املكتبات 

واملعلومسات«، و«ممارسسات وتجارب يف دول 
الخليج العربي«.

من بن األوراق املشساركة؛ »إسسهام البيانات 
رؤيسة  املسستدامة:  التنميسة  يف  واملعلومسات 
مسستقبلية« لس أنعام زاير جاسم من العراق، 
و«السياسسة الوثائقيسة يف املكتبات الجامعية 
يف ظل البيانسات الضخمة« لسس كريمة كباب، 
ومحمسد صالح نابتي من الجزائر، و«شسبكة 
بوابة البحسث ودورهسا يف إدارة تضخم النر 

العلمسي والتواصل بسن الباحثسن« لس صباح 
محمد كريم مسن ُعمان، و«الفهسرس العربي 
املوّحسد واملكتبسة الرقمية املوحسدة« لس صالح 
السسعودية، و«رهانسات األدوار  مسسند مسن 
املتغسرية ألخصائّيسي املعلومسات« لسس محمد 
أحمسد ثابت مسن مرص، و«التخطيسط لأدوار 
األساسسية ألخصائّيسي املكتبسات يف التعامسل 
مع البيانات الضخمة« لس يوسسف عيل الشيخ 

مصطفى من السودان.

املكتبات املتخصصة.. رهان عىل البيانات الضخمة
 نضال برقان 

كنُت أعرُف أطواَرِك كلَّها
يف الصبساِح تكونسن يف طْوِر 

الغيمِة
يف الضحسى تدخلسن يف طْوِر 

الزَّهرِة
ويف املساِء كان طْوُر الكنايِة 

طْوُرِك املفّضُل
أعسرُف  أعسْد  فلسْم  اآلن  أمسا 

شيئًسا
عسَن  فقسأْت  حسرٌب  ثّمسَة 

الّصسباِح
ويّتسمت سماَءنا

ًا  وأحالست قصاِئدنسا رصاخس
نّيئًسا ومواعَظ جوفاء.

***
كنُت أعرُف الطريَق إىل البيِت

عندما كنسِت تدخلن يف طْوِر 
الّشسرفِة

وعندما كنِت تدخلن يف طْوِر 
)امليجنا(

كنُت أعرُف الطريَق إيلّ.
***

ثّمة قنابُل تتفّجسُر يف الجواِر
وأخرى تتفّجسُر يف رأيس

ثّمة رصاٌص يطارُد الهواَء
ترتّبسُص  متفجسرٌة  وبراميُل 

بالقصيدِة
أنا اآلَن يف طْوِر ُجسّثسٍة

ترى.. يف أّي طْوٍر أنِت اآلن؟
***

ليَس  الجماعسِة  املسوُت مسع 
رحمًة تماًما

لكن يمكُن التعايُش مَعُه
يمكُن أن يكوَن حال مناسًبا

ُتريض به الحرُب كرياَءها

وَتقبُل به الناُس بفروسّيٍة
خسساراِتها  تسدرَك  أن  بعسَد 

الفادحَة
واألراضسن  السسماواِت  يف 

واملرايا
هذا ما َخلصُت إليِه

بعسَد أن جرّبُت املوَت مع غرِي 
جماعٍة

وبعَد أن اخترُت الدفَن
يف مقابَر جماعّيٍة.. شتى.

***
الحرُب ال تكوُن غرَي ذاِتها

يف سورّية يف العراق يف اليمن 
ويف غزة:

أّمهاٌت ُيقصفَن وهّن يسقن 
نباتاِتهّن الصغريَة

أطفاٌل تنهدُم عليهم السماُء
ملكسوِت  يف  نائمسون  وهسم 

الدعاِء
بناٌت بعمِر الضحكِة

الصواريسُخ  تفَجؤهسم 
والقذائُف

وهسّن يف الطريسِق إىل مواعيِد 
الياسمن

وشباٌب يذبحون
وهم يف كامِل أغنياِتهم

كلُّ هذا تفعله الحرُب
ال كراهيسًة بأحسٍد أو انتقاًما 

من أحٍد
فقط ألّنها الحرُب...

***
الحرُب يف طْوِر ذاِتها

مقسرٍة  طسْوِر  يف  البسالُد 
جماعّيٍة

الناُس يف الطْوِر الفجيعِة
والعدالُة يف عتمِتها الدامسِة

الفراِغ  تتبسادُل األطواَر مسع 
والعدِم والتاليش.

فـي طـور جـثـة

صسدر حديثاً عسن املركسز القومي 
للرتجمسة، القاهسرة، كتساب »نور 
من السرق: كيف سساعدت علوم 
الحضارة اإلسسالمية عىل تشسكيل 
للمؤلسف جون  الغربسي«،  العالسم 

فرييل، ترجمة أحمد فؤاد باشا.
القسارئ  الكتساب  هسذا  يصحسب 
معسه يف رحلسة ثقافيسة تنويريسة 
فريسدة يتعسرف خاللهسا إىل الدور 
الرائد للحضسارات القديمة عامة، 
والحضسارات العربيسة اإلسسالمية 
عسىل وجسه الخصسوص، يف إعادة 
تشسكيل العالم الغربي منذ بدايات 

عرص النهضسة األوروبية الحديثة 
والثورة العلمية والصناعية التالية 

لها.
فبينمسا كانست أوروبسا مكفنة ىف 
ظلمسات العصور الوسسطى، كان 
علماء الحضارة العربية اإلسالمية 
يتابعون أبحاثهم لتطوير املعارف 
والتقنيسات التسي حصلوهسا مسن 
الرتجمسات  كانست  ثسم  القدمساء 
مسن العربيسة إىل الالتينيسة دافعة 
ومحفزة لحسدوث التطورات التي 
أدت إىل اإلنجازات العلمية والتقنية 
التي تجني البرية ثمارها اليوم.

نور من الرشق.. كيف شكلت احلضارة 
اإلسالمية العالـم الغريب
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»براد بيت« يعيش يف روتني يوميأنوشكا يف أحدث ظهور هلا

عرشيني�ة  اطالل�ة  يف 
ظه�رت الفنان�ة أنوشكا 
يف أح�دث جلس�ة تصوير 
املص�ور  بعدس�ة  له�ا 
وارت�دت  فض�ة،  خال�د 
الفنان�ة الش�هرية خ�الل 

الجدي�دة، مالبس  الصور 
كالسيكي�ة ب�دت خاللها 

أصغر عمرًا.
ونال�ت الص�ور الجدي�دة 
التعليق�ات  م�ن  العدي�د 
م�ن محبيها ع�ى مواقع 

االجتماع�ي،  التواص�ل 
خصوًص�ا وأّن انوشكا لم 
تق�م بعم�ل أّي جلس�ات 
تصوير منذ سنوات عدة.

أنوش��ك�ا  أّن  ُيذك����ر 
تق�ّدم حاليًّ��ا برنامًج�ا 
تلفزيونيًّ����ا بعن��وان: 
أنوش����كا«،  »صال�ون 
تستضي���ف خالل����ه 
مجموع�ة م�ن الفنان�ن 
التسعينيات  نج�وم  م�ن 
والثمانيني�ات، وه�و م�ا 
للحدي�ث  البع�ض  دف�ع 
لربنام�ج  تقليده�ا  ع�ن 
»صاحب�ة السعادة« الذي 

تقدمه إسعاد يونس.
ق�د  أنوشك�ا  وكان�ت 
تقديم  نجحت مؤخ�رًا يف 
دور السي�دة املتسلّطة يف 
أوتيل«،  مسلسل »غران�د 
الذي شارك�ت يف بطولته 
مع مجموعة من النجوم، 
مم�دوح،  محمد  منه�م: 
وعم�رو يوس�ف، وأمينة 

خليل وغريهم.

منة فضايل تكشف عن زواجها الرسي
منة فض�ايل كان�ت نجم�ة الربامج 
اليوم�ن  م�دار  ع�ل  التليفزيوين�ة 
ع�رب  ظه�رت  حي�ث  املاضي�ن، 
برنامجن مختلفن يف وقت متقارب، 
وكش�فت كثري من تفاصيل حياتها 
الخاص�ة، وأعلنت للم�رة األوىل عن 
كونه�ا مطلق�ة، وه�ي معلومة لم 
يكن يعرفها أي م�ن جمهورها من 
قبل.منة فض�ايل.. تزوجت وتطلقت 

رسا!من�ة فض�ايل قال�ت يف برنامج 
»مع دودي« ع�رب شاشة النهار، إن 
الكل يعتقد أنها لم يسبق لها الزواج 
من قبل، ولكنها يف الحقيقة مطلقة، 
حيث تزوجت قبل سنوات وانفصلت 
ولكنها تكشف هذه الحكاية للمرة 
األوىل، منة فضايل رفضت الترصيح 
بمزي�د م�ن املعلومات ع�ن زواجها 
ال�ري، ولم تؤك�د أو تن�ف كونها  

تقص�د هنا أنها عق�دت قرانها عى 
املوسيق�ي  امل�وزع  األول  خطيبه�ا 
ع�ادل حق�ي ث�م تطلقت من�ه قبل 
الزف�اف، أم تقص�د زيج�ة أخرى ال 

يعلم عنها أحد شيئا؟
وأكدت منة فضايل خالل الحلقة أنها 
ترف�ض أن تكون زوج�ة ثانية ألي 
رج�ل مهما ك�ان، وباملقابل ترفض 
أن يت�زوج عليه�ا زوجه�ا بأخرى، 

وحينها سوف تنهي العالقة

عالقة منة فضايل بحلمي بكر!
وعى جانب آخر كش�فت يف برنامج 
»القاه�رة اليوم« م�ع إدوارد وريتا 
حرب، عن طبيع�ة عالقتها بامللحن 
حلم�ي بكر إثر عرض ص�ورة لهما 
معا وحديثه حينها حول أنه يرفض 
أن يت�زوج منة فض�ايل رغم تقربها 

منه، حيث ردت بأنها من املستحيل 
أن تفك�ر يف ال�زواج به ألن�ه يف مثل 

عمر جدها.

الكلمات الدالة
منة فض�ايل صور منة فضايل فيديو 

ط�الق منة فض�ايل من ه�و زوج 
منة فضايل من�ة فضايل وحلمي 

بكر منة فضايل أعمال.

تعهد النجم العاملي “براد بيت” 
بالتوقف عن ممارسة العالقة 
الحميم�ة، مل�دة ع�ام كامل؛ 
خالل محاولت�ه التخلص من 
زواج�ه بأنجلينا ج�ويل، األمر 
الذي حطم مالي�ن القلوب يف 

جميع أنحاء العالم.
الحميم�ة  العالق�ة  يقاط�ع 
مل�دة عام )1(يقاط�ع العالقة 
الحميمة ملدة عام )2(يقاطع 
العالق�ة الحميم�ة مل�دة عام 

)3(
وأفادت صحيفة “ذا صن أون 
الين”، الربيطانية، بأن النجم 
البال�غ م�ن العم�ر 54 عاما، 
يعي�ش يف روت�ن يوم�ي من 
والتأمل؛  والتماري�ن،  النحت، 
للتخلص م�ن حالته النفسية 

السيئة.
وكش�ف مص�در مق�رب من 
األخ�ري  أن  ع�ن  بي�ت،  ب�راد 
يحاول أن يج�د نفسه، حيث 
يأكل بشكل صحيح، ويقاطع 
الخمر، وأضاف املصدر: “كان 
يف عالق�ات عاطفي�ة ط�وال 

أصب�ح  أن  وبع�د  حيات�ه”، 
وحي�دا، فإنه يفع�ل أشياًء لم 
يك�ن بإمكان�ه القي�ام بها يف 
الساب�ق”. الجدي�ر بالذكر أن 
براد بيت انفص�ل عن زوجته 
أنجلين�ا ج�ويل، البالغ�ة م�ن 

يف  عاًم�ا،   42 العم�ر 
بع�د   ،2016 سبتم�رب 

عامن من الزواج، أنجبا 
خاللهما 6 أطف�ال، ويضعان 
اآلن اللمس�ات األخ�رية ع�ى 

طالقهما.

بع�د مش�اركتها بحف�ل األوسك�ار، ال تزال 
املمثلة ريتا حاي�ك برفقة زوجها يف الواليات 
متابعيه�ا  وتش�ارك  األمريكي�ة،  املتح�دة 

بتفاصيل هذه الرحلة املمّيزة. 
ومن ب�ن الصور الّت�ي نرشته�ا ريتا حايك 
ع�رب حسابه�ا الخ�اص بموق�ع التواصل 
اإلجتماعي إنستغ�رام، لفتنا صورتها مع 
زوجه�ا الدكتور عبدالله ربي�ز والسعادة 
تطغى ع�ى وجهها. وق�د أرفقت حايك 
الص�ورة بتعلي�ق ج�اء فيه »أن�ا إمرأة 

خارقة، عندما أكون معك«.

ريتا حايك
تتحول إىل إمرأة 

خارقة

احتفل�ت املمثلة ش�ارون ستون بعي�د ميالدها 
ال��60 عى شاط�ئ ميامي، حي�ث قضت يوما 
كامال مع حبيبها الجديد الذى ظهر معها ألول 
مرة من�ذ فرتة قصرية. واث�ارت صورهما عى 
البحر جدالً كبرياً نظراً اىل انه يبدو اصغر منها 
بكثري رغ�م انها ال تبدو يف عم�ر ال�60.وعلق 
نش�طاء مواقع التواص�ل االجتماع�ي خاتم 
م�ن األملاس وه�و ما جعل الك�ل يتساءل هل 
تم تق�ّدم لخطوبتها رسمي�اً؟ وهل ستتزوج 

شارون للمرة الثالثة؟
يذك�ر ان شارون تزوجت من قبل من مايكل 
جرينب�ريج ىف الف�رتة من ع�ام 1984 حتى 
عام 1990 ث�م تزوجت مرة أخرى من وفيل 

برونشتاين من عام 1998 وحتى 2005.

شارون ستون
حتتفل بعيد ميالدها 

الـ »60«

كث�رت التغريدات عرب تويرت إحتفاالً بمناسبة عيد املعلّم يف 
الساعات املاضية، ومن بن التغريدات األكثر تفاعالً يف هذا 
الشأن ما كتبه كّل من الفنان وائل كفوري والفنانة نجوى 
ك�رم. فاختار وائ�ل ونجوى الحديث ع�ن »الحرف« يف عيد 

املعلّم كّل عى طريقته املميزة.
وكت�ب وائل كفوري عرب حسابه الخ�اص بموقع التواصل 
اإلجتماع�ي توي�رت »ْمِسكت القل�م ِب إي�دي، َعنُكن إكتب 
قصي�ِدة، م�ا َكّفون�ي ح�روف الُحب، ص�ار َب�دّي حروف 

جديدي«.
 بدوره�ا، غرّدت نجوى كرم قائل�ًة » الحرف خاّلنا ننطق، 

يعني نحكي. هيدا اليل َميَّزنا عن كّل املخلوقات.. ينعاد 
عى كّل معلّم علّمنا الكلمة بالخري«.

ما الذي مجع بني كرم وكفوري؟

نرشت الفنانة اللبناني�ة  نانيس عجرم صورة 
لها عى حسابها الخ�اص عى موقع التواصل 
االجتماعي انستغرام من داخل النادي الريايض 

، وقد ظهرت عى وجهها مالمح التعب.
وأرفق�ت عج�رم الص�ورة بتعلي�ق كتبت فيه 

:« ي�زداد تمريني مع ابتسام�ة عريضة مهما 
اشتد مريض«.وتعاط�ف متابعو نانيس معها 

وانهالت التعليق�ات التي تمنت لها العافية 
والنشاط والتي أثنت عى جمالها املرشق 

بالرغم من املرض.

ماذا فعلت نانيس عجرم عىل الرغم
من مرضها؟

قال�ت الفنانة وفاء عام�ر يف ترصيح خاص 
ل�«الف�ن« أنه لم تجد أي مش�اكل يف التحدث 
باللهج�ة الصعيدية بع�د انضمامها ملسلسل 
»ن�ر الصعيد« م�ع النجم محم�د رمضان 
وال�ذى ب�دأت تصوي�ر أول مش�اهدها في�ه 

األسب�وع املايض، موضح�ة أنها 
قدم�ت أكث�ر م�ن دور صعي�دي 
سابق�اً ولديه�ا م�ن الخ�ربة ما 
م�ن  النوعي�ة  ه�ذه  يف  يكف�ي 

األدوار.
وأش�ارت وف�اء أنه�ا تحمست 
للمش�اركة يف املسلس�ل بسبب 
طبيعة الشخصية التي تجسدها 
ىف األح�داث، حي�ث انها جريئة 
وجديدة عليها لم تتعايش مع 
مثل ظروفها من قبل، مشرية 
إىل أنها ستكون سبب يف نقل 
املسلس�ل  أح�داث  وتط�ور 
وستكون زوجة لوالد محمد 
األح�داث.  ضم�ن  رمض�ان 

الصعي�د«  »ن�ر  مسلس�ل 
بطولة محمد رمضان، سيد رجب، 

وف�اء عام�ر، درة، دينا، عائش�ة ب�ن أحمد، 
عاي�دة رياض، محم�د عز، يوس�ف عثمان، 
مؤمن نور، هاجر أحمد، ومحمد حاتم، وعدد 
آخر من املمثلن الش�باب تألي�ف محمد عبد 
املعطي، وإخراج يارس سامي يف أوىل تجاربه 

اإلخراجية بالدراما التليفزيونية.

وفاء عامر: لـم أجد صعوبات 
يف التحدث بالصعيدي

حرضت النجمة داليا البحريي 
مع�رض  إفتت�اح  حف�ل  اىل 
الفن�ان أحمد فري�د الجديد 
ال�ذي يحم�ل اس�م >توأم 
حضور  وس�ط  ال�روح<، 

عدد من نجوم الفن.
وج�اءت املمثلة املرصية 
بصحب�ة زوجه�ا رج�ل 
سامي،  حس�ن  األعمال 
يف ظهور نادر له، خاصة 
وإن�ه ال يح�ب األض�واء، 
وإن ك�ان ق�د ب�دأ يدع�م 
زوجت�ه مؤخ�راً م�ن خ�الل 
التواج�د معها يف تصوير الجزء الرابع 
م�ن مسلسله�ا >زوج�ة مفروس�ة 

أوي<.
نض�ال  املع�رض  اىل  أيض�اً  وح�رض 
الش�افعي، وحن�ان مط�اوع، ومروة 
عب�د املنعم، وياسمن كس�اب، ودنيا 

عبد العزيز، وغريهم.
من جه�ة ثاني�ة، اختار 
بهي�ج  األزي�اء  مصم�م 
البح�ريي  حس�ن، 
لتكريمها يف عرض أزيائه 
السن�وي الخاص به هذا 
الع�ام، والذي استوحيت 
فكرت�ه م�ن أشه�ر م�ا 
العرص  فنان�ات  ارتدت�ه 
الذهب�ي، حي�ث يحم�ل 
>سينميني�ا<،  عن�وان 

واختار 12 فستاناً مما ارتدته فنانات 
الزم�ن الجمي�ل يف أشه�ر أعماله�ن 
الفنية، ووضع تعديالت عليها لتصبح 

مالئمة لوقتنا الحايل.

ظهور نادر لداليا البحريي وزوجها

ن�رش املمث�ل الس�وري تيم حس�ن صورة 
برفق�ة زوجت�ه االعالمّية املرصّي�ة وفاء 
الكيالن�ي، تظه�ر غمرهما لبع�ض، وذلك 
ع�رب حساب�ه الخ�اّص ع�ى اح�د مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، حيث ب�دا عليهما 

الحّب والسعادة.
وبحس�ب >نورت< ف�ان املمثل تيم حسن 
الرمضاني  السب�اق  سيخ�وض 

له�ذا الع�ام من خ�الل الج�زء الثاني من 
مسلس�ل الهيبة، والذي القى نجاحا باهرا 
ونس�ب متابعة عالية يف املوس�م السابق، 
وسيش�ارك يف هذا العم�ل ايضا العديد من 
املمثل�ن، ابرزه�م: نيك�ول ساب�ا، اويس 
مخلالت�ي، ملك�ة جم�ال لبن�ان السابقة 
فال�ريي اب�و شقرا، عب�دو شاهن واحمد 

الزين.

ردود فعل حول تيم حسن
ووفاء الكيالين

شارك�ت اإلعالمية األردني�ة عال الفارس 
التواص�ل  شبك�ات  ع�رب  جمهوره�ا 
اإلجتماع�ي، صورة جمعتها بأشقائها 
الت�ي  التعليق�ات  األربعة.وانهال�ت 
أش�ادت بالج�و العائ�يل املمي�ز، اىل 

جانب اشارة املستخدمن اىل الشبه الواضح 
بن األخوة، والتساؤل عمن تشبه عال أكثر.

وكان�ت الف�ارس ردت أخ�رياً ع�ى إتهامها 
بإج�راء عمليات تجميل قائل�ًة:< رش البلية 
ما يضحك، املواقع تبحث عن زيادة املتابعن 

فتلجأ اىل مثل تلك االخبار<.
وأضافت:< اقسم بالله ذمة الصحافة هذه 
األي�ام عجيب�ة غريب�ة، خلص�ت املواضيع 
واخبار العالم وكل يوم خرب وتأليف. مؤسف 

االنحدار<.

عال الفارس بني عائلتها

انجيلين�ا  املمثل�ة  أن  يب�دو 
جويل استطاعت تخطي أزمة 
طالقها م�ن املمثل براد بيت، 
وهذا التحّول بدا واضحاً بعد 
إعالن وسائل إعالم أمريكية، 
أن�ه وبعد أكثر م�ن عام عى 
تقدمه�ا بطل�ب الط�الق من 
زوجه�ا، أقدم�ت ج�ويل عى 

االرتباط برجل رابع ثري.
وتبّن أن حبيبها الجديد هو 
وبدأت  الجنسية،  بريطاني 

تواع�ده رساً منذ بداية العام 
2017، محاول�ة إبق�اء ه�ذا 
الخرب رسي أمام أوالدها لكي 

ال يصل إىل بيت.
وع�ن هذا املوض�وع، رّد براد 
بأن�ه يش�ّك يف نج�اح  بي�ت 
ه�ذا ال�زواج، خصوص�اً وأن 
زواجهما فش�ل.اشارة اىل أن 
سب�ق لج�ويل أن تزوج�ت 3 
م�رات: جون�ي يل ميلر وبييل 

بوب ثورنتون وبراد بيت.

هل ستتزوج انجلينا جويل للمرة الرابعة؟
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             المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفية، ع�ن نية البرتغال�ي جوزيه 
مورينيو، م�درب مانش�ستر يونايت�د اإلنجليزي، في 
تدعيم صفوف الشياطين الحمر، من الدوري األلماني، 

خالل الميركاتو الصيفي المقبل.
وقالت صحيفة “ميرور”، إن مانشستر يونايتد يرغب 
في التعاقد م�ع سوكراتيس باباستاثوبولوس، مدافع 
بوروسيا دورتموند، في الصيف المقبل، والمقدر ثمنه 

ب� 20 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة، أن مسئولي مانشستر يونايتد، 
تابعوا الدولي اليوناني، في أكثر من مناسبة، خالل 

الفترة الماضية.
وتابعت الصحيفة، أنه بالرغم من اهتمام مانشستر 
يونايت�د بضم توبي ألدرفيريل�د من توتنهام، إال أن 

الفريق يراقب سوكراتيس بصورة قوية.
وأش�ارت الصحيف�ة إلى أن تش�يلسي أيض�ا مهتم 

بالتعاقد مع الالعب اليوناني، لكن مانشستر يونايتد 
يتصدر سباق ضمه، بعد التقارير اإليجابية التي تلقاها 

مورينيو بخصوصه.

سعد قيس يعلن موافقته لالرشاف 
عىل الرشطة

            بغداد/ المستقبل العراقي

اب�دى الالعب الدول�ي السابق سعد قي�س سعادته 
الكبي�رة للدعوة التي وجهت ل�ه من الهيأة االدارية 
لنادي الشرطة الرياضي للعمل مشرفاً على الفريق 
االول بك�رة الق�دم في النادي الذي يعتبر تش�ريف 

ألي العب قبل ان يكون تكليف .
واك�د قي�س بحسب بيان لن�ادي الش�رطة اطلعت 
علي�ه “المستقب�ل العراق�ي”، ان “توجي�ه الدعوة 
ل�ي من رئيس الن�ادي اياد بنيان ومش�رف الفريق 
الحال�ي عل�ي الش�حماني بخص�وص التواجد في 
العاصم�ة بغداد للعمل مش�رفاً للفري�ق ، يؤكد ان 
االدارة الحالي�ة تسعى على ال�دوام الى رعاية ابناء 

الن�ادي الذين كانت لهم بصم�ة في االنجازات التي 
تحققت”.

واش�ار الى ان “الدعوة وبالرغم م�ن انها لم تدخل 
بواب�ة الصفة الرسمية من خالل اتصال هاتفي من 
قب�ل االدارة حت�ى االن لكنها كانت مدع�اة للفخر 
والسعادة كّون ان نادي الشرطة يعتبر البيت األول 
لسع�د قيس والع�ودة من جديد لخدم�ة هذا البيت 

الذي لواله لم وصلت لما انا عليه االن”.
عل�ي  الحال�ي  الفري�ق  لمش�رف  الش�كر  ووج�ه 
الشحماني الذي اثبت انه ينشد مصلحة النادي قبل 
مصلحت�ه الش�خصية بتنازله ع�ن المنصب ليؤكد 
ان االدارة الحالي�ة تستمع بش�كل جي�د لمناشدات 

الشارع الرياضي وجماهير النادي.

مورينيو جيهز لصفقة جديدة
من الدوري األملاين

الشباب تغيري أسم ملعب التاجيات

نيامر يرفض العودة
إىل باريس

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

ق�ررت وزارة الش�باب والرياض�ة، تغيي�ر أس�م ملع�ب 
التاجي�ات شمالي العاصمة بغداد الذي يتسع ل� 65 الف 
متفرج.وذكر بيان للوزارة تلقت “المستقبل العراقي”، 
نسخ�ة منه، أنه�ا “قررت إط�الق تسمية ملع�ب بغداد 
الدول�ي بدالً ع�ن ملعب التاجيات سع�ة 65 الف متفرج” 
مبينا ان�ه “سيتم إعتماد هذه التسمي�ة رسمياً التي ترمز 
ال�ى العاصمة بغ�داد، اذ تسع�ى الوزارة ال�ى إكمال مالعب 
بغداد واحداث نقلة نوعية في تشييد الصروح الرياضية”.

وأك�دت وزارة الش�باب، ان “التسمي�ة الرسمي�ة للملع�ب 
الرئيس�ي في مدينة البص�رة الرياضية ه�و ملعب البصرة 

الدولي سعة 65 الف متفرج.

المستقبل العراقي / متابعة             

في مفاجأة كبيرة، كش�فت تقارير صحفية، عن أن النجم 
البرازيل�ي نيمار دا سيلف�ا، ربما قد لع�ب بالفعل مباراته 

األخيرة بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفق�ا لصحيف�ة “ABC” اإلسبانية، ف�إن نيمار قد أخبر 
وال�ده بأنه ال يري�د العودة مجددا للن�ادي الباريسي، فيما 
أعط�اه الضوء األخضر لبدء المفاوض�ات النتقال محتمل 
إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.وكش�فت الصحيفة أن 
صاح�ب ال�26 عاما على استعداد للتخلي عن راتبه الكبير 
في فرنسا لتسهيل إتمام الصفقة، حيث غاضب من معاملة 
جماهير نادي العاصمة الفرنسية، وأدرك أنه أخطأ بالرحيل 
ع�ن برشلونة.وأشارت الصحيفة إل�ى أن الصفقة من المتوقع 
أن تكل�ف ريال مدريد حوالي 300 مليون ي�ورو، بينما قد تضطر إدارة 
الملك�ي إلى إدراج نجم كبير أو أكثر ف�ي الصفقة من أجل إقناع إدارة 

باريس ببيع  نيمار، وتحديدا الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما.

عبطان يشكل جلنة إلقامة إحتفاالت مجاهريية برفع احلظر
             بغداد/ المستقبل العراقي

والرياض�ة،  الش�باب  وزي�ر  وج�ه 
بتش�كيل  عبط�ان،  الحسي�ن  عب�د 
باقام�ة احتفاليات  لجنة مختص�ة 
جماهيري�ة مركزي�ة ف�ي مالع�ب 
بغ�داد والمحافظات احتف�اًء برفع 
الحظ�ر الكلي عن المالعب العراقية 
حال اقراره ف�ي االجتماع المرتقب 
لالتح�اد الدول�ي لك�رة الق�دم في 
الش�هر  م�ن   16 ف�ي  كولومبي�ا 

الجاري.
وأك�د عبطان بحسب بي�ان للوزارة 

العراق�ي”،  “المستقب�ل  تلقت�ه 
“ض�رورة ان تقي�م وزارة الش�باب 
بالتع�اون مع المؤسس�ات المعنية 
احتف�االت تعكس البهج�ة والفرح 
العراق�ي بتحقيق النص�ر الرياضي 
جماهي�ره  ع�ن  الحي�ف  ورف�ع 
بع�ودة اقام�ة المباري�ات الرسمية 
عل�ى أرضه”.ودع�ا وزير الش�باب 
الش�عب  ابن�اء  “كاف�ة  والرياض�ة 
العراق�ي بش�كل ع�ام والجماهي�ر 
الرياضية بش�كل خاص للمشاركة 
ف�ي ه�ذه االحتفالي�ات واالبتع�اد 
ع�ن اي طريق�ة لالحتف�ال ممك�ن 

ان تسب�ب االذى للغي�ر م�ن قبي�ل 
اط�الق العي�ارات الناري�ة وغيرها 
م�ن التصرف�ات التي التلي�ق بابناء 

العراق وشبابه”.وأشار الى ان 
ستعلن  المشكلة  “اللجنة 

تفاصي���ل ومواعي�د 
االحتفاليات  واماكن 
ستنطل����ق  الت�ي 
بعد  مباش�����رة 
االع��الن الرسمي 
الحظر  رف�ع  ع�ن 
الكروي في وق�ت 

الحق.

             بغداد/ المستقبل العراقي

قررت إدارة نادي نف�ط الوسط تغريم جميع 
العب�ي الفريق، عقابا لهم عل�ى تراجع األداء 
التع�ادل السلب�ي أم�ام  والنتائ�ج، وآخره�ا 
الصناع�ات الكهربائي�ة، ف�ي الجول�ة 18 من 

الدوري العراقي.
وقال نائ�ب رئيس نادي نف�ط الوسط، هيثم 
بعي�وي، في تصريحات خاص�ة لموقع كورة 
الرياض�ي: “اإلدارة ق�ررت خص�م %50 م�ن 
رواتب الالعبين لش�هر م�ارس/ آذار الجاري 
الفري�ق ف�ي  نتائ�ج  تواض�ع  عل�ى خلفي�ة 

الدوري”. 
وأضاف: “التعادل أمام الصناعات الكهربائية 

أشبه بالخس�ارة، وأهدر العبونا 
فرصا كثيرة”.

وأك�د: “ق�رار اإلدارة سينف�ذ، 
الش�هر  روات�ب  وسنؤخ�ر 
الج�اري، وفي ح�ال استمرت 
سنق�وم  السلبي�ة،  النتائ�ج 
بخصم الراتب بأكمله، فاإلدارة 

لم تقص�ر مع الالعبي�ن، ومن 
حقه�ا أن تحاسبهم بع�د تراجع 

النتائج”.وأت�م: “سياسة اإلدارة بالعقوبات 
المالي�ة ستستمر، لحين أن يراجع الالعبون 

ذاتهم من أجل العودة مجددا لالنتصارات”.
ُيشار إلى أن نفط الوسط، يحتل بالمركز 12 

برصيد 21 نقطة.

           المستقبل العراقي / وكاالت

أحرز كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، 
هدف�ي فريق�ه في مرم�ى مضيف�ه إيبار، 
امس السبت، في إط�ار الجولة ال� 28 من 

عمر الليجا.
وافتت�ح ال�دون، النتيج�ة ف�ي الدقيقة 

34، بعدم�ا استل�م ك�رة طويل�ة من 
لوكا مودريت�ش، دخل بها منطقة 
الج�زاء، إل�ى أن اسكنها الش�باك 

على يمين حارس إيبار.
ووفق�ا لحساب “مست�ر شيب”، 

استطاع النج�م البرتغالي، التسجيل 
التوال�ي،  عل�ى  السابع�ة  للمب�اراة 

بمجم�وع 12 هدًف�ا، وه�و رق�م ل�م 
يتحقق منذ 4 أعوام.

ويشير الحساب، إلى أن كريستيانو استطاع 
التسجيل في 12 مب�اراة على التوالي في عام 
2014، خالل الفترة بين شهري أغسطس/آب 

ونوفمبر/تشرين ثان.

نفط الوسط يغرم العبيه

رقم جديد لكريستيانو رونالدو
لـم يتحقق منذ »4« أعوام

الزوراء يتوجه غدًا اىل البحرين للقاء املنامة
           بغداد/ المستقبل العراقي

تتوجه بعثة فريق الزوراء، غداً األثنين، 
الى البحرين.

وح�دة  آخ�ر  الن�وارس  وأج�رى 

تدريبي�ة قب�ل التوج�ه ال�ى البحري�ن 
لمواجهة المنامة البحريني يوم االثنين 
المقبل ف�ي الجولة الرابعة للمجموعة 

الثانية لكأس االتحاد االسيوي.
وكان من المفت�رض أن يلعب الزوراء 

عل�ى أرض�ه م�ع المنام�ة البحريني، 
الثالثاء الماضي لكن االتحاد اآلسيوي، 
قرر تأجيل مباراتين في كأس االتحاد، 
ال�ى نيس�ان المقبل، في انتظ�ار قرار 
]الفيف�ا[، برف�ع الحظ�ر ع�ن خوض 

ف�ي  الرسمي�ة  الدولي�ة  المباري�ات 
العراق.

ويجتمع كونغ�رس الفيفا في 16 من 
الش�هر الج�اري، وأدرج ف�ي ج�دول 
أعماله رفع الحظر عن مالعب العراق.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يراق�ب نادي باريس سان جيرمان 3 نجوم من 
تش�يلسي، تمهيًدا لضم أحده�م على األقل، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وم�ن المتوقع أن يج�ري النادي الفرنسي 
تغييرات كبيرة في صفوفه الموسم 

المقب�ل وذل�ك بعد صدم�ة الخروج مبك�ًرا من 
دوري األبطال ه�ذا الموسم على يد ريال مدريد 
اإلنجليزية  اإلسباني.ووفقا لصحيفة “ميرور” 
فإن إدارة س�ان جيرمان قد حددت العب وسط 
تشيلسي نجولو كانتي كأولوية للتعاقد معه في 
الصيف، كم�ا أن النادي الباريس�ي يراقب أيًضا 
تيب�و كورتوا ح�ارس المرمى، وإيدي�ن هازارد 

صانع األلعاب.ويعتب�ر الثنائي هازارد وكورتوا 
ضمن األسماء المطلوبة في ريال مدريد الصيف 
المقبل أيًضا، حيث يستعد النادي الملكي إلجراء 
صفقات من العيار الثقيل.ويحتل تشيلسي حالًيا 
المرك�ز الخامس في ترتي�ب البريمييرليج وقد 
يتسبب فش�ل البلوز في التأه�ل لدوري األبطال 

بالموسم المقبل في رحيل أكثر من نجم كبير.

سان جريمان يراقب ثالثي تشيليس ويستعد ملعركة
ضد ريال مدريد

جريزمان يتخذ أوىل خطواته نحو برشلونة

االثنني املقبل.. إحتاد الكرة خيتار الشعار الرسمي لبطولة الصداقة

برشلونة تتعاقد مع خليفة إنييستا

           المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، ع�ن اتخاذ 
الفرنس�ي أنط�وان جريزم�ان، الع�ب 
أول�ى  اإلسبان�ي،  مدري�د  أتلتيك�و 
خطواته نحو الرحيل إلى برشلونة، 

في الصيف المقبل.

وقال�ت صحيفة “سبورت” الكتالونية، 
إن جريزم�ان يبحث بالفع�ل عن منزل 
في برشلونة، موضحة أن زوجته إريكا 
تش�وبيرينا، كانت ف�ي المدينة للبحث 
عن منزل، منذ مباراة البارسا وأتلتيكو 

مدريد األخيرة بالدوري.
إريك�ا  أن  إل�ى  الصحيف�ة  وأش�ارت 

استمرت في البحث عن منزل بواسطة 
إحدى الش�ركات المتخصصة في ذلك، 
وزارت ع�دة أماك�ن بالمدين�ة ومنه�ا 
المنطق�ة الت�ي يسك�ن فيه�ا ميس�ي 

ولويس سواريز.
ولفتت إل�ى أن زوجة جريزمان غادرت 
برشلون�ة، دون االستق�رار على منزل، 

لبحثه�ا ع�ن مك�ان مناس�ب يضاهي 
م�ا تعي�ش فيه حالي�ا من حي�ث األمن 

والراحة.
يش�ار إلى أن عقد جريزم�ان، يتضمن 
شرطا جزائيا قيمته 100 مليون يورو، 
ويخط�ط البارس�ا لدفعه ف�ي الصيف 

المقبل من أجل ضمه.

         المستقبل العراقي / متابعة
 

شكل االتح�اد العراقي لك�رة القدم، 
لجنة فنية متخصصة الختيار التصميم 
الرسم�ي لبطولة الصداقة الت�ي ستضيفها 
البص�رة ف�ي 21 م�ن الش�هر الج�اري يمش�اركة 
منتخبات قطر وسوريا فضال على المنتخب العراقي.

وذكر بيان العالم االتحاد تلقت�ه “المستقبل العراقي”، 
أن “اللجن�ة تألقت من الدكتور عبد الجليل مطش�ر عبد 
الجلي�ل دكت�وراه فلسف�ة التصمي�م الكرافيك�ي استاذ 
التقنيات الطباعي�ة والدكتور معتز عناد غزوان االستاذ 
المساعد بكلية الفنون الجميلة واالستاذ عدنان النقاش 
عميد معهد التراث اختصاص تصميم طباعي فضال على 
عض�و المكتب االعالم�ي لالتحاد حسي�ن الخرساني”.

وأضاف، ان “اللجنة ستعقد يوم االثنين المقبل إجتماعاً 
ف�ي مقر اتح�اد الكرة للكش�ف ع�ن التصمي�م االفضل 
والذي سيتم اختياره شعاراً رسمياً للبطولة”.يش�ار الى 
ان اتحاد الكرة اطلق يوم أمس مسابقة الختيار تصميم 
بطولة الصداقة الدولية االولى اذ استقبل االتحاد الكثير 
م�ن التصاميم المختلفة من فناني�ن محترفين واخرين 

هواة.

             المستقبل العراقي / وكاالت

ذك�رت وسائل إعالم برازيلية، أن ناديي برشلونة 
وجريميو توصال التف�اق، يسمح بانتقال العب 
الوسط البرازيلي، أرثر ميلو، لصفوف البارسا، 

اعتبارا من كانون الثاني 2019.
وأفاد موق�ع ]جلوبوسبورت[ بأن برشلونة 
وجريمي�و، توصال التفاق بقيم�ة نحو 30 
ملي�ون ي�ورو، باإلضافة إل�ى 10 ماليين 
كمتغي�رات، إال أن الناديي�ن ل�م يعلن�ا عن 

الصفقة رسمياً.
وأضاف الموق�ع أنه تم التوصل لالتف�اق، عبر المدير 
التنفيذي لجريميو، كارلوس أموديو، ومحامي الفريق 
البرازيل�ي، جابييرل فييرا، اللذين وص�ال إلى إسبانيا، 
ه�ذا األسبوع، وتواصال بش�كل مستمر مع مسؤولي 
برشلونة.وبحس�ب وسائل اإلعالم، ت�م إنهاء االتفاق 
أم�س، بع�د يوم م�ن ع�ودة أرث�ر ]21 عام�اً[ - الذي 
يوصف بخليفة أندريس أنييستا- للمالعب، في دوري 
والية ريو جراندي دو سول، بعد غيابه لنحو 100 يوم 

بسبب اإلصابة.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: تنتظ�رك فرص له�ا عالقة بما أنج�زت يف املايض 
تواكبها بمهارة كبرية وتفكر يف دراسة وتفرح للتطورات.

عاطفي�اً: يعيطك الرشيك نصائح تستفي�د منها، ويسود 
العالق�ة به فت�ور ألنك غ�ري مستع�د لتقب�ل مالحظاته. 

صحياً: تدرك أن لصحتك حصة كبرية يف حياتك

مهني�اً: تعقد اتفاق�ات مهنية مناسب�ة وتلفت نظر بعض 
النافذين والقادرين.عاطفياً: كن شجاعاً وصادقاً وال تخْف 
م�ن تجربة جديدة تخوضها مع أح�د األشخاص املحيطني 
بك.صحياً: علي�ك باتباع نظام غذائي منظ�م واالبتعاد عن 

اإلرهاق وحاول معرفة كيف تواجه األحداث بهدوء

مهنياً: تت�اح لك فرصة تويل اإلرشاف عىل أحد املش�اريع، 
لكن األمر يسبب بعض االحتكاكات، فكن واثقاً بنفسك

عاطفي�اً: تم�ي م�ع الرشي�ك أوقات�اً جي�دة، وتش�عر 
باالنسج�ام يف محي�ط العائل�ة، م�ا ينعك�س إيجاباً عىل 

وضعك النفيس

مهنياً: تكمن قّوتك يف رسعة البديهة والقدرة عىل اإلقناع، 
وتالي�اً يسهل علي�ك التفاوض وإقامة ح�وار بّناء ومثمر 
وتحق�ق نجاحاً باه�راً. عاطفياً: إنه يوم الش�غف والحب 
فقد تنش�أ بينك وبني أحد زمالئك قصة حب، بعدما يكون 

هذا األخري قد خرج من عالقة حب

مهني�اً: تظهرأشياء دفع�ة واحدة تجعل�ك يف وضع يحتم 
علي�ك مضاعفة مجهودك يف العم�ل لتحصل عىل زيادة يف 
الرات�ب أو عىل الرتقية التي وعدت بها. عاطفياً: التوقعات 
العاطفي�ة تش�ري إىل احتم�ال تدخ�ل بع�ض األشخ�اص 

القريبني منك ما قد يسبب بعض املشاكل الصغرية

مهني�اً: تخرج بأفكار مثرية لإلعجاب، املهم ان تأخذ بعني 
االعتبار كل التفاصيل وأال تذهب نحو إهمال ميسء اليك

عاطفي�اً: تعي�ش تقارب�اً مع أحده�م يطلب من�ك الحب 
ويمنح�ك املزي�د م�ن الش�غف، فتبادل�ه باملث�ل وتتأجج 

املشاعر أكثر فأكثر

مهنياً: ابتعد عن النزاعات والخصومات غري املجدية، أنت 
تحتاج إىل حليف ق�وي ونافذ يف العمل وليس إىل املزيد من 
السلبيات.عاطفياً: تش�هد ه�ذا الي�وم اضطرابات كثرية 
وخصوص�اً م�ع املقرب�ني والعائل�ة والج�ريان، إذ تحاول 

فرض آرائك عليهم ما ينعكس سلباً عليك

مهني�اً: م�ن املمك�ن أن تواجه تراجع�اُ م�ا، أو نزاعاً مع 
سلطة، كذلك قد تطلب إليك التضحية يف شأن معقد

عاطفي�اً: م�ن املفيد أن تحمي عالقت�ك بالرشيك اليوم، ال 
تواجهه بغضب وال تتخذ اي قرار بشأنه

مهنياً: تجّنب النقاشات الحاّدة، تشعر أنك تراوح مكانك، 
عليك أخذ املبادرة والظهور بأفضل صورة.

عاطفي�اً: حيات�ك العاطفي�ة هي مصدر ف�رح لك وتمدك 
بالصف�اء الك�ايف للنظ�ر إىل ك�ل شؤونك األخ�رى بتفاؤل 

وهدوء

مهنياً: تتمتع بش�عبية جّيدة، لذلك تنجح يف تشكيل فريق 
أو يف قي�ادة تي�ار مع�نّي أو تنظي�م حلق�ة وورشة مهمة 
حسب اختصاصك وتوجّهك. عاطفياً: تبذل جهوداً ظاهرة 
لتكون أكثر تعاوناً م�ع الرشيك، كذلك تسعى لكي تنفتح 

أكثر عىل الناس الذين يكّنون لك اإلعجاب

مهني�اً: ابتع�د عن الخالف�ات والعدائية والك�الم الجارح، 
�ل املوضوع�ات الحّساس�ة واملعّق�دة اىل وق�ت آخ�ر  وأجِّ
يك�ون فيه الح�ظ اىل جانبك.عاطفياً: تك�ون لّيناً ولطيفاً 
م�ع الحبيب، وتبادله املش�اعر الرقيقة والك�الم اللطيف، 

وتكسب قلبه وحّبه أكثر فأكثر

مهني�اً: تظه�ر بلبلة وتش�تد الضغوط علي�ك، وربما تجد 
نفس�ك يف مواجه�ة صعبة، لكن�ك تكسب ثق�ة اآلخرين. 
عاطفياً: الغرية القاتل�ة عند الرشيك ترفع عنده منسوب 
الش�ك، فس�ارع اىل معالج�ة املوضوع قبل ف�وات األوان. 

صحياً: االبتعاد عن اللحوم بعض الوقت يكون مفيداً

احلوتالعذراء

ازدياد جتميل الوجه بسبب السيلفي
الذاتي�ة  الص�ور  إن  تجمي�ل  جراح�و  ق�ال 
)سيلف�ي( يمك�ن أن تظهر الوج�ه مختلفا 
وتبدو فيها األنوف أكرب من حجمها الطبيعي، 
وأضافوا أنهم شه�دوا زيادة كبرية يف اإلقبال 
عىل عمليات التجميل م�ن أشخاص يريدون 

أن يصبحوا أجمل يف صور السيلفي.
وق�ال بوري�س باسكوف�ر م�ن كلي�ة ط�ب 
روتجريز نيوجريزي يف نيوارك ”ُيخرج مرىض 

أق�ل من سن األربعني هواتفه�م ويقولون يل 
إنهم ال يحبون شكلهم“.

روي�رتز  م�ع  هاتف�ي  اتص�ال  يف  وأض�اف 
هيل�ث ”إنهم يظه�رون يل صورهم السيلفي 
ويش�تكون من األنف... اضطر لتوضيح أني 
أتفه�م كونهم غري مرسورين ولكن ما يرونه 

مغاير للحقيقة“.
وأظهر استطالع أجرته األكاديمية األمريكية 

لجراح�ي تجمي�ل وترمي�م الوج�ه أن 42 يف 
املئة من الجراح�ني استقبلوا مرىض يريدون 
الخضوع لعمليات لتحسني صورهم السيلفي 

وصورهم عىل وسائل التواصل االجتماعي.
وأوضح باسكوفر وزم�الؤه يف دورية )جاما 
لجراح�ة تجمي�ل الوجه( أن التش�وه يحدث 
يف ص�ور السيلفي بسبب اق�رتاب الوجه من 

عدسة الكامريا.

»تويرت« تتيح توثيق احلسابات جلميع املستخدمني
أعلن املدير التنفيذي لتويرت، 
جاك دوريس، عن نية املوقع 
إتاحة توثيق الحسابات أمام 
جمي�ع املستخدم�ني، فيما 
ل�م يفص�ح ع�ن معلومات 
كيفي�ة  بش�أن  تفصيلي�ة 

تنفيذ عملية التوثيق.
ح�ي  ب�ث  خ�الل  ورّصح، 

“بريسكوب”:  تطبي�ق  عرب 
“تتج�ه الني�ة إىل فت�ح باب 
أم�ام  الحساب�ات  توثي�ق 
خ�الل  وذل�ك  الجمي�ع”، 
نقاشه ح�ول طرق التعامل 
م�ع اإلشاع�ات، إىل جان�ب 
أسالي�ب مكافح�ة املحتوى 

غري القانوني.

فيما توّقع تقنيون أن عملية 
التوثي�ق ستتم ع�رب إدخال 
بيانات وحسابات اجتماعية 
مث�ل  للمستخ�دم،  أخ�رى 
أي  أو  فيسب�وك  حساب�ات 
بريد إلكرتوني أو عن طريق 
رفع ص�ورة رقمي�ة ملستند 

إثبات هوية حكومي.

X هواوي »ينقل« ميزة من آيفون
قال�ت تقاري�ر إعالمي�ة إن رشكة 
»هواوي« الصيني�ة ستطلق قريبا 
هاتفها الجديد »ه�واوي بي 20«، 
وذلك خ�الل مؤتمر عاملي تحتضنه 

العاصمة الفرنسية، باريس.
ومن املنتظر أن تعلن هواوي، خالل 
هذا الحدث، ع�ن 3 أجهزة جديدة، 
هي »هواوي بي 20« و«هواوي بي 

20 اليت« و«هواوي بي 20 برو«.
وذك�رت املص�ادر ذاته�ا أن إطالق 
الس�وق  إىل  وإخراج�ه  الهات�ف 
سيك�ون يوم 27 م�ن شهر مارس 

الجاري.
إال أن أب�رز م�ا ج�رى كش�فه إىل 
ح�دود الساعة م�ن ترسيبات، هو 
أن الرشك�ة الصينية ستنقل إحدى 
املي�زات املتواجدة يف هات�ف »أبل« 

.X الجديد آيفون
وتعتم�د املي�زة عىل وج�ود نتوء يف 
الجزء العلوي من الش�اشة، والذي 
 ،»X تتمت�ع ب�ه هوات�ف »آيف�ون
من أج�ل استغالل جمي�ع جوانب 
الش�اشة »من الحافة إىل الحافة«، 

وفقا ملا ذكرت وكالة »سبونتيك«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
تب�دا بصمات أصاب�ع الجنني يف الظهور بعد م�رور حوايل 15 

اسبوعا عىل بدايه الحمل
تكل�م مع نفسك فه�ذا يجعلك أكثر ذكاء ولي�س مجنونا كما 

يعتقد البعض.
عك�س املعتقد ف�إن الش�وكوالته العالق�ة له�ا بظهور حب 

الشباب.
نصف وجهك األيمن ال يطابق نصف وجهك األيرس فعادة هناك 

عني أكرب من األخرى و عادة األذن اليمنى أعىل من اليرسى.
احتمالية تذكرك ليشء كتبته بالحرب األزرق أكثر من احتمالية 

تذكرك لنفس اليشء مكتوبا بالحرب األسود.
ك�ان األطباء يرضب�ون املرىض قب�ل العملي�ة بمطرقة خلف 
الجمجم�ة ليفقدوا الوع�ي لفرتة حتى تم اكتش�اف التخدير 

الحديث.
حص�ان البحر : الذكر هو ال�ذي يحمل الصغار و ليس األنثى: 
الذكر يحم�ل كيسا بالقرب من بطن�ه. و تقوم األنثى بوضع 
البويض�ات يف ه�ذا الكيس حي�ث يتم اإلخص�اب داخل جسم 

الذكر و ليس داخل جسم األنثى.
يع�د جرس وايه�ي العظي�م أطول ج�رس يف العال�م و يقع يف 

جمهورية الصني الشعبية
يق�ال ان اول م�ن اسخ�دم املرايا ) امل�رآة ( ه�م اليونان قبل 

امليالد

كلمة تتسبب بالقلق واالكتئاب
غالب�ا ما يش�ار إىل الش�خص املكتئب إىل أن�ه من يعاني 
عادة من الش�عور بالحزن أو فقدان األمل، ولكن أظهرت 
دراسة جديدة أن استخدام كلمة تحديدا وبش�كل متكرر 

قد يحمل إشارات إىل اإلصابة بالقلق واالكتئاب.
وذك�رت الدراسة أن من يستخدم كلم�ة »أنا« والضمائر 
املف�ردة بصورة متك�ررة، سواء شفهي�ا أو كتابيا، فإنه 
ال يعن�ي بال�رضورة أنه نرجيس ومحب لذات�ه، ولكن قد 
يك�ون مريض�ا بالقلق واالكتئ�اب، وأنه يمتلك مش�اعر 

سلبية بشكل عام، وفقا ملجلة »هيلث«.
واستخل�ص باحثو الدراسة، التي ن�رشت يف مجلة »علم 
نف�س الش�خصية واملجتم�ع«، نتائجها م�ن اختبارهم 
ألكثر من 4700 شخص من الواليات املتحدة وأملانيا، من 
أج�ل رصد عدد املرات التي قالوا فيه�ا »أنا« يف أحاديثهم 

أو كتاباتهم.
وذكر الباحثون أن الشخص العادي يتحدث 16 ألف كلمة 
يومي�ا، بينما يستخدمون الضمائر املفردة بمعدل 1400 

مرة بش�كل يوم�ي، يف حني أن م�ن يعانون م�ن اكتئاب 
ومشاعر سلبية يرددون هذه الكلمة 2000 مرة يوميا.

كما نفت الدراسة نتائج بعض الدراسات السابقة، والتي 

أشارت إىل أن النساء يستخدمن كلمة »أنا« بصورة أكرب، 
عند تعرضهن لإلحباط، مؤكدة أنهن يتساوون تماما مع 

الرجال املصابني باإلحباط.
وتق�ول أليس�ون تكمان، وه�ي عاملة أبح�اث يف جامعة 
أريزونا ومعدة الدراسة الجديدة، إن استخدام كلمة »أنا« 
والضمائر املفردة يف الحديث، يمكن أن يساعد يف الكشف 
عن مرور الش�خص بمش�اكل يف الصح�ة العقلية بوجه 

عام، وليس مروره باالكتئاب عىل وجه الخصوص.
وأوضحت أن »الرتكيز عىل الذات هو أمر جيد، ولكن عندما 
يك�ون زائ�دا عن الحد فإنه مؤرش ع�ىل وجود خطأ ما يف 
الشخصية«.ونصحت تكمان الجميع بأن يكونوا مدركني 
الستخ�دام للضمائ�ر املفردة، يف أحاديثه�م أو كتاباتهم، 
ألنه قد يكون بمثابة تقييم ذاتي جيد لحالتهم العاطفية، 
كما أنه قد يساعدهم يف الكشف عن األشخاص املحيطني 
بهم، الذي�ن يمرون بحالة نفسية سيئ�ة، مثل األصدقاء 

واألقارب املزعجني دائمي الحديث عن أنفسهم.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“ تكفي 3 أشخاص “ - 6 حبات بنجر - 1/2 كوب كبري خل تفاح - 1 
ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( سكر - 1 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام 

( زيت زيتون - 3 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( ملح - ماء
طريقة عمل الباذنجان املخلل

طريقة التحضري:
يغسل البنجر جي�داً، ثم يوضع يف إناء به ماء بحيث يغطيه بمقدار 10 

سم.
يوض�ع البنجر عىل ن�ار عالية حتى يغ�ي، ثم تخفض درج�ة الحرارة 
وي�رتك مل�دة 35 دقيق�ة، وحتى ينضج، يمك�ن اختب�ار النضج بغرس 

شوكة يف البنجر.
يرفع البنجر من عىل النار، وتنزع قشوره باليد.

يخل�ط ك�ال من امللح، و خل التفاح، و السك�ر، و زيت الزيتون، و املاء، 
جي�دا ثم يقط�ع البنجر اىل حلقات رقيقة و يوض�ع يف هذا الخليط ملدة 

نصف ساعة.
يوض�ع البنجر يف برطم�ان جاف ونظيف محكم الغل�ق ثم يضاف إليه 

مزيج املاء و السكر ويزود باملاء حسب الحاجة حتى يغطيه و يغلق.
ي�رج الربطمان جيداً حتى تختلط املكون�ات ثم يحفظ يف الثالجة لحني 

اإلستخدام.

خملل البنجر
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كـاريكـاتـير

عذراً منك أخي الكاتب صمويل جونس�ون، سأستعري منك عبارة شهرية 
وأحّوره�ا عىل ذوق�ي، بما أن زمن رسقة األفكار مباحة، وش�حة اإلبداع 
متوف�رة.. وبكثرة.فالكاتب يق�ول: »إذا تعبت من لن�دن تكون قد تعبت 
م�ن الحي�اة«، وأن�ا أق�ول: »إذا تعبت من الس�فر فش�خصيتك بخطر«، 
ه�ذا ليس رأيي الش�خيص فقط، إنما ه�و رأي الباحثني واالختصاصيني 
النفس�يني الذي�ن توصلوا يف نهاية دراس�ة أجروها ع�ىل مجموعتني من 
الطالب يف جامعة أملانية، إىل أن الس�فر يغذي الش�خصية. فتمت مقارنة 
املجموعتني، األوىل، لم تسافر خالل فصلني دراسيني خارج البالد، يف حني 
قض�ت املجموعة األخرى الفصل�ني بالكامل يف اكتش�اف أصقاع جديدة 
من العال�م. وقبل القيام بالتجربة ع�ىل املجموعتني، طلب من كل طالب 
يف كلتا املجموعتني اإلجابة عن أس�ئلة تخص انفتاحهم ومدى تعاطيهم 
االجتماعي، وتجاربهم الش�خصية ووعيهم واالس�تقرار العاطفي، وبعد 
عودة الطالب من الرحلة خضع الطالب من املجموعتني لالختبار نفسه.

والنتيجة كانت بالفعل الفتة جداً، فالطالب الذين سافروا جاءوا بنفسية 
مرح�ة وحلقوا يف مج�ال االختالط االجتماعي عىل عك�س الطالب الذين 
راوح�وا أماكنه�م. برصاحة، ال أعتقد أن هذه الدراس�ة كانت رضورية؛ 
ألنه وببس�اطة، من املنطق أن يدرك كل امرئ أهمية الس�فر والس�ياحة 
وزي�ارة أماك�ن جديدة حول العال�م، وتأثريها اإليجابي عىل ش�خصيتنا 
وتعاطين�ا م�ع اآلخري�ن، ودع�م حنكتن�ا االجتماعي�ة، وتعزي�ز ذكائنا 
باملعلوم�ات العامة، وتقبلن�ا للغري وجعل حتى حديثنا ح�ول املائدة مع 
األصدق�اء أغنى وأثرى. هناك ش�يئان ال أفهمهما يف الحياة، كره أحدهم 
للبطاط�س املقلية والس�فر، فع�اًل أتعجب له�ذا الكره ال�ذي يعترب غري 
منطقي، أنا أفهم أن الس�فر عىل الرغم من كل التسهيالت املحيطة به يف 
أيامن�ا هذه وكل املعطيات التي تجع�ل منه أمراً ممكناً، قد يكون متعباً، 
أفه�م، لكن كيف يمكن أن ترفض نعمة الس�فر؟ نع�م، إنها نعمة. ففي 
كل مرة أركب بها الطائرة أش�كر األخوين رايت عىل إبداعهما، وتس�خري 
خربتهما يف عالم الهندس�ة يف خلق »األعجوبة« التي نس�ميها »طائرة«. 
ففي كل رحلة تقوم بها تتعلم شيئاً، تقدر شيئاً وتعود محمالً ليس فقط 
بالذكري�ات، إنما بالثقافة التي تمد الش�خصية بجرع�ة زائدة من الثقة 
بالنف�س. عندما تعيش يف مكان واحد وتأل�ف مفرداته، يصبح كل يشء 
من حولك أش�به بطبيعة ثانية، لكن رسع�ان ما تقّدر كل النعم املتوافرة 
لديك عندما تس�افر وتكرس الروتني الذي تعيش�ه، حينها ستقدر أبسط 
األم�ور. الس�فر ه�و دواء يفيد الصحة ويغ�ذي الح�واس فيجعلنا نبدع 
أكثر، فمن يجيد الكتابة اإلبداعية ال بد أنه مسافر مبدع، ومن يعاني من 
الوحدة فالس�فر دواؤه؛ ألنه يف الس�فر يضطر املرء إىل أن يختلط بالغري 
ويتكل�م إىل غرباء، وعندما تس�افر مع أصدقاء تدرك الفرق الشاس�ع ما 

بني األصدقاء الحقيقيني واألصدقاء الفيسبوكيني الوهميني.
كما أن السفر هو أفضل دواء للذين يتقوقعون ويصبحون أرسى منطقة 
الراح�ة الخاصة بهم؛ فالس�ياحة تجربهم عىل مش�اهدة طريقة عيش 
اآلخري�ن لالس�تفادة منها وحم�ل بعض مما يمكن ترجمت�ه يف حياتهم 

اليومية عند عودتهم إىل ديارهم.

ام�ضاءات

اس�تعرضت نوكيا خالل معرض »MWC 2018« س�رة ذكية مزودة 
بتقنيات قد تنقذ حياة الكثري من البرش.

وصممت نوكيا هذه الس�رة بالتعاون مع رشكة »Kolon« الش�هرية 
لصناعة املالبس، ورشكة »GINA« التش�يكية، لكي تستخدمها قوات 
الرشطة وضب�اط حماية القانون، ورجال اإلطف�اء واإلنقاذ، والعديد 
م�ن الجهات املختصة بأعمال اإلغاث�ة، وقد صنعت من قماش خاص 
عاك�س للضوء ومق�اوم للماء. وأهم ما يمي�ز »FR Jacket« الجديدة 
هو التقني�ات التي تحتويها، إذ ُتمكن مس�تخدميها من قياس معدل 
رضب�ات القلب، ودرجة الح�رارة، فضال عن أجهزة االستش�عار التي 
تس�جل الحركة وتس�تطيع تحدي�د مكان صاحب الس�رة عن طريق 
ش�بكات GPS. وم�ن املفرض أن تطرح هذه الس�رة يف األس�واق يف 

غضون 12 إىل 18 شهرا.

ح�ّذر خرباء التقنية الرقمي�ة من ظهور فريوس تنص�ت جديد، يهاجم 
 »Wandera« الهواتف املحمولة الت�ي تعمل بنظام أندرويد. وأفاد موقع
بأن الربنامج املس�مّى »RedDrop«، يس�جل رسا كل ما يحدث بالقرب 
من أجهزة الهواتف الذكية العامل�ة بنظام أندرويد، ثم يفّرغ محتويات 
التس�جيل الصوت�ي يف برنامج تب�ادل امللفات. ويمكن للف�ريوس أيضا 
اس�تخدام الهاتف الذك�ي للدخول إىل املواق�ع اإللكرونية املأجورة، عرب 
حس�اب صاحب الهاتف، وتثبيت تطبيقات ض�ارة جديدة. يذكر أنه تم 
العثور عىل »RedDrop« يف أكثر من 50 تطبيق دويل متعارف عليه ضمن 
تطبيقات اإلنرنت، كتطبيق اآللة الحاسبة، والرّسام، وتطبيقات األلعاب 
 ،»RedDrop« والربام�ج التعليمي�ة. ويؤك�د الخرباء ع�ىل أن الف�ريوس
يرتب�ط بأجهزة األندرويد املحمولة منذ »اليوم صفر«، وال يوجد أي آلية 
حماي�ة ضده حتى ه�ذا اليوم، ولتجنب اإلصابة به�ذ الفريوس، ينصح 

الخرباء بتحميل التطبيقات من املتاجر الرسمية املعتمدة فقط.

كيف تتجنب فريوس التنصت ؟نوكيا تطلق »سرتة ذكية« واتس آب متنحك وقت أطول حلذف »الرسائل املحرجة«

هناك من يستمع لك جمانًا!

من�ح  ع�ىل  آب  وات�س  تعم�ل 
املس�تخدمني مزي�دا م�ن الوقت 
إللغاء أو حذف الرسائل املحرجة، 

يمكن أن يتجاوز الساعة.
الرس�ائل  تطبي�ق  اطل�ق  وق�د 
اململوك من قبل فيس�بوك مؤخرا 
للمس�تخدمني  تس�مح  مي�زة 
بحذف الرس�ائل املرس�لة، خالل 

فرة تصل إىل 7 دقائق فقط.
ويتم حاليا اختبار امليزة الجديدة 
ع�ىل هواتف أندروي�د، ومن غري 
الواض�ح م�دى رسع�ة طرحها 
حي�ث  العامل�ي،  املس�توى  ع�ىل 
ستس�تبدل الرس�ائل املحذوف�ة 

بعب�ارة »ت�م ح�ذف الرس�الة«.
ومنذ إط�الق امليزة العام املايض، 
القت استحسانا واضحا من قبل 
املس�تخدمني، ولك�ن م�ع وجود 
عيب واحد يتعل�ق بالحد الزمني 

املتمثل يف 7 دقائق.
ونتيج�ة لذلك، تم توس�يع نافذة 
 7( األصلي�ة  ثاني�ة   420 ال�� 
 68( ثاني�ة   4096 إىل  دقائ�ق(، 
دقيق�ة و16 ثاني�ة(. ووفق�ا ل� 
WABetaInfo، ف�إن امليزة تعمل 
ع�ىل جميع رس�ائل وات�س آب، 
بما يف ذل�ك ملفات GIF واملواقع 

وأرشطة الفيديو.

»ما هو املقابل املادي الذي يجب عيّل دفعه؟« 
س�ؤال يطرح�ه كثري م�ن األش�خاص عىل 
كريستوف بوش عندما يقربون من »كشك 
الثرثرة« الذي أنشأه يف إحدى محطات املرو 
بمدين�ة هامبورغ يف أملاني�ا. وعندما يجيب 
الرجل، البالغ من العمر 71 عاما، ذو املظهر 
الودود قائال: »ال مقابل... الخدمة باملجان«، 

تبدو املفاجأة عىل معظم األش�خاص، حيث 
يتساءلون: هل ال زال هناك خدمات باملجان 
يف أيامن�ا هذه؟ خاصة عندم�ا يتعلق األمر 
ب�يء ثم�ني، حي�ث يضح�ي ب�وش، وهو 
كاتب س�يناريو، بيء يعتقد معظم البرش 
أنه لي�س متوفرا لديه�م. والحديث هنا عن 
الوق�ت. ويف ملصق ع�ىل الج�دار الزجاجي 

للكش�ك، الذي أعده مكان كش�ك للوجبات 
الخفيفة يف محطة »إميلينشراس�ه«، تقرأ 
عبارة: »سوف أستمع إليك.. اآلن أو يف وقت 
آخ�ر«، ويف نهاية امللص�ق يوجد عنوان بريد 
إلكرون�ي ورقم هاتف. وعندما تجد ش�ارة 
حم�راء خارج الكش�ك، فإن ه�ذا يعني أنه 

مشغول. 

وقع�ت غوغل عق�د رشاكة م�ع وزارة الدفاع 
االصطناع�ي  ال�ذكاء  لعس�كرة  األمريكي�ة 
وتقني�ات التعلم اآليل، وبالتايل الس�يطرة عىل 
الخوف من س�يناريو نهاي�ة العالم عىل غرار 

.»Terminator« فيلم
وتعم�ل غوغ�ل رسا م�ع البنتاغ�ون من أجل 
مس�اعدة أس�طوله املكون من 1100 طائرة 
دون طيار عىل رصد الصور والوجوه واألنماط 

السلوكية، وتخطط الرشكة العمالقة يف مجال 
ال�ذكاء االصطناع�ي  التكنولوجي�ا لتطوي�ر 
بهدف تحلي�ل لقطات الطائ�رات دون طيار، 
 ،»The Intercept« أنب�اء  وكال�ة  وذك�رت 
الثالث�اء 6 مارس، أن الهدف النهائي للرشاكة 
هو تحسني األداء القتايل من خالل مكننة )أو 
التش�غيل اآليل( عملية صنع الق�رار يف تحديد 

مكان املقاتلني واستهدافهم.

ووفقا ملذك�رة البنتاغون، فإن هدف املرشوع 
هو ترسيع عملية اس�تخدام البيانات الكبرية 
والتعلم اآليل معا خالل حاالت القتال وترسيع 
عملي�ة تحليل البيانات التي ت�م جمعها. وقد 
وقع نائب وزير الدفاع الس�ابق روبرت وورك 
عىل ه�ذه املبادرة. وهذه ليس�ت امل�رة األوىل 
التي تقوم فيها غوغل بالعمل مع البنتاغون، 
حي�ث أن الرئي�س التنفيذي الس�ابق للرشكة 
األم لغوغ�ل »ألفابي�ت«، إريك ش�ميت ترأس 
الدفاع�ي«  »املجل�س االستش�اري لالبت�كار 

DOD، تحت إدارة أوباما. 
ويف املقاب�ل أثار ه�ذا امل�رشوع غضب بعض 
موظفي غوغل بشأن مش�اركة التكنولوجيا 
 ،»Gizmodo« مع الجيش، وفقا ملا ذكره موقع
يف ح�ني قال آخ�رون إن املرشوع يثري أس�ئلة 
أخالقية ح�ول التعل�م اآليل. وقال�ت متحدثة 
باس�م الرشك�ة لوكال�ة بلوم�ربغ، إن غوغل 
 TensorFlow« تشارك تقنيات الربمجة العالية
API«، م�ع الجي�ش ل�«االس�تخدامات غ�ري 
الهجومي�ة فقط«، موضحة أن »االس�تخدام 
العس�كري للتعل�م اآليل يث�ري بطبيع�ة الحال 
املخ�اوف، ونحن نناقش ه�ذا املوضوع الهام 

داخليا ومع األطراف األخرى«.

غوغل والبنتاغون »معا« لـ »عسكرة« الذكاء االصطناعي

يطور باحثون تقنيات جديدة تهدف إىل كسب املزيد من الوقت اإلضايف 
الالزم للجنود الجرحى، بني لحظة اإلصابة والعالج الطبي األول.

ويهدف برنامج وكالة مشاريع البحوث املتطورة الدفاعية األمريكي، 
DARPA، ال�ذي يطل�ق علي�ه اس�م » Biostasis«، إىل تطوير طريقة 
لزي�ادة مدى الناف�ذة، التي ُتعرف باس�م »الس�اعة الذهبية«، حيث 
تساعد يف البقاء عىل قيد الحياة. ولكنها غالبا ما تكون يف الواقع أقل 

بكثري من 60 دقيقة.
ويأم�ل الباحثون يف إبطاء العملي�ات البيوكيميائية يف الخاليا الحية، 
إلطالة الفرة الزمنية الالزمة لبقاء النظام بحالة جيدة، قبل االنهيار. 

وتقوم فكرة، DARPA، عىل أساس »إبطاء الحياة إلنقاذها«.
ويف الطبيع�ة، تقوم بع�ض الكائنات الحي�ة باس�تخدام الربوتينات 
للس�يطرة عىل الوظائف الخلوية. وعىل سبيل املثال، يمكن للكائنات 
الدخ�ول يف حال�ة تع�رف باس�م »داء   ،»Tardigrades  « الدقيق�ة 

الخرفيات« من أجل البقاء عىل قيد الحياة يف ظروف بيئية قاسية.
 :Biostasis وبهذا الصدد، قال تريس�تان مكلور  بيغيل، مدير برنامج
»ع�ىل املس�توى الجزيئي، تش�مل الحي�اة مجموعة م�ن التفاعالت 
الكيميائية الحيوية املس�تمرة، وتحت�اج خصائص محددة من هذه 
التفاع�الت إىل حافز ينش�طها. وتأت�ي هذه املحف�زات داخل الخلية 
يف ش�كل بروتينات وآالت جزيئي�ة كبرية، تحول الطاق�ة الكيميائية 

والحركية إىل عمليات بيولوجية«.

مشـروع حلـاميـة اجلـنـود 
بـ »إبطاء احلياة«

جوسلين إيليا آصف ملحم

م�ضاحة للراأي

تـعـبـت مـن الـسـفـر؟ 
سـافـر مـن جـديـد

دعـايــة رخــيـصـة 
وأكاذيب مفضوحة!

ال تخَف عىل كل ذي برص وبصرية الخلفيات السياسية لهذه الحملة 
املحموم�ة، الت�ي يقودها الغرب، ح�ول اتهام الحكومة الس�ورية 
باستخدام األس�لحة الكيميائية يف الغوطة الرشقية؛ ونظراً ألن كل 
فريق يملك ما يكفي من املربرات والحجج )السياسية واألخالقية( 
لدعم وجهة نظره، فكل فريق عنده ما يقوله يف هذا الشأن، ولكل 
فري�ق جمهور يصدقه؛ وحرص�اً عىل اكتش�اف الحقيقة حول ما 
يج�ري يف الغوطة، ابتعدن�ا هذا الجدل العقيم وحاولنا اس�تقصاء 

األدلة العلمية يف دحض دعوى استخدام السالح الكيميائي.
ع�الوة عىل ذلك، لن نخوض يف البحث عن أس�باب س�قوط ضحايا 
من املدنيني يف الحرب الدائرة اآلن يف س�وريا، فهذه الحوادث واردة 
يف جميع الحروب؛ ونحن يف هذا الس�ياق ندين جميع األطراف التي 

تتسبب يف قتل املدنيني األبرياء.
منذ بداي�ة العام الج�اري، تك�ررت االتهامات للق�وات الحكومية 
الس�ورية بقص�ف بعض مناط�ق الغوط�ة الرشقية بغ�از الكلور 
الس�ام؛ وه�ذه املناط�ق تحدي�داً ه�ي: دوم�ا )مرت�ني(، عرب�ني، 
الش�يفونية، حمورية. س�يقت ه�ذه االتهامات جميعه�ا إما عىل 
لسان مقاتيل املجموعات املسلحة أو نشطاء الدفاع املدني السوري 
املعارض )الخوذ البيض( أو املؤسسات والشبكات اإلعالمية التابعة 
للمعارضة والعاملة يف تلك املناطق. ويف الواقع، كان املصدر الوحيد 
للمعلومات، كالصور ومقاطع الفيديو، املرتبطة بهذه )الهجمات 
املزعومة( وس�ائل التواصل االجتماعي التابع�ة للمعارضة. ولكي 
نس�تطيع الحك�م عىل صح�ة ه�ذه االتهام�ات، قمن�ا بمراجعة 
خصائص ه�ذا الغاز واآلث�ار الصحية الناجمة عن استنش�اقه أو 

التعرض له.
الكل�ور Cl2هو العن�رص رق�م )17( يف الجدول ال�دوري للعنارص 
الكيميائي�ة، ويك�ون غ�ازاً يف درجة ح�رارة أعىل م�ن -34 درجة 
مئوي�ة، لون�ه أصفر-مخ�ّ�. تع�ود آث�اره الس�مية إىل أنه عند 
انحالل�ه يف امل�اء ُينِتج حمض�ان: حمض كلور امل�اء HCl وحمض 
الكل�ور HOCl، يتفاع�ل ه�ذان الحمض�ان بدورهم�ا وينتج�ان 
حمض كلور املاء والجذور األوكس�جينية الحرة.تعود جميع اآلثار 
الصحي�ة الناجمة عن ه�ذا الغاز إىل مقدرة األحم�اض آنفة الذكر 
والجذور األوكس�جينية الحرة عىل تدمري جدران الخاليا واألنسجة 
عند اإلنس�ان، ولكن تتعلق درجة ت�ر الخاليا واألنس�جة بدرجة 
 part أو ppm تركي�ز الغاز. يتم عادة تقدير الركيز بوح�دة قياس
per million، ويعن�ي جزء يف كل مليون )يف حالة الكلور يوافق كل 
ppm ل�� 2.9 مييل غرام يف امل�ر املكعب(؛ وهكذا ووفق�ًا للبيانات 

التي تقدمها معظم املصادر:
-عند الركيز ppm 3-1، يحصل تهيج والتهاب خفيف يف األغش�ية 
املخاطية وأغش�ية العني، وال ُيس�َمح البقاء يف مثل هذا الجو ألكثر 

من ساعة.
-عن�د الركي�ز ppm 15-5،يحص�ل تهي�ج والته�اب متوس�ط يف 

األغشية املخاطية وأغشية العني.
-عندتركي�ز أع�ىل م�نppm 30، آالم طفيف�ة يف الص�در، ضيق يف 

التنفس، سعال.
-عن�د الركي�ز ppm 60-40،الته�اب رئوي تس�ممي وقد يحصل 

وذمة رئوية حادة.
-عند الراكيز األعىل من ppm 400، املوت خالل نصف ساعة.

-عند الركيز ppm 1000، يحصل املوت خالل دقائق.
يف الحقيقة، لدى تفّحص جميع الصور والفيديوهات التي تم بثها 
يف الحوادث املذكورة أعاله، فإننا ال نالحظإصابة األغش�ية العينية 
أو أغشية الوجه بشكل عام بأي التهاب ظاهر؛ عالوة عىل ذلك فإن 
أعني األطفال املتوفني كانت س�ليمة تماماً، بالرغم من أن األطفال 
أكث�ر تأثراً م�ن الكبار عند التع�رض لهذا الغاز؛وه�ذا ينطبق عىل 

جميع الحاالت التي تم عرضها.
بناًء عىل ما سبق، فإنه يمكننا أن ننفي نفياً قاطعاً أن تكون أسباب 
الوفيات أو حاالت االختناق هي التعرض لغاز الكلور الس�ام؛إذ أنه 
ال يمك�ن تصديق الرواي�ات املتداولة حول الوفاة بغ�از الكلور مع 
عدم وجود أي نوع من أنواع االلتهابات، س�واء لألغشية العينية أو 
املخاطية أو الجلدية.ويف الواقع ُيعترَب س�كوت خرباء منظمة حظر 
األس�لحة الكيميائية عن توضيح ه�ذه النقطةللرأي العام العاملي 

مريباً ومثرياًلالستغراب الشديد.
ختام�اً؛ نظ�راً للمس�ؤولية األخالقي�ة الكب�رية املرتبطةبالس�الح 
الكيميائ�ي، فإنن�ا ندعو خرباء ه�ذه املنظمة الدولي�ة لالضطالع 
بمس�ؤولياتهم اإلعالمي�ة يف توضي�ح بع�ض القضايا الت�ي تؤكد 
أو تنف�ي اس�تخدامه؛فال يجوز بش�كل من األش�كال ت�رك الحبل 
عىل غارب�ه فيصبح الجمهور أس�رياً للروايات الت�ي يروج لهاغري 
املختص�ني يف وس�ائل اإلعالم، وم�ا يكتنف ذلك م�ن تحريض عىل 
العنف وتأجيج للرأي الع�ام، األمر الذي يؤدي إىل إذكاء نار الرصاع 

امللتهبة أصالً.

خبير في مركز األوضاع االستراتيجة في موسكو


