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فاطمة الزهراء )عليها السالم(

  أن السعيد كل السعيد، 

حق السعيد من أحب عليا في حياته 

وبعد موته

ص3اإلعالم االمني يالحق »األخبار الكاذبة« وهيدد بمقاضاة مروجيها

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 فرنسا الكارهة للتغيري تشهد »إصالحات« بال ضجيج

هبـرام قـاسمـي: امـريكـا لـن جتنـي شيئـا مـن فـرض احلظر علـى ايـران

حقوق اإلنسان حتمل احلكومة مسؤولية جريمة طريق بغداد كركوك

ثورة ضد »االدخار االجباري« يف كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتس�عت رقع�ة تظاه�رات وإحتجاجات 
املعلمني واملوظفني، أمس االحد، لتش�مل 
كردس�تان  إقلي�م  محافظ�ات  عم�وم 
للمطالب�ة برصف رواتبهم كاملة وس�ط 
تهديدات باالستمرار يف االحتجاجات لحني 
االس�تجابة ملطاليبه�م، والت�ي ترّص عىل 
إلغاء نظام االدخ�ار االجباري. وانطلقت 
تظاه�رات املعلمني واالطب�اء واملوظفني 
يف محافظات السليمانية وحلبجة وأربيل 
وده�وك. ورف�ع املتظاه�رون ش�عارات 
تطال�ب ب�رصف رواتبه�م كامل�ة. وقال 

أح�د املتظاهري�ن ويدع�ى س�يزار عمر 
»نحن مرصون ع�ىل مواصلة املظاهرات 
واالحتجاجات للضغط عىل حكومة االقليم 
لرصف رواتب املوظفني كاملة«، مبينا أنه 
»منذ أكثر ثالث س�نوات فرضت حكومة 
االقليم نظام االدخار االجباري عىل رواتب 
املوظفني دون أي سند قانوني«.  وأضاف 
عم�ر أن »املواطنني فقدوا الثقة بس�لطة 
اقلي�م كردس�تان ملعالج�ة أوضاعه�م«، 
الفت�ا اىل ان »الحكومة لديها املوارد املالية 
الكافية لتحس�ني رواتب املوظفني لكنها 
تس�عى إلبقاء أوضاع املواطنني عىل هذه 
الحال�ة كي تس�تمر يف الس�لطة وبحجج 

مختلف�ة«.  وش�هدت م�دن الس�ليمانية 
واربيل ودهوك وروان�دوز وكالر وحلبجة 
تظاه�رات  وكويس�نجق  وجمجم�ال 
حاش�دة، إذ رفع املتظاهرون الفتات تندد 
بنظ�ام االدخار االجب�اري املتبع من قبل 
حكومة اقليم كردس�تان. ويف السليمانية 
قال قط�ع املتظاه�رون الطري�ق الرابط 
بني الس�ليمانية وقضاء سيد صادق. كما 
أنطلقت أيض�اً تظاهرة املعلمني يف مدينة 
رانية، مطالبني حكومة االقليم بتحس�ني 

االوضاع املعيشية للمعلمني واملوظفني.

التفاصيل ص3

حمافظ بغداد:
 نـعـانـي مـن مـشـاكـل 

خـدمـيـة

تظاهرات مشلت مجيع املدن وتهديدات بـ »عصيان مدني«.. وحكومة اإلقليم تعد بـ »اإلصالح«
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الـحـكـيـم يـبـارك تـكـريـم »ام قـصـي« بـلـقـب اشـجـع نـسـاء الـعـالـمرئيس اجلمهورية يصادق عىل قانون رشكة النفط الوطنية العراقية
وزير العمل يفجر مفاجأة: عنارص من »داعش« يشغلون مناصبا يف الوزارة البنك الدويل يعلن تقديم »750« مليون دوالر إلعادة تأهيل ثالثة جسور يف املوصل

اآلالف حيتشدون
 فـي أمـيـركـا »مـن أجــل

حـيـاتـهـم« 
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تري شتيجن
 يسعـى إلهناء هيمنة 

أوبـالك
ص2

رئيس املؤمتر الوطني: 
مازال واقعنا الصحي بحاجة 

إىل إجراءات فعالة
ص2

نتنياهو يرحب.. ترامب يوقع قانونًا حيظر متويل 
السلطة الفلسطينية

      بغداد / المستقبل العراقي

ن�رت وس�ائل إع�الم إرسائيلية، ام�س األحد، 
تقارير قالت فيها إن الرئي�س األمريكي دونالد 
ترام�ب وقع عىل م�ا يس�مى بقان�ون »تايلور 
ف�ورس« الذي يمن�ع الخارجي�ة األمريكية من 
وذك�رت  للفلس�طينيني.  مس�اعدات  تحوي�ل 

و«جريوزالي�م  الي�وم«  »إرسائي�ل  صحيفت�ا 
بوس�ت« إن ترام�ب وق�ع ي�وم الجمع�ة، ع�ىل 
قان�ون تايلور ف�ورس ال�ذي يمن�ع الخارجية 
األمريكية من تحويل مساعدات للفلسطينيني، 
طاملا تحول الس�لطة الفلس�طينية مخصصات 
لعائالت األرسى والشهداء الفلسطينيني. وتمت 
املصادق�ة عىل هذا القان�ون، الجمعة يف مجلس 

الش�يوخ، بعد ح�وايل 3 أش�هر م�ن تمريره يف 
مجل�س الن�واب األمريك�ي، يف أعق�اب التوصل 
إىل اتف�اق ب�ني الحزبني يقيض بدمج�ه يف إطار 
مروع امليزانية املؤقتة بقيمة 1.3 مليار دوالر 
للحكومة الفدرالية. وأشارت صحيفة »إرسائيل 
اليوم« إىل أنه من املتوقع أن تبلغ وزارة الخارجية 

الكونغرس قريبا حول كيفية تنفيذ القانون.

حمافظ البرصة يطالب احلكومة واملالية بتخصيص 
درجات وظيفية لتقاعد املحافظة

القضاء االعىل يناقش السبل الكفيلة بإنجاز معامالت 
6املواطنني بالرسعة املمكنة 2

       المستقبل العراقي / إيناس جبار

أكد قضاة مختصون يف محاكم التحقيق 
والجناي�ات انحس�ار عملي�ات الخط�ف 
خ�الل امل�دة األخ�رية، مقارن�ة بالفرتات 
املاضية التي ش�هدت فيها هذه الجريمة 
ذروتها نتيجة الفراغ األمني الذي خلفته 
املعرك�ة م�ع تنظي�م داع�ش اإلرهابي، 

بحس�ب القض�اة. وكش�ف القض�اة أن 
جان�ب الرصاف�ة يف بغ�داد ه�و األكث�ر 
استهدافاً لعمليات الخطف السيما الطرق 
الخارجي�ة الرسيع�ة لصعوب�ة تغطيتها 
أمني�اً، مؤكدي�ن أن الوقائع كش�فت أن 
العصابات غالبا ما تستقل سيارات نوع 
)تاه�و( و)بيك اب( ب�دون لوحات، فيما 
أشاروا أن مبالغ الفدية قد تصل إىل )400( 

ألف دوالر أمريكي بحس�ب الحالة املادية 
للضحية. وس�اهمت التقني�ات الحديثة 
يف إلق�اء القبض عىل الكثري من عصابات 
الخطف، كم�ا أكد القضاة، مش�ريين إىل 
امت�الك القضاء قاع�دة بيانات واس�عة 

ساهمت يف كشف أماكنهم وهوياتهم. 

التفاصيل ص3

قضاة: التقنيات احلديثة تساهم يف انحسار عمليات 
اخلطف يف بغداد
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         بغداد / المستقبل العراقي

طالبت املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان، أمس االحد، 
بفت�ح تحقي�ق عاج�ل يف جريم�ة اختطاف عن�ارص من 
الرشط�ة االتحادية ومدنيني، من قب�ل تنظيم داعش عىل 
طريق بغداد كركوك، محملة الحكومة مس�ؤولية حماية 

املدنيني ومنتسبي االجهزة االمنية عىل حد سواء.
وق�ال املتحدث باس�م املفوضية عىل البيات�ي، يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان املفوضية 
»تستنكر بشدة هذه الجريمة وتقدم أحر التعازي للشعب 

العراقي ولذوي الشهداء«.
واك�د أن »هن�اك تقص�ر واضح من قب�ل الحكومة يف 
حماي�ة املدنيني املارين يف ه�ذا الطريق وحماي�ة أفرادها 

املقاتلني املرابطني يف ساحة القتال أثناء عودتهم«.
وأضاف أن »عملية اختط�اف أفراد الرشطة االتحادية 
جرت قب�ل أيام ويف وضح النهار وأن الجهد االس�تخباري 
فش�ل يف تعقب أثرهم ولم تنفذ أية عملية حقيقية إلطالق 

رساحهم«.
وش�دد البيات�ي ع�ىل أن »رمي الكرة يف س�احة داعش 
فقط من دون تشخيص للمسبب يعد فشالً آخر للمؤسسة 
االستخباراتية واألمنية وخاصة أن الدولة أعلنت أن الحرب 

مع داعش انتهت بهزيمة هذه العصابات«.
ولفت اىل أن »هذه الجرائم التي ارتفعت وترتها خالل 
األي�ام األخ�رة ربم�ا تكون ق�د نفذتها عصاب�ات محلية 
خ�رت نفوذه�ا بع�د تطبي�ق خط�ة ف�رض القانون يف 
املنطق�ة ولكنه�م تركوا من دون أي عقاب أو حس�اب أو 

متابعة«.
وأكد البيات�ي أن »مفوضية حقوق اإلنس�ان وانطالقاُ 
من واجبها الوطني واإلنساني تطالب القائد العام للقوات 
املس�لحة بفتح تحقيق عاجل تك�ون املفوضية جزًء منه 
وكش�ف تفاصيل التحقيق ومالبسات هذا الحادث بأقرب 

وقت ممكن«. واقدم تنظيم داعش االس�بوع املايض، عىل 
اع�راض ع�دد من املركب�ات عىل طري�ق بغ�داد كركوك، 
واقتاد م�ن فيها من عنارص الرشط�ة االتحادية ومدنيني 

اىل جهة مجهولة.
وفيما نعت قيادة الرشط�ة االتحادية عنارصها الذين 
تم قتلهم م�ن خاطفيهم الدواعش، أعلن املتحدث باس�م 
الحش�د الش�عبي محور الش�مال يف العراق عيل الحسيني 
أن القوات االمنية ن�رشت قواتها يف مناطق كان »داعش« 
يس�تغلها الس�تهداف العنارص االمنية ع�ىل طول الطريق 
الدويل بني كركوك وبغداد.  وقال الحس�يني إن »قوات من 
الرد الريع والرشطة االتحادية والحشد الشعبي بارشت 
بعملية تأمني الطريق الرئي�س الرابط بني كركوك وبغداد 
مرورا من داق�وق والطوز وجر الرح�ة«، موضحا أن 
»الطريق جرى تقسيمه من داقوق وصوال اىل بلدة العظيم 
وه�ي املناطق التي ج�رى فيها اس�تهداف القوات االمنية 
واملدنيني«. وأضاف الحس�يني، أن »الق�وات االمنية بدأت 
بتفي�ذ خطة أمنية جدي�دة ونرش قواته�ا يف املناطق التي 
كان التنظيم يس�تغلها الس�تهداف العن�ارص االمنية عىل 
طول الطري�ق الدويل بني كرك�وك وبغداد«، مش�را اىل أن 
»هذه القوات تنترش للمرة االوىل عىل طول الطريق، وجرى 
االتف�اق عىل منع حدوث اية خروقات أمنية وتكرارها بعد 
تبني تنظيم داعش االرهابي الهجمات عىل القوات االمنية 
واملدنيني«. وبني املتحدث باسم الحشد محور الشمال، أن 
»الطريق من داقوق اىل الطوز س�تتوىل قوات من الرشطة 
االتحادي�ة والرد الريع تأمينه، وم�ن الطوز حتى جر 
الرحة يف منطقة العظيك س�يتوىل اللواء 52 من الحش�د 
الش�عبي تأمين�ه«، الفت�ا اىل أن« تنظيم داع�ش االرهابي 
تبنى عملي�ة اعدام عن�ارص الرشطة االتحادي�ة الثمانية 
وب�ث ص�وراً وفديوه�ات عىل مواق�ع يمتلكه�ا يف مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، وه�ذا دليل عىل خس�ة ونذالة هذا 

التنظيم االرهابي«.

احلشد الشعيب باشر بعملية تأمني املنطقة

حقوق اإلنسان حتمل احلكومة مسؤولية جريمة طريق بغداد كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارك رئي�س التحال�ف الوطن�ي الس�يد عمار 
الحكيم للس�يدة العراقي�ة ام قيص لتكريمها بلقب 
اشجع نس�اء العالم. وقال الس�يد عمار الحكيم يف 
بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان »ام 
قيص تلك املرأة، بنت العلم التي انقذت بش�جاعتها 
وبس�التها ع�دد من جن�ود قاع�دة س�بايكر أبان 
الغزو الداعيش االس�ود لُتس�قط الرهان الطائفي ، 
وترضب مثال غاية يف الروعة واإلنس�انية«.  وأشار 
ان »املوقف س�يبقى ش�اخصا ع�ر الزمن لتصبح 
ه�ذه االنس�انة اما ل�كل العراقيني«. وكان الس�يد 
عم�ار الحكيم ق�د ألتقى يف وقت س�ابق بالعراقية 
ام قيص وكرمها ،وقال لها سيذكرك التاريخ مثلما 

يذكر ابطال الحشد والقوات االمنية.

        بغداد / المستقبل العراقي

يزور وفد اردني رفي�ع العاصمة بغداد مطلع 
الش�هر املقبل، ضمن نش�اطات لج�ان الصداقة 
بني العراق واالردن. وتوقع رئيس لجنة العالقات 
الخارجي�ة يف مجلس النواب عب�د الباري زيباري 
يف ترصي�ح صحف�ي »املزي�د من االنفت�اح خالل 
الس�نوات املقبلة م�ع االردن،« مؤك�دا ان »بغداد 
فتح�ت صفح�ة جديدة من العالق�ات مع جميع 
ال�دول، من اجل تحقيق اعىل درجات االس�تفادة 
من ه�ذه العالق�ات يف مجال االس�تثمار واعادة 

اإلعمار«.
االردني�ة�  الصداق�ة  »لجن�ة  أن  واض�اف   
العراقي�ة التي يرأس�ها احمد باش�ا اللوزي الذي 
كان اول س�فر ل�الردن ل�دى العراق، بع�د العام 
2003 س�تزور بغ�داد مطلع الش�هر املقبل، من 
اجل تعزي�ز التعاون يف مختلف املجاالت«. ولفت، 
اىل ان »الس�فر منت�رص عقلة الزعبي، س�يقدم 
اوراق اعتم�اده لوزي�ر الخارجي�ة خ�الل االيام 
القليلة املقبلة كس�فر مفوض فوق العادة، وهو 
ش�خصية اردنية اقتصادية مختصة وذات تقدير 
عال لدى حكومته، وكان سفراً لبالده يف بلجيكا 

ورئيساً لهيئة االستثمار االردنية«.

وفد أردين رفيع
 يزور بغداد الشهر املقبل ضمن نشاطات 

جلان الصداقة

احلكيم يبارك تكريم »ام قيص« 
بلقب اشجع نساء العالـم

         بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس القض�اء األعىل جلس�ته الدورية لش�هر آذار، 
برئاس�ة القايض فائق زيدان وحضور جميع أعضائه، ملناقشة 

عدد من القضايا املدرجة عىل جدول أعماله.
وذك�ر بيان ص�ادر عن املرك�ز اإلعالمي إن »جلس�ة ملجلس 
القضاء األعىل عقدت برئاسة القايض فائق زيدان رئيس املجلس 
وحضور رؤساء املناطق االستئنافية كافة ورئييس االدعاء العام 
واإلرشاف القضائي«. وتابع   ان »املجلس ناقش أعمال املحاكم 
والس�بل الكفيلة بإنجاز قضايا ومعام�الت املواطنني بالرعة 
املمكنة«، الفتا إىل ان »الجلس�ة ش�هدت ترقية عدد من القضاة 

إىل صنوف متقدمة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن اللواء 110 يف الحش�د الشعبي، أمس االحد، عن انطالق 
عمليات دهم وتفتيش يف محيط ناحية الس�عدية ش�مال رشق 
محافظ�ة دياىل. وقال اللواء يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »قوات اللواء 110 يف الحش�د الش�عبي اطلقت، 
الي�وم، عملية ده�م وتفتي�ش يف محيط الطريق العس�كري يف 
اطراف ناحية الس�عدية، )60 كم شمال رشق بعقوبة(، لتعقب 
خاليا تنظيم داعش االرهابي«. واضاف البيان، ان »العملية تأتي 
وف�ق معلومات اس�تخبارية بوجود عن�ارص ارهابية متورطة 
بحادث�ة قتل خمس�ة مدنيني يوم امس عىل طريق الس�عدية – 
حمرين«. وكان مدير ناحية السعدية اعلن يوم امس عن مقتل 
اربعة مدنيني واصابة اثنني اخريني بينهم طبيبة بجروح حرجة 
بهدوم شنه داعش عىل مركبة عىل طريق السعدية – حمرين او 

مايعرف بطريق العسكري.

القضاء االعىل يناقش السبل الكفيلة بإنجاز 
معامالت املواطنني بالرسعة املمكنة

احلشد الشعبي يعلن انطالق عمليات »دهم 
وتفتيش« يف حميط السعدية بدياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املكت�ب االعالمي لرئاس�ة 
ع�ن  االح�د،  أم�س  الجمهوري�ة، 
مصادق�ة رئي�س الجمهوري�ة فؤاد 
معص�وم عىل قان��ون رشكة النفط 

الوطنية العراقية.
تلق�ت  بي�ان  يف  املكت�ب  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معصوم 
ص�ادق يوم األحد، ) 25 اذار 2018(، 
ع�ىل قان�ون رشكة النف�ط الوطنية 

العراقي�ة«. وأوضح املكت�ب ان »هذا 
القان�ون ال�ذي صوت علي�ه مجلس 
الن�واب يف وقت س�ابق، اس�تناداً إىل 
أحكام البن�د )أوالً( من امل�ادة )61( 
والبن�د ) ثالث�اً( من امل�ادة )73( من 
ضم�ان  لغ�رض  رشع  الدس�تور، 
استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق 
املوارد النفطي�ة يف الحقول واألرايض 
القان�ون  املخصص�ة له�ا بموج�ب 
نياب�ة عن الدول�ة العراقي�ة ولزيادة 
اإلنت�اج وتطوير الصناع�ة النفطية 
والغازي�ة واملراف�ق واملنش�ئات ذات 

العالقة وأس�اليب العمل عىل أساس 
الكفاءة واملرونة والتنافسية لتعظيم 
اإلي�رادات لصالح الش�عب العراقي، 
وعىل وف�ق املعاير الدولي�ة املعرف 
بها مما يتطلب تشكيل رشكة النفط 
الوطني�ة العراقي�ة كرشك�ة عام�ة 
مملوك�ة بالكام�ل للدول�ة وتعكس 
مفهوم ملكية الش�عب للنفط والغاز 
واس�تحداث تش�كيالت متخصص�ة 
ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب 
ودوره�ا يف إدارة وتطوي�ر الحق�ول 
النفطية والغازية املنتجة واملكتشفة 

للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير 
مختلف قطاع�ات الطاقة األخرى يف 

العراق«.
كم�ا أش�ار املكت�ب اىل ان »ه�ذا 
القان�ون أرس�ل للن�رش يف الجري�دة 

الرسمية«. 
وكان مجلس الن�واب العراقي قد 
صوت يف الخامس من اذار 2018، عىل 
مقرح قانون رشكة النفط الوطنية، 
يف وقت عد ن�واب التصويت عىل هذا 
القان�ون »انجاز كب�ر وحفاظ عىل 

الثروة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

املرصي�ة  العاصم�ة  ش�هدت 
القاهرة، أمس االحد، افتتاح معرض 
برعاي�ة  الع�راق،  اعم�ار  ومؤتم�ر 
الجامع�ة العربي�ة. ويأت�ي املعرض 
ضم�ن فعالي�ات مؤتمر االس�تثمار 
انطلق�ت  ال�ذي  العرب�ي  االفريق�ي 
اعماله الس�بت، والذي يقيمه اتحاد 

املس�تثمرين العرب. ويسعى العراق 
اىل ع�رض الف�رص االس�تثمارية يف 
املناطق املحررة والبالغة 212 فرصة، 
بحس�ب الس�فر العراقي لدى مرص 
ومندوب�ه الدائم لدى جامع�ة الدول 
العربي�ة، حبي�ب الصدر، ال�ذي اكد، 
ترحيب العراق باالستثمارات الواعدة 
بعد االنتصار الكبر الذي تحقق عىل 
تنظي�م داعش االرهاب�ي.  كما رحب 

الصدر ب�«اس�هام الرشكات املرصية 
يف عملي�ة اعادة االعمار ونقل تجربة 
عمالته�ا  وخ�رة  الناجح�ة  م�رص 
لتشغل حيزا يف خارطة اعمار العراق 
يف اط�ار تنمي�ة ال�رشاكات العراقية 

املرصية يف املرشوعات املختلفة«. 
وب�ني ان »العراق يدش�ن مرحلة 
فارق�ة وزاخ�رة باالس�تقرار االمني 
والوئ�ام  االقتص�ادي  واالنتع�اش 

االجتماعي وتوفر ثروات وامكانيات 
ودواع  هائل�ة  وش�بابية  طبيعي�ة 
ملح�ة الع�ادة االعم�ار والتأهي�ل«. 
وش�دد ع�ىل »أهمية املؤتم�ر لتعزيز 
التع�اون العرب�ي االفريقي للنهوض 
بالتنمي�ة املس�تدامة ورس�م مالمح 
افريقي�ة  عربي�ة  لرشاك�ة  واع�دة 
لالخذ بش�عوب املنطقت�ني لالنفتاح 

والتطوير ومكافحة االرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير العم�ل محمد ش�ياع الس�وداني 
عن ش�غل احد مس�ؤويل ال�وزارة منص�ب وزير يف 
»داعش«، فيما اشار اىل اشراك موظفني ب املوصل 

ببيع وتزويج االطفال.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن الس�وداني 
قول�ه ان »أح�د مس�ؤويل وزارة العم�ل يف املوصل 
م�ان يش�غل منصب وزي�ر يف داعش«، مش�را اىل 
ان »ال�وزارة اس�تمرت يف التواصل م�ع دوائرها يف 

املحافظات التي سيطر عليها التنظيم«.
وتابع ان »أغلب املوظفني نزحوا مع املواطنني، 
فيم�ا بق�ي اآلخ�رون، إما خوف�ا م�ن التنظيم أو 
كان�ت لديهم قناعة بالتعاون مع�ه«، موّضحاً إنه 
»بعد انتهاء عملي�ات التحرير، بارشنا باإلجراءات 

االعتيادي�ة، وه�ي تدقي�ق املوظفني أمني�اً � كما 
ه�و الحال م�ع جمي�ع املوظفني اآلخري�ن، حتى 
نق�وم بإعادة إط�الق رواتبهم ويع�ودوا إىل الدوام 
الرس�مي«. واك�د »اكتش�فنا أن بع�ض موظف�ي 
ال�وزارة يف املوص�ل � مم�ن كان�وا متواجدي�ن يف 
األقس�ام، عملوا وفقا لنظام وتوجيهات التنظيم، 
وقام�وا بارت�كاب انته�اكات جس�يمة، منها بيع 
األطفال، خصوص�ا من اإلناث األيت�ام، إضافة إىل 
األطفال الذين يطلقون عليهم تس�ميات سبايا أو 
غنائم، ومرافقتهم إىل ما يسمى املحكمة الرشعية 
لغرض تزويجه�م، أو إعطائهم لعائ�الت أخرى«، 
مشرا اىل انه »تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مكتب 
املفت�ش العام، وت�م مواجهة املوظف�ني واعرفوا 
رسميا، اتخذنا إجراء إداري بحقهم، وذلك بعزلهم 

عن الوظيفة، وإحالتهم إىل املحاكم.

رئيس اجلمهورية يصادق عىل قانون رشكة النفط الوطنية العراقية

وزير العمل يفجر مفاجأة: عنارص من »داعش« يشغلون مناصبًا يف الوزارة

العراق يطرح يف مرص )212( فرصة استثامرية

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن البنك الدويل، أمس االحد، تقديمه 
750 مليون دوالر لدعم الحكومة العراقية 
يف تأهيل وإعادة تشييد الجسور املدمرة يف 

مدينة املوصل. وقال البنك يف بيان  
ان�ه »يعزز بن�اء الثقة ويش�جع 
املناط�ق  اىل  للع�ودة  النازح�ني 
املح�ررة من نين�وى، وتحديداً اىل 
مدينة املوصل، ق�دم البنك الدويل 
الدعم إلعادة تأهيل ثالثة جسور 
اساس�ية يف املوص�ل هي: الجر 
الحدي�دي االول، ج�ر املوص�ل 
الثان�ي،  املثن�ى  وج�ر  الراب�ع 
الطارئ  امل�رشوع  وذل�ك ضم�ن 
للتنمية بمرحلتيه والبالغة قيمته 
دوالر«.وأض�اف  ملي�ون   750

ان »التع�اون ب�ني البن�ك ال�دويل ووزارة 
االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال 
العام�ة لتأهي�ل الجس�ور الثالث�ة يأت�ي 
ضمن خط�ة موّس�عة تس�تهدف تأهيل 
14 ج�را مت�رضرا يف املناط�ق املح�ررة 

تنته�ي مع الع�ام 2020«.  وأش�ار اىل ان 
»االتفاق عىل اختيار الجسور الثالثة جاء 
نتيجة مش�اورات ب�ني حكوم�ة العراق، 
محافظ�ة نينوى، البنك ال�دويل وصندوق 
اعم�ار املناط�ق املترضرة م�ن الهجمات 
اإلرهابية«. وأوض�ح البنك »اكثر 
من مليون مواطن عراقي س�وف 
يس�تفيدون م�ن اعم�ال ترمي�م 
يف  الثالث�ة  الجس�ور  وتأهي�ل 
املوصل. اذ س�يتمكن ابناء مدينة 
املوص�ل، نتيجة اعم�ال التأهيل، 
م�ن اع�ادة التواصل ب�ني اجزاء 
املدينة ومع باقي املناطق االخرى 
وبم�ا يس�هل حرك�ة االنتق�ال، 
وينعك�س ذلك عىل تدوير العجلة 
الحي�اة  االقتصادي�ة واس�تعادة 

االجتماعية الطبيعية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال رئي�س املؤتمر الوطن�ي العراقي 
اراس حبيب محم�د كريم »مازال واقعنا 
الصحي بحاجة إىل إجراءات فعالة ويجب 
أن تك�ون جذري�ة الس�يما ع�ىل صعي�د 

أمراض خطرة مثل الرطان. 
وألنن�ا لس�نا م�ن الن�وع ال�ذي نع�د 
دون عم�ل ف�إن م�ا أق�����دمن�ا عليه 
خالل الف�رة املاضية ضم�ن إمكانياتنا 
الذاتية أو يف س�ياق مؤسس���ات حزب 
املؤتم�ر الوطني العراقي يمثل إس�هامة 
نراها رضوري�ة يف الحد من مخاطر هذا 

املرض. 
أقدمن�ا  م�ا  تع�داد  ص�دد  يف  لس�ت 
علي�ه س�واء يف الت�رع بامل�ال أو تجهيز 
مس�تلزمات بم�ن فيها أدوي�ة أو رعاية 

مؤتم�رات ون�دوات تح�ت ش�عار عراق 
معاىف من الرط�ان باإلضافة اىل رعاية 
حاالت خاصة وهي كثرة لكن اإلستذكار 

أحياناً رضوري حني ُيراد منه أن يتحول 
اىل س�ياق مؤسساتي س�وف نعمل عليه 

خالل املرحلة املقبلة«.

البنك الدويل يعلن تقديم )750( مليون دوالر إلعادة 
تأهيل ثالثة جسور يف املوصل

رئيس املؤمتر الوطني: مازال واقعنا الصحي بحاجة
 إىل إجراءات فعالة وجيب أن تكون جذرية
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     بغداد / المستقبل العراقي 

نفت هيأة التقاعد الوطنية، أمس األحد، ما تداولته بعض مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي حول إلغ�اء املكافآت التقاعدي�ة ومكافأة 

نهاية الخدمة.
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»أحد األش�خاص قام بكتابة ما تقدم ونسبه اىل الحكومة لغرض 
إثارة الرأي العام ضد الحكومة ألسباب سياسية«، مستطردة ان 

»املكافآت التقاعدية مقررة بموجب القانون«.
واك�د الهيأة »يت�م حاليا التهيئ�ة لرصف مكاف�أة نهاية الخدمة 
الوجبة السادس�ة وحس�ب التسلس�ل واالقدمية«، فيما اشارت 
اىل ان�ه »س�يتم رصف بقية الوجب�ات حال إق�رار املوازنة وورود 

التمويل املايل«.

التقاعد تنفي إلغاء مكافأة هناية اخلدمة: سترصف حال  ورود التمويل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وإحتجاج�ات  تظاه�رات  رقع�ة  اتس�عت 
املعلم�ن واملوظف�ن، أم�س االحد، لتش�مل 
عموم محافظات إقليم كردس�تان للمطالبة 
ب�رصف رواتبه�م كامل�ة وس�ط تهدي�دات 
باالس�تمرار يف االحتجاجات لحن االستجابة 
ملطاليبه�م، والت�ي ت�رّص ع�ى إلغ�اء نظام 

االدخار االجباري.
واالطب�اء  املعلم�ن  تظاه�رات  وانطلق�ت 
واملوظفن يف محافظات السليمانية وحلبجة 
وأربيل ودهوك. ورفع املتظاهرون ش�عارات 

تطالب برصف رواتبهم كاملة.
وق�ال أح�د املتظاهرين ويدعى س�يزار عمر 
»نح�ن م�رصون ع�ى مواصل�ة املظاهرات 
واالحتجاج�ات للضغط ع�ى حكومة االقليم 
لرصف روات�ب املوظفن كامل�ة«، مبينا أنه 
»من�ذ أكثر ث�اث س�نوات فرض�ت حكومة 
االقليم نظ�ام االدخار االجب�اري عى رواتب 

املوظفن دون أي سند قانوني«. 
وأض�اف عم�ر أن »املواطن�ن فق�دوا الثقة 
بسلطة اقليم كردستان ملعالجة أوضاعهم«، 
الفت�ا اىل ان »الحكوم�ة لديها امل�وارد املالية 
الكافي�ة لتحس�ن روات�ب املوظف�ن لكنها 
تس�عى إلبق�اء أوض�اع املواطن�ن عى هذه 
الحال�ة ك�ي تس�تمر يف الس�لطة وبحج�ج 

مختلفة«. 
وش�هدت مدن الس�ليمانية واربي�ل ودهوك 
وجمجم�ال  وحلبج�ة  وكار  وروان�دوز 
إذ رف�ع  وكويس�نجق تظاه�رات حاش�دة، 
املتظاه�رون الفت�ات تن�دد بنظ�ام االدخار 
االجب�اري املتب�ع م�ن قب�ل حكوم�ة اقلي�م 

كردستان.
ويف السليمانية قال قطع املتظاهرون الطريق 

الرابط بن السليمانية وقضاء سيد صادق.
كما أنطلقت أيضاً تظاهرة املعلمن يف مدينة 
راني�ة، مطالب�ن حكوم�ة االقليم بتحس�ن 

االوضاع املعيشية للمعلمن واملوظفن.
وتظاهر موظف�و دائرة كتاب عدل وموظفو 
دائ�رة الكهرباء يف الس�ليمانية تنديدا بنظام 
االدخ�ار الحكوم�ي للرواتب وع�دم رصفها 

بمواعد شهرية ثابتة.
ويف مدينة دهوك احتجزت الس�لطات االمنية 

امل�رف ع�ى االحتجاج�ات لحيلول�ة دون 
توسع رقعة املظاهرات.

واتس�خدمت الس�لطات االمنية الغاز املسيل 
لتفري�ق  باس�تيكية  وإطاق�ات  للدم�وع 

املتظاهرين ما أدت اىل إصابة عدد منهم.
وقامت السلطات األمنية بتفريق املتظاهرين 
ومنعته�م م�ن الوصول اىل الش�ارع الرئييس 

املؤدي اىل مبنى رئاسة مجلس الوزراء.
وأعل�ن مئ�ات املوظف�ن يف عدة م�دن تابعة 

إلقليم كردس�تان، ال س�يما قطاعي الصحة 
والتعلي�م، إرضاب�ا عن العم�ل، يف أول حركة 
من نوعه�ا منذ إعان حكوم�ة اإلقليم نظام 

»االدخار اإلجباري« يف رواتب املوظفن.
م�ن جهتها، امهل�ت نقابة الك�وادر الطبية، 
حكوم�ة اإلقلي�م 3 أي�ام إلع�ادة النظ�ر يف 
رواتبه�م الت�ي قلصته�ا الحكوم�ة بنس�بة 
70باملئ�ة، مهددي�ن ب��«إرضاب ش�امل« يف 
جميع املستشفيات بما فيها أقسام الطوارئ 

واإلنعاش وغس�يل الكى التي اس�تثنيت من 
اإلرضاب املعلن حاليا.

كما هدد موظفو قطاع التعليم بإغاق أبواب 
جميع املدارس يف عموم مدن إقليم كردستان. 
يف غضون ذلك، اكدت حكومة اقليم كردستان 
انه�ا س�تقوم بتعدي�ل رواتب املوظف�ن، اذا 
اس�تمرت بغداد بارس�ال املبلغ الذي ارسلته 
قب�ل ن�وروز. وقالت رئاس�ة مجل�س وزراء 
اقليم كردس�تان يف بيان بشأن االحتجاجات 

انه�ا »تتفه�م الوضع الصع�ب للموظفن يف 
كردستان، وتشكر تحملهم وصربهم«.

واضافت قائلة انه »وع�ى الرغم من الوضع 
الصعب يف االقليم، اال انه تم الحاق ظلم كبري 
بالك�رد يف امليزاني�ة الفدرالية، وت�م تقليص 
ميزانية وحصة االقليم املالية فيها«، مش�ريا 
اىل ان�ه »ونتيجة املحادثات بن اربيل وبغداد، 
ارس�لت بغداد مبلغ من املال وان كانت قليلة 
اىل االقلي�م«. واوضحت، اننا وكما وعدنا قبل 
ن�وروز، بعقد اجتماع بش�أن قان�ون ادخار 
روات�ب املوظف�ن، فأنن�ا عقدن�ا االجتم�اع 
بحض�ور وزي�ر الصح�ة والرتبية وال�وزراء 

املعنين وقررنا االتي:
1- اذا اس�تمرت بغ�داد بارس�ال املبلغ الذي 
ارس�لته لاقلي�م قب�ل ن�وروز، والبالغ 317 
ملي�ار و540 ملي�ون 465 الف دين�ار ورغم 
قلتها، فأن حكومة االقلي�م واالعتماد عليها 
وع�ى واردات النف�ط وال�واردات الداخلي�ة 
االخ�رى، س�تقوم بتعدي�ل الرواتب، بش�كل 

تكون يف مصلحة املوظف يف كردستان.
2- ت�م تكلي�ف وزارة املالي�ة بوض�ع جدول 
وقائم�ة جدي�دة للروات�ب، باالعتم�اد ع�ى 
ال�واردات، للتصوي�ت علي�ه خ�ال اجتم�اع 
الحكوم�ة هذا االس�بوع، لكي يت�م بموجبه 

رصف الرواتب للموظفن.
3- ستقوم حكومة االقليم خال االيام القليلة 
املقبل�ة، باع�ان كام�ل ال�واردات الداخلي�ة 
وواردت�ات النفط واملبلغ الذي ترس�له بغداد 
اىل جانب املس�اعدات االمريكية للبيش�مركة 
حكوم�ة  بي�ان  ويأت�ي  رصفه�ا.  وكيفي�ة 
االقليم يف وق�ت، خرجت احتجاجات يف اربيل 
والس�ليمانية واغلبي�ة االقضي�ة والنواح�ي 
يف كردس�تان، ضد قانون االدخ�ار االجباري 

للرواتب.

       المستقبل العراقي / إيناس جبار

محاك�م  يف  مختص�ون  قض�اة  أك�د 
التحقيق والجنايات انحس�ار عمليات 
الخط�ف خال املدة األخ�رية، مقارنة 
بالف�رتات املاضية التي ش�هدت فيها 
ه�ذه الجريمة ذروته�ا نتيجة الفراغ 
األمني الذي خلفته املعركة مع تنظيم 

داعش اإلرهابي، بحسب القضاة.
وكش�ف القضاة أن جانب الرصافة يف 
بغداد ه�و األكثر اس�تهدافاً لعمليات 
الخط�ف الس�يما الط�رق الخارجي�ة 
الرسيع�ة لصعوب�ة تغطيته�ا أمني�اً، 
أن  كش�فت  الوقائ�ع  أن  مؤكدي�ن 
العصابات غالبا ما تس�تقل س�يارات 
نوع )تاهو( و)بيك اب( بدون لوحات، 
فيما أشاروا أن مبالغ الفدية قد تصل 
إىل )400( ألف دوالر أمريكي بحس�ب 

الحالة املادية للضحية.
وس�اهمت التقنيات الحديثة يف إلقاء 
القب�ض ع�ى الكث�ري م�ن عصاب�ات 
الخطف، كما أكد القضاة، مشريين إىل 
امتاك القضاء قاعدة بيانات واس�عة 
ساهمت يف كشف أماكنهم وهوياتهم. 
وق�ال القايض س�هيل عبد الله س�هو 
محكم�ة  يف  الثاني�ة  الهيئ�ة  رئي�س 
الجناي�ات املركزي�ة أن »اغلب دعاوى 
الخطف املعروضة أم�ام املحاكم ذات 
دوافع مادية، إذ تشكل هذه الجريمة 
ما يق�ارب 90% من جرائ�م الخطف، 
أما املتبقية فتش�مل جرائ�م الخطف 
إىل  الل�ه  االعتيادي�ة«. وأض�اف عب�د 
»القضاء« إن »الخطف إذا لم تصاحبه 
مساومة عى املال يعترب خطفا عاديا 
ويحكم امل�دان به عى وفق املادة 421 
م�ن قانون العقوب�ات التي تنص عى 
الخطف ملجرد حجز األشخاص وتقييد 
حرياته�م«. وازدادت يف امل�دة املاضية 
وبع�ض  بغ�داد  يف  الخط�ف  جرائ�م 
املحافظ�ات، حتى أن ه�ذه الجريمة 
تنظ�ر اس�تنادا إىل قان�ون مكافح�ة 
اإلره�اب ال�ذي يعت�رب أش�د القوانن 

الجزائية يف العراق.
إىل ذل�ك يق�ول الق�ايض عب�د الله إن 
»املادة الثانية / 8 من قانون مكافحة 

أو تقيي�د  اإلره�اب اعت�ربت خط�ف 
حريات األف�راد أو احتجازهم لابتزاز 
املايل أو ألغراض ذات طابع سيايس أو 
طائف�ي أو قومي أو دين�ي أو عنرص 
نفعي من شأنه تهديد األمن والوحدة 
الوطني�ة والتش�جيع ع�ى اإلره�اب، 
اعتربت ذل�ك فعا إرهابي�ا، لذلك فأن 
املدان�ن بعمليات الخط�ف يتم إصدار 
قان�ون  بموج�ب  بحقه�م  العقوب�ة 

مكافحة اإلرهاب«.
»جرائ�م  أن  الجناي�ات  وع�د ق�ايض 
املنظم�ة  الجرائ�م  م�ن  الخط�ف 
فالعصاب�ات تخت�ار أفرادها من ذوي 
الحاجة الستغالهم واغرائهم باملال ثم 
يبدأ التخطيط والتنفيذ واملساومة عى 
امل�ال مع ذوي الضحاي�ا«، الفتا إىل ان 
»طرق تنفيذ عمليات الخطف مختلفة 
وكث�رية فف�ي بغ�داد مث�ا حصل�ت 
عمليات استدراج للضحايا عن طريق 
النساء واستدراج الضحايا بالغواية أو 
عن طريق رواد النوادي الليلية، إذا تبدأ 

عملي�ات الخط�ف بمتابع�ة الضحايا 
والسؤال عن أحوالهم املادية ومراقبة 
أوقات دخوله�م وخروجهم إىل أماكن 
الفرص�ة  اقتن�اص  لغ�رض  عمله�م 

املناسبة لتنفيذ العملية«.
»املحكم�ة  أن  الق�ايض  ويوض�ح 
اعرتاف�ات  خ�ال  م�ن  اكتش�فت 
العصابات التي القي القبض عليها أو 
التبليغ عنها أن عمليات الخطف غالبا 
ما تتم بسيارات )تاهو( سوداء اللون 
غ�ري حامل�ة لألرقام او س�يارات بيك 
أب«، الفت�ا إىل أن »أغل�ب الجرائم تتم 
يف جانب الرصاف�ة أكثر مما يف الكرخ 
وتحديدا يف مناطق رشق القناة تنشط 
عملي�ات الخطف وع�ى طريق محمد 

القاسم او الكرادة«.
وعزا أسباب استهداف الضحايا يف هذه 
األماك�ن إىل أن »هذه الطرق ال تتوقف 
فيها الس�يارات وعدم وج�ود ازدحام 
وكذلك ألن شوارع بغداد الداخلية تنعم 
بوجود األجهزة األمنية بكثافة بعكس 

الخارجي�ة كرسي�ع محم�د  الط�رق 
القاس�م الذي يحتوي أيض�ا أكثر من 
منفذ«، الفتا اىل أن »اغلب املناطق التي 
يتم حجز املخطوفن فيها هي مناطق 

التجاوز أعايل مناطق الرصافة«.
وعن اختاف األح�كام الصادرة بحق 
املتهم�ن يق�ول الق�ايض عبدالله ان 
»لكل جريم�ة ظروفها، لك�ن عقوبة 
اإلع�دام ه�ي املعم�ول به�ا يف أكث�ر 
القرارات الس�يما عندما يكون املتهم 
له سوابق ومرتكب أكثر من جريمة«، 
مشريا إىل أن »هناك متهمن لم يسبق 
لهم ارتكاب جريمة او قد يكون شاباً 
يف مقتب�ل العمر فتك�ون العقوبة أقل 

شدة ويحكم بالسجن املؤبد«.
تحقي�ق  ق�ايض  ي�رى  جانب�ه،  م�ن 
املحكمة الجنائية املركزية أن »حركة 
الخط�ف نش�طت بعد ش�هر ترين 
األول م�ن ع�ام 2014 أي بع�د دخول 
»داعش« اإلرهابي إذ بدأت العصابات 
تق�وم بعمليات الخط�ف وكانت غاية 

الغالبية العظمى من العمليات االبتزاز 
امل�ادي«، الفت�ا أن »العام�ن 2014-

2015 يعتربان الذروة يف نش�اط هذه 
الجريمة«. ويضيف قايض التحقيق يف 
حديث إىل »القضاء« أن »خلية شكلت 
خال 2015 يف عمليات بغداد مختصة 
بمكافح�ة الخط�ف، وتع�رض ه�ذه 
الخلي�ة أوراقها عى محكمة التحقيق 
املركزي�ة«، مش�ريا إىل أنه�ا »حققت 
خ�ال  م�ن  عالي�ة  إيجابي�ة  نتائ�ج 
التقنيات الفنية املستخدمة وساهمت 
بالقبض عى اعتى عصابات الخطف«.   
أن  وي�رى ق�ايض تحقي�ق املركزي�ة 
»جريم�ة الخطف ال تقل بش�اعة عن 
جريم�ة القت�ل لكون عائل�ة الضحية 
تعاني ضغوطا نفسية صعبة وتبعات 
عديدة تسبب األذى لكل أفرادها وليس 

للشخص املخطوف فقط«.
وع�ن املبال�غ واقياهم�ا يف عملي�ات 
الخطف واملس�اومة أوضح أن »املبالغ 
ليس�ت محددة أو له�ا مقياس معن 

فه�ي ت�رتاوح م�ن 200 إىل 400 ألف 
دوالر أمريكي، وهذا الفرق باملبلغ تابع 
للعملية وأح�وال املخطوف وإمكاناته 
املادي�ة، فغالب�ا م�ا يدرس�ون الحالة 
املادة للضحية دراس�ة كاملة ويكون 
طلب الفدية حس�ب إمكانيتها، ولكن 
غالب�ا ما يك�ون املبل�غ النهائ�ي بعد 

املساومة واالتفاق«. 
ويعرج القايض عى أهمية »الوس�ائل 
الفنية كونها العامل األكرب يف التوصل 
مرحل�ة  يف  الس�يما  الخاطف�ن  إىل 
املساومة«، الفتا اىل انه »يف بادئ األمر 
كنا نفتقر إىل قاعدة بيانات ومعلومات 
ع�ن العصابات لكن بع�د العام 2016 
بدأن�ا بتكوي�ن قاع�دة معلومات عن 
طريق جم�ع األدلة واعرتاف�ات أفراد 

العصابات ممن يتم القبض عليهم«.
ويواص�ل حديثه »يف الع�ام 2017 تم 
القبض عى اغل�ب واخطر العصابات 
يف  مختص�ة  عصاب�ة  أبرزه�ا  وم�ن 
خط�ف التج�ار واص�درت العديد من 

أحكام اإلعدام بحقهم«، مشريا إىل انه 
»تمت ماحظ�ة ان العصابات الكبرية 
عن�د القبض عى أفراده�ا فان األفراد 
الهاربن يش�كلون عصاب�ات جديدة 
وهذا احد العوامل التي أسس�نا قاعدة 
بيان�ات بس�ببها إضاف�ة اىل ان هناك 
زعم�اء للعصاب�ات لديه�م أكث�ر من 
عصاب�ة موزع�ة يف مناط�ق مختلفة 
م�ن بغ�داد تمكنا من القب�ض عليهم 

ساهمت بتوفري معلومات عنهم«.
وخلص بالقول اىل ان »استغال الفراغ 
األمن�ي وذه�اب الجي�ش والرط�ة 
لس�احات القتال ولد تل�ك العصابات 
وبع�د تحقي�ق الن�رص انح�رست تلك 
العصابات الس�يما بعد تش�كيل خلية 

الخطف وتأسيس قاعدة بيانات«.
من جانبه يعلق القايض خضري سلمان 
لجرائ�م  القانون�ي  التكيي�ف  بش�أن 
الخط�ف قائ�ا ان »امل�رع العراقي 
أدخل قسما من جرائم الخطف ضمن 
الجرائ�م اإلرهابية نظ�را للبواعث من 
ورائها ف�ان دافع الجريمة املطلق هو 
دافع طائف�ي أو ابتزاز مايل لذا ش�دد 

القانون العقوبة عى مرتكبيها«.
وأضاف س�لمان أن »جرائ�م الخطف 
الت�ي تحص�ل يف مناط�ق املحمودي�ة 
واالقضية والنواحي باعثها هو االبتزاز 
املادي أو الطائفي كون الصفة الغالبة 
ع�ى املنطق�ة العش�ائرية والتذب�ذب 
األمني فيه�ا«.  يضيف »بعد التحقيق 
وجم�ع األدل�ة والتوص�ل إىل البواعث 
ف�أن ق�ايض التحقي�ق يص�در قراره 
بإحال�ة األوراق التحقيقة إىل محكمة 
التحقي�ق املركزي�ة إلكم�ال التحقيق 
فيه�ا وحس�ب االختص�اص النوع�ي 
عندما تكون الجريمة خاضعة لقانون 
مكافحة اإلرهاب«. ويذكر سلمان أن 
»هن�اك بواع�ث أخرى الخط�ف منها 
انتقامي�ة أو عش�ائرية يت�م إكم�ال 
اإلجراءات التحقيقة فيها ومن ثم تتم 
إحالتها إىل محكمة الجنايات يف الكرخ 
ملحاكمة املتهم وفق مادة اإلحالة مثل 
جريم�ة الخطف )اإلناث( وفق أحكام 
املادة )377ق ع( يف حالة كون املجني 

عليها متزوجة«.

تظاهرات مشلت مجيع املدن وتهديدات بـ »عصيان مدني«.. وحكومة اإلقليم تعد بـ »اإلصالح«

ثورة ضد »االدخار االجباري« يف كردستان

تنفذ أغلب جرائمها يف الرصافة

قضاة: التقنيات احلديثة تساهم يف انحسار عمليات اخلطف يف بغداد
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أص�در مركز اإلعام األمني، أمس االحد، جملة 
بيانات كّذبت االخبار التي تتحّدث عن اختطاف 
50 عنرصاً من ق�وات حرس الحدود والجيش، 
وفيم�ا علّق ع�ى خرب تم تناقله بش�أن تفجري 
رضي�ح صويف يف كركوك، ش�دد ع�ى مواصلة 

العمليات العسكرية ضد »داعش« يف دياىل.
ونفى املركز األنب�اء التي تحدثت عن اختطاف 
50 منتس�با من قوات حرس الحدود والجيش 

العراقي بمحافظة االنبار.
 وذكر بيان صادر عن املركز تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »قن�اة اإلتج�اه 
الفضائية نرت خرباً غري صحيح عن اختطاف 
50 منتس�با من قوات حرس الحدود والجيش 
ع�ى الطريق ال�دويل بمحافظة االنب�ار«. وأكد 

البيان أن »قيادة العمليات املش�رتكة س�تتخذ 
االج�راءات القانوني�ة بش�أن ه�ذا املوض�وع 

بالتنسيق مع هيئة اإلعام واالتصاالت«.
وأضاف البي�ان »نود ان نبن ايض�ا ان الفرقة 
االوىل يف الجي�ش العراق�ي قام�ت ي�وم ام�س 
الش�احنات  م�ن  الش�ارع  بتفري�غ  )األول( 
وعجات املواطنن بن منطقة الصكار والكيلو 
160 يف محافظ�ة االنبار بع�د أن كانت الرؤية 
منعدمة ورشعت بإيواء العجات داخل املقرات 
العس�كرية وبالقرب منه�ا لتأمينها، وبارشت 
العج�ات املدني�ة صب�اح )األحد( بالس�ري اىل 
وجهته�ا املقصودة بعد ان تحس�نت االجواء يف 
تلك املنطقة«. كما اص�در مركز االعام االمني 
توضيحا بش�أن االنباء التي نرت عن تفجري 
رضيح اس�امي صويف يف كركوك. وقال املركز 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 

ان »ما تناقلته بعض وس�ائل اإلعام عن إقدام 
عصابات داع�ش االرهابية عى تفجري رضيح 
اسامي صويف يف تل حمى جنوب رشقي قضاء 
داق�وق بمحافظ�ة كرك�وك ال أس�اس له من 
الصح�ة«، مبين�ا ان »املعلوم�ات املؤك�دة هي 
انفجار عبوة ناسفة داخل مقربة 10 كم غرب 
داقوق استهدفت قرباً وليس مرقدا للسيد زيبار 
الكيكائي«. واضاف ان »الحادث لم يس�فر عن 
تفج�ري القرب بل كانت هن�اك ارضار يف الجدار 
الخارجي له«، مش�ريا اىل ان »الق�وات االمنية 
توصل�ت اىل خي�وط مهمة ع�ن املتهمن الذين 
اقدم�وا عى تفجري هذه العب�وة«. ودعا املركز 
»وسائل اإلعام اىل رضورة توخي الدقة والحذر 
قب�ل ن�ر املعلوم�ات ومعرف�ة الحقيقة من 
الجهات الرس�مية«. يذكر ان عدد من وس�ائل 
االعام نرت يف وقت س�ابق خ�ربا تضمن ان 

تنظي�م »داع�ش« اق�دم ع�ى تفج�ري رضيح 
اسامي صويف يف تل حمى جنوب رشقي قضاء 

داقوق بمحافظة كركوك.
يف الغض�ون، أعل�ن مرك�ز اإلع�ام األمني عن 
العث�ور ع�ى أرب�ع مضاف�ات تابع�ة لتنظيم 

»داعش« يف محافظة دياىل.
وقال املركز، إن »قوة م�ن قيادة عمليات دياىل 
وخ�ال عملية أمني�ة عثرت ع�ى 4 مضافات 
لعصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة بداخلها مابس 
عسكرية قديمة وقذائف هاون عيار 120 ملم 
وجليكان�ات وقود وعب�وة ناس�فة و3 زوارق 

وأفرشة وأواني طبخ«.
وأض�اف املرك�ز أن »مف�رزة املعالج�ة التابعة 
لفرقة املشاة الخامسة قامت بحرق املضافات 
بالكام�ل وال�زوارق وتفجري العبوة الناس�فة 

دون خسائر تذكر«.

نفى اختطاف )50( عنصرًا من حرس احلدود واجليش.. وعلق على تفجري ضريح صويف كركوك

اإلعالم االمني يالحق »األخبار الكاذبة« وهيدد بمقاضاة مروجيها
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الـهـجـمــات عـلـى فـرنـســا: اإلرهــاب مــن الــداخـل

اآلالف حيتشدون يف أمريكا »من أجل حياهتم« املهددة بالسالح

         بغداد / المستقبل العراقي

م�ا ه�و رس ايمانويل ماك�رون؟ فمن�ذ انتخابه 
منذ اقل من عام قاد الرئي�س الفرنيس اإلصالحات، 
وتمك�ن من كرس أي مقاومة يف بلد معروف برفضه 

للتغيريات.
ويعترب املحلل الس�يايس فيليب برو أن »فرنس�ا 
كان�ت جاه�زة« للتغي�ري الن »املن�اخ كان مناس�با 
وحصلت مح�اوالت إصالح عديدة منذ عرشين عاما 

باءت جميعها بالفشل«.
وأم�ام ش�عب فرنيس منقس�م كما يق�ول »بني 
ن�وع م�ن الرض�وخ« و«القناعة الذاتي�ة بأنه يجب 
امل�ي قدما«، ال ي�ردد الرئي�س يف إغضاب البعض 
كاملتقاعدين واملوظفني يف القطاع العام ويف الس�كك 

الحديد.
يف  املق�االت  كاتب�ة  كورنودي�ه  سيس�يل  ورأت 
صحيفة »يل زيك�و« االقتصادية »س�تكون املرحلة 
صعبة لكن يف النهاية عندما سيحني وقت االنتخابات 

ستكون النتائج حارضة«.
ويف الواقع تراجعت شعبية ماكرون إىل حد كبري، 
لك�ن »وحده األداء ع�ى األمد البعيد ه�و املهم: هل 

س�نبقى يف ركود وثب�ات أو أننا تمكن�ا من تقليص 
الف�ارق يف الق�درة التنافس�ية قلي�ال؟« كم�ا يقول 

فيليب برو.
وأض�اف أن »أملاني�ا أصبحت الي�وم يف الطليعة« 
بعد أن ش�هدت »أوضاعا صعب�ة« يف مطلع األلفية، 
وه�ذا بفض�ل اإلصالح�ات التي أجراها االش�راكي 

الديمقراطي غريهارد رشودر.
وأس�لوب ماكرون هو املي بوترية رسيعة عى 

كافة الجبهات.
وقال برو »هناك بعد تكتيكي يسمح له بتحقيق 
نجاحات. فبفتح ورشات جديدة باستمرار، يسكت 
االحتجاج�ات ع�ى الجبه�ة األوىل ويك�ون قد فتح 

جبهة ثانية«.
وق�ال الباح�ث جان م�اري برين�و األخصائي يف 
العم�ل النقابي لصحيفة »ال ك�روا« الكاثوليكية إن 
»النقابي�ني والربملاني�ني أو معارضي�ه السياس�يني 

اخذوا عى حني غرة«.
وقالت املؤرخة إيزابيل كالفيل إن ماكرون يتقدم 
خصوصا وس�ط مشهد س�يايس جديد بعد »انهيار 
األحزاب التقليدية«. وأضافت الخبرية يف اإلصالحات 
يف املجال الس�يايس أن »هذه األح�زاب لم تعد قادرة 

عى تعبئة ناشطيها وال حتى ناخبيها« خصوصا يف 
املعسكر اليساري. وتابعت إن »الناخبني اليساريني 
الذين باتوا متشتتني جدا لم يعودوا يشعرون بان أي 

حزب يمثلهم وأصبحوا يف حالة ضياع«.
وقالت كالفيل انه »من الصعب تحليل ش�خصية 
ايمانويل ماكرون«. وأضافت انه »ش�خص غامض 
سياس�يا«، مش�رية إىل أن »فق�دان البوصلة« يصب 
يف مصلحت�ه خصوصا وانه »يتبن�ى موقفا يوصف 

بالوسطي وان لم يقر بذلك«.
وكان املرش�ح ماكرون خاض حملته االنتخابية 
مؤكدا انه »ليس من اليس�ار وال من اليمني« )وليس 
وس�طيا( و«هدف�ه ه�و إلغ�اء ه�ذه التصنيفات« 

بحسب كالفيل، لتجسيد »الحداثة«.
وأضافت أن الرئيس ماكرون »البارع يف التواصل 
ينتق�ي عبارات�ه. فاإلصالح يعن�ي التحدي�ث وهذا 
الخطاب الذي يتحدث ع�ن التحديث يؤثر كثريا عى 

قسم من الناخبني«.
وال ي�ردد ماك�رون يف التواصل مع الفرنس�يني. 
فقد زار خ�الل الحملة االنتخابي�ة عماال معارضني 
واختتم زيارته بمصافحتهم. ومؤخرا كان الحضور 
قياس�يا وغري مس�بوق يف مع�رض الزراعة للتحدث 

»وجه�ا لوج�ه« ع�ن مهن�ة يش�كو أصحابه�ا من 
رشوطها الصعبة.

وحت�ى النهاي�ة لم يغري مس�اره. وهو أس�لوب 
ال يخل�و م�ن الس�لطة حت�ى ان�ه يوص�ف أحيان�ا 

ب�«التسلط«.
وحذر لوران بريجيه مدير الكونفدرالية الفرنسية 
الديمقراطية للعمل »م�ن التغريات الجذرية املقررة 
عى عج�ل وبدون أي ح�وار حقيق�ي«. وأضاف أن 
»أس�لوب ماكرون يخترص ب�«انتم تتناقش�ون وأنا 
اتخذ الق�رار«. ويقول فيليب ب�رو إن ماكرون، ألنه 
يع�رف كيف يتخ�ذ الق�رارات »فهو يتمت�ع بفرص 

كبرية يف إنجاح اإلصالحات الجديدة«.
وأض�اف أن س�لفه االش�راكي فرنس�وا هوالند 
»عرف كيف يفتح الورشات الالزمة لكنه كان يلتزم 
بم�ا تق�رر مع ال�رشكاء االش�راكيني الذي�ن كانت 
لديه�م مصلحة يف إبق�اء األمور عى م�ا هي عليه. 

وهذا النهج أدى إىل جمود الوضع القائم«.
بق�ي أن يع�رف م�ا إذا كان »أس�لوب ماكرون« 
س�يأتي بنتائج م�ع عمال الس�كك الحديد العازمني 
ع�ى التح�رك لوقف إص�الح مؤسس�تهم، احد آخر 

معاقل الحركة النقابية.

ماكرون يستفز اجملتمع ويعول على إعادة انتخابه جمددًا

فرنسا الكارهة للتغيري تشهد »إصالحات« بال ضجيج

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال محام�ي ممثل�ة األف�الم اإلباحي�ة »س�تورمي 
جدي�دة  معلوم�ات  ستكش�ف  موكلت�ه  إن  دانيال�ز«، 

بخصوص عالقتها بالرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وم�ن املقرر أن تظهر« دانيال�ز« يف مقابلة تلفزيونية 
عرب برنامج »60 دقيقة« الش�هري، عرب ش�بكة »يس بي 

إس«، األمريكية.
ونرش املحامي مايكل أفيناتي، صورة عى حس�ابه يف 
موقع التواص�ل االجتماعي »توير« لق�رص مدمج قال 

إنه يحوي تسجيالً صوتياً أو لقطات فيديو.
وأرفق املحامي الصورة برس�الة غامضة يقول فيها: 
»إذا كانت صورة واحدة تس�اوي أل�ف كلمة، فكم كلمة 

تساوي هذه؟! )القرص املدمج(«.
وأضاف للتغري�دة وس�م »60minutes#«، ملّمحاً إىل 
أن إجابات س�تقدم خالل مقابلة مع موكلته، يف املقابلة 

املذكورة.
ورد أفينات�ي عى أحد املغردين ال�ذي اتهمه بالكذب، 

وقال: »استمتعوا باملقابلة وباأليام التالية«.
وتشغل قضية دانيالز اإلعالم، بعد شهرين من كشف 
صحيفة »وول س�ريت جورنال« ع�ن عالقتها برامب، 

ومسألة ال�130 ألف دوالر لقاء صمتها.
م�ن جهتها، أكدت س�تورمي دانيالز أنها ليس�ت من 
رسب ه�ذه املعلومات، لكنها لجأت يف مارس إىل القضاء 

ليحررها رسمياً من واجب التزامها الرسية.
وق�ال محاميها غداة تقدمها بطل�ب إىل القضاء إنها 
»تري�د أن يعرف الجمهور الحقيق�ة« حول هذه العالقة 

التي أقيمت »برضا الطرفني«.
وال تتعل�ق ه�ذه القضية بتح�رش أو اعتداء جنيس، 
كما هو الحال مع عدد من النس�اء اللواتي اتهمن ترامب 

قبل أسابيع من االنتخابات الرئاسية عام 2016.
م�ن جهته، نفى ترامب بش�دة وج�ود عالقة حميمة 
م�ع املمثلة واملخرجة البالغة م�ن العمر 39 عاماً، والتي 

اقرحت إعادة ال� 130 ألف دوالر إليه.

       بغداد / المستقبل العراقي

أدان املتح�دث باس�م الخارجی�ة االیرانی�ة بهرام قاس�مي، 
اجراءات االدارة االمریكیة األخیرة املعادیة الیران، بفرض الحظر 
ع�ي عدد م�ن االیرانیی�ن ورشكة تنش�ط فی مج�ال الخدمات 
التقنیة والهندس�یة بذرائع واتهامات خاویة، معلنا بان امیركا 

لن تجني أي يشء من فرض العقوبات عى ایران.
ووص�ف قاس�مي االج�راء األمریك�ي باالس�تفزازی وغی�ر 
القانون�ي وغی�ر امل�ربر ومؤرش آخر ع�ى العداء الذات�ي لألدارة 
االمریكیة ضد الش�عب االیراني. وكانت الوالیات املتحدة  اعلنت 
الجمعة أنها فرضت عقوبات عى رشكة إیرانیة و10 من الرعايا 
إالیرانیین تتهمه�م یالقیام ب�’حملة رسق�ة معلوماتیة’ طالت 

جامعات ومؤسسات يف العالم.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر »االتحاد األوروبي« اس�تبعاد أس�ماء 6 أش�خاص من 
الئحة العقوبات األوروبية التي صدرت ضد أش�خاص وكيانات 
تنتم�ي إىل فرة حكم الرئي�س املرصي املخلوع حس�ني مبارك 

وتضمنت تجميد أرصدة وأصول وحظر للسفر.
وحس�ب الوثائق التي نرشتها الجريدة الرس�مية لالتحاد يف 
بروكس�ل جرى اس�تبعاد كل م�ن أحمد عز القيادي الس�ابق يف 
الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك ومعه يف الالئحة زوجاته 
كل م�ن عبلة محم�د فوزي وخديج�ة أحمد كامل، وش�اهيناز 

عبدالعزيز النجار.
وكان االتحاد األوروبي قد أصدر يف العام 2011 عقوبات بعد 
الثورة التي انطلقت يف 25 كانون الثاني من نفس العام وانتهت 

بسقوط نظام مبارك.
ج�اءت ه�ذه الخطوة بعد ق�رار اللجن�ة القومي�ة املرصية 
الس�تزاد األموال واألصول واملوجودات يف الخ�ارج التصالح مع 
رج�ل األعمال أحمد عز مقابل س�داد مبل�غ 1.7 مليارات جنيه 

مرصي منها مبلغ 600 مليون جنيه تم سداده من الخارج.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت القي�ادة األمريكي�ة يف أفريقيا أن الق�وات األمريكية 
�ذت غارة جوية ق�رب مدينة أوب�اري بجنوب�ي ليبيا وقتلت  نفَّ
»إرهابيَّ�ني اثنني«.وأضاف�ت القي�ادة يف بي�ان، أن الغارة نفذت 
بالتنس�يق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية املعرف بها دولياً 
يف طرابل�س. وتابع البي�ان: »طبقاً لتقييمن�ا يف الوقت الراهن، 
ل�م ُيقت�ل مدنيون يف الغ�ارة«.ويف وقت س�ابق، أعل�ن املتحدث 
باس�م املجلس الرئايس لحكومة الوف�اق الوطني الليبية، محمد 
عاً لقيادات إرهابية  الس�الك، أن غارة أمريكية اس�تهدفت تجمُّ
بمدين�ة أوب�اري )جنوبي ليبيا(، أس�فرت عن مقت�ل إرهابيَّني 

اثنني، بحسب ما ذكرته بوابة أفريقيا اإلخبارية.

خفايا جديدة يف صفحة عالقة ترامب 
بممثلة إباحية

هبرام قاسمي: امريكا لن جتني شيئًا 
من فرض احلظر عىل ايران

االحتاد األوريب يستبعد رموز نظام 
مبارك من الئحة العقوبات

مقتل شخصني يف غارة أمريكية 
جنويب ليبيا

       بغداد / المستقبل العراقي

تعي�ش فرنس�ا موجة تأث�ر كربى بعد 
م�وت دركي »بط�ل« حل مح�ل رهينة يف 
االعت�داء اإلرهاب�ي، ال�ذي نف�ذه الجمعة 
يف جنوب فرنس�ا، رض�وان ل )25 عاماً(، 
الفرنيس م�ن أصل مغرب�ي، وأوقع أربعة 
قتى وجرى خالله احتجاز رهائن يف متجر 
)س�وبر مارك�ت( يف بلدة تري�ب بجنوبي 
غرب فرنسا، قبل أن يلقي رضوان مرصعه 
يف النهاي�ة برص�اص ق�وات األم�ن. وقال 
رضوان إنه »جن�دي« يف تنظيم »داعش«، 

الذي أعلن تبنيه الحقا للهجوم.
ولد رضون يف املغ�رب عام 1992 ونال 
وكان   .2004 يف  الفرنس�ية  الجنس�ية 
االس�تخبارات  أجه�زة  ملراقب�ة  يخض�ع 

ومدرج�اً عى لوائ�ح أمن الدولة »بس�بب 
ارتباطه بالتيار الس�لفي«، بحسب املدعي 
 ،2016 آب  يف  موالن�س.  فرنس�وا  الع�ام 
أمىض شهراً يف السجن بعد إدانته ب�«حمل 
م�واد  و«اس�تخدام  محظ�ور«  س�الح 
مخدرة« و«رفض االنصياع لألوامر«. وبني 
2016 و2017، خض�ع من جدي�د ملراقبة 
االس�تخبارات الت�ي لم ترص�د »أي مؤرش 
يمكن أن ينذر باالنتقال إىل عمل إرهابي«.

وتس�عى جه�ات التحقي�ق يف فرنس�ا 
إىل تحديد أس�باب قي�ام رضوان بهجومه. 
وعثر املحقق�ون يف منزله يف كاركاس�ون 
)جن�وب( ع�ى »رس�ائل فيها إش�ارة إىل 
»داعش«، ويمكن اعتبارها بمثابة وصية، 
بحس�ب ما أفادت مصادر متطابقة. كما 
تم توقيف ش�خصني هما ش�اب يف ال�17 

قال�ت الس�لطات إن�ه صدي�ق للمهاج�م 
ورفيقته.

وعث�ر محقق�ون يف قضاي�ا اإلره�اب 
عى متفجرات محلية الصنع وأس�لحة يف 
السوبر ماركت، الذي شهد عملية احتجاز 
الرهائن، وباإلضافة إىل القنابل، تم العثور 
عى مس�دس عيار 7.65 مليمرا وس�كني 
صيد، حسبما علمت وكالة األنباء األملانية 

)د.ب.أ( من مصادر قضائية.
وتؤكد العملي�ة التي ق�ام بها رضوان 
اس�تمرار التهديد »الجهادي« من الداخل، 
الذي يقلق الس�لطات. كما أنها ُتذكر »بأن 
مس�توى التهديد اإلرهابي ع�ى أرضنا لم 
يراجع. اآلن أصبح من الداخل وهو أساسا 
من صنع أفراد تشددوا أثناء وجودهم عى 
ترابن�ا الوطن�ي«، كما أعل�ن النائب العام 

للجمهورية يف باريس فرنسوا موالنس.
وعلق مسؤول فرنيس كبري يف مكافحة 
اإلرهاب يف مقابلة مع وكالة فرانس برس 
هذا األسبوع »إنه خطر سيستمر، وتزداد 

صعوب�ة كش�فه«. فاألمر لم يع�د يتعلق 
بأش�خاص عائدين من مناطق املعارك يف 
س�وريا والعراق لتنفيذ هجمات يف أوروبا، 
كما حصل خالل اعتداءات باريس وس�ان 
دون�ي يف 13 ترشين الثان�ي 2015 )130 
قتيال( وانما بأش�خاص متأثرين عن بعد 
بعقيدة تنظي�م »داعش« قب�ل أن ينتقلوا 
للتنفيذ.وقال ل�وران نونيز رئيس املديرية 
العام�ة لألم�ن الداخ�ي الفرن�يس لوكالة 
فرانس برس يف ترشي�ن األول إن »التهديد 
بشكل أس�ايس يصدر عن أفراد موجودين 

يف فرنسا:
 إما أش�خاص غري حازم�ني منعوا من 
التوجه إىل سوريا أو العراق وإما إرهابيون 
يمكنهم االنتقال إىل التنفيذ بدون أن يكون 

هناك مؤرشات سابقة إىل ذلك«.

       بغداد / المستقبل العراقي

احتش�د عرشات األلوف يف أنح�اء الواليات املتحدة 
الس�بت للمش�اركة يف »مس�رية م�ن أج�ل حياتن�ا« 
املطالبة بتش�ديد قوانني حيازة السالح والتي يقودها 
ناج�ون م�ن ح�ادث إط�الق ن�ار عش�وائي يف إحدى 
مدارس فلوريدا والذي أشعل الغضب العام بشأن هذا 

النوع من الحوادث.
وتجمع محتجون يف بنس�لفانيا أفنيو بواش�نطن 
يف الوق�ت الذي دع�ا فيه طالب من مدرس�ة باركالند 
الثانوي�ة بوالي�ة فلوري�دا، حيث ُقت�ل 17 من الطالب 
واملعلم�ني يف الحادث الذي وقع يف 14 ش�باط، أعضاء 
الكونغرس والرئيس دونال�د ترامب إىل التصدي لهذه 

القضية.
وته�دف االحتجاج�ات إىل إنه�اء م�أزق ترشيعي 
يعرق�ل من�ذ وقت طوي�ل تش�ديد القي�ود املفروضة 
عى بيع األس�لحة يف بل�د صارت فيه ح�وادث إطالق 
النار العشوائي ش�ائعة ومتكررة الحدوث يف املدارس 

والجامعات.
وعرضت مش�اهد تلفزيونية محتجني من الشبان 
يس�ريون يف الشوارع يف مدن عرب الواليات املتحدة من 
بينها أتالنتا وبالتيمور وبوس�طن وش�يكاغو ولوس 

أنجليس وميامي ومينيابولس ونيويورك.
وق�ال منظم�ون إن م�ن املتوقع تنظي�م أكثر من 
800 مظاهرة يف الواليات املتحدة ويف كل أنحاء العالم 
م�ع تنظيم فعالي�ات يف مدن أخرى بعي�دة مثل لندن 

وستوكهولم.

ويريد منظم�و االحتجاجات أن يحظر الكونغرس 
بيع أس�لحة هجومية مثل التي اس�تخدمت يف حادث 
التأك�د م�ن خلفي�ات  إج�راءات  فلوري�دا وتش�ديد 
األشخاص الذين يشرون السالح. وعى الجانب اآلخر 
من النقاش يش�ري املدافعون عن السالح إىل ضمانات 

يكفلها الدستور للحق يف حمل السالح.
ويف منطق�ة ف�ورت لودرديل يف باركالن�د مر آالف 
الناس عرب نقاط تفتي�ش أقامتها الرشطة ليتجمعوا 
يف أح�د املتنزه�ات ث�م الخ�روج يف املس�رية. وحم�ل 
كثريون منه�م الفتات كتبت عليها عبارات منها »هل 

أنا التايل؟« و«الكونغرس = قتلة«. وقال أدام بوتشوالد 
وه�و أح�د الناجني م�ن مذبح�ة مدرس�ة مارغوري 
س�تونمان دوغالس الثانوية إنه س�يظل تركيزه هو 

وأصدقاؤه منصبا عى تمرير ترشيع جديد.
وأضاف وس�ط تهليل املشاركني »لألسف هذا ربما 
يح�دث مج�ددا يف مدينتك أو بلدت�ك. ينبغي وقف هذا 

اآلن!«
وخالل مسرية قرب سنرال بارك يف نيويورك وقف 
املشاركون دقيقة صمت حدادا عى ضحايا باركالند. 
ويواج�ه املس�لح املته�م، وه�و طالب س�ابق يدعى 
نيكوالس ك�روز )19 عاما(، عقوب�ة اإلعدام يف حالة 

إدانته.
وكان نجم البوب بول مكارتني من بني املشاركني 
يف املس�رية وقال ملحط�ة »يس.إن.إن« التلفزيونية إن 
لدي�ه مصلح�ة ش�خصية يف الحد من حمل الس�الح. 
وقال إن »واحدا من أع�ز أصدقائي أطلقت عليه النار 
يف م�كان غ�ري بعيد عن هنا« مش�ريا إىل ج�ون لينون 
زميله يف فريق البيتلز س�ابقا وال�ذي ُقتل بالرصاص 

قرب سنرال بارك يف 1980.
ووق�ع الرئيس دونالد ترام�ب ميزانية إنفاق تقدر 
بنح�و 1.3 تريلي�ون دوالر تش�مل تعدي�الت طفيفة 
بش�أن مراجع�ة خلفي�ات مش�ري الس�الح وتكفل 

مساعدة املدارس يف التصدي للعنف املسلح.
وقالت لين�زي وولرز نائبة املتحدث باس�م البيت 
األبي�ض إن اإلدارة األمريكي�ة تش�يد »بالكثريي�ن من 
الش�بان األمريكي�ني الش�جعان« الذي�ن يمارس�ون 

حقوقهم يف التعبري عن آرائهم بحرية.
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 1941 

التاريخ: 2018/3/20 
اعالن 

تسجيل عقار مجدد
بناءا على الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاريلخ 2014/12/5  لتسلجيل تمام 
العقار املرقم )173( محلة  )الرشادية( 
يف الكوفلة اىل طاللب التسلجيل املجدد 
لتسلجيله  توملان(  سلعد  )احسلان 
مجددا بأسلمه  بصفتله املالك والحائز 
للمدة القانونيلة ولغرض تثبيت امللكية 
املذكلورة لله تمهيلدا للتسلجيل وفلق 
احكام قانون التسلجيل العقاري )43( 
لسلنة 1971 قررنلا اعالن هلذا الطلب 
فعلى كل من يدعلي بوجلود عالقة او 
حقوق معينة عى هذا العقار تقديم ما 
لديله من بيانات اىل هلذه الدائرة خالل 
ملدة ثالثلون يوملا اعتبلارا ملن اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موقلع العقلار يف السلاعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذللك ألثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشلف الذي يجلري يف اليلوم املذكور 

لهذا الغرض
املدير

عبد النارص جواد كاظم 
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

للللللللللللللللللللللللللللل
تنويه

اشلارة اىل االعالن املنشلور يف  صحيفة 
يف   1632 العلدد   العراقلي  املسلتقبل 

2018/3/8
ورد يف اعلالن احلوال بعقوبلة املرقلم 
379/ش3 /2018 خطلاء والصحيلح 

هو  379/ش2018/4

للللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعى

النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 990/ب2018/1

التاريخ 2018/3/12
اىل /املدعلى عليله  )عيل طاغلوت عبد 

عيل(
اقلام املدعلي )مهلدي حسلن حاتلم( 
الدعلوى البدائيلة املرقملة اعاله ضدك  
والتلي يطلب الحكلم فيهلا بتأديتك له 
مبلغا مقداره )640000( دينار بموجب 
 2017/9/21 امللؤرخ  االمانلة  وصلل 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسلب 
رشح املبللغ القضائي واشلعار مختار 
حي الشلهيد الصدر/ 4ب املدعو سلعد 
نلور السلالمي عليله قلررت املحكملة 
تبليغلك اعالنلا بصحيفتلن محليتلن 
يوميتلن بموعلد املرافعلة املصادف يف 
يلوم 2018/4/5 وعند علدم حضورك 
او ارسلال من ينوب عنك قانونا سلوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

للللللللللللللللللللللللللللل
فقدان

فقدت مني الهويلة الصادرة من نقابة 
املهندسن رقم اإلنتساب94781  بأسم 
/أحمد عباس عيل فعى من يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار .

للللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعى

النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 
االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد:  3978/ب2017/1

التاريخ: 2018/3/19
اعالن

بنلاءا على القلرار الصلادر ملن هذه 
املحكملة بآزاله شليوع العقلار املرقم 
3/19157 حلي النلر يف النجف عليه 
تعللن هلذه املحكملة عن بيلع العقار 
املذكور أعلاله واملبينة أوصافه وقيمته 
أدنلاه فعى الراغبن باللرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )ثالثون ( يوما من 
اليلوم الثاني لنرش اإلعالن مسلتصحبا 
معله التأمينات القانونيلة البالغة %10 
من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق 
ألمر محكمة بلداءة النجف وصادر من 
ملرف الرافديلن رقلم )7( يف النجف 
وسلتجري املزايدة واالحالة يف السلاعة 
الثانيلة علرش ملن اليلوم االخلر ملن 
االعالن يف هذه املحكمة وعى املشلري 
جلب هويلة االحلوال املدنية وشلهادة 

الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد  نور الجنابي
االوصاف :

العقلار املرقلم 3/19157 حلي النر 
يف النجلف عبلارة علن دار مفلرزة اىل 
جزئن بصورة غر رسمية الجزء االول 
بطابلق واحد يتكلون من مملر بطول 
سلتة ونلص ملر وبعلرض 175سلم 
وصحيلات خارجيلة ومطبلخ صغلر 
مفتوح عى الصاللة يحتوي عى عازل 
بينه وبلن الصالة مغلف بالسلراميك 
بارتفاع 1,25ملر والصالة 6×4,5مر 
وصحيلات  4,5×5ملر  نلوم  وغرفلة 
داخلية ومكشلوفة والصحيات مغلفة 
بالسراميك  بالسراميك والعقار مبلط 
مجهزة باملاء والكهرباء جدرانه مغلفة 
بالطالء مشغول من قبل محمد ناهض 
نلور وهو  ال يرغلب بالبقلاء يف العقار 
البيلع بصفلة مسلتأجر درجلة  بعلد 
عمرانله جيدا اما الجلزء الثاني يتكون 
ملن غرفلة وصالة واسلتقبال ومطبخ 
وصحيات وساحة امامية وان املساحة 
الكليلة للجلزء املذكلور 124 مر مربع 
مشليد بالطابوق واالسلمنت ومسقف 
بالكونكريلت املسللح ومجهلز بامللاء 
والكهرباء ارضيته مبلطة بالبورسللن 
ولحظة الكشلف كان مغلق ولم تتمكن 
املحكملة ملن الدخلول درجلة عمرانه 
جيدة املسلاحة الكلية للعقار 124 مر 
مربلع وان القيمة الكليلة للعقار مبلغ 
)168,000,000( مائة وثمانية وستون 

مليون دينار فقط ال غرها .

يف  الشلخصيه   األحلوال  محكملة 
املقداديه

العدد/ 170
اعالن فقدان

قدمت السيدة ) انتصار عبود أبراهيم 
(طلبلا اىل هذه املحكملة  بتنصيب 
نفسلها قيمة  عى زوجها  املفقود 
) حميلد احملد يوسلف ( املفقلود 
2014/5/28وحسلب  بتاريلخ 
االوراق التحقيقيلة الصلادرة ملن 
مركلز رشطة ) البازول(  فمن لدية 
االعلراض او معلومات عن فقدانه 
الحضور امام هلذه املحكمة خالل  
سلبعة ايام من اليوم التلايل للنرش  
لتقديم اعراضه  واعالمنا وبخالفه 
سوف تنظر املحكمة يف الطلب وفق  

القانون 0000    مع التقدير . 
القايض

تحسن حسن فزع العقابي
للللللللللللللللللللللللللللل

اعالن دعوة دائنن 
اني املصفي حسلام ارزوقي عباس 
العاملة  للتجلارة  امللذاء  لرشكلة 
املحدودة ادعو كل من له حق أودين 
عى الرشكة مراجعتي عى العنوان 
التايل حي الكندي \ شلارع الكندي 
\ محله 213  عنوان مكتب حسلام 

ارزوقي 
املصفي 

حسام ارزوقي عباس
للللللللللللللللللللللللللللل

اعالن دعوة دائنن 
انلي املصفي املحاملي محمود عبد  
الحليم عليل لرشكة الزوارق لتجارة 
الوقود املحدودة ادعو كل من له حق 
أو دين عى الرشكلة مراجعتي عى 
العنوان التلايل البرة حي األندلس 

قطاع 7 د / 26 / 126 
املصفي املحامي 

محمود عبد الحليم عيل
للللللللللللللللللللللللللللل

جمهورية العراق 
وزارة العدل

يف/البلاب  العلدل  الكاتلب  دائلرة 
الرشقي 

العدد العمومي / 8652
السجل 44

التاريخ 2018/3/25
اعالن 

يف/البلاب  العلدل  الكاتلب  دائلرة 
الرشقي

ادناه االنذار املسلر من قبل السيد 
كاتب عدل الباب الرشقي املحرم

يف  وامللؤرخ   20945 بالعلدد 
2017/8/9 واملوجه اىل السيد لؤي 
حاتلم فاللح لل العنلوان  بغلداد ل 
بغداد املربعة/محلة 104 زقاق 40 

دار 4 بناية 1أ/4/2 
واملجهولية محل االقامة قرر نرشه 

يف الصحف املحلية
جهة االنذار

سلبق وان اسلتأجرت املحل املرقم 
القطعلة  على  واملشليد  2/1أ/4 
املرقمة )165( املربعة واملتخذة من 
قبلكلم ألغراض تجاريلة وصناعية 
ببلدل ايجلار شلهري يدفلع بداية 
كل شلهر وقدره)125,000(مائلة 
وخمسة وعرشون الف دينار وحيث 
انك ممتنع عن دفلع بدالت االيجار 
ملن )3/1 و 4/1 و5/1 و 6/1 و 
17 و 8/1 لسلنة 2017( وبسلبب 
العقد الشلفوي عليه انلذرك بلزوم 
تسديد كافة بدالت االيجار املذكورة 
 )750,000( والبالغلة  اعلاله 
سلبعمائة وخمسلون اللف دينلار 
خالل فلرة اقصاها عرشة ايام من 
تاريخ تبلغك بهذا االنذار وبعكسله 
سوف اقوم بمقاضاتك امام محاكم 

البداءة .
املنذر / عيل محمد محمود

عبلاس  جاسلم  املحاملي  وكيلله 
عليل بموجلب الوكاللة 18265 يف 

2017/6/21 ك ع الكرخ
الكاتب العدل يف/الباب الرشقي

للللللللللللللللللللللللللللل
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 14 / خ / 2018 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الصويرة العقار 
) 3 / 8264 م 26 / الحسلينية يف 
الصويلرة العائلد للمدين ) حسلن 
سلالم قاسلم ( املحجوز لقاء طلب 
الدائن ) رضغام احمد رسن ( البالغ 
وثالثلون  اربعلة   )  345  00000  (
مليون وخمسمائة الف دينار فعى 
باللرشاء مراجعلة هلذه  الراغلب 
املديرية خلالل مدة ثالثن يوما تبدأ 
من اليلوم التايل للنرش مسلتصحبا 
معه التامينات القانونية عرشة من 
املائة ملن القيمة املقدرة وشلهادة 
رسلم  وان  العراقيلة  الجنسلية 

التسجيل والداللية عى املشري .
املواصفات : 

واسلط   / ورقمله  موقعله   –  1
 26 م   8264  /  3  / الصويلرة   /

الحسينية .
2 – جنسله ونوعله / قطعة ارض 

عرصة .
3 – حلدوده واوصافله / الشلمال 
الرشقلي / 3 / 8262 / والشلمايل 

الغربي 3 / 8495 / طريق عام .
4 – مساحتها 2 أولك و 366 م .

5 – القيمة املقدرة ) 0000000 5 ( 
خمسون مليون دينار الغرها .

املنفذ العدل 
عيل عبد الحسن شياع العجياوي

تعللن لجنلة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجلراء  املزايدة العلنية لتأجر االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل 
بلدية )العباسلية(  وملدة  )حسلب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسلنة 2013. فعى من يرغب 
باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  العباسية أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن 
يف إحدى الصحف املحلية مسلتصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باسلتثناء املسلتأجرين الشاغلن للعقار 
الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة 
استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم 
التايل  النتهاء مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 

عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عى ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 ل عى املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 ل عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 ل عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 ل استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى األمالك التي تؤجر لهم.

5  ل فيما يخص مواقع االكشلاك املرقمة )12/2  ل  12/6  ل 12/9( فهي حسلب املواقع القديمة ويتم تغرها خالل فرة االيجار حال 
توفر مواقع بديله

بنلاء على ما جاء بكتاب مديريلة بلدية الكوفة االمالك املرقلم 635/241 يف 2018/1/18 وكتلاب مديرية بلديات 
محافظلة النجلف االرشف االملالك املرقلم 3314 / 12653 يف 2017/8/8 واملعطوف عى كتلاب مديرية البلديات 
العامة/ االمالك ذي العدد 24374 يف 2017/7/26  تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف   عن 
إجراء  املزايدة العلنية )كرس قرار( لبيع القطعة السكنية املدرجة اوصافها ادناه  والعائدة    لبلدية )الكوفة( وفقا 
للملادة )15/اوال(  من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسلنة 2013. وسليجري البيع اىل منتسلبي وزارة 
البلديات وتكون االسلبقية اىل منتسلبي بلدية الكوفة  فعى من يرغب باالشلراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة     خالل )7( سبعة ايام  تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية 
مسلتصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 5% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحسلاب البلدية املذكورة 
استنادا اىل املادة )17/ثالثا/أ( من القانون اعاله وستجري املزايدة يف اليوم األخر من  مدة اإلعالن البالغة )7( سبعة 
ايلام  يف السلاعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديلوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسلمية 

ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عى ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1  ل ان يكون املتقدم للمزايدة من منتسبي وزارة البلديات وتكون االسبقية ملنتسبي بلدية الكوفة 

2 ل يقلدم املشلرك باملزايدة ما يؤيد عدم اسلتفادته وزوجتله واوالده  القارصين بقطعة ارض سلكنية او وحدة  
سلكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية او دارا او شلقة او ارض سلكنية عى وجه االسلتقالل وفقا للقرار 120 

لسنة 1982 
3 ل يقدم املشرك باملزايدة اقرار عائيل وتعهد خطي مصدق من الدائرة القانونية يف ديوان البلديات وفقا للقرار 120 

لسنة 1982 
4 ل يستثنى البيع من ضوابط مسقط الراس

5 ل ال يكون البيع قطعيا اال بموافقة الجهات العليا
6 ل املستمسكات املطلوبة )هوية االحوال املدنية للمشرك وزوجته واوالده القارصين ، بطاقة السكن او مضبطة 

تاييد سكن  ،شهادة الجنسية العراقية للمتقدم وزوجته(

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

إعالن

العدد : 83
التاريخ 2018/3/25

العدد : 85
التاريخ 2018/3/25

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
ثالث سنواتالسوق العصري9م322/ 70حانوت1
ثالث سنواتالسوق القديم12م70/62حانوت2
ثالث سنواتمنتصف السوق القديم27,52م14/522حانوت3
ثالث سنواتالسوق العصري16,5م11/62حانوت4
ثالث سنواتالسوق العصري19م11/152 ـ 11/1حوانيت5
ثالث سنواتالسوق القديم14م14/52حانوت6
ثالث سنواتمجاور المصرف الزراعي14م14/72حانوت7
سنة واحدة مقاطعة / 32 الشارع العام154م12/232ماكوالت سريعة8
سنة واحدة الشارع العام6,25م10/82كشك9
سنة واحدة الشارع العام9م12/22 ـ 12/6 ـ 12/9 ـ 12/10اكشاك10
ثالث سنواتمقاطعة / 32 االغا)50×25(م12/23كراج11

المساحةرقم القطعة والمقاطعة والحيت
250م19/49982م18 علوة الفحل1
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   بغداد / المستقبل العراقي

نج�ح فري�ق طب�ي م�ن ش�عبة الجراح�ة 
العصبية يف مدين�ة األمامني الكاظمني )ع( 
الطبية من اجراء عملية رفع ورم يف الدماغ 
لطفل يبلغ من العمر س�بع س�نوات.ونقل 
بيان لدائرة صحة الكرخ ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ع�ن رئي�س الفري�ق الجراحي 
الدكتور احسان البلداوي قوله ، ان »الطفل 
من اهايل قضاء اب�ي غريب كان يعاني من 
ص�داع مزمن مل�دة اربعة اش�هر ومن دون 

تشخيص دقيق لحالته الصحية وبعد تدهور 
حالته تم اس�تقباله يف املدين�ة الطبية وتم 
اجراء الفحوصات الالزمة شملت »املفراس 
و الرن�ني للدماغ » و قد تب�ني اصابته بورم 
متق�دم يف املخي�خ م�ع استس�قاء الدماغ 
».واضاف » تم اجراء العملية عىل مرحلتني 
األوىل تم خاللها زرع صمام بطيني بريتوني 
لبزل السائل الش�وكي من الدماغ لتخفيف 
الضغط عن انس�جة الدماغ السليمه كذلك 
ع�ن ال�ورم ، وبع�د اس�بوعني م�ن اج�راء 
العملي�ة اجريت للطفل العملي�ة الثانية تم 

خالله�ا فتح الحج�رة الخلفية م�ن الدماغ 
وتم رفع الورم بش�كل شبه تام بأستخدام 
جه�از األم�واج ف�وق الصوتية و ال�ذي له 
خاصي�ة رفع الورم م�ن دون حصول نزف 
كبري او حصور رضر لباقي انس�جة الدماغ 
السليمة .«.واوضح ان« العملية استغرقت 
قرابة خمس ساعات وتم مراقبة املريض يف 
رده�ة العناية املركزة لف�رة وجيزة بعدها 
نق�ل اىل الرده�ة ألس�تكمال الع�الج و األن 
املري�ض بصحة جي�دة و يتماث�ل تدريجياً 
للش�فاء ليتم بع�د ذل�ك اس�تكمال العالج 

بالجرع الكيميائي او األشعاع و حسب رأي 
الطبي�ب املختص بمعالجة األورام ».ويضم 
الفريق الجراحي الدكتور احس�ان البلداوي 
/ اختصاص الجراحة العصبية و اس�تاذ يف 
كلية ط�ب النهرين الدكتور ي�ارس صابر/ 
اختص�ايص الجراح�ة العصبي�ة الدكتورة 
س�مية علوان / اختصاص تخدير الدكتور 
خال�د ولي�د / مقي�م اق�دم زياد هاش�م / 
مس�اعد جراح ن�ور جابر/ مس�اعد جراح 
غفران صبار / مس�اعد جراح كوثر جميل 

/ مساعد تخدير.

صحة الكرخ: نجاح عملية رفع ورم من دماغ طفل يبلغ من العمر »7« سنوات

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد عن استعدادها الفتتاح احدى 
محط�ات ترصيف مي�اه املج�اري يف العاصمة 
خالل الفرة املقبلة.وقال بيان ملكتب أمني بغداد 

ذكرى علوش تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه إنه »خ�الل االي�ام القليلة املقبلة س�تقوم 
االمانة بافتتاح محطة صفي الدين الحيل والتي 
تع�د م�ن املحط�ات العمالقة يف ترصي�ف مياه 
املجاري واألمطار والتي انشأت بالجهود الذاتية 

وبقدرة ترصيفية تصل إىل 3 مر مكعب ونصف 
يف الثانية الواحدة ».واض�اف البيان أن«املحطة 
تتك�ون م�ن 6 غواط�س بحج�م 16 ان�ج قدرة 
ترصيف الغاطس الواحد تبلغ 625 لر يف الثانية 
الواحدة مهمتها ترسيع ترصيف االمطار وخالل 

س�اعات بع�د ان كانت ت�رصف بع�دة ايام عن 
مدينة الشعب واجزاء من مدينة الصدر والغدير 
ع�ىل وجه الخصوص«.واش�ار بي�ان االمانة إىل 
أن »املحط�ة انجزت بوقت قيايس بلغ 3 اش�هر 
وبجه�ود وامكان�ات ذاتي�ة وقد جه�زت بمولد 

كهربائ�ي بق�درة 2 ميغا يف ح�ال انقطاع التيار 
الكهربائي »وختم�ت أمانة بغداد بيانها بالقول 
إن«املحط�ة خضع�ت لتش�غيل تجريب�ي ناجح 
اثناء االمطار االخرية حيث اس�تطاعت ترصيف 

مياه االمطار بوقت قيايس.

أمانة بغداد تعلن إنجاز كربى حمطات العاصمة لترصيف مياه املجاري واألمطار

الرافدين يعلن إنجاز ومنح معامالت 
القروض بكافة أنواعها للمواطنني

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، عن إنجاز ومنح معامالت القروض بكافة 
أنواعها للمواطنني خالل شهر كانون الثاني املايض«.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه،  ان »حصيلة الق�روض التي تم منحها للمواطنني يف 
ش�هر كانون الثاني تمثلت بمنح قروض مجمع بسماية السكني 
للمواطنني واملوظفني وقد بلغ عدد معامالت املنح ) 91 ( معاملة 
وق�روض 50 مليون دينار للبناء يف قطعة ارض التقل مس�احتها 

عن 50 مر وقد بلغ عدد معامالت املنح 57 معاملة.
واش�ار البيان اىل انه »تم منح قروض املشاريع الصغرية وقروض 
الس�يارات وقروض التمويل والبح�وث العلمية اضافة اىل قروض 

اخرى متنوعة.

البورصة العراقية تتداول 
أكثر من ملياري سهم

مفتش عام الداخلية يوجه بتفعيل 
عمليات الضبط باجلرم املشهود

   بغداد / المستقبل العراقي

سجل مؤرش س�وق العراق لالوراق املالية تداول اكثر من 2 مليار 
سهم وبقيمة تجاوزت املليار دينار بتنفيذ 381 صفقة«.

وق�ال املدير التنفيذي للس�وق طه أحمد عبد الس�الم يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »السوق عقد جلسته االحد املوافق 25 
اذار الح�ايل بمش�اركة القطاعات املرصيف والخدم�ات والصناعي 
والفنادق واالتصاالت والزراعي والتأمني حيث اغلق مؤرش أسعار 
االسهم ISX60 عىل )636.6( نقطة، بانخفاض نسبته )%0.31( 

عن اغالقه لجلسة الثالثاء 2018/3/20.«
واضاف عبد الس�الم ان« الس�وق نفذ )381( صفقة عىل أس�هم 
)31( رشكة حيث بلغ عدد األسهم املتداولة )2.807( مليار سهم 
بقيم�ة بلغ�ت )1.569( مليار دينار، موضح�ان ان 31 رشكة تم 

تداولها يف جلسة اليوم فيما لم يتم تداول 45 رشكة.

   بغداد / المستقبل العراقي

وجه املفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى مديريتي 
تفتيش بغداد واملحافظات ومكاتبها املنترشة يف عموم محافظات 
البالد ودوائ�ر الوزارة بتفعي�ل عمليات الضبط بالجرم املش�هود 
عىل الفاس�دين واملرتش�ني بالتنس�يق م�ع القض�اة املختصني«.

وأكد املفتش العام بحس�ب بيان لوزارة الداخلية تلقته »املستقبل 
العراقي«، ع�ىل اهمية تفعي�ل عمليات الضبط بالجرم املش�هود 
عىل الفاس�دين، كونها الوس�يلة التي يمكن م�ن خاللها القضاء 
عىل الفاس�دين وتضعهم أم�ام طائلة القضاء حفاظ�اً عىل املال 
الع�ام وحقوق املواطنني«.ودعا اىل فتح آفاق تعاون مع املواطنني 
والعاملني يف مفاصل ال�وزارة ليكونوا مصادر للمكتب يف مالحقة 
الفاسدين والتبليغ عنهم، كون عملية محاربة ومكافحة الفساد 
عملية تضامنية تش�رك فيها جميع رشائح املجتمع«.وحذر من 
مغبة التس�ر عىل الفاس�دين أو الدفاع عنهم، ألنها ستقوض كل 
الجه�ود الرامية ملحاربة الفس�اد ومكافحته، معت�راً أن املرحلة 
الحالية واملقبلة ستشهد حرباً رضوساً ضد الفساد خصوصاً بعد 
االنتهاء من الحرب عىل اإلرهاب الداعيش«.ووجه أيضاً مكاتبه يف 
بغداد واملحافظات كافة باالهتمام بشكاوى املواطنني وتخصيص 
أوقات ملقابلتهم واالس�تماع لش�كاواهم وتحديد خطوط ساخنة 
وأرق�ام لتلقي اتص�االت املواطنني واخباراتهم عىل مدار الس�اعة 
عىل أن يتم نرش هذه األرقام والخطوط عىل مداخل املحافظات يف 

السيطرات الخارجية ودوائر الوزارة املختلفة.

   بغداد / المستقبل العراقي

إفتتح�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة محطة 
تعبئ�ة وق�ود )البي�اع( الحكومية يف محافظ�ة بغداد 
بحضور وزير النف�ط جبار اللعيبي ومدير عام رشكة 
التوزيع كاظم مس�ري ياسني ومدير هيأة توزيع بغداد 
صباح حس�ن حافظ ، وذلك بعد إنجاز أعمال التأهيل 
والتطويرالش�امل فيه�ا لغ�رض إظهاره�ا بالش�كل 
الذي يلي�ق بعمل وزارة النفط ورشك�ة التوزيع والتي 
حرصت منذ فرة ليست بالقصرية عىل القيام بحمالت 
كب�رية إلعادة تأهيل وتطوير محطات التعبئة يف بغداد 

واملحافظات واملناطق املحررة« .
وزي�ر النف�ط وخ�الل حض�وره اإلفتت�اح أثن�ى عىل 
الدور الذي تمارس�ه رشكة التوزي�ع من خالل إدارتها 
ومنتس�بيها الذين يواصلون جهودهم ليالً ونهاراً   من 
أجل إظه�ار املنافذ التوزيعية بأبهى صورة مضيفاً إن 
الخدمات التي تقدمها تلك املنافذ للمواطنني ستساهم 
يف تجهي�ز املواطن�ني بإحتياجاته�م من أن�واع الوقود 

وتقليل الزخم يف باقي املحطات«.

ب�دوره أكد مدير عام الرشكة املهندس  كاظم مس�ري 
ياس�ني ب�أن »املحطة ب�ارشت بتجهيز م�ادة البنزين 
بنوعيه املحس�ن وعايل األوكتني وزيت الغاز للمركبات 
مبيناً بأن رشكة التوزيع وم�ن خالل توجيهات معايل 
وزيرالنفط مستمرة بأعمال التطوير والتأهيل للمنافذ 
التوزيعي�ة إلظهارها باملظهر الالئق ش�كالً ومضموناً 
مؤك�داً يف ذات الوق�ت ب�أن الرشك�ة قد أع�ّدت خطة 
متكامل�ة إلع�ادة تطوير وتأهي�ل املحط�ات يف بغداد 

واملحافظات كافة ».    
م�ن جانبه أوضح مدي�ر هيأة توزيع بغ�داد املهندس 
صباح حس�ن حافظ إن »محط�ة البياع الحكومية قد 
أُنجزت وفق مواصفات فنية حديثة وبجهود ذاتية من 
قب�ل الكوادر الهندس�ية يف الرشكة تعك�س اإلنجازات 
التي تق�وم بها رشك�ة التوزيع مضيفاً ب�أن عمليات 
التأهي�ل والتطوي�ر مس�تمرة يف املناف�ذ التوزيعية يف 
العاصمة بغ�داد لألهمية الكبرية الت�ي تحتلها املدينة 
مم�ا يتطلب جه�وداً إضافية لغرض إظه�ار منافذها 
التوزيعية بأفضل صورة« .  ويف ذات السياق تم إفتتاح 
محط�ة تعبئة النهض�ة األهلية بحض�ور وزير النفط 

ومدير عام رشكة التوزيع بعد إكمال مراحل اإلنش�اء 
ز املواطنني بمنتجات البنزين وزيت الغاز  والتي سُتجهِّ
والنف�ط األبيض .يذكر أن رشك�ة التوزيع قد إفتتحت 

يف وقٍت س�ابٍق خ�الل العام املايض ع�دد من محطات 
التعبئ�ة بعد تأهيلها يف بغ�داد والعديد من املحافظات 

وحسب الخطة املوضوعة بهذا الصدد .

رشكة توزيع املنتجات النفطية تفتتح حمطة تعبئة وقود يف بغداد بعد إعادة تأهيلها

   البصرة / المستقبل العراقي

اس�عد  الب�رصة  محاف�ظ  طال�ب 
العيدان�ي الحكومة االتحادية ووزارة 
املالية وهيئة التقاعد الوطنية العامة 
يف بغ�داد بتخصيص درجات وظيفية 
لدائ�رة تقاعد البرصة، مش�رياً اىل ان 
»ه�ذه الدائرة م�ن الدوائر املهمة وال 
بد من االهتم�ام برشيحة املتقاعدين 
فيه�ا وال س�يما كبار الس�ن وعوائل 
الش�هداء يف القوات االمنية والحش�د 

الشعبي«.
تلقت�ه  بي�ان  يف  العيدان�ي  واك�د 
»املس�تقبل العراق�ي«، حرص�ه عىل 
دع�م كافة دوائ�ر الدول�ة يف البرصة 
ال س�يما دائ�رة التقاع�د الت�ي تضم 

رشيحة كبرية ومهمة من املتقاعدين 
،مش�رياً اىل ان »هن�اك بناي�ة جديدة 
خصصت لتس�تقبل أع�داداً اكر من 
املتقاعدي�ن وهناك تواص�ل مع ادارة 
التقاعد التي تس�عى بكل امكانياتها 
من خ�الل جهودها وجه�ود الكوادر 
فيه�ا يف توفري الخدم�ات للمراجعني 

من املتقاعدين ».
وتاب�ع ان« الحكومة املحلية بانتظار 
عليه�ا  واملصادق�ة   املوازن�ة  إق�رار 
لغ�رض دعم دوائ�ر الدولة ال س�يما 
دائ�رة التقاعد التي لها دور أس�ايس 
يف متابعة موض�وع املتقاعدين حيث 
كانت هناك ش�كاوى كثرية يف الفرة 
االخ�رية حول دائ�رة التقاع�د وقمنا 
بتنس�يب موظفني اىل الدائرة التي ما 

زال�ت تحتاج اىل موظف�ني ، مبينا ان 
هناك توجيه بع�ودة العمل يف البناية 
الجدي�دة الخاص�ة بالدائ�رة والت�ي 
يش�غل فيه�ا بع�ض دوائ�ر الدول�ة 

االخرى .
م�ن جانبه اش�اد مدير دائ�رة تقاعد 
محافظ�ة الب�رصة باس�ل العيدان�ي 
بجهود محافظ البرصة يف دعم دائرة 
تقاع�د املحافظة ألكثر م�ن مرة من 
خ�الل تنس�يب موظف�ني اىل البناية 
للتقليل من الزخم الحاصل يف الدائرة 
التي ينقصها عدد كبري من املوظفني 
، كم�ا أش�ار اىل دور بع�ض الن�واب 
واملس�ؤولني يف مجل�س املحافظة يف 
التواصل ملتابعة مش�اكل الدائرة عىل 

حد قوله  .

حمافظ البرصة يطالب احلكومة واملالية بتخصيص درجات وظيفية لتقاعد املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

وح�دات  خ�روج  الكهرب�اء  وزارة  اعلن�ت 
توليدي�ة ع�ن العمل بس�بب س�وء االحوال 
الجوية، مش�رية اىل الكوادر تعمل عىل اعادة 
الخطوط للعمل.وقالت الوزارة يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي« ، ان »س�وء االح�وال 
الجوي�ة التي ش�هدتها مناط�ق العراق ادت 
اىل تعرض خطوط نق�ل الطاقة الكهربائية 
)132( فول�ت حيدرية/ جواه�ري وذلك يف 
تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مما 
ادى اىل خ�روج محط�ة الجواه�ري )132( 
ع�ن العمل، اضافة اىل خ�روج محطة توليد 
الحيدري�ة ».واضاف�ت ان »ك�وادر ال�وزارة 
تمكنت من اعادة محطة توليد الحيدرية اىل 
العم�ل يف حني بقي خط جواهري /حيدرية 
)132( فول�ت خ�ارج ع�ن العم�ل مما ادى 
اىل تاث�ري تجهيز املواطن�ني يف مناطق )حي 
النرص،واب�و طال�ب ،واملي�الد، واملكرمة ( ، 
مبين�ة ان »جهود ك�وادر وزارة الكهرباء ما 
زالت متواصلة يف العمل العادة الخط املذكور 

اىل العمل إنشاء الله يف وقت قريب.

الكهرباء تعلن 
خروج وحدات 

توليدية عن العمل

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتصني�ع الحبوب يف 
وزارة التج�ارة ع�ن »رص�د فرقه�ا الرقابية 
)243( مخالف�ة للمطاح�ن العامل�ة ووكالء 
يف  واملخاب�ز  واالف�ران  والناقل�ني  الطح�ني 

بغداد«.
واضاف مدير عام الرشكة طه ياس�ني عباس 
ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف 
»اللجان التفتيش�ية املشركة التابعة القسام 
الرقاب�ة والس�يطرة النوعي�ة رص�دت )21( 
مخالف�ة نوعية وغ�ري نوعية بح�ق املطاحن 
العاملة يف بغداد كما حققت تلك اللجان )70( 
زيارة للمطاحن خالل النصف االول من شهر 

اذار ت�م خاللها س�حب )149( نموذج حبوب 
وطحني الغراض الفحص املختري«.

وب�ني ان »لجان رقابة ال�وكالء نفذت )235( 
زي�ارة ل�وكالء الطحني جرى خاللها س�حب 
)191( نم�وذج طحني للفحص املختري كما 
تم تأش�ري )46( مخالفة خ�الل تلك الزيارات 

فضالعن تأشري )10( مخالفات للناقلني«.
واش�ار اىل ان »ف�رق رقابة املخاب�ز واالفران 
حقق�ت كذلك خ�الل الفرة املاضي�ة )427( 
زيارة تفتيش�ية للمخابز واالف�ران نتج عنها 
رص�د )166( مخالفة حيث ت�م احالة جميع 
تلك املخالفات اىل االقسام واللجان التحقيقية 
املختص�ة لتطبي�ق ال�رشوط الجزائي�ة بحق 

املخالفني .

التجارة ترصد »243« خمالفة للمطاحن العاملة ووكالء الطحني والناقلني

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيأة املنافذ الحدودية عن ضبط ش�احنة مخالفة محملة 
بخرضوات متنوعة بمنفذ الشالمجة يف محافظة واسط.

وذك�ر بيان للهيئ�ة تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان 
»منفذ الش�المجة املتاخم للحدود اإليرانية، ضبط شاحنة محملة 
بخرضوات متنوعة بس�بب تالع�ب يف تقييم البضاعة واختالف يف 

تنزيل الكميات مما سبب هدر يف املال العام«.
وأضاف »تم إتخاذ االجراءات القانونية بحقه وأحالته للقضاء.

ضبط شاحنة خمالفة حمملة بخرضوات 
متنوعة بمنفذ الشالجمة

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

استقبلت عشائر منطقة اليوسفية محافظ بغداد 
عط�وان العطوان�ي بعد تلبيت�ه دعوته�م لزيارة 

الناحية«.
واف�اد مكتبه االعالم�ي ان العطواني اكد عىل« ان 
زيارتنا هذه جاءت من اجل االس�تماع إىل مطالب 
اه�ايل الناحي�ة وامكاني�ة تقدي�م الدع�م وتوفري 
الجهد الالزم بقدر ما هو متاح لدى املحافظة من 
إمكاني�ات ممكن أن تس�خر لخدمة اه�ايل بغداد 

بشكل عام«.
واض�اف »اننا الي�وم نعاني من مش�اكل خدمية 
تراكمي�ة بات�ت تش�كل عبئ�ا كبريا ع�ىل املواطن 
البغدادي يف مختلف مناط�ق العاصمة وباالخص 
مناط�ق االط�راف ويف ظ�ل انع�دام التخصيصات 

املالية والتقشف ».
من جهتهم رحب وجهاء وش�يوخ عش�ائر مدينة 
اليوسفية باملحافظ، مجددين دعمهم له وتأييدهم 
لخطط�ه الرامي�ة إىل تحس�ني الواق�ع الخدمي يف 

منطقتهم وباقي املناطق االخرى.

حمافظ بغداد لعشائر اليوسفية: نعاين من مشاكل 
خدمية ونقدم الدعم وتوفري اجلهد الالزم
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جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 525 / 2018  
التاريخ 25 / 3 / 2018 

اىل املنفذ عليه / فراس كاظم حممد من كنة احلرية حملة 418 
زقاق 25 دار 40 

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الحرية املرقم 1461 
يف 11 / 3 / 2018 ان املدين اعاله كان يس�كن يف العنوان اعاله وقد 
ارتح�ل اىل جهة مجهول�ة قبل حوايل اربعة اش�هر ومن قبل املجلس 
املح�ي انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً للم�ادة )27( من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالن�اً بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكاظمية 
خالل خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري 
ق�رار محكمة ب�داءة الكاظمية املرق�م 1954 / ب / 2017 يف 18 / 
12 / 2017 واملتضمن تأدية املدين فراس كاظم محمد مبلغ سبعني 
ال�ف دوالر امريكي اىل الدائن صايف كاظم س�يد عن س�هام املدين يف 

العقار املرقم 20 / 837 م 21 السالم

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 479 / 418 
التاريخ 25 / 3 / 2018 

اىل املنفذ عليه / سمية حسن سلامن من سكنة الكرادة حملة 
905 زقاق 25 مبنى 32 / 2 

لق�د تحقق لهذه املديرية من املبلغ القضائ�ي ملديرية تنفيذ الكرادة 
بأنه تم االنتقال اىل العنوان اعاله ووجد بأن شاغل الدار املراد تبليغها 
كان�ت تكن ال�دار وارتحل�ت اىل جهة مجهول�ة وذلك بتأيي�د مختار 
املحل�ة جن�اح عب�د الخال�ق حم�ود يف 15 / 3 / 2018 انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه اس�تناداً للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوماً 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري 
قرار محكمة بداءة الكاظمية املرقم 2112 / ب / 2017 يف 26 / 12 
/ 2017 واملتضمن الزام املدينه اعاله بتأديتها للدائن هاش�م محمد 
عباس مبلغ مقداره 49 الف دوالر امريكي وتحميلها كافة الرس�وم 

واملصاريف

االحتاد التعاوين يف حمافظة املثنى

اعالن
ع�ى الس�ادة اعض�اء الهيئات 
العام�ة للجمعيات التعاونية يف 
املحافظ�ة الراغبني بالرتش�يح 
االدارة  مجال�س  النتخاب�ات 
ولج�ان املراقب�ة تقديم طلبات 
الرتش�ي�ح ف��ي الجم�عي�ات 
معهم  مس�تصحبني  التعاونية 
املستمسكات الرسمية وشهادة 
التخرج للدراسة االصلية للفرتة 
ولغاي�ة   2018/3/20 م�ن 

.2018/4/20
االحتاد التعاوين يف املثنى

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل 
بلدية )العباس�ية(  وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعى من يرغب 
باالش�رتاك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدية  العباس�ية أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش 
اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املستأجرين الشاغلني 
للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية 
املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة 
يف اليوم التايل النتهاء  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عى املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 � عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى األمالك التي تؤجر لهم.

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

الديوانية  
 أقام املدع�ي )حمديه جبار صكبان( 
دع�وى قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله 
م�ن  ب�دال  الحس�ني(  )الرشي�ف 
)املرميض( فمن لدي�ه حق االعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل خمس�ة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدع�وى وفق احكام 
البطاق�ه  قان�ون  م�ن   )22( امل�اده 

الوطنية رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

�������������������������������
فقدان

فقد من�ي وص�ل القب�ض الحكومي 
الص�ادر من بلدي�ة الب�رة املرقم ) 
 )810،000(  ( بمبل�غ    )460358
باس�م ) عي جاس�م خلف ( عى من 

يعثر عليه تسليه اىل جهة االصدار

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة يف املثنى/ قسم شؤون االحوال 

املدنية
اعالن

الخال�ق ن�ارص  املواط�ن  )عب�د  ق�دم 
حس�ني ( طلبا اىل ه�ذه املديرية يطلب 
في�ه تس�جيل اللق�ب يف قي�ده وجعله 
)الحس�يناوي( وعم�ال باح�كام امل�ادة 
)24(  م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نه 2016 املعدل تقرر نرش الطلب 
باح�دى الصح�ف املحلي�ة فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
عرشة ايام  من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف ننظر بالطلب حسب االصول.
مهدي نعمه الوائي

مدير الجنسية العام
�������������������������������

تنويه 
ن�رش اع�الن تبدي�ل اللق�ب يف مديري�ة 
الديواني�ة  املدني�ة يف  ش�ؤون االح�وال 
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراقي 
بعددها 1640 يف 20 اذار 2018 جاء فيه 
ب�دال من )خزاعي( والصحيح )خزعي( 

لذا وجب التنويه.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 84

التاريخ 2018/3/25

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

سنة واحدةالشارع الفرعي /مقابل كراج ال بدير18م462/ 14حانوت1

سنة واحدةالسوق العصري / مقابل سوق الفواكة والخضر10م13/122حانوت2

سنة واحدةالسوق /مجاور المصرف الزراعي14م14/82حانوت3

سنة واحدةالسوق العصري / مقابل سوق الفواكة والخضر10م13/232  ـ 13/31حوانيت4

ثالث سنواتالشارع العام كوفة ـ عباسية)3×3(مبالمساحة من االرض النشاء كشك5

ثالث سنواتالشارع الخدمي ـ مجاور متوسطة العباسية)2,5×2,5(مبالمساحة من االرض النشاء كشك6

سنة واحدةالسوق العصري خلف كراج النقل الداخلي18م11/162حانوت7

سنة واحدة عربيات السادة200م2على جزء من القطعة 121/12م33  ساحة ملعب8

ثالث سنواتشارع كوفة عباسية / من  المنطقة الخضراء738م3/292م31كوفي شوب9

سنة واحدة بداية حي الرسالة /مقابل معرض الصادق1058م3/292م31ساحة وقوف ومبيت السيارات10

سنة واحدة السوق العصري  / مقابل كراج الشرمان   19م11/72حانوت11

ثالث سنواتالسوق العصري  / مقابل محكمة العباسية12م70/222  ـ70/31 ـ 70/5حوانيت12



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1642(  االثنين 26 آذار 2018

مرايا الربتو مانغويل تعكس الفضول البرشي عرب العصور

لق�د م�زج براونن�ج القصائ�د م�ع املونولوج 
املرسح�ي، وجم�ع اب�ن بطوطة ب�ن قصص 
الرح�ات والس�ر الذاتي�ة، وكت�ب بورخي�س 
القصص الخيالية التي بدت مثل دراسات، كما 
أن أب�و العاء املعري نس�ج الكتاب�ة الاهوتية 
يف الكوميديا الش�عرية. وألن القراءة بالنس�بة 
يل هي الوس�يلة الطبيعية لتجرب�ة العالم، فإن 
تعليقاتي عىل ما أقرأ هي نوع من أنواع الس�ر 
الذاتي�ة والنقد واألبح�اث التاريخية، ويف بعض 

األحيان مقتطفات من قصص مختلفة«.
 وه�و يف الوقت نفس�ه يؤكد عىل أن طريقته يف 
القراءة والتعامل مع الكتب تخصه وحده، هو 
فق�ط يثر فض�ول القارىء، وي�رك له املجال 
»ليجن�ي ش�يًئا مختلًفا م�ن كل كتاب، ش�يًئا 
ش�خصًيا بشكل بحت. سأبدو س�فيًها يف حال 
أخ�رت الق�رّاء بما يج�ب أن يخرج�وا به من 
الكتاب. لق�د قرأ دانتي لفرجي�ل وأُلِهم ليغدو 
شاعرًا، وباملثل فقد قرأ قاتل جون لينون رواية 
)الح�ارس يف حقل الش�وفان( الت�ي أوحت له 

بفكرة القتل«.
 • ملاذا؟ 

ألرتو مانغويل سار عىل الدرب نفسه يف كتابه 
»الفض�ول« الصادر قبل عامن ع�ن دار »آكت 
س�ود« الفرنس�ية، وال�ذي أتاحته مؤخ�را دار 
الس�اقي للقارىء العربي ع�ر ترجمة للكاتب 
الس�وري إبراهيم قعدوني، فعر س�بعة عرش 
فص�ا ب�دأ كل منه�ا بس�ؤال َخصص�ه ألح�د 
ن ابتكروا  الكتاب، أو املفكرين، أو الفنانن، ممَّ
طرًقا جديدة يف طرح س�ؤال »ملاذا؟«، الس�ؤال 
ال�ذي ُيَعد مرآًة عاكس�ة للفضول البرشي الذي 
ظ�لَّ عر العص�ور دافًع�ا من دوافع اإلنس�ان 

للمعرف�ة واالكتش�اف، وتأت�ي اإلجاب�ات عر 
415 صفح�ة ل�روي فض�ول الكاتب نفس�ه، 
فه�و القائ�ل »يمكنني القول ب�أن الفضول أو 
حب االس�تطاع خاّصتي هو ُملهمي. دائًما ما 
أندهش من َكم األش�ياء الت�ي ال أعرفها والتي 
تبدو مس�احًة ال متناهية تمت�د خلف كل باٍب 

أعِمد إىل فتحه.
 بالكاد أش�عر بالتأكيد حيال أي يشء وبمجرد 
أن أعل�م بيشٍء م�ا فهناك يشٌء آخر ينش�ب يف 
نف�ي رغبًة بالتس�اؤل بش�أنه. عندم�ا كنُت 
طفاً ل�م أكن أطيق أن ُيق�ال يل أفعل هذا أو ال 
تفع�ل ذاك، دون أن أتس�اءل ف�وًرا مل�اذا؟ ماذا 
س�يحدث يف حال فعلت أو لم أفعل؟ وأستمر يف 

طرح مثل هذه األسئلة«.
 • إعان االنتماء 

ق�ال مانغوي�ل ع�ن كتاب�ه »الفض�ول«: »آمل 
أن يك�ون أكث�ر تركيزًا وأقل تش�تيًتا من كتبي 
األخ�رى. أتمن�ى أن ي�رز بش�كل أوض�ح من 
كتبي الس�ابقة العاق�ة التي أؤم�ن بوجودها 
بن القراءة واملعيشة، وبن األدب والعالم الذي 

نسميه حقيقًيا«.
 فتلك العاقة تنش�أ مبكرا، ربم�ا بعد الثرثرات 
والهمهمات الطفولية، وبمجرد أن نستطيع أن 
نعّر بُجمل مفهومة، فإننا نبدأ يف س�ؤال ملاذا؟ 
ث�م ال نتوقف أبًدا، ولكننا بع�د فرة وجيزة من 
، نكتشف أنَّ فضولنا  طرح هذا السؤال الحيويِّ
نادرا ما ُيقاَبل بإجاباٍت ش�افية أو ذات معنى، 
إال أنن�ا ال نكف ع�ن الفضول، بل تزي�د الرغبة 
يف ط�رح املزي�د من األس�ئلة مل�ا يف التحدث مع 
اآلخرين من متعة، كالتي يشعر بها أيُّ ُمحقق، 
فالتأكي�دات تميل إىل التقييد، واألس�ئلة مأزق، 

والفضول هو وس�يلة إلع�ان انتمائنا للجنس 
. البرشيِّ

 ميش�يل دي مونتن الش�هر يف كتابه املقاالت: 
»م�اذا أع�رف؟« إنَّ مص�در ه�ذا الس�ؤال هو 
مقولة سقراط الشهرة »اعرف نفسك«. ولكن 
لدى مونتن، ليس�ت تأكيًدا وجودًيا للحاجة إىل 
معرف�ة »من نحن«، وإنما هي حالة مس�تمرة 
م�ن التس�اؤل ع�ن املناط�ق الت�ي تنطلق من 

خالها أذهاننا واملنطقة املجهولة التالية. 
يضي�ف مانغوي�ل »وض�ع مونت�ن يل خريطة 
فضويل التي امتدت إىل أزمن�ة مختلفة وأماكن 

كثرة. يعرف بقوله الكتب مفيدة بالنس�بة يل، 
َتْعلِيم�ات أقل وتعلي�م أكثر، وه�ذا هي حالتي 
تماًم�ا … عند تأمل عادات القراءة لدى مونتن 
أج�د أنه م�ن املمكن اإلجاب�ة عن س�ؤال ماذا 
أع�رف؟ باتب�اع طريقة مونتن نفس�ها، وهي 
اقتب�اس األفكار من مكتبته فقد قاَرن نفَس�ه 
كقارئ، مع نحلة تجمع اللقاح لصنع العسل. 

ويتفق مونتن مع الرأي القائل: إننا نتخيل من 
أج�ل الوجود، وإننا فضوليون من أجل إش�باع 
رغباتن�ا وخيالن�ا. فالخي�ال، كنش�اط إبداعي 
، ال يتطور من خال النجاحات الروتينية  أسايسِّ

والتفكر البس�يط الذي ال يؤدي إىل يشء جديد، 
بل يتطور باملمارسة، من خال املحاولة والخطأ 
وإعادة املحاوالت مراًرا وتكراًرا. إنَّ تاريخ الفن 
واألدب، والفلس�فة والعلوم ه�و محصلة لتلك 

اإلخفاقات النرة.
 • ماذا بعد؟ 

يرى مانغويل أن ثمة تجارب مش�ركة يف حياة 
معظم القراء هي االكتش�اف، فقد يفتح كتاب 
واح�د مجاالً الستكش�اف ال�ذات والعالم، هذا 
الكتاب قد يكون منبًعا متدفًقا ولكنه يف الوقت 
نفس�ه يجعل العقل يركز عىل أصغر التفاصيل 

بطريقة حميمة وفريدة.
 يق�ول: »هذا الكتاب الفريد يتغر مرات عديدة 
وع�ىل مدى حياتي، من مقاالت مونتن، وآليس 
يف ب�اد العجائب، إىل قص�ص بورخيس، ودون 
كيش�وت، وألف ليلة وليلة، والجبل الس�حري. 
أم�ا اآلن، وأن�ا أقرب من الس�بعن، ف�أرى أن 
الكوميديا لدانتي هو كتابي املفضل الذي يجمع 

بن طياته كل ما سبق«. 
ل�ذا يخص�ص ل�ه فص�ا مس�تقا، مفتتح�ه 
الس�ؤال الصع�ب »م�اذا بع�د؟« وهو ي�رى أن 
الكوميديا ليس�ت تمرين�ا يف املوت بقدر ما هي 
تمري�ن للذاكرة، “فلكي يعرف ما الذي ينتظره 
نرى دانتي البرشي الفاني، يس�أل أسئلة أولئك 
الذين خضعوا لتجربة الفناء، ذلك ما يدفع إليه 
الفضول«. وقد ق�رأ مانغويل الكوميديا قبل أْن 
يبلغ الستن بقليل، ومن القراءة األوىل أصبحت 
بالنس�بة ل�ه »كتاب�ا ش�خصّيا، بل إن�ه كتاب 
ممت�د األفق، ويف وصف ه�ذا الكتاب بأنه ممتد 
األف�ق هو نوع من التعبر عن رهبة هذا العمل 

األسطوري: عمقه، واتساعه، وبنائه املعقد«.
 ويس�تعرض تش�بيهات الش�عراء للكوميدي�ا 
بالط�اووس  ش�بهه  بوكاتش�يو  فجيوفان�ي 
ال�ذي يغطيه ري�ش قزحي بأل�وان متدرجة ال 
ُتحىص. وقارنه بورخيس بتفاصيل النقش الا 
متناهية، لكن لم تفلح أيٌّ من هذه التشبيهات 
ر بصدق عن الكمال، والعمق، واالمتداد  يف أْن تعِّ
واملوس�يقى والص�ور املتلون�ة، واإلب�داع ال�ا 
نهائي، والبناء املتوازن. وكما أشارت الشاعرة 
الروسية أولجا سادكوفا أنَّ قصيدة دانتي »فن 
يولّد فنًّ�ا« و«فكرة تولّد فكرة« ولكن األهم من 

ذلك، أن الكوميديا »تجربة تولّد خرة«

رجاء بيطار

_رويدة.... قومي إىل رسيرك يا عزيزتي! 
....ويصلني صوته قريباً من القلب،... يردد 
عن�د رأيس بهمس رقي�ق، فينقلني فجأة من 
نومت�ي القلقة املتوترة ع�ىل املقعد إىل يقظة 

أشد قلقاً وتوتراً.
...أه�ّب واقف�ة، ترتك�ز عين�اي املفتوحتان 
بش�دة عىل وج�ه أح�ام الهادئ الش�احب، 
وتمت�د يداي بش�كل تلقائي تس�ويان عليها 

الغطاء.
إنه واقف يراقبني، عيناه تدمعان، ... أش�عر 
ب�ه ولكني ال ألتفت نحوه، بل أرّطب ش�فتّي 
الجافتن فتزدادان جفافاً، ... أعدو هاربة إىل 

غرفتي, وأنطرح عىل الرسير البارد.
... تعاودني الهواجس، ... أسأل للمرة املليون؛ 

ملاذا أحام ؟! ... ملاذا هي وليس أنا ؟!
 أضغ�ط  رأيس بثورة ، بجن�ون، ... ال بد من 
أم�ل، األم�ل دائماً موج�ود ، األم�ل يف رحمة 
الل�ه!... وأته�اوى منتحب�ة ، ... ولك�ن كيف 
أطم�ع يف رحم�ة الل�ه وأنا ل�م أرحمه�ا ،... 
كي�ف أرج�و األمل وق�د خنقته مرت�ن، مرة 
ي�وم ولدتها، ومرة يوم أرضعتها الس�م الذي 

أتنشقه كل يوم!
أهرب من السؤال، ... أزدرد الدمع وأفكر، ... 

وهو ، ترى كي�ف يراني؟!هل يراني كما أرى 
نفي، هل يكرهني؟ هل...؟

تقهقه امل�رارة يف أعماقي، يتوغل املزيد منها 
يف كياني أجمع، وأتساءل من جديد: عام كل 
هذه الهواجس والتس�اؤالت العقيمة؟... إن 
الواق�ع لن يتغر، وس�واء كرهن�ي عدنان أم 
ل�م يفعل، س�واء غفر يل أو حن�ق عيل، إن ما 
ج�رى لن يتغر ، ...ع�ىل أن ما يذيب أعماقي 
ويصهرن�ي اآلن لي�س ه�و كل ه�ذا، بل هي 
أح�ام، صغرت�ي ، ضحيت�ي ، ضحية عبثي 

القاتل!
أتك�وّم ف�وق الرسير، ت�زداد الظلم�ة حويل، 
أغمض عينَي فيغمرني س�واد الداخل، وربما 
بقية من دخان تلك السجائر التي طاملا ترددت 
أصداؤه�ا يفَ ونفذت إىل عمق رشاييني،... كم 
مرة صببت جام غضب�ي عليها وعىل نفي، 
ك�م م�رة أش�علت أصابع�ي وأطفأتها حتى 

صارت كالفحم األسود؟!...لست أدري!
...إنه يقبل، أسمع وقع خطاه متوجهة نحو 
الغرفة، أضغط أنفايس لكي ال يس�مع  نزيف، 
ليس يقلقن�ي أن يرى دمعت�ي، فهو قد رأى 
أكثر، ولكن�ي ال أريد أن أس�تمع لعزائه بعد، 
ال أريد أن يس�كب يف س�معي كلماته الدافئة، 
ليخرن�ي أن�ه القضاء، وأن ال ذن�ب يل يف ذلك 
كل�ه، ألن�ي أعلم أن م�ا يقول�ه يل هو نصف 

الحقيقة! إنه يدنو، صوت تنهداته يزيد لظى 
أعماق�ي، فتث�ور دموعي التي ل�م تهدأ قط، 

ألسأل يف مناجاة وقهر ال يريم:
_ ولك�ن, ملاذا أحام ي�ا رب؟! ملاذا هي وليس 
أنا؟!...أولم أكن أنا األجدر بهذا الداء الخبيث؟ 
أولي�س يف تلك الس�حائب الس�ود التي طاملا 
تنفس�تها ملء رئتي ث�م نفثته�ا يف الفضاء 
ح�ويل، ما يجعل هاتن الرئتن أوىل بالداء؟...

أم أن�ك تري�د أن تحّملن�ي وزري وتكوَين�ي 
بناري؟!

أج�ل إن قض�اء الله ال مفر منه حق�اً، ولكّن 
لقضائه هذا سبباً....فأنا، كما أكد يل الطبيب 
والتحالي�ل والتقرير الطبي، ... أنا، بكل ما يف 
اللفظة من انصه�ار وتفتت وصمت يعترص 
الكيان ويشعله كسيجارة تأكل نفسها حتى 
الفن�اء، أن�ا ه�و ذلك الس�بب، ألن�ي املدّخنة 

الوحيدة يف البيت!
سعالها يردد اآلن يف أرجاء وجودي، يتناهى 
إىل أدق ذرة يف كيان�ي ، ... أنتف�ض بجن�ون، 
أقفز من مكان�ي، أصطدم بعدنان فا ألتفت 
إلي�ه، بل أزحف نحو غرفته�ا، ... أجر نفي 
وأجلس قربه�ا، ... أحتويه�ا بذراعّي، أتلقى 
خلج�ات أنفاس�ها بضجيج قلب�ي، وحرارة 
زفراته�ا بلهيب�ي, وأغس�ل وجهه�ا املره�ق 
عينيه�ا  تفت�ح  دمع�ي،  بفي�ض  املحم�وم 

وتنظ�ر إيلّ,، تضمني وتبتس�م , ث�م تعود إىل 
الن�وم!... نفي تطر ش�عاعاً، ضّمتها تنفذ 
إىل أعماقي، أصابعه�ا الرقيقة حراب تنهش 
إهابي بطهر ورحمة، ألصق خدي بخدها ... 
أتنش�ق أنفاسها، أواه! ليت هذا الداء يتغلغل 
يف رئتي عر هذه األنفاس، ليته يتحول رماداً 
أو دخان�اً أو حت�ى س�عرا تلفظ�ه أحام�ي 
فأتنفسه، أتنّشقه وأستلّه من جسدها الغّض 
، لتعود إليها النضارة والحياة، ال يهمني بعد 

هذا أن أستعر وأموت!
... املوت يق�رب، ... يخّيم علينا بظلّه األغر 
الكثي�ف ، يفغ�ر ف�اه ليلتهم بقاي�ا األحام 
امللتصق�ة بج�دار القل�ب، ... وردت�ي تذبل، 
تعترص منها الزفرات بقايا الدماء التي تورد 
وجنتيها الش�احبتن، وبقايا الخفقات التي 
ت�راوح يف الكيان املرهق، ... يردد الس�عال، 
تتح�ّول األنف�اس إىل له�اث، ث�م إىل صدي�د 
ودم�اء،... تتباطأُ الخفقات ، ثم تتخافت ،... 
تراقص األنفاس كش�علة ذاوية، ثم يتهاوى 
اللهب األخر، ...يش�عل دمع�ي ودمي وقوداً 
ال ينطف�ئ، ويض�ّج الدخ�ان يف كل أوردت�ي 
الدامي�ة، أطل�ق بركان�ي حمم�اً ال ته�دأ وال 
تس�تكن، ث�م أغ�وص يف زاويت�ي ، ويراكم 
رمادي فوق بقايا س�يجارة لست أدري متى 

تنتهي، فأنتهي....!!

قـصـة قـصـيـرة »الـعـبـث الـقـاتــل«

ألرتو مانغويل الكاتب املوسوعي الذي يوصف بأنه »الرجل – املكتبة« أو »دون جوان الكتب«، وغر ذلك من ألقاب تبن عن مدى عشقه للكتب والقراءة، 
لدرجة أنه يعيش بن أكثر من أربعن ألف مجلد تحتويها مكتبته، أما إبداعاته فقد فاضت لتمأل خمسن كتابا منها خمس روايات وعدد من الكتب النقدية 
إضافة إىل كتب أخرى أرىس من خالها قواعد ما يمكن تسميته »علم القراءة«، عر ثاثيته »يوميات القراءة، فّن القراءة، تاريخ القراءة«، وعر كتب أخرى 
مث�ل »املكتب�ة يف الليل«، »مدينة الكلمات«، حيث تناول الكتب ومؤلفيها تناوال غر تقليدي، عل�ق هو عليه يف أحد الحوارات بقوله »لم أكن عىل دراية بأنه 

كان نوعاً جديداً؛ إن تعريفات النوع األدبي تتعلق بقيود ال أقبلها، وكل كاتب يمزج بن ما نتفق أو نختلف عىل تسميته النوع. 

دنيا ميخائيل

يف طفولتي
يف بغداد

كّنا نلعُب موتى:
نقتل أحدنا اآلخر

بأسلحتنا الباستيكية
نتمّدُد عىل األرض
جامدين كالجثث

دقيقة
دقيقتن

ثم يضحُك أحُدنا
فاضًحا موَتنا الباستيكي

فنمسُك أحُدنا اآلخر
كأننا نمسُك الحياَة

وننهُض
نميض إىل لعبة أخرى:

تنقلُب السنوات مثل أرقام اليانصيب
وتميض بغداُد

بطفوالتنا
إىل املنايف،

نرى من بعيد أطفاال
ُيشبهوننا

يقتلون أحدهم اآلخَر
يتمّددون با حراك

ولكن ال أحَد منهم يضحُك
ال أحَد منهم يمسُك الحياة

وينهض.

موت بالستيكي
خالد النجار

أج�ل، لقد ابت�ذل الِكَت�اُب الي�وم؛ زالت 
عن�ه تلك الهالة التي ظل�ت تحيطه منذ 
ارتب�ط  الديني�ة األوىل حي�ث  العص�ور 
للكلم�ة  كان�ت  بالخ�ارق.  باملق�دس، 
املكتوبة ق�وة خفية. كل تل�ك الكتابات 
املقدس�ة والتعاوي�ذ الت�ي نلقاه�ا عىل 
جدران املعاب�د الفرعوني�ة، ويف املدافن 
والقبور يف الكثر من الثقافات القديمة، 
شاهدة عىل اعتقاد اإلنسان يف تلك القوة 
الخارق�ة والخفي�ة والس�حرية للحرف 
املكتوب وكذلك للكلم�ة املنطوقة، ففي 
»ألف ليلة وليلة« يخاطب الفتى الحجر: 
افت�ح ي�ا سمس�م، فيتح�رك الحج�ر، 
واملعنى رمزي، واملقصود أن قوة الكلمة 

من املمكن أن تحرك الحجر.
وال تزال إىل اليوم بقايا هذه املمارس�ات 
الطقس�ية، وذاك االعتق�اد يف مدى قوة 
الكتاب�ة وتأثرها الخ�ارق؛ نجد ذلك يف 
التعاويذ والحروز التي تضعها األمهات 
ع�ىل ص�دور أبنائه�ن حماي�ة لهم من 

األذى ومن العن الرشيرة.
واس�تمر تبجيل الكتابة والنظر إىل قوة 
تأثرها الغامضة يف األدب، ففي الحديث 
الرشيف ال�ذي رواه البخاري قال النبي 

»إن من البيان لسحرا«.
نج�د  دين�ي،  غ�ر  قري�ب  معن�ى  يف 
الكتاب�ة  ب�ن  يربط�ون  الرومانس�ين 
والرؤي�ة، وأن الش�اعر صاح�ب نبوءة 
وباح�ث عن س�حر الكلم�ة... وتيوفيل 
غوتييه الشاعر الفرني الروماني هو 
الذي أوجد أواس�ط القرن التاسع عرش 
هذا التعبر: سحر الكلمة. وتبعه بودلر 
الذي يعتر الكتابة الشعرية وسيطاً بن 
الشاعر وذاك العالم األفاطوني املخفي 

املس�تر ال�ذي ل�ن يتجىل إال م�ن خال 
سحر الكلمة.

ويأت�ي من بع�ده رامب�و ويف »فصل يف 
الجحي�م« يقرر أن خيمي�اء الكلمة، أي 
الخلطة الس�حرية للكلم�ة، قادرة عىل 
تغي�ر العالم بفع�ل قوتها الس�حرية، 
كتب يف افتتاح قصيدته النثرية الطويلة 

»فصل يف الجحيم«:
برح�ات  صليبي�ة...  بح�روب  »أحل�م 
اكتشاف غر مدونة... بإزاحة الشعوب 
والقارات عن مواقعها فأنا أعتقد يف كل 

أشكال السحر«.
ورب�ط الرسياليون بن الكتابة والتعبر 
عن األعماق الخفية يف ال وعي اإلنسان، 
تلك األصق�اع النائية املظلم�ة من ذاته 
التي لن تتجىل س�وى م�ن خال الكلمة 
املكتوب�ة بش�كل أوتوماتيك�ي مكتوبة 

عفواً وبا قصد وتفكر مسبق.

ورأى بورخي�س أن الكتابة تتماهى مع 
املطل�ق، ألنها ال نهائية مثل الرمل، لذلك 

وضع كتاباً سماه »كتاب الرمل«.
ول�دى هيدغر، الش�اعُر ه�و من يقول 
املق�دس، ففي كتابه ال�ذي بعنوان »ما 
امليتافيزيقا« كتب: »الفيلسوف يعر عن 
الكينونة أما الشاعر فيقول املقدس«... 

وهو ال يقصد املقدس باملعنى الديني.
اليوم بدأ هذا العالم يف الخبو، وظل الشعر 
آخ�ر معاقل الكلم�ة، ولكن من س�وى 
الشعراء يهتم بالشعر اليوم. ني العالم 
الكينونة، وأش�احت  الش�عر بنس�يانه 
دور الن�رش عن الش�عر، وأنت ن�ادراً ما 
تج�د مكتب�ة تض�ع الش�عر يف مقدمة 
الع�رض، ب�ل أكاد أق�ول ال توج�د هذه 
املكتبة باس�تثناء املكتب�ات املتخصصة 
يف الش�عر، وهي نادرة جداً سوى واحدة 
يف كل مدينة أمس�ردام اسمها »الشعر 

الذي ض�اع«، وهي تس�مية ذات داللة. 
أش�اح العالم عن الكلمة الش�عرية آخر 
معق�ل للمق�دس وح�ل محله�ا النص 
الروائي التجاري، والكتاب اليوم وبفعل 
التطور املهول لوسائل الطباعة ورسعة 
التدوي�ن تح�ول إىل بضاع�ة، وتح�ول 
الن�ارشون  ص�ار  صناع�ة.  إىل  الن�رش 
الكب�ار مثل رج�ال الصناع�ة، وبتحول 
الكت�اب إىل بضاع�ة م�ن ب�ن البضائع 
األخ�رى لم تعد له تل�ك الهالة، بل كثراً 
ما ابت�ذل، غادر عالم النخبة، واس�توىل 
التج�ار واملقاول�ون واملتعهدون  علي�ه 
ومروج�و البضاع�ة، باختصار س�قط 
الكتاب يف شبكة السوق. قال يل الشاعر 
الفرن�ي أندري�ه فالتر ال�ذي قدم عىل 
امتداد س�نوات طويلة عروضاً للكتب يف 
إذاعة »فرانس كولتور« ويف ملحق كتب 
بجريدة »لوموند« الفرنس�ية: »إن كثراً 

من الكت�ب ليس لها من الكتاب س�وى 
شكله«.

ولم يعد الكتاب يس�تمد قيمته مما بن 
دفتيه، بل صار بضاعة يتحكم يف نرشها 
التسويق )املاركيتنغ(، وأوجدوا ظاهرة 
رديئة هي ظاهرة الكتاب األكثر قراءة، 
وأوج�دوا لذل�ك مواق�ع »الغ�ود ريدز«، 
وه�ي مواقع دعائية أكث�ر منها مواقع 
معرفة بالكت�اب الجيد، يعني صار عدد 
القراء، ولي�س النقاد، هو املحدد لقيمة 
الكت�اب، ويضع�ون لذلك نج�وم تقييم 
بالضب�ط كنجوم الفن�ادق الجيدة، مما 
أزاح وظيف�ة الناق�د الكاس�يكية ع�ن 
عرشها، والحقيقة هي عىل النقيض من 
ذلك، ألن عدد الق�راء ال يعني أن الكتاب 
جي�د، ب�ل الكت�ب األكث�ر ش�عبية هي 
الكتب األكث�ر رداءة، فالثقاف�ة الراقية 
كان�ت وظل�ت ع�ر التاري�خ نخبوي�ة، 
فأنت تس�تطيع أن تصدر كتاب هيدغر 
»الكينون�ة والزم�ن« يف مليون نس�خة، 
ولكن عدد القراء لن يتغر، سيظل عدداً 
قلياً، وكأّني بالسموأل الشاعر الجاهيل 

القديم يقصد النخبة املبدعة إذ أنشد:
»تعرن�ا أنَّا قلي�ل عديدنا فقل�ت لها إن 

الكرام قليل«
وألن هذه املواق�ع تجارية، قامت أخراً 
ب�رشاء  العماق�ة  »أم�ازون«  رشك�ة 
أكره�ا، وه�و موق�ع »غ�ود ري�دز«، 
ألن�ه ويف حقيقت�ه العميقة ه�و موقع 
تسويق... ومن النتائج السلبية لتحويل 
الكتاب إىل سلعة، تلك الحرب التي تقوم 
كل س�نة ب�ن دور النرش ح�ول جائزة 
»غنك�ور«، ألن الكتاب الذي يحصل عىل 
الجائ�زة يتح�ول إىل »بس�يت س�يللر«، 
ويرف�ع مبيعات ال�دار، وهكذا تجد لكل 

دار »لوبي« داخل لجان الجوائز.

فـي رثـاء الـكـتـابـة والـكـتـاب
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اىل / السادة الراغبني بتقديم عطاءاتهم
املناقصة : 3/م/ج/2018

يبر الرشكبة العامة للسبمنت العراقية بدعبوة مقدمي العطباءات املؤهلني وذوي الخبرة  لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز املادة املذكورة ادناه مع مالحظة ما ييل :

1 ب عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بالرشكة العامة 
للسمنت العراقية )خالل ساعات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .

2  ب متطلبات التاهيل املطلوبة : ) حسب الرشوط العامة للمناقصة( 
3 ب بامبكان مقدمبي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد 

يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )الوارد يف اعاله(
4 ب يتبم تسبليم العطاءات اىل العنبوان االتي  )صندوق العطاءات يف مقر الرشكبة(  يف املوعد املحدد ) 
الوارد يف اعاله( العطاءات املتاخرة سبوف ترفض وسبيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهبم الراغببني بالحضبور يف مقر الرشكة ب السباعة الثانية عرش بعد الظهبر من تاريخ غلق 

املناقصة ( 
5 ب عىل مقدمي العطاءات تقديم ما ييل :

أ ب ان يكون ملقدم العطاء مكتب او رشكة مسجل داخل العراق او خارجه وان يكون معروف عنوانه 
وهاتفه داخل العراق

ب ب تقديبم تأمينبات اولية بمبلبغ ) 3000000( فقط ثالثبة مليون دينار  بموجبب صك مصدق او 
خطاب ضمان )يكون الصك والخطاب بالدينار العراقي صادر من مرصف معتمد( 

ج ب تقديم عدم ممانعة من الرضيبة لغرض االشرتاك يف املناقصات 
)الرشكة العامة للسمنت العراقية(

) www.icsc.gov.iq( ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني

وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة

اعالن
مناقصة استريادية

6 /2018 م/د  )تجهيز  حديد مقاطع ملعميل محوالت التوزيع والقدرة ( وحسب الفقرات والكميات املدرجة يف 
املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم.

)معلنة للمرة الثانية (
تاريخ الغلق ) 2018/5/7(

يبر ) وزارة الصناعبة واملعادن/رشكة دياىل العامة( بدعبوة مقدمي العطاءات املؤهلبني وذوي الخرة لتقديم 
عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:

1 -عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة دياىل العامة( وعر 
الريبد االلكرتونبي ) www.dialacompany.com(   وكما موضحبة بالتعليمات ملقدمي العطباءات مع مالحظة 

ماييل :
أ- الكلفة التخمينية للمناقصة هي ) 207400( دوالر ) فقط مائتان وسبعة الف واربعمائة دوالر( واصل مخازن 

الرشكة 
ب-  مقبدار مبلبغ التأمينات االوليبة للمناقصة هو ) 6222( دوالر )فقط سبتة االف ومائتبان واثنان وعرشون 

دوالر( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج- ان سبعر بيع مسبتندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراقي ) فقط مائة الف دينار ال غريها( غري قابل 

للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-عىل مقدم العطاء ان يسبتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسبم الرابع ) نماذج العطاء ( ويجب ان يتم 
تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات 

املطلوبة
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسبمي او وكيل تجاري مسبجل يف 

العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
2 - متطلبات التأهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

3 - يتبم تسبليم العطاءات اىل العنبوان االتي ) رشكة دياىل العامبة /طريق بغداد بعقوببة الجديد –قرب تقاطع 
القدس ( وان اخر موعد لتسبليم العطاء سبيكون السباعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 2018/5/7 
وان العطباءات  املتاخرة سبوف ترفض وسبيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطباءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضبور يف العنبوان  االتبي ) مقبر رشكتنا /غرفبة لجنة فتح العبروض ( يف السباعة التاسبعة صباحا ليوم 
2018/5/8 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسبمية يكون اليوم التايل للدوام الرسبمي هو اخر موعد لتقديم 

العطاء ويعتر موعد الغلق.

مديريبة االحبوال املدنية والجبوازات واالقامة يف 
النجف االرشف/ قسبم شبؤون االحوال املدنية/ 

الواقعات
العدد: 1828

التاريخ: 2018/3/25
اعالن

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي  )جاسبم 
نعمة سعيد عبود ( الذي يطلب تبديل لقبه من ) 
الكيشبوان ( اىل ) املوسبوي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعبة هبذه املديريبة خبالل مبدة اقصاها ) 
خمسبة عرش يوم ( وبعكسبه سوف تنظر هذه 
املديرية بالدعبوى وفق احكام املبادة )22(  من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنه 2016 واالمر 

االداري املرقم ) 24195( يف 2016/6/12.
مهدي نعمه الوائيل

مدير الجنسية العام
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

اعالن دعوة دائنني 
انبي املصفبي حسبام ارزوقبي عبباس لرشكة 
الصقب للوكاالت التجارية املحدودة ادعو كل من 
له حق أودين عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان 
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عنوان مكتب حسام ارزوقي 
املصفي 

حسبام ارزوقي عباس

محكمة األحوال الشخصية  يف بعقوبة
العدد/ بال

اعالن مفقود
اىل/ املفقود //  ضياء حامد كاظم

بتاريبخ 2018/3/18 قدمبت زوجتبك املدعبوة  
)أيات  سبعد كريم  ( تطلبب  فيه    نصبها قيمة  
عليبك لكونك خرجت  بتاريبخ 2014/1/17ولم 
تعبد لحد االن لذا تقرر تبليغبك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل  خمسبة عرش يوم 
من اليوم   الثاني من تاريخ  النرش سوف تنصب 

زوجتك قيمة عليك ألدارة شؤونك.
القايض

مصباح مهدي صالح
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقبام املدعبي ) محمبد جببار صكببان ( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الرشيف الحسني( 
ببدال مبن )املرميض( فمبن لديه حبق االعرتاض 
مراجعبة هذه املديرية خالل خمسبة عرش يوماً 
من تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى 
وفبق احكام املباده )22( مبن قانبون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسبنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقبام املدعي ) عماد جببار صكبان ( دعوى 
قضائيبة لتبديبل لقببه وجعلبه )الرشيبف 
الحسبني( بدال مبن )املرميض( فمبن لديه 
حق االعبرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 
سبيتم النظر يف الدعوى وفبق احكام املاده 
)22( مبن قانبون البطاقبه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

بببببببببببببببببببببببببببببببببببب
مجلس القضاء االعىل

رئاسبة محكمبة اسبتئناف بغبداد الكبرخ 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية 
العدد : 2018/1/87
التاريخ 2018/2/6 

تعلن هذه املحكمة عن فقدان املدعو وسبام 
كاظبم سبند البذي خبرج مبن داره بتاريخ 
2016/9/22 ولبم يعبد لحبد  نبرش االعالن  
فعبىل من تتوفر لديه معلومبات عن املفقود  
مراجعبة هبذه املحكمبة خبالل ثالثبة ايام 
مبن تاريخ النرش وبعكسبه فأنبه  املحكمة 
ستستمر باالجراءات القانونية وفق االصول

القايض
مهند عكاب نزال

بببببببببببببببببببببببببببببببببببب
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كربالء
رقم االضبارة : 117/خ/2017

التاريخ 2018/3/19
اعالن

نظرا لعدم بلبوغ بدل املزايدة لبرشاء العقار 
تسلسبل 3/43941م61 جزيبرة الكائبن يف 
كربالء حبي النضال العائبد للمدين مصعب 
راهبي محمد لقاء طلب الدائن مديرية تنفيذ 
الكوفة / مسلم شاكر عبد زيارة البالغ مائة 
وخمسبون مليبون دينبار 80% مبن القيمة 
املقدرة لبذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسبة 
عبرش يومبا مبن اليبوم التبايل للنبرش فعىل 
الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
املدة املذكبورة مسبتصحبا معبه التامينات 
القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة 
املقبدرة وشبهادة الجنسبية العراقيبة وان 
رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك 

استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل 
املواصفات : 

1  ب موقعبه ورقمبه : كرببالء حبي النضال 
3/43941م61 جزيرة 

2 ب جنسه ونوعه : دار من طابقني 
3 ب حدوده واوصافبه : دار من طابقني من 
شيلمان يشتمل عىل طارمة ومطبخ وحمام 

ومرافق عدد 3 واستقبال 
4 ب مشبتمالته : الطابق الثانبي : غرف نوم 
عدد 2 وحمام ومطببخ ومبني من الطابوق 

والثرمستون ومسقف بالشيلمان 
5  بمساحته : 203,50م

6 ب درجة العمران : وسط
7  ب الشباغل : املالك / لم يرغب بالبقاء بعد 

البيع
8  بالقيمبة املقدرة : 85,000,000 خمسبة 

وثمانون مليون دينار عراقي
9 ب البوارد السبنوي : 2,400,000 مليونبان 

واربعمائة الف دينار عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد  : 153/هب س /2018

التاريخ: 2018/3/25
اعالن

اىل / املسبتأنف عليبه / حبازم ابراهيبم 
حسني

قدم املسبتأنف رائد جببار مجيد الئحتة 
س/2018  /هبب  بالعبدد  االسبتئنافية 
فيهبا فسبخ  يطلبب   2017/12/26 يف 
قبرار محكمبة ببداءة بعقوببة بالعبدد 
 2017/12/11 يف  ب2017/3   /964
املتضمنة اعبادة املبلغ املدعبى به البالغ 
)70,000,000( سببعون مليبون دينار 
ولكونبك غري مخبول بالبيبع وملجهولية 
محل اقامتك حسبب كتاب مركز رشطة 
بالعبدد 3429 يف 2018/3/14  املفبرق 
ومرفقبة رشح القائم بالتبليغ واشبعار 
مختار منطقة املفبرق واملصدق من قبل 
املجلبس املحبيل لقضباء بعقوببة قررت 
املحكمبة تبليغبك بواسبطة صحيفتبني 
محليتبني يوميتبني للحضبور امام هذه 
الهيئة يف السباعة التاسبعة مبن صباح 
يبوم 2018/4/9 ويف حال عدم حضورك 
او ارسبال من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

عبود هادي عنقود
رئيس الهيئة

بببببببببببببببببببببببببببببببببببب
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة 

الرقم : 2352
التاريخ: 2018/3/17

مالحظية  التسجيل العقاري يف الزبري
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عبىل الطلب املقدم اىل هبذه الدائرة 
تمبام  لتسبجيل   2018/1/10 بتاريبخ 
العقار تسلسبل 961 محلبة الجمهورية 
باسم رئاسة ديوان الوقف السني مجددا 
باعتببار حائبزا له بصفبة املالبك للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيبدا للتسبجيل وفبق احبكام قانون 
التسبجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 
املعبدل قررنا اعالن هبذا الطلب فعىل كل 
من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة 
عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات 
اىل هبذه الدائبرة خالل مبدة ثالثني يوما 
من اليوم التايل لنبرش هذا االعالن وكذلك 
الحضبور يف موقبع العقبار يف السباعة 
العارشة صباحا من اليبوم التايل النتهاء 
مدة هبذا االعبالن وذلك الثببات حقوقه 
موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

قدان
فقدت مني الهوية الصادرة من هيأة التقاعد 
العامبة / محافظبة بابل الرقبم التقاعدي ) 
132372100( باسم ) محسن راهي كوان( 
مبع بطاقبة الكبي كارد الخاصبة باسبتالم 
الراتب عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار
بببببببببببببببببببببببببببببببببببب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  : بال

التاريخ: 2018/3/20
اعالن مفقود 
اىل املفقود//

عمر عدنان فاضل 
)زوجتبك(  قدمبت   2018/3/20 بتاريبخ 
املدعبوه مبروة جاسبم نايبف تطلبب فيبه 
نصبهبا قيمة عليبك لكونك خرجبت بتاريخ 
2014/10/13 ولبم تعد لحبد االن لذا تقرر 
تبليغبك بالصحبف املحليبة ويف حالبة عبدم 
حضورك خالل خمسبة عرش يوم من  اليوم 
الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب زوجتك 

قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
بببببببببببببببببببببببببببببببببببب

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

العدد  : 3/ش/2018
التاريخ: 2018/3/25

اىل / املدعبى عليبه )ياسبني حسبني عبيل( 
مجهولة محل االقامة

اصدرت هذه املحكمبة بتاريخ 2018/3/8 
وبالدعوى املرقمة 3/ش/2018 قرارا يقيض 
بأثبات نسبب االطفال اليك كل من خالد تولد 
2006/3/1 وحسبام تولد 2004/5/9 من 
رحم املدعية رويدة محمود  لفتة مع تحميلك 
املصاريف واتعباب املحاماة وملجهولية محل 
اقامتك حسب اشبعار املختار ورشح القائم 
بالتبليبغ لذا قرر تبليغك نبرشا يف صحيفتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض والطعن بالطرق 
القانونيبة وبخالفة سبوق يكتسبب الحكم 

درجة البتات
القايض

عيل سلمان ابراهيم
بببببببببببببببببببببببببببببببببببب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة  االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد  : 347/ب/2018
التاريخ: 2018/3/25

اعالن
ومحمبد  /مبزروع  عليهبم   املدعبى   / اىل 
وسبليمان وفهبد وابراهيم /ابنباء عبد الله 

املزروع
اقبام املدعبي حمبود عبيل جاسبم  الدعوى 
البدائية املرقمبة 347/ب/2018 امام هذه 
املحكمبة ضدكم والتبي يطلب فيهبا الحكم 
بازالة شيوع العقار تسلسل 8 /107 بريهة 
وملجهولية محل اقامتكم حسب رشح القائم 
بالتبليبغ وتاييبد املجلس البلبدي يف منطقة 
بريهة والكبزارة  عليه تقبرر تبليغكم اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
هبذه املحكمة صبباح يوم املرافعبة املوافق 
2018/4/4 وعند عدم حضوركم او ارسبال 
مبن ينبوب عنكم قانونبا سبتجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
بببببببببببببببببببببببببببببببببببب

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة 
الرقم : 2301

التاريخ 2018/3/12
مالحظية  التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بنباءا عبىل الطلبب املقبدم اىل هبذه الدائرة 
بتاريخ 2018/1/10 لتسبجيل تمام العقار 
تسلسبل 48 محلة الجمهورية باسم رئاسة 
ديوان الوقف السني مجددا باعتبار حائزا له 
بصفبة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
قانبون التسبجيل العقباري رقم 43 لسبنة 
1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل 
من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل 
هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثني يوما من اليوم التايل 
لنبرش هذا االعالن وكذلبك الحضور يف موقع 
العقار يف السباعة العارشة صباحا من اليوم 
التايل النتهباء مدة هذا االعبالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشبف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

عدي عواد كاظم
عـ. املدير العام وكالة

عبد الرسول حممد عارف
املدير العام/وكالة

ورئيس جملس االدارة

وزارة الصناعة واملعادن
اعالن مناقصةالرشكة العامة للسمنت العراقية

تاريخ الغلقسعر الشراءالكلفة التخمينيةالمادةرقم المناقصة

تجهيز قواطع دورة لمعامل 3/م/ج/2018
السمنت الجنوبية

 300000000
دينار

150000 دينار مائة 
2018/4/22وخمسون الف دينار
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بعد نتيجة التعادل بني سوريا وقطر

منتخبنا الوطني يفقد فرصة املنافسة  عىل اللقب ويكتفي بالصداقة!
عفيف يتقدم اهلدافني  وفيا ريال حيرض يف البرصة

            البصرة / المستقبل العراقي

اطاحت نتيجة مباراة المنتخبين السوري 
والقط�ري التي جرت اول امس  بكل امال 
منتخبن�ا الوطني، للفوز ببطولة الصداقة 
الدولي�ة عندم�ا انتهت المب�اراة بالتعادل 
االيجاب�ي وبهدفي�ن ل�كل منتخ�ب، بذلك 
ذهبت تطلع�ات منتخبن�ا ادراج الرياح اذ 
ان الف�وز على منتخب س�وريا س�يضعنا 
في المركز الثاني برصيد ثالث نقاط فيما 
س�يكون رصيد المنتخب الس�وري نقطة 
واح�دة فقط تضعه ف�ي المرك�ز الثالث، 
اما في حال فوز المنتخب الس�وري   على 
منتخبنا فعندها س�يكون ف�ارق االهداف 
ه�و الفيص�ل بي�ن المنتخبي�ن الس�وري 
والقط�ري للتناف�س عل�ى المرك�ز االول 
لبطول�ة الصداق�ة الدولي�ة والت�ي جرت 
منافس�اتها ف�ي المدين�ة الرياضي�ة في 
البصرة وعلى ملعب جذع النخلة ، ويحتاج 
المنتخب السوري الى الفوز على منتخبنا 
بف�ارق هدفي�ن او اكث�ر ليضم�ن المركز 

االول في البطولة.
صور بالقلم

ف�ي  للصحفيي�ن  المخص�ص  *الم�كان 
ملع�ب ج�ذع النخل�ة بالمدين�ة الرياضية 
ف�ي البصرة، يفتقر الى العديد من االمور، 
فاغلب النوافذ فيه غي�ر نظيفة، وتم ترك 

اعقاب السكاير واالوساخ في المكان، كما 
ل�م تتمكن ادارة الملعب م�ن توفير قناني 

ماء الش�رب، اذ لم يتناول الصحفيين في 
يوم مباراة س�وريا وقطر الم�اء اال الذين 

اش�تروا الماء من خارج الملعب وحملوه 
معهم الى تلك المقصورة...الخاوية!

*اهال وس�هال بكم يارجال االسد، واحدة 
الجمه�ور  رفعه�ا  الت�ي  الالفت�ات  م�ن 

العراق�ي للترحي�ب بالمنتخب الس�وري، 
فيما كان الجمهور العراقي يتابع المباراة 
وهو يش�جع الفري�ق الس�وري فيما قام 
اخرون بتش�جيع الفري�ق القطري، وعند 
تس�جيل االهداف ف�ان الجمه�ور يصفق 
بحرارة للفريق الذي س�جل الهدف، وكان 
الجمه�ور منتبه�ا ال�ى ان ف�وز المنتخب 
الس�وري في تلك المباراة سيفيد منتخبنا 
الوطني، اال ان الش�يء غي�ر المفهوم هو 
تاكيد الجمهور على اهمية تس�جيل هدف 
ثان  وهو الحال الذي س�يصعب من مهمة 
منتخبنا امام المنتخب الس�وري في اخر 

مباريات البطولة.
*ب�دأت المب�اراة بحض�ور جمه�ور قليل 
ب�دات  الجمه�ور  اع�داد  ان  اال  نس�بيا، 
باالزدي�اد روي�دا رويدا، اذ تب�رع محافظ 
البصرة بالمبلغ الذي تم فيه ش�راء تذاكر 
الدخ�ول الى الملعب، فبل�غ عدد الجمهور 
ف�ي ملعب النخلة 18,781 متفرجا تابعوا 
المب�اراة حت�ى نهايته�ا، وكان�وا يمنون 

النفس بفوز سوري على قطر.
 انعكاسات ايجابية

الحك�م الدول�ي واث�ق محم�د  تحدث عن 
التاثير االيجاب�ي لرفع الحظر على الحكم  

العراقي فقال :
مالعبن�ا  ع�ن  الحظ�ر  رف�ع  ان  الش�ك  
يفتح افاق�ا جديدة  امام الحك�م العراقي  

ف�ي   وج�وده  فرص�ة  عل�ى  والحص�ول 
البط�والت الدولية الكبي�رة عربيا وقاريا 
ودوليا  كما يس�اهم في  تب�ادل الخبرات  
فرص�ة   وايج�اد  التحكي�م   مج�ال  ف�ي 
لحض�ور محكمين م�ن ال�دول المجاورة 
الوطني�ة  المنتخب�ات  مباري�ات  لقي�ادة 
الت�ي تقام ف�ي مالعبن�ا  بعد ان ش�هدت 
الفترة الماضية  انحس�ارا ف�ي هذا االمر  
وبالمحصلة  سيكون لرفع الحظر  مردودا 
ايجابي�ا  على الكرة العراقي�ة عموما  بما 

في ذلك  التحكيم .
م�ن جانبه ق�ال مس�اعد  الحك�م الدولي  
حس�ين ترك�ي : التنظي�م الرائ�ع لبطولة 
الصداق�ة الدولية اعطى حافزا للعراق في 
اس�تضافة البطوالت المقبلة، فالجماهير 
العراقية كان لها االثر الكبير والواضح في 
هذا النجاح من حي�ث االقبال الجماهيري 
الغفيرال�ذي امت�الت به مدرج�ات ملعب 
ج�ذع النخلة ، واضاف تركي  :  ان الحظر 
اثر بشكل كبير  في السابق على مشاركة 
الحك�م العراقي  ف�ي البطوالت الخارجية 
وكانت الواجبات  تعطى  لحكمنا  بنس�بة 
قليل�ة بينما الي�وم وبعد االنف�راج ورفع 
الحظر يمكن  القول بان المهام الخارجية 
لحكامنا  س�وف  تزداد  كثيرا  س�يما بعد 
نج�اح حكامن�ا  ف�ي قي�ادة  العدي�د  من 

المباريات  الرسمية على صعيد القارة .

رونالدو يتصدر قائمة من العيار الثقيل
            المستقبل العراقي / متابعة

 
واصل كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد 
اإلس�باني، مس�تواه الرائع في عام 2018، 
بعدما س�جل ثنائية مع منتخ�ب البرتغال 
ف�ي ش�باك المنتخب المص�ري وديا يوم 
الجمعة الماضي، ليس�تمر في التسجيل 
للمباراة التاسعة على التوالي مع فريقه 

ومنتخب بالده.
وبحسب ما نش�رته صحيفة “آس” 
اإلسبانية، فإن كريستيانو رونالدو 
يقترب م�ن مس�يرته الرائعة في 
عل�ى  مب�اراة  ل��11  التس�جيل 
التوال�ي، والتي حققه�ا من 11 
2 أبريل/ فبراير/ش�باط حت�ى 

نيس�ان 2011، عقب التس�جيل 
في 9 مباريات، والذي يس�تطيع 
الوص�ول إليه في مباراتي هولندا 
والس  االثني�ن،  الي�وم  الودي�ة، 
بالماس في الجولة المقبلة من 

الليجا.
الصحيفة  وأشارت 

إل�ى أن رونالدو س�جل 23 هدفا ف�ي 14 مباراة 
بمتوسط 1.64 هدفا في كل مباراة، وهو الرقم 
ال�ذي لم يصل إلي�ه مهاجم في أوروب�ا متفوقا 
عل�ى جوناس أوليفيرا، مهاج�م بنفيكا صاحب 
ال�13 ف�ي 12 مباراة بمتوس�ط 1.08 هدفا في 

المباراة.
وف�ي المرك�ز الثالث يح�ل محمد 
صالح، مهاجم ليفربول بتس�جيل 
14 هدفا في 13 مباراة بمتوس�ط 
مب�اراة،  كل  ف�ي  هدف�ا   1.07
واألرجنتين�ي س�يرجيو أجوي�رو، 
العب مانشس�تر س�يتي 15 هدفا 
في 15 مباراة بمتوس�ط هدف في 

كل مباراة.
بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي، 
مهاج�م بايرن ميونخ 11 هدفا في 
12 مب�اراة بمتوس�ط 0.91  هدفا 
ف�ي المب�اراة يليه ليونيل ميس�ي، 
نجم برش�لونة، سجل 16 هدفا في 
18 مباراة بمتوسط 0.88 هدفا في 

المباراة.
نهاي�ة  ف�ي  الصحيف�ة  وأب�رزت 

تقريره�ا ب�أن المس�يرة الرائع�ة لرونالدو في 
األرق�ام  تحطي�م  ف�ي  يرغ�ب  جعلت�ه   ،2018
القياس�ية ف�ي التس�جيل بالس�نوات الماضية، 
والت�ي كان�ت آخره�ا ع�ام 2017 بإح�راز 53 
هدف�ا في 59 مب�اراة بمتوس�ط 0.89 هدفا في 

المباراة.

تري شتيجن يسعى إلهناء هيمنة أوبالك
             المستقبل العراقي / متابعة

يق�دم الح�ارس األلماني م�ارك أندريه تير 
شيتجن مستويات مميزة، في حماية عرين 
برشلونة اإلس�باني خالل الموسم الجاري، 
وق�اد فريق�ه للخ�روج بش�باك نظيفة في 
معظ�م مباري�ات الموس�م الحالي.وتقول 
صحيفة “آس” اإلسبانية، إن برشلونة خرج 
بشباك نظيفة في 30 مباراة خالل الموسم 

47 خاضه�ا بمع�دل  الج�اري، م�ن أص�ل 
%63.82 بفضل الثنائي مارك تير ش�يتجن 
وياسبر سيليسين.وتابعت الصحيفة أن تير 
ش�تيجن لم يستقبل أي هدف في 23 مباراة 
م�ن ال��30، بينما تكف�ل زميل�ه الهولندي 
بحماية عرين فريقه في المباريات الس�بع 
األخ�رى خالل الموس�م الجاري.وأش�ارت 
الصحيف�ة إلى أن تير ش�تيجن م�رت عليه 
في حراس�ة عري�ن برش�لونة 403 دقائق، 

دون استقبال أي هدف منذ هز جوناثان 
كالي�اري، الع�ب الس بالم�اس ش�باك 

البارسا من ركلة جزاء.
وختمت الصحيف�ة تقريرها بأن مارك تير 

ش�تيجن يرغب ف�ي الحصول عل�ى جائزة 
ف�ي  ح�ارس  ألفض�ل  “زام�ورا” 

الليج�ا، والت�ي س�يطر عليها 
السلوفيني يان أوبالك في 

الموسمين الماضين.

صالح حيسم قراره بشأن الرحيل
         المستقبل العراقي / متابعة

أن  ع�ن  صحفي�ة  تقاري�ر  كش�فت 
النج�م المص�ري، محم�د ص�الح، 
ق�د اتخ�ذ ق�رارا بش�أن إمكانية 
الحال�ي  نادي�ه  ع�ن  رحيل�ه 
ف�ي  اإلنجلي�زي  ليفرب�ول 
الصيفية  االنتق�االت  فترة 

المقبلة.
وتأل�����ق 
مع  الجناح 
هذا  الريدز 
س��م  لمو ا
وس���جل 36 
هدف��ا في جميع المسابقات، وهو 
م�ا جع�ل تقاري�ر صحفي�ة تربطه 
أوروب�ا  أندي�ة  لكب�رى  باالنتق�ال 

ومنهم ريال مدريد اإلسباني.
وذكرت صحيفة ميرور البريطانية 
ج�دران  يغ�ادر  ل�ن  ص�الح  أن 
ملع�ب أنفيل�د عل�ى األق�ل ف�ي 

الم�دى القريب، فيم�ا تس�تعد إدارة ليفربول  
لتقديم ع�رض بعقد جديد لالع�ب المصري 
س�يمنحه راتب�ا أس�بوعيا ق�دره 200 ألف 
جني�ه إسترليني.وأش�ارت الصحيفة إلى 

أن ص�الح متحمس للبقاء م�ع ليفربول 
لموس�م واح�د آخ�ر على األق�ل، حيث 
يريد صاحب ال�25 عاما إثبات نفس�ه 
أكثر في إنجلترا بعد فترة غير ناجحة 

سابقة في تشيلسي.

            المستقبل العراقي / متابعة

يخطط جوزيه مورينيو، المدير 
يونايت�د  لمانشس�تر  الفن�ي 
اإلنجلي�زي، لبيع العب وس�طه 
الفرنس�ي ب�ول بوجب�ا الصيف 
المقب�ل، وذل�ك من أج�ل توفير 
س�يولة مالية للتعاقد مع ثنائي 
من نادي ريال مدريد اإلسباني.

ونقل�ت صحيف�ة )مت�رو( عن 
أن  نظيرته�ا )صنداي مي�رور( 
الم�درب البرتغال�ي يري�د ض�م 
األلمان�ي تون�ي ك�روس كبديل 
أيض�ا  يخط�ط  كم�ا  لبوجب�ا، 
للتعاقد م�ع الفرنس�ي رافائيل 
ف�اران قل�ب دف�اع الميرينجي، 
والذي م�ن المتوق�ع أن يتكلف 

ضم�ه حوالي 70 ملي�ون جنيه 
إسترليني.

من ناحية أخرى قالت الصحيفة 
أنه في حال فش�ل مورينيو في 
ض�م ثنائ�ي ري�ال مدري�د، فإن 
المدي�ر الفن�ي للمانيو س�يتجه 
ثنائ�ي  التعاق�د م�ع  لمحاول�ة 
باري�س س�ان جيرم�ان، العب 
الوسط ماركو فيراتي والمدافع 
ماركينيوس.كم�ا  البرازيل�ي 

أشارت إلى أن أليكس ساندرو 
نج�م يوفنت�وس اإليطالي ما 
زال هو الخيار األول لليونايتد 
لدع�م مرك�ز الظهيراأليس�ر 
علم�ا ب�أن التعاق�د معه من 

المتوق�ع أن يتكلف 45 مليون 
جنيه إسترليني.

بوجبا يدفع فاتورة ثنائي 
ريال مدريد

             المستقبل العراقي/ وكاالت

أك�د نج�م ن�ادي موناك�و الفرنس�ي، أنه م�ا زال يحلم 
باالنضم�ام ألح�د أندي�ة ال�دوري اإلنجلي�زي الممتاز، 
ويتمن�ى تحقي�ق ذلك خالل فت�رة االنتق�االت الصيفية 

القادمة.
وكان�ت تقارير قد ربط�ت توماس ليم�ار جناح فريق 
موناك�و، باالنتقال إلى ليفربول أو آرس�نال خالل آخر 
فترت�ي انتق�االت، إال أن صاحب ال��22 عاما بقى في 
النهاية مع فريق اإلمارة الفرنسية.وعن ذلك قال الدولي 

الفرنس�ي ف�ي تصريحات عب�ر برنام�ج )تيليفوت(: 
“ربم�ا أنا نادم ومصدوم بعض الش�يء، لكن ما حدث 
ق�د حدث، وال ينبغ�ي التفكير في ذل�ك اآلن”.وأضاف: 

“س�أواصل العم�ل بجدي�ة، وآمل 
أن تعود ه�ذه األندية لمحاولة 

ضمي ف�ي فت�رة االنتقاالت 
المقبل�ة، أن�ا منفت�ح عل�ى 
جمي�ع الع�روض، أنا العب 
كرة قدم، أحب هذه اللعبة، 

ولن أغلق أي باب.

جوهرة فرنسا يرسل استغاثة لعمالقي الدوري اإلنجليزي

           المستقبل العراقي / متابعة
 

ينتظر برشلونة اإلسباني، جدول مزدحم بالمباريات في الفترة 
المقبل�ة، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.وبحس�ب ما نش�رته 
صحيفة “آس” اإلسبانية، فإن برشلونة سيخوض 7 مباريات 
في 21 يوما بداية من 31 مارس/ آذار ضد إشبيلية في الجولة 
30 م�ن الدوري، حتى 21 أبريل/ نيس�ان بنهائي الكأس أمام 
ذات الفري�ق األندلس�ي، بجان�ب مواجهتي روم�ا اإليطالي 4 
و10 أبريل/ نيسان في ربع نهائي تشامبيونزليج، وليجانيس 
7 أبريل وفالنس�يا 14 أبريل وس�ليتا فيجو 17 أبريل.وتابعت 
الصحيفة أنه في حالة اس�تمرار برشلونة في تشامبيونزليج 
س�وف يلعب مب�اراة ذهاب نص�ف النهائ�ي 24 أو 25 أبريل/ 
نيس�ان، بينما س�يعود للعب في الليجا 29 من الشهر ذاته مع 
خ�وض مباراة اإلياب لنصف النهائي 1 أو 2 مايو/ أيار.ويلعب 
البارس�ا في الدوري يوم 6 من مايو/ أيار، ثم يخوض مباراة 
مؤجل�ة ضد فياريال 9 مايو، ث�م يواجه ليفانتي في 13 مايو.

وبذلك سيخوض الفريق الكتالوني حوالي 13 مباراة خالل 43 
يوما، األمر الذي يعادل لعبه لقاء كل 3 أيام و8 ساعات.

جدول مزدحم لربشلونة
بعد التوقف الدويل
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: تدعمك صداقات قديمة وعالقات اجتماعية جيدة، 
فتج�د الحل�ول كلما اصطدم�ت بعوائ�ق أو بتعقيدات أو 
بخيب�ات أم�ل، وهذا ما يوفره ل�ك املناخ الجّي�د عاطفياً: 
تعيش حاالً م�ن الصفاء الفكري والذهني حني تبتعد عن 

كل ما يسبب التوتر مع الرشيك

مهني�اً: يوم دقي�ق يجعلك ترتيث يف اتخاذ أي قرار بش�أن 
عم�ل تطمح إىل تنفيذه عاطفياً: يرتقبك أحدهم منذ فرتة 
ويح�اول التقرب من�ك، لكنك غري مس�تعد لخوض عالقة 
جدي�دة صحياً: تغم�رك الراحة بعد عن�اء طويل، وتنتابك 

رغبة يف التعبري والتجديد

مهني�اً: يحم�ل اليك هذا اليوم تغيرياً مفي�داً، ربما خرباً أو 
مفاج�أة ال تنتظرها او مس�اعدة من الح�ظ تتعامل مع 
مؤسس�ات أو مجموع�ات وتك�ون آمالك مرشق�ة وتتاح 
لك فرص اس�تثنائية لتحقيق حلم م�ا عاطفياً: تقوم مع 

الرشيك بنشاطات ورحالت ترفيهية

مهني�اً: تب�دو ق�ادراً ع�ى القي�ام بمب�ادرات ومغامرات 
مدعوم�اً بقوة جس�دية ومعنوي�ة، وقد تقدم ع�ى إنقاذ 
احد األش�خاص وتالقي االعجاب والتقدير وتكون اإلرادة 
صلبة ج�داً وعزيمتك ال تلني عاطفياً: أح�د مواليد امليزان 

بانتظارك

مهنياً: عليك أالّ تستسلم بسهولة مهما اشتدت الضغوط، 
ألن أي تح�ّول ق�د ال يك�ون يف مصلحتك لتعزي�ز موقعك 
عاطفي�اً: تعي�ش عالق�ة صداق�ة حميم�ة جداً م�ع أحد 
األش�خاص م�ن برجك، قد تتح�ول يف اي وق�ت إىل عالقة 

أعمق 

مهنياً: تتحس�ن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً بعد القرارات 
الحاس�مة الت�ي اتخذته�ا لتوضيح موقعك ع�ى الصعيد 
العميل عاطفياً: ال بأس من املبادرة إىل استماع االعتذار من 

الرشيف وفتح صفحة جديدة يسودها التفاهم والحب

مهنياً: قد يرتبص بك بعض الزمالء بغية تشويه صورتك، 
لكّنه�م سيفش�لون ألّن صفحت�ك الناصع�ة أك�رب م�ن 
مخططاتهم عاطفي�اً: البحث يف دفات�ر قديمة يعيد فتح 
الجروح، فحاول أن تبق�ى بعيداً عن هذه األمور فهي لن 

تفيدك بيشء

مهني�اً: يوم ضاغ�ط نوًعا ما، وقد ينتاب�ك الحزن إلهمال 
األحّب�اء أم�رك، هدئ من روع�ك وال توّبخ أح�ًدا عاطفياً: 
مش�اعر قوية تنتابك، وتش�عر أنك بحاجة إىل البقاء قرب 
الرشيك لتتبادال معاً املش�اعر التي هي يف داخل كل منكما 

صحياً: ابتعد عن الضجيج

مهني�اً: ال ُتهمل عمل�ك وواجباتك، ُكن نش�يًطا وفّعاالً يف 
تحركات�ك واطلب املس�اعدة م�ن املس�ؤولني والزمالء إن 
احتجت اىل ذلك وحّل مش�كالتك بروّي�ة ومنطق عاطفياً: 
أحد مواليد برجك يش�كل ركيزة مهمة يف حياتك وال سيما 

عى الصعيد العائيل واالجتماعي

مهني�اً: اس�تفزاز الزمالء ق�د يعرضك ملوق�ف صعب، فال 
تقدم عى خطوة غري محس�وبة عاطفياً: عليك ان ترشح 
للرشي�ك مربّر غياباتك الطويلة عنه، فهذا يوّضح الصورة 
أكثر صحي�اً: وظف وقتك بطريقة فضى وبش�كل يتالءم 

مع متطلباتك إذا كنت ال تريد إرهاق نفسك برسعة

مهني�اً: تجّنب املجازفات والنش�اطات الخطرية واالنتباه 
يف اثناء قيادتك السّيارة او استعمالك األدوات الكهربائية، 
ح�ذار الح�وادث! عاطفي�اً: تلق�ى األجوبة بش�أن بعض 
املس�ائل العاطفية التي كانت تثري عندك بعض الش�كوك 

صحياً: واظب عى تمارينك الرياضية

مهني�اً: الحديث املتواصل عن القضايا املالية يفرض عليك 
معالجة جذري�ة، وخصوصاً أنك تمر بيوم غري مس�تقرة 
مادي�اً عاطفياً: علي�ك مراعاة مش�اعر الرشيك إىل أقىص 
حد، ألن قضية حساس�ة تقلقه وتبقيه متوتراً وقلقاً عى 

املصري.

احلوتالعذراء

أنجبت وهي يف القرب!
يف ع�ام 2010، تم العث�ور عى قرب يضم 
رفاة ام�رأة وجنينها قرب مدينة بولونيا 
يف إيطالي�ا، يع�ود تاريخ�ه إىل القرن�ني 
الس�ابع والثام�ن املي�الدي. ومن�ذ ذلك 
الحني يحاول العلماء اإلجابة عن كيفية 
خروج الجن�ني من رحم أمه امليتة بدون 

مخاض.
ت مؤخرا يف  وكشفت دراسة حديثة ُنرشرِ

مجل�ة “وورلد نورجيورج�ري” وأعدها 
باحث�ون يف جامعتي ف�ريارا وبولونيا يف 
إيطاليا، أنه بن�اء عى طول عظم الفخذ 
العل�وي، كان عمر الجن�ني يقدر بحوايل 
38 أس�بوعا.وأوضحت الدراسة أن رأس 
الجنني كانت أس�فل تجوي�ف الحوض، 
وضعي�ة  يأخ�ذ  كان  أن�ه  يعن�ي  مم�ا 
االس�تعداد للوالدة، أو أن والدته قد تمت 

فعليا بش�كل جزئي بعد دفن أمه بوقت 
وجي�ز، وفق ما ذكرت مجلة “فوربس”، 
السبت.وربط العلماء بني عملية أجريت 
لألم يف رأس�ها أس�فرت عن وفاتها وبني 
والدة جنينه�ا يف الق�رب، إذ إن�ه يف حالة 
وف�اة ام�رأة حامل، ف�إن الغ�ازات التي 
ترتاكم يف الجس�م خالل التحلل الطبيعي 

تدفع الجنني بقوة إىل خارج الرحم.

االستامع إىل لغة أجنبية أثناء النوم يسهل تعلمها
كش�فت دراس�ة جديدة أجرته�ا جامعتا 
إىل  االس�تماع  أن  وفريب�وغ،  زي�ورخ 
تس�جيالت لكلمات جديدة أثناء النوم قد 
يس�اعدك يف الواقع ع�ى تعلمها.ونرشت 
 Cerebral Cortex مجل�ة  يف  الدراس�ة 
Oxford، وتم�ت الدراس�ة ع�ى مجموعة 
مكونة من 60 شخصا يتحدثون األملانية، 
وطل�ب منه�م تعل�م أزواج م�ن الكلمات 
باللغ�ة الهولندية.ذهب نص�ف املجموعة 

للن�وم، وتم تش�غيل التس�جيالت بصوت 
منخف�ض أثن�اء نومه�م. أم�ا املجموعة 
األخرى، فكانوا مس�تيقظني أثناء تشغيل 
التس�جيالت.ومن املثري لالهتمام أنه بعد 
عدة س�اعة تم اختبار املجموعتني، ووجد 
الباحث�ون أن مجموعة النوم كانت أفضل 
بكثري من املجموعة املس�تيقظة.ونتيجة 
لذل�ك؛ يش�ري الباحث�ون إىل أن االس�تماع 
إىل الكلم�ات أثناء النوم قد يس�اعدك عى 

حفظها بسهولة.ويش�ري مؤلف الدراسة، 
الدكت�ور بي�ورن راش، بقوله: “ال يمكنك 
حف�ظ كلم�ات وتعلمه�ا دون أن تع�رف 
معناه�ا، لكن هذه العملية تس�اعدك عى 
ترس�يخ الكلمات التي تعرفها واستمعت 
إليه�ا قب�ل الذه�اب للنوم”.باإلضافة إىل 
ذل�ك، وج�د الباحث�ون أن معظ�م التعلم 
حدث أثناء النوم األول، وهو النوم العميق 

الذي ال يكون فيه أحالم.

ساعة األرض متنح عالمتها التجارية بال مقابل
شاركت اكثر من 170 دولة حول العالم يف 
فعالية س�اعة االرض التي توافق السبت 
االخ�ري م�ن آذار/ مارس كل ع�ام، حيث 
تطف�أ االن�وار ملدة س�اعة واح�دة بهدف 
توفري الطاق�ة وزيادة الوع�ي باملتغريات 
البيئي�ة واملناخية.ب�دأت العدي�د من دول 
العالم املشاركة يف حملة »ساعة األرض«، 
الت�ي تعترب أكرب فعالية مناخية يف العالم، 
وذلك من خ�الل إطفاء األض�واء واألنوار 
واألجه�زة اإللكرتونية غري الرضورية ملدة 
ساعة واحدة ما بني 8:30 إىل 9:30 مساًء، 
بحس�ب التوقيت املحيل ل�كل دولة.إحياء 

ه�ذا الحدث البيئي الذي ينظمه الصندوق 
العاملي للطبيعة، يحمل هذا العام الرقم 11 
بعد انطالقه يف مدينة س�يدني األسرتالية 

ع�ام 2007، ثم توس�ع ليش�مل أكثر من 
178دولة حول العالم وضمنها ما يقارب 
7 آالف مدين�ة وقرية.ويتميز هذا الحدث 
العاملي بأن األضواء تطف�ئ تباعا يف أكثر 
م�ن 350 مكان�ا ش�هريا يف العال�م بما يف 
ذلك برج إيفل بفرنس�ا وناطحة س�حاب 
إمباير س�تيت يف نيوي�ورك وبرج ميالد يف 
إيران.ولم تعد حملة س�اعة األرض حدثا 
متعلق�ا بتوف�ري الطاقة وإطف�اء األنوار 
وزي�ادة الوعي باملتغ�ريات البيئية فقط , 
بل أصبحت الحدث التطوعي األكرب عاملياً 

عى اإلطالق.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م ان أول قنبل�ة أيدروجيني�ة فجرته�ا 

الصني الشعبية يف عام 1967.
هل تعل�م ان أول م�ن ابتكر الطباع�ة املهندس 

األملاني جوهان جوتينرغ.
ه�ل تعلم ان أول دولة عربي�ة ظهر فيها النفط 

هي مرص عام 1911م.
ه�ل تعلم ان أول طابع بريد يف العالم كان س�نة 

1840 م.
هل تعلم ان أول معج�م لغوي عربي هو معجم 

العني للخليل بن أحمد.
هل تعلم أن أعى ش�الالت يف العالم هي شالالت 
آنج�ل كاراو. يف فنزوي�ال بأمري�كا الجنوبي�ة. 
وهي رافد لنهر كاروني. فقد بلغ علو الس�قوط 
االجمايل للمياه ح�وايل 979 مرتاً. أما ثاني أعى 
ش�الالت بالعالم فهي ش�الالت توجيال يف ناتال 

بجنوب أفريقيا.

هل يقودنا االقتصاد للحرب العاملية الثالثة؟
كث�رًيا ما يتم تن�اول تأث�ريات االقتصاد 
العميقة عى الس�لوك الس�يايس للدول، 
الرصاعات  اتجاهها لخ�وض  وتحدي�ًدا 
املس�لحة والح�روب، خاص�ة يف ظل ما 
تثبت�ه الوقائع م�ن أن غالبي�ة الحروب 
–ع�ى األقل يف الع�رص الحدي�ث- بدأت 

ألسباب اقتصادية.
وعى س�بيل املثال ي�رى غالبية الخرباء 
أن أملانيا النازية لم تكن ترغب واقعًيا يف 
إثب�ات تفوق الجن�س اآلري الذي رفعته 
ش�عاًرا لغزوه�ا أوروب�ا، ولك�ن يف فتح 
األس�واق املغلق�ة يف وج�ه منتجاتها يف 
ظل س�يطرة القوى االستعمارية حينها 
ع�ى املس�تعمرات الت�ي تس�وق فيه�ا 

منتجاتها.
بريطانيا وفرنس�ا والربتغال  وحم�الت 

كانت أيًضا بهدف الس�يطرة عى موارد 
الدول املحتلة، ب�ل إن الحروب الصليبية 
رغ�م ش�عارها الدين�ي كان له�ا بع�د 
اقتص�ادي بالرغب�ة يف الس�يطرة ع�ى 

»كنوز الرشق الغني«.
مقدمات تمرد

وتتع�دد األمثلة التاريخية يف هذا املجال، 
غري أن الس�ؤال األهم يبقى: هل تقودنا 
حال�ة االقتصاد العاملي الحالية إىل حرب 

عاملية ثالثة؟
ومع ما يعانيه ال�دوالر من ضعف بدأت 
مقدم�ات »تمرد اقتص�ادي« من جانب 
روس�يا والصني، ولعل أول أش�كال هذا 
التمرد هو قرار روس�يا يف يناير/كانون 
الثاني بطرح م�ا قيمته مليار دوالر من 

السندات الحكومية.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“تكفي 4 أشخاص”

10 قطع توست - 1 لرت حليب “4 كوب” - 1 علبة قشطة “170 جرام” - 4 
ملعقة كبرية “ملعقة طعام” نش�ا - 1 ملعقة كب�رية “ملعقة طعام” ماء 

ورد - ملعقة كبرية “ملعقة طعام” ماء زهر - فستق مطحون للتزيني
الرشبات:

1 كوب ونصف سكر - 1 كوب ماء
طريقة عمل لقمة الباشا الرتكية

طريقة التحضري:
نسخن الفرن عى درجة حرارة 180 مئوية.

نقطع حواف التوست، ثم نرصه يف صينية، وندخله الفرن ملدة 5 7- دقائق 
وحتى يتحمص ويكتسب اللون الذهبي.

نفتت التوست جيداً، ونضعه يف صينية بايركس أو قالب فرن.
نبدأ بتحضري الرشبات .. يف وعاء غويط، نضع الس�كر عى نار هادئة حتى 
ي�ذوب، ثم نضيف الس�كر، ونقلب�ه ونرتكع عى النار مل�دة 10 دقائق حتى 

يصبح لونه ذهبي غامق.
يرفع الرشبات من عى النار، ويصب فوق التوست.

يف وعاء آخر .. نذيب النشا يف الحليب، ونضعه عى نار متوسطة مع التقليب 
املستمر حتى يثقل قليالً.

يرفع الوعاء من عى النار، ويضاف إليه القش�طة وماء الزهر وماء الورد، 
ويقلب جيداً.

يصب خليط الحليب فوق التوس�ت، ويدخل الثالجة ملدة ساعتني عى األقل 
وحتى يربد ويتماسك.

نزين عيش الرسايا بالفستق املجروش، ثم نقطعه ونقدمه.

عيش الرسايا الرتكي
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ام�ضاءات

دخ�ل نادي بش�يكطاش الرتكي يف مش�كلة مع االتح�اد األوروبي لكرة 
القدم بعد يوم واحد من تس�لل قط�ة إىل ملعب الفريق خالل مباراة ضد 

بايرن ميونيخ يف دوري أبطال أوروبا.
وقال االتحاد األوروبي يف بيان إنه وجه اتهاما للنادي الرتكي »باالفتقار 
للتنظيم« ما س�مح بدخول »حيوان إىل أرض امللعب«. كما وجه االتحاد 
اتهاما لجماهري بشيكطاش بإلقاء مقذوفات وأغالق الساللم. وستنظر 
لجن�ة املراقبة والقيم واالنضباط باالتح�اد األوروبي يف القضية يوم 31 

آيار.
وقفزت القطة فوق لوحة إعالنية قبل أن تقتحم امللعب وركضت داخله 
قب�ل أن تصعد للمدرجات. وقد توقف�ت املباراة لبعض الوقت يف الدقيقة 

50، بسبب اقتحام القطة للملعب.
وسجل تياجو الكانتارا والبديل ساندرو فاجنر هدفني لبايرن، لكن لقب 
»أفض�ل العب يف املب�اراة« حصلت عليه القطة املته�ورة يف تصويت عىل 

حساب بايرن ميونيخ عىل تويرت.

ابتك�ر باحثون أمريكيون طريقة علمية جديدة تس�اعد يف عالج مرض 
الخ�رف بدرجات�ه املختلف�ة. وأعلن علم�اء يف معهد »salk« للدراس�ات 
البيولوجي�ة أن الطريقة املبتكرة يف عالج الخ�رف، وغريه من األمراض 
الدماغية العصبية، تس�تند إىل آلية جدي�دة يف إصالح الجينات املترضرة 
يف تش�كيالت الحمض النووي لإلنسان. ويعتمد العلماء يف العالج املبتكر 
ع�ىل اس�تخدام تقني�ة »CRISPR« و«Cas9«، التي تس�مح بالتدخل يف 
عملي�ة تكوين الحمض النووي الريبي دون الحاجة إىل اس�تخدام أجزاء 
محددة من الحمض النووي. وتساعد هذه التكنولوجيا عىل إزالة الخلل 
الربوتين�ي يف الدم�اغ وتصحي�ح عمل املناطق املترضرة ش�يئا فش�يئا 
حت�ى يعمل نظ�ام الدم�اغ العصبية بش�كل متكامل. وق�د أثبتت هذه 
التقنية فعاليتها يف تجارب املخترب، وينتظر أن تجرى بش�كل واسع عىل 
حيوان�ات التجارب. وقد طور العلماء فريوس�ا خاصا، لتصحيح عملية 
تخلي�ق الربوتني، من ش�أنه إيص�ال امل�ادة الفّعالة إىل أج�زاء معينة يف 
الدم�اغ  للقيام بالتعديل الالزم يف الحمض النووي الريبي إلطالق عملية 

ما يسمى )إعادة التشغيل(.

عالج اخلرف بالفريوسات»قطة رياضية« تسبب مشكلة لفريق تركي جتميد العصب املسؤول عن اجلوع!

فائدة عالجية حلراشف األسامك!

تمك�ن باحث�ون من خفض الش�عور 
بالج�وع لدى امل�رىض الذي�ن يعانون 
م�ن الس�منة املفرط�ة ع�ن طري�ق 
حجب اإلشارة املرسلة من قبل عصب 

الشعور بالجوع.
وق�ام الباحثون من جامع�ة إيموري 
بتطوير ع�الج تجريبي جديد يتضمن 
تجميد عص�ب ينقل إش�ارات الجوع 
إىل الجسم.ووجدت الدراسة أن %100 
من املشاركني شعروا بأنهم أقل جوعا 
بعد الخض�وع للتجربة، م�ن دون أي 
مضاعف�ات أو آث�ار جانبي�ة ض�ارة، 
وأن وزن بعضه�م انخفض خالل 90 
يوم�ا بنس�بة 3.6% من وزن الجس�م 

األويل. ويقول الدكتور ديفيد برولوغو، 
أخصائ�ي األش�عة التداخلية من كلية 
الطب بجامعة إيموري، واملعد الرئييس 
للدراسة إن »األشخاص الذين يعانون 
م�ن زيادة ال�وزن أو الس�منة، لديهم 
إش�ارات مفرط�ة للجه�از العصب�ي 
بالج�وع، وقد أدرك املجتمع الطبي أن 
هذا النشاط املفرط هو حالة فيزيائية 
معروف�ة«، فعندم�ا نش�عر بالج�وع 
تنتقل إشارة يف شكل نبضة كهربائية 
صغرية من املعدة إىل الدماغ عىل طول 
العص�ب املبهم أو كما يعرف بالعصب 
الرئ�وي املع�دي، م�ا يخلق ش�عورنا 

بالجوع.

كش�ف علماء م�ن س�نغافورة عن خواص 
عالجي�ة جديدة ألج�زاء من األس�ماك كان 
يعتق�د بأنه�ا غ�ري مفي�دة. وأظه�ر فريق 
م�ن العلماء بقي�ادة، كليو تش�ونغ، فائدة 
حراش�ف الس�مك يف عالج أن�واع كثرية من 
الج�روح والح�روق. وأج�روا تج�ارب عىل 
الكوالجني املس�تخرج من أس�ماك املش�ط 
عىل جلد الف�ران، وأثبت فعاليته يف تحفيز 

نمو األوعية الدموية والليمفاوية لديها بعد 
إصابته�ا بج�روح. ويعتق�د الباحثون بأن 
الكوالجني املس�تخرج من حراشف السمك 
يساعد عىل شفاء الجروح والحروق بشكل 
أرسع من املس�تحرضات الطبي�ة األخرى، 
ويعّجل يف تجديد واستعادة األنسجة الجلدية 
لحيويته�ا الس�ابقة.ويعترب الباحث�ون أن 
املواد العالجية املس�تخرجة من األس�ماك، 

أكث�ر أمانا م�ن جميع املواد املس�تخدمة يف 
ضمادات الجروح والحروق املستخرجة من 
جلد األبقار وغريها من املوايش بسبب خطر 
انتقال بعض األمراض منها إىل البرش. وأكد 
الفريق العلمي عىل أن الكوالجني املستخرج 
من حراش�ف األس�ماك يحفز، خ�الل زمن 
قيايس، نم�و الخاليا البطانية التي تش�كل 

أساس األوعية الدموية.

القاضي إياد محسن ضمدجوسلين إيليا

م�ضاحة للراأي

بني القضاء والسياسة

كلمة واح�دة تخترص الكثري من العبارات، تري�ح نفس ناطقها وتطرب 
أذن سامعها... »شكراً«.

وم�ا أجملها من كلمة، وبخاص�ة إذا ما كانت نابعة م�ن القلب. وها أنا 
الي�وم أقولها بملء صوت�ي ألناس ال أعرفهم، وللجن�ة أجهلها، وملنظمة 
أقّدرها وأحرتمها ألنها برهنت عىل أن الجوائز الحقيقية ال تزال موجودة، 
وأنه ال يزال هناك من يقرأ ويقدر ويفهم املعنى املخفي ما بني السطور.

ش�كراً، لكل من صوّت لكتاباتي عن الس�ياحة، وش�كراً ل�كل من رأى يف 
سطوري فكرة جميلة، وشكراً لكل من يتنفس الحروف املكتوبة.

فف�ي اليوم الذي تلقيت فيه اتصاالً من أحد زمالئي يف الصحيفة لتهنئتي 
لحصويل عىل جائزة أفضل كاتبة س�ياحة يف العالم العربي، فوجئت ألني 

بالفعل لم أكن أعرف.
والفرح�ة كان�ت فرحتني، ربما ألني ل�م أنتظر هذه اللفت�ة التي أقدرها 
كث�رياً م�ن قب�ل املرك�ز العرب�ي لإلع�الم الس�ياحي، ومن قب�ل منظمة 
الس�ياحة العاملي�ة، وكم أنا س�عيدة ملعرفة أنه ال يزال هن�اك من يقرأ يف 
عاملن�ا العربي، ومن يقدر الجه�د و»املعنى يف بطن الش�اعر«. وبالعودة 
إىل تعبري الش�كر واالمتنان، لطاملا ش�عرت بأن أسوأ خصال بعض البرش 
هي عدم التقدير والتعايل عىل كلمة »ش�كراً«، فهذه الكلمة غري مكلفة، 
ال ب�ل تغني قائله�ا وتجعله أكرب يف نظر الغري. وك�م نتعلم يف حياتنا من 
الظ�روف التي نمر بها، فالحزن مث�ل الفرح هو مثل االمتحان الذي يربز 
نواي�ا العالم من حولن�ا. فعندما تلّم بنا مصيبة ن�درك من هم األصدقاء 
الذين يس�تحقون لقب اإلخالص والتفاني، والدعم املعنوي واإلنس�اني، 
ويف الف�رح أيضاً نعرف نوايا من يفرح لفرحتنا، ويحزن بس�ببها، ويغار 
وينقه�ر ويتقهقر، ومن يبارك وينافق، ومن يغص وكأن كلمة »مربوك« 
علق�ت يف القصبة الهوائية وقطعت األوت�ار الصوتية، وهناك من يتناىس 
ومن يتظاهر، وأخرياً من يقلل من ش�أن الفرحة. هذه ليست املرة األوىل 
التي أحصل فيها عىل جائزة رفيعة يف مجال السياحة وغريها، إنما هذه 
املرة كان للتقدير نكهة مختلفة؛ ألنه بالفعل صدق من قال إنه »ال يصح 
إال الصحي�ح«؛ والس�بب هو أني أحب ما أفعل وأفعل م�ا أحب، والكتابة 
يف مجال الس�ياحة ليس�ت مجرد عم�ل أعتاش منه بصفت�ي صحافية، 
إنم�ا هو هبة الله ال�ذي أقّدرها وأغذيها بأس�فاري ومخيلتي، وكتاباتي 
الصادقة الت�ي تصلني بقارئ ال أعرفه. عندما س�ئلت يف مقابلة أجريت 
معي أخرياً عن أسلوبي يف الكتابة، لم أتردد بالقول إن أسلوبي غري معقد، 
وأحب من يصفه بالس�هل املمتنع، فتقرأه تجده س�هالً، تحاول تقليده 
تتع�ب. لكن الرس فيه هو الصدق الذي أترجمه يف كل كلمة واحرتام ذكاء 
القارئ واختيار املعاني الجميلة والبعيدة عن التعقيد، واألهم من هذا هو 
ه�ديف األول واألخري يف إيصال فك�رة وحكاية، ونقل القارئ إىل مكان آخر 
دون االس�تعانة بالطائرة، فأقوم أنا بدور جناح العصفور الذي لواله ملا 

حرك الطائر ساكناً، ولم يكتشف أصقاع األرض وأجمل ما فيها.
النج�اح ليس صعباً، لكن ما هو أصعب منه ه�و املحافظة عليه، ويا له 
من ش�عور عندما تحصل عىل جائزة تقدير من املاليني؛ ألنه أول ما يأتي 

عىل ذهنك هو كلمة »مسؤولية«.

االنتخابات عىل األبواب وخالل أيامنا املقبلة س�يحتدم الرصاع الس�يايس 
لتحقي�ق أه�داف األح�زاب املتنافس�ة.. رصاع باعتق�ادي س�يلجأ في�ه 
املرشحون الس�تخدام شتى الوس�ائل للتأثري يف ارادة الناخب واستمالته 
للتصويت لهذا الحزب او ذاك ووسائل كثرية ستربز عىل الساحة تستخدم 
يف ه�ذا الرصاع منه�ا الرشعية ومنها غ�ري الرشعية وأبرزه�ا اللجوء اىل 
اقامة الدعاوى أمام املحاكم الس�تحصال ق�رارات حكم إلقصاء املنافس 
أو للتقلي�ل من رصي�ده لدى الرأي الع�ام تحت مظلة الحك�م القضائي 
الس�يما من خالل اللجوء اىل إقامة الدعاوى الكيدية. من الطبيعي اقامة 
مث�ل هذه القضايا ومن املس�لم به ان يقوم القض�اء بنظرها والبت بها 
وفق�ا لالصول القانونية لكن من غري الطبيعي ومن غري املقبول ان تلجأ 
االطراف املتنافسة سياسيا ممن ال تحقق احكام القضاء اهدافها للجوء 
اىل االع�الم وبرام�ج التلفزي�ون للطع�ن بحيادية هذه االح�كام ومن ثم 
االس�اءة للسلطة القضائية باساليب ال تستند اىل اساس معريف او مهني 
او قانوني بقدر اس�تنادها ملصالح حزبية، فالسيايس ومن خالل االعالم 
ينشغل باالمور السياس�ية واالثارة االعالمية ويسعى الستصدار قرارات 
قضائية تع�زز اهدافه االنتخابية لكنه يتناىس او ربما يتجاهل عن قصد 
ان هناك مس�طرة قانونية تس�ري عليه�ا املحكمة لتبن�ي عليها حكمها 
تعتمد ما تم تقديمه من مس�تندات وادل�ة يف الدعوى املنظورة واملحكمة 
تصب�و الصدار حك�م موافق للقانون تحقق باص�داره العدالة وهي غري 
معني�ة بعد ذلك فيما اذا كان هذا القرار يصب يف صالح الس�يايس ام انه 
يأكل من جرف رصيده االنتخابي وعندما ال يكون الحكم القضائي ملبيا 
ملصلحة الس�يايس فانه س�يلجأ اىل االع�الم للتأثري عىل الوع�ي الجمعي 
للناس وايهام الرأي العام ب�أن قرارات املحاكم غري حيادية فيؤلب الرأي 
العام عىل القضاء يف مشهد اقل ما يمكن ان يقال عنه انه إرهاب معنوي 
يوج�ه للقض�اة. محزن ج�دا أن تجري األم�ور بهذا الش�كل وان يحاول 
البعض ان يش�وه صورة املؤسسة القضائية انطالقا من مصالح حزبية 
سياس�ية مرحلي�ة دون ادراك ملا يمك�ن ان يرتبه مثل هذا التش�ويه من 
اهت�زازات كبرية ل�دى الرأي العام بنظ�ام العدالة ككل ه�ذه االهتزازات 
الت�ي ال تس�تند يف تكوينها وصريورته�ا اىل قراءة واعي�ة لعدالة االحكام 
وموافقته�ا للقان�ون قدر ما تس�تند لتأثر الناس بالش�ائعات االعالمية 
والصخب االنتخابي من خالل ما يسعى املتنافسون اىل إثارته خالل فرتة 
االنتخابات.  وهنا تربز مسؤولية وسائل االعالم يف ان تتبنى املنهج املهني 
الرص�ني يف أدائها وان ال تكون جرسا عاب�را وفضاًء مفتوحا لخلق مناخ 
إعالمي ملوث وغري س�ليم وان ال تس�مح بان تكون برامجها منابر لبث 
خطاب اإلساءة والكراهية والتشكيك بقرارات املحاكم والنيل من سمعة 
املؤسس�ة القضائية هذه املؤسس�ة التي ال غنى ألي نظ�ام ديمقراطي 
عنها كونها الضامن إلنفاذ القانون وفرض سيادته والفصل يف املنازعات 
س�يما ذات الطاب�ع الس�يايس واالنتخابي خ�الل فرتة االنتخاب�ات التي 
تعترب فرتة ثقيلة الظل عىل أكثر مؤسس�ات الدولة س�يما املستقلة منها 
والتي تس�عى ألداء دورها بحيادية دون ان تسمح لهذا الطرف او ذاك ان 

يستثمر اداءها يف تحقيق اهدافه السياسية.

يعاني الكثريون من ظهور الشيب 
املبكر يف الش�عر، والذي قد ُيظهر 
الش�خص أكرب س�ناً. وه�ذا األمر 
ال يفرق بني الرجال أو الس�يدات. 
ب�ني  الظه�ور  يف  الش�يب  ويب�دأ 
خص�الت الش�عر عندم�ا يتوقف 
الجسم عن إنتاج الصبغة املسماة 
ال�«ميالن�ني«، وهو ال�ذي يعطي 
الشعر اللون الداكن. ويحدث ذلك 

عىل األغلب بسبب سوء التغذية.
وبحس�ب تقري�ر ن�رشه موق�ع 
بش�ؤون  املعن�ي  »بولدس�كاي« 
الصحة، فإن هن�اك عدة عالجات 
منزلية قد تعالج مش�كلة الشيب 

املبكر للشعر، ومنها:
1- أوراق الكاري

تتمي�ز أوراق ال�كاري بأنها غني�ة بمضادات 
األكس�دة الت�ي ترط�ب ف�روة ال�رأس بينما 
تتخل�ص من بصي�الت الش�عر امليت�ة. فهي 
تساعد يف إعطاء الشعر مظهراً داكناً. ويمكن 
غيل كمية من أوراق الكاري مع ملعقة كبرية 
م�ن زيت جوز الهند. يمكن اس�تخدام الزيت 
بعد ذل�ك يف تدليك فروة الرأس وتركه ملدة 30 

دقيقة. يمكن تك�رار هذه العملية مرتني كل 
أسبوع.

2- زيت جوز الهند وعصري الليمون
زي�ت جوز الهند يحفز نمو الش�عر ويرطبه. 
ونظرا الحتوائه عىل مضادات األكس�دة، فإن 
زيت ج�وز الهند يمنع ظهور الش�يب املبكر. 
وكل م�ا تحتاج�ه له�ذه الوصف�ة هو خلط 
القلي�ل من زيت ج�وز الهند مع 3 مالعق من 
عص�ري الليم�ون، وق�م بتدليك ف�روة الرأس 
به�ذا الخليط واترك�ه ملدة س�اعة عىل األقل 

قب�ل غس�ل الش�عر بالش�امبوه 
كاملعتاد. ويمكن تك�رار ذلك مرة 

كل أسبوع.
3- الحناء

الحن�اء تق�وي الش�عر وتعطي�ه 
صح�ة ومظه�راً داكن�اً. ويمك�ن 
غ�يل بعض أوراق نبات الحناء مع 
كمي�ة من زيت جوز الهند أو زيت 
الخردل، ثم يمكن استخدام الزيت 
بع�د ذل�ك لتدليك ف�روة ال�رأس، 
يمك�ن تك�رار ه�ذه العملية مرة 
كل أس�بوع م�ن أجل ش�عر داكن 

وسميك.
4- الشاي األسود

الش�اي األس�ود يحفز نم�و الش�عر ويقويه 
ويمنع تقصفه، كما أنه يعطيه اللون الداكن 
طبيعياً ويزي�ده بريقاً وملعان�اً. ويمكن غيل 
ملعقتني من الش�اي األس�ود مع ملعقة من 
امللح يف كوب من امل�اء ملدة دقيقتني. ثم نرتك 
الخلي�ط ليربد، قبل أن نش�طف الش�عر بهذا 
الخليط ونرتكه ليجف، وال يغسل بالشامبوه 
بع�د ذلك. يمكن تكرار هذه العملية مرتني أو 

3 مرات كل أسبوع لنتائج أفضل.

إن   بريطاني�ون  باحث�ون  ق�ال  
الرئيس  السبب  السمنة أصبحت 
لع�دد كب�ري م�ن اإلصاب�ات ب�� 
#مرض_الرسطان، وقالوا إنها يف  
بريطانيا عىل سبيل املثال تتفوق 
ع�ىل #التدخني يف حجم تس�ببها 
باملرض، وهو ما يشكل مفاجأة 
للكثريي�ن، حيث يس�ود االعتقاد 
أن الوزن الزائ�د يرتبط بأمراض 
أخ�رى مثل #الس�كري والضغط 

وتصلب الرشايني فقط.
ووجد الباحثون أن 23 ألف حالة 
إصابة بالرسطان يتم تس�جيلها 
يف #بريطانيا سنوياً يكون السبب 
الرئي�س وراءها هو الس�منة أو 
الوزن الزائ�د، وهو عدد أكرب من 
تلك االصاب�ات باملرض التي تنتج 

عن التدخني. وبحس�ب البيان�ات التي توصل 
لها الباحثون الربيطانيون والتي تعترب األكثر 
تفصيال ووضوحاً، ونرشتها جريدة »التايمز« 
الربيطانية واطلعت عليها »العربية.نت«، فإن 
نح�و »ثلث حاالت اإلصاب�ة بمرض الرسطان 
تنت�ج عن الحياة غري الصحي�ة، كما أن حالة 

واحدة من بني كل 16 إصابة تكون السمنة أو 
الوزن الزائد هي السبب الرئيس فيها«.

وتق�ول البيانات الت�ي نرشها مرك�ز بحوث 
الرسطان يف بريطانيا، إن�ه من املمكن تجنب 
الرسط�ان  بم�رض  إصاب�ة   2500 تس�جيل 
صحي�ة  حي�اة  الن�اس  اتب�ع  ل�و  أس�بوعياً 
صحيحة، وبش�كل خاص لو تجنبوا التدخني 

ورشب الكحول والنظام الغذائي 
الس�يئ وبعض العادات الس�يئة 
الت�ي ت�ؤدي إىل الس�منة والوزن 

الزائد.
وبحس�ب املركز فإن التدخني ال 
يزال حت�ى اللحظة هو الس�بب 
بأم�راض  لإلصاب�ة  الرئي�س 
الرسط�ان، حي�ث إن�ه يتس�بب 
بما نس�بته 15.1% من الحاالت، 
بحس�ب تقدي�ر األطب�اء، بينما 
تق�ف الس�منة يف املرك�ز الثاني 
الح�االت،  م�ن   %6.3 وتتحم�ل 
لكن الباحثني يقول�ون إن أعداد 
يف  التدخ�ني  بس�بب  املصاب�ني 
تناقص وأعدادهم بسبب السمنة 
يف ازدياد، وذلك بس�بب أن أعداداً 
متزاي�دة من الن�اس ُيقلعون عن 

التدخني حفاظاً عىل صحتهم العامة.
يش�ار إىل أن بريطانيا س�جلت يف العام 2015 
نحو 360 ألف حالة إصابة بمرض الرسطان، 
فيما يقول الباحث�ون إن هذه اإلصابات كان 
م�ن املمكن تجنبها لو اتبع الناس نظام حياة 

صحيا وتجنبوا العوامل املسببة للمرض.

السمنة سبب رئيس للرسطان وصفات متنع ظهور الشيب املبكر

شكرًا...


