
Issue No  ( 1676 )  May  21 Mon 2018    العدد ) 1676( 21 آيار 2018           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين
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التواضع هو في أن تسير

 مع الناس بنفس السيرة التي حتب 

أن يعاملوك بها

ص3العراق وسوريا ينسقان للقضاء عىل »أمل« تنظيم داعش« يف البقاء بالبلدين

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 »احلرية الكاذبة«: السعودية تعاود اعتقال الناشطات

نيـويـورك تـايمـز: الريـاض وأبوظبـي عرضتـا دعـم ترامـب باالنتخـابـات

احلكومة ختصص )40( مليار دينار للمترضرة ممتلكاهتم يف بغداد واملحافظات

حماوالت »متالحقة« لتشكيل احلكومة اجلديدة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بحث العب�ادي والصدر يف بغداد إجراءات 
تش�كيل الحكومة العراقية الجديدة التي 
أك�دا أنه�ا يج�ب ان تكون قوي�ة وبدون 
إقصاء ألحد وتوف�ر الخدمات للمواطنني 
وتح�ارب الفس�اد، فيم�ا بح�ث بارزاني 
وعالوي أيض�ًا املرحلة املقبلة،وان جميع 
ه�ذه املقاب�الت والت�ي ب�دت متالحق�ة 
ومتس�ارعة، إذ أنه�ا إىل اآلن ل�م تنتج أي 
تحالف لتش�كيل التحالف الذي س�يتوىل 
تشكيل الحكومة ورس�م مالمح املرحلة 

املقبلة.

وبحث رئيس الوزراء حيدر العبادي زعيم 
تحال�ف النرص االنتخابي ال�ذي حل ثالثا 
يف النتائج النهائية الرس�مية لالنتخابات 
الربملانية االخرية مع زعيم التيار الصدري 
رئي�س تحالف س�ائرون الفائ�ز االول يف 
االنتخاب�ات، »آخ�ر مس�تجدات العملية 
الس�احة  ع�ى  والتط�ورات  السياس�ية 
العراقي�ة«، حيث أك�دا »أهمي�ة املرحلة 
القادمة ورضورة تضافر الجهود لرتجمة 
قرار الشعب العراقي وتطلعاته املرشوعة 
إىل واق�ع ملموس وأن يأخذ العراق دوره 
الطبيع�ي باعتب�اره عنرص اس�تقرار يف 
املنطق�ة«. وخالل مؤتم�ر صحايف عقب 

املباحثات، هنأ العبادي الش�عب العراقي 
باج�راء االنتخاب�ات يف موعده�ا مثمن�ا 
دور الق�وات األمنية الت�ي قامت بحماية 
الناخبني وحافظ�ت عى حياديتها. ودعا 
جمي�ع الكتل اىل القب�ول بالنتائج واتباع 
الس�بل القانوني�ة لالعرتاض�ات وطالب 
املفوضية بالنظ�ر فيها، حيث وصل عدد 
الش�كاوى التي تجاوزت االلف ش�كوى. 
وشدد العبادي عى اهمية التحرك برسعة 
ليم�ارس من ف�ازوا باالنتخابات دورهم 

ومهامهم يف مجلس النواب الجديد.

التفاصيل ص3

ايـران تشكـل
 قناة لـ »التبادل املرصيف«

 مــع أوربـا

تـرامـب يـتـهـم
»اف يب آي« باخرتاق محلته 

االنـتـخـابـيـة

التحقيق املركزية:
 إرهايب مغريب اجلنسية يعرتف

 بتجنيده أجانب عرب »سكايب«
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املغرب تعطل »التوأمة« مع غواتيامال بسبب نقل سفارهتا إىل القدس االمن الربملانية تتحدث عن »عصابات منظمة« تساعدها »شخصيات متنفذة« هترب املخدرات للعراق
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اخلليفـي
 يفتـح بـاب الـرحيـل

 أمام نيامر
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اليونان »ختيب أمل« تركيا ملنحها حق اللجوء النقالبيني
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس الوزراء الرتكي بن ع�ي يلدريم، إّن 
منح السلطات اليونانية حق اللجوء النقالبيني 
تركيني، فّرا إليها بعد محاولة االنقالب الفاشلة 
التي جرت منتص�ف حزيران 2016، يعد خيبة 

أمل جديدة بالنسبة ألنقرة.
وأوضح يلدريم يف ترصيح لصحيفة »توو فيما« 
اليونانية، إّن اع�رتاض الحكومة اليونانية عى 
قرار من�ح حق اللجوء النقالبي�ني اثنني، يعترب 

خطوة إيجابية.
وأش�ار إىل أّن االنقالبيني الذين فروا إىل اليونان، 
تسببوا يف استش�هاد مدنيني وخططوا الغتيال 
الرئي�س الرتك�ي املنتخ�ب م�ن ِقبل الش�عب، 

وأرادوا القضاء عى النظام الديمقراطي القائم 
يف تركيا.

وش�هدت تركي�ا، يف 15 تم�وز 2016، محاولة 
مح�دودة  عن�ارص  نفذته�ا  فاش�لة  انق�الب 
م�ن الجي�ش تتبع منظم�ة »فتح الل�ه غولن« 
اإلرهابية، حاولت خاللها السيطرة عى مفاصل 

الدولة ومؤسساتها األمنية واإلعالمية. 
وف�ّر 8 عس�كريني إىل اليونان، عق�ب محاولة 
االنقالب عى متن مروحية عس�كرية، وتقدموا 
بطلب�ات لج�وء هن�اك، فيم�ا رف�ض القضاء 
اليونان�ي ع�ّدة طلب�ات تقدم�ت به�ا تركي�ا 

لتسليمهم إليها. 
وفيم�ا يخ�ص األزم�ة الحاصل�ة ب�ني البلدين 
بخص�وص بحر إيجة، قال يلدري�م، إّن اليونان 

تتعامل مع الوضع وكأّن كامل بحر إيجة عائد 
لها.

وأض�اف يلدري�م أّن التوتر الحاص�ل بني أنقرة 
وأثين�ا بخصوص بح�ر إيجة، ال يمك�ن إزالته 
عن طري�ق الجه�ود الرتكية فقط، مش�ريا أّن 
عى اليونان أيضا السعي لحل األزمة والترصف 

بحكمة وعقالنية.
وتاب�ع قائال: »عندما س�قطت مقاتلة يونانية 
يف بح�ر إيجة اتصلت مبارشًة بنظريي اليوناني 
ألكس�يس تس�يرباس وقّدمت ل�ه التعازي، ويف 
الع�ام امل�ايض، زار 921 أل�ف مواط�ن ترك�ي 
األرايض اليونانية، واس�تقبلنا 595 ألف سائح 
يونان�ي ع�ى أراضين�ا، وتعزي�ز العالقات بني 

البلدين، سيساهم يف إزالة األحكام املسبقة«.

حمافظ البرصة يعلن ختصيص قطعة ارض سكنية 
ملوظفي نقل الطاقة الكهربائية

املحكمة اإلحتاديـة العليـا تصـدر توضيحـا 
6يف الطعن بنتائج االنتخابات 2

       بغداد / المستقبل العراقي

بعد ما قام تنظيم »داعش« بتفجري منارة 
الحدباء يف املوص�ل يف 21 حزيران 2017، 
كان من الصع�ب تصور إعادة بناءها من 
جديد. لكّن األمر لم يعد يبدو صعباً، بعدما 
تق�ّرر يف 23 نيس�ان 2018 إع�ادة إعمار 
املئذنة بموافقة حكومة العراق عى تمويل 

إمارات�ّي وإرشاف منّظم�ة األم�م املّتحدة 
للرتبي�ة والعل�م والثقاف�ة »اليونس�كو« 
واالّتحاد األوروّبّي، وفق ما أعلنه محافظ 
نينوى نوفل س�لطان العاكوب إىل وسائل 
اإلعالم يف 6 أّيار 2018، عن »البدء بإعمار 
جامع النوري ومنارة الحدباء، يف منتصف 

حزيران/يونيو 2018«.
وكش�ف النائ�ب يف الربمل�ان العراق�ّي عن 

محافظ�ة نين�وى محّم�د ن�وري العب�د 
رّبه، ع�ن أّن »املرحلة املقبلة بعد دراس�ة 
عروض إع�ادة اإلعمار، وموافقة الجهات 
الحكومّية، هي تهيئة الخرائط والرس�وم 
التصميمّية، من قبل الجهات التي س�وف 

تقّدم عروضها«.

التفاصيل ص3

املوصل تعيد إحياء »احلدباء« بعد ان نسفها 
»داعش« بالديناميت
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        بغداد / المستقبل العراقي

الكردس�تانية،  الجامع�ة اإلس�امية  أعلن�ت 
امس األح�د، عدم اعرتافه�ا بنتائ�ج االنتخابات 
الترشيعية، فيما هددت بعدم املشاركة يف الربملان 

واالنسحاب من العملية السياسية.
وق�ال القي�ادي يف الجماع�ة ش�وان رابر، إن 
»الجماع�ة اإلس�امية الكردس�تانية ال تع�رتف 
بنتيج�ة االنتخابات التي أعلنت رس�ميا من قبل 
مفوضية االنتخابات«، مبين�ا أن »نتائج أصوات 
الجماعة اإلس�امية التي أعلن�ت عنها املفوضية 
ه�ي ليس�ت االس�تحقاق االنتخاب�ي الحقيق�ي 
وه�ي نتيج�ة مش�وهة وم�زورة مس�بقا ع�رب 
جهاز مربمج«. وأضاف راب�ر يف حديث صحفي، 
ت�ر  الكردس�تانية  اإلس�امية  »الجماع�ة  أن 
ع�ى اس�تعادة اصواته�ا املرسوقة«، مش�راً إىل 
أن »الجماع�ة االس�امية تبذل جهودا سياس�ية 

ودبلوماسية وقانونية لدحض تلك النتائج«.
وتابع، أن »س�ائر الخي�ارات مفتوحة أمامنا 
منها عدم املشاركة يف الربملان العراقي واالنسحاب 
من العملية السياس�ية«، موضح�اً أن »الجماعة 
االس�امية تدرس هذه الخيارات بالتنس�يق مع 

احزاب أخرى إلتخاذ القرار الازم«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مركز اإلع�ام األمني، ام�س األحد، عن 
تدمر ثاث مضافات لتنظيم »داعش« ومعالجة 

19 عبوة ناسفة يف محافظة األنبار.
وقال املركز يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »قيادة عملي�ات الجزيرة نفذت 
عملية تفتيش ش�ملت مناط�ق أم الوحوش - أم 
سماوي- طميشان- خنيفس أسفرت عن تدمر 
ث�اث مضاف�ات لعصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة، 

وعالجت 19 عبوة ناسفة«.
وأض�اف البيان، أن القي�ادة عثرت عى »ثاث 
عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن جلكانات 
مملوءة بمادة ال�C4 مهيأة للتفجر من مخلفات 
داع�ش تم تفجره�ا موقعي�ا دون حادث ضمن 

قاطع املسؤولية«.

اإلعالم األمني يدمر ثالث مضافات لـ »داعش« 
ومعاجلة )19( عبوة ناسفة باألنبار

اجلامعة اإلسالمية الكردستانية هتدد 
باالنسحاب من العملية السياسية

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة القوة الجوية، ام�س االحد، عن وصول طائرة 
L159 ثنائية املقعد لاستفادة منها بمجال التدريب.

وقال�ت القيادة يف بيان مقتضب تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »قي�ادة القوة الجوية احتفل�ت بوصول طائرة 
L159 ثنائي�ة املقع�د، ليت�م االس�تفادة منها يف مج�ال تدريب 

طياري الرسب 115«.
وكانت قيادة القوة الجوية أعلنت، الخميس )2 آذار 2017(، 

عن تسلمها الدفعة الثالثة من طائرات L159 التشيكية.
وأعلن�ت وزارة الدف�اع التش�يكية، يف )9 اذار 2015(، ع�ن 
مصادقة الحكومة الت������شيكية عى صفقة لتسليم العراق 
15 طائ������رة م�ن ط�راز )L-159( الخف�����يفة املقاتلة 
بمبلغ 30 مليون دوالر، وتوق�����عت تس�ليم الطائرات للعراق 

خال عامني إىل ثاثة أعوام.
يذك�ر أن طائرات )L-159( الخفيفة القتالية والتدريبية قد 
ت�م صناعتها ما ب����ني أع�وام 1999 ��� 2003، وي���حاول 
الجيش التش�يكي بي�ع مع������ظمها بس�بب ع�دم الحاجة 
اىل اس�تخدام���ها فيم�ا كان�ت الحكومة التش�يك�����ية قد 
وافق�ت، خال ع�ام 2014، ع�ى بي�ع 28 ط���ائ�رة منها اىل 

الواليات املتحدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت قوات الحش�د الش�عبي، من قتل خمسة عنارص من 
عصاب�ات داع�ش االرهابية باحباط تس�لل لهم جن�وب غربي 

املحافظة.
وذكر بيان العام الحش�د تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه ، ان�ه »بناء عى معلومات اس�تخبارية دقيق�ة وردت بأن 
عدداً من الدواعش سيقومون بالتسلل اىل احد القرى يف مناطق 
جن�وب غرب كركوك«، مبينا انه »تم نصب كمني من قبل اللواء 
16 بالحش�د يف منطقة اليورغون بناحية الرش�اد جنوب غربي 
املحافظة وتمكن من اصابة عجلة حمل بيك اب فيها مجموعة 

من ارهابيي داعش ».
واض�اف انه »ت�م فتح النار عى العجلة م�ا ادى ال اىل مقتل 
خمسة من عنارص داعش فيما الذ الباقون بالفرار نحو االودية 

املوجودة يف املنطقة.

القوة اجلوية تتسلم
 طائرة )L159( ثنائية املقعد لالستفادة 

منها بمجال التدريب

مقتل )5( دواعش بإحباط تسلل هلم 
جنوب غرب كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت القوات األمنية، القبض عى 
ثاثة من ارهابيي عصابات داعش يف 

الجانب األيمن ملدينة املوصل.
وقال الناطق باس�م مركز اإلعام 
األمن�ي العميد يحيى رس�ول يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 

منه، ان »مفارز مديرية استخبارات 
وأم�ن نين�وى امليداني�ة التابع�ة إىل 
املديرية العامة لاستخبارات واألمن 
وبالتنس�يق مع قيادة رشطة نينوى 

ألقت القبض ع�ى ثاثة عنارص من 
عصابات داع�ش اإلرهابية مطلوبني 
وف�ق املادة 4/1 إره�اب، تم القبض 

عليهم يف املنطقة املوصل الجديدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت مؤسس�ة الش�هداء السياس�يني، امس 
االح�د، ان�ه يح�ق للموظ�ف م�ن ذوي الش�هداء 
االستمرار بالوظيفة حتى بلوغه ال�68 من العمر، 

استثناء من احكام قانون التقاعد املوحد.
وقال مدير قسم املتابعة والتنسيق يف املؤسسة 
محم�د ح�ردان حس�ن، يف بي�ان صحف�ي تلقت�ه 
»املستقبل العراقي«، ان »املادة )20/ سادساً( من 

قانون رقم )2( لس�نة 2016 نص�ت عى انه يحق 
للموظف من ذوي الش�هداء االس�تمرار يف الخدمة 
اىل حني بلوغه س�ن الثامنة والس�تني م�ن العمر، 
استثناًء من احكام قانون التقاعد املوحد رقم )9( 

لسنة 2014«.
واض�اف »يح�ق للموظف م�ن ذوي الش�هداء 
الش�هداء  املص�ادق ع�ى قراراته�م يف مؤسس�ة 
بالبن�د  واملحددي�ن  )1/اوال(  بامل�ادة  املش�مولني 
)ثاني�اً( من امل�ادة املذكورة تمدي�د خدمتهم وفقاً 

الحكام قانون مؤسسة الشهداء املذكور انفا«.
وأك�د عى ان »القانون ناف�ذ بعد نرشة بجريدة 
الوقائع العراقية العدد )4395( يف 2016/1/25«.

وب�ني حس�ن ان »بع�ض وزارات الدول�ة التي 
لديه�ا موظفني من ذوي الش�هداء، طالبوا بتمديد 
خدمتهم استناداً للقانون املذكور وقد خاطبت تلك 
الوزارات االمانة العامة ملجلس الوزراء والتي أكدت 
ان لذوي الش�هيد الح�ق بتمديد الخدم�ة اىل )68( 

سنة من العمر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت النائبة عن املكون االيزيدي 
فيان دخيل، أم�س األحد، أن الربملان 
سيخلو من أي نائب ايزيدي من أهايل 
قضاء س�نجار خال دورات مجلس 
النواب بع�د ع�ام 2003، عازيًة ذلك 
مفوضي�ة  وتخب�ط«  »إهم�ال  إىل 
االنتخاب�ات. وقال املكت�ب اإلعامي 
للنائب�ة في�ان دخي�ل يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
إنه »يف الوق�ت الذي تتقدم به النائبة 
في�ان دخي�ل بالتهنئ�ة والتربي�كات 
للمرش�حني االيزيدي�ني الذي�ن فازوا 
باالنتخابات النيابية فأنها تؤكد عى 
أنها امل�رة األوىل خال دورات مجلس 

الت�ي  العراق�ي بع�د 2003  الن�واب 
س�يخلو فيها م�ن أي نائ�ب ايزيدي 
م�ن أه�ايل س�نجار، بس�بب إهمال 
وتخب�ط املفوضي�ة العليا املس�تقلة 

لانتخابات«.
وذكرت دخيل، بحسب البيان، أن 
»متابعتنا ملجري�ات األحداث، قادتنا 
إىل أن مش�اركة الناخب�ني االيزيديني 
كان�ت األفض�ل واألكث�ر كثاف�ة من 
معظ�م مناطق الع�راق، ألن أهلنا يف 
سنجار لديهم استحقاقات يدركونها 
جيدا، وهم بحاجة ماسة ملن يمثلهم 
يف مجلس النواب والحكومة االتحادية 
التي ستتش�كل ع�رب املجل�س، لكن 
لألسف ليس هناك أي مرشح ايزيدي 
من أهايل س�نجار الجريحة يف الدورة 

الحالي�ة«. وأضافت، »يب�دو أن أهلنا 
يف س�نجار وقعوا ضحية ملا يس�مى 
بالتصوي�ت امل�رشوط، حيث أن نحو 
80% م�ن أه�ايل س�نجار م�ا زال�وا 
يقطنون يف مخيمات التزوح وهؤالء 
صوت�وا بكثاف�ة يف االنتخابات، لكن 
أصواتهم ضاع�ت واحرتقت ولم يتم 
احتسابها، وهذا هو التفسر الوحيد 
لخس�ارة املرش�حني االيزيدي�ني من 

أهايل سنجار«.
مفوضي�ة  دخي�ل  وحمل�ت 
الخس�ارة  »مس�ؤولية  االنتخاب�ات 
غ�ر املتوقعة للمرش�حني م�ن أهل 
س�نجار وغ�ر س�نجار، بس�بب ما 
التصوي�ت امل�رشوط، يسء  يس�مى 
الصي�ت«، مضيف�ًة »نطال�ب أن يتم 

مراجع�ة صناديق االق�رتاع الخاصة 
بمخيمات النزوح، وخاصة النازحني 
يف  وادراجه�ا  ده�وك،  محافظ�ة  يف 
النتائج، حيث اننا واثقون أن النتائج 
س�تتغر لصالح مرش�حني ايزيديني 

من ابناء سنجار املنكوبة«.
»خس�ارة  أن  دخي�ل،  وتابع�ت 
أبن�اء  م�ن  االيزيدي�ني  املرش�حني 
س�نجار، ال تعد خسارة حقيقية، بل 
جاءت نتيجة حتمي�ة الهمال وتلكؤ 
موظفي املفوضية العليا لانتخابات 
واجراءاته�ا املجحفة، لذل�ك نطالب 
املفوضي�ة برسعة عد وف�رز أصوات 
الناخب�ني االيزيدي�ن يف س�نجار من 
الذي�ن ش�ملهم التصوي�ت املرشوط 

واحتسابها ضمن النتائج املعلنة«.

دخيل: الربملان سيخلو من أي نائب إيزيدي من سنجار 
للمرة األوىل بعد 2003

القبض عىل ثالثة دواعش يف املوصل اجلديدة

الشهـداء السيـاسييـن: حيـق لـذوي الشهيـد متديد 
سن الوظيفة إىل )68( عامًا

      بغداد / المستقبل العراقي

اته�م النائ�ب ع�ن املك�ون املس�يحي 
جوزيف صليوا، أمس االحد، أحد االحزاب 

تس�ميته،  دون  الك�ربى، 
ب�«االس�تحواذ« ع�ى مقاع�د 
ب�«اس�م  املس�يحي  املك�ون 
ش�دد  فيم�ا  الديمقراطي�ة«، 
عى دع�م االقلي�ات من خال 
»بفرض  وليس  الديمقراطي�ة 

توجه معني« عليها.
حدي�ث  يف  صلي�وا  وق�ال 
االه�م  »املعي�ار  إن  صحف�ي، 
يف العملي�ة الديمقراطي�ة هو 
حفظ حقوق االقليات يف البلد، 
الرسياني  الكلدان�ي  واملك�ون 
االش�وري لديه خمسة مقاعد 

للكوتا املس�يحية«، الفتا اىل أن »مقاعدنا 
تم االستحواذ عليها بوضح النهار من قبل 
احد االح�زاب الكربى التي أعلنت بش�كل 
واض�ح ع�ى موقع توي�رت انه�م حصلوا 

عى مقعدين للكوتا املس�يحية«. وأضاف 
صلي�وا، أن »هناك اطراف�ا اخرى حصلت 
ع�ى االف االصوات للمك�ون من مناطق 
ومحافظ�ات ع�دد ابن�اء املك�ون فيها ال 
يتج�اوز العرشي�ن مس�يحيا، 
والنعل�م م�ن اين ج�اءت تلك 
صليوا،  واك����د  االص�وات«. 
»نشكر االحزاب التي تريد دعم 
االقليات، لكن برشط ان يكون 
الدعم من خ�ال الديمقراطية 
ال ان يت�م ف�رض توجه معني 
علينا او ان يتم االستحواذ عى 
مقاعدنا باسم الديمقراطية«، 
مش�ددا »ندعو م�ن يتحدثون 
يك�ون  ان  اىل  بالديمقراطي�ة 
لديه�م التزام اخاق�ي قبل اي 

التزام آخر«.

      بغداد / المستقبل العراقي

 صدق�ت محكم�ة التحقي�ق املركزية 
مطل�وب  إرهاب�ي  اعرتاف�ات  بغ�داد  يف 
الجنس�ية  يحم�ل  الدولي�ة  للرشط�ة 
املغربي�ة، ق�ام بتجني�د أجان�ب ملصلحة 

وق�ال  اإلرهاب�ي«.  »داع�ش« 
ملجل�س  الرس�مي  املتح�دث 
القض�اء األع�ى الق�ايض عبد 
الس�تار برقدار يف بيان تلقته 
إن  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
املركزية  التحقي�ق  »محكم�ة 
إرهاب�ي  اعرتاف�ات  صدق�ت 
مطلوب لانرتبول الدويل يحمل 
الجنس�ية املغربي�ة«.  وأضاف 
املتحدث الرسمي إن »محكمة 
دون�ت  املركزي�ة  التحقي�ق 

اعرتافات املتهم باالنتماء إىل تنظيم داعش 
اإلرهابي كاش�فا ع�ن عمل�ه يف التنظيم 
وهو التواص�ل وتجنيد األجانب من خال 
برنام�ج الس�كايب كون�ه يتق�ن اللغ�ة 
االنكليزية والفرنس�ية واالسبانية إضافة 
إىل العربي�ة«. وأضاف برق�دار أن »املتهم 

تس�لم عددا من املناص�ب املهمة األخرى 
يف التنظي�م بينها إدارة حدود ادلب ومنفذ 
الت�ل األبيض يف س�وريا وعم�ل يف مكتب 
العاق�ات الخارجي�ة للتنظي�م اإلرهابي 
األس�لحة  بتجهي�ز  قيام�ه  إىل  إضاف�ة 
ورشائه�ا م�ن الجيش الح�ر إىل التنظيم، 
التنظيم الستراد  وأكد س�عي 
أس�لحة كيماوي�ة م�ن إحدى 
ال�دول إال أن ه�ذه الصفق�ة 
ل�م تت�م ».  وتابع برق�دار أن 
»املتهم اعرتف بدخوله األرايض 
تركي�ا  الس�ورية م�ن خ�ال 
وبص�ورة غ�ر رشعي�ة وعند 
العراقي�ة تم  األرايض  دخول�ه 
القبض عليه بتنس�يق مشرتك 
األمنية وبإرشاف  بني األجهزة 

محكمة التحقيق املركزية.

نائب مسيحي يتهم حزب سيايس كبري بـ »االستحواذ« 
عىل مقاعد املكون

التحقيق املركزية: إرهايب مغريب اجلنسية يعرتف
 بتجنيده أجانب عرب »سكايب«

االمن الربملانية تتحدث عن »عصابات منظمة« تساعدها »شخصيات متنفذة« هترب املخدرات للعراق

      بغداد / المستقبل العراقي

العليا،  أص�درت املحكم�ة اإلتحادي�ة 
توضيحاً بشأن الطعن بنتائج االنتخابات 

وشبهات التزوير والخروقات فيها.
وقال املتحدث الرسمي باسم املحكمة، 
إياس الس�اموك يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، »تلق�ت املحكم�ة االتحادي�ة 
العلي�ا، طلب�اً م�ن أح�د أعض�اء مجلس 
النواب، يتضمن الطعن بإجراءات الطعن 
الحاصلة أثن�اء انتخابات املجلس النيابي 

لعام 2018«.
إن  توض�ح،  »املحكم�ة  ان  وب�ني، 
اىل  إبت�داًء  تق�دم  والش�كاوى  الطع�ون 
مجل�س املفوض�ني يف املف������وضي�ة 
العلي�ا املس�تقلة لانتخابات إس�تناداً اىل 
أحكام املادة 8 من قانون املف�����وضية 
رقم 11 لس�نة 2007 املعدل واملادة 3 من 

النظام رقم 6 لسنة 2018«.
وأض�اف ك����م�ا توض�ح املحكم�ة 

مجل�س  ع�ن  الص�ادر  الق�رار  »يك�ون 
املفوضني يف الش�كاوى قاباً للطعن فيه 
أم�ام )الهي�أة القضائي�ة لانتخابات( يف 
محكمة التم�����ييز االتحادية، إستناداً 
اىل أح�كام امل�ادة 8/ثالث�اً م�ن قان�ون 
املفوضي�ة وامل�ادة 1/ثالث�اً م�ن النظام 

املشار إليه يف )1(«.
ولف�ت الس�اموك ان املحكمة تؤكد ان 

»دورها يأتي بعد تثديم املفوضية القوائم 
االنتخابي�ة بأس�ماء الفائزي�ن بعضوية 
عليه�ا  للمص���ادق�ة  الن�واب  مجل�س 
إس�تناداً اىل أحكام املادة 93/ سابعاً، من 
الدس�تور ويف حالة وجود طعون فيمكن 
التقدم به�ا اىل املحكم�ة االتحادية العليا 
خال النظ�ر بعملية املثادق�ة عى قوائم 

الفائزين بعضوية املجلس.

      بغداد / المستقبل العراقي

لتعوي�ض  املركزي�ة  اللجن�ة  أعلن�ت 
الحربي�ة  العملي�ات  ج�راء  املترضري�ن 
واالخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية 
يف األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء، امس 
األح�د، ع�ن تخصي�ص نح�و 40 ملي�ار 
دين�ار للمت�رضرة ممتلكاته�م يف بغ�داد 

بي�ان  يف  اللجن�ة  وقال�ت  واملحافظ�ات. 
لألمان�ة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« إن 
»مجم�وع املبالغ الت�ي خصصتها وزارة 
املالي�ة للمواطنني املت�رضرة ممتلكاتهم 
من�ذ بداي�ة كان�ون الثان�ي 2018 وحتى 
ش�هر أي�ار الحايل بلغ�ت نح�و 40 مليار 
دين�ار«. وأضاف مصدر مخول يف اللّجنة، 
يف  املوازن�ة  »دائ�رة  ان  البي�ان  بحس�ب 

وزارة املالي�ة اش�عرت اللّجن�ة املركزي�ة 
لتعوي�ض املترضري�ن بكت�ب تخصيص 
ملبالغ التعويض�ات املخصصة للمواطنني 
املت�رضرة ممتلكاته�م نتيج�ة العمليات 
اإلرهابي�ة واالخطاء العس�كرية يف بغداد 
واملحافظ�ات الذين صدرت له�م قرارات 
تعويضي�ة ع�ن اللجن�ة املركزي�ة وفق�ا 

للقانون رقم 20 لسنة 2009 املعدل«.
وتاب�ع املص�در ان »مجم�وع املبال�غ 
املخصصة منذ بداية كانون الثاني 2018 
وحتى ش�هر أيار الحايل بلغ�ت 38 مليارا 
و97 مليون�ا و484 الف�ا و292 دين�ار«، 
الفتا اىل ان »معظم االموال املذكورة كانت 
الحص�ة األكرب منه�ا ملحافظ�ات نينوى 

وصاح الدين واالنبار«.
يت�م  املذك�ورة  »املبال�غ  ان  وأوض�ح 
تخصيصها اىل حسابات املحافظات والتي 
بدورها تق�وم بطلب التمويل بالتنس�يق 
م�ع وزارة املالي�ة لغ�رض توزيعه�ا عى 

املواطنني املترضرين يف وقت الحق«.

املحكمة اإلحتادية العليا تصدر توضيحًا يف الطعن 
بنتائج االنتخابات

احلكومة ختصص )40( مليار دينار للمترضرة ممتلكاهتم 
يف بغداد واملحافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت لجنة االمن والدفاع النيابية، 
أن عصاب�ات منظم�ة  ام�س االح�د، 
وبمساعدة ش�خصيات متنفذة تهرب 
املخ�درات للع�راق، فيم�ا اش�ار اىل ان 

الق�وات االمني�ة اصبح�ت بمس�توى 
املناف�ذ  ملس�ك  والتدري�ب  الجاهزي�ة 

الحدودية.
وق�ال رئي�س لجنة االم�ن والدفاع 
حاكم الزاميل يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه انه »يف منتصف، 

منتس�بو  ق�ام  الس�بت،  ام�س  ليل�ة 
وضباط من هيئ�ة املنافذ الحدودية يف 
منف�ذ أم ق�ر الش�مايل بالعثور عى 
ش�حنة مكونة م�ن 60 كيلو غرام من 
مادة الكرس�تال املخ�درة املركز كانت 
مخب�أة داخ�ل صناديق فاكه�ة املوز، 

وان ه�ذه الش�حنة قادم�ة م�ن دولة 
االم�ارات العربي�ة«. وأض�اف الزاميل، 
أن »الق�وات االمنية ق�د ألقت القبض 
يف وقت س�ابق عى نص�ف طن تقريبا 
من املواد املخدرة وسط صناديق املوز، 
وه�ذه هي الش�حنة الثاني�ة التي يتم 

العث�ور عليه�ا م�ن ضم�ن الحاويات 
نفس�ها الت�ي تم االمس�اك به�ا خال 
اس�بوع«، مؤك�دا أن »ه�ذا ي�دل عى 
وجود عم�ل منظم لعصاب�ات تهريب 
املواد املخدرة وبمس�اعدة ش�خصيات 
متنف�ذة يف الع�راق«. وح�ذر الزام�يل، 

»كل من تسول نفسه العبث بمقدرات 
البل�د«، الفت�ا اىل أن »الق�وات االمني�ة 
اصبحت بمستوى الجاهزية والتدريب 
ملسك املنافذ الحدودية، ومنع أي حالة 

دخول للمواد املخدرة اىل العراق«.
وكان�ت الهيئ�ة العام�ة للجم�ارك 

أعلن�ت، الجمع�ة املاضي�ة، عن ضبط 
كمي�ة كبرة من املواد املخدرة يف ميناء 
ام قر الش�مايل، مش�رة اىل أن املواد 
البالغة نحو نص�ف طن كانت مخفية 
داخ�ل حاوية محملة باملوز قادمة من 

اإلمارات.
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدين ان مدة تس�ديد قرض الخمس�ة 
ماليني دين�ار للطلبة واألس�اتذة والباحثني يف الدراس�ات 
العلي�ا يف الجامعات العراقي�ة الحكومية واألهلية تصل اىل 

سنتني.
وق�ال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »تس�ديد قرض الخمسة ماليني 
دين�ار للطلبة واألس�اتذة الباحثني لتغطي�ة كلّف البحوث 

يكون شهرياً وذلك بعد شهر من تاريخ املنح«.
وب�ني، ان »من�ح الق�رض يكون عىل ش�كل دفع�ات بعد 
استكمال كافة اإلجراءات القانونية ملعاملة طالب القرض 

وإبالغه آنذاك بتسلم القرض.

مرصف الرافدين حيدد سنتني لتسديد قرض التعليم

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بح�ث العب�ادي والص�در يف بغ�داد إج�راءات تش�كيل 
الحكومة العراقية الجديدة التي أكدا أنها يجب ان تكون 
قوي�ة وبدون إقصاء ألح�د وتوفر الخدم�ات للمواطنني 
وتح�ارب الفس�اد، فيم�ا بح�ث بارزاني وع�الوي أيضاً 
املرحل�ة املقبلة، وان جمي�ع هذه املقاب�الت والتي بدت 
متالحقة ومتس�ارعة، إذ أنها إىل اآلن لم تنتج أي تحالف 
لتش�كيل التحالف الذي سيتوىل تشكيل الحكومة ورسم 
مالم�ح املرحل�ة املقبل�ة. وبحث رئي�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي زعيم تحالف النر االنتخابي الذي حل ثالثا يف 
النتائج النهائية الرس�مية لالنتخابات الربملانية االخرية 
مع زعيم التيار الصدري رئيس تحالف س�ائرون الفائز 
االول يف االنتخابات، »آخر مستجدات العملية السياسية 
والتطورات عىل الس�احة العراقية«، حي�ث أكدا »أهمية 
املرحلة القادمة ورضورة تضاف�ر الجهود لرتجمة قرار 
الش�عب العراقي وتطلعاته املرشوع�ة إىل واقع ملموس 
وأن يأخ�ذ الع�راق دوره الطبيع�ي باعتب�اره عن�ر 

استقرار يف املنطقة«.
وخ�الل مؤتمر صح�ايف عق�ب املباحثات، هن�أ العبادي 
الشعب العراقي باجراء االنتخابات يف موعدها مثمنا دور 
الق�وات األمنية التي قامت بحماي�ة الناخبني وحافظت 
ع�ىل حياديتها. ودعا جمي�ع الكتل اىل القب�ول بالنتائج 
واتباع الس�بل القانونية لالعرتاض�ات وطالب املفوضية 
بالنظ�ر فيها، حيث وصل عدد الش�كاوى التي تجاوزت 
االلف شكوى. وشدد العبادي عىل اهمية التحرك برسعة 
ليم�ارس من ف�ازوا باالنتخاب�ات دوره�م ومهامهم يف 
مجل�س النواب الجديد، وق�ال إن لقاءه مع الصدر »هو 
للعمل س�وية من اج�ل االرساع بتش�كيل الحكومة وان 
تك�ون الحكومة املقبل�ة قوية وتوف�ر الخدمات وفرص 
العمل وتحس�ني املس�توى املعييش ومحاربة الفساد«.. 
منوها ايضا اىل ان اللقاء ش�هد تطابًقا يف وجهات النظر 

برضورة استيعاب الجميع.
ومن جانبه، بارك الصدر للعبادي له النر الذي حققته 
قائمة النر يف االنتخابات التي جرت يف 12 من الش�هر 
الحايل، وقال إن »هذا اللقاء رسالة اطمئنان بأن الحكومة 
املقبل�ة س�تكون ابوية وترعى مصالح كل الش�عب ولن 

تقيص أحداً«.. مؤك�داً بالقول »إن يدنا ممدودة للجميع 
مم�ن يبنون الوط�ن وان يكون القرار عراقيا.. مش�ددا 
عىل اهمي�ة االرساع بتش�كيل حكومة تراع�ي تطلعات 

ابناء شعبنا«.
وعق�ب االجتم�اع، قال الص�در يف تغريدة ل�ه عىل تويرت 
إنن�ا »مازلنا دعاة وحدة وس�الم.. وتاخ�ي بني املذاهب 
واالدي�ان والتوّجهات واألفكار فضالً ع�ن الدين الواحد 

واملذهب الواحد، فجميعنا عراقيون«.
وعىل صعيد متصل، بحث متطلبات مرحلة ما بعد ظهور 
نتائ�ج االنتخابات، فقد بحث نائب الرئيس العراقي اياد 
ع�الوي يف أربي�ل امس م�ع رئيس الح�زب الديمقراطي 
الكردستاني مس�عود بارزاني نتائج االنتخابات وسلطا 
الض�وء ع�ىل مرحل�ة م�ا بع�د االنتخاب�ات واملع�ادالت 
السياس�ية الجديدة وكذلك مستقبل العالقات بني أربيل 

وبغداد.
وكان العب�ادي والص�در كش�فا الجمع�ة امل�ايض ع�ن 
رؤيتهما لشكل ومهام الحكومة العراقية الجديدة. وقال 
رئيس الوزراء إن »هناك من يريد تشكيل كتلة شيعية او 
كتلة س�نية ونحن رفضنا هذا التوجه النهم يريدون ان 
يستمروا بفسادهم ويتحدثوا باسم املكون او الطائفة«.  
وش�دد »رؤيتن�ا للمرحلة املقبلة ه�ي رضورة ان يكون 
هن�اك تعاون يف ما ب�ني الكتل السياس�ية التي فازت يف 
االنتخاب�ات لتش�كيل حكوم�ة تمث�ل الب�الد ويجب ان 
تكون هذه الحكومة قوية تعمل عىل مكافحة الفس�اد 
واالبتعاد ع�ن املحاصصة املذهبي�ة والقومية والحزبية 

املقيتة ونريد ان يكون هذا التوجه منهج عمل«.
وم�ن جهته، أك�د زعيم التي�ار الصدري رئي�س تحالف 
سائرون االنتخابي الحائز عىل املرتبة االوىل يف االنتخابات 
االخ�رية بحصوله ع�ىل 54 مقعدا برملانيا ان�ه ماٍض يف 

مرشوع االصالح ولن يتنازل عنه.
وقال الصدر يف تغريدة له عىل حس�ابه بشبكة التواصل 
االجتماعي إن فوز تحالف سائرون قد ازعج الكثريين«. 
واضاف قائ�ال »فوزنا أزعَج الكثري، فأس�ألكم الفاتحة 

والدعاء،  ونحن ماضون باإلصالح ولن نتنازل«.
وش�ارك يف االنتخابات 44.52% من عدد الناخبني البالغ 
24 مليونا 300 الف عراقي اي حوايل 11 مليون ناخب من 

مجموع عدد سكان العراق البالغ 38 مليون نسمة.

       بغداد / المستقبل العراقي

بعد ما ق�ام تنظيم »داع�ش« بتفجري 
منارة الحدباء يف املوصل يف 21 حزيران 
2017، كان من الصع�ب تصور إعادة 
بناءه�ا من جدي�د. لكّن األم�ر لم يعد 
يبدو صعباً، بعدما تقّرر يف 23 نيس�ان 
2018 إع�ادة إعم�ار املئذن�ة بموافقة 
حكوم�ة العراق ع�ىل تموي�ل إماراتّي 
وإرشاف منّظم�ة األمم املّتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة »اليونسكو« واالّتحاد 
األوروّبّي، وفق ما أعلنه محافظ نينوى 
نوف�ل س�لطان العاك�وب إىل وس�ائل 
اإلع�الم يف 6 أّي�ار 2018، ع�ن »الب�دء 
بإعمار جامع النوري ومنارة الحدباء، 

يف منتصف حزيران/يونيو 2018«.
وكش�ف النائب يف الربملان العراقّي عن 
محافظ�ة نين�وى محّمد ن�وري العبد 
رّبه، عن أّن »املرحلة املقبلة بعد دراسة 
وموافق�ة  اإلعم�ار،  إع�ادة  ع�روض 
الجهات الحكومّية، هي تهيئة الخرائط 
والرسوم التصميمّية، من قبل الجهات 
التي س�وف تق�ّدم عروضه�ا«، مؤّكداً 
أّن »عملّي�ة إع�ادة اإلعم�ار تحتاج إىل 
تموي�ل جّي�د، أكثر، وف�ق التخمينات، 
من املبلغ الذي رصدت�ه دولة اإلمارات 
العربّية املّتحدة البالغ نحو الخمس�ني 
مليون دوالر، وجهود خدمّية هندسّية 
كبرية، ألّن املنطقة مس�حت تماماً من 
الخارطة، وتحتاج إىل خربات اليونسكو 

لكي يعاد بناؤها طبقاً لألصل«.
ويكش�ف العبد رّب�ه عن »ب�دء جهود 
عملّيات تطهري املس�جد م�ن العبوات، 
وإزال�ة األنق�اض، وعملّي�ات توثي�ق 
القط�ع  وجم�ع  وجدولته�ا،  األرضار 
األصلّية املنهارة، وقد أحيطت املنطقة 
بحاج�ز حماية، ملنع فقدان موجودات 
املكان، والت�ي هي عبارة عن متبّقيات 

املئذنة واملسجد«.
تفاصي�ل فّنّي�ة أخ�رى كش�ف عنه�ا 
قائممق�ام املوص�ل زه�ري األعرج�ي، 
الذي أشار إىل أّن »مخّطط إعادة البناء 

واجتماع�ات  مباحث�ات  بع�د  وض�ع 
م�ع اليونس�كو، ت�ّم خالله�ا االّتفاق 
ع�ىل التصامي�م، وتخمين�ات الكلفة، 
ودراس�ات الجدوى، لتنطل�ق بعد ذلك 
الخطوات العملّية التي سوف تستغرق 
نح�و أرب�ع س�نوات، وف�ق التقديرات 
الحالّية«، معترباً أّن »طول الفرتة يعود 
إىل أّن املنطق�ة واس�عة، وذات أهّمّي�ة 
تاريخّية، ويجب أن يع�اد بناؤها وفق 
املعطي�ات التاريخّي�ة املتواف�رة لك�ي 

تكون مطابقة لألصل«.
 ويعود تاريخ مس�جد النوري ومنارته 
الحدب�اء إىل الق�رن الثان�ي ع�رش، إذ 
يقول أس�تاذ التاريخ الحديث املتمرّس 

يف جامع�ة املوص�ل الدكت�ور ابراهي�م 
الع�الف إّن »ن�ور الدين الزنك�ي الذي 
حكم املوصل أم�ر ببنائه يف عام 1172 
ميالدّي«، كاش�فاً عن أّن »هذه ليست 
امل�ّرة األوىل التي يترضر فيها املس�جد 

فقد أعيد إعماره يف عام 1942«.
ويش�ري العالف إىل أّن »املن�ارة الحدباء 
ه�ي املعلم الوحي�د الباقي م�ن املبنى 
األص�ّي للمس�جد، ونظ�راً إىل قيمته�ا 
التاريخّي�ة فق�د طب�ع رس�مها ع�ىل 

األوراق النقدّية العراقّية«.
يتصّف�ح الع�الف الوثائ�ق والرس�وم 
الت�ي يف حوزته عن املن�ارة، فيقول إّن 
»رتفاعه�ا يبل�غ 55 مرتاً، فيم�ا تبلغ 

مساحة املسجد حواىل الستة آالف مرت 
مرّب�ع، وتتألّ�ف م�ن قاع�دة عريضة، 
تجّمل رس�وم من الزخرفة اإلس�المّية 
واجهاته�ا األربع، وق�د بنيت من مواد 
اآلج�ر والج�ّص والرخ�ام، وق�د كلّف 
بن�اء الجام�ع يف حينه 60 أل�ف دينار 
م�ن الذهب«. ويف حني اعت�ربت ممّثلة 
منّظم�ة اليونس�كو لدى الع�راق لويز 
هاكس�تاوزن يف 23 نيس�ان 2018 أّن 
»إع�ادة بناء املئذن�ة، مرشوع طموح، 
يحمل رمزّية عالي�ة لتحرير املوصل«، 
ف�إّن رئيس�ة لجن�ة الثقاف�ة النيابّية 
م�ن  املنح�درة  الدملوج�ي،  ميس�ون 
املوص�ل، كش�فت ع�ن أّن »امل�رشوع 

الجديد سوف ال يعنى بالجوانب املادّية 
والبنائّية للمرشوع فحسب، بل سوف 
تحرص الجه�ات العراقّية عىل الرتكيز 
عىل إبراز اإلرث الثقايفّ والفّنّي، وإعادة 
إحي�اء التفاصي�ل األصلّي�ة ب�كّل دّقة 
الزخارف والنق�وش والكتابات«،  مثل 
كاش�فة عن أّن »الهيئة الوطنّية لآلثار 
وال�رتاث، إىل جانب خ�رباء عراقّيني يف 
ال�رتاث، ومهندس�ني معمارّي�ني م�ن 
املوصل نفس�ها، س�وف يش�اركون يف 

املرشوع«.
كما بّينت الدملوجي أّن »إحدى اآللّيات 
املهّمة يف إعادة إحياء النس�خ األصلّية 
القط�ع  ه�ي االس�تفادة م�ن بقاي�ا 

والركام التي خلّفها التفجري«، مؤّكدة 
أّنها »تحّث السلطات املحلّّية هناك عىل 
رضورة ع�دم إتالف البقاي�ا التي تعود 
إىل األث�ر األص�ّي أثناء أعم�ال التنظيم 
وإزالة الركام«. التفاصيل التي تحرص 
مواكب�ة  تك�ون  أن  ع�ىل  الدملوج�ي 
ملرشوع املئذنة الجديدة املوعودة، يّعرب 
عنها  العالم يف اآلثار اإلسالمّية والخبري 
يف منّظم�ة اليونس�كو الذي يس�كن يف 
املوص�ل الدكتور أحمد قاس�م الجمعة 
بقول�ه ل�«املونيت�ور« إّن�ه »مهما بلغ 
الح�رص ع�ىل توظي�ف كّل التفاصيل 
األصلّية يف امل�رشوع الجديد، إاّل أّنه لن 
يكون بقيمة األثر األصّي نفس�ه الذي 

نسفه تنظيم »داعش««.
أح�د أس�باب االخت�الف املتوّق�ع ب�ني 
يوضح�ه  املنتظ�ر  واملقلّ�د  األص�ّي 
الجمع�ة، فيق�ول: »املئذن�ة واملس�جد 
تمّي�زا بتفاصي�ل فّنّي�ة دقيق�ة، مثل 
املتمّي�زة،  الرخامّي�ة  املص�ىّل  أعم�دة 
والتيج�ان املكّعب�ة، واألرشطة الكثرية 
والت�ي تض�ّم مف�ردات مأخ�وذة م�ن 
اآليات القرآنية، وكذلك محراب املسجد 
الجامع واملش�غول بزخارف األرابيسك 

العربّية واملنّفذة عىل الرخام«.
كما يكش�ف الجمعة ع�ن أّن »محراب 
الصالة الصيفّي املصن�وع من الرخام 
نقل إىل متحف بغداد، وال يزال محفوظاً 
هناك«. فض�اًل عن ذلك، ف�إّن الجمعة 
ال�ذي رافق وف�د اليونس�كو يف جولته 
إىل امل�كان، تمهيداً النط�الق املرشوع، 
يمتل�ك الكثري م�ن املعلوم�ات املوّثقة 
حول املئذنة واملس�جد فيقول »أحتفظ 
بالوثائ�ق الت�ي تحت�وي ع�ىل خرائط 
تخطيط الجامع وعن�ارصه املعمارّية 

و قياساته وأماكنه األصلّية«.
يضي�ف الجمعة: »انش�غلت مل�ّدة عام 
كام�ل يف اس�تطالع ميدان�ّي للمئذن�ة 
والجام�ع، قب�ل دخ�ول »داع�ش« إىل 
ووّثق�ت   ،2014 ع�ام  يف  املوص�ل، 
تفاصي�ل الهي�كل، ووحدات�ه البنائّية 
الخزفّية التي تحتوي عىل أكثر من 500 
تخطيط هنديّس ورسم فّنّي«. ويف حني 
يكشف الجمعة عن أّن »للجامع أهّمّية 
معنوّي�ة واجتماعّي�ة ودينّي�ة كبرية، 
إذ كان ع�ىل م�ّر األزمان، امل�كان الذي 
تعق�د في�ه االجتماع�ات واللقاءات يف 
املناس�بات الدينّية والرسمّية العاّمة«، 
فإّن ه�ذه القيم�ة االعتبارّي�ة توجب 
إعادة البناء بطريقة تحافظ عىل روح 
امل�كان وأهّمّيت�ه الدينّي�ة والتاريخّية 
أله�ايل املوص�ل الذين يش�عرون اليوم 
بالس�عادة ألّنهم تحّرروا من »داعش«، 
وإن ع�ودة املئذن�ة منتصبة يف س�ماء 
املدينة، ستكون تجسيداً لقدرتهم عىل 

استعادة الحياة من جديد.

لقاءات سياسية »ثنائية« بني القيادات السياسية مل تنتج عن »مباحثات عميقة« لرسم مالمح املرحلة املقبلة

حماوالت »متالحقة« لتشكيل احلكومة اجلديدة

مبساعدة حملية ومتويل )3( دول ومؤسسات دولية

املوصل تعيد إحياء »احلدباء« بعد ان نسفها »داعش« بالديناميت

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعل�ن مس�ؤول مح�ي يف االنب�ار، األح�د، عن 
تعاون وتنس�يق أمني ب�ني الق�وات العراقية، 
والجي�ش الس�وري، يف قطع إم�دادات تنظيم 

داعش بعنارصه يف العراق.
وقال قائممقام قضاء القائم، أحمد جديان، أن 
قطاعات الجيش السوري، أمنت حديثاً، الحدود 
العراقية - السورية، بالكامل، من جهة ناحية 
الرمانة، ش�مال قض�اء القائم »غ�رب األنبار، 
غربي البالد«، يف منطق�ة الباغوز بني البلدين، 

حسب ما نقله موقع »سبوتنيك« الرويس.  
وأضاف جديان، أن قطاعات الجيش السوري، 
مس�كت الح�دود، وح�دت بالكامل من تس�لل 

عنارص تنظيم داعش، إىل األرايض العراقية.
وأك�د أن هن�اك تعاون�ا بني قطاع�ات الجيش 
العراقي والحش�د الش�عبي، والجيش السوري 
الذي تقدم من محور الش�مال باتجاه منطقة 
الباغ�وز وتأمينها، وال يوج�د حاليا أي عملية 
تس�لل لعنارص داعش، من األرايض الس�ورية، 

إىل العراق.
وأوض�ح قائممق�ام قض�اء القائ�م، يف ختام 
حديث�ه، أن عن�ارص تنظي�م داع�ش، حاول�وا 
أكث�ر من مرة التس�لل من األرايض الس�ورية، 
إىل الع�راق، لك�ن محاوالته�م تب�وء بالفش�ل 
بسبب يقظة قطاعاتنا املوجودة يف الحدود بني 

البلدين.
وأعل�ن الناط�ق باس�م مرك�ز اإلع�الم األمني 
العراقي، العميد يحيى رسول، الخميس املايض، 
17 م�ن آي�ار الج�اري، اعتق�ال عنرين من 
التنظي�م أحدهما من عائلة »داعش�ية«، أثناء 

تسللهما عرب الحدود العراقية - السورية.
وأوض�ح رس�ول، يف بي�ان صحف�ي أن مفارز 
مديرية االستخبارات العسكرية يف الفرقة 15، 
ووف�ق معلومات اس�تخبارية دقيقة، وبكمني 
محكم القت القبض ع�ىل اثنني من اإلرهابيني 
أثناء تسللهما عرب الحدود العراقية - السورية، 
قادم�ني م�ن منطقة ت�ل حمي�س، بمحافظة 
الحس�كة )ش�مال رشق�ي س�وريا(. وأضاف 
رس�ول، أن أح�د اإلرهابيني، مطل�وب للقضاء 

بته�م اإلره�اب، مع أبيه، وش�قيقه وأش�قاء 
والده الثالثة.

وأكمل رس�ول، أما اآلخر كان يعمل بما يسمى 
)الرشط�ة اإلس�المية( لداعش، وه�و مصاب 
بإحدى س�اقيه أثناء معارك التحرير حيث وىل 
هاربا إىل س�وريا. ونوه الناطق الرسمي باسم 
مركز اإلعالم األمني العراقي، إىل أن العنرين، 
هم�ا من املطلوبني للقضاء وف�ق أحكام املادة 

4/1 إرهاب.
وكان الع�راق أعلن عن تنفيذ طائراته الحربية 
غ�ارات جوي�ة ض�د مواق�ع تنظي�م داعش يف 
س�وريا من جهة حدوده الدولية معها لوجود 
خطر عىل أراضيه. وقال: »نفذت قواتنا الجوية 
البطل�ة رضب�ات جوي�ة مميت�ة ض�د مواقع 
عصابات داعش اإلرهابية يف س�وريا من جهة 

حدود العراق«. 
وأش�ار إىل أن »تنفيذ الرضب�ات ضد عصابات 
داعش يف األرايض الس�ورية ج�اء لوجود خطر 
م�ن ه�ذه العصاب�ات ع�ىل األرايض العراقية، 
ويدل عىل زيادة قدرات قواتنا املسلحة الباسلة 

يف مالحقة اإلرهاب والقضاء عليه«.
وش�دد بالقول »إن قواتن�ا ومقاتلينا األبطال، 
ومن خ�الل مالحقتهم للعصاب�ات اإلرهابية، 
أنق�ذوا الكث�ري م�ن األرواح، وأحبط�وا خطط 
داعش، وذلك بتفكيك آلة موتهم اإلرهابية، وإن 
هذه الرضبات ستس�اعد عىل ترسيع القضاء 
ع�ىل عصابات داعش يف املنطقة، بعدما قضينا 

عليها عسكرًيا يف العراق«.
وس�بق للعبادي أن أعلن يف مطلع العام املايض 
ع�ن تنفيذ س�الح الجو العراق�ي أوىل رضباته 
ضد داعش يف س�وريا رًدا ع�ىل هجمات نفذها 
التنظي�م يف بغ�داد. وأكد العزم ع�ىل »مالحقة 
اإلره�اب الذي يح�اول قتل أبنائن�ا ومواطنينا 
يف أي مكان يتواجد في�ه، حيث وّجهنا أوامرنا 
لقي�ادة القوة الجوية ب�رضب مواقع اإلرهاب 
الداعيش يف حصيبة، وكذلك يف البو كمال داخل 

األرايض السورية القريبة من العراق«.
من جهته، أوضح قائد يف س�الح الجو العراقي 
أن الرضبات كانت »ناجحة«، ونفذتها مقاتالت 

من طراز إف – 16 بالتنسيق مع دمشق.

تأمني احلدود بشكل كامل على الشريط احلدودي يف االنبار

العراق وسوريا ينسقان للقضاء عىل »أمل« تنظيم داعش« يف البقاء بالبلدين



www.almustakbalpaper.net �سيا�سية4  العدد )1676(  االثنين 21 آيار 2018

ساسة أفغان حيذرون من سيطرة طالبان عىل منطقة وسط البالد

تـرامـب يـتـهـم »اف يب آي« بـاخـتـراق حـمـلـتـه االنـتـخـابـيـة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن المتحدث بإسم منظمة الطاقة الذرية االيرانية 
بهروز كمالوندي عن تش�كيل قن�اة للتبادل المصرفي 

بين ايران واوروبا. 
وأف�ادت وكالة تس�نيم الدولي�ة لالنب�اء ان بهروز 
كمالون�دي اك�د عق�ب اللقاء ال�ذي جرى بي�ن رئيس 
منظم�ة الطاقة الذرية االيراني�ة والمفوض االوروبي 
للطاقة، على اهمية هذه الزيارة بالنظر الى التطورات 
االخيرة، مضيفاً، انها الزيارة االولى لمسؤول اوروبي 

بعد التطورات االخيرة و تحمل رسالة مهمة.
وأضاف، أش�ار المف�وض االوروب�ي للطاقة خالل 
ه�ذا اللقاء ال�ى التزام اوروب�ا بتعهداتها ف�ي االتفاق 

النووي.
وأش�ار كمالوندي الى المباحثات خ�الل هذا اللقاء 
والرسالة المهمة له، قائال، ان االوروبيين يسعون وراء 
آلي�ات يمكنهم عبره�ا مواجهة العقوب�ات االمريكية 

حيث تم االشارة اليها خالل هذا اللقاء.
ولف�ت المتح�دث بإس�م منظم�ة الطاق�ة الذري�ة 
االيراني�ة ال�ى ان االوروبيي�ن يحاول�ون اط�الق هذه 
االليات قبل تاريخ 8 اغس�طس وقب�ل تنفيذ العقوبات 

االمريكية.
وأض�اف، ووف�ق تل�ك االلي�ات يمك�ن للش�ركات 
االس�تمرار بأنش�طتها م�ن دون االكت�راث بالحظ�ر 

االمريكي، وهذا مايميز هذه االليات.
وأش�ار كمالوندي الى تش�كيل قناة تبادل مصرفي 
بي�ن اي�ران واوروبا، قائ�ال، ان اوروبا تس�عى اليجاد 
طريقة للقيام بالتبادل المصرفي وانش�طة الش�ركات 

من دون االكتراث بالعقوبات االمريكية.
وأضاف، ان االوروبيين ينوون ايجاد قناة مصرفية 

ليتم القيام من خاللها بالمعامالت المالية.

ايران تشكل قناة لـ »التبادل 
املرصيف« مع أوربا

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر برلمانيون ومس�ؤولون 
حرك�ة  مس�لحي  أن  م�ن  أفغ�ان 
“طالب�ان” المتش�ددة بات�وا قاب 
قوس�ين أو أدن�ى م�ن الس�يطرة 
عل�ى منطق�ة آجرس�تان وس�ط 
الب�الد، مؤكدي�ن أن�ه في ح�ال لم 
تق�م الحكومة المركزية بإرس�ال 
تعزي�زات فوري�ة إل�ى هن�اك فإن 
الخطر يهدد حياة العناصر األمنية 

فيها.
قال الناطق باس�م حاكم والية 
غزن�ي، عارف ن�وري إن�ه “خالل 
واألربعي�ن  الثمان�ي  الس�اعات 
الماضي�ة، استش�هد 13 رجل أمن 
9 بج�روح، فيم�ا لق�ي  وأصي�ب 

مدنيان مصرعهما وأصيب 4”.
وأوضح نوري أن “االشتباكات 
األمني�ة  الق�وات  بي�ن  الناري�ة 
الليل�ة  من�ذ  مس�تمرة  وطالب�ان 
الماضية”، مؤكداً سقوط 10 قتلى 

في صفوف المسلحين.
رحماني  ع�ارف  وك����ش�ف 

وه�و برلمان�ي أفغاني ع�ن والية 
غزني، عب�ر صفحته عل�ى موقع 
التواصل االجتماعي )فيسبوك( أن 
“المس�لحين وقدر عددهم ب� 700 
عنصر مزودي�ن بتجهيزات حديثة 
وه�م يضيقون الخناق للس�يطرة 
على مبنى قائمقامية آجرستان”.

وأض�اف رحمان�ي أن “الع�دو 
باللي�زر  تعم�ل  بأس�لحة  م�زود 

ومناظي�ر ليلية ويس�تطيع قنص 
قواتنا األمنية بكل سهولة”.

إن  ق�ال  ن�وري  ع�ارف  لك�ن 
المسلحين “يتمركزون داخل بيوت 
المدنيين ما يعيق اس�تهدافهم من 
الس�لطات  أن  موضح�اً  الج�و”، 
ق�ررت الدف�ع بق�وات بري�ة، وقد 
وافقت وزارة الدفاع على إرس�ال 
قوة كوماندوز برية لكنها لم تصل 

بعد”.
وأض�اف ن�وري “إذا ل�م تصل 
المس�اندة، نخش�ى أن  التعزيزات 
تنفذ الذخيرة لدى قواتنا هناك وفي 
هذه الحالة إما أنهم س�يتراجعون 
عن الم�كان أو س�يقاومون حتى 

آخر رصاصة ويلقون حتفهم”.
وتق�ع مديري�ة أجرس�تان في 
منطق�ة جبلية نائي�ة تبعد حوالي 
200 كيلومت�ر ع�ن مرك�ز والي�ة 
غزني وتقوم السلطات الحكومية 
بإرسال التجهيزات اللوجستية عبر 
الجو لس�وء التضاري�س ووعورة 

الطرقات.
وفي سياق آخر، توجه وزيري 
الدف�اع والداخلي�ة ورئي�س جهاز 
االستخبارات يرافقهم قائد القوات 
األميركية وقائد قوة حلف ش�مال 
األطل�س )نات�و( في أفغانس�تان 
صب�اح اليوم إلى والية فراه لتفقد 
األوضاع األمنية هناك بعد أيام من 
اقتحام مس�لحي طالب�ان المدينة 
والس�يطرة لفت�رة وجي�زة عل�ى 

ميادين وأحياء رئيسية فيها.

       بغداد / المستقبل العراقي

صعد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
من هجمات�ه عل�ى وزارة الع�دل وألمح 
االتح�ادي  التحقيق�ات  مكت�ب  أن  إل�ى 
)إف.ب�ي.آي( ربم�ا زرع أو جن�د مخبرا 
في حملته االنتخابية الرئاس�ية في عام 

.2016
لك�ن ترام�ب لم يص�ل إلى ح�د اتهام 
إف.بي.آي بالتجسس على حملته ولكنه 
قال مستشهدا بتقارير لم يذكر مصدرها 
إن ممثال واحدا على األقل للمكتب “زرع” 

ألغراض سياسية في حملته.
وقال ترام�ب في تغري�دة على تويتر 
“إذا ما كان األمر صحيحا فسيعتبر أكبر 

فضيحة سياسية على اإلطالق”.
وح�د رودولف جولياني، رئيس بلدية 
نيوي�ورك الس�ابق وحاليا أح�د محاميي 
ترام�ب الش�خصيين، عل�ى الف�ور م�ن 

تكهنات ترامب بش�أن وجود مخبر وقال 
لشبكة )سي.إن.إن( “ال أعرف على وجه 
اليقين وال يعرف الرئيس إذا ما كان هناك 

واش بالفعل”.
وأض�اف “لفت�رة طويل�ة قي�ل لنا إن 
هناك نوع�ا من االختراق، ف�ي وقت من 
األوق�ات ظ�ن الرئي�س أن األم�ر تم عبر 

التنصت”.
ولم يقدم ترامب وال جولياني أي أدلة 
ع�ن تدخ�ل الحكوم�ة في حمل�ة ترامب 

الرئاسية.
وزع�م ترام�ب وبع�ض حلف�اؤه أن 
تس�عى  الع�دل  وزارة  داخ�ل  عناص�ر 
لتقويض إدارته فيما يحقق روبرت مولر 
المحقق الخاص ف�ي تواطؤ محتمل بين 

فريق حملة ترامب االنتخابية وروسيا.
ونف�ى ترام�ب أي تواطؤ مع روس�يا 
ووصف مرارا تحقيق مولر بأنه “مالحقة 
س�احرات”. وتنف�ي روس�يا التدخل في 

االنتخابات الرئاس�ية األميركية. ورفض 
مكتب التحقيقات االتحادي التعليق.

ونقل�ت س�ي.إن.إن ع�ن مس�ؤولين 
أميركيي�ن قوله�م “مص�در المخاب�رات 
الس�ري ل�م يزرع داخ�ل الحمل�ة لتزويد 

المحققين بمعلومات”.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقال 
عن مصادر مطلعة أن مكتب التحقيقات 
االتح�ادي أرس�ل مخب�را للتح�دث إل�ى 
اثنين من مستش�اري ترامب في الحملة 
االنتخابي�ة بعد تلق�ي المكت�ب أدلة عن 
أنهم�ا أجريا اتصاالت مش�بوهة متعلقة 

بروسيا خالل الحملة.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن ه�ذا المخبر 

أكاديمي أمريكي يحاضر في بريطانيا.
التحقيق�ات  مكت�ب  يس�تجب  ول�م 
االتح�ادي بع�د لطلب تعليق عل�ى تقرير 
الصحيفة وكذلك المستشارين من حملة 

ترامب.

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية، إن الس�عودية 
واإلم�ارات عرضت�ا عب�ر رج�ل األعم�ال اللبنان�ي األمريكي 
جورج نادر المساعدة النتخاب دونالد ترامب رئيساً للواليات 
المتح�دة، وذل�ك خالل اجتماع جم�ع نادر م�ع دونالد ترامب 

االبن -النجل األكبر لترامب- صيف العام 2016.
ونقل�ت الصحيفة عن مصدر مطلع لم تكش�ف اس�مه، أن 
برج ترام�ب بنيويورك احتضن في أغس�طس 2016 اجتماعاً 
أبل�غ في�ه جورج ن�ادر ابن ترامب ب�أن ولّيي عهد الس�عودية 
محمد بن س�لمان وأبوظبي محمد بن زايد تّواقان لمس�اعدة 

ترامب في الفوز باالنتخابات الرئاسية.
وأضاف�ت أن االجتم�اع ال�ذي انعق�د قبل ثالثة أش�هر من 
االنتخابات الرئاسية األمريكية، تم بترتيب من الرئيس السابق 

لشركة بالك ووتر األمنية إريك برنس.
كما حضر االجتماع -حس�ب نيويورك تايمز- جويل زامل، 
ال�ذي يملك ش�ركة متخصصة ف�ي اإلع�الم االجتماعي يعمل 

فيها عدد من ضباط المخابرات اإلسرائيلية السابقين.
وكان�ت صحيف�ة نيوي�ورك تايمز قد نش�رت ف�ي مارس 
الماض�ي أن فريق المحقق المس�تقل روبرت مولر اس�تجوب 
نادر الذي توسط لعقد اجتماعات في جزر السيشل بين برنس 
)كممثل س�ري لترامب( ومدير أحد صناديق الثروة الس�يادية 
الروس�ية ويدع�ى كيري�ل ديمتري�ف )كممثل س�ري للرئيس 

فالديمير بوتين( وولي العهد اإلماراتي.
وأش�ار موقع ديلي بيست الش�هر الماضي إلى أن السيشل 
ش�هدت اجتماعات عدة اس�تضافها ابن زايد وحضرها أثرياء 
من بلدان مختلفة مثل روس�يا وفرنس�ا والسعودية وجنوب 
أفريقي�ا، إلى جانب ألكس�ندر ماش�كافيتش الممول المزعوم 

من هيئة بيروك لالستثمار المرتبطة بترامب.

نيويورك تايمز: الرياض وأبوظبي 
عرضتا دعم ترامب باالنتخابات

       بغداد / المستقبل العراقي

قررت المملكة المغربية تجميد خطة معدة س�لفاً لشراكة 
توأمة بين العاصمة الرباط وغواتيماال س�يتي؛ احتجاجاً على 
نق�ل غواتيماال س�فارتها ل�دى “إس�رائيل” من ت�ل أبيب إلى 

القدس.
وقال لحسن العمراني، نائب رئيس بلدية العاصمة المغربية 
الرب�اط )من حزب العدال�ة والتنمية(، لوكال�ة “رويترز”، إنه 
في أعقاب قرار غواتيماال إقامة س�فارة له�ا في القدس قرر 
مجلس مدينة الرباط رفض النقاش بشأن اتفاقية التوأمة مع 

غواتيماال سيتي، تضامناً مع الشعب الفلسطيني.
وافتتح�ت غواتيم�اال س�فارة ف�ي الق�دس ي�وم األربعاء 
الماض�ي، بعد يومين من نقل الواليات المتحدة س�فارتها إلى 
هن�اك، في خطوة أث�ارت غضب الفلس�طينيين والق�ت إدانة 

دولية.
وقتلت قوات االحتالل اإلس�رائيلي 65 متظاهراً فلسطينياً 
عن�د الحدود م�ع غزة، في الي�وم الذي افتتحت في�ه الواليات 

المتحدة سفارتها الجديدة في القدس.
وكان مجل�س مدينة الرباط قد قرر في الس�ابق التصويت 

على مشروع توأمة مع غواتيماال سيتي األسبوع الماضي.
وافتتح�ت غواتيماال س�فارة في الرباط وه�ي الثانية في 

أفريقيا في نوفمبر 2017.

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د المف�وض االوروبي للطاق�ة ميغل آري�اس كانيته ان 
االتحاد االوروبي س�يقف بوجه اميركا ويسعى للحفاظ على 

التعاون االقتصادي مع ايران.
واع�رب آری�اس کانیته، في تصريح ادل�ى به خالل مؤتمر 
صحفي مش�ترك مع رئيس منظم�ة الطاقة الذري�ة االيرانية 
علي اكبر صالحي اليوم الس�بت، عن اس�ف االتحاد االوروبي 

النسحاب اميركا من االتفاق النووي.
ووصف محادثاته مع صالحي بالبناءة.

ون�وه الى ان االتح�اد االوروبي ينظر ال�ى االتفاق النووي 
بانه ذات اهمية خاصة، واصفا االتفاق بانه يكتس�ب االهمية 

للسالم في المنطقة والعالم.
وقال، اننا نعلن بش�كل ش�امل كما اعلن خالل قمة االتحاد 
في صوفي�ا قبل اي�ام ان الجميع يدعم اس�تمرار التعاون مع 

ايران في تنفيذ االتفاق النووي بافضل صورة.
واضاف، ان انس�حاب اميركا من االتفاق النووي التاثير له 
ونس�عى للحفاظ على التعاون االقتصادي القائم بين االتحاد 

االوروبي وايران وفق االتفاق.
وتاب�ع: اننا نتصور ان التع�اون يتضمن مصالح اقتصادية 
الي�ران وش�عبها وكذل�ك بالنس�بة لنا لذل�ك ف�ان المفوضية 
االوروبية للطاقة خططت لالليات واالدوات الالزمة لتس�هيل 

نيل هذه االهداف.

املغرب تعطل »التوأمة« 
مع غواتيامال بسبب نقل سفارهتا

 إىل القدس 

مسؤول اورويب: سنواجه امريكا 

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت منظم�ة “هيوم�ان رايت�س ووت�ش” 
لحق�وق اإلنس�ان اعتق�ال الس�لطات الس�عودية 
ناش�طين مدافعي�ن عن حقوق الم�رأة، وذلك قبل 
أس�ابيع على بدء س�ريان قرار الس�ماح للنس�اء 
بقيادة السيارة، مشيرة إلى أن “جريمتهم” تكمن 
في أن رغبتهم في رؤية النس�اء يُقدن الس�يارات 

سبقت رغبة محمد بن سلمان في ذلك.
وقالت المنظم�ة الحقوقية الدولي�ة في بيان، 
إن الس�لطات الس�عودية اعتقلت الثالثاء الماضي 
س�بعة ناش�طين، بينهم نس�اء، لم تتضح أسباب 
اعتقاله�م. ونقلت المنظمة عن ناش�طين قولهم 
إن�ه ف�ي س�بتمبر 2017، “اتصل الدي�وان الملكي 
بناش�طين بارزي�ن.. وحّذره�م من مغب�ة اإلدالء 

بتصريحات إعالمية”.
وأوضحت “هيومان رايتس ووتش” أن اتصال 
الدي�وان الملكي بهؤالء الناش�طين “تم في اليوم 
نفسه الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض 

على قيادة النساء للسيارات”.

ولفت�ت المنظم�ة الحقوقية، ف�ي بيانها، إلى 
أن من بي�ن الناش�طين الموقوفين من�ذ 15 مايو 
الج�اري، ُلجين الهذلول وإيم�ان النفجان وعزيزة 
اليوسف، وهن ثالث ناش�طات اشُتهرن بدفاعهن 
عن حق المرأة بقيادة الس�يارة ومطالبتهن برفع 

وصاية الرجال على النساء.
وقالت س�ارة ليا ويتسن، مديرة فرع المنظمة 
في الش�رق األوس�ط، إن حملة اإلصالح�ات التي 
أطلقه�ا ول�ي العه�د الس�عودي، األمي�ر محم�د 
بن س�لمان، تثي�ر قل�ق اإلصالحيين الس�عوديين 
الحقيقيين الذين يتجرؤون على الدفاع عالنية عن 

حقوق اإلنسان وتحرير المرأة.
)الجريم�ة(  أن  بي�ان: “يب�دو  وأضاف�ت ف�ي 
الوحي�دة الت�ي ارتكبه�ا هؤالء الناش�طون تكمن 
في أن رغبتهم في رؤية النس�اء يُقدن الس�يارات 

سبقت رغبة محمد بن سلمان في ذلك”.
وذّك�رت المنظم�ة الحقوقية، ف�ي بيانها، بأن 
الهذلول والنفجان وّقعتا في 2016 عريضة تطالب 
بإلغ�اء نظام والي�ة الرجل على المرأة، وش�اركتا 
أيض�اً ف�ي حملة طالبت بالس�ماح للم�رأة بقيادة 

الس�يارة، وذل�ك قب�ل وق�ت طويل من اس�تجابة 
السلطات لهذا الطلب في سبتمبر 2017.

وف�ي نهاي�ة 2014، كانت الهذل�ول ال تزال في 
ال�25 من العمر حين اعتقلتها السلطات وأودعتها 
السجن مدة 73 يوماً بعدما حاولت قيادة السيارة 

على الحدود بين اإلمارات والمملكة.
وجاء في بيان المنظمة، أن للسلطات السعودية 
تاريخ�اً طوي�اًل في قم�ع النش�طاء والمعارضين 
لقيامه�م بأنش�طة س�لمية. فقد أدان�ت المحاكم 
السعودية 30 ناشطاً ومعارضاً بارزين على األقل 
من�ذ 2011، واج�ه كثير منه�م أحكاماً بالس�جن 
10 أو 15 س�نة بتهم تهدف إلى تجريم المعارضة 
السلمية، مثل: “الخروج على ولي األمر”، و”جلب 
الفتن”، و”تحريض الرأي العام”، و”إنشاء جمعية 
غير مرخ�ص لها”، وأحكام غامض�ة من “قانون 

مكافحة جرائم المعلوماتية” لعام 2007.
م�ن جهته�ا، نقل�ت وكال�ة األنباء الس�عودية 
الرس�مية )واس( ع�ن متحدث باس�م جه�از أمن 
الدول�ة، أن الموقوفي�ن الس�بعة اعُتقلوا بش�بهة 
“التجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل 

المش�بوه مع جهات خارجي�ة )...( به�دف النيل 
من أمن واس�تقرار المملكة وِس�لمها االجتماعي 

والمساس باللُّحمة الوطنية”.
وأضاف المتحدث أن “الجهة المختصة تمكنت 
من القب�ض على هؤالء، في حي�ن “ال يزال العمل 
جاري�اً عل�ى تحدي�د كل من ل�ه صلة بأنش�طتهم 

واتخاذ اإلجراءات النظامية كافة بحقه”.
وبحس�ب صحيفة “الري�اض” المحلي�ة، فإن 
“المقب�وض عليهم من ِقبل أمن الدولة هم: عزيزة 
محمد عبد العزيز اليوسف، ُلجين هذلول الهذلول، 
إيم�ان فهد محمد النفج�ان، إبراهيم عبد الرحمن 
المديمي�غ، محمد فهد محم�د الربيعة، عبد العزيز 
محمد المشعل، باإلضافة إلى شخص سابع تتطلب 

التحقيقات عدم اإلفصاح عن اسمه حالياً”.
وفي 26 سبتمبر 2017، أصدر الملك سلمان بن 
عبد العزيز أمراً ملكياً سمح، للمرة األولى، بإعطاء 
رخص للنس�اء لقيادة الس�يارات. وبحس�ب مدير 
اإلدارة العام�ة للم�رور اللواء محمد ب�ن عبد الله 
البسامي، فإنه سُيس�مح للنساء بقيادة السيارات 

ابتداء من 24 يونيو المقبل.

سابقن بن سلمان برغبة القيادة قبل قراره

»احلرية الكاذبة«: السعودية تعاود اعتقال الناشطات
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تعلين لجنية البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجيف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجير االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادنياه والعائيدة إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )حسيب ما مؤرش ازاءهيا( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجيار أموال الدولة رقم 
21 لسينة 2013. فعىل من يرغب باالشيراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الحرية أو اللجنة 
خيالل )30( يوميا تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مسيتصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال 
يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحسياب البلدية املذكورة اسيتنادا 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 
البالغية )30( يوما يف السياعة )الحاديية عرشة صباحا( يف ديوان )بلديية الحرية( ويف حالة مصادفة ييوم املزايدة عطلة 

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

الرشوط املطلوبة:
1 ي عيىل املسيتأجر جليب صيورة )هوية األحيوال املدنية + بطاقة السيكن أو مضبطة تأييد سيكن+ شيهادة الجنسيية 

العراقية(
2 ي عيىل املسيتأجر  مراجعية البلدية خالل ميدة ) 30( يوما من تاريخ تصدييق قرار اإلحالة  لغرض تسيديد بدل اإليجار 

والرسوم األخرى
3 ي عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 ي اسيتنادا إىل كتياب محافظة النجف االرشف/ مكتيب املحافظ  املرقيم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف 
والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

5  ي يقوم مسيتأجر جزء من قطعة ألنشياء ملعب خمايس عليها والواردة يف الفقرة 2 من االعالن بتنفيذ كشيف البلدية 
البالغ )52,350,000 دينار( والذي يمكن الحصول عليه من البلدية او اللجنة عىل ان تؤول املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء 

مدة االيجار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم اإلضبارة /2018/760

التاريخ : 2018/5/20
اىل / املنفذ عليه

املدين عادل سعدون جاسم 
لقيد تحقق لهذه املديريية من كتاب 
مركيز رشطية حيي الرسيالة املرقم 
واشيعار   2018/4/26 يف   2537
مختيار املنطقية انك مجهيول محل 
االقامية ولييس ليك موطين دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
علييه واسيتنادا للميادة )27( مين 
قانيون التنفييذ تقرر تبليغيك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ السيماوة 
خيالل خمسية عيرش يوما تبيدأ من 
اليوم التايل للنيرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذيية بحضيورك ويف حالة عدم 
حضيورك سيتبارش هيذه املديريية 
وفيق  الجيري  التنفييذ  بإجيراءات 

القانون
املنفذ العدل 

عدي حاتم صعيب الزريجاوي
اوصاف املحرر :

الزامك تسليم املركبة 15349 أ برصة 
اجرة نوع سايبا صالون موديل 2011 
اللون برتقايل مصفير اىل املدعي عيل 
مسيافر رشيد حسيب قرار محكمة 
بداءة الخرض املرقم 485/ب/2017 

يف 2017/12/28
يييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمية اسيتئناف النجيف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 997/ب2018/3
التاريخ 2018/5/20 

صاليح  )رائيد  علييه  املدعيى   / اىل 
مهدي( 

اقيام املدعيي  )مديير عيام مرصف 
الرشييد اضافة  لوظيفتيه( الدعوى 
البدائيية املرقمة اعاله ضيدك والذي 
يطليب فيهيا الحكيم )بألزامك بدفع 
مبلغ مقداره ثالثة ماليني وتسعمائة 
اليف دينيار ولثبيوت مجهولية محل 
اقامتك حسيب رشح املبلغ القضائي 
الرابعية  الجدييدة  واشيعار مختيار 
املدعيو زيدان عبيد الزهرة ابو صيبع 
علييه قررت هيذه املحكمية تبليغك 
اعالنا بصحيفتيني محليتني يوميتني 
بموعيد املرافعية املصيادف يف ييوم 
2018/5/27 وعند عدم حضورك او 
ارسيال من ينوب عنك قانونا سيوف 
تجيري املرافعة بحقيك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
يييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمية اسيتئناف صيالح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

يف  الشيخصية  االحيوال  محكمية 
الدجيل

العدد / 298/ ش/2018
التاريخ 2018/5/20 

اىل / املدعى عليه / ايوب احمد عيل
اقيام املدعيي )لييىل فاضيل محمد( 
/298 املرقمية  الدعيوى  ضدكيم 

ش/2018 امام هذه املحكمة والتي 
تطليب فيها )تفرييق للهجر( ولعدم 
معرفة محل اقامتيك قررت املحكمة 
تبليغيك اعالنيا بواسيطة صحيفتني 
محليتني وعند عيدم حضورك يف يوم 
املرافعية املصيادف 2018/5/27 او 
ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري 
املرافعية بحقيك غيابييا وعلنيا وفق 

القانون
القايض

معد نجم عبيد
يييييييييييييييييييييييييييييي

محكمة بداءة السماوة
العدد : 585/ب/2018
التاريخ : 2018/3/20

اىل / املدعيى علييه  / املدير املفوض 
للتجيارة  الخلييج  رعيد  لرشكية 
واملقياوالت العامة املحيدودة اضافة 

لوظيفته
اقيام املدعي )املديير املفوض لرشكة  
بركات املثنى مديرها املفوض جاسم 
حسيون جبير اضافية لوظيفتيه( 
الدعوى البدائيية املرقمة اعاله الذي 
طليب  الحكم ليه بموجبها بإلزامكم 
بمبلغ اجمايل مقداره اثنان وثالثون 
ملييون ومائية وعرشون اليف دينار 
القاليب  اعميال نصيب  عين قيمية 
تسيليح  حيدادة  وعميل  الخشيبي 
مين  ملجموعية  3212م2  ملسياحة 
الشيقق السيكنية يف مجميع سيارة 
السكني بموجب االتفاق املرم بينكم 
بتاريخ 2016/10/8 باإلضافة ملبلغ 
تعويض مقداره مائية مليون دينار 
عين الكسيب الفائيت وكذليك قيمة 
قالب الخشيب البالغة مائة وسيتون 
ملييون دينيار وتحميلكيم الرسيوم 
واملصارييف وملجهولية محل اقامتك 
حسيب كتاب املجليس املحيل لقاطع 
الكرادة يف مدينة بغيداد  بالعدد 444 
يف 2018/3/11 واملرفيق بهيا ورقة 
التبلييغ مرشوحيا عليها مين القائم 
ليذا  بتارييخ 2018/2/20  بالتبليغ 
تقيرر تبليغكم بواسيطة صحيفتني 
محليتيني يوميتيني بموعيد املرافعة 
السياعة   2018/5/24 املوافيق 
التاسيعة صباحيا وبعكسيه سيوف 
تسير املحكمية بإجيراءات الدعوى 
واملرافعات بحقكم غيابا وعالنا وفقا 

للقانون
القايض

حسنني فاضل عيل
يييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
اىل الرشيك ) مسيلم حسين شياكر ( 
توجب عليك الحضيور اىل مقر بلدية 
النجيف لغيرض اصيدار اجيازة بناء 
للعقار املرقيم 3/84291  حي النداء 
خيالل عيرشة اييام ويخالفه سيتتم 

االجراءات دون حضورك
 اسيم طاليب االجيازة مسيلم احمد 

مسلم شكر

مجلس القضاء االعىل
النجيف  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية
محكمة  بداءة املناذرة 

العدد  :49/ب/2018
التاريخ 2018/5/16

اعالن مزايدة
تبييع هيذه املحكمية باملزاييدة العلنية 
 3 مقاطعية   658/1 املرقيم  العقيار 
الحصوة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
اىل هيذه املحكمة يف الييوم الثالثون من 
اليوم التيايل لنرش االعالن مسيتصحبني 
معهم التأمينيات القانونية البالغة %10 
مين القيمية املقيدرة ويتحمل املشيري 

اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

العقار عبارة عن دار مساحته 304,7مر 
مربع يتألف من طابقني الطابق االريض 
يتألف من صالة واسيتقبال وثالث غرف 
نيوم ومطبيخ ومرافق صحيية والطابق 
العليوي  يتألف من غرفتي نيوم والبناء 
من الطابوق ومسيقف بالشيلمان وذات 
درجية عمرانيية رديئية والعقيار ركين 
يقع عىل شيارع 20 يف الحي الجمهوري 
سيتون   )60000000( االرض  قيمية 
مليون دينار اما قيمة البناء واملشييدات 
)25000000( خمسية وعرشون مليون 
دينار اما القيمة التقديرية الكلية للعقار 
)85000000( خمسية وثمانون مليون 

دينار عراقي
ييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
النجيف  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد / 691/ب2017/1
التاريخ 2018/5/8 

اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بإزالة شييوع العقار تسلسل )17م15( 
محلية )عليوة الفحيل( يف النجيف تعلن 
هيذه املحكمة عين بيع العقيار املذكور 
اعياله واملبينة اوصافيه وقيمته املقدرة 
ادنياه فعيىل الراغبني باليرشاء مراجعة 
هيذه املحكمة خيالل ثالثيون يوما من 
الييوم التيايل لنيرش االعالن مسيتصحبا 
معه التأمينيات القانونيية البالغة %10 
مين القيمية املقيدرة البالغية بموجيب 
صيك مصدق ألمير هذه املحكمية بداءة 
الكوفية وصادر من ميرصف الرافدين /

فيرع مسيلم بين عقييل )ع( يف الكوفة 
وسيتجري املزاييدة واالحالة يف السياعة 
الثانية عرش من اليوم االخر من االعالن 
يف قاعية املحكمية وعىل املشيري جلب 
هوية االحوال املدنية وشيهادة الجنسية 

العراقية 
االوصاف :

تبيع محكمة بداءة الكوفة العقار املرقم 
17م15 عليوة الفحيل وهيو عبيارة عن 
قطعية ارض بسيتان مزروع بأشيجار 
نخلية   )45( عددهيا  يقيدر  النخييل 
ومساحته هي 3 دونم و1125 مر مربع 
يسيقى بالواسيطة وهو يطيل عىل نهر 
الكوفة ويخرقه طريق مبلط وهو شارع 
الكورنييش ويخرق العقار من وسيطه 
مبيزل القيمية املقيدرة 349,500,000 
دينيار ثلثمائة وتسيعة واربعون مليون 

وخمسمائة الف دينار فقط

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة ملحافظة املثنى

قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

قيدم املواطين ) عبد الزهيرة عبد 
الحسيني عوييد( طلبيا اىل هيذه 
املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب 
الحسييني(   ( وجعليه  قييده  يف 
وعميال باحيكام امليادة ) 24( من 
قانون البطاقية الوطنية رقم )3( 
لسينة 2016 املعيدل تقيرر نيرش 
الطليب باحيدى الصحيف املحلية 
فمن لديه اعيراض مراجعة هذه 
املديريية خيالل فرة عيرشة ايام 
من تاريخ النرش وبعكسيه سوف 

ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحيوال املدنيية والجوازات 

واالقامة
يييييييييييييييييييييييييييييي

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة ملحافظة املثنى

قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

قيدم املواطين ) ابراهييم جنيدي 
عبد( طلبا اىل هذه املديرية يطلب 
فيه تسجيل اللقب يف قيده وجعله 
) الجنابي( وعمال باحكام املادة ) 
24( من قانيون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لسنة 2016 املعدل تقرر 
الصحيف  باحيدى  الطليب  نيرش 
اعيراض  لدييه  فمين  املحليية 
مراجعة هيذه املديرية خالل فرة 
عيرشة اييام مين تارييخ النيرش 
وبعكسيه سيوف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحيوال املدنيية والجوازات 

واالقامة
يييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن 
حسيوني  حسين  اليرشكاء/  اىل 

جابر
ارساء حسوني جابر
هالة حسوني جابر

صنيدوق  اىل  حضوركيم  اقتيى 
االسيكان العراقيي فيرع النجيف 
االرشف خليف مديرية ماء النجف 
اقراركيم  تثبييت  لغيرض  وذليك 
باملوافقة عىل قيام رشيككم السيد 
) طاهر عباس نارص ( بالبناء عىل 
حصته املشياعة يف العقيار املرقم 
املنياذرة  النجيف/   /92  /329  (
الحيرة ( لغرض تسيليفه قرض 
االسيكان وخيالل ميدة اقصاهيا 
خمسية عرش يوما داخيل العراق 
وشيهر خيارج العراق مين تاريخ 
النرش يف الجريدة وبعكسه يسقط 

حقك باالعراض مستقبال.
يييييييييييييييييييييييييييييي

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة يف النجف االرشف

قسيم شيؤون االحيوال املدنية / 
الواقعات

العدد: 3370
التاريخ: 2018/5/20

اعالن
قدم املواطن ) عبد االمر سليمان 
داود ( طلبيا لغيرض تبدييل لقبه 
وجعليه ) الحمدانيي ( بيدال مين 
) رحمانيي( فمين لدييه اعراض 
مراجعة هيذه املديرية خالل مدة 
وبعكسيه  ييوم(   15  ( اقصاهيا 
املديريية يف  تنظير هيذه  سيوف 
الدعيوى وفق احيكام املادة )22( 
من قانون البطاقية الوطنية رقم 
االداري  2016واالمير  لسينة   )3(

املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

يييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة اسيتئناف واسط 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  1162/ب /2018
اىل املدعيى علييه / سيعدون عيل 

سعدون شمخي البيضاني 
أقام املدعي املدير املفوض لرشكة 
العامية لتجيارة الحبيوب اضافة 
لوظيفتيه الدعيوى املرقمة أعاله 
والتي يطلب فيها دعوتك  للمرافعة 
قيمية  بدفيع  بالزاميك  والحكيم 
الرضر املرتب بذمتك والبالغ مائة 
وواحيد وخمسيون ملييون دينار 
والزاميك بدفع الفائيدة القضائية 
اىل حيني تأدية الفعليية ونحميلك 
الرسوم القضائية واتعاب املحاماة 
وملجهوليية محيل إقامتيك علييه 
تقرر تبليغك بواسيطة صحيفتني 
امام  للحضور  محليتني رسميتني 
هيذه املحكمة يوم  2018/5/28 
الساعة تاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك أومن ينوب عنكم قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون  
القايض 

عدنان نهر راهي الزاميل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 134

التاريخ 2018/5/14

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

سنة واحدة على جزء من القطعة 281/26 مقاطعة 442,548م2بالملعب كرة طائرة 1

ثالث سنواتعلى جزء من القطعة 281/26 مقاطعة 48)45×36(مبالجزء من  قطعة النشاء ملعب خماسي عليها2

وزارة النفط

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1676( االثنين  21  آيار  2018 حمليات6

التعليم: ختصيص 
 »30« مقعدًا دراسيًا من اجلامعة 

الوطنية يف باكستان

أمانة بغداد: موعد جديد جلمع 
النفايات خالل شهر رمضان

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، الي�وم الس�بت، 
تخصيص الجامعة الوطنية يف باكستان 30 مقعداً دراسيا لطلبة 

منظمة دول التعاون االسالمي بينهم العراقيني.
وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل العراقي«نس�خة منه ، ان 
»دائرة البعثات والعالقات الثقافية، حصلت عىل 30 مقعداً دراسيا 
م�ن الجامعة الوطنية للعل�وم التكنولوجيا يف باكس�تان باعتبار 

العراق من ضمن منظمة التعاون االسالمي«.
واض�اف ان »املقاعد ال�30 ستقس�م 20 منها للماجس�تري و10 
للدكتوراه«، مبينا ان »التس�جيل س�يبدأ يف ش�هر ايل�ول بموقع 

املنظمة املذكورة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت أمانة بغداد ع�ن إنطالق خطته�ا الخدمية الخاصة 
بشهر رمضان.

وذك�ر بيان لألمانة تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن »الخطة 
الخدمية الخاصة بش�هر رمضان املب�ارك بدأ العمل بها من 
قبل الدوائر البلدية األربع عرشة املنترشة يف عموم العاصمة 

بغداد«.
وبني ان الخطة »تتضمن مضاعفة عمل دوائر البلدية خالل 
نوبات العمل الليلية التي تستمر حتى ساعات الصباح األوىل 
لتنفي�ذ األعمال الخدمية كتنظيف وغس�ل الش�وارع ورفع 
النفايات واالنقاض وتأهيل ش�بكات املاء والرصف الصحي 
وتهيئة الحدائ�ق العامة إلقامة األمس�يات الرمضانية بعد 

تجهيزها بالخدمات الرضورية وصيانة النافورات«.
وأوضح البيان أن »أمانة بغداد هيأت كل مستلزمات انجاح 
خط�ة الجهد الخدمي يف ش�هر رمضان م�ن آليات ومعدات 

ومالك برشي بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد«. 
ودع�ت أمانة بغ�داد »املواطن�ني اىل اإللت�زام بمواعيد رمي 

النفايات بعد وقت االفطار«.
وبين�ت ان »80% م�ن جهد الدوائر البلدية س�يكون يف الليل 
و20%، يف الجهد النهاري الذي س�ينصب يف انجاز معامالت 
املواطنني واصدار الرخص واالجازات وتخصيص جهد ثقيل 
لرفع مخلفات االس�واق وتنظيف املواقع التجارية واملناطق 

الشعبية«.
وأضافت، إن »الخطة تتضمن ايضاً أعمال تنظيف وتجميل 
وتزيني املناطق القريبة واملحيطة باملراقد الدينية واملساجد 
والجوامع والحس�ينيات إلظهارها بمظه�ر يليق بمكانتها 
الدينية وهي تس�تقبل اعداداً كبرية من مرتاديها خالل أيام 

الشهر املبارك.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التخطيط عن اس�تقرار مؤرشات 
التضخم لشهر نيسان املايض ، بعد ان حافظت 
تلك املؤرشات عىل نفس مستواها التي سجلتها 
خ�الل ش�هر اذار امل�ايض  ، فيما ش�هد معدل 
التضخم الس�نوي للمدة من ش�هر نيسان عام 
2017 إىل نفس الش�هر من العام الحايل 2018 
انخفاض�ا بنس�بة )1.3%(  ».ونق�ل بيان عن 
املتحدث الرس�مي لوزارة التخطيط عبدالزهرة 
الهن�داوي ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، قوله  
نيس�ان  لش�هر  الع�ام  القي�ايس  »الرق�م  ان 
امل�ايض  حاف�ظ عىل نف�س املس�توى يف معدل 
التغري الش�هري يف عموم العراق ، .. عازيا ذلك 
االس�تقرار  اىل  ارتف�اع اس�عار بعض اقس�ام 
السلة السلعية مقابل انخفاض البعض االخر... 
مشريا إىل ان  مؤرش التضخم  األساس انخفض  
بمعدل )2.0%( عن ش�هر اذار  وارتفع س�نوياً 
بنس�بة )0.3%( باملقارن�ة مع ش�هر نيس�ان 
2017 ... فيما انخفض معدل التضخم السنوي 
خالل ش�هر نيس�ان 2018 اىل )1.3%( مقارنة 
مع ش�هر نيس�ان 2017 اذ بلغ الرقم القيايس 

عملي�ة   ان  اىل  منوه�ا   ...  )%105.1( حينه�ا 
جمع األس�عار لشهر نيس�ان 2018 لم تشمل 
محافظة نينوى ولم تحتس�ب أرقام قياس�ية 
لها يف الش�هر املذكور بس�بب األوضاع السائدة 
فيها«.واض�اف الهن�داوي ان  »قس�م االغذية 
واملرشوبات غري الكحولية سجل ارتفاعاً قدره 
)0.5%( ليس�اهم بمقدار )2042.9%( يف معدل 
التغري الش�هري وتأتي التغيريات نتيجة ارتفاع 
مجموع�ة االس�ماك بنس�بة )1.6%(. وارتفاع 
مجموع�ة الفواك�ه بنس�بة )1.7%(. وارتف�اع 
مجموعة الخرضوات بنسبة )1.7%(. وارتفاع 
مجموعة الس�كر واملنتجات الس�كرية بنسبة 
)0.1%(.وارتف�اع مجموع�ة منتج�ات االغذية 
االخرى بنسبة )0.1%(... مشريا إىل ان تسجيل  
قس�م التبغ انخفاضاً قدره )0.2%( ليس�اهم 
بمق�دار )14.3%( يف معدل التغري الش�هري. و 
س�جل قس�م املالبس واالحذية ارتفاع�ًا قدره 
)0.2%( ليس�اهم  بنس�بة )171.4%( يف معدل 
التغ�ري الش�هري ويرجع س�بب ه�ذا االرتفاع 
اىل ارتف�اع االرقام القياس�ية ملجموعة املالبس 
بنس�بة )0.2%(... الفت�ا إىل ان قس�م الس�كن 
سجل انخفاضاً قدره )0.6%( ليساهم بمقدار 

)2442.9%( يف معدل التغري الشهري .. مرجعا  
هذا االنخفاض اىل انخفاض االرقام القياس�ية 
ملجموع�ة االيج�ار بنس�بة )0.7( ، مجموع�ة 
صيان�ة وخدم�ات املس�كن بنس�بة )0.9%( و 
مجموع�ة ام�دادات املي�اه والكهرباءبنس�بة 
)0.6%(... وس�جل قس�م التجهيزات واملعدات 
املنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره )0.1(ليساهم 
بمق�دار)-85.7%( يف مع�دل التغ�ري الش�هري 
ويرجع س�بب هذا االرتفاع اىل ارتف�اع االرقام 
القياس�ية ملجموعة االجه�زة املنزلية بنس�بة 
)0.3(... كما  سجل قسم الصحة ارتفاعاً قدره 
)0.1%( ليس�اهم بنس�بة )-57.1%( يف مع�دل 
التغ�ري الش�هري ... فيما  حافظ قس�م النقل 
ع�ىل نفس مس�تواه يف معدل التغري الش�هري 
.وسجل قسم االتصال انخفاضاً قدره )%0.1( 
ليس�اهم بمق�دار )42.9 %( يف مع�دل التغ�ري 
الشهري. .. كما سجل قس�م الرتفيه والثقافة 
ارتفاعاً قدره )0.1%( ليساهم بمقدار )-28.6 
%( يف معدل التغري الش�هري... وس�جل قس�م 
التعليم ارتفاعاً قدره )0.1%( ليس�اهم بنسبة 
)-14.3%( يف معدل التغري الشهري ... باملقابل 
س�جل قس�م املطاعم انخفاضاً قدره )%0.3( 

ليس�اهم بمق�دار )57.1%( يف مع�دل التغ�ري 
الش�هري . و س�جل قس�م الس�لع والخدمات 
املتنوعة ارتفاعاً قدره )0.1%( ليساهم بمقدار 
الش�هري.وفيما  التغ�ري  مع�دل  يف   )%57.1-(
يتعلق بمؤرش التضخم السنوي ، اشار املتحدث 
الرس�مي لوزارة التخطيط اىل ان  قسم األغذية 
واملرشوب�ات غ�ري الكحولية س�جل  انخفاضاً 
ق�دره )4.1 %( ليس�اهم بمق�دار )89.4%( يف 
معدل التغري الس�نوي وتات�ي التغيريات نتيجة  
انخفاض مجموعة االس�ماك  بنسبة )%6.8(. 
وانخفاض مجموعة الزيوت والدهون  بنس�بة 
)0.7%(. وانخفض�ت  مجموع�ة الخ�رضاوات  
بنسبة )19.4 %(. وسجل قس�م التبغ ارتفاعاً 
ق�دره )0.3%( ليس�اهم بمق�دار )-0.2%(  يف 
معدل التغري السنوي . كما سجل قسم املالبس 
ليس�اهم   )%1.3( ق�دره  ارتفاع�اً  واالحذي�ة 
بمق�دار )6%( يف مع�دل التغري الس�نوي وذلك 
بسبب ارتفاع اس�عار مجموعة املالبس بنسبة  
انخفاض�اً  الس�كن  قس�م  وس�جل   .)%1.7(
ق�دره )1.6%( ليس�اهم بمق�دار )32.8%( يف 
معدل التغري السنوي بس�بب انخفاض اسعار 
مجموع�ة االيجار بنس�بة )2.6%( و مجموعة 

صيانة وخدمات املسكن بنسبة )2.9%( .وشهد  
قس�م التجهي�زات واملعدات املنزلي�ة والصيانة 
بمق�دار  ليس�اهم   )%0.3( ق�دره  انخفاض�اً 
)1.4%( يف معدل التغري الس�نوي وذلك بس�بب 
انخفاض اس�عار مجموعة االثاث والتجهيزات 
بنس�بة  )1.2%(. .. اما  قسم الصحة فقد شهد  
إرتفاعاً قدره )2.3%( ليساهم بمقدار )%8.0( 
يف معدل التغري الس�نوي .وارتفع   قس�م النقل 
بنس�بة  )0.1%( ليس�اهم بمق�دار )1.1%( يف 
معدل التغري السنوي .وانخفض  قسم االتصال 
بنس�بة  )0.5%( ليس�اهم بمق�دار )1.4 %( يف 
معدل التغري الس�نوي .وس�جل قس�م الرتفيه 
والثقاف�ة انخفاض�اً ق�دره )0.4%( ليس�اهم 
الس�نوي  التغ�ري  مع�دل  يف   )%0.5( بمق�دار 
... فيم�ا ش�هد   قس�م التعليم ارتفاع�اً قدره 
مع�دل  يف   )%2.8( بمق�دار  ليس�اهم   )%3.3(
التغ�ري الس�نوي .وانخف�ض  قس�م املطاع�م 
بنس�بة  )0.5%( ليس�اهم بمق�دار )0.5%( يف 
معدل التغري الس�نوي ... واخريا س�جل قس�م 
الس�لع والخدم�ات املتنوع�ة ارتفاع�اً ق�دره 
مع�دل  يف   )%7.9( بمق�دار  ليس�اهم   )%2.3(

التغري السنوي .

استقرار مؤرش التضخم خالل شهر نيسان املايض والسنوي ينخفض بنسبة »%1.3«

حمافظ البرصة يعلن ختصيص قطعة ارض سكنية 
ملوظفي نقل الطاقة الكهربائية

   ميسان / المستقبل العراقي

افتتح، اليم الس�بت، مرشوع مجمع ماء 
قري�ة ) أم األرانب( مع الش�بكة وبطاقة 

100م3 ساعة يف ميسان. 
وذك�ر بي�ان ملحافظ�ة ميس�ان، تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ، ان« 
محاف�ظ ميس�ان ع�ي دواي الزم افتتح 
م�رشوع مجم�ع م�اء قري�ة أم األران�ب 
بطاقة 100 م3 س�اعة مع الشبكة بطول 
)9( كم يخدم منطق�ة أم األرانب وجميع 
القرى والبي�وت املتناثرة يف املنطقة والتي 
كانت س�ابقا غري مخدومة باملاء الصالح 

للرشب«.
ووجه دواي« مديرية ماء ميسان والدوائر 
األخرى برضورة االهتمام بهذه املشاريع 
الك�وادر  وتوف�ري  وصيانته�ا،  وإدارته�ا 
واملتطلب�ات األخ�رى الس�تمرار تش�غيل 

املجمع.

افتتاح مرشوع ماء 
بطاقة 100م3 

يف ساعة بميسان

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية، عن ضبط ش�احنة نوع بي أم دبليو 
}BMW{ يف منف�ذ طريبيل الحدودي مع األردن. وذكر بيان للهيأة 
تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه انه »ومن خالل التدقيق 
تب�ني ان رقم الش�احنة مس�جل عىل عجلة أخرى ن�وع )فولكس 
واك�ن( يف املنفذ، من قبل ش�عبة البح�ث والتحري«.وأضاف »تم 
إحال�ة الش�احنة والس�ائق اىل القضاء التخ�اذ كاف�ة االجراءات 

القانونية.

ضبط شاحنة خمالفة
يف منفذ طريبيل

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت الرشكة العامة للصناعات الفوالذية 
اح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن عن 
»توقيع ثالثة عقود م�ع امانة بغداد العادة 
تأهيل وتصنيع العالمات املرورية يف العاصمة 
بغ�داد عىل جانبي الك�رخ والرصافة«.وقال 
مدي�ر عام الرشك�ة املهندس ج�الل عباس 
حس�ني يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
باك�ورة  يع�د  العق�ود  ه�ذه  »توقي�ع  ان 
عم�ل ملعم�ل العالم�ات املرورية بع�د اعادة 
تأهيل�ه وافتتاح�ه من قبل وزي�ر الصناعة 
واملعادن محمد ش�ياع الس�وداني يف ش�هر 
اذار املايض«.واض�اف بأن »هناك مفاتحات 
لغرض تصنيع العالمات املرورية عىل طريق 
املط�ار ، مفصحا عن انه »من املؤمل توقيع 
عقود يف القري�ب العاجل مع بعض الجهات 
االمني�ة لتصني�ع ارقام الس�يارات حس�ب 

املواصف�ات العاملية املعتم�دة ». الفتا اىل ان 
الرشكة »قدم�ت عروضا اىل الجهات االمنية 
لتصنيع ارقام س�يارات عىل الغ�رار االملاني 

وج�رى االتف�اق مبدئيا واع�داد صيغة عقد 
بذل�ك ، مش�ريا اىل »قي�ام الرشك�ة بتصنيع 
نم�وذج ارق�ام لجه�از مكافح�ة االره�اب 

بالتع�اون مع احد املس�تثمرين بمواصفات 
عالية الجودة ليكون انطالقة للتعاون خالل 
الفرتة القادمة«.كما واش�ار حس�ني اىل ان 
لدى الرشكة خطة مس�تقبلية العالن معمل 
اس�تثمارية  كفرص�ة  املروري�ة  العالم�ات 
بهدف تطوير املعمل بشكل كامل وتجهيزه 
بخطوط انتاجية متكاملة لتصنيع العالمات 
وارق�ام  املتط�ورة  االرش�ادية  املروري�ة 
الس�يارات ع�ىل الغ�رار االجنب�ي او االملاني 
حسب متطلبات مديرية املرور العامة.يذكر 
ان وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن محمد ش�ياع 
السوداني افتتح معمل العالمات املرورية يف 
الثاني عرش من شهر اذار املايض بعد اعادة 
تأهيله واضاف�ة بعض املكائ�ن بامكانيات 
ذاتي�ة لتغطية احتياج�ات وزارات الداخلية 
واالعمار واالس�كان والبلديات وامانة بغداد 
من مختلف عالمات الداللة والتعريف اضافة 

اىل امللصقات الدعائية واالنتخابية .

    بغداد / المستقبل العراقي

رصحت مدير العام لرشكة التامني الوطنية هيفاء شمعون 
عي�ى ب�أن »الرشكة قام�ت بتعوي�ض اصح�اب املحاالت 
التجارية يف الشورجة من حملة وثائق التأمني والتي تعرضت 
لخطر الحريق مؤخرا بأكثر من ) 743381392000( دينار 
سبعمائة وثالثة واربعون مليون وثالثمائة وواحد وثمانون 
الف وثالثمائة واثنان وتسعون دينار لغاية 2018/4/30«.

واضافت »يف ح�ني بلغت التعويض�ات املدفوعة لعام 2017 
) 2156422580( دينار مليارين  ومائة وس�تة وخمس�ون 

مليون واربعمائة واثنان وعرشون الف  وخمسمائة وثمانون 
دينار«.وق�د اش�اد اصح�اب املح�الت التجاري�ة يف منطقة 
الش�ورجة الذين اس�تلموا تعويضاتهم بالخدم�ات القيمة 
لرشك�ة التامني الوطنية ورشعة دف�ع التعويضات لها مما 
يساهم يف اس�تعادة وضعهم التجاري من جديد قبل حدوث 
الخط�ر والدور الفعال للرشكة يف دع�م القطاع الخاص.ويف 
الختام دعت ش�معون »اصحاب املح�ال التجارية يف العراق 
للتامني عىل محالتهم لالس�تفادة من الخدمات التي تقدمها 
الرشكة وتوفري الطمأنينة واالمان يف نفوسهم لتقديم الدعم 

لهم يف حالة حصول اي رضر ال سامح الله.

الصناعات الفوالذية توقع »3« عقود إلعادة تأهيل وتصنيع العالمات املرورية يف بغداد

رشكة التأمني الوطنية تعلن تعويض حرائق الشورجة بأكثر من ملياري دينار

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت املالكات الهندس�ية والفني�ة يف املديرية العامة 
لتوزيع كهرباء الرصافة من انجاز اعمال تغذية مجمع 

بسماية خالل ساعتني .
اعلن ذلك املتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب 
رسي املدرس, مبيناً يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه, ان »االعمال تضمنت اطف�اء خط مغذي 

33 ك.ف بسماية الذي يغذي املجمع السكني لتعارضه 
عىل خطوط 400 ك.ف, التي بارشت به مالكات االنتاج 
وال�ذي يرم�ي اىل اضاف�ة  )1000( مي�كاواط  جدي�دة 
إىل منظوم�ة الكهرب�اء الوطني�ة من محطة بس�ماية 
االستثمارية« .موضحاً, ان »املالكات الهندسية والفنية 
التابع�ة للمديرية العامة املذكورة ه�ي التي نفذت هذا 
العمل وليس الرشكة )هنوا( الكورية حسب ترصيحات 

عدد من وسائل االعالم .

    بغداد / المستقبل العراقي

االنتقالية  أعلنت شعبة االمراض 
يف دائ�رة صح�ة الرصاف�ة ، عن 
أط�الق حمل�ة تضبيب مس�ائية 
العاصم�ة  يف  الرصاف�ة  بجان�ب 

بغداد«.
وقال�ت الدائ�رة يف بي�ان تلقت�ه 

»املس�تقبل العراقي«، إنه »سيتم 
اج�راء حمل�ة تضبي�ب مس�ائي 
والحبيبي�ة  الش�عب  مناط�ق  يف 
ومنطق�ة املعامل وش�اعورة وام 
جدر وغريه�ا من مناطق اطراف 
العاصمة”، مبينة أن “الهدف من 
الحمل�ة القض�اء ع�ىل الحرشات 
الناقل�ة لألم�راض الت�ي تعد من 

اب�رز مس�ببات األم�راض الت�ي 
تصيب االنسان«.

واضاف البيان أن »الدائرة اقامت 
العدي�د م�ن الحم�الت التضبيب 
املس�ائية، بعد زيادة ع�دد الفرق 
الخاص�ة بالتضبي�ب م�ن اج�ل 
به�ذه  املناط�ق  كاف�ة  تغطي�ة 

الحمالت.

الكهرباء تعلن انجاز اعامل تغذية جممع 
بسامية خالل ساعتني

صحة الرصافة تعلن إطالق محلة
تضبيب مسائية

    بغداد / المستقبل العراقي

أغل�ق مؤرش س�وق الع�راق ل�الوراق املالية 
خالل جلس�ات االس�بوع املايض عىل ارتفاع 
بلغت نس�بته 0.84% ومرتفع�ا ايضا بحجم 

التداول الذي وصل اىل نحو 17 مليار سهم.
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه أحمد عبد 
الس�الم يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان »الس�وق نظم أربع جلس�ات ت�داول من 
االثن�ني اىل الخميس حيث بلغ عدد الرشكات 
املتداول�ة اس�همها )42( رشك�ة مس�اهمة 
وبلغ عدد الرشكات املتوقفة بقرار من هيئة 

االوراق املالي�ة )23( رشك�ة لع�دم تقدي�م 
االفص�اح ويبلغ ع�دد ال�رشكات املدرجة يف 

السوق )102( رشكة مساهمة«.
وبني ان »مؤرش السوق ISX60 اغلق يف جلسة 
االثنني 14/5/2018عىل )599.95( نقطة , 
واغلق يف جلس�ة الخميس 17/5/2018عىل 
)603.42( نقطة مرتفعا بنسبة 0.84 % عن 
اغالقه لالسبوع الذي قبله الذي كان قد اغلق 

عىل )598.40( نقطة«.
خ�الل  املتداول�ة  االس�هم  »ع�دد  ان  واك�د 
االس�بوع املايض  بلغ )17.561( مليار سهم 
قياسا باالسبوع الذي قبله حيث كانت نسبة 

االرتف�اع 3.9 % بع�د ان كان ع�دد االس�هم 
املتداولة )16.907( مليار سهم وبلغت قيمة 
االس�هم املتداول�ة )16.996( ملي�ار دين�ار 
قياسا باالسبوع الذي قبله حيث كانت نسبة 
االنخف�اض 21.2 % بع�د ان كان ع�دد قيمة 

التداول )21.573( مليار دينار«.
وتاب�ع ان »االس�بوع امل�ايض ش�هد تنفي�ذ 
عدد من العق�ود بلغ�ت )1646( عقد، فيما 
كانت عدد االسهم املش�رتاة من املستثمرين 
غريالعراقيني لالسبوع املايض )680( مليون 
س�هم ، بقيم�ة بلغ�ت )868( ملي�ون دينار 
م�ن خ�الل تنفي�ذ 170 صفقة عىل اس�هم 

)13( رشك�ة، اما ع�دد االس�هم املباعة من 
املس�تثمرين غري العراقيني لالسبوع املايض 
فبلغ�ت )705( ملي�ار س�هم بقيم�ة بلغت 
)464( ملي�ون دينار من خالل تنفيذ )102( 

صفقة عىل اسهم )3( رشكات
ونوه املدير التنفيذي اىل ان »جلسات االسبوع 
املايض شهدت تنفيذ جلستني لتداول االوامر 
الخاصة واملتقابلة املقص�ودة نفذت خاللها 
)3( صفق�ات ع�ىل اس�هم رشك�ة مرصف 
القابض االسالمي بلغ عدد اسهم )14.500( 
مليار س�هم وبقيمة بلغت )14.500( مليار 

دينار يف جلستي 14 - 2018/5/17.

سوق االوراق املالية يغلق عىل ارتفاع بتداول »17« مليار سهم

    البصرة / المستقبل العراقي
  

املهن�دس  الب�رصة  محاف�ظ  أعل�ن 
أس�عد العيدان�ي ع�ن تخصي�ص قطعة 
يف  العامل�ني  للموظف�ني  ارض س�كنية 
. الكهربائي�ة   الطاق�ة  نق�ل   مديري�ة 

وق�ال » العيدان�ي ان�ه ت�م ه�ذا الي�وم 
اللق�اء بمدير نق�ل الطاق�ة الكهربائية 

املهندس زي�اد عي فاضل ولجنة متابعة 
قط�ع االرايض الس�كنية يف مديرية نقل 
الطاق�ة وت�م ف�رز  القطع�ة يف األكوات 
 الواقعة ضمن حدود قضاء شط العرب .

م�ن جهت�ه ق�ال عض�و لجن�ة متابعة 
االرايض الس�كنية يف مديرية نقل الطاقة 
الكهربائي�ة اياد س�وادي محم�د انه تم 
موافقة محافظ البرصة املهندس اس�عد 

العيداني عىل إفراز قطعة ارض س�كنية 
مخصص�ة ملديري�ة نق�ل الطاق�ة حيث 
تم�ت املوافقة عىل إف�راز القطعة إدارياً 
وموقعياً ،مشرياً اىل ان القطعة تابعة اىل 
مديرية بلدية قضاء شط العرب وسوف 
تف�رز موقعي�اً لتثبي�ت ارق�ام القط�ع 
والخدمات االخرى وم�ن ثم يتم الذهاب 

اىل التسجيل العقاري .
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نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلسل 
87 مقاطعة 29 الخرابة الكائن يف قضاء الش�امية 
العائد للكفيل سالم جعفر رايض لقاء طلب الدائن 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب البالغ 164568835 
دين�ارا  80% م�ن القيمة املقدرة ، ل�ذا تقرر تمديد 
املزايدة ملدة خمسة عرش يوما من اليوم التايل للنرش 
فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
املدة املذكورة مستصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�وم التسجيل والداللية 
عىل املش�ري وذلك اس�تنادا للمادة 98 من قانون 

التنفيذ 
املواصفات :

1-موقعه ورقمه : 87 مقاطعة 29 الخرابة
2-جنسه ونوعه : بستان يسقى سيحاً

3-حدوده واوصافه : كما مؤرش يف الخارطة
4-مشتمالته : دار سكن ) استقبال مع غرف عدد 

2 صالة وحمام مع مطبخ وساحة (
5-مساحته : /

6-درجة العمران : /
7-الشاغل : سالم جعفر رايض 

8-القيمة املقدرة : 
9-بدل املزايدة االخري :71575000

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عماد س�ليم عبد( 
ال�ذي يطلب في�ه تبديل )اللق�ب( م�ن  ) العطبي ( اىل 
)املوس�وي( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
 مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

������������������������������������������������
محكمة بداءة الزبري

العدد : 248/ب/2018
اعالن

اىل املدعى عليهما /  1 � جاس�م ابراهيم جاسم يسكن 
الزبري / محلة الشمال

2  � مري�م ابراهي�م جاس�م / تس�كن الزب�ري / محلة 
الشمال 

اق�ام املدع�ي مؤيد يوس�ف يعق�وب الدع�وى املرقمة 
248/ب/2018 ام�ام هذه املحكمة والذي يطلب فيها 
الحكم بازالة شيوع العقار املشاع بينكم تسلسل 48/

الش�مال وعند اجراء تبليغكما فقد وردت الينا التباليغ 
مرشوحا عليها من قبل القائم بالتبليغ يف مركز رشطة 
العرب بانكما مرتحلني اىل جهة مجهولة واملؤيد برشح 
مختار محلة الش�مال ل�ذا وملجهولية مح�ل اقامتكما 
قررت املحكمة تبليغكما عن طريق النرش يف صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة يف 2018/5/28 الس�اعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما 
قانونا او ابدائكما معذرة مرشوعة فس�تجري املرافعة 

بحقكما غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

فاضل حسني خضري
������������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل  
العدد : 3945  

التاريخ 2018/5/20
اعالن

اىل املدعو )ابراهيم عبد الحسني صالح( 
قدمت السيدة نور صبيح عريبي طلبا اىل هذه املحكمة 
تطل�ب فيه االعالن ع�ن فقدان زوجه�ا املدعو ابراهيم 
عبد الحس�ني صالح ونصبها قيم�ة مؤقتة عليه الدارة 
ش�ؤونه والذي فقد بتاريخ 2014/6/18 عند خروجه 
م�ن داره ول�م يعرف عن مص�ريه يشء لحد االن فعىل 
املفقود او من يعرف عن مصريه اية معلومات مراجعة 
هذه املحكمة خالل مدة خمس�ة عرش يوما من تاريخ 
نرش االعالن وبخالف ذلك سوف تنظر املحكمة بالطلب 

وفق القانون
القايض

شاكر محمود حمود
������������������������������������������������

مديرية تنفيذ الرمادي 
العدد 12 / 2016 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الرمادي السيارة املرقمة ) 80405 
/ بغ�داد ( خص�ويص ن�وع تويوت�ا كام�ري صالون 
اس�ود اللون العائ�دة للمدين ) عبد الله حمد س�عيد ( 
املحج�وزة لق�اء طلب الدائن�ة ) منى ش�اكر جمعة ( 
البالغ ) 000 14971 ( اربعة عرش مليون وتس�عمائة 
وواحد وس�بعون الف فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة عرشة ايام تبدا من اليوم التايل 
للنرش مستصحبني معهم التامينات البالغة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل املش�ري وتكون 
املزايدة يف معرض الغس�ق لتجارة السيارات الواقع يف 
الرمادي ش�ارع املعارض يف اليوم الع�ارش اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا 

.
املواصفات :

1 – الهي�كل الع�ام الخارج�ي للس�يارة ل�ون اس�ود 
مصبوغة وجارد صبغها .

2 – وجود رضبة يف مقدمة السيارة من الجانب االيمن 
ورضبة يف مؤخرة السيارة يف الجانب االيرس .

3 – وجود كرس يف الجامة االمامية مع ش�قوق كبرية 
فيها.

4 – تحطيم الحصان الهيكيل لقاعدة الكري .
5 – الكشنات مترضرة .

6 – بطارية السيارة غري شغالة .
7 – اطارات السيارة قديمة .

منفذ العدل 
خالد فراس

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2661/ب/2017

التاريخ 2018/4/25
اعالن

املدعي / 1 � حيدر صالح نارص
املدع�ى عليه / سوس�ن باقر محمد ونظيم�ة ابراهيم عبد 

الرسول
تبيع محكمة بداءة البرصة باملزايدة العلنية العقار تسلسل 
13/343 الخليلي�ة ومس�احته 243م2 وان�ه عب�ارة ع�ن 
قطعة ارض خالية من املش�يدات تق�ع يف منطقة الخليلية 
وعىل ش�ارع فرعي مبلط تحيط بهما الدور السكنية فمن 
له رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع دفع التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيم�ة املقدرة والبالغة للعقار 
اربعمائة وخمسة وعرشون مليون ومائتان وخمسون الف  
دينار المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الساعة الثانية 
ع�رش من ظه�ر اليوم الخام�س عرش التايل لن�رش االعالن 

ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني
������������������������������������������������

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

العدد : 445/ش/2018
التاريخ 2018/5/20

اىل / املدعى عليه / منذر محمد خلف
اعالن

اقامت املدعية ن�وال ثامر عبد الله الدع�وى املرقمة 445/
ش/2018 والت�ي تطلب  التفريق لل�رضر منك وملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار مختار قرية محمد طه � رشوين 
قضاء الخالص ناحية املنصورية املصدق من املجلس املحيل 
لناحية املنصورية واملرفق طي كتاب مركز رشطة رشوين 
واملرق�م ق2159/11/2 يف 2018/4/21 ق�ررت املحكم�ة 

تبليغك بصحيفتني محليتني بالحضور يف موعد
 املرافعة املصادف 2018/5/27 ويف حالة عدم حضورك او 

حضور من ينوب عنك سوف تتم املرافعة بحقك غيابيا
القايض

تحسني حسني فزع العقابي
������������������������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )فرات جميل جرب( الذي 
يطل�ب فيه تبدي�ل )اللقب( من  ) الربيع�ي ( اىل )االمريي( 
فم�ن لديه اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدى 
اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 1027/ب/2018
التاريخ: 2018/4/20

اىل / املدعى عليه /عبد الحسني جبار مفتن
تبليغ بالصحف 

اقام املدعي الويص عىل املرصف البرصة الدويل لالستثمار / 
اضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 1027/ب/2018 
ضدك مدعيان فيها بانك قمت بس�حب تسهيالت مرصفية 
من موكيل مرصف البرصة بقيمة ) 15,012,000( خمسة 
ع�رش ملي�ون واثن�ا عرش ال�ف ع�ىل ان تس�دد املبلغ عىل 
ش�كل اقس�اط وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي بالل س�عدون ورشح املجلس البلدي ملنطقة حي 
املربع تقرر تبليغك بصحيفتني  يوميتني محليتني للحضور 
اىل س�احة املحكم�ة ي�وم املرافع�ة املواف�ق 2018/5/27 
الس�اعة العارشة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 2817/ب/2017

التاريخ 2018/5/16
اعالن

املدعية / نظيمة ابراهيم عبد الرسول
املدعى عليه / سوسن باقر محمد وحيدر صالح نارص

تبيع محكمة بداءة البرصة باملزايدة العلنية العقار تسلسل 
11/343 الخليلي�ة ومس�احته 243 م2 وان�ه عب�ارة ع�ن 
قطعة ارض خالية من املش�يدات تق�ع يف منطقة الخليلية 
وعىل ش�ارع فرعي مبلط تحيط به الدور السكنية فمن له 
رغب�ة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة مع دف�ع التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيم�ة املقدرة والبالغة للعقار 
اربعمائة وخمسة وعرشون مليون ومائتان وخمسون الف  
دينار المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الساعة الثانية 
ع�رش من ظه�ر اليوم الخام�س عرش التايل لن�رش االعالن 

ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة ابي صيدا 
العدد : 94/ب/2017
التاريخ 2018/5/14

اعالن
نظ�را الكتس�اب الحكم الص�ادر عن هذه 
الدرج�ة  بالع�دد 94/ب/2017  املحكم�ة 
القطعي�ة واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار 
بيع�ا باملزاي�دة العلني�ة وتوزي�ع صاح�ب 
الثم�ن  ع�ىل ال�رشكاء ل�ذا ق�رر االع�الن 
ع�ن بي�ع العق�ار املرق�م 252 مقاطع�ة 
45 زه�ريات ن�رشا بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميتني وع�ىل الراغب يف ال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
ما لم يك�ن من الرشكاء خ�الل مدة النرش 
البالغة ثالثون يوما وس�تجري يوم املزايدة 
يف الي�وم االخري من النرش يف تمام الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا ويتحمل املشري رسوم 

الداللية والتسجيل 
القايض

سعد جزاع حسني
االوصاف : ان العقار يتكون من ثالث غرف 
مع صحيات مساحته 126 علما ان العقار 

قديم وغري صالح للسكن حاليا
موقع العقار : الزهريات 

قيمة االرض : س�بعة ماليني وخمس�مائة 
وستون الف دينار

قيمة البناء 
اربعة ماليني دينار

�����������������������������������
مجلس القضاء االعىل

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

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1029/ب/2017

التاريخ 2018/4/20
اىل / املدعى عليه /حيدر مصطفى عبود

تبليغ بالصحف
اقام املدع�ي الويص عىل امل�رصف البرصة 
لوظيفت�ه  اضاف�ة   / لالس�تثمار  ال�دويل 
الدع�وى البدائية املرقمة 1029/ب/2018 
ض�دك مدعي�ان فيه�ا بانك قمت بس�حب 
تس�هيالت مرصفي�ة م�ن م�وكيل مرصف 
الب�رصة بقيم�ة ) 15,300,000( خمس�ة 
ع�رش مليون وثالثمائة الف عىل ان تس�دد 
املبلغ عىل ش�كل اقس�اط وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي بالل 
س�عدون ورشح املجل�س البل�دي ملنطق�ة 
محل�ة الس�اعي تقرر تبليغ�ك بصحيفتني  
يوميت�ني محليت�ني للحض�ور اىل س�احة 
املحكمة يوم املرافعة املوافق 2018/5/27 
الس�اعة الع�ارشة صباح�ا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 490 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه / عماد فاضل مهداوي 

يس�كن محافظة بغداد – ح�ي القاهرة م 
307 ش 33 د 1 – مجه�ول مح�ل االقام�ة 

حاليا .
للدع�وى الرشعية املقامة م�ن قبل املدعية 
) اري�ج فاضل عليوي ( امام هذه املحكمة 
تطلب فيها الحكم بتايي�د حضانة الطفلة 
) رحم�ة عماد فاض�ل ( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
من مركز رشطة حي القاهرة وتاييد اشعار 
مخت�ار محلة 307 وكت�اب املجلس املحيل 
لحي القاه�رة وملجهولية مح�ل اقامتك يف 
الوق�ت الحارض فقد قررت ه�ذه املحكمة 
صحيفت�ني  يف  الن�رش  بواس�طة  تبليغ�ك 
محليت�ني للحضور يف موع�د املرافعة 27 / 
5 / 2018 الس�اعة الثامن�ة صباحا وامام 
ه�ذه املحكمة وبعكس�ه تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا .
القايض 

تحسني عيل ذيبان
�����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 2862/ب/2017
التاريخ 2018/5/16

اعالن
املدعية / نظيمة ابراهيم عبد الرسول

املدعى عليه / سوس�ن باقر محمد وحيدر 
صالح نارص

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة باملزاي�دة 
العلنية العقار تسلس�ل 12/343 الخليلية 
ومس�احته 243 م2 وانه عبارة عن قطعة 
ارض خالي�ة من املش�يدات تقع يف منطقة 
الخليلية وعىل ش�ارع فرع�ي مبلط تحيط 
به الدور الس�كنية فمن ل�ه رغبة بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املحكمة مع دفع التأمينات 
القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
والبالغة للعقار اربعمائة وخمسة وعرشون 
مليون ومائتان وخمس�ون الف  دينار المر 
هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الس�اعة 
الثانية عرش من ظهر اليوم الخامس عرش 
التايل لنرش االعالن ويتحمل املش�ري اجور 

املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف املحمودية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم  اىل هذه املديرية لغرض تسجيل 
العقار  رقم القطعة 575/1 مقاطعة )15( الرضوانية 
جنس�ها زراعية تس�قى  س�يحا تزرع بالخرضوات 
املال�ك او املت�رصف وزارة املالي�ة وح�ق الترصف اىل 
العراق�ي حكمت عبد الرؤوف مه�دي فعىل كل يدعي 
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم 
ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة 30 يوما 

من نرش هذا االعالن .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

اعالنمديرية تنفيذ الشامية
تنفيذ / 28

رقم االضبارة / 2014/323
التاريخ / 2018/4/26

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الدجيل 

اعــالن  
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الدجي�ل حصة املدين من العقار تسلس�ل 
30 / م 4 حيالي�ني الواق�ع يف الطارمي�ة العائ�د للمدين س�عاد 
عزيز عل�وان املحجوز لقاء طل�ب الدائن عبد الجب�ار نجم عبد 
الله البال�غ 49,446,000 مليون دينار تس�عة واربعون مليون 
واربعمائ�ة وس�تة واربعون الف دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مستصحباً معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري 
املواصفات :-

املنفذ العدل 
1- موقعه ورقمه :- الطارمية 30 / م 4 حياليني

2- جنسه ونوعه :- ارض زراعية
3- حدوده واوصافه :-

4- مشتمالته :-    
 5- مساحته :- 7 دونم املساحة الكلية حصة املدينة 1 دونم

 6 - درجة العمران :-   
 7- الشاغل :- ال يوجد شاغل

8- القيمة املقدرة :- 50,000,000 خمسون مليون دينار عراقي

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الدجيل 

اعــالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الدجي�ل حصة املدين من العقار تسلس�ل 
30 / م 4 حيالي�ني الواق�ع يف الطارمي�ة العائد للمدين س�عاد 
عزي�ز علوان املحجوز لق�اء طلب الدائن عب�د الجبار نجم عبد 
الل�ه البالغ 49,446,000 مليون دينار تس�عة واربعون مليون 
واربعمائ�ة وس�تة واربعون ال�ف دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مستصحباً معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري 
املواصفات

املنفذ العدل 
1- موقعه ورقمه :- الطارمية 30 / م 4 حياليني

2- جنسه ونوعه :- ارض زراعية    
3- حدوده واوصافه :-

4- مشتمالته :-    
 5- مساحته :- 7 دونم املساحة الكلية حصة املدينة 1 دونم

 6 - درجة العمران :-   
 7- الشاغل :- ال يوجد شاغل

8- القيمة املقدرة :- 50,000,000 خمسون مليون دينار عراقي

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1430 / 2018 
التاريخ 20 / 5 / 2018 

اىل املنفذ عليه / بسمه حسن عيدان / يسكن العطيفية دور 
السكك قرب النقل الربي 

لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار مركز رشطة الجعيفر املرقم 8177 
يف 17 / 5 / 2018 وتأييد املجل املحيل لحي الشيخ معروف انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه اس�تناداً للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ًا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوماً 
تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
اوصاف املحرر :-

 املنفذ العدل / نضال درويش كاظم
 قرار محكمة االحوال الش�خصية يف العمارة املرقم 426 / ش / 2018 
يف 22 / 2 / 2018 واملتضم�ن الحكم باس�قاط حضان�ة املدعى عليها 
بس�مه حس�ن عيدان لطفلها الق�ارص عيل من ف�راش مطلقها املدعي 
عم�ار كاظم عباس وذل�ك فقد رشط م�ن رشوط الحضانة هو االمانة 
وع�دم قدرتها عىل الحفاظ وصيانة املحضون والزامها بتس�ليم الطفل 
اىل والده عم�ار كاظم عباس كونه هو االجدر بحضانته ورعايته وذلك 

حفاظاً عىل مصلحة املحضون

رقم االضبارة 52 / 2018
التاريخ 6 / 5 / 2018 

تعل�ن اللجنة اع�اه عن تاجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية احلمدانية وفقا 
الحكام القانون )21(  لسنة 2013 املعدل وبطريقة املزايدة العلنية فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية 
احلمدانية وخال مدة )30( يوم تبدا من اليوم التايل لنشر االعان بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نش�ر االعان واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام 
العقد خال مدة ثاثون يوم من تاريخ تصديق قرار االحالة وخبافه يعترب املستأجر ناكا ويعاد االعان عن تاجر 
امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادره 

اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية احلمدانية 
ماحظة / مدة االجيار حمطة التعبئة ملدة ثاث سنوات ما عدا الكازينو ملدة سنة واحدة فقط.

العقارات 
1 / تاجري حمطة تعبئة وقود املشيدة على القطعة املرقمة 819/2 م155 طريق اخلضر ومبساحة 3045م2

2/ تاجري كازينو العوائل السياحي املشيد على القطعة املرقمة 839/1م150 تلول ياثة ومبساحة 2000م2
3 / تاجري س�احة الغاز والنفط االبيض املشيدة على القطعة املرقمة 416/22م144 كرمليس اجلنوبية ومبساحة 

1400 م2
الشروط املطلوبة للدخول باملزايدة لتاجري حمطة التعبئة الوقود وساحة الغاز والنفط االبيض
1 � يقدم طالب التاجري املوافقة املبدئية من شركة املنتجات النفطية للدخول يف املزايدة 

2  � يقدم طالب التاجري صك مصدق او خطاب ضمان ملصلحة مديرية بلدية احلمدانية مببلغ قدره )مخس�مائة 
مليون دينار( بالنسبة حملطة التعبئة و )مائتان ومخسون مليون دينار( بالنسبة لساحة بيع الغاز والنفط االبيض

3 � ان يكون املتقدم حاصل على شهادة االعدادية فما فوق

مديرية بلديات 
حمافظة نينوى

تنويه
احلاق�ا باعاننا االول )47( املنش�ور يف 
جريدة املس�تقبل العراق�ي  بعددها املرقم 
)1662( يف 2018/4/29 كنا قد ذكرنا 
يف املاحظة ان كاف�ة الفقرات يف ادناه ما 
عدا الفقرة )9( يكون التاجري بصورة مؤقته 
وبدون مش�يدات ثابتة خطأ والصحيح هو 
كافة الفقرات ادناه م�ا عدا الفقرات )5 

و6و8( وليس )9( لذا اقتضى التنويه

 جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

اعالن اول )55( التاريخ 2018/5/17
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الـزوايـا الـمـخـفـيـة فـي كـتـب بـورخـيـس

إىل  للع�ودة  مقبول�ة  إذن  الذرائ�ع  كل 
بورخي�س... إىل س�رته الت�ي ل�م ينضب 
ُمع�ن مفاجآته�ا بع�د أكث�ر م�ن ثالث�ة 
عق�ود ع�ىل رحيله يف خواتي�م الربيع عىل 
ضف�اف بحرة جني�ف التي يرق�د رفاته 
يف مقربته�ا... أو إىل خواب�ي كتاباته التي 
ما زالت املنه�ل الفكري األول ملعظم أدباء 
اإلس�بانية، وما انفّكت تتكّشف عن أغوار 

غر مسبورة تعبق بعطر البدايات.
ال�ذي  األرجنت�ن  عبق�ري  ع�ن  الجدي�د 
رفض�ت نوبل أن تكّحل س�جلها بتتويجه 
لِم�ا ُزِعم عن ش�طط فكره الس�يايس إىل 
اليمن، ه�و كتاب عن الكت�ب التي عاش 
بجانبه�ا وواظب ع�ىل قراءته�ا وتدوين 
مالحظ�ات عىل متنها. ويف موقع بارز بن 
تل�ك املؤلفات األثرة لدي�ه، كتاب »أعمدة 
الحكم�ة الس�بعة« الذي وضع�ه توماس 
إدوارد لوران�س امللق�ب بلورانس العرب. 
ويتبّن من املالحظات املّدونة عىل هوامش 
املجلّد أن بورخي�س كان معجباً بلورانس 
ال�ذي يس�ّميه »فاتح العقب�ة«، وأنه كان 
يشعر ببعض الغرة منه ألن زوجته مارّيا 
كوداما كانت ولهانة بشخصية املمثل بيرت 
أوت�ول الذي لع�ب دور لوران�س يف الفيلم 

الش�هر، رغم أن بورخي�س كان يذكرها 
بأن املمثل، كما الش�خصية األصيلة، كانا 
قصرَي القامة »... وأنِت تعش�قن طوال 

القامة يا مارّيا«.
م�ن الكت�ب األخ�رى الت�ي كان�ت ترافق 
بورخيس يف حلّه وترحاله »حياة أوسكار 
وايلد« وأعمال مختارة لكوكتو، إىل جانب 
نسخ من اإلنجيل والقرآن وبعض املؤلفات 
البوذي�ة، وكت�اب »ألف ليل�ة وليلة« الذي 
تأث�ر به كثراً كما يبّن الباحث والش�اعر 
عي�ى مخل�وف يف مؤل�ف له ح�ول هذا 
املوضوع. ثم هن�اك »الفردوس املفقود«، 
قمة الش�عر امللحم�ي باللغ�ة اإلنجليزية 
لجون ميلت�ون الذي هو أيضاً فقد برصه 
)ل�م يفقد بورخيس برصه بش�كل كامل 

حتى بلوغه الثمانن(.
تقول مارّيا كوداما، التي كانت مساعدته 
ثم زوجته ورفيقت�ه حتى مماته وترشف 
اليوم عىل املؤسس�ة التي تحمل اسمه، إن 
املكتبة الشخصية لبورخيس كانت معظم 
مؤلفاته�ا باللغ�ة اإلنجليزي�ة الت�ي كان 
يتقنها منذ الصغر، ورثها عن أبيه وجدته 
الربيطانية وكان ُجلّها يف الدين والفلسفة. 
وتضيف أنه كان شغوفاً بقراءة سبينوزا، 

وينع�م بمطالعة القص�ص الخيالية مثل 
»جزيرة الكنز« لستيفنسون الذي كان يعد 

»... اكتشافه منبع سعادة ال ينضب«.
تع�ود العالق�ة الخاص�ة ب�ن بورخي�س 

والكت�ب إىل س�نوات الحداث�ة الت�ي كان 
يميض خاللها س�اعات طويل�ة يف مكتبة 

وال�ده الت�ي قال عنه�ا: »أعتق�د أنني لم 
أخرج منها أبداً«. وكان يعترب أن »من كل 
األدوات التي اخرتعها اإلنسان، الكتاب هو 
أعظمه�ا. كل ما عداه امتداد لجس�ده... 
وح�ده الكت�اب امت�داد لخي�ال اإلنس�ان 
وذاكرته«. يف ع�ام 1914 وضع واحداً من 
أغ�رب مؤلفاته »أم�ن مكتبة بابل« حول 
مكتبة متخّيلة تحوي كل ما يف العالم من 
كتب، املكتوب منها وما س�يكتب، موّزعة 
بش�كل عش�وائي تتداخ�ل في�ه املؤلفات 
والنص�وص من غر قاع�دة ألن »املعارف 
واآلداب مكتوب�ة أفكاره�ا وأرساره�ا يف 

الكون... قبل أن ُتكتب«.
حي�اة  تك�ن  ل�م  أيض�اً  السياس�ة  ويف 
بورخي�س خالية من األلغ�از. كان يقول 
إن »السياس�ة يشء واألخالق يشء آخر«، 
ويع�د الديكتاتورية أبش�ع األنظمة ألنها 
»ال تأت�ي بالعن�ف والقم�ع فحس�ب، بل 
بالغب�اء أيض�اً«. وعندم�ا وق�ف يف وج�ه 
نظ�ام الجنرال ب�رون، أُعفي من منصبه 
كمدير للمكتبة الوطنية وُعّن مفتش�ًا يف 
أس�واق الطيور الداجن�ة يف مدينة بوينس 
آي�رس! لكن�ه قِب�ل الدكت�وراه الفخرية 
من ديكتاتور تش�ييل الجنرال بينوش�يه، 

وعندم�ا كان مدرِّس�اً رفض املش�اركة يف 
حفل لتكريم تيش غيفارا يوم مقتله.

ويف  األرجنت�ن،  يف  الكّت�اب  م�ن  العدي�د 
أم�ركا الالتيني�ة، يعتربون أنه�م جميعاً 
»أبن�اء بورخي�س«، لك�ن بورخيس كان 
يعت�رب أن ثم�ة مبالغة كب�رة يف امتداحه 
ككات�ب، ويق�ول: »فليتباهى غ�ري بما 
ُوض�ع من كتب، أن�ا يل أن أتباهى بالكتب 
التي قرأته�ا«. والكتاب الذي صدر مؤخراً 
بعن�وان »مكتب�ة بورخيس« يس�تعرض 
نخب�ة م�ن املؤلف�ات املحفوظ�ة اليوم يف 
املؤسس�ة التي تحمل اس�مه يف العاصمة 
األرجنتيني�ة وتديرها مارّي�ا كوداما التي 
وضع�ت مقّدم�ة الكتاب، حيث تش�ر إىل 
تأثره أيض�اً بالكوميديا اإللهي�ة لدانتي، 
وبع�ض مؤلفات كون�راد واومربتو إيكو، 
وكيبلينغ الذي كان يكّن له إعجاباً شديداً 
ويتفق معه يف أن »املرء ال يفش�ل بقدر ما 
يعتق�د وال ينجح بقدر ما يتخّيل«. وتذكر 
أمين�ة أرساره أن عالقت�ه بالكت�ب كانت 
حس�ّية »... يوليها عناي�ة فائقة ويتمّتع 
بمالمس�تها... وبعد أن فقد البرص بشكل 
نهائي ظ�ّل يعرف موضع كلٍّ منها عندما 

كان يطلب إحضارها«.

يع�ّد الكاتب األمركي ت�وم وولف )1930 
– 2018( ال�ذي رح�ل اإلثن�ن امل�ايض يف 
نيوي�ورك أحد أب�رز املنّظري�ن للصحافة 
الحديثة كأسلوب لكتابة األخبار والقصص 
الصحافية يف ستينيات وسبعينيات القرن 
امل�ايض، قبل ان يتج�ه إىل الرواية ويصدر 
عمله األول بعنوان »ش�علة م�ن الغرور« 

عام 1987.
ُولد الراح�ل يف مدينة ريتش�موند يف والية 
فرجيني�ا، ودرس األدب واألنثروبولوجي�ا 
حيث ن�ال درج�ة الدكتوراه ع�ام 1957 
عن أطروحت�ه التي حملت عنوان »رابطة 
الكّت�اب األمركي�ن: النش�اط التنظيمي 

الش�يوعي لدى كّت�اب أمركا ب�ن عامي 
1929-1942«، واشتهر بكتاباته يف النقد 

الثقايف منذ تلك املرحلة.
بدأ حياته مراسالً صحافياً رغم العروض 
التي تلّقاها للعمل مدّرس�اً جامعياً، حيث 
عمل يف صحيفة »واش�نطن بوس�ت« منذ 
عام 1959، ثم انتقل إىل صحيفة »نيويورك 
هرال�د تريبي�ون« يف بداي�ة الس�تينيات، 
وبدأ يش�ّجع محّرريها ع�ىل التمرّد وكرس 
التقليدي�ة، وكت�ب  القوال�ب الصحافي�ة 
حينها عدداً من التحقيق�ات الالفتة التي 
تعتم�د ع�ىل البن�اء املش�هدي والحوارات 
املوس�عة ونْق�ل وجه�ات نظ�ر متعددة، 

والذه�اب نح�و تقدي�م وص�ف تفصييل 
للحياة الشخصية لألفراد الذين يتّم تناول 

قضاياهم.
راك�م وول�ف رؤيت�ه الخاص�ة للصحافة 
الحديث�ة عرب تكريس منهج�ه يف تتبع ما 
أس�ماه »الظ�الل«؛ أي الخلفي�ات املؤثرة 
يف مجريات األحداث الت�ي يجب مراقبتها 
ع�ىل مدى ف�رتة زمني�ة ممت�ّدة ومالزمة 
األش�خاص الفاعلن فيها، بحسب وجهة 
نظ�ره، بحي�ث يصب�ح الصح�ايف رشيكاً 
معني�اً يف م�ا يكتب عن�ه، وأكث�ر تفاعالً 
مع تفاصيل�ه، وغر منفص�ل عن الناس 

وقضاياهم.

أصدر عام 1973 كتاباً بعنوان »الصحافة 
الحديثة«، أرشف عىل إع�داده وتحريره، 
ويتضّم�ن قطع�اً لع�دد من أب�رز الكتاب 
م�ن أمثال تروم�ان كابوت�ي، وهنرت س. 
ثومبسون، ونورمان ميلر، وغاي تاليس، 

وجوان ديدون وغرهم.
نال شهرته خارج أوساط الصحافة حن 
نرش روايته األوىل »شعلة من الغرور« التي 
حّول�ت إىل فيلم س�ينمائي، وفيه�ا يقّدم 
وصفاً دقيق�اً ملدينة نيوي�ورك وتوتراتها 
العرفي�ة وتبايناته�ا الطبقية يف أس�لوب 
س�اخر، م�ن خ�الل رسد قصة بس�يطة 
وعاب�رة حول ش�اب أس�ود تصط�دم به 

سيارة كان يقودها شخص أبيض اللون، 
فيتّم فتح التحقي�ق يف الحادثة، وبالبحث 
عن الس�يارة يتبن أن مالكها رجل أعمال 
ثري، وبس�ؤاله عن مكان تواجده يف وقت 
الح�ادث، يخاف م�ن ذك�ر الحقيقة ألنه 

كان مع عشيقته املتزوجة.
له كتاب�ان حول تح�ّوالت الف�ن الحديث 
»الكلم�ة  هم�ا:  املعماري�ة،  والهندس�ة 
املرس�ومة« )1975(، و«من باوهاوس إىل 
بيتنا« )1981(، إىل جانب أعماله الروائية: 
»رج�ل كام�ل« )1998(، و«أنا ش�ارلوت 
س�يمونز« )2004(، و«الع�ودة إىل ال�دم« 

.)2012(

شوقي الرّيس 
يف كل عودة إىل قراءة أعمال بورخيس اكتشاٌف لحرف جديد يف أبجدية نعرفها، أو لزاوية مخفّية يف مشهد ألِفناه. »... من والدي تعلّمت أن الكلمات ليست 
مجرد وس�يلة للتواصل بن البرش، بل هي رموز وألغاز... وس�حٌر يرفرف عىل أغصان موس�يقى مالئكية« كان يقول صاحب »األلِف« الذي رأى الجّنة عىل 

شكل مكتبة ال يرتادها سوى أنقياء الذهن واملسكونن بالخيال.

العراق مكان يف »أربع خطوات« تشكيلية

»كتاب املوتى« ... هكذا كان خيرج املرصيون إىل النهار

توم وولف يرحل ويقطع اخليط بني الرواية والصحافة اجلديدة

آالء حسانين 

»كت�اب املوت�ى« أو »إنجي�ل املرصي�ن« أو »الخروج 
إىل النه�ار«. كت�اب عرفه املرصيون القدماء وش�ّكل 
رفيقه�م يف موتهم أثن�اء رحلتهم إىل الخل�ود. تعالوا 

نتعرف أكثر إىل ما يحتويه هذا الكتاب.
من�ذ بداية التاري�خ، س�عى اإلنس�ان إىل الوصول إىل 
إجابات عن أس�ئلته الفطرية بش�أن الطبيعة واملوت 
والبع�ث. كل اآلثار ت�دل عىل ما اختزنت�ه الحضارات 
القديم�ة م�ن اعتق�ادات، ومنها الحض�ارة املرصية 

حتى نزول األديان السماوية الثالثة.
فق�د ع�رف املرصي�ون القدم�اء م�ا يس�مى »كتاب 
املوتى«، وهو أقدم كتاب يتضمن تعاويذ وإرش�ادات 
ظه�رت فصوله ابتداًء م�ن عرص الدول�ة الفرعونية 
الحديثة حتى سقوط األرسة ال�� 26، وال تزال نسخة 

منه محفوظة يف املتحف الربيطاني.
الكتاب الذي منحه املرتجمون الغربيون اس�م »كتاب 
املوتى«، أطل�ق عىل نصوصه يف البداية اس�م »إنجيل 
املرصي�ن«، إال أّن اس�مه األص�يل ه�و »الخ�روج إىل 
النه�ار«، حي�ث كان لس�ان الراح�ل يف أرض م�رص 
القديم�ة يقول يف الكت�اب: »باألمس أنج�زت حياتي 

واليوم أعود يف النهار«.
يتضم�ن الكتاب نحو 200 ترنيم�ة لآللهة ُكتبت عىل 
ورق ال�ربدّي، وتعاوي�ذ س�حرية كان�ت ُتنق�ش عىل 
جدران املقابر أو عىل التوابيت، وقد حرص املرصيون 
قديم�اً ع�ىل تكلي�ف كهن�ة التحني�ط والدف�ن إعداد 
»كت�اب املوتى« الخ�اص بهم، بحيث يذكر فيه اس�م 
الش�خص واس�ما والده ووالدته ووظيفته يف الدنيا، 

وذلك اس�تعداداً ليوم وفات�ه، وإعداد طقوس نقله إىل 
مقربت�ه. لم يكن متاحاً ل�كل املرصين الحصول عىل 
هذا الكتاب بسبب تكلفته العالية، ولذلك اختصت به 
طبق�ة معينة من النبالء واملوظف�ن وخّدام اآللهة يف 

املعبد.
ويبدو أن أسطورة إيزيس وأوزوريس كان لها أثرها يف 
»كتاب املوتى«، إذ استمرت حارضة يف وعي ووجدان 
املرصي�ن آلالف الس�نن، فأخ�ذ الكت�اب رشعيت�ه 

الروحية والفلس�فية منه�ا. فأوزوريس الذي آمن به 
أه�ل مرص عاش عىل األرض ومات ميتة قاس�ية، ثم 
ق�ام من بن األموات. ومذ ذاك مّث�ل رمزاً لألبدية بعد 
مقتله عىل يد ش�قيقه ست )رمز الرش والظلم( الذي 
مزقه اىل أشالء، يف حن بقيت حبيبته وزوجته إيزيس 

تجمع أشالءه لسنوات اىل أن بعث من جديد.
وتضم النصوص تعاويذ وتمائم وأناش�يد وطقوس�اً 
ودعوات، كما تضم الس�رة الذاتية للمتوفىَّ والرسائل 
املرس�لة إليه من ذويه، وكل الهدف أاّل يشعر بالغربة 
والعزل�ة، وأن يتمّكن من تخط�ي العقبات واملخاطر 
التي س�تصادف روحه أثناء رحلت�ه إىل األبدية، فتدله 
عىل الوس�ائل التي يتعن علي�ه اتباعها ليتمم رحلته 

بنجاح.
لقد أظه�رت برديات »كتاب املوت�ى« أو »الخروج إىل 
النه�ار«، أن قدماء املرصين قد آمنوا بالبعث والحياة 
بعد املوت، وكذلك الثواب والعقاب، والجنة والجحيم، 
وه�ذا ورد بالتفصي�ل يف بردية حونف�ر*. كما صّور 
الكتاب املخلوق�ات املخيفة التي تت�وىّل تعذيب امليت، 
ومحاسبته، ووزن قلبه يف املحاكمة، أمام مجلس اإلله 
أوزوريس )والد فرعون(، وهي اللحظة الحاس�مة يف 
ي�وم الحس�اب. ففي ح�ال اجتيازه بنج�اح، يصبح 
امليت واح�داً من األموات املبارك�ن، والقلب هنا، هو 
رم�ز لذكاء امليت وعواطفه وعقل�ه، وهو املكان الذي 

يحوي جوهر أعماله.
وقد قّدس املرصي�ون القدماء القلب، وحرصوا عليه، 
ففي أثن�اء عملية الدفن، كانوا يفرغون الجس�د من 
كل األعض�اء، حت�ى الدم�اغ، إذ ل�م يعن لهم ش�يئاً، 
باس�تثناء القلب. فقد عملوا عىل حمايته باس�تخدام 

وصايا منقوشة عىل خنفس�اء � والخنفساء عندهم 
تعد رمزاً للشمس - وتوضع عىل قلب امليت عند دفنه: 
ل�م أكذب، ل�م أرسق، لم أغش، وقلب�ي طيب وبريء. 
وحاملا يجتاز امليت اختبار القلب يؤَذن له بالدخول إىل 

الفردوس، إىل حقل القصب املبارك.
يبّن لنا »كت�اب املوتى« لدى قدماء املرصين العقائد 
الدينية التي كانت تشغلهم طوال حياتهم. فقد كانوا 
ينظ�رون إىل املوت بوصفه ج�زءاً ال يتجزأ من الحياة 
ومكم�اًل لها. فيس�تعدون للموت كما يتع�ّن عليهم 
ليعربوا نح�و الحياة األبدية، حيث ال أمراض وال تعب 
وال شيخوخة، بل ويكون واحدهم رفيقاً لآللهة يأكل 

ويرشب معها يف بعض املناسبات.
وهنا، نورد دعاًء ُدّون عىل إحدى برديات الكتاب حيث 

يدافع به املّيت عن نفسه:
»الس�الم عليك أيها اإلله األعظم إله الحق. لقد جئتك 
ياإلهي خاضعاً ألش�هد جاللك، جئتك يا إلهي متحلياً 
بالحق، متخلياً عن الباطل، فلم أظلم أحداً ولم أس�لك 
سبيل الضالن، لم أحنث يف يمن ولم تضلني الشهوة 
فتمت�د عيني لزوجة أح�د من رحمي ول�م تمتد يدي 
مل�ال غري. لم أقل كذباً ولم أكن لك عصياً، ولم أس�ع 
يف اإليق�اع بعبد عند س�يده. إني ياإله�ي لم أجع ولم 
أب�ك أحداً، وما قتلت وما غدرت، بل وما كنت محرضاً 
عىل قتل، إن�ي لم أرسق من املعابد خبزها ولم أرتكب 
الفحشاء ولم أدّنس ش�يئاً مقدساً، ولم أغتصب ماالً 
حرام�اً ولم أنته�ك حرمة األموات. إني ل�م أبع قمحاً 
بثم�ن فاحش ولم أطفف الكيل. أنا طاهر، أنا طاهر، 
أنا طاهر. وما دمت بريئاً من اإلثم، فاجعلني يا إلهي 

من الفائزين«.

»أربع خطوات« عنوان املعرض الجماعي 
الذي افتتح يف التاسع من الشهر الجاري 
وتحتضت�ه »قاع�ة الواس�طي« يف مركز 
بغ�داد،  يف  والفن�ون«  للثقاف�ة  »بالي�ت 
بمش�اركة أربع�ة تش�كيلين ه�م: عالء 
الدين محمد كاظم )1984(، ووسام عبد 
ج�زي )1982(، وحيدر فاخ�ر )1986(، 

ومثنى طليع )1980(. 
يلفت بيان املركز إىل أن »الثيمة األساسية 
يف األعم�ال املعروض�ة ه�ي امل�كان بكل 
تجليات�ه، إذ يس�عى الفنان�ون إىل تقديم 
صياغ�ات  ذات  جدي�دة  برصي�ة  رؤي�ة 
مع�ارصة ق�ادرة ع�ىل طرح تفس�رات 
فلس�فية وجمالية حول املكان »العراق« 
كوطن وتاريخ وحارض وعالقة اإلنس�ان 

به«.
يش�ارك كل فنان بخمس�ة أعمال، حيث 
تحتفي لوحة الفنان حيدر فاخر الحاصل 
ع�ىل ماجس�تر الرس�م م�ن »جامع�ة 
طهران« باللون؛ البني واألخرض واألورق 
ع�ىل نحو رئييس، ضمن أس�لوب تعبري 
يقّدم مقارب�ات واقعي�ة يربزها توظيف 

الكتاب�ات والرموز عىل س�طح لوحت�ه التي توحي 
بأنها طباعة غرافيكية لكنها جزء من تكوين العمل 

األصيل، وكأن هناك عاملن متداخلن األول يش�ر إىل 
الطبيعة وجمالياتها والثاني إىل حضور اإلنسان بما 

تتضمنه من تأويالت فلسفية.

يذهب وس�ام عب�د جزي خري�ج »أكاديمية الفنون 
الجميل�ة« يف بغ�داد، إىل اس�تحضار امليثولوجي�ا يف 
لوحات�ه الت�ي تظهر ش�خصيات بمالم�ح صارمة 

حي�ث تص�ّور إحداه�ا رجالً يمس�ك 
بث�وٍر يتفلّ�ت من�ه لركب�ه، وثاني�ة 
تمّث�ل ش�خصاً ف�وق بس�اط الريح 
بينم�ا الطر ت�أكل من يدي�ه، وثالثة 
حملت عنوان »فلسطن« وتربز ثالثة 
ش�خوص يرتدون ثياب�اً بلون األرض 
وخرضته�ا وفوق كتف أحدهم الطر 
بينم�ا يقب�ض الثان�ي ع�ىل عصاه، 

والثالث يرفع حجراً.
أما ع�الء الدين محمد كاظم الحاصل 
عىل املاجس�تر يف الفنون التشكيلية، 
فيلج�أ إىل الفانتازيا يف رس�م كائنات 
بأجس�اد برشي�ة ووج�وه حيواني�ة 
يصع�دون عىل ش�جرة، أو يس�رون 
يف فض�اءات غرائبي�ة، أو يظه�رون 
إىل  يحي�ل  بم�ا  مش�وهة  بمالم�ح 

اغرتابهم يف املكان.
من جهته، يقارب مثتى طليع خريج 
»أكاديمية الفنون الجميلة« يف بغداد، 
موضوع�ات مختلف�ة عرب اس�تعارة 
رموز من األساطر القديمة يف بالد ما 
بن النهرين، الت�ي تتمحور معظمها 
ح�ول النهر واملرأة والثور املجنح والس�مكة، وفيها 

يختط الواعي بالعجائبي.

حّول�ت تغطية حنة أردنت ملحاكمة أدولف أيخمان، وهو مس�ؤول نازّي كان 
متخفّي�اً يف األرجنتن، إىل كتاب مثر للجدل، أعلنت وجوٌه صهيونّية ويهودّية 

موقفاً معادياً له قبل صدوره.
كت�اب »أيخمان يف الق�دس« صدر عن دار الس�اقي، يف ترجمة عربية أنجزها 

الكت�اب  أحم�د زع�زع، ويرص�د 
محاكم�ًة »مش�هدّية« هي أقرب 
إىل ع�رض مرسحي، وكّل ذلك مع 
هام�ش بس�يط ج�داً للمجازفة 

بصدور حكم غر متوقع.
أكث�ر من 121 جلس�ة جهد فيها 
أيخمان،  االّدع�اء لتضخي�م دور 
خدم�ة مل�ا أراده ب�ن غوري�ون، 
رصدته�ا أرندت بع�ن الناقد، ما 
ب�»الّتعاطف مع  جعلها مّتهم�ة 
املج�رم الن�ازّي«. فق�د رأت أن�ه 
»أتفه« م�ن أن يفّكر يف معنى ما 
يفعل�ه، ح�ارصاً نفس�ه يف آلّيات 
الّتنفي�ذ. كم�ا ُنظ�ر إليه�ا بريبة 
بس�بب انتقاده�ا دور »املجالس 

اليهودّية«.

صافية الحلو
ترجمة ستيفاني دالل

إرث
هل اخرتعْت أمهاتنا الوحدة

أم هي من جعلت منهن أمهاتنا
أأنجَبَنا الصمت

أم البح�ث فق�ط ع�ن تفس�ر لهذا 
السكوت؟

أمن غر املجدي الصالة ألخوتنا
بلغة لم يتعلموها قط

بنات من نحن
إن كنا نشيخ قبل أمهاتنا؟

هل كان ألجلهم أن سّموا أجدادنا
أبناء كانون الثاني

يصّفهم املستعمر رتالً
ويمنحه�م س�نة ميالده�م حس�ب 

طولهم ال جواب
ننحدر من رجاٍل

ال يعلمون متى ولدوا
ونساء ُعرِْضَن عليهم يف الصور

أبناءهم غادروا البالد
جربوا العاطفة

فأنجبوا بنات مليئات بلغة خاطئة
آخرون

نبدأ ألن العوالم التي قبلنا قد انتهت
أحياناً بشكل مفاجئ

وأحياناً أخرى باالحرتاق
يف بع�ض األوق�ات نكون ق�د نجونا 

والتقينا أحياناً أخرى ال أنجو أنا
م�رات ق�د تصب�ح أفض�ل وربما ال، 

وتشعر باإلرهاق من رائحة دخاني
املوت�ى يرضب�ون يل ج�ذوراً يف املدن 

الغريبة
أتمنى لو تأتي للزيارة

أزيُح األشباح جانباً
ألفسح لك مجاالً يف الرسير

أتسلّق فوق جسدك النائم وأتوضأ يف 
العتمة

أركع وأقول أنا آسفة
اس�تمع إىل رج�ل يداعب أوت�ار عود 

محفور ومطيل
الصوت سائل يملئني

تستيقظ، وأنا أبكي
لن أدعك تسمع األغنية

تستيقظ، وأنا أصيل
أردد تميمًة دون أن أقّدم لك الرتجمة

بورتريه شخيص كخريطة
وما البلد إال رسُم خٍط

اليوم أرسم خطاً اسود سميكاً حول 
عينّي

فهما بلٌد! وخطاً أحمر س�ميكاً حول 
شفتّي

فُهم�ا بل�ٌد! والس�كن الت�ي تقطع 
البص�ل ترس�م خط�اً سلس�اً ع�رب 

إصبعي
وذلك بلد أيضاً!

والقماش الضيق يحّز خطاً أرجوانياً 
ناعماً يف بطني

وعندم�ا ابتس�م كأم�ي خٌط أس�ود 
صغ�ر يظه�ر للحظة بن أس�ناني 

األمامية ومقابل كّل بلٍد خرسته
أصنع بلداً آخر.

»أخيمــان فـي القـدس« حماكمـة 
»مشهدية« يف كتاب مثري للجدل

قـصـائــد
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فرصة التغيري يف الشهر الكريم
د. محمد بن عبد الله 

رمض�ان غيرن�ي الحم�د لل�ه، والصالة 
والسالم على رس�ول الله وعلى آله ، أما 

بعد:
فاألي�ام تم�ر م�ر الس�حاب، وتمض�ي 
السنون س�راًعا، وُجلُّنا في غمرة الحياة 
ساهون، وقلَّ من يتذكر أو يتدبر واقعنا 
ومصيرنا، م�ع أننا نقرأ قول الله تعالى: 
}َوُهَو الَِذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِخلَْفًة لَِمْن 
َر أَْو أََراَد ُش�ُكوًرا{ ]الفرقان:  أََراَد أَن َيذَّكَّ

.]62
والمس�لم ف�ي عم�ره المح�دود وأيامه 
القصيرة في الحياة قد عوضه الله تعالى 
بمواسم الخير، وأعطاه من شرف الزمان 
والمكان ما يس�تطيع ب�ه أن يعوض أي 
ق الس�تغاللها  تقصي�ر في حياته، إذا وفِّ
والعمل فيها، ومن تلك المواس�م ش�هر 

رمضان المبارك.
َها الَِذيَن آَمُنوا ُكِتَب  يقول الله تعالى: }َيا أََيُّ
َياُم َكَما ُكِت�َب َعلَى الَِذيَن ِمن  َعلَْيُك�ُم الصِّ

َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن{ ]البقرة: 183[.
إنه ن�داء رباني حبيب لعب�اده المؤمنين 
يذكره�م بحقيقتهم األصيل�ة، ثم يقرر 
بعد ذلك النداء: أن الصوم فريضة قديمة 
عل�ى المؤمني�ن بالله ف�ي كل دين، وأن 
الغاية األولى ه�ي إعداد القلوب للتقوى 
والخش�ية م�ن الله، هك�ذا تب�رز الغاية 
الكبرى من الص�وم.. والتقوى هي التي 
توق�ظ القل�وب لت�ؤدي ه�ذه الفريضة 

طاعًة لله وإيثاًرا لرضاه.
والمخاطب�ون به�ذا القرآن م�ن الرعيل 

األول ومن تبعهم بإحسان يعلمون مقام 
التقوى عند الله ووزنها في ميزانه؛ فهي 
غاية تتطلع إليها أرواحهم، وهذا الصوم 

أداة من أدواتها وطريق موصل إليها.
ولهذا الشهر الكريم من الخصائص التي 
مي�زه الل�ه به�ا دون غيره من الش�هور 
ما يس�اعد على أن يك�ون فرصة لزيادة 
معدالت التغيير والتصحيح في حياة كل 
ف�رد، بل ف�ي حياة األمة جمع�اء، يقول 

الرسول : “إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
الجن�ة وغلق�ت أب�واب النار وسلس�لت 

الشياطين”]1[.
وفي رواية أخرى: “إذا كان أول ليلة من 
رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن 
وفتح�ت أبواب الجن�ة، فلم يغل�ق منها 
ب�اب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها 
باب، وينادي مناٍد: ي�ا باغي الخير أقبل، 
ويا باغي الش�ر أقصر. ولل�ه عتقاء من 

النار، وذلك في كل ليلة”.

ه�ذه الفرصة العظيمة س�انحة في هذا 
الش�هر المب�ارك حيث تصف�و النفوس، 
وت�رق القلوب، فيئوب العب�اد إلى ربهم 

ويقومون بين يديه.
وليعلم كل منا أنه يس�اهم بقس�ط وافر 
ف�ي تردي الح�ال وتأخ�ر النص�ر إذا لم 
ينتهز فرصة رمضان لزيادة رصيده من 

الصالح�ات، وتصفية ما عليه من اآلثام، 
حيث هو لبن�ة في بناء األم�ة التي وعد 
الل�ه بتغيير واقعها إلى أحس�ن، وحالها 
إل�ى أفضل إن ه�م غيروا ما بأنفس�هم: 
}إنَّ اللَّ�َه ال ُيَغيِّ�ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ�ى ُيَغيُِّروا 
َما ِبأَنُفِس�ِهْم{ ]الرع�د: 11[.ما أحوجنا 
وقف�ة  إل�ى  كاف�ة  المس�لمين  معش�ر 
محاس�بة، كل من�ا م�ع نفس�ه في هذه 
األيام الفاضلة، نراجع أحوالنا، ال س�يما 
من أس�رف وف�رط في جن�ب الله، ومن 
�ر في حق أهله أو ح�ق من والّه الله  َقصَّ
رعايت�ه، وَمن زلّت به الق�دم وفرط في 
حقوق إخوانه المس�لمين، فلم يس�لموا 

من أذاه.
إنها فرصة ألن يتس�اءل فيها كل منا مع 
نفسه: حتى متى يبقى ضاالًّ عن صراط 
الل�ه المس�تقيم، وهو يعل�م أن الطريق 
الصحيح هو ما دعا إليه البش�ير النذير، 
وأن خالفه ونقيضه هو الضالل المبين؟! 
لماذا أكون }َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزلََها ِمْن َبْعِد 

ٍة أَنَكاًثا{ ]النحل: 92[؟! ُقوَّ
إن االس�تمرار على الح�ق والعض عليه 
بالنواجذ، والعودة إلى رحاب الله، وترك 
ما ألفته النفس من لهو وهوى قد يكون 

الفكاك منه صعًبا، كما قال الشاعر:
النفس كالطفل إن تهمله شب على *** 

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
لك�ْن ال ب�د م�ن إرادة قوية واستش�عار 
لواجب التغيير، وبخاص�ة إذا آمنَّا إيماًنا 
جازًم�ا أنن�ا معرض�ون للخطر وس�وء 
الخاتم�ة إن ل�م يتداركنا الل�ه برحمته، 
فما أحوجنا إلى الصبر والمصابرة حتى 

نلقى الله وهو عنا راٍض.
قال رس�ول الله : “إن م�ن ورائكم أياًما 
الصاب�ر فيه�ن كالقاب�ض عل�ى الجمر، 
للعام�ل فيها أجر خمس�ين”. قال�وا: يا 
رس�ول الله، خمس�ين منهم أو خمسين 

منا؟ قال: “خمسين منكم”]2[.
إننا معشر المسلمين حكاًما ومحكومين 
يج�ب أن نصطلح مع الله، وهذا الش�هر 

الكريم فرصة وأي فرصة!
الي�وم م�ن  بأمره�م  الحاكمي�ن  فم�ن 
يحارب الله ورس�وله جهاًرا نهاًرا، فأنَّى 
ن، وأّنى له أن  له أن يوفق وأنَّى له أن ُيمكَّ
ا؛  يختم له بخير، فإن كانوا مسلمين حقًّ
موا  فليعلن�وا حقيقة إس�المهم، ولُيَحكِّ
شريعة الله، وليوطدوا العزم على السير 
بهدي اإلس�الم، وليغيروا وفق منهاجه، 

فليس األمر مجرد دعوى.

الدعاوى إذا لم يق�م علي� *** �ها دليل 
فأصحابها أدعياء

وهن�ا أيًض�ا دعوة ل�كل جماع�ة أو فئة 
تنتم�ي إلى اإلس�الم وتدعو إل�ى ذلك أن 
تحق�ق والءه�ا لل�ه تعال�ى، وأن تجرد 
رأين�ا ف�ي  ، فك�م  للرس�ول  متابعته�ا 
الواق�ع من يزعم�ون أنهم م�ن الداعين 
إل�ى اإلس�الم، بينم�ا ه�م ف�ي العقيدة 

منحرفون.
وقص�ارى ما عندهم: ال�كالم والخصام 
والحزبية المقيتة واللدد في الخصومة، 
فما أح�وج المنتمي�ن إلى س�لك الدعوة 
إلى الله لتمثل اإلس�الم ف�ي منطلقاتهم 
وتعامالته�م والوالء للمس�لمين والبراء 

من أعداء الدين!
فهل يك�ون هذا الش�هر فرص�ة للعودة 
إلى الله وسلوك صراط الله المستقيم؟! 

عسى ولعل.
وأخي�ًرا.. ندعو كل مفكر وكاتب مس�لم 
ممن اتخذ الكتابة مهنة ومصدر رزق أال 
َيِزلَّ به القلم ويتبنى األطاريح المنحرفة 
واآلراء الفج�ة فيم�ا يزعمون�ه عالًج�ا 
للمش�كالت، ألننا َق�لَّ أن نجد من هؤالء 
الُكتَّاب من يس�لك الس�بيل السوّي فيما 
يس�ود به الصفحات؛ لكث�رة ما يقولون 
بال علم، ولُِجّل ما ينقدون بال فهم؛ فضالً 
ع�ن هجومه�م المتوال�ي عل�ى الدع�اة 
والطعن في نواياه�م واتهامهم بما هم 

منه براء.
فهؤالء إن كانوا غير مسلمين فليس بعد 
الكفر ذنب؛ وإن كانوا مس�لمين فعليهم 
الل�ه، وأن يستش�عروا  أن يتوب�وا إل�ى 
األمانة الملقاة عل�ى عواتقهم؛ وعليهم 
أال يتس�ببوا في أذى إخوانهم واإلس�اءة 
له�م والتحريض ضدهم ب�ال دليل، وعند 
الل�ه تجتم�ع الخصوم.فلع�ل ف�ي ه�ذا 
الشهر المبارك ما يوضح الرؤية الشاملة 
ف�ي الموقف م�ن اإلس�الم ودعاته، وأال 
يكونوا أذناًبا ألعداء الله في الهجوم على 
اإلس�الم والتخويف منه بمناسبة وغير 
مناس�بة.ولعل في هذه األي�ام الفاضلة 
ما يعي�ن على تجاوز األخطاء وتناس�ي 
اإلحن، والعودة إلى الحق وعدم التمادي 

في الباطل، وماذا بعد الحق إال الضالل؟
والله أسأل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، 

إنه على ذلك قدير، وباإلجابة جدير.

عادات وتقاليد الشعوب يف رمضان الكريم
    سميحة عبد الحليم 

م�ن مكان لم�كان تختل�ف عادات المس�لمين 
ف�ي ش�هر رمض�ان ..حي�ث تف�رض الخلفية 
الثقافية ظاللها على أجواء االحتفال ..خاصة 
بعد أنتشار االس�الم فى كل شعوب العالم من 
ش�رقه إلى غرب�ه ومن ش�ماله إل�ى جنوبه..

وتعددت اجناس المسلمين وألوانهم وأعراقهم 
وألس�نتهم وأراضيهم ، فكان بديهيا أن تختلف 
عاداتهم وتقاليدهم خصوصا أثناء هذا الشهر 

شهر الخيرات شهر رمضان المبارك .. 
وم�ع نفحات الش�هر الكريم نط�وف معا فى 
جول�ة نتع�رف فيها بعض�ا من ه�ذه العادات 
اإلس�المية الرمضاني�ة ح�ول العال�م والت�ى 

تتقارب احيانا وتتباين فى احيان اخرى ..
ولكنه�ا فى النهاية تش�ترك فى س�مة خاصة 

ترسم مالمح هذا الشهر .. رمضان كريم
فنج�د أهل موريتاني�ا يقرأون الق�رآن الكريم 

كله في ليلة واحدة..
اما في باكستان ،يزف الطفل الذي يصوم ألول 

مرة كأنه عريس .
بينم�ا تمن�ح اندونيس�يا أج�ازة للتالمي�ذ في 
األس�بوع األول م�ن ش�هر رمض�ان للتع�ود 
علي الصي�ام، ، وفى ماليزيا تطوف الس�يدات 
بالمنازل لقراءة القرآن الكريم ما بين اإلفطار 

والسحور..
مصر ..

وقبل ان نطير الى بالد المسلمين فى كل مكان 
نتوق�ف اوال ف�ى مصر لنج�د ان اب�رز مايميز 
ش�هر رمضان مد فع اإلفطار حيث تؤكد كثير 
من الرواي�ات التاريخية أن والي مصر “محمد 
عل�ي الكبير” كان قد اش�ترى ع�دًدا كبيًرا من 
المداف�ع الحربي�ة الحديث�ة ف�ي إط�ار خطته 
لبناء جيش مص�ري قوي، وفي يوم من األيام 

الرمضانية كانت تجري االس�تعدادات إلطالق 
أح�د هذه المدافع كنوع م�ن التجربة، فانطلق 
ص�وت المدفع مدويًّا في نف�س لحظة غروب 
الشمس وأذان المغرب من فوق القلعة الكائنة 
حالًي�ا في نفس مكانها في حي مصر القديمة 
جن�وب القاهرة، فتص�ور الصائم�ون أن هذا 
تقليد جديد، واعتادوا عليه، وطلبوا من الحاكم 
أن يس�تمر ه�ذا التقلي�د خالل ش�هر رمضان 
في وق�ت اإلفطار والس�حور، فوافق، وتحول 
إطالق المدف�ع بالذخيرة الحي�ة مرتين يوميًّا 
إلى ظاه�رة رمضاني�ة مرتبط�ة بالمصريين 
كل عام، ولم تتوق�ف إال خالل فترات الحروب 

العالمية.
ويس�تقر المدف�ع اآلن فوق هضب�ة المقطم، 
وهي منطقة قريبة من القلعة، ونصبت مدافع 
أخ�رى في أماك�ن مختلف�ة م�ن المحافظات 

المصرية.
وم�ن مظاه�ر ه�ذا الش�هر الكري�م ايضا فى 
مصر موائد الرحم�ن التي يبدأ العمل فيها قبل 
رمض�ان بعدة أي�ام لتكون جاهزة الس�تقبال 
ضيوفه�ا م�ن الصائمي�ن م�ع أول أيام ش�هر 
رمض�ان الكريم؛ حيث تقام الخيام الرمضانية 
والت�ى يت�م تصميمها بحيث تس�مح بالتهوية 

وتمنع المارة من رؤية روادها.
اما داخل محافظات مصر فهناك طرق مختلفة 
لالحتفال فنجد في محافظ�ة الغربية أن عددا 
من النساء يقمن بمهنة المسحراتي . في حين 
يحرص س�كان منطقة “بس�يون” على تناول 
وجبة الفس�يخ المملح والرنج�ة في آخر يوم 
من ش�هر ش�عبان ويطلقون على ه�ذه العادة 
“الش�عبنة” أما في قرية “ميت يزيد” بالغربية 
فيتناول أهلها إفطار اليوم األخير من رمضان 
وسط المقابر في احتفالية جماعية ويشترط 

أن يتضمن اإلفطار الحمص والبيض.

وفي محافظة بورس�عيد يحرص األهالي على 
تناول البط في أول أيام الش�هر ويتبارى نساء 
المناطق الش�عبية على تربية الب�ط قبل بداية 
رمض�ان بع�دة ش�هور..وفي مدين�ة “بلطيم 
الس�ياحية” يحرص األهالي عل�ى أن يتضمن 
إفط�ار اليوم األول من ش�هر رمض�ان الفول 

النابت.
وال يع�رف أهل مطروح المس�حراتي في حين 
يرتبط المسحراتي في معظم محافظات مصر 

بشهر رمضان ارتباطا وثيقا.
رمضان فى بالد العرب ..

وننتق�ل الى بع�ض البلدان العربي�ة حيث نجد 
أن مظاه�ر االحتفال بالش�هر الكريم تتقارب 

فمث�ال ف�ي الع�راق نج�د ان األكالت لها طابع 
خاص ول�كل محافظة م�ن محافظات العراق 
أكلة خاص�ة أو نوع معين من الحلويات تتميز 
به عن غيرها من المدن العراقية األخرى؛ ففي 

بغداد تشتهر حلوى “الزالبية” و”البقالوة”.
أكل�ة  الرمضاني�ة  االكالت  اش�هر  وم�ن 
“التش�ريب”، وه�ي عب�ارة ع�ن ُش�ربة لحم 
يش�ربها الصائ�م كنوع م�ن أنواع الس�وائل، 
إضافة إلى ش�ربة العدس، أما “الدولمة” فهي 
تشبه -إلى حد ما- “المحشي المصري”؛ وهو 
أكلة جماعية، وأغلب العائ�الت العراقية دأبت 
عل�ى طبخها يوم الجمعة؛ لك�ون العائلة كلها 

مجتمعة على الغداء.

مصاحلة مع القرآن الكريم
   خالد روشه

ما أفدح الخس�ارة التي يخس�رها م�ن ابتعد عن 
الق�رآن الكري�م، وم�ا أقس�ى المعاناة الت�ي يعانيها 
ذلك الذي هجر كتاب الله س�بحانه ولم يعد متواصال 

معه.

 أصحاب القرآن
خسارة ال يستشعرها إال أصحاب القلوب الحية، 
التي ال تزال تنبض باإليمان، إذ القرآن منهاج الحياة، 

ومصباح الظ�الم، ومنير البصائر، ودليل التائه 
إلى دار السالم .

وأصح�اب الق�رآن الذين يعلم�ون معانيه 
ومقاص�ده ويقتربون من�ه، ويتواصلون معه، 

ويتلون�ه آناء اللي�ل وأط�راف النهار، ه�م الذين قد 
أعرب�وا عن ه�دف ظاهر واض�ح لحياتهم، وس�بيل 
مس�تقيم معلوم لمس�تقبلهم، ورجاء يس�عون إليه 
نص�ب أعينه�م، كم�ا وصفه�م الل�ه س�بحانه: }إِنَّ 
ا  اَلَة َوأَْنَفُقوا ِممَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَّ�ِه َوأََقاُموا الصَّ
ا َوَعاَلِنَي�ًة َيْرُج�وَن ِتَجاَرًة لَ�ْن َتُبوَر{  َرَزْقَناُه�ْم ِس�رًّ

]فاطر: 29[.
وهم والش�ك أكثر الناس فهما لمنهج اإلس�الم، 
وأكثر الناس إدراكا لماهي�ة الحياة، ولمعاني اآليات 
التي أمر الله سبحانه أن تتدبر وتتفهم: }ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه 
َر أُوُلو اأْلَلَْباِب{ ]ص:  إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّبَُّروا آَياِتِه َولَِيَتَذكَّ

.]29

هجر القرآن
كثي�ر من الن�اس هجر القرآن وبع�د عنه، فجف 

نبع الخي�ر الذي كان يرتوي منه قلبه، وترك نفس�ه 
لماديات الحياة، يتقلب بين براثنها القاتلة، فتلقي به 
يوم�ا على جنب وآخر عل�ى وجهه، يكاد ال يفيق من 

غيبوبته التي يتناقص معها عمره كل يوم وساعة.
كثير من الناس اكتفى بس�ماع بعض آياته أثناء 
س�فره وأثناء بداي�ة يومه، والبعض اكتفى بس�ماع 
آيات�ه أثن�اء م�روره بالطريق أو وج�وده في موقف 
عاب�ر ! آخرون ص�اروا ال يس�تمعونه إال في الجنائز 
والمآتم وساعات المصاب ! حتى عندما يعودون إلى 

بيوته�م ال يكلفون أنفس�هم عناء 
نفض التراب الذي تراكم 

المصاحف  على 

الكريمة المرصوصة على األرفف !  
قال س�بحانه: }َوَقاَل الرَُّس�وُل َي�اَربِّ إِنَّ َقْوِمي 
 ،]30 ]الفرق�ان:  َمْهُج�وًرا{  الُْق�ْرآَن  َه�َذا  اتََّخ�ُذوا 
وق�����ال سبحانه: }َفَخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف َوِرُثوا 
الِْكَتاَب َيأُْخُذوَن َعَرَض َهَذا اأْلَْدَنى َوَيُقوُلوَن َس�ُيْغَفُر 
لََن�ا َوإِْن َيأِْتِهْم َعَرٌض ِمْثُلُه َيأُْخُذوُه أَلَ�ْم ُيْؤَخْذ َعلَْيِهْم 
ِميَثاُق الِْكَتاِب أَْن اَل َيُقوُلوا َعلَى اللَِّه إاِلَّ الَْحقَّ َوَدَرُسوا 
َما ِفيِه َوالدَّاُر اآْلِخَرُة َخْيٌر لِلَِّذيَن َيتَُّقوَن أََفاَل َتْعِقُلوَن{ 
]األع�راف: 169[. فإن اليهود قد ورث�وا التوراة عن 
أسالفهم، ولم يلتزموا بما أُخذ عليهم فيها من عهود، 
عل�ى الرغم من قراءتهم له�ا، قال القرطبي في 
تفس�يره: “وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى 
ب�ه هؤالء موج�ود فينا. فق�د روى الدارمي 
في س�ننه عن معاذ بن جبل رض�ي الله عنه 
ق�ال: “َس�َيْبلَى الُْقْرآُن ِف�ي ُصُدوِر أَْق�َواٍم َكَما 
َيْبلَ�ى الثَّ�ْوُب، َفَيَتَهاَفُت، َيْقَرُءوَن�ُه اَل َيِجُدوَن لَُه 
أِْن َعلَى ُقُلوِب  َش�ْهَوًة َواَل لَذًَّة، َيلَْبُس�وَن ُجُلوَد الضَّ
ُروا،  الذَِّئ�اِب، أَْعَماُلُهْم َطَمٌع اَل ُيَخالُِطُه َخْوٌف، إِْن َقصَّ
َقاُلوا: َس�َنْبُلُغ، َوإِْن أََساُءوا، َقاُلوا: َس�ُيْغَفُر لََنا، إِنَّا اَل 

ُنْشِرُك ِباللَِّه َشْيًئا”.

مصالحة مع القرآن
إنن�ا في حاجة ماس�ة لمصالحة م�ع كتاب الله 
س�بحانه، نس�تغفر الله س�بحانه فيها عن تقصيرنا 
تج�اه الق�رآن العظي�م، ونن�دم ونتوب م�ن هجره، 
ون�ؤوب ونع�ود إلي�ه، نق�رؤه ف�ال نفت�ر عنه، 
ونتدب�ره ف�ال نغف�ل ع�ن معاني�ه، ونطبقه فال 
ننك�ص عن تطبيق أمره ونهي�ه، نعود إلى نوره 

العميم، ونحيا بمنهاجه القويم.

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم من الس�يد 
)س�تار جابر خلف( ال�ذي يطلب فيه 
تبدي�ل )اللق�ب( م�ن  ) العطب�ي ( اىل 
)املوسوي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة ع�ر يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
احكام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر   

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

مجلس القضاء االعى
دي�اىل   اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة  

العدد : 20
التاريخ 2018/5/20

اعالن مفقود
اسم املفقود // صدام ربيع خضري 

بتاري�خ 2018/5/20 قدم�ت زوجتك 
املدع�وه ليى رحيم حس�ن تطلب فيه 
نصبه�ا قيم�ة علي�ك لكون�ك خرجت 
بتاري�خ 2012/4/10 ول�م تع�د لحد 
االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة 
ع�ر يوم من الي�وم الثاني من تاريخ 
النر سوف تنصب زوجتك ليى رحيم 

حسن  قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

تنويه 
ورد يف االعالن املنشور يف جريدتكم بالعدد 
1671 يف 14 / 5 / 2018 الص�ادر م�ن 
مديري�ة تنفيذ الكاظمي�ة بالعدد 2162 
/ 2013 بتاري�خ 10 / 5 / 2018 راجني 
التنويه ع�ن الخطأ الحاصل يف اس�م جد 
املدينة ) انتص�ار غالب عاجل ( وليس ) 

انتصار غالب كامل (. مع التقدير        
املنفذ العدل / نضال درويش كاظم  

�������������������������������
مجلس القضاء االعى 

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 424 / ب / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليها ) انتهاء نارص حسني 

( مجهولة محل االقامة 
م / تبليغ 

ادع�ى املدع�ي ) جبار حس�ني ع�ي ( يف 
عريض�ة دع�واه املس�جلة ل�دى ه�ذه 
املحكمة بالعدد 424 / ب / 2018 يطلب 
فيها الزامك بتس�جيل العق�ار املرقم 41 
/ 77 مقاطع�ة 22 كصيب�ة يف الصويرة 
العق�اري  التس�جيل  دوائ�ر  يف  باس�مه 
املختص�ة اس�تنادا للق�رار املرقم 1198 
لس�نة 1977 وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
اقامت�ك يف الوقت الح�ارض تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني بالحضور 
ام�ام محكمة ب�داءة الصوي�رة يف موعد 
املرافعة املوافق 29 / 5 / 2018 الساعة 
الثامن�ة صباحا وبخالفه س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد

وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل وخالل ثالثون يوما تبدأ من يوم 2018/6/20
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أهدى ساقيه قربانًا للوطن.. رساج منري بطل العراق يف رياضة القوس والسهم الباراملبية
»رياضي مل يسرج  خيول طموحاته«

             حاورته / يارا محمود

س�راج مني�ر بطل الع�راق ف�ي رياضة 
القوس والسهم البارالمبية؛ العب نادي 

الجيش حاليآ.
مح�ارب أه�دى س�اقيه قربان�آ للوطن 

ليقف شامخآ سالمآ من كل شر . 
الرياضي�ة  بأنجازات�ه  خض�ب  وبط�ل 
كف�ي الوط�ن ليكتم�ل ع�رس التح�رر 

واالرتقاء..
بط�ان اختزلهما س�راج واح�د كنهري 
دجل�ة والف�رات يم�ران ف�ي ش�رايين 
سلس�بيل  ليكون�ا  ويلتقي�ان  االنتم�اء 
الش�جاعة ال�ذي ارتش�ف من�ه كباق�ي 

العراقيين ..
حاورت�ه في اس�تراحة من اس�تراحات 
االبط�ال  مستفس�رة ع�ن  ذلك العش�ق 

االصيل للوطن؟ ..
أج�اب : تطوع�ت كجن�دي ف�ي  صن�ف 
المش�اة عام ٢٠٠٨  ل�واء المثنى وأثناء 
جولتنا عل�ى القطع�ات لتوزيع األرزاق 
ش�اهدنا علب�ة كارتوني�ة مغلف�ة على 
الطري�ق وم�ا أن ترجلن�ا م�ن الس�يارة 
انفجرت العبوة .أصبت بجروح وحروق 
تعالج�ت لمدة عام ول�م احصل على أي 

تعويض مادي أو ترفيع عسكري .
اذآ هل لس�هام اإلرادة وشغفك بالنجاح 
دور ف�ي انطاق�ك بق�وة لتك�ون بطل 

العراق في القوس والرمح ..
نع�م ..البداي�ة كانت مع رياض�ة التنس 
االرض�ي تدرب�ت م�دة ٤ اش�هر إال أنني 
ل�م اذه�ب فت�رة االختب�ارات ؛ وعندما 
ت�م تأس�يس اتح�اد الق�وس والس�هم 

البارالمبي�ة ٢٠١٠  انضمم�ت للن�ادي ؛ 
بالرغم من اني لم اكن يومآ قد مس�كت 
الق�وس إال أنن�ي حصل�ت عل�ى المركز 

الثاني دون تدريب 
المدربون سواء في العراق أو من خارجه 

يثنون على طريقة في رمي السهام ..
البط�والت  ك�م ع�دد مش�اركاتك ف�ي 

المحلية و الدولية وكيف تجدها؟

الثق�ة وتزودن�ي  المش�اركة تمنحن�ي 
بالخب�رة  وتجعلني متصالحآ مع ذاتي . 

بخصوص انجازاتي الرياضية 
أح�رزت المرك�ز االول ع�ام ٢٠١٠ ف�ي 
للق�وس  البارالمبي�ة  الع�راق  بطول�ة 

والسهم ..
ش�اركت ف�ي بطول�ة تايلن�د كبطول�ة 

آسيوية حصلت على المركز الثاني.

أما  مش�اركتي ف�ي البطولة الدولية في 
مدين�ة مراك�ش المغربي�ة ع�ام ٢٠١١ 

حصلت على المركز الثالث ..
توج�ت بالمدالي�ة الذهبي�ة ف�ي اللع�ب 
الفرقي معسكر تدريبي بتركيا استعدادآ 
لبطول�ه العال�م ٢٠١٣. فضا عن فضية 

في اللعب الفردي .
ع�ام ٢٠١٤ ف�ي بطول�ة تايلن�د ف�زت 

بالمركز الرابع وص�وال إلى بطولة كندا 
الدولي�ة ٢٠١٧  الت�ي أقيم�ت للجرح�ى 
العس�كريين برعاي�ة األمير ه�اري من  

الواليات المتحدة  البريطانية .فلقد  
أح�رزت  المرك�ز الثال�ث ..ان�ا افتخ�ر  
بمش�اركاتي النن�ي أمثل بل�دي واحقق 

الفوز ألجله ..
ماذا عن الفروقات بين الماعب العراقية 

والماعب الدولية ؟ 
الماع�ب هنا  تفتق�ر إلى األساس�يات 
وبالنسبة التحادنا نعاني من عدم وجود 

ساحة مخصصة للعب ..
م�ا الغاية من اختي�ارك لرياضة القوس 

والسهم ؟
انه�ا رياض�ة تظه�ر اإلنج�از الف�ردي 

لاعب وهي أقرب ماتكون لحالتي 
فانا حاربت اليأس ؛ تلك الخطوة 

التي ارجعتني الى الخلف ) بعد 
ح�ادث االنفج�ار واصابتي ( 
كان�ت بمثاب�ة الس�هم الذي 
يحتاج إلى أن أرجعه لينطلق 
بقوة نحو األم�ام ..وهكذا 
ارى انجازي ف�ي الهدف .. 
فبه اشعر بفرحة  االنتصار 

..
س�راج مني�ر يه�ب الهم�ة والق�وة 

لم�ن ي�راه ابتس�امته تصم�م على 
بلوغ اله�دف فإم�ا أن ينجح وإما 
أن ينج�ح ليصن�ع قم�م جدي�دة 
للطموح ..فهو يؤمن بأن الرمية 
االول�ى حت�ى وإن كان�ت غي�ر 
رابح�ة العليك االهتمام بها بل 

عليك البدأمن جديد.

           المستقبل العراقي / متابعة

كريس�تيانو  تف�وق 
ري�ال  نج�م  رونال�دو، 
نفس�ه،  عل�ى  مدري�د، 
بإح�رازه اله�دف الثان�ي 
التع�ادل  خ�ال  لفريق�ه، 
)2-2( أم�ام فياري�ال، ف�ي 

ختام الليجا.
“مون�دو  صحيف�ة  وقال�ت 
ديبورتيف�و” الكتالونية، إن هذا 
الهدف من�ح دفعة معنوية كبيرة 
لكريس�تيانو، قب�ل نهائي كييف، 
أم�ام ليفرب�ول، حيث رف�ع عدد 
أهدافه، في الدوري اإلسباني هذا 

الموسم، إلى 26.
وبذل�ك، تفوق الدول�ي البرتغالي 

بهدف، على العدد الذي سجله في 
ذات المسابقة، الموسم الماضي 

.)25(
اآلن،  حت�ى  ال�دون  أح�رز  كم�ا 
ه�ذا الموس�م، 44 هدف�ا بجميع 
المس�ابقات، مقارن�ًة ب��42 في 

الموسم السابق.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن هذا 
يأتي أيض�ا، رغم البداية المتعثرة 
لصاروخ ماديرا، في هذه النسخة 
من الليجا، حيث لم يس�جل سوى 
ال�دور  خ�ال  فق�ط،  أه�داف   4

األول.
أع�اد  الثان�ي،  ال�دور  لك�ن ف�ي 
رونال�دو اكتش�اف نفس�ه، ف�ي 
مركز المهاجم الصريح، واستعاد 

حاسته التهديفية.

كريستيانو رونالدو يتفوق عىل نفسه جمددًا

             المستقبل العراقي / متابعة

يلع�ب األرجنتين�ي ليوني�ل ميس�ي، نج�م 
برش�لونة، دوًرا كبي�ًرا، في محاول�ة إقناع 
الفرنس�ي أنط�وان جريزمان نج�م أتلتيكو 
مدري�د، باالنضمام إلى صف�وف البلوجرانا 

في فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ديبورتيف�و”  “مون�دو  صحيف�ة  وقال�ت 
الكتالوني�ة، إن جريزم�ان تلق�ى مكالم�ة 
لعب�ت  ميس�ي،  م�ن  هاتفي�ة 

دوًرا محورًي�ا ف�ي إزالة التردد ل�دى النجم 
ع�ن  نق�ا  الصحيف�ة  الفرنس�ي.وأضافت 
مص�در مق�رب م�ن الاعب صاح�ب ال�27 
عاًما: “لقد اتصل به ليو ميسي وأخبره إنهم 
في برش�لونة ينتظرونه بأذرع مفتوحة في 

غرفة خلع مابس الفريق”.
وأش�ارت أن أتلتيك�و مدريد ال ي�زال يحاول 
إقن�اع جريزم�ان بالبق�اء، وق�ّدم ل�ه راتًبا 
سنوًيا بقيمة 25 مليون يورو، إال أن الاعب 

يريد االنتقال إلى برشلونة.

مكاملة مييس تقرب جريزمان
من برشلونة

           المستقبل العراقي / متابعة
 

اليزال الجدل مستمرا بشأن إمكانية رحيل النجم البرازيلي 
نيمار دا س�يلفا عن باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي هذا 
الصي�ف، م�ن أج�ل االنضم�ام للعم�اق اإلس�باني ريال 

مدريد.
وفي تطور جديد مهم، ألمح ناصر الخليفي رئيس س�ان 
جيرم�ان، إل�ى أنه ل�ن يقف ف�ي طريق أي الع�ب يريد 
الرحي�ل، طالم�ا أن هذه ه�ي رغبته، مؤك�دا أن النادي 
العاصمي ف�وق الجميع.وقال الخليف�ي في تصريحات 
لصحيفة ليكيب “ال شيء وال أحد أكبر من النادي، سواء 
المدرب أو الاعبين”.وأضاف “النادي سيكون دائماً هو 
رقم واحد، إنه أكبر من الجميع، إذا لم يقبل ش�خص ما 
بذلك، وليس سعيدا، فعليه أن يغادر”.وتابع “يجب على 
كل شخص أن يبذل قصارى جهده من أجل بي إس جي، 
منذ أن تولينا اإلدارة حصل النادي على 19 لقبا، هذا أمر 
هائل”.واختتم “ومع ذلك ما زلنا نتعرض النتقادات، لكن 

هذه األشياء تحدث في كل األندية.

اخلليفي يفتح باب الرحيل أمام نيامر

             بغداد/ المستقبل العراقي

س�تنطلق اليوم االثنين مباري�ات الجولة )27( من 
الدوري العراقي الممتاز وف�ي اول لقاءات الجولة 
سيلتقي فريق نفط الوسط بضيفه فريق الشرطة 
عل�ى ملع�ب النج�ف ،كما س�تقام ارب�ع مباريات 
يوم غد الثاثاء وس�يلتقي في اول اللقاءات فريقا 
بغ�داد وكرباء على ملعب بغداد وفي اللقاء الثاني 
س�يلتقي فري�ق النجف ضيف�ه فريق زاخ�و  على 
ملع�ب النج�ف وكذل�ك س�يلتقي الس�ماوة فريق 
البحري على ملعب الس�ماوة وفي نهاية مباريات 
اليوم الثاني س�يجمع ملعب الشعب الدولي فريقا 

الطلبة والديوانية”.
ويوم االربعاء س�تقام اربع مباري�ات ايضا تجمع 

االول�ى بين فريقي الحس�ين والمين�اء على ارض 
ملع�ب التاجي، وفي المباراة الثانية س�يلتقي 

الصناع�ات الكهربائية ونف�ط الجنوب 
عل�ى ملعه�ب الصناعة وس�يلتقي 

الق�وة الجوية بالنف�ط على اديم 
الدول�ي واخيرا  الش�عب  ملعب 
سيستضيف نفط ميسان فريق 
ملع�ب  ارض  عل�ى  الكهرب�اء 

ميسان”.
التاجي فريقا  وسيجمع ملعب 
ال�زوراء والحدود ف�ي المباراة 
م�ن   )27( للجول�ة  االخي�رة 
ال�دوري العراقي الممتاز يوم 

الخميس المقبل.

اليوم .. انطالق مباريات اجلولة »27« 
من الدوري العراقي املمتاز

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت مص�ادر مقرب�ة م�ن بي�ب جوارديوال، 
المدي�ر الفني لمانشس�تر س�يتي، حقيقة دخول 
الن�ادي اإلنجليزي، في مفاوضات مع اإلس�باني 
أندريس إنييس�تا، قائد برش�لونة، من أجل ضمه 
خال فترة االنتق�االت الصيفية المقبلة.وزعمت 
بعض التقارير الصحفي�ة، وجود مفاوضات من 
مانشستر سيتي مع إنييستا، علًما بأن جوارديوال 
أش�رف على تدريب الاعب من قبل في برشلونة.

وقالت صحيفة “مون�دو ديبورتيفو” الكتالونية 
نقا ع�ن مصادر مقربة من بي�ب جوارديوال، إن 
بط�ل الدوري اإلنجليزي ال يتفاوض مع إنييس�تا 
بخص�وص ضم�ه في الصي�ف المقبل.وأش�ارت 

الصحيفة إلى أن إنييس�تا في طريقه لنادي 
فيسيل كوبه الياباني، مالك شركة راكوتين، 

الراعي الرسمي لنادي برشلونة.

الكشف عن حقيقة مفاوضات 
جوارديوال مع إنييستا

           المستقبل العراقي / وكاالت
 

أثن�ى ماس�يمليانو أليج�ري، المدي�ر 
الفن�ي ليوفنت�وس، عل�ى جانلويجي 
البيانكوني�ري  ح�ارس  بوف�ون، 
المخضرم، والذي أعل�ن رحيله عقب 
مباراة هياس فيرونا، أمس الس�بت، 
لينه�ي مس�يرة اس�تمرت 17 عاًم�ا 

بقميص السيدة العجوز.
وكتب أليجري عبر حسابه على موقع 
“تويتر”: “على مقاعد البدالء كان لي 
الح�ظ والش�رف أن أعمل مع مواهب 
من ذه�ب، بوفون أم�س أغلق فصاً 
رائًعا في تاريخ يوفنتوس، بيرلو غًدا 

وداًع�ا  س�يقول 
أيًضا”.

بيرل�و  وأعل�ن 
ع�ن إقام�ة مباراة 

اعتزاله،اليوم اإلثنين 
الج�اري،  ماي�و  م�ن   21

والتي ستش�هد تواجد العديد 
م�ن نج�وم ك�رة القدم.ول�م يق�رر 
بوف�ون م�ا س�يفعله في المس�تقبل 
حتى االَن، س�واء باالعتزال واالتجاه 
لعال�م التدري�ب واإلدارة، أو االنتقال 
إل�ى ناٍد اَخ�ر، في ظ�ل رغب�ة أندية 
عديدة بالتعاقد معه، وفي مقدمتهم 

باريس سان جيرمان الفرنسي.

أليجري يودع بوفون وبريلو
برسالة خاصة

ليفاندوفسكي حيّول وجهته نحو عمالق إنجليزي
         المستقبل العراقي / وكاالت

 
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة أن ن�اد كبير 
ال�دوري اإلنجلي�زي، أصب�ح  ف�ي 
روب�رت  لض�م  األق�رب 
فس�كي  و ند ليفا
نج�م فريق 

باي�رن ميونخ األلماني، والذي كان وفقا 
لعدي�د التقاري�ر، محل اهتم�ام العماق 

اإلسباني ريال مدريد.
روب�رت  ربط�ت  تقاري�ر  وكان�ت 
ليفاندوفس�كي بالرحيل ع�ن بايرن هذا 
الصيف، من أجل تحقيق حلمه باالنتقال 
للن�ادي الملكي، ومع ذلك ووفقا لتقارير 

إنجليزية وإس�بانية، فإن بين�ي زاهافي 
وكيل الاعب مهد الطريق أمام رحيله إلى 
تشيلس�ي، بعد إباغ�ه إلدارة الريال بأن 
انتقال الاعب لملعب س�انتياجو برنابيو 
ليفاندوفس�كي  إن  ممكن.ويق�ال  غي�ر 
سيكون مرحبا باالنتقال إلى البريميرليج، 
بع�د أن أمضى آخر 8 س�نوات في ألمانيا 

م�ع بوروس�يا دورتموند وباي�رن، وإن 
زاهاف�ي ناقش بالفع�ل إمكانية االنتقال 
لملعب ستامفورد بريدج مع ليفا.ويعتبر 
ليفاندوفس�كي )29 عاما( الهدف األبرز 
لتشيلس�ي قبل الموس�م المقب�ل، ليحل 
محل اإلس�باني ألفارو موراتا الذي فشل 

في إثبات نفسه مع البلوز.

          بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د رئي�س اتح�اد الكرة عب�د الخال�ق مس�عود، أن وفد 
اتح�اده ذهب إلى زي�ورخ من أجل مناقش�ة الكثير من 
األم�ور التي تخص الكرة العراقية.وقال مس�عود في 
تصريح�ات خاصة لموق�ع كورة الرياض�ي اطلعت 
عليه�ا “المس�تقبل العراق�ي”، “االتحاد ل�م يتقدم 
للفيفا بش�كوى أو ما شابه ذلك كما يتصور البعض، 
واالجتم�اع ال�ذي جمعن�ا بجيان�ي إنفانتين�و رئيس 
الفيف�ا، تم خال�ه توضيح العدي�د من األم�ور الخاصة 
بمس�تقبل كرة القدم، وف�ي مقدمتها انتخاب�ات اتحاد الكرة 
المزمع إقامتها في الحادي والثاثين من شهر مايو/  أيار الجاري”.

وأردف “أوضح إنفانتينو أن الفيفا سيرسل ممثا عن االتحاد الدولي، 
إلى العاصمة بغداد، بصفته مراقب لعملية االنتخابات”.وتابع “كما اكد 
انفانتينو أن االتحادات الوطنية تحظى باس�تقالية تامة وال يمكن أن يتم 
التعامل معها على أس�اس آخر، وستكون هناك وقفة جادة من االتحاد الدولي، 

في حال ثبت أن هناك تدخات غير مثمرة”.وأشار مسعود إلى أن إنفانتينو بارك 
جه�ود اتحاد الكرة ف�ي عملية رفع الحظر عن الماعب العراقية من خال اقامة 

عدد من المباريات الدولية الودية، إلى جانب بطولة الصداقة الدولية.

مسعود يوضح كواليس االجتامع مع إنفانتينو

           المستقبل العراقي / وكاالت

حقق جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونخ 
األلماني، رقما قياس�يا ف�ي صناعة األهداف 

هذا الموسم، مع فريقه البافاري.

وصن�ع كيميتش، هدف التع�ادل لفريقه، الذي 
س�جله زميل�ه روب�رت ليفاندوفكس�ي، ف�ي 
ش�باك آينتراخت فرانكفورت، في نهائي كأس 

ألمانيا.
وبحس�ب ش�بكة “أوبتا”، ف�إن كيميتش رفع 

رصيده في صناعة األه�داف، إلى 15 هدفا في 
كل المسابقات خال الموسم الجاري.

وأش�ارت الش�بكة، إلى أن كيميتش أصبح أكثر 
العب من الخط الدفاع�ي، يصنع هذا العدد من 

األهداف في الدوريات ال� 5 الكبرى.

رقم قيايس جديد لكيميتش مع بايرن ميونخ
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�ا: مش�كلة يف العمل تت�أزم وتجد نفس�ك غري قادر 
عىل حلها. أطلب املس�اندة. عاطفيا: عالقتك مستقرة مع 
الحبيب، الوفاق بينكما عىل أفضل حال كذلك اإلنس�جام. 
اجتماعي�ا: لقاء مع ش�خصيات اجتماعي�ة مهمة يفتح 

أمامك افاقا جديدة مهمة. رقم الحظ: 6

مهنيا: تكتش�ف أم�ورا يف العم�ل تكون لغ�ري مصلحتك، 
ترصف بذكاء وروية. عاطفيا: حب جديد يطرق بابك، قد 
يتط�ور إىل عالق�ة جدية تؤدي إىل زواج. اجتماعيا: تس�ري 
األمور ملصلحتك يف مسألة قضائية تخصك، عليك بالصرب. 

رقم الحظ: 2

مهنيا: أنت ش�خص مميز يف العمل، يعزز نجاحك أولويتك 
عىل زمالئ�ك وتفوقك عليهم. عاطفي�ا: الحب الذي تبحث 
عن�ه قد ال يكون موجودا، لذا اكتف بما لديك وكن واقعيا. 
اجتماعي�ا: ال تث�ق إال بنفس�ك، فهنال�ك م�ن يضم�ر لك 

الضغينة ويخبئ لك الرش. رقم الحظ: 4

مهنيا: فرصة ذهبية تعرض عليك، فاعرف كيف تستغلها 
لتتق�دم وتربهن عن كفاءت�ك. عاطفيا: عالق�ة عاطفية 
جديدة تس�عد أوقاتك إذا كنت خاليا قد تؤدي إىل االرتباط. 
اجتماعيا: فرتة مناسبة للقيام بنشاط ريايض أو ترفيهي 

مع بعض األصدقاء. رقم الحظ: 11

مهني�ا: اجم�ع كل املعلوم�ات واملعطيات أمام�ك قبل أن 
تقدم عىل أي خطوة. عاطفي�ا: أنت تعني الكثري للحبيب، 
اطرد الش�كوك والهواجس من تفك�ريك، ألنه مخلص لك. 
اجتماعي�ا: ال تقل�ل من تقدي�ر الناس املهتم�ن بك فذلك 

يجرحهم ويدفعهم إىل االبتعاد. رقم الحظ: 5

مهني�ا: امل�رشوع ال�ذي ب�دأت به أخ�ريا س�يكون موفقا 
وناجحا إذا اقرتن بالدقة. عاطفيا: حب عاصف يف طريقه 
إليك من شأنه أن يقلب حياتك كليا، استعد له. اجتماعيا: 
كذبة صغرية تتحول إىل مش�كلة كبرية مع أحد األصدقاء، 

صارحه بالحقيقة. رقم الحظ: 12

مهني�ا: مكاف�أة أو جائزة معنوي�ة تحصل عليه�ا قريبا 
بفض�ل عمل�ك الناج�ح والص�ادق. عاطفي�ا: تعث�ر عىل 
فت�اة أحالم�ك، ال ترتدد يف االرتباط به�ا ألنها حب حياتك. 
اجتماعي�ا: تتمت�ع ب�روح املرح م�ا يجع�ل املقربن منك 

يتمنون البقاء معك دائما. رقم الحظ: 11

مهني�ا: تفاد املش�اريع أو االس�تثمارات املالي�ة، ال تغامر 
يف بي�ع أو رشاء األس�هم. عاطفي�ا: يطل�ب من�ك الحبيب 
القيام ببعض األم�ور، كن متفهما له وال تعامله بازدراء. 
اجتماعيا: قم بنش�اطات أو محادثات تبني الثقة وتقوي 

العالقات واالرتباطات. رقم الحظ: 4

مهني�ا: ال تتوت�ر أو تقل�ق، تح�ل األمور تدريج�ا وتكون 
النتيج�ة النهائي�ة لصالح�ك. عاطفي�ا: ال ت�ربر فش�لك 
العاطف�ي بحج�ج غ�ري مقنع�ة، ال أحد يضمر ل�ك الرش . 
اجتماعي�ا: اهتم بش�ؤونك الخاصة وال تتدخل يف ش�ؤون 

الغري فذلك يزعجهم. رقم الحظ: 8

مهني�ا: تبحث عن األمل يف العمل، ال تكن مترسعا وادرس 
خطوات�ك جيدا وبتأن. عاطفيا: عالق�ة صداقة تتحول إىل 
حب ما يضعك يف وضع عاطفي جميل ومريح. اجتماعيا: 
صدي�ق قديم يذك�رك بأمور كنت نس�يتها تعي�د إىل قلبك 

حنن الذكريات. رقم الحظ: 7

مهني�ا: ثق بقيادتك ملرشوع كبري يعرض عليك، فأنت عىل 
باب نج�اح باهر. عاطفيا: يف الحب أنت ملك الرومنس�ية 
والعواطف الجياشة، توجه بالش�كل املناسب. اجتماعيا: 
ان األوان لتقلي�ص حجم مس�اعدتك لالخرين ألنها تكون 

أحيانا عىل حسابك. رقم الحظ: 9

مهنيا: ال تس�تعجل يف القيام بعمل م�ا ، أدرس التفاصيل 
جيدا واس�تغرق وقت�ك. عاطفي�ا: غري بعض األش�ياء يف 
عالقت�ك بالحبيب، إذ يش�عرك الروتن باملل�ل. اجتماعيا: 
تطلب منك األرسة أن تكون إىل جانبها وأن تتفهم مشاكلها 

أكثر. رقم الحظ: 10

احلوتالعذراء

دواء يقلص مدة عالج رسطان الثدي
عالج رسطان الث�دي من التحديات الصعبة، 
الت�ي ُيح�اول خ�رباء الصحة التغل�ب عليها 
بهدف إنق�اذ حي�اة مالين املرىض. دراس�ة 
علمي�ة تتوص�ل إىل نتائ�ج مش�جعة يمكن 
أن ُتح�دث ث�ورة فيما يخص م�دة عالج هذا 

املرض الفتاك. فكيف ذلك؟
تؤك�د منظمة الصح�ة العاملي�ة أن رسطان 
الثدي من أكثر أنواع الرسطانات انتشارا بن 
النس�اء، إذ يفتك هذا املرض الخطري س�نويا 

بحياة مالين النس�اء يف أماكن متفرقة حول 
العالم، مما يرفع من ثقل املس�ؤولية امللقاة 
عىل كاهل خرباء الصحة، الذين يعكفون منذ 
م�دة طويلة عىل إيجاد دواء فعال ينقذ حياة 
املالين من النس�اء.ويف هذا الش�أن، خلصت 
دراسة حديثة إىل أنه ُيمكن يف املستقبل عالج 
النس�اء املصاب�ات برسطان الث�دي يف نصف 
الوقت تقريب�ا، وأضافت أن ه�ذا العالج من 
ش�أنه أيض�ا تقليل اآلث�ار الجانبي�ة للدواء، 

الذي يت�م تناوله أثناء ف�رتة العالج، وفق ما 
أش�ار إليه موقع »هايل براكسيس« األملاني. 
الص�ادرة بتع�اون ب�ن  الدراس�ة  وأف�ادت 
جامعتي ووريك وكامربيدج الربيطانيتن، أن 
استخدام عقار الهريسييتن أو تراستوزماب 
) يس�تعمل بش�كل كب�ري يف ع�الج رسطان 
الثدي(، يمكن أن ُيقلل من مدة تلقي العالج، 
بي�د أن ه�ذا النوع من الع�الج معروف أيضا 

ببعض أعراضه الجانبية.

فوائد اختبار دم ملرضى السكري
ط�ور أطب�اء يف أس�كتلندا اختب�ارا بس�يطا 
للدم يعتقدون أن من ش�أنه الس�ماح لبعض 
املصاب�ن بمرض الس�كري من الن�وع األول 

بالتخيل تماما عن جرعات األنسولن.
ويقول الفريق الطبي، بمستشفى “ويسرتن 
جنرال” يف إدنربة، إن االختبار تمكن من رصد 
تح�ورات مختلف�ة من ه�ذا املرض ل�م تكن 
معروفة م�ن قبل.وتم إع�داد برنامج فحص 
روتين�ي بعدم�ا اكتش�ف مس�عفون إصابة 

مريض بنوع وراثي من مرض السكري.
ويق�ول األطب�اء إن الفح�ص أظه�ر نتائ�ج 
“تحويلي�ة”، تعن�ي لبع�ض امل�رىض نهاي�ة 
للحقن اليومي باألنسولن.ويش�يع االعتقاد 
بأن أجس�ام املصابن بالنوع األول من مرض 
الس�كري ال تنت�ج أي ق�در م�ن األنس�ولن.

ويعن�ي هذا أنه�م يف حاج�ة إىل متابعة مدى 
الحياة وجرعات أنسولن يومية.

لك�ن يف اآلونة األخرية، أش�ارت بحوث علمية 

إىل أن هناك املزيد من التحورات الفرعية لهذا 
النوع من السكري.ومنذ بدء العمل باالختبار 
الصي�ف املايض، تمكن كثري م�ن املرىض من 
التخ�يل تماما عن جرعات األنس�ولن، بينما 
أصبح بإمكان األطباء يف حاالت أخرى وصف 
عالج مفصل لكل مريض.ودعا مارك سرتاكن، 
الخبري االستش�اري يف مرض السكري والغدد 
بمستش�فى ويسرتن جنرال، إلخضاع جميع 

مرىض السكري لهذا الفحص.

تفاحة يوميًا تقيض عىل جتاعيد وجهك
بعيدا ع�ن كريمات الوج�ه باهظة الثمن 
أو مس�تحرضات مكافحة #الشيخوخة، 
اكتشف فريق من العلماء أن رس احتفاظ 
امل�رأة بالش�باب والنضارة يمك�ن العثور 

عليه يف طبق #الفاكهة.
ويق�ول فريق علم�اء مركز ايراس�موس 
الطب�ي يف روت�ردام، إن النس�اء اللوات�ي 
يحرصن عىل تناول غ�ذاء غني بالفاكهة 
الطازجة والخرضاوات يكون لديهن عدد 
أق�ل من #التجاعيد عندما يتجاوزن س�ن 
الخمس�ن، عىل العكس من أولئك اللواتي 
ال يأكلن بش�كل صحي، بحسب صحيفة 

»دييل ميل« الربيطانية.
وأثبتت الدراسة العلمية أيضا أن #النساء 
الالت�ي يتناولن املزيد م�ن الخبز واللحوم 
الحمراء والحلوي�ات والكحوليات يعانن 

من املزيد من التجاعيد.
وتشري النتائج إىل أن تناول وجبة خفيفة 
من الفاكهة يمكن أن يكون بديالً أرخص 
بكث�ري م�ن عل�ب الكريم�ات وزجاجات 
غسول الوجه للنس�اء اللواتي يبحثن عن 
جل�د أصغر س�نا.وقام الباحثون بفحص 
2700 رجل وامرأة، تجاوزت أعمارهم 50 
عاما، عن عاداتهم الغذائية. ثم خضع كل 

منهم لفحص ثالثي األبعاد للوجه لقياس 
عدد التجاعيد.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن 
أك�رب كمي�ة م�ن الفواكه والخ�رضاوات 
والس�مك الط�ازج لديه�ن أق�ل ع�دد من 
الخط�وط ع�ىل وجوههن، باس�تثناء من 
ترشب منهن الكحوليات، ما يوحي بأنها 
تفس�د بعض األش�ياء الجي�دة التي تأتي 
من تن�اول األطعمة املغذية.لكن النس�اء 
اللوات�ي يتناولن كميات كبرية من اللحوم 
الحمراء والخبز والحلويات بشكل منتظم 

كن األكثر من حيث الخطوط.

سودوكو

؟؟هل تعلم
• الرجال فوق س�ن 40 أو النس�اء فوق سن 

50
• األش�خاص املصاب�ن بأم�راض القل�ب أو 
الرئ�ة ، الربو ، والته�اب املفاصل ، أو مرض 

هشاشة العظام
• األف�راد الذين يعانون م�ن ضغط يف الصدر 
أو أل�م مع الجهد املب�ذول ، أو الذين يصابون 

بالتعب أو ضيق يف التنفس بسهولة
• الظ�روف التي تزي�د من مخاط�ر اإلصابة 
بأمراض القل�ب التاجية ، مثل ارتفاع ضغط 
الدم ، ومرض السكري ، والسجائر التدخن ، 
وارتفاع نسبة الكولسرتول يف الدم ، أو وجود 
أفراد األرسة الذين يعانوا من النوبات القلبية 

ومرض القلب التاجي
• األفراد الذين يعانون من البدانة املفرطة

»مرشدة« متلك أعىل الرشكات دخاًل
ه�ذه قص�ة ام�رأة تحولت م�ن تائهة يف 
الش�وارع وم�رشدة إىل مليون�رية، تق�در 
ثروتها ب�� 157 مليون جنيه إس�رتليني، 
إنها » #بيني_سرتيرت«، البالغة من العمر 
50 عام�اً، وحيث ب�دأت الرحل�ة قبل 25 
س�نة.وقتها كان�ت امل�رأة الت�ي عملت يف 
مج�ال التجميل، عازبة ومفلس�ة، تعيش 
يف مس�كن مخصص للمرشدي�ن، بعد أن 
تراكم�ت عليه�ا الدي�ون - 20 ألف جنيه 
عمله�ا،  يف  فش�لها  بفع�ل   - إس�رتليني 
يض�اف لذلك زواجه�ا الفاش�ل أيضا.أما 
اليوم فإن بيني ترتأس إمرباطورية أعمال 
تقدر بقيمة 157 مليون جنيه إسرتليني، 
ويف األسبوع املايض انضمت إىل الرشكات 
ذات الدخ�ل األع�ىل يف #بريطانيا يف قائمة 

»صنداي تايمز ريتش«.
وتق�ول امل�رأة التي ه�ي أم ألربعة أطفال 

مازحة: »ال يزال األمر سيئاً أن أرى اسمي 
هناك«.

وتضي�ف: »اعت�دت النظ�ر إىل مث�ل هذه 
القوائ�م وأن�ا أتمن�ى أن أك�ون ضمنه�ا، 
وعندم�ا تك�ون يف البداي�ة ال تعتق�د أنك 

ستصل إليها«.
ورغ�م أن حياتها تبدل�ت يف املظهر والزي 
األني�ق وكل يشء تقريب�ًا، إال أن الخ�وف 
من الفش�ل الذي يس�كنها، يجعلها تعمل 

بجدية أكرب.

بس�يارتها  بين�ي  تنطل�ق  م�رة  كل  ويف 
مارك�ة »ف�ورد موس�تانج« الت�ي تبل�غ 
قيمته�ا 30000 جني�ه إس�رتليني، فهي 
تتذكر سيارة »فيات باندا« الصغرية التي 
اضط�رت لبيعها عندما فش�لت يف مجال 
األعمال يف ع�ام 1989.كل ذلك ال يحررها 
من املخاوف التي تنتابها من مرة ألخرى، 
وهي تتذكر أيام الفق�ر، يشء ما يجعلها 

تشعر بالحذر أن تسوء األمور ذات يوم.
ذكريات سيئة

م�ن ضم�ن ذكرياته�ا القديم�ة الس�يئة 
زواجه�ا م�ن دوج�الس س�رتيرت، وه�ي 
يف س�ن ال� 19، وه�و مدرب قي�ادة، وقد 
انه�ار الزواج بعد س�بع س�نوات وتركها 
بال مأوى.وترتب عىل ذلك فش�ل يف الحياة 
واضطرت لطلب املس�اعدة من الحكومة، 

وهي حامل بطفلها الثالث.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
»تكف�ي 8 أش�خاص« - 8 قطعة ه�وت دوج مق�يل - 8 رشائح رومي 
مدخ�ن او النش�ون - 1 ك�وب دقيق أبي�ض - كوب إال رب�ع حليب - 1 
بيضة كبرية - 1 ملعقة صغرية »ملعقة شاي« ملح - رشة فلفل أسود 

- أسياخ خشبية - زيت للقيل
طريقة عمل ميني بيتزا بالسوسيس 

طريقة التحضري:
يف بولة كبرية، نضع الدقيق وامللح والفلفل االسود، ونقلبهم جيداً.

نضي�ف إىل البولة الحليب والبيض، ونخلطهم جيدا باس�تخدام مرضب 
سلك حتى يتجانسوا، نحصل عىل عجينة شبه سائلة.

نصب الخليط يف كوب لسهولة غمس الهوت دوج.
نضع الالنشون عىل سطح صلب، ونضع فوقه الهوت دوج.

نلف الالنش�ون عىل الهوت دوج ليغطيه، مع الضغط برفق ليتماس�ك، 
وننغز األسياخ الخشبية يف الهوت دوج.

نكرر الخطوة »5،4« حتى انتهاء الكمية، ثم نضعه يف الفريزر ملدة ربع 
ساعة.

نضع زيت غزير يف مقالة عىل نار متوسطة حتى يسخن »يقدح«.
نق�يل الكورن دوج يف الزيت، ونقلبه عىل الجانبن حتى يكتس�ب اللون 

الذهبي.
يرفع الكورن دوج عىل ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.

يقدم مع الكاتشاب واملايونيز والبطاطس املقلية.

كورن دوج لألطفال



ظهور أول دولة عائمة مستقلة عام 2020
من املقرر أن تطلق أول دولة مستقلة عائمة 
يف العالم يف املحيط الهادئ العام 2022، حيث 
س�تعمل خارج نطاق األنظمة الحكومية مع 
استخدام عملتها الخاصة »Vayron«. وتشمل 
الخطة بناء 300 منزل باإلضافة إىل مجموعة 
من الفن�ادق واملطاعم واملكات�ب وغريها، يف 
الدولة العائم�ة ذات الوجه�ة البحرية قبالة 
جزيرة تاهيتي. ويعد املرشوع املمول من قبل 
مؤسس PayPal، بيرت تيل، بتكلفة قدرها 50 
مليون دوالر، برنامجا تجريبيا بالرشاكة مع 
حكومة بولينيزيا، كما تدعمه حملة أطلقتها 
مجموعة من األكاديميني واملس�تثمرين. ويف 
مقابل�ة جديدة، تق�ول ناتايل ميزا غارس�يا، 
والباحث�ة  السياس�ية  بالعل�وم  املختص�ة 

س�كان  إن  العائم�ة،  الجزي�رة  م�رشوع  يف 
الدول�ة س�يكونون منعزلني ع�ن »التأثريات 
الجيوسياس�ية املتقلبة والقضايا التجارية«. 
كم�ا انترشت ش�ائعات ح�ول إمكانية قيام 

الجزي�رة بإي�واء الالجئ�ني النازحني بس�بب 
تغ�ري املن�اخ، يف يوم م�ن األي�ام. ويف حديثها 
م�ع CNBC، قالت غارس�يا: »هن�اك أهمية 
لهذا امل�رشوع الذي يجري تجريب�ه يف الجزر 
البولينيزية، هذه املنطقة التي تس�تقر فيها 
األرض ع�ى الش�عاب املرجانية وس�تختفي 
مع ارتف�اع منس�وب مياه البح�ر«. وصمم 
 Seasteading هذا املخط�ط كل م�ن معه�د
وم�ن   ،Blue Fronitersو الربح�ي  غ�ري 
املتوق�ع االنته�اء م�ن الخطط بحل�ول عام 
2022. وتش�مل هياكل الجزيرة عى »أسطح 
خ�راء« مغط�اة بالنباتات، وستس�تخدم 
اإلنشاءات الخيزران املحيل وألياف جوز الهند 

والخشب واملعدن املعاد تدويره والبالستيك.

النوم رضوري جدًا يف رمضان
نص�ح األطب�اء املختص�ون الصائم�ني خالل 
شهر رمضان الفضيل بمحاولة االلتزام بعدد 
س�اعات النوم املعت�ادة إىل حد كب�ري، وقالوا 
إنه من الروري أن يحصل جس�م اإلنس�ان 
وعقله عى قس�ط كاف من الراحة خاصة أن 
النظام الغذائي لإلنسان يختلف يف هذا الشهر 

الكريم عن بقية الشهور.

الهضم�ي  الجه�از  ط�ب  أخصائ�ي  وق�ال 
باملستش�فى األمريكي ب دبي عبد الله فياض، 
إن�ه لكي يحصل الجس�م والعقل عى قس�ط 
كاف م�ن الراح�ة، فإنهم�ا بحاجة إىل س�بع 

ساعات من النوم يوميا عى األقل.
وبالنس�بة ألفض�ل طريقة لتوزيع س�اعات 
الن�وم خ�الل اليوم، أوض�ح عبد الل�ه فياض 

أن ذل�ك يختل�ف من ش�خص إىل آخ�ر معتربا 
أن »هن�اك بعض األش�خاص الذين يفضلون 
الس�حور،  لتن�اول  الن�وم  م�ن  االس�تيقاظ 
ويظل�ون عى ه�ذه الحال�ة إىل أن يذهبوا إىل 
أعمالهم مبكرًا«، وبالتايل فإنهم يتمكنون من 
االنتهاء م�ن عملهم يف وقت مبكر والعودة إىل 

املنزل ألخذ قسط من النوم قبل اإلفطار.

يحظى تش�اريل باركر البالغ من العمر 8 س�نوات، باهتمام من وسائل 
اإلع�الم، وذل�ك إلجادته التعام�ل مع التماس�يح واألفاع�ي، التي اعتاد 

»تربيتها« منذ أن كان طفال صغريا.
واعت�اد الطفل تش�اريل باركر مس�اعدة والديه يف االعتناء بالتماس�يح 
واألفاع�ي الضخم�ة بحديق�ة الحيوانات الربي�ة »ب�االرات« الواقعة يف 

فكتوريا بأسرتاليا.
وكان باركر قد أمس�ك ب�أول ثعبان وهو يف عام�ه األول، وبدأ بالتعامل 
مع التماس�يح عندما أتم عامه الثالث، بحس�ب ما ذكر موقع »مريور« 

الربيطاني.
ويح�رص باركر عى تمضية وقته كامال يف االعتناء بهذه الزواحف، بعد 

االنتهاء من الدوام الدرايس.
ويأم�ل الطفل يف أن يصبح »حارس�ا لحديقة حيوان�ات«، عندما يكرب، 

رافضا فكرة التنازل عن حبه لتلك الكائنات الخطرية.

طفل شجاع يتعامل مع احليوانات اخلطرية
كش�فت الس�لطات يف العاصمة الهولندية أمسرتدام عن خطط لخفض 
عدد الس�ائحني الوافدين إليها يف تجاوب مع استياء معظم السكان من 

»غزو« السياح لوسط املدينة العتيق.
وتعهد حزب الخر اليساري وعدد من األحزاب األخرى، التي تتفاوض 
عى تش�كيل حكومة جدي�دة للبلدية عقب انتخاب�ات محلية يف مارس، 

عى إعادة »التوازن إىل املدينة«.
وذل�ك يف وثيق�ة تحمل ذلك االس�م وترق�ى ألن تكون ج�زءاً من االتفاق 
الحكوم�ي. وج�اء يف الوثيق�ة أن »التداعي�ات الس�لبية تلق�ي بظاللها 
بوترية متزايدة عى الجوانب اإليجابية للس�ياحة مث�ل العمالة والعوائد 
الت�ي تدرها ع�ى املدينة«. وم�ن بني تل�ك التداعيات القمام�ة والتلوث 
الضوضائ�ي. ومن التغي�ريات التي تقرتحها الوثيقة الحد من »وس�ائل 
النق�ل الرتفيهية« ومنها املركبات املفتوحة وفرض مزيد من القيود عى 
رشكات تأجري املنازل، ويزداد الش�عور بعدم تقبل السائحني والغرباء يف 

املدينة؛ إذ إنهم أحد أسباب ارتفاع أسعار الشقق السكنية.

أمسرتدام ختطط لـ »احلد« من السائحني

كش�فت دراس�ة حديث�ة بجامع�ة 
غالسكو الربيطانية، أن األشخاص 
الذي�ن يفش�لون يف اتب�اع الس�اعة 
البيولوجي�ة الطبيعي�ة معرض�ون 
أكثر من غريهم لإلصابة باالكتئاب، 
صحيف�ة  ذكرت�ه  م�ا  حس�ب 

»اندبيندنت« الربيطانية.
ووفق الدراسة، التي نرشت يف مجلة 
»النسيت س�ايكاتري« الطبية، فإن 
تصف�ح مواقع التواصل االجتماعي 
والتحدث مع األصدقاء عى الرسير 
أثناء محاولة الن�وم ليالً، ربما يزيد 
م�ن احتمالي�ة اإلصاب�ة بع�دد من 
االكتئاب  النفس�ية مثل  املش�كالت 

واالضطرابات العصبية.
بجامع�ة  النف�ي  الط�ب  أس�تاذ  وأوض�ح 
غالسكو، دانييل سميث، أن »الجسم الطبيعي 
يج�ب أن يكون نش�طاً أثناء النه�ار وخامالً 
أثناء الليل وليس العكس«. مؤكداً أن الدراسة 
تثب�ت وج�ود ارتب�اط ق�وي ب�ني اضط�راب 
الس�اعة البيولوجية وس�وء الحالة النفس�ية 
واملزاجية ملن يس�تخدمون الهواتف املحمولة 
ليالً. وحث س�ميث، رئيس فريق البحث، عى 

إغالق الهواتف املحمولة يف العارشة مساء ألن 
»األض�واء املنبعثة منها تبلغ املخ أن س�اعات 

النهار ال تزال ممتدة«.
ووج�دت الدراس�ة التي أجريت ع�ى 91 ألف 
شخص أن استخدام الهاتف املحمول يف أوقات 
متأخرة من الليل يعد من الس�لوكيات املدمرة 
الت�ي تؤث�ر عى س�اعة الجس�م البيولوجية، 

حسب مجلة »ذا صن« الربيطانية.
وأثن�اء الدراس�ة، خضع�ت مع�دالت نش�اط 
املش�اركني الذي�ن ت�رتاوح أعماره�م بني 37 

و73 عام�ا، إىل املراقبة باس�تخدام 
املش�اركون  ارتداه�ا  »مقايي�س« 
ملدة 7 أيام. ومكن�ت هذه الطريقة 
الباحث�ني من تحديد مدى اضطراب 
الس�اعة البيولوجي�ة خ�الل ه�ذه 

الفرتة.
وتوص�ل الباحث�ون إىل أن ش�خصا 
من أص�ل 25 ش�خصا كان�ت لديه 
عادات مختلفة متعلقة بالنش�اط، 
حيث يميل إىل أن يكون أكثر نشاطا 
وحيوي�ة أثن�اء اللي�ل. وكان هؤالء 
األش�خاص أكثر عرضة إىل اإلصابة 
الش�ديدة  املزاجي�ة  باالضطراب�ات 
بنس�بة 11%، واالكتئاب بنسبة %6، 
فضال عن ش�عورهم بمس�تويات سعادة أقل 

ووحدة أكثر.
وقال س�ميث إن هؤالء املش�اركني عانوا من 
ن�وم يسء جدا، بس�بب األنش�طة اليلية التي 
مارس�وها قب�ل الن�وم مث�ل تصف�ح املواقع 
اإللكرتوني�ة واس�تخدام الهات�ف يف اللعب أو 
تناول الش�اي قبل النوم، مضيف�ا أن األرقام 
ربما تكون قليلة، لكن هذا ال يعني أنها ليست 

ذات أهمية.

يمتلك توم�اس محل حالقة يف 
إنجل�وود بوالي�ة كاليفورني�ا، 
ويشارك من خالله يف حملة غري 
مألوفة: إنه يثقف زبائنه الذين 
يقص ش�عرهم ح�ول مخاطر 
ارتف�اع ضغط ال�دم، وذلك من 
خالل دردشة اسرتخائية ومع 
مقي�اس ضغط الدم يف متناول 

يده.
إىل جان�ب ح���وايل 50 مح�ل 
ل�وس  حالق�ة يف منط���ق�ة 
انجل�وس يش�ارك توم�اس يف 
دراسة علمية بدأت عام 2016 
وُنرشت مؤخ�را يف مجلة »نيو 
انجالند« للط�ب والتي أظهرت 

نتائج مذهلة.
ويعمل األطباء والصيادلة جنباً 

إىل جنب مع مصففي الش�عر الستهداف أكرب 
مجموع�ة أمريكي�ة معرضة ملخاط�ر ارتفاع 
الضغ�ط الدم�وي وه�م الرج�ال األمريكيون 
من أص�ل أفريقي. ه�ذه املجموعة تذهب إىل 
الطبيب أق�ل بكثري من البي�ض أو الالتينيني. 
ولذل�ك فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي 

إىل تلف القلب والكيل وال يمكن معرفة اإلصابة 
به دون تش�خيص، وفقا مل�ا أورده موقع إن 

تي يف األملاني.
وقال باحثون من مستشفى »سيدار سيناي« 
يف لوس انجلوس إن محل الحالقة ربما يكون 
املكان املناس�ب للتحدث برصاحة عن الصحة 
ومعالج�ة مش�كلة ارتفاع ضغ�ط الدم. وهو 

ال�ذي تأك�د خصوص�ا  األم�ر 
عندما يصف الصيادلة - بإذن 
م�ن األطب�اء - أدوي�ة ارتفاع 
ضغ�ط الدم مبارشة للزبائن يف 

عني املكان عى الفور.
وشارك يف التجربة التي استمرت 
ستة أش�هر ما مجموعه 319 
م�ن زبائ�ني مح�الت الحالقة، 
وكلهم مصابني بارتفاع ضغط 
إىل  ه�ؤالء  تقس�يم  وت�م  دم. 
مجموعت�ني: املجموع�ة األوىل 
تتلق�ى باإلضافة إىل املعلومات 
دعم�ا وأدوي�ة م�ن الصي�ديل، 
أم�ا  املجموع�ة الثانية فتلقت 
معلوم�ات فقط وُطل�ب منها 

زيارة  الطبيب.
النتيج�ة كان�ت إيجابية  ففي 
املجموعة األوىل انخفض ضغط الدم،  إذ أصبح 
الضغ�ط الدم�وي لتس�عني يف املئ�ة من هذه 
املجموعة أقل من الحد األدنى. أما يف املجموعة 
الثانية فقد انخفض ضغ�ط الدم أيًضا ولكن 
بش�كل قلي�ل جدا، فثل�ث ه�ذه املجموعة لم 

يصل بعد إىل الحد األدنى  الطبيعي.

حالقون يسامهون يف عالج ضغط الدم! عالقة غريبة بني استخدام املوبايل ليال باالكتئاب 
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كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

رشا عمران رفقة أومزدي 
اس�توقفتني النهاية التي وضعتها »إليف ش�فق« لش�خصية »إيال« 
يف رواي�ة »قواعد العش�ق األربع�ون«.. إيال نم�وذج امل�رأة النمطية 
الخنوع�ة، امل�رتددة التي تفتقد جرأة تغيري واقعه�ا الذي لم يعد فيه 
يشء يغ�ري بالحياة، قب�ل أن تنفتح روحها عى النس�ائم الصوفية 
ويتجّدد نفسها بعد اطالعها عى رواية »الكفر الحلو«، حيث ستفتن 
بشخصية شمس التربيزي وتتشبع بقواعده األربعني، فتحسم بعد 
تفكري لتضع حداً لخوفها وترددها وتتبع صوتها الداخيل الذي انترص 
لها وقادها إىل خوض مغامرة قلبت حياتها رأس�ًا عى عقب، رحلت 
تاركة وراءها )أبناءها - وظيفتها - موطنها..( حياتها بسريورتها 

اململة والتعيسة لتلحق بالسعادة وتقدير الذات.
إن أهم ما يمكن أن نستلهم من حالة إيال بغض النظر عن خلفّيتها 
االجتماعية والثقافية وسياق النشأة ومقدار الحرية املكتسبة.. هي 

فكرة فعل التغيري والجرأة عى التجديد
وأنا أقرأ استوقفني هذا املقطع املعرب: »بقيت فرتة الظهر كلها لطهو 
ه�ذه األطباق، وعندما أنهت عملها، أخرجت أفضل األواني الخزفية 
لديه�ا، ورتبت املائدة، وطوت املناديل، ورتبت الزهور، وعريت الفرن 
ملدة أربعني دقيقة، لكي يكون الغراتان س�اخناً يف الساعة السابعة. 
وأع�دت قطعاً م�ن الخبز املحمص، ووضعت الصلصلة يف الس�لطة، 
دس�مة كم�ا يفضله�ا آيف، وخطر له�ا أن تش�عل الش�موع، لكنها 
غ�ريت رأيه�ا. رأت أن من األفضل أن ترتك املائ�دة هكذا، مثل صورة 
نقي�ة، م�ن دون تأثريات إضافية. ثم حمل�ت الحقيبة التي كانت قد 
جهزتها س�ابقاً وغ�ادرت البيت، عندما خرج�ت دمدمت قاعدة من 
قواع�د ش�مس: ليس م�ن املتأخر مطلقاً أن تس�أل نفس�ك: هل أنا 
مس�تعد لتغيري الحياة التي أحياها؟ هل أنا مستعد لتغيري نفي من 

الداخل؟«.
»وحّتى لو تبقى من حياتك يوم واحد يش�به اليوم الذي سبقه، فإن 
ذل�ك يدع�و للرثاء. ففي كل لحظة، وم�ع كل َنَفس جديد، يجب عى 
امل�رء أن يتجدد ويتجدد ثانية. وال توجد إال وس�يلة واحدة حتى يولد 

امل�رء يف حي�اة جدي�دة وه�ي أن يم�وت قب�ل امل�وت«.
تس�اءلت بع�د نهاية ه�ذا املقطع عن ع�دد اإليالت -نس�بة إىل إيال- 
يف بلدانن�ا اللوات�ي نحني نفس منح�ى إيال ورحلن م�ن أجل التغيري 
وتحقي�ق ال�ذات دون النظ�ر إىل ال�وراء، عن عدد م�ن ينتفضن ضد 
حتمي�ة املصري واملآل الذي توه�م به مجتمعاتن�ا الخانعة، عن عدد 
اللواتي يربن عرض الحائط نظرات محيطهن البالية ويقدمن عى 
تغيري وتجديد أنفس�هن كلما أحسسن برورة ذلك ورغم معارضة 
ظروفهن وبيئتهن.. إن أهم ما يمكن أن نستلهم من حالة إيال بغض 
النظ�ر عن خلفّيتها االجتماعية والثقافية وس�ياق النش�أة ومقدار 
الحرية املكتسبة.. هي فكرة فعل التغيري والجرأة عى التجديد وعدم 
االستسالم للواقع واالكتفاء باإلمكانيات املتاحة والظروف املفروضة 
ب�ل الجري وراء األمل، تقدير الذات ومكامن النجاح والس�عادة التي 

ال ت�تأتى من الخارج.

وضعت الش�اعرة األمريكية سيلفيا بالث، يف يوم 11 شباط من عام 
1963، حدا لحياتها بطريقة موٍت ال ترتك لها مجاال للرتّدد، إذ دخلت 
مطبخها وأغلقت الباب، ووضعت مناش�ف مبللة تحت الباب، كي ال 
يت�رّسب املوت إىل طفليها اللذين كان�ا يلعبان يف الغرفة املجاورة، ثم 
أوصل�ت الغاز إىل الفرن، وأدخلت رأس�ها داخله، واستنش�قت الغاز 
القاتل، وماتت أخريا بعد أكثر من محاولٍة سابقٍة لالنتحار.. انتحرت 
س�يلفيا بالث، وهي يف عمر الثالثني، أم لطفلني، وزوجة ألحد أشهر 
ش�عراء بريطاني�ا، والعال�م الحقا، تيد هيوز، وش�اعرة اس�تثنائية 
تبلورت تجربتها الش�عرية يف زمٍن قصري جدا، لكنه يبدو كان كافيا 
ليجعل منها واحدًة من أشهر شاعرات العالم، ثم أتت طريقة موتها 
األسطورية لتزيد يف شهرتها، وتسلط املزيد من الضوء عى تجربتها 
الشعرية الفريدة. فجائعية املوت، أو فجائعية االنتحار، بشكل أدّق، 
تصبح حام�ال مهما لتجرب�ة إبداعية ما، فكي�ف بالتجربة الفريدة 

أساسا كتجربة بالث؟ 
خ�الل الس�نوات االثنتي عرشة قبل موتها، أي من�ذ كانت يف الثامنة 
ع�رشة من عمره�ا، ب�دأت س�يلفيا ب�الث بتس�جيل يومياتها عى 
قصاص�ات ورقي�ة متفرّق�ة، احتفظت به�ا كلها تقريب�ا، حكت يف 
القصاص�ات عن تفاصيل يومياتها بحساس�يٍة بالغة، وبرسٍد نثريٍّ 
عميق وبسيط بش�كل مذهل. حكت عن كل يشء، عالقتها بالحياة، 
بعائلتها، بأصدقائها، بتوجهها السيايس، بأفكارها حول الله والعالم 
والحب والجنس وال�زواج واألطفال، عن عالقتها بزوجها تيد هيوز، 
عن مرضها النفي االكتئابي الذي رافقها طوال حياتها، ودفعها إىل 
االنتحار باكرا، عن رأيها بالش�عر، بالفن�ون، بالثقافة، عن عالقتها 
بجس�دها وعن رغبات هذا الجسد، عن زواجها وأمومتها وأطفالها، 
عن املوت ورغبتها املتواصلة باللحاق به.. ثّمة صفاء مبهر يف عينها 
التي ترى كل م�ا حولها، وتنقله إىل دماغها، ثم ينتقل من الدماغ إىل 
الورق بالصفاء والحساسية نفسيهما اللذْين يميزان أسلوب عظماء 
الشعراء، شعرا ونثرا.  بعد رحيلها، جمع زوجها تيد هيوز يومياتها، 
بما فيها التي تتحدث عن التفاصيل الدقيقة لعالقتها به، ولعالقاتها 
العاطفي�ة والغرامية قبل زواجهما، وتل�ك القصاصات أيضا، والتي 
كتب�ت فيه�ا عن غضبها من�ه، وعن رأيه�ا فيه، حبيب�ا وزوجا وأبا 
وشاعرا، ونرش اليوميات يف كتاب مدهش بعنوان )اليوميات 1950-

1962(، وص�در بالعربية عن دار املدى عام 2017، برتجمة وتحقيق 
عباس املفرج�ي.  وبعيدا عن املتعة النفس�ية واألدبية التي تمنحها 
ق�راءة يوميات ش�اعرٍة عظيمٍة، كس�يلفيا بالث، ألي ق�ارئ مهتم، 
فإن س�ؤاال محزنا ظل يراودني، بعد أن أنهيت قراءتها: ملاذا ال تتاح 
لن�ا، نحن الكاتب�ات العربيات، فرص�ة التعبري عن ذواتن�ا وأفكارنا 
ومشاعرنا ورغباتنا بالوضوح الذي تعرب به األخريات غري العربيات 
ع�ن ذلك؟ ثّم�ة اتهام يوّجه دائم�ا للكاتبات العربيات، والش�اعرات 
خصوصا، أنه ال توجد حتى اآلن ش�اعرة عربية اس�تطاعت أن ترتك 

عالمًة فارقًة يف الشعر عى مستوى العالم!
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