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االمام الكاظم )عليه السالم(

من تكلم في اهلل هلك

 ومن طلب الرئاسة هلك ومن دخله 

العجب هلك

ص3رئيس الوزراء يستبعد »إعادة االنتخابات« ويدعو إىل االلتزام بمواعيد »تشكيل احلكومة«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 التاريخ املظلم لرئيسة وكالة االستخبارات األمريكية

اإلمـارات حتتـجـز )679( ملـيـون دوالر مـن رواتـب املـوظفيـن اليمنييـن

اجلنائية املركزية حتكم عىل »أبو محزة البلجيكي« باإلعدام

الكواليس السياسية: لقاءات بال حتالفات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعقد يف الكواليس السياسية لقاءات عديدة 
لتش�كيل التحالف الكبري من أجل الرشوع 
بتش�كيل الحكومة، وبالرغم من أن جميع 
ه�ذه اللقاءات ل�م تفرز حّت�ى اآلن اتفاقاً 
واضح�اً بني األح�زاب، وبالتزامن مع هذا، 
يخوض مفاوضون عن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ما سماه »جولة استطالعية« 
يف بغداد. واكد زعيم تحالف سائرون الفائز 
يف االنتخابات الس�يد مقتدى الصدر أنه لن 
يتخندق طائفياً، وذلك يف أعقاب مباحثات 
حول تشكيل الحكومة الجديدة أجراها مع 

زعامات سياسية ناقش�وا فيها متطلبات 
تش�كيل الحكومة الجديدة. وبحث الصدر 
مع رئيس التحال�ف الوطني زعيم تحالف 
الحكم�ة االنتخابي اس�تكمال املش�اورات 
بش�أن التحالف�ات السياس�ية وتش�كيل 
الكتلة النيابية األكرب التي ستكلف بتشكيل 
الحكوم�ة الجديدة.  وأش�ار مكتب الصدر 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، أّن�ه ضمن سلس�لة العم�ل الدؤوب 
واملتواصل زار الصدر الحكيم حيث ناقش�ا 
آخ�ر التطورات السياس�ية ح�ول املرحلة 
املقبلة والركائز األساس�ية التي س�تنبثق 
منه�ا الحكوم�ة املقبلة، حي�ث أكد الصدر 

عىل األولوي�ات الوطنية والربامج الخدمية 
لتكون خارط�ة الطريق ملجمل التفاهمات 
»كما حاز موضوع تصحيح مسار العملية 
السياس�ية بأهمية من قبل�ه وبما يتوافق 
م�ع تطلع�ات الش�عب العراق�ي الرافض 
للطائفي�ة والفس�اد«. وق�د أك�د الطرفان 
»ع�ىل اهمي�ة ان يك�ون الق�رار العراق�ي 
وفق املصلحة العراقية ورضورة اس�تمرار 
وتكثي�ف اللقاءات بني مختل�ف الزعامات 
والق�وى السياس�ية العراقي�ة وص�والً إىل 

تشكيل االغلبية الوطنية«.

التفاصيل ص3

موسكو تسقط 
»طـائـرة مسيـرة« قـرب 

محيميم يف سوريا

ايطاليا تقرتب من تشكيل 
»حكومة شعبـوية«تعـادي 

االحتاد األوريب

عمليات بغداد توقع
 بكمني استخباري »جتار خمدرات« 

ومتهم باإلرهاب

سباق بني »سائرون« و »دولة القانون« على تشكيل »الكتلة األكرب«.. والدميقراطي يف بغداد لـ »االستطالع«
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تـركـيـا تـقـصـف اقـلـيـم كـردسـتـان: دمـرنا اهـداف لـحزب الـعـمـالاخلارجية السورية تتسلم أوراق اعتامد سفري العراق اجلديد لدهيا
جملس دياىل يفتح باب الرتشيح ملنصب قائد الرشطة ومدراء الدوائر بالوكالة مبعوث ترامب يقدم مقرتحات لألحزاب الكردية املعارضة لالنتخابات

إيطاليا متنح
 بوفون قبلة الوداع أمام 

هولندا
ص4 ص4 ص2

فلسطني حتيل »ملف االستيطان« للجنائية الدولية
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الخارجي�ة الفلس�طينية، أم�س 
الثالث�اء، أن الوزير رياض املالكي قدم رس�مياً 
إىل املحكمة الجنائي�ة الدولية طلبا للتحقيق يف 
االس�تيطان اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية 
املحتلة، فيما شككت تل أبيب يف السند القانوني 
للخطوة. وجاء تس�ليم الطلب خالل لقاء جمع 
املالك�ي م�ع املدعية العام�ة للمحكم�ة، فاتو 

بنس�ودا، يف مدينة اله�اي الهولندي�ة، وفق ما 
أوردت وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«.

وذك�رت الوكال�ة أن طل�ب اإلحال�ة القانونية 
يتضم�ن »الجرائ�م املس�تمرة الت�ي ترتكبه�ا 
إرسائي�ل، والت�ي وقعت يف امل�ايض، والحارض، 
وأي�ة جرائ�م تق�ع يف املس�تقبل، خاص�ة تلك 
املرتبطة بمنظومة االستيطان اإلرسائيلية غري 
الرشعي�ة يف األرض الفلس�طينية املحتل�ة، بما 

فيها القدس الرشقية«.

الدولي�ة يف  إىل املحكم�ة  وانضم�ت فلس�طني 
حزي�ران 2014، فيما تج�ري املحكمة تحقيقا 
مبدئياً منذ 2015 يف جرائم مفرتضة يف األرايض 

الفلسطينية منها االستيطان اإلرسائييل.
وطال�ب املالك�ي املحكم�ة الجنائي�ة »بتحمل 
واجباته�ا تجاه العدالة واملس�اءلة، باعتبارها 
الجهة املختصة للتحقيق يف الجرائم املس�تمرة 
واملرتبطة بنظام االستيطان ومالحقة املجرمني 

املسؤولني عن ارتكاب هذه الجرائم«.

املفوضية تعلن تسلمها )200( طعن بنتائج االنتخابات 
وتؤكد: رد املحكمة سيكون خالل )10( أيام

االحتادية ترد الطعن بعدم دستورية قرار متليك 
2أراض بأسعار رمزية 2

       بغداد / المستقبل العراقي

رحبت »مجموعة األزمات الدولية« بعودة 
االهتمام السعودي بالعراق، إال أنها دعت 
الري�اض لعدم تحويله إىل »س�احة حرب 
ب�اردة« ض�د طه�ران، وباملقاب�ل دع�ت 
املجموعة إيران إىل »تشجيع جهود العراق 
لتنوي�ع تحالفات�ه اإلقليمية«.  الهادف�ة 

ودع�ت »مجموع�ة األزم�ات الدولية« يف 
تقري�ر نرش أم�س الثالثاء الس�عودية إىل 
ع�دم تحوي�ل الع�راق إىل »س�احة قت�ال 
جدي�دة يف حربه�ا الباردة« ض�د طهران، 
مح�ذرة من أن�ه »باس�تخدامها نفوذها 
يف الع�راق، يجب ع�ىل الري�اض مقاومة 
إغراء تحويل البالد إىل ساحة قتال جديدة 
يف حربه�ا الب�اردة مع طه�ران«.  وأكدت 

املجموعة الدولي�ة يف تقريرها أن اهتمام 
الس�عودية الجديد »ينبع م�ن الرغبة من 
مواجه�ة النفوذ اإليراني«، مش�رية إىل أن 
العراقيني،  »يري�دون منع بالدهم من أن 
تتحول إىل مرسح آخر للنزاع الس�عودي-

اإليراني«. 

التفاصيل ص3

جمموعة األزمات الدولية للسعودية: ال حتولوا العراق 
إىل ساحة حرب
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         بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكم�ة الجنائي�ة املركزي�ة العراقية 
الثالث�اء حكما باإلعدام ش�نقا بح�ق بلجيكي كان 
يدع�و يف فيديوه�ات إىل رضب فرنس�ا وبلجي�كا، 
بتهم�ة االنتم�اء إىل تنظيم داعش، بحس�ب ما أفاد 

مراسل من وكالة فرانس برس.
وانض�م طارق جدعون، وهو من أصول مغربية 
وموالي�د العام 1988، إىل صف�وف تنظيم داعش يف 
2014، بكنية »أبو حمزة البلجيكي«. ومثل جدعون 
أمام ق�ايض املحكم�ة الجنائية املركزي�ة يف بغداد، 
مرتدي�ا بزة املس�اجني العاجي�ة الل�ون، وقد حلق 

شعره ولحيته، ما عدا شاربيه األسودين.
وبعد انتهاء املحاكمة التي لم تس�تمر ألكثر من 
ع�ر دقائق أم�س الثالثاء، أص�در القايض حكمه 
بإعدام جدعون اس�تنادا إىل البن�د الرابع من قانون 
مكافحة اإلره�اب بتهمة »املش�اركة يف هجمات«، 
إضاف�ة إىل حكم بالس�جن ث�الث س�نوات وغرامة 
قدره�ا ثالث�ة مالي�ني دين�ار )2500 دوالر( بتهمة 
»تج�اوز الحدود«. ويمكن الطعن بالحكم خالل 30 

يوما.
وبعيد صدور الحكم، زالت االبتسامة التي بقيت 
عىل وجه جدعون طوال الجلس�ة، قب�ل أن تقتاده 
فرقة من قوات مكافح�ة اإلرهاب العراقية مغطى 

الوجه إىل سجنه.
وأرص خالل افتتاح محاكمته يف العارش من أيار 
الح�ايل عىل براءته، قائال إن�ه »أخطأ الطريق«، قبل 
أن يؤجل القايض الجلس�ة بانتظ�ار حضور ممثل 

دبلومايس بلجيكي.
وق�ال جدعون أم�ام القايض حينها »أنا لس�ت 
مقات�ال، كن�ت آمر مف�رزة طبية يف داع�ش، أعالج 
الجميع. عملت يف مستشفى الجمهورية يف املوصل. 

ثم يف مستشفيات متنقلة يف مكحول وبيجي«.
وأضاف »أنا آس�ف، لم أك�ن أريد أن أصل إىل هذا 
الوض�ع. أن�ا أخط�أت الطري�ق، أس�ألكم بالخري«. 
وأوض�ح اإلرهاب�ي أنه دخ�ل إىل الع�راق يف حزيران 
2015 ع�ن طريق تركيا، وأنه متزوج من فرنس�ية 
اس�مها ثريا ع�ادت إىل بالدها وه�ي محتجزة، وأن 

لديه أوالد.
ش�كل جدعون كابوسا ألوروبا من خالل دعوته 
يف فيديو مصور إىل رضب فرنسا، فأطلق عليه اسم 
»أباع�ود الجدي�د«، نس�بة إىل مواطنه عب�د الحميد 
أباع�ود، أحد منف�ذي اعتداءات 13 تري�ن الثاني 

عام 2015 يف فرنسا.
وتعليق�اً ع�ىل الفيديو، ق�ال جدع�ون للقايض 
»الكالم ليس يل. طلب مني أن أؤدي هذا الفيديو من 
قبل أحد قادة داع�ش«. وقاتل البلجيكي يف كوباني 
يف ش�مال س�وريا ويف تكري�ت ونين�وى والرم�ادي 
التي أصي�ب فيها بقذيفة هاون وف�ق ما قال أمام 

املحكمة.
وكان مس�ؤوال عن تدريب »أكثر من ستني ممن 
يس�مون أشبال الخالفة الذين ترتاوح أعمارهم بني 
ثمانية و13 عاما، ع�ىل الرياضة والقتال«، وفق ما 

قال للمحققني.
وحكمت محاك�م بغداد منذ بداي�ة العام الحايل 
عىل اكثر من 300 م�ن اإلرهابيني األجانب باإلعدام 
أو الس�جن م�دى الحياة، بحس�ب ما ذك�ر مصدر 
قضائي. وس�بق أن نفذ العراق، ال�ذي يحتل املرتبة 
الرابعة ب�ني الدول األكث�ر تنفيذا لحك�م اإلعدام يف 
العال�م بحس�ب منظم�ة العف�و الدولي�ة، أحكاما 
باإلعدام بحق إرهابيني غربيني انضموا إىل تنظيمات 

متطرفة، عىل غرار تنظيم القاعدة.
لك�ن حتى اليوم، لم يتم تنفيذ حكم اإلعدام بأي 

إرهابي غربي بتهمة االنتماء إىل تنظيم »داعش«.

اجلنائية املركزية حتكم عىل »أبو محزة البلجيكي« باإلعدام

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الثالثاء، عن 
إلقاء القبض عىل منتحيل صفة ضباط يف الجيش 

العراقي.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »املفارز املشرتكة التابعة 
لقيادة عمليات بغداد القت القبض عىل شخصني 
انتحال صفة ضابطني يف الجيش العراقي أحدهم 

يحمل رتبة مقدم واألخر رتبة نقيب«.
واضافت ان »اعتقال املتهم األول تم يف منطقة 
سبع بكار واألخر يف منطقة املنصور«، مشريا اىل 
انه »ت�م احالتهم�ا اىل الجهات املختص�ة لينالوا 

جزائهم العادل«.
يذك�ر ان الق�وات االمني�ة تتمك�ن ب�ني فرتة 
واخرى من تنفي�ذ عمليات دهم وتفتيش تتمكن 
خالله�ا م�ن اعتق�ال مطلوب�ني للقض�اء بتهم 

»ارهابية« وجنائية يف مناطق متفرقة يف البالد.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الجيش الرتكي أمس الثالثاء تدمري أربعة 
مواقع ملنظمة »حزب العمال الكردستاني« داخل 
اقليم كردس�تان.ونقلت وكالة االنباء الرتكية عن 
رئاس�ة األركان الرتكية أن القوات الرتكية دمرت 
أربعة أهداف للمنظمة يف غارات جوية استهدفت 

مواقعها يف شمال العراق.
وأوضحت رئاس�ة األركان الرتكية أن الغارات 

استهدفت مواقع املنظمة يف منطقة هاركوك.
وقت�ل جندي�ان تركيان وأصيب اثن�ان آخران 
يف هجوم ش�نه عنارص من منظمة حزب العمال 

الكردستاني ضد قوة تركية يف اقليم كردستان.
وذك�ر بيان صدر عن رئاس�ة األركان الرتكية 
أن مس�لحني شنوا هجوما عىل قوة تركية شمايل 
الع�راق وأن الهج�وم أدى ملقت�ل جندي�ني وجرح 
اثن�ني آخرين«. وكان حزب العمال الكردس�تاني 
استأنف قتاله ضد القوات الرتكية يف يوليو 2015 
بع�د توق�ف دام نحو ثالث�ة أعوام ونص�ف العام 
وأس�فر القتال املتجدد بني الطرفني عن قتل أكثر 

من 1460 رجل امن تركي ومدني.

تركيا تقصف اقليم كردستان: دمرنا 
اهداف حلزب العامل

القوات األمنية تلقي القبض عىل 
منتحيل صفة ضباط يف اجليش 

         بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجلس محافظة دياىل، أم�س الثالثاء، عىل فتح باب 
الرتشيح ملنصب قائد الرطة ومدراء الدوائر بالوكالة.

وق�ال املجل�س يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »مجلس محافظة دياىل صوت عىل فتح باب الرتش�يح 
ملنص�ب قائد رشطة املحافظ�ة ومدراء الدوائ�ر بالوكالة خالل 
جلس�ة مجلس املحافظة التي عقدت اليوم برئاسة عيل الدايني 

وحضور 22 عضوا«.
وأضاف أنه »تم مناقشة موضوع تظلم املواطنني من القرار 
)111( ال�ذي اليس�مح بالترصف ب�االرايض الت�ي تدخل ضمن 
مداخ�ل امل�دن حيث اتف�ق األعضاء ع�ىل وضع آلي�ة ومفاتحة 
الجه�ات املختصة بدراس�ة املوض�وع واتخاذ القرار املناس�ب 
لذلك«، مش�رياً اىل »مناقش�ة االيرادات واملش�اريع املنفذة منها 
وفائدتها واالس�تمرار بتقديم املش�اريع الخدمية من االيرادات 

املحلية خدمة الهايل املحافظة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مكتب تحقيق هيأة النزاه�ة يف محافظة كربالء عن 
قيامه بالتعاون مع جهاز املخابرات الوطنيِّ من ضبط متهمني 

يقومان بتزوير الوثائق الرسمية باستخدام أختاٍم مزورٍة.
وأش�ار املكت�ب بحس�ب بي�ان للنزاه�ة تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إىل »قيام مالكاته بتنفي�ذ عملية ضبٍط 
بن�اًء ع�ىل مذكرة ضبٍط قضائي�ٍة وفقاً ألحكام امل�ادة 289 من 

قانون العقوبات«.
وب�ني أنَّ »عمليَّ�ة الضبط تمت بعد متابع�ة ومراقبٍة دقيقٍة 
للمتهم�ني ليتّم ضبطهما بالجرم املش�هود؛ لقيامهما بعمليات 
رٍة يف بيع أراٍض  تزويٍر يف الوثائق الرسمية باستخدام أختاٍم ُمزوَّ
عائ�دٍة ملكيتها للدولة وأخ�رى ملواطنني عراقيِّني يعيش�ون يف 

خارج البلد«.
وأض�اف أنَّ��ه »تمَّ خ�الل العمليَّة ضبط وثائق ومس�تنداٍت 
داً تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ  ُمتنوِّع�ٍة، إضافًة إىل األختام، ُمؤكِّ
بجمي�ع املُ�رزات املضبوط�ة، فض�اًل ع�ن األوراق التحقيقيَّ�ة 

. وعرضه عىل قايض التحقيق املُختصِّ

جملس دياىل يفتح
 باب الرتشيح ملنصب قائد الرشطة 

ومدراء الدوائر بالوكالة

النزاهة: ضبط متهمني 
متلبسني ببيع أراض للدولة باستخدام 

أختام مزورة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الثالثاء، عن اعتقال 
متهمني برتوي�ج وتجارة املخدرات ومتهم ب�«اإلرهاب« 
ومتهمة بالقتل يف مناطق متفرقة من العاصمة. وقالت 
القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 

إنه »بناء عىل معلومات استخبارية تم إلقاء القبض عىل 
متهم�ني برتويج وتج�ارة املخ�درات يف منطقتي مدينة 
الص�در، وكمب س�ارة«. وأض�اف البي�ان، أن »القوات 
األمني�ة تمكنت من إلق�اء القبض عىل متهم�ة بالقتل 
يف منطق�ة البلدي�ات، ومتهم�ني آخرين بتهمة غس�يل 
األموال يف منطق�ة زيونة«. وتاب�ع، أن »القوات األمنية 

ألق�ت القبض ع�ىل متهم باإلرهاب يف منطق�ة الثعالبة 
رشقي بغداد، فيما تم إلق�اء القبض عىل متهمني اثنني 
بالرسق�ة يف منطقت�ي االورف�يل ضم�ن قاط�ع مدينة 
الص�در، والبلديات«.يش�ار اىل ان قي�ادة عمليات بغداد 
تعلن بني فرتة واخرى عن اعتقال متهمني ب�«اإلرهاب« 

والرسقة والسطو املسلح.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  االمني�ة،  الق�وات  أتلف�ت 
الثالثاء، حوايل 100 عبوة ناسفة من 
مخلفات عصاب�ات داعش االرهابية 

كان�ت مزروعة داخل معمل كايش يف 
رشق محافظة االنبار. وقال الناطق 
الرسمي باس�م مركز االعالم األمني 
العمي�د يحيى رس�ول يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن 

»الق�وات األمني�ة يف قي�ادة عمليات 
رشق االنبار، تمكن�ت وخالل عملية 
ومعم�ل  األس�فلت  معم�ل  تطه�ري 
ال�كايش يف منطق�ة الش�هابي، م�ن 
إت�الف 100 عبوة ناس�فة« وأضاف 

ان القوات »عثرت عىل خمس عبوات 
ناس�فة عبارة عن جليكان سعة 20 
لرت ت�م معالجته�ا موقعي�ا وتطهري 
طري�ق بط�ول 50 م�رتاً يف منطق�ة 

الهياكل.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد بريت ماكغورك مبعوث الرئيس األمريكي 
للتحالف الدويل ضد داعش يف العراق وسوريا، أمس 
الثالثاء، اجتماعا مع كل من املنس�ق العام لحركة 
التغي�ري عمر س�يد ع�يل، واألم�ني الع�ام لالتحاد 
اإلس�المي الكردس�تاني ص�الح الدين به�ا الدين، 
وزعيم حزب من اجل الديمقراطية والعدالة برهم 
صالح، وامري الجماعة اإلسالمية الكردستانية عيل 
بابري يف الس�ليمانية. وعقد االجتماع يف مقر حركة 

التغيري بمنطقة »زركاتا« وسط السليمانية.
وقالت وكالة »شفق نيوز«، بأن زعماء األحزاب 

األربع�ة قد عروا ملاكغورك عن عدم رضاهم تجاه 
نتائ�ج االنتخابات التريعي�ة العراقية التي جرت 
مؤخ�را. من جهت�ه، حث مبع�وث ترامب األحزاب 
األربعة بعد مقاطعة العملية السياسية يف العراق، 
مقدم�ا مجموع�ة م�ن املقرتح�ات بم�ا يخ�ض 
ه�ذا الجان�ب منه�ا الذه�اب اىل العاصم�ة بغداد، 
والب�دء باملفاوض�ات مع باق�ي األط�راف الفائزة 
باالنتخابات لحجز مقاعد او مقعدين يف التشكيلة 
الحكوم�ة املقبلة. يف املقابل تلق�ى زعماء األحزاب 
تل�ك املقرتحات، واعدين بمناقش�تها مع األعضاء 
القياديني ألحزابهم، وانهم سيصدرون رداً مشرتكا 

حول تلك املقرتحات خالل األيام املقبلة.

وبحس�ب املص�ادر، فان ق�ادة ه�ذه االحزاب 
االربع�ة اجتمع�ت لتوحيد قرارها خ�الل االجتماع 
م�ع ماكغ�ورك. ولوحت تلك األح�زاب خالل األيام 
املاضية اىل مقاطعة حض�ور فائزيها باالنتخابات 
التريعي�ة العراقي�ة جلس�ات مجل�س الن�واب، 

والعملية السياسية برمتها يف البالد.
ول�م تكد تغلق مراكز االق�رتاع أبوابها يف مدينة 
الس�ليمانية الكردية حتى انفجر الغضب بس�بب 
اكتس�اح غري متوق�ع للحزب املهيمن ع�ىل املدينة 
وه�و االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني. ورسع�ان 
م�ا اندلع�ت اش�تباكات باألس�لحة ب�ني الفصائل 

املتنافسة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت وكال�ة األنب�اء الس�ورية 
الرسمية »سانا«، أمس الثالثاء، بأن 
وزارة الخارجية الس�ورية تس�لمت 

أوراق اعتماد سعد محمد رضا سفرياً 
للعراق لدى سورية.

وذك�رت الوكالة، أن »نائب رئيس 
الخارجية  ال�وزراء ووزي�ر  مجل�س 
واملغرتبني وليد املعلم تسلم من سعد 

محمد رضا س�فري جمهورية العراق 
نس�خة ع�ن أوراق اعتماده س�فريا 
مفوض�ا وف�وق الع�ادة لجمهورية 
العربي�ة  الع�راق ل�دى الجمهوري�ة 

السورية«.

وأضاف�ت، أن »الطرف�ني تب�ادال 
الحديث حول العالق�ات الثنائية بني 
البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون 
يف مختل�ف املجاالت مل�ا فيه مصلحة 

الشعبني والبلدين الشقيقني«.

اخلارجية السورية تتسلم أوراق اعتامد سفري العراق اجلديد لدهيا

عمليات بغداد توقع بكمني استخباري »جتار خمدرات« ومتهم باإلرهاب

القوات األمنية تتلف )100( عبوة ناسفة يف »معمل كايش« رشق االنبار

مبعوث ترامب يقدم مقرتحات لألحزاب الكردية 
املعارضة لالنتخابات

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكمة االتحادي�ة، أنها ردت 
طعناً بعدم دستورية قرار يملّك املواطنني 
قطع أراٍض بأس�عار رمزي�ة مع قروض 

رشط إنشاء حضانة عليها.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة 
إياس الس�اموك يف بيان تلقت »املستقبل 
»املحكم�ة  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
االتحادي�ة العليا عقدت جلس�ة برئاس�ة 
وعضوي�ة  املحم�ود  مدح�ت  الق�ايض 
القض�اة كاف�ة، للطعن بعدم دس�تورية 
الق�رار رق�م )251( الص�ادر يف 23/ 3/ 
1986، مبين�اً أن “القرار موضوع الطعن 
ين�ص ع�ىل تملي�ك قط�ع أراض معين�ة 
لغرض إنش�اء دار حضانة عليها وبسعر 
رمزي )مركزي(، مع ق�روض«. وأوضح 

الس�اموك أن »املدعية حصلت عىل األرض 
لكنها ل�م تقم بإنش�اء الحضان�ة عليها 
خالل مدة القروض املمنوحة لها وأقيمت 
عليها دعوى بطلب س�حب قطعة األرض 
منها، ومن ثم وأقامت املدعية دعوى أمام 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا تطلب الحكم 
بعدم دس�تورية القرار رقم )251( لسنة 

1986 بحج�ة أن املص�ادرة غ�ري جائ�زة 
بموجب املادة )23( من الدستور«.

وأض�اف أن »املحكمة االتحادية العليا 
وج�دت وبع�د دراس�ة الق�رار موض�وع 
الطع�ن أن بق�اء ملكي�ة االرض مقرون 
بتنفي�ذ ما اش�رتطه الق�رار، فهي ملكية 
تحت رشط فاس�خ وال تستقر إال اذا نفذ 
من ملكت له ذلك الرط، بخالفه وجوب 
أن تس�حب االرض، وأن س�ميت عملي�ة 

السحب واالستعادة ب�)املصادرة(«.
وتاب�ع أن »الحك�م أك�د أن )الق�رار( 
موض�وع الطع�ن ج�اء متوازن�اً، وريض 
من ملك�ت األرض له وفق بن�وده ومنها 
استعادة هذه امللكية يف حالة عدم تحقيق 
رشوطه، من ثم قررت املحكمة االتحادية 
العليا رد دعوى املدعية لعدم استنادها إىل 

سند دستوري.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات، 
أم�س الثالث�اء، عن بل�وغ ع�دد الطعون 
ح�ول نتائج االنتخاب�ات النيابية من قبل 
الكتل والكيانات السياسية أكثر من 200 
طع�ن، مبين�ا أن املفوضية س�تنظر بها 
وترفعا مع ال�ردود إىل املحكمة القضائية 

اإلدارية للنظر بها خالل 10 أيام.
وق�ال عضو مجل�س املفوضني حازم 
ب�اب  فتح�ت  »املفوضي�ة  إن  الردين�ي 
الطعون إمام الكتل واألحزاب السياس�ية 
لتقديم الطع�ن بنتائج االنتخابات وخالل 

مدة زمنية أقصاها ثالثة أيام«.
وأضاف أن “عدد الطعون التي قدمتها 
الكتل والكيانات السياسية بلغت أكثر من 
200 طع�ن وبمختل�ف أنواعه�ا يف عموم 

العراق”، مشريا إىل أن “املفوضية ستنظر 
بجميع الطعون وترفقها بردود وترفعها 
إىل املحكم�ة اإلدارية القضائي�ة الخاصة 
باملفوضي�ة للرد حول تل�ك الطعون ومن 

ث�م املصادق�ة عليها خالل م�دة زمنية ال 
تتجاوز العرة أيام”. وتابع ان “املحكمة 
اإلداري�ة ترفع تلك الطعون والنظر بها اىل 

املحكمة االتحادية للمصادقة النهائية”.

االحتادية ترد الطعن بعدم دستورية قرار متليك أراض 
بأسعار رمزية

املفوضية تعلن تسلمها )200( طعن بنتائج االنتخابات 
وتؤكد: رد املحكمة سيكون خالل )10( أيام

من أصول مغربية وتسلل إىل العراق بـ«جتاوز احلدود«
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     بغداد / المستقبل العراقي 

س�جل الخ�ام األمريكي أعىل مس�توياته منذ ترشين الثاني 2014 مع اس�تمرار املخ�اوف من أن إنتاج 
الخام يف فنزويال قد يواصل الهبوط يف أعقاب االنتخابات الرئاسية وعقوبات محتملة عىل البلد العضو 
بمنظمة »أوبك«. وواصلت الس�وق الصعود بعد أن قال مس�ؤول باإلدارة األمريكية لرويرتز إن الرئيس 

دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يقيد قدرة فنزويال عىل تسييل األصول اململوكة للدولة.
ومن ش�أن أي عقوبات تقيد التمويل أو الخدمات اللوجستية أو إمدادات الكهرباء أن تكبح بشكل أكرب 
انت�اج الخام يف فنزويال. وباإلضافة إىل هذا تم اإلعالن ع�ن »تجميد« حرب تجارية بني الواليات املتحدة 
والصني. وأنهت عقود خام القياس العاملي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 71 سنتاً، أو 0.90 باملئة، 
لتبلغ عند التسوية 79.22 دوالر للربميل.  وصعدت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط 
96 سنتا إىل 72.24 دوالر للربميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى مرتفعاً جديداً منذ ترشين الثاني 
2014 عن�د 72.33 دوالر للربميل. ويف التعامالت الالحقة عىل التس�وية واصل الخام األمريكي الصعود 

مسجال مستوى مرتفعا جديدا عند 72.41 دوالر.

النفط يرتفع إىل حوايل )80( دوالرا للربميل ويسجل أعىل مستوى يف )4( أعوام

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعقد يف الكواليس السياس�ية لقاءات عديدة 
لتش�كيل التحال�ف الكبري من أج�ل الرشوع 
بتش�كيل الحكوم�ة، وبالرغم م�ن أن جميع 
ه�ذه اللق�اءات ل�م تف�رز حّت�ى اآلن اتفاقاً 
واضح�اً ب�ني األح�زاب، وبالتزامن م�ع هذا، 
يخوض مفاوض�ون عن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ما س�ماه »جولة استطالعية« 
يف بغداد. واكد زعيم تحالف س�ائرون الفائز 
يف االنتخاب�ات الس�يد مقتدى الص�در أنه لن 
يتخن�دق طائفياً، وذلك يف أعق�اب مباحثات 
حول تش�كيل الحكوم�ة الجديدة أجراها مع 
زعامات سياس�ية ناقش�وا فيه�ا متطلبات 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وبح�ث الصدر م�ع رئيس التحال�ف الوطني 
زعيم تحال�ف الحكمة االنتخابي اس�تكمال 
السياس�ية  التحالف�ات  بش�أن  املش�اورات 
وتش�كيل الكتلة النيابية األكرب التي ستكلف 

بتشكيل الحكومة الجديدة. 
وأشار مكتب الصدر يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أّنه ضمن سلس�لة 
العمل ال�دؤوب واملتواصل زار الصدر الحكيم 
حيث ناقش�ا آخر التطورات السياسية حول 
املرحل�ة املقبل�ة والركائ�ز األساس�ية الت�ي 
س�تنبثق منها الحكوم�ة املقبل�ة، حيث أكد 
الص�در ع�ىل األولوي�ات الوطني�ة والربامج 
الخدمي�ة لتك�ون خارط�ة الطري�ق ملجم�ل 
التفاهم�ات »كم�ا ح�از موض�وع تصحيح 
مس�ار العملية السياس�ية بأهمية من قبله 
وبم�ا يتوافق م�ع تطلعات الش�عب العراقي 

الرافض للطائفية والفساد«.
وقد أكد الطرفان »عىل اهمية ان يكون القرار 
العراق�ي وفق املصلح�ة العراقي�ة ورضورة 
اس�تمرار وتكثي�ف اللق�اءات ب�ني مختل�ف 
الزعامات والقوى السياسية العراقية وصوالً 

إىل تشكيل االغلبية الوطنية«.
وعقب هذه االجتماع�ات، أكد الصدر انه لن 
يتج�ه إىل التخن�دق الطائف�ي وانما تش�كيل 

تحالف عراقي شامل خالل املرحلة املقبلة.
وقال الصدر يف تغريدة عىل حسابه الشخيص 
بش�بكة التواصل االجتماع�ي »تويرت«..  »انا 
مقت�دى.. ش�يعي يف الع�ال.. س�ني الصدى.. 
مس�يحي الش�ذى.. صابئي الرؤى.. ايزيدي 
ال�وال.. إس�المي املنته�ى.. مدن�ي النه�ى.. 
عربي القنى.. كردي الس�نا.. اشوري الدنى.. 
تركماني املنى.. كلداني الفنا.. شبكي الذرى.. 
)عراقي ان�ا(.. فال تتوقعوا من�ي أي تخندق 
طائف�ي يعيد لنا ال�ردى ويجدد الع�دى.. بل 
نحو تحالف عراقي ش�امل وتلك هي البرشى 

ولن نتنازل عن ذلك طول املدى«.
م�ن جهت�ه، حذر ائت�الف الن�ر االنتخابي 

العب�ادي  حي�در  ال�وزراء  رئي�س  بزعام�ة 
التحالف�ات االنتخابي�ة الفائ�زة من خطورة 
العودة إىل ما اسماها االصطفافات الطائفية 
لحكم العراق. وقال املتحدث باس�م االئتالف 
حس�ني الع�اديل انه »بع�د تجاوز االنقس�ام 
الطائف�ي والقوم�ي يف دفاعن�ا املقدس ضد 
داعش، وبعد ان نجحن�ا بخوض االنتخابات 
بقوائم وطنية عابرة لتخوم التخندق الطائفي، 
نرى اليوم بعض الساسة يحاولون اعادة بناء 
الجبهات الطائفية كاس�اس لبناء تحالفات 
وجبهات سياس�ية تتقاس�م الس�لطة لتعيد 
العراق ملرب�ع محاصصة املكون�ات للدولة«. 
وح�ذر »بعض الق�وى الفائ�زة باالنتخابات 
من املس�اعي الهادفة للعودة إىل االصطفاف 
الطائفي بتشكيل الحكومة ومجمل سلطات 
الب�الد«. ودعا الش�عب والق�وى الوطنية إىل 
الوق�وف بالضد م�ن أي محاول�ة تعيد انتاج 

دول�ة املكونات عىل حس�اب دول�ة املواطنة 
واملؤسسات.  وأشار إىل أّن ائتالف النر كان 
وما زال وسيبقى مرشوعا وطنيا يقف بالضد 
م�ن أي محاول�ة محاصصاتي�ة مكوناتي�ة 
تقسم البالد عىل اساس من مصالح وهويات 
املكونات عىل حس�اب مصالح وهوية العراق 
املوح�دة. يش�ار إىل أن ائت�الف الن�ر ح�ل 
ثالث�ا يف نتائ�ج االنتخاب�ات العراقية االخرية 
بحصول�ه ع�ىل 42 مقع�دا برملاني�ا.  وخالل 
اجتم�اع للق�وى والش�خصيات السياس�ية 
التي ش�اركت يف االنتخابات االخرية، فقد أكد 
نائب رئيس الجمهورية رئيس تحالف القرار 
العراق�ي أس�امة النجيف�ي حاج�ة املواطن 
إىل حكومة قوي�ة تعالج األزم�ات والعقبات 
وتحق�ق االنج�ازات. وطال�ب النجفي خالل 
االجتم�اع الذي ش�اركت فيه قيادات س�نية 
وعدد كب�ري من الوزراء والن�واب الفائزين يف 

االنتخابات، وقيادات سياس�ية ومرش�حون 
ل�م يحالفه�م الحظ م�ن س�ت محافظات، 
املجتمع�ون »بوحدة الكلم�ة والصف وحمل 
هم�وم وتطلعات جماهريه�م والتعبري عنها 
بصدق وجدية«، بحس�ب ما نقل عنه مكتبه 
االعالم�ي يف بي�ان صحايف اطلع�ت عىل نصه 
»إي�الف«، مضيفا ان الفرصة قائمة لتحقيق 
األهداف الت�ي تهم املواطن�ني جميعا كعودة 
النازحني واملهجرين واعمار املدن والقصبات 
وانجاز برنامج حكومي عرب رشاكة حقيقية 

معنية بتوافق وطني واسع.
وأك�د النجيفي عىل رضورة وع�ي ومعالجة 
يف  املش�اركة  ع�ن  الجماه�ريي  الع�زوف 
وحاج�ة  مدلوالت�ه  وفه�م  االنتخاب�ات 
املواط�ن إىل حكوم�ة قوي�ة تعال�ج األزمات 
للش�عب.  االنج�ازات  وتحق�ق  والعقب�ات 
وناقش املجتمع�ون متطلبات مرحلة ما بعد 

االنتخابات وانعكاسها عىل الوضع السيايس 
ودرس�وا التحالف�ات املقرتح�ة والح�وارات 
الجاري�ة من أجل تش�كيل الحكومة الجديدة 
التحالف�ات  يف  الربام�ج  أهمي�ة  وناقش�وا 
القادمة، والتي عىل أساس�ها سيتم التعاون 
مع ال�رشكاء من الكتل الفائزة يف االنتخابات 
وت�م التأكي�د ع�ىل أهمي�ة الرؤي�ة الوطنية 
املوحدة للجميع. وبعد مناقش�ة مستفيضة 
اتف�ق املجتمعون عىل مواصل�ة االجتماعات 
وااللت�زام برؤي�ة تعرب عن حاج�ة الجماهري 
وتطلعاته�ا نحو غد مضمون.  يش�ار إىل أن 
تحالف القرار السني قد حصل عىل 13 مقعدا 
برملانيا يف االنتخابات االخرية. يف غضون ذلك، 
فإن ائت�الف دول�ة القانون يخ�وض بدوره 
س�باقاً لتش�كيل االئت�الف الكب�ري لتش�كيل 
الحكومة، وقال عضو ائت�الف دولة القانون 
الذي يتزعمه نائ�ب رئيس الجمهورية نوري 

املالكي إن »ائتالفه شكل لجنة للتفاوض مع 
الكتل السياسية الفائزة يف االنتخابات بهدف 
تشكيل الكتلة األكرب«. وحصل ائتالف »دولة 
القانون« عىل 26 مقعداً من أصل 320 مقعداً 
ج�رى التنافس عليها يف االنتخابات الربملانية 

التي أجريت يف ال�12 من الشهر الجاري. 
وقال عضو اإلئتالف بهاء النوري، يف تريح 
صحف�ي، إن »لجن�ة م�ن ثالث�ة أش�خاص 
هم حس�ن الس�نيد، قيص الس�هيل، وسامي 
العس�كري، ُش�كلت م�ن ِقب�ل ائت�الف دولة 
القان�ون للتف�اوض م�ع الكت�ل السياس�ية 

بهدف تشكيل الكتلة األكرب يف الربملان«.
وأوضح النوري أن »اللجنة بدأت حوارات مع 
ائتالف الفتح، ويف ط�ور إكمال حواراتها مع 
باقي الكتل السياس�ية«. وأش�ار إىل أنه »من 
املق�رر خ�الل اليوم�ني املقبلني اإلع�الن عن 

نتائج تلك الحوارات والتفاهمات«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اك�د رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي، 
أم�س الثالثاء، ان هناك تطابقا ش�به 
كامل مع تحالف س�ائرون لتش�كيل 

حكومة تكنوقراط قوية.
وقال العبادي خالل مؤتمره الصحفي 
االسبوعي، ان »اللقاء مع زعيم التيار 
الصدر مقتدى الصدر شهد تطابقا يف 
وجهات النظر بشأن املرحلة املقبلة«.

واضاف، ان »هناك تطابق شبه كامل 
مع تحالف س�ائرون لتشكيل حكومة 

تكنوقراط قوية«.
العلي�ا  املفوضي�ة  العب�ادي  ودع�ى 
املس�تقلة لالنتخابات اىل الشفافية يف 
العمل وان تس�لم الكتل السياسية كل 
املعلوم�ات عن كل محط�ة انتخابية، 
مس�تبعدا »اع�ادة االنتخابات، ويجب 
التحق�ق جيدا م�ن النتائ�ج النهائية 
ان تحم�ي ص�وت  املفوضي�ة  وع�ىل 

املواطن ال ان تحمي كتال واسماء«.
واضاف، ان�ه »يجب االلت�زام بالوقت 
الحكومة  لتش�كيل  املحدد  الدستوري 
املقبلة واتوقع تش�كيلها قب�ل انتهاء 

املدة القانونية املحددة«.
وح�ول الجانب االمني، ق�ال العبادي، 
أن »هدفنا االس�ايس حماية املواطنني 

والح�دود ومن�ع تس�لل االرهابي�ني، 
ونجحن�ا يف تأم�ني الجانب الس�وري 
والقضاء عىل داعش يف اعايل الفرات«.

العلي�ا املس�تقلة  وكان�ت املفوضي�ة 
لالنتخابات قد اعلنت الس�بت 19 ايار 
النهائية النتخاب�ات مجلس  النتائ�ج 
الن�واب التي اجري�ت يف 12 ايار حيث 

تصدر تحالف سائرون بزعامة مقتدى 
الص�در ب�� 54 مقع�دا تلته�ا قائم�ة 
الفتح ب� 47 مقعدا وائتالف النر ب� 
42 مقع�دا يليه ائت�الف دولة القانون 
ب�� 26 مقع�دا والح�زب الديمقراطي 
الكردستاني ب� 25 مقعدا فيما حصل 
ائت�الف الوطنية بزعام�ة اياد عالوي 

ع�ىل 21 مقعدا وتيار الحكمة بزعامة 
عمار الحكيم عىل 20 مقعدا واالتحاد 
الوطني الكردس�تاني عىل 18 مقعدا، 
وحصلت احزاب اخرى عىل عدد اقل من 
املقاعد. بدوره، عق�د مجلس الوزراء 
جلس�ته االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س 
املجلس حيدر العبادي، حيث تم خالل 

الجلسة مناقشة اشكاالت االنتخابات 
والتصويت ع�ىل تعليمات التعيني عىل 
الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة 
امل�الك. وقال املكت�ب االعالمي لرئيس 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزراء 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان “اجتم�اع 
مجل�س الوزراء ت�م خالله مناقش�ة 

يف  الحاصل�ة  لإلش�كاالت  موس�عة 
االنتخابات الربملانية واتخاذ مجموعة 
م�ن التوجيهات واالج�راءات للحفاظ 
ع�ىل ش�فافية العملي�ة االنتخابية”. 
واضاف ان “املجلس صوت عىل تعديل 
ق�رار مجلس ال�وزراء رقم 71 لس�نة 
اىل  من�ح مخصص�ات  بش�أن   2018

منسوبي الهيئة العامة للرضائب”.
واوضح ان “املجلس صوت عىل تمديد 
صالحي�ة الق�رض االيط�ايل، كما وتم 
التصوي�ت عىل تعليم�ات التعيني عىل 
الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة 
املالك”. وب�ني ان “املجلس صوت عىل 
م�رشوع اتف�اق النق�ل الج�وي ب�ني 
جمهورية العراق وحكومة الجمهورية 
ع�ىل  التصوي�ت  وكذل�ك  التونس�ية، 
م�رشوع قان�ون انضم�ام جمهورية 
الع�راق اىل االتفاقي�ة الدولي�ة لإلنقاذ 
“املجل�س  ان  واك�د   .”1989 لس�نة 
صوت عىل م�رشوع قان�ون انضمام 
جمهورية العراق اىل اتفاقية السالمة 
والصح�ة يف الزراعة رقم 184 لس�نة 
2001، وتم التصوي�ت ايضاً عىل عقد 
س�د املوصل لصيانة اعمال التحش�ية 
وإع�ادة تأهيل املنافذ الس�فىل للس�د 

الوارد يف الخطة االستثمارية”.
وازاد ان “مجل�س ال�وزراء صوت عىل 
مساعدة العاملني يف املناطق املحررة، 
كما ت�م التصويت ع�ىل تمويل إكمال 

مرشوع السابلة االروائي”.
وذك�ر ان “جلس�ة مجل�س ال�وزراء 
شهدت مناقش�ة تكّدس الحاويات يف 
ميناء ام قر الشمايل وتم اتخاذ عدد 

من االجراءات بخصوصها”.

سباق بني »سائرون« و »دولة القانون« على تشكيل »الكتلة األكرب«.. والدميقراطي يف بغداد لـ »االستطالع«

الكواليس السياسية: لقاءات بال حتالفات

اجمللس دعا إىل التحقيق بـ »النتائج النهائية« وصوت على تعليمات التعيينات الناجتة عن حركة املالك

رئيس الوزراء يستبعد »إعادة االنتخابات« ويدعو إىل االلتزام بمواعيد »تشكيل احلكومة«

       بغداد / المستقبل العراقي

رحب�ت »مجموع�ة األزم�ات الدولي�ة« بعودة 
االهتم�ام الس�عودي بالع�راق، إال أنه�ا دع�ت 
الرياض لعدم تحويله إىل »س�احة حرب باردة« 
ض�د طه�ران، وباملقابل دع�ت املجموعة إيران 
إىل »تش�جيع جه�ود الع�راق الهادف�ة لتنويع 
تحالفاته اإلقليمية«. ودعت »مجموعة األزمات 
الدولية« يف تقرير نرش أمس الثالثاء السعودية 
إىل عدم تحويل العراق إىل »س�احة قتال جديدة 
يف حربه�ا الب�اردة« ض�د طهران، مح�ذرة من 
أن�ه »باس�تخدامها نفوذه�ا يف الع�راق، يجب 

ع�ىل الري�اض مقاوم�ة إغ�راء تحوي�ل البالد 
إىل س�احة قتال جدي�دة يف حربها الب�اردة مع 
طهران«.  وأكدت املجموعة الدولية يف تقريرها 
أن اهتمام الس�عودية الجديد »ينبع من الرغبة 
م�ن مواجهة النف�وذ اإليراني«، مش�رية إىل أن 
العراقيني،  »يريدون منع بالدهم من أن تتحول 
إىل م�رح آخ�ر للن�زاع الس�عودي-اإليراني«. 
وأضافت مجموعة األبحاث ومقرها يف بروكسل 
أن »القدرة املالية للمملكة تمنحها القوة، ولكن 
لي�س بما فيه الكفاية لفرض آرائها«.  ورّحبت 
مجموع�ة األزم�ات الدولي�ة بع�ودة االهتمام 
الس�عودي إىل العراق بعد غياب دبلومايس عنه 

استمر ربع قرن، إال أنها حذرت من أنه »يف حال 
حاول�ت الرياض القي�ام بالكثري يف وقت مبكر، 
فأنها س�تجد نفس�ها غارق�ة يف البريوقراطية 
والفساد«.  ونصح التقرير السعوديني بمواصلة 
تعزي�ز الدول�ة العراقية، وهو هدف يس�عى إىل 
الكثري من العراقيني، والرتكيز عىل إعادة األعمار 
وإحداث الوظائف والتجارة، إضافة إىل تحقيق 
املصالحة بني الطوائف العراقية املختلفة، »مع 
الرتكيز ع�ىل تحقيق توازن يف االس�تثمارات يف 
سائر أنحاء البالد«. ودعا التقرير الرياض أيضاً 
إىل رضورة النظ�ر يف إج�راءات »لالعرتاف علناً 
باملذهب الش�يعي كإحدى املدارس اإلسالمية« 

و«إس�كات الخط�اب املع�ادي للش�يعة ال�ذي 
يعتم�ده رج�ال دي�ن يقيمون يف الس�عودية«.  
وباملقابل دعا التقرير إيران إىل »تشجيع جهود 
العراق الهادف�ة لتنويع تحالفات�ه اإلقليمية«.  
وتحس�نت العالقات بشكل ملحوظ بني العراق 
والس�عودية منذ الع�ام املايض بع�د أعوام من 
الجف�اء، اث�ر سلس�لة زي�ارات ب�ني مس�ؤويل 
البلدين وإعادة فتح الحدود للمرة األوىل منذ 27 
عاماً واستئناف الرحالت التجارية، وتعهد امللك 
السعودي س�لمان بن عبد العزيز يف آذاراملايض 
للعراق بتمويل بناء ملعب جديد يتس�ع ل�100 

ألف شخص.

أكدت أن تقرب الرياض من بغداد يهدف إىل مواجهة طهران

جمموعة األزمات الدولية للسعودية: ال حتولوا العراق إىل ساحة حرب
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أفغانستان: )30( قتياًل وعرشات اإلصابات يف )3( هجامت 

ايطاليا تقرتب من تشكيل »حكومة شعبوية«تعادي االحتاد األوريب

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدفاع الروس�ية عن إس�قاط طائرة 
دون طي�ار اقتربت م�ن القاعدة الجوية الروس�ية في 
الالذقي�ة الس�ورية  منطق�ة “حميمي�م” بمحافظ�ة 

)شمال غرب(.
وقال�ت الوزارة، ف�ي بيان: إنه “م�ع اقتراب حلول 
الظالم، تم الكش�ف عن هدف جوي صغير الحجم غير 
مع�روف )مركبة جوية دون طيار(، على مس�افة من 
المط�ار، ع�ن طريق مراقب�ة المجال الج�وي للقاعدة 
الجوية الروسية حميميم”، بحسب وكالة “سبوتنيك” 

الروسية لألنباء.
وأضاف�ت: إنه “تم تدمير الهدف بواس�طة المدافع 
المضادة للطائرات المحمولة جواً من القاعدة الجوية 
الروس�ية”.وأوضحت وزارة الدف�اع الروس�ية أنه “ال 

توجد إصابات أو أضرار مادية”.
وتعد روس�يا الداعم الدولي األكبر للنظام السوري 

عسكرياً وسياسياً.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد كشفت، في مطلع 
آذار الماضي، أن الدفاع الجوي الروس�ي أسقط أهدافاً 
جوية مجهولة فوق قاعدة حميميم بمحافظة الالذقية 
في س�وريا، مش�يرة إل�ى أن “األه�داف الجوية كانت 
عب�ارة عن طائرات بدون طيار صغيرة، وأن موس�كو 

لم تحدد بعد الجهة التي تقف وراء إرسالها”.

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، عن أن 
القوات اإلماراتية التي تسيطر على ميناء عدن تحتجر 
170 ملي�ار ريال )نحو 679 ملي�ون دوالر( من رواتب 
الموظفين. وقال الميس�ري في مقطع فيديو مس�رب 
تداول�ه ناش�طون عبر مواق�ع التواص�ل االجتماعي، 
إن األم�وال محجوزة في ميناء ع�دن بأمر من ضابط 
إمارات�ي )ل�م يس�ّمه(. وأض�اف الميس�ري: “أموالي 
الشخصية ال أس�تطيع إخراجها. محتجزة دون سبب، 
فق�ط بمزاج ضاب�ط إماراتي”. وقال إن ه�ذه األموال 
مخصص�ة لروات�ب الموظفي�ن، ج�رت طباعته�ا في 
الس�عودية عبر صندوق النق�د، وهي محتجزة منذ 28 

يوماً.
وأكد أنها خرج�ت من جدة )الس�عودية( بتصريح 
رس�مي، لكن ال أح�د قادر عل�ى إخراجه�ا؛ “ال رئيس 

الجمهورية وال رئيس الوزراء”.

موسكو تسقط »طائرة مسرية« 
قرب محيميم يف سوريا

اإلمارات حتتجز )679( مليون دوالر 
من رواتب املوظفني اليمنيني
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قتل أكثر من 30 ش�خصاً وأصيب 52 
آخ�رون في هجمات متفرقة اس�تهدفت 
تجمعات سكانية وقوات األمن األفغانية، 

أمس الثالثاء، شرقي وجنوبي البالد.
ففي قندهار جنوباً، قتل ما ال يقل عن 
16 ش�خصاً وأصيب 40 آخرون بجروح، 
إثر انفجار حافلة مفخخة، أثناء محاولة 

الجهات األمنية إبطال مفعولها.
ونقلت قن�اة “طلوع ني�وز” المحلية 
عن مسؤولين من مديرية الصحة العامة 
قولهم: إن “16 ش�خصاً على األقل قتلوا 
ف�ي الح�ادث، فيم�ا أصي�ب 40 آخ�رون 

بجروح”.
وأف�اد الناطق باس�م حاك�م قندهار، 

داوود أحمدي، أنه “تم اكتش�اف الحافلة 
التي كانت مليئة بالمتفجرات في ساحة 
مفتوح�ة تض�م ورش س�يارات، إال أنها 
انفج�رت قبل أن يتس�نى إبط�ال مفعول 

المتفجرات فيها”.
وأضاف أحمدي: إن “المصابين هم من 
المدنيين وقوات األمن على حد س�واء”، 

دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
الجدي�دة  اإلحصائي�ة  ه�ذه  وتأت�ي 
للقتلى في ظل تصاُع�د حدة المواجهات 
واالش�تباكات م�ع طالب�ان في األش�هر 
الماضي�ة، التي أدت إلى مقتل المئات من 

قوات األمن، وفق وسائل إعالم محلية.
وف�ي وقت س�ابق، أعلن مس�ؤولون 
أفغان مقتل 14 عنصراً أمنياً وإصابة 12 
آخرين، في أحدث موجة هجمات شنتها 

حرك�ة طالب�ان بوالية “غزنة” ش�رقي 
البالد.

وقال حس�ن رض�ا اليوس�في، عضو 
مجل�س الوالي�ة، إن 7 ضب�اط ُقتلوا في 
هجوم اس�تهدف نق�اط تفتيش بمنطقة 
“ديه ياك”، بينهم قائد الشرطة فايز الله 

طوفان، وقائد االحتياط حاجي بركات.
وأض�اف اليوس�في أن 7 عناصر أمن 
آخرين ُقتلوا في هجمات أخرى استهدفت 

منطقة “جاجاتو”.
االثني�ن،  مس�اء  الهجم�ات  وب�دأت 
ع�دة  ف�ي  الثالث�اء  حت�ى  واس�تمرت 
مناط�ق، منها “دي�ه ي�اك” و”جاغاتو” 
و”أجرس�تان”، بحس�ب ع�ارف ن�وري، 

المتحدث باسم حاكم الوالية.
وأض�اف ن�وري أن 12 عنصراً آخرين 

على األقل، من ق�وات األمن، أُصيبوا في 
الهجمات الت�ي وقعت في منطقتي “ديه 
ي�اك” و”جاغاتو”، مش�يراً إلى أن القتال 
ما يزال جارياً، وتم إرس�ال تعزيزات من 

عاصمة الوالية إلى المنطقة.
وف�ي الس�ياق نفس�ه، قال�ت لطيفة 
أكبري، رئيس�ة مجل�س محافظة غزنة، 
إن مقاتل�ي طالبان اقتحم�وا عدة نقاط 
تفتيش ف�ي “ديه ي�اك” و”جاغاتو”؛ ما 

أدى إلى اشتباكات عنيفة.
م�ن جهت�ه، أعل�ن المتح�دث باس�م 
“طالبان”، ذبيح الله مجاهد، مس�ؤولية 
الحرك�ة عن الهجمات، ف�ي بيان تداولته 

وسائل اإلعالم.
وتح�دث مجاه�د، ف�ي البي�ان، ع�ن 
أن مقاتل�ي الحرك�ة اس�تولوا على مقر 

منطق�ة “جاجاتو”، باإلضافة إلى العديد 
من نقاط التفتيش التابعة للش�رطة في 
“دي�ه ياك”. في حين لم تؤكد الس�لطات 
األفغانية صحة ما ذكره متحدث طالبان 
بهذا الخصوص.وتعاني أفغانستان، التي 
يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليون نسمة، 
صراعاً مسلّحاً دموياً منذ سنوات طويلة 
ف�ي أكثر م�ن مدين�ة؛ بين ق�وات األمن 
األفغانية وجماعات مسلّحة، على رأسها 

حركة طالبان وتنظيم القاعدة.
وتش�هد البالد مواجهات شبه يومية 
بي�ن عناصر األم�ن والجيش م�ن جهة، 
ومس�لّحي “طالب�ان” من جه�ة أخرى، 
تس�فر عن س�قوط قتلى م�ن الطرفين، 
فضالً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات 

األفغانية.
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الرابط�ة على الرئيس االيطالي اس�م 
جوزيب�ي كونتي المحام�ي االنيق البالغ 
54 عام�ا لترؤس أول حكومة ش�عبوية 

لبلد أسس المشروع األوروبي.
واس�تقبل الرئيس االيطال�ي زعيمي 
 31( ماي�و  دي  لويج�ي  نج�وم  خم�س 
عام�ا( والرابط�ة ماتي�و س�الفيني )45 
عام�ا( ليعرض�ا خيارهما حول رئاس�ة 

الحكومة.
ماتاري�ال  س�يرجو  الرئي�س  ودع�ا 
رئيسي مجلسي النواب والشيوخ إلجراء 

مشاورات جديدة.
ول�دى خروجهم�ا أم�ام الصحافيين 
تكت�م كل م�ن دي مايو وس�الفيني على 
خيارهم�ا ووض�ع الزعيمان ف�ي األيام 
األخيرة برنامجا مشتركا يبتعد عن نهج 
التقش�ف و”إم�الءات” بروكس�ل، وق�د 
أقرت�ه قاعدت�ا الحركتين بأكث�ر من 90 

بالمئة من التأييد.
وعندم�ا كان س�الفيني ف�ي مكت�ب 
ماتاري�ال نش�ر دي ماي�و نصا ج�اء فيه 
“لقد اقترحنا اس�م جوزيبي كونتي على 
رئي�س الجمهورية. وهو اس�م س�يدفع 

ربما بعجلة تشكيل الحكومة”.
غي�ر  مح�ام  عام�ا(   54( وكونت�ي 

مع�روف ج�دا وأس�تاذ قان�ون بعيد عن 
عالم السياسة االيطالية.

رئي�س  “س�يكون  ماي�و  دي  وق�ال 
حكومة سياسية. وأقول لمن يدعون أنه 
ل�م ينتخ�ب إن جوزيبي كونت�ي كان في 

فريقي وصوت 11 مليون ايطالي له”.
وهذه األجواء تثير قلق أس�واق المال 
فق�د تراجع�ت بورص�ة ميالن�و االثنين 
1.52 بالمئة فيما ناهز الفارق بين فائدة 
الق�روض ف�ي ايطاليا وألماني�ا على 10 
س�نوات 186 نقطة )ازداد 55 نقطة في 

أقل من أسبوع(.
يطم�ح  الزعيمي�ن  م�ن  كل  وكان 
لقي�ادة أول حكومة معادية لمؤسس�ات 
النظام في بلد هو من مؤسس�ي االتحاد 
األوروب�ي، لكنهم�ا أرغم�ا عل�ى اختيار 
ش�خص ثالث ف�ي ظل ص�راع ضار على 
السلطة بينهما ونتائج فردية غير كافية 

في االنتخابات التشريعية.
الصحاف�ة  توقع�ت  المقاب�ل،  ف�ي 
اإليطالية أن يحتفظا بمنصبين أساسيين 
وزارة  هم�ا  المقبل�ة،  الحكوم�ة  ف�ي 
الداخلية لسالفيني ووزارة كبرى للتنمية 

االقتصادية تضم العمل لدي مايو.
لك�ن الدس�تور اإليطال�ي واض�ح، إذ 
يعود لرئي�س الجمهورية وحده أن يعين 
رئي�س الحكوم�ة، ومن ثم ال�وزراء بناء 

عل�ى اقتراحاته.كم�ا س�ينظر الرئي�س 
االثنين في “عقد الحكومة” الموقع بين 
حركة خمس نجوم والرابطة، والذي يعد 
بسياس�ة نمو بدل سياس�ة تقشف لسد 
العجز وبتخفيض س�ن التقاعد واعتماد 
الح�زم ف�ي مكافح�ة الفس�اد وتش�ديد 
التدابير األمنية والتصدي بحزم للهجرة.

غي�ر أن الصيغ�ة النهائي�ة للبرنام�ج 
ألغت بنودا وردت في الصيغ األولية وكان 

لها وقع ش�ديد، مثل احتمال الخروج من 
اليورو أو ش�طب قس�م من الدي�ن العام 

الهائل.
نش�رت  لل�رأي  اس�تطالع  وكش�ف 
صحيفة “ال ريبوبليكا” نتائجه االثنين أن 
60 بالمئة من اإليطاليين يؤيدون حكومة 
للرابطة وحركة خم�س نجوم، في حين 
يتمنى 25 بالمئة فقط من الناخبين فشل 
مش�روع الحكوم�ة الش�عبوية لمعاودة 

االنتخابات.
غي�ر أن الصحاف�ة اإليطالي�ة تناولت 
األخي�رة  األي�ام  ف�ي  مفص�ل  بش�كل 
للش�عبويين،  األساس�ية  االقتراح�ات 
محذرة من أن الوع�ود التي تضمنتها قد 

تبلغ كلفتها عشرات مليارات اليورو.
كم�ا أن مطالب�ة البرنامج المش�ترك 
بمرون�ة مالية قد تثي�ر توترا مع االتحاد 

االوروبي.
وصدرت مؤشرات أولية عن الحكومة 
حيال فرنس�ا في عطلة نهاية األس�بوع 
الماضي إذ أعلن دي ماي�و أحاديا تجميد 
ورش�ة ضخمة بقيمة 8.6 مليارات يورو 
إلقامة س�كة حديد بين ليون الفرنس�ية 

وتورينو.
ووص�ف س�الفيني تحذي�رات وزي�ر 
االقتص�اد الفرنس�ي برون�و لومير الذي 
أب�دى مخ�اوف حي�ال اس�تقرار منطقة 

اليورو، بأنها “غير مقبولة”.
كما رد س�الفيني االثنين بش�دة على 
تحذي�ر مس�ؤول سياس�ي ألمان�ي قائال 
“فليهتموا بألمانيا ولنهتم نحن بمصلحة 

اإليطاليين”.
وأبدى دي مايو دبلوماسية أكبر وقال 
مس�اء االثنين “اتركونا نبدأ ثم بوسعكم 
انتقادن�ا لديك�م كامل الحق لك�ن دعونا 

نبدأ”.
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واف�ق مجل�س الش�يوخ األمريك�ي في 
17 أي�ار 2018 عل�ى تعيي�ن جينا هاس�بل 
ف�ي منصب مدي�ر »وكال�ة االس�تخبارات 
إي�ه(«؛  آي  )س�ي  األمريكي�ة  المركزي�ة 
حيث حصل�ت جينا، التي رش�حها الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب، عل�ى موافقة 

أغلبية أعضاء المجلس.
إدارة  تع�ّد هاس�بل أول ام�رأة تتول�ى 
االس�تخبارات المركزي�ة األمريكية، ولكن 
المثي�ر أيض�اً في األم�ر هو الج�دل المثار 
حول جين�ا، وتاريخه�ا الذي وص�ل ألكثر 
م�ن 33 عاًما في االس�تخبارات المركزية، 
ش�هدت خاللهم الفترة األس�وأ ف�ي تاريخ 
الوكال�ة، مع اتهاماٍت عدي�دة بالتورط في 
قضايا تعذيب معتقلين سياسيين وغيرها. 

فمن هي جينا هاسبل؟
ول�دت جين�ا هاس�بل ع�ام 1956 ف�ي 
والي�ة كنتاكي: أي أنها تبل�غ من العمر 61 
عام�اً. وكان والده�ا ضابط�اً ف�ي القوات 
الجوي�ة األمريكي�ة. انضم�ت إل�ى وكال�ة 
1985. وعمل�ت ف�ي  االس�تخبارات ع�ام 
سنواتها الخمسة عشر األولى في روسيا؛ 
مما جعلها متخصصة في الشأن الروسي. 
ويق�ول مؤيدوها: إنها تتمت�ع بخبرة أكثر 
م�ن الم�دراء الج�دد، وربم�ا ه�ي أول من 
يتحدث اللغة الروس�ية بطالقة في »وكالة 
االس�تخبارات المركزي�ة )CIA(«. الجدير 
بالذك�ر أن أح�داث 11 )أيل�ول( 2001 وما 
تاله�ا كان الفرصة المناس�بة لجينا حتى 
تتمكن من إثبات نفس�ها ف�ي فترة عملها 

بوكالة االستخبارات المركزية.
�ح جين�ا في )آذار(  وكان ترامب قد رشَّ
الماض�ي، ومن أج�ل خالفة مدي�ر الوكالة 
السابق، مايك بومبيو، والذي قرر »ترامب« 
تعيينه وزيراً للخارجية. ومن الجدير بالذكر 

أن جينا حينها كانت نائبة لبومبيو.
ووافقت لجنة االس�تخبارات في جلسة 
مغلق�ة بأغلبية 10 أعضاء مقابل خمس�ة 
على تعيين هاسبل، وهو ما كان متوقعاً بعد 
أن قرر اثنان م�ن الديمقراطيين االنضمام 
للجمهوريين؛ مما أعطي األفضلية والغلبة 
للفئة األخيرة؛ حيث قال اثنان من األعضاء 
باللجن�ة؛ وهم�ا  الس�بعة  الديمقراطيي�ن 
نائب رئيس اللجنة، م�ارك وارنر، والعضو 
ج�و مانش�ين، إنهما س�ينضمان لألعضاء 

الجمهوريين الثمانية في تأييد جينا.
وعل�ى مس�توى المجلس نفس�ه، ومن 
أج�ل التصدي�ق عل�ى تعيي�ن جين�ا، فإنها 
احتاج�ت تأييد غالبية األصوات في مجلس 
الش�يوخ ال�ذي يض�م 100 عض�و، والذي 
مقع�داً   51 عل�ى  الجمهوري�ون  يس�يطر 
منه، في مقابل 49 مقع�داً للديمقراطيين، 

وبالفعل حصل�ت على التأييد في المجلس، 
ولكن بنس�بة متقاربة للغاية؛ مما عني أنه 
ليس هناك توافق عليها؛ حيث حصلت على 
أغلبي�ة عددها 54 صوًتا فق�ط، في مقابل 
45 ص�وت رفضوا التصدي�ق على تعيينها، 
في الوقت الذي غاب فيه الس�يناتور جون 
ماكي�ن ع�ن التصوي�ت؛ بس�بب خضوعه 

لعالج سرطان الدماغ.
وفي ظ�ل االتهامات العدي�دة الموجهة 
إلى جينا، فإن هناك انقس�امات في الداخل 
األمريكي، بل في خ�ارج الواليات المتحدة 
أيًضا؛ بس�بب اختيار ترامب ل�جينا لتتولى 

اس. مثل هذا المنصب الحسَّ
م�ن جانبه، أكد ميت�ش ماكونيل، زعيم 
األغلبي�ة الجمهورية في مجلس الش�يوخ، 
أن اختي�ار ترام�ب لجين�ا لقي�ادة »وكالة 
االس�تخبارات المركزي�ة« يمثِّ�ل »الم�رأة 
المناسبة في الوقت المناسب«، مشيراً إلى 
أنها تتميَّز بالصراحة والنزاهة؛ مما أكسبها 
االحترام واله�دوء واإلعجاب لدى الجميع. 
الجدير بالذكر أن�ه ليس الجمهوريين فقط 
م�ن يدعمون جين�ا، بل إن هناك ع�دداً من 
الديمقراطيين أيضاً الذين يدعمون تعيينها 
في المنص�ب؛ حيث إن هناك س�تة أعضاء 
ديمقراطيي�ن انضموا لألغلبية الجمهورية 
)الت�ي بلغت 50 ش�خصاً بعد غي�اب جون 

مؤي�داً   54 عدده�م  ليصب�ح  ماكي�ن(؛ 
لتعيي�ن جينا، وذلك بع�د تصويت عضوين 
جمهوريي�ن ض�د جين�ا، وانضمامهما إلى 

معسكر الديمقراطيين.
الديمقراطيون الستة الذين أيدوا تعيين 
جين�ا ف�ي منصبه�ا الجديد هم ف�ي غالب 
األمر أولئك المرش�حون إلع�ادة االنتخاب 
في الفترة المقبل�ة، والذي يمثلون واليات 
يحظى فيها ترامب بشعبية كبيرة، وبالتالي 
فإن تأييدهم لجينا في هذه الحالة قد يكون 
م�ن منطلق الدعاية االنتخابي�ة، طمًعا في 
الحص�ول على أصوات مؤي�دي ترامب في 
والياته�م؛ وهي واليات: وس�ت فيرجينيا، 
وفلوري�دا،  وإنديان�ا،  داكوت�ا،  ون�ورث 

وفيرجينيا، ونيو هامشير.
لكن المعارضين لجينا لهم منطلق آخر، 
وه�و الدور الخفي الذي كلفه جورج دبليو 
ب�وش لجين�ا بعد أح�داث 11 من س�بتمبر 
2001؛ والتي تتعلق بغياب حقوق المشتبه 
ا باستخدام وسائل تعذيب مختلفة،  بهم، إمَّ
أو حتى باالستجواب بالتعذيب، أو باإليهام 
بالغ�رق ف�ي مواق�ع س�رية بعي�دة وغير 
معلومة. ومن بين المعتقلين الذين مورست 
عليهم وس�ائل االس�تجواب العنيفة تحت 
مس�ؤولية جينا الس�عوديان: عب�د الرحيم 
الناشري، الذي يعتبر العقل المدبر لالعتداء 

عل�ى ناقلة النفط »ليمب�ورج« عام 2002، 
والهج�وم على المدم�رة األمريكية »كول« 
عام 2000، وأبو زبيدة، أول مس�ؤول مهم 
في ش�بكة »القاع�دة« يلق�ى القبض عليه 
بواسطة الواليات المتحدة بعد هجمات 11 

سبتمبر 2001.
ويرى المعارضون لتعيين جينا أنه ليس 
من الصواب الترويج لش�خص أشرف على 
التعذيب والتحقيق�ات في أماكن مجهولة، 
وليس�ت تحت ظروف إنس�انية مناس�بة، 
خاصًة في تايالند؛ حيث أدارت سجًنا سرًيا 
هناك، مش�يرين إلى أن الوالي�ات المتحدة 
األمريكي�ة بحاجة إلى إغ�الق هذا »الكتاب 
األس�ود« إلى األبد، وذلك فيما ُعرف باس�م 
برنام�ج التعذي�ب بعد أحداث 11 س�بتمبر 
»الجاردي�ان«  صحيف�ة  وذك�رت   .2001
البريطاني�ة أن العدي�د من أعض�اء مجلس 
الش�يوخ األمريكي قالوا: »إن جينا لم تكن 
مس�تعدة للرد على األسئلة التي ُوجهت لها 
ح�ول دورها في برام�ج التعذيب، أو حول 
أيٍّ من القضايا المهمة والمؤثرة التي كانت 

هي جزًءا منها خالل األعوام السابقة«.
مجل�س  عض�و  تس�اءل  جانب�ه،  م�ن 
الش�يوخ، رون واي�دن مس�تنكًرا: »كي�ف 
يمك�ن للمجل�س أن يأخ�ذ التعذي�ب عل�ى 
محم�ل الج�د، عندما يتعلق األم�ر بجينا؟« 

كما أكد دوج جونز، عضو مجلس الش�يوخ 
ع�ن والية أالباما، أنه من الصعب التغاضي 

عن قضية مهمة مثل التعذيب.
االس�تخبارات  مس�ؤول  أدان  كم�ا 
األمريكية الس�ابق، إدوارد سنودن، تعيين 
جينا هاسبل، ونشر عبر حسابه الشخصي 
عل�ى  »تويت�ر« عدًدا م�ن الروابط الخاصة 
باتهام�ات ُوجه�ت م�ن قبل لجين�ا، وهي 
اإلعالنات التي احتوت على أدلة بخصوص 

ارتباطها ببرامج التعذيب.
الجدي�ر بالذك�ر أن جينا هاس�بل تتلقى 
دعًم�ا كبي�ًرا من مس�ؤولين س�ابقين في 
االستخبارات المركزية، ومن دبلوماسيين، 
وعس�كريين أمريكيين من مختلف الفئات؛ 
فمن بين الذين أيدوا ترشيحها ستة مديرين 
س�ابقين لوكالة االس�تخبارات المركزية، 
وثالث�ة مديري�ن س�ابقين لالس�تخبارات 
القومية. وجود جينا وراء الستار، وليست 
عل�ى قم�ة االس�تخبارات األمريكية، جعل 
عملها أكثر س�رية، كما أنه أزاح عنها دافع 
التصاق التهم بها، إال أن التاريخ ال ينس�ى؛ 
فق�د أُطلق عليه�ا في بع�ض األحيان لقب 
»رائ�دة التعذي�ب«؛ وذل�ك نظ�ًرا التهامها 
بأنها ش�اركت، أو أش�رفت بنفس�ها، على 
عملي�ات تعذي�ب ف�ي أعق�اب أح�داث 11 
سبتمبر 2001. االتهامات التي تالحق جينا 

اآلن تتعلَّ�ق أيًضا ببرنامج التعذيب الخاص 
باالس�تخبارات األمريكي�ة ككل؛ حي�ث إن 
هذا البرنامج هو ال�ذي تعرضت فيه امرأة 
حام�ل بريئة للضرب ف�ي بطنها، وتعرض 
رج�ل فيه الغتصاب جنس�ي، وت�م تجميد 

السجناء المحكومين حتى الموت.
لي�س ه�ذا فق�ط، ب�ل إن ارتباط اس�م 
هاسبل بالتعدي على حقوق اإلنسان ممتد 
ليش�مل إصداره�ا أم�ًرا ش�خصًيا لتدمي�ر 
ًرا تحمل أدلة باس�تخدام  92 ش�ريًطا ُمصوَّ
»وكالة االس�تخبارات المركزي�ة« لبرامج 
بالقي�ام  فيه�م  المش�تبه  ض�د  التعذي�ب 
11 س�بتمبر. »جرائ�م الح�رب«  بأح�داث 
الت�ي ارتكبتها جينا ُوثق العديد منها؛ حيث 
عرضت وسائل اإلعالم األمريكية المختلفة 
ص�ورة لها تعود إلى عام 2007 في س�جن 
»أبوغريب« بالعراق، وذلك مع جثة عراقي 
قامت بتعذيبه وإحراقه بالكهرباء، بحسب 

وسائل اإلعالم.
م�ن جانب�ه، أك�د مدي�ر االس�تخبارات 
أن�ه  كوت�س،  دان  األمريكي�ة،  القومي�ة 
س�يتحتم على جينا هاسبل توضيح دورها 
ف�ي تاريخ التعذيب؛ مش�يًرا إل�ى أنه يجب 
توضيح دورها في ممارس�ة التعذيب ضد 
مش�تبه بصلته�م باإلره�اب داخل س�جن 
أمريك�ي ف�ي تايالن�د؛ وذل�ك انطالًق�ا من 
مبدأ المحاس�بة والش�فافية، وخاصًة في 
ظ�ل وجود هذا الدور م�ن ِقبل الكونجرس 

األمريكي، حسب اللجان المعنية.
وأض�اف كوتس أنه ين�وي قدر اإلمكان 
إلغاء الس�رية عن بيانات جين�ا، دون خلق 
خطر على المصادر، قائاًل: »سنبذل كل جهد 
ممكن لش�رح دورها بش�كل كامل«. يأتي 
ذلك في الوقت الذي دعا فيه مايكل هايدن، 
الرئي�س األس�بق ل�»وكالة االس�تخبارات 
المركزي�ة« إل�ى عدم لوم األش�خاص على 
تنفيذ المس�ؤوليات الموكل�ة إليهم، قائاًل: 
إن جينا »هاس�بل مارست تعذيب المشتبه 

فيهم بدافع المسؤولية ال الحماس«.
وكان بومبيو، رئيس وكالة االستخبارات 
الخارجي�ة  ووزي�ر  الس�ابق،  المركزي�ة 
األمريك�ي الحال�ي، قد ق�ال عن�د ترقيتها 
ف�ي الوكالة قبل عامين: إن جينا »هاس�بل 
جاسوس�ة مثالية ووطنية مخلصة، وهي 
أيًض�ا قيادي�ة محنك�ة مع قابلي�ة ممتازة 
يحيط�ون  م�ن  ودف�ع  بالمه�ام،  للقي�ام 
بها«. الجدي�ر بالذكر أن انته�اكات حقوق 
اإلنس�ان التي ارتكبته�ا جينا على مدار 33 
عاًما عملت فيهم في وكالة االس�تخبارات 
األمريكية، لم تؤثر عل�ى الداخل األمريكي 
فقط، ب�ل إن األمر امتد ووصل إلى أوروبا؛ 
حي�ث إن جين�ا مهددة باالعتق�ال في حال 
زيارتها أًيا من دول االتحاد األوروبي؛ على 

خلفية اتهامات بالتعذيب.

جينا هاسبل خربة )33( عامًا يف ممارسة أبشع أنواع التعذيب

التاريخ املظلم لرئيسة وكالة االستخبارات األمريكية
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بن�اء ع�ى ماج�اء بكتاب مديري�ة بلديات ميس�ان /  االمالك املرق�م )10051 يف 
2018/5/17( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تاجري )1( 
ملك املدرجة مواصفاته  ادناه العائد اىل مديرية بلدية قلعة صالح  باملزايدة العلنية    
استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعى من يرغب 
االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية قلعة صالح او س�كرتري اللجنة 
وخالل م�دة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات 
قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لكامل مدته وستجري املزايدة الساعة 
العارشة والنصف صباحا   من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها 
يف مق�ر مديرية بلدية قلعة صالح ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اجور النرش  
واالعالن واجور اللجان البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد 

العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  186/ب /2018
اىل املدعى علي�ه / جمعة بطي 
م�وىس وفاض�ل بط�ي موىس 
وجعف�ر بط�ي م�وىس وحن�و 

بطي موىس
عبدالل�ه  عم�اد  املدع�ي  أق�ام 
ش�مه الدع�وى املرقم�ة أعاله 
والت�ي يطل�ب فيه�ا دعوتك�م 
بالزامك�م  والحك�م  للمرافع�ة 
بازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م  
315 / سيد حسني  وملجهولية 
حسبإش�عار  إقامتك�م  مح�ل 
مختار محل�ة الرشقية منطقة 
مرك��ز  بكت�اب  واملرف�ق 
رشطة الك�وت بالع�دد  5126 
تق�رر  علي�ه  يف2018/5/10 
تبليغك�م بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح يوم  
2018/5/27الس�اعة تاس�عة 
صباح�ا وعند ع�دم حضوركم 
أومن ينوب عنكم قانونا سوف 
تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق القانون  
القايض 

عمار حسن عبد عيل
�������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  1214/ب /2018
اىل املدعى عليه / حس�ني فالح 

عبيد
أقام املدعي قاسم نارص حسني 
الدع�وى املرقم�ة أع�اله والتي 
يطلب فيه�ا دعوت�ك للمرافعة 
والحك�م بالزامك تس�ديد مبلغ 
قدره سبعة ماليني وخمسمائة 
ال�ف دين�ار ع�ن قيم�ة رشاء 
اع�الف والدواج�ن وملجهولي�ة 
محل اقامتكحسبإشعار مختار 
منطق�ة الجمهوري�ة واملرف�ق 
بكتاب مرك�ز رشطة النعمانية 
بالع�دد  1554يف 2018/5/17 
عليه تق�رر تبليغكم بواس�طة 
صحيفتني محليتني رس�ميتني 
املحكمة  امام ه�ذه  بالحضور 
 2018/5/31 ي�وم   صب�اح 
الس�اعة تاس�عة صباحا وعند 
ع�دم حضورك أومن ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة 
وف�ق  وعلن�ا  غيابي�ا  بحق�ك 

القانون  
القايض 

عدنان نهري الزاميل
�������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الش�خصية يف 

سامراء
الع�دد:2018/3638        

التاريخ:2018/5/16
 نرش اعالن

قدم املس�تدعية )هناء ش�هاب 
احمد( طلب اىل ه�ذه املحكمة 
تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة 
ابنها املفقود )س�فيان محمود 
جاس�م( وال�ذي فق�د بتاري�خ 
2014/7/13 علي�ه واس�تنادا 
لقانون رعاية القارصين قررت 
بصحيفت�ني  ن�رشه  املحكم�ة 
محليت�ني لغ�رض التثب�ت من 

حياة املفقود  
 القايض

أنور جاسم حسني
�������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الش�خصية يف 

سامراء
الع�دد:2018/3610        

التاريخ:2018/5/15
 نرش اعالن

قدم املس�تدعي )سعدي حمود 
خل�ف( طلب اىل ه�ذه املحكمة 
تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة 
لول�ده املفق�ود )لؤي س�عدي 
حم�ود( وال�ذي فق�د بتاري�خ 
2017/1/18 علي�ه واس�تنادا 
لقانون رعاية القارصين قررت 
بصحيفت�ني  ن�رشه  املحكم�ة 
محليت�ني لغ�رض التثب�ت من 

حياة املفقود  
 القايض

أنور جاسم حسني

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة : 2017/922

التاريخ/ 2018/5/15
اعالن

تبيع مديرية  تنفيذ الكوفة العقار تسلسل 898/رشادية الواقع 
يف الكوفة / الرشادية العائد للمدين عقيل رشيف حمزة املحجوز 
لقاء طلب الدائن حسن هاشم سلمان البالغ ستون مليون دينار 
فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشري 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : الكوفة / الرشادية / 898/رشادية
2 � جنسه ونوعه / دار
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته : بلدية الكوفة هو عبارة عن دار سكنية تحتوي 
ع�ى صالة يف مقدم�ة الدار ومطب�خ صغري تقدر مس�احته ب� 
)1م×3م( واالرضي�ة مبلطة بالكايش وملبوخ�ة بالبوية وكذلك 
الصال�ة اعاله ويف جانب الصال�ة درج ي�ؤدي اىل الطابق الثاني 
وغرفت�ني ن�وم بمس�احة 3×4 م كل واح�دة ملبوخ�ة بالبوي�ة 
ومبلطة بالكايش ويحتوي عى حمام مشرك مساحته 3×1م2 
مبلط بالسرياميك وملبوخ بالبوية وكامل الطابق االول مسقوف 
بالش�يلمان ويحتوي عى طابق ثاني يحت�وي عى غرفتني نوم 
االول 12 م2 والثاني�ة 20م2 ام�ا االوىل ملبوخة بالبوية ومبلطة 

بالكايش والثانية ملبوخة  بالبوية ومبلطة بالفريش
5 � مساحته  :55,44م2

6 � درجة العمران : دون املتوسطة
7 � الشاغل :

8 � القيم�ة املق�درة : )50,000,000( خمس�ون ملي�ون دينار 
عراقي

وزارة الداخليه
مديريه االحوال املدنيه والجوازات واالقامه 

مديريه االحوال املدنيه والجوازات واالقامه ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسيه محافظة واسط 
العدد 4184

بن�اء  عى الدع�وى املقامه من قب�ل املدعية ربيعة 
كاظم ثجيل بزون  يطلب تبديل اسمها من ربيعة اىل 
عبري فمن لديه اع�راض مراجعه هذة املديريه من 
خالل مده اقصاها 15 يوما وبعكس�ه سوف تنظر 
هذة املديري�ه يف الدعوى وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنيه والج�وازات واالقامه العام / 

وكاله 
������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/1606 

إىل املنف�ذ علية / حمدي كريم هادي  مجهول محل 
االقامة حس�ب كتاب مركز رشطة الش�هداء املرقم    
6603 يف 2018/5/17 املرف�ق ب�ه اش�عار مخت�ار 

الزهراء الثانية
لقد تحقق لهذه املديرية من جهة ذات االختصاص 
م�ن القائ�م بالتبلي�غ انك مجه�ول محل�ة اإلقامة 
وليس ل�ك موطن دائ�م أو مؤق�ت أو مختار يمكن 
إج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك إعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عرش يوما تبدءا 
م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

عيل طالب عزيز الجلييل
أوصاف املحرر

قرار محكمة بداءة الكوت املرقم 214/ب/2018يف 
2018/2/4املتضم�ن ال�زام املدي�ن حم�دي كريم 
هادي مبلغ قدره سبعة ماليني دينار لصالح الدائن 

عيل عزيز سلمان

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل
محكمة البداءة يف الدجيل

العدد : 75/ب/2018
التاريخ : 2018/5/22

اىل / املدعى عليه / اياد عبد الرزاق وهيب 
اعالن

اقام املدع�ي )محمد مال�ك عواد( ضدك�م الدعوى 
املرقم�ة 75/ب/2018 ام�ام ه�ذه املحكمة والتي 
يطلب فيها )الحكم بإلزام�ك بتمليكه الدار املرقمة 
450/22 مقاطعة 9/ تل مس�كني ( ولعدم معرفة 
محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة 
صحيفت�ني محليت�ني وعند ع�دم حض�ورك يف يوم 
املرافعة املصادف 2018/6/5 او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون .
القايض

جاسم محمد داود
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 371/ج2018/1
التاريخ : 2018/5/22

اىل املتهم املحكوم / سالم محمد عيل
النج�ف حكم�ا غيابي�ا  اص�درت محكم�ة جن�ح 
بحق�ك يف الدع�وى املرقم�ة )371/ج2018/1( يف 
2018/5/10 واملتضم�ن الحك�م علي�ك بالحب�س 
البسيط ملدة س�نة واحدة واستنادا للمادة 453 من 
قان�ون العقوبات مع االحتفاظ للمش�تكي )رشكة 
الغدي�ر للمق�اوالت( بالح�ق يف مراجع�ة املحاك�م 
املدني�ة واملطالب�ة بالتعويض عند اكتس�اب القرار 
الدرج�ة القطعية وكذلك اص�دار امر قبض وتجري 
بحق�ك ولك حق االع�راض عى الق�رار بعد تبليغك 
عن طريق االع�الن والنرش ويف حالة عدم االعراض 
يعت�رب الحكم الغيابي بمثاب�ة الحكم الوجاهي بعد 

مرور ثالثة اشهر من نرش االعالن 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2009/697

التاريخ 2018/5/20
اىل / املنفذ عليه /جواد جاسم محمد

لق�د تحقق له�ذه املديرية من كت�اب مركز رشطة 
الس�الم املرقم 9534 يف 2018/5/7 ارتحل اىل جهة 
مجهولة انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قانون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور اىل مديري�ة تنفيذ النجف 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف بالعدد  
/4370/ش2008/4

يف 2008/11/9بخصوص النفقة
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب

العدد : 43/ش/2018
التاريخ : 2018/5/21

اىل / املدعى عليه / نصيف جاسم محمد
تبليغ

اقامت املدعية )االء محي محمد( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 43/ش/2108 والتي يطل�ب فيها دعوتك 
للمرافع�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
املخت�ار واملرفق بكتاب مركز رشط�ة يثرب بالعدد 
تبليغ�ك  تق�رر  ل�ذا   2018/5/17 يف  أ/1004/13 
بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني للحضور 
امام ه�ذه املحكمة بتاريخ 2018/5/29 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك وفق 

القانون 
القايض

فائق مشعل صالح

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة 
رقم االضبارة :  2014/314

التاريخ: 2018/5/14
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الس�ماوة س�هام املدين جواد 
كاظ�م عباس عى العق�ار تسلس�ل 376/5 م5 ام 
التل�ول والجالجة الواقع يف الس�ماوة العائد للمدين 
ج�واد كاظ�م عب�اس املحجوز لق�اء طل�ب الدائن 
مكية عب�د االمري حم�د البالغ 7,911,110 س�بعة 
ماليني  وتس�عمائة واحد عرش ال�ف ومائة وعرشة 
دين�ار فعى الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثني يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عى املشري 
املنفذ العدل 

جعفر حسني دخيل أل شرب 
املواصفات : 

1 � موقع�ه ورقم�ه : س�ماوة / ال جعفان االوىل  � 
ملك رصف  376/5م5 ام التلول والجالجة 

2  � جنسه ونوعه : دار سكنية كاملة
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته : تتكون من اس�تقبال وهول وثالث 
غ�رف ومراف�ق صحية ومطب�خ وكلي�دور الطابق 
االريض وغرفتني وصالة ومرافق يف الطابق العلوي 

5 � مساحته :  44 / 4 / 3 اولك 
6 � درجة العمران : جيدة

7 � الش�اغل : عائلة املدين ج�واد كاظم عباس أمه 
واخوته 

8 � القيمة املقدرة : حصة املدين جواد كاظم عباس 
21,538,461 واح�د وعرشين مليون وخمس�مائة 
وثماني�ة وثالثون ال�ف واربعمائة وواحد وس�تون 

دينار
������������������������������������������

فقدان
بتاري�خ   )288  ( املرقم�ة  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
7/5/2002  والصادره م�ن دائرة العمل يف النجف 
باس�م ) تحس�ني عب�د زيد ( ع�ى من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

تنفيذا لقرار هذه احملكمة املؤرخ يف 2018/5/20 اقتضى نشر اوصاف املفقود املدعو ) حممد حممود 
حممد ابراهيم( بصحيفتني رمسيتني وأوصافه كاالتي : 

1  ـ لون اسود / اسود
2 ـ لون العيون / اسود

3 ـ لون الوجه / حنطاوي
4 ـ الطول /170سم

5 ـ البدانة /متوسط البدانة 90كغم
علما انه بتاريخ  فقدان املذكور كان يرتدي )بنطلون وقميص( وتاريخ فقدانه هو )2016/10/21(

اعالن
اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسمائهم ادناه والساكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء 
كل منكم من قانون العقوبات العس�كري يف القضايا املؤرشة ازاء اس�مائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض 
تبليغك�م يف الصح�ف املحلية عى ان تحرضوا امام  املحكمة العس�كرية الثالثة خالل مدة ثالث�ني يوما من تاريخ نرش 
هذا االعالن وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم  غيابيا وحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة واعطاء الحق 
للموظفني العموميني بالقاء القبض عليكم والزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم عى ان تخرب الجهات العس�كرية 

بذلك استنادا للمادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية  العسكري رقم 22 لسنة 2016

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة

مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشأت
مديرية الجنائية والحركات 
قسم الجنائية / املفقودات

العدد : خ/24231
التاريخ 2018/5/17

اىل / وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 
فقدان جواز سفر

اعلمنا قس�م  رشطة قضاء النج�ف الجنوبي بكتابهم املرقم 
9924 يف 2018/5/15 بانه :

بتاري�خ 2018/5/8 احال الس�يد ق�ايض التحقيق اىل مركز 
رشط�ة الغري طل�ب املخرب )ع�يل رضا محم�د( تولد 1975 
ايران�ي الجنس�ية دونت اقواله وافاد قبل حوايل خمس�ة ايام 
فقد منه جواز الس�فر املرق�م )F29919156( والصادر من 
الجمهورية االس�المية االيرانية ورغ�م البحث عنه لم يجده 
وطل�ب االخب�ار صدقت اقوال�ه قضائيا قرر الس�يد القايض  
تعميم االوصاف واشعار الجهات ذات العالقة ولكون الحادث 
قض�اء وقدر غل�ق التحقي�ق مؤقتا اس�تنادا ألح�كام املادة 
130/ج االصولية وطيا نسخة من قرار القايض ونسخة من 

جواز السفر .
العميد الحقوقي

ماجد حاكم كاظم عيل 
قائد رشطة محافظة النجف االرشف واملنشأت /وكالة

����������������������������������������������������
مديرية جنسية البرصة 

اعالن 
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد / نج�م عبدالله عبد. الذي 
يطل�ب فيه تبديل اللق�ب من )العطبي( اىل )املوس�وي(، من 
لدي�ه اع�راض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة أقصاها 
خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

وزارة الدفاع
دائرة المستشار القانوني العام

المحكمة العسكرية الثالثة

العميد الحقوقي
رئيس المحكمة العسكرية الثالثة وكالة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 207 

التاريخ: 2017/5/21

مدة االيجارالقيمة التقديرية سنويامساحتهالموقعنوع الملكت

حي كشك1
400000 فقط اربعمائة 12م2الشهداء

سنة واحدةالف دينار ال غيرها  

جملس القضاء االعلى 
رئاسة حمكمة استئناف نينوى االحتادية

حمكمة حتقيق تلكيف

القاضي
عبد الرمحن يونس التونتجي

اعالن تبليغ عن مفقود

العدد : 1729
التاريخ : 2018/5/21
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التعليم تعلن توفر  »110« منح دراسية 
عليا يف اجلامعات الروسية

الرافدين يرصف الدفعة الثالثة 
من سلف العامل املتقاعدين

اهلجرة ختصص نحو نصف مليار دينار لتعويض 
االرس املترضرة يف طوز خورماتو

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن توفر 110 منحات 
دراس�ية لنيل شهادتي املاجستري والدكتوراه للعام 2019-2018 

يف الجامعات الروسية.
ونقل بي�ان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، عن 
املدي�ر العام لدائ�رة البعثات والعالقات الثقافي�ة صالح الفتالوي 
قول�ه, إن »الجانب الرويس منح العراق 110 منحة دراس�ية لنيل 
ش�هادتي املاجس�تري لغري املوظفني والدكتوراه للموظفني وغري 
املوظف�ني للع�ام ال�درايس 2018/2019 يف تخصصات هندس�ة 
الطاق�ة املتجددة, والنفط, واألجه�زة الطبية, واتصاالت الفضاء, 
والتخطي�ط الح�ري, وهندس�ة الط�ريان, والس�دود وامل�وارد 

املائية«.
وأضاف الفتالوي أن »املنحة تضمنت مجموعة تخصصات أخرى 
ش�ملت, الفضاء الجوي , والرتبية الخاصة, وادارة املستش�فيات 
, واملالح�ة البحرية والجوية, والفيزياء الذرية , واللغة الروس�ية, 
وأالدب الرويس, وتخصص معايري أعداد املوازنات الدولية, وإدارة 

.»Biomedicalاملشاريع, والفنون الجميلة, و
وأكد أن »آخر موعد للتقديم سيكون يوم 2/6/2018 وعرب الرابط 

االلكرتوني الخاص بدائرة البعثات والعالقات الثقافية
. http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين،عن رصف الدفعة الثالثة من س�لف 
العمال املتقاعدين واملضمونني البالغة ثالث ماليني دينار.

وق�ال املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، انه »ت�م رصف الدفع�ة الثالثة من 
س�لفة العمال املتقاعدين واملضمون�ني البالغة ثالثة ماليني 

دينار لنحو 159 متقاعداً«.
وأضاف أن »رصف تلك الس�لفة تم عن طريق ابالغ املتقاعد 
عرب إرس�اله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد 
ان استكمل جميع اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها 
عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد 

املايل اليها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در يف وزارة الهج�رة واملهجرين، أم�س الثالثاء، 
ان ال�وزارة خصصت أكثر من نصف ملي�ار دينار لتعويض 

االرس املتررة يف طوز خورماتو.
وق�ال املص�در، إن »الوزارة قام�ت بتخصي�ص مبلغ 541 
ملي�ون دينار لتعويض االرس التي احرتق�ت منازلها نتيجة 

احداث 16 ترشين االول العام املايض يف طوز خورماتو.
وأضاف أن »املبلغ س�يوزع ع�ى اكثر من 200 عائلة كردية 
ت�رروا نتيجة االح�داث«، مبينا ان »ح�واىل اكثر من 300 

منزل يف املدينة قد احرتقت او فجرت جراء تلك االحداث«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرباء س�عيها لزيادة القدرة 
االنتاجي�ة ملنظم�ة الكهرب�اء ملواجهة اش�هر 
الصي�ف املقبل.وذك�ر بي�ان للكهرب�اء، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »وزارة 
الكهرب�اء تس�عى لزي�ادة الق�درة االنتاجي�ة 
ملنظوم�ة الكهرب�اء الوطني�ة ملواجهة اش�هر 
الصي�ف املقب�ل م�ن خ�الل اضاف�ة وح�دات 
توليدي�ة جدي�دة اىل الخدم�ة«، مش�ريا اىل انه 

»س�يتم اضاف�ة 1000 مي�كا واط جديدة من 
محطة بسماية االس�تثمارية مطلع االسبوع 
املقب�ل مما تطل�ب اطفاء خطي نق�ل الطاقة 
الكهربائي�ة يف )ام�ني- بس�ماية الغازية( و ) 
امني- جنوب بغداد( )400 ك.ف( ( والذي افقد 
املنظومة ما يقارب )800( ميكا واط، وكان له 
االثر الس�لبي عى تجهيز املواطنني بالطاقة يف 
العاصمة بغداد ومحافظات الفرات االوسط«.

وتعهدت ال�وزارة بحس�ب البي�ان للمواطنني 
ب�«انج�از العم�ل يف هذي�ن الخط�ني واع�ادة 

الوضع اىل ما هو عليه مطلع االس�بوع املقبل، 
فض�اًل ع�ن اضافة طاق�ة مقداره�ا )1000( 
مي�كا واط للمنظومة الوطني�ة رغم ان العمل 
تزامن م�ع ارتفاع درج�ات الحرارة«.واش�ار 
اىل ان »ال�وزارة جادة بإضاف�ة طاقات جديدة 
لتعزيز املنظومة قبل شهر حزيران، حيث انها 
س�تدخل اشهر الصيف الحايل بقدرات انتاجية 
هي االعى قياساً بالسنوات املاضية بما يحقق 
تجهيز م�ريض للمواطن�ني يف العاصمة بغداد 

واملحافظات.

الكهرباء جتدد تعهداهتا بزيادة ساعات التجهيز 
مطلع األسبوع املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط، التوقيع عى عقد الخدمة 
والتطوير لحقل رشقي بغداد- الجزء الجنوبي 

مع رشكة جنهوا الصينية النفطية.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، عاصم جهاد يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »الوزارة 
ستقوم، اليوم االربعاء، بالتوقيع النهائي عى 

عق�د الخدم�ة لتطوي�ر حقل رشق�ي بغداد- 
الج�زء الجنوبي م�ع رشكة جنه�وا الصينية 

النفطية.
واض�اف جه�اد ان »وزارة النف�ط تهدف من 
خالل ه�ذا العقد ال�ذي ص�ادق عليه مجلس 
ال�وزراء مؤخ�را اىل تطوير الحق�ل والوصول 

باإلنتاج اىل 40 الف برميل خالل 5 سنوات«.
وتاب�ع ان »الرشك�ة الصينية س�تقوم ايضا 

ببن�اء مدين�ة س�كنية نفطية تض�م وحدات 
س�كنية ومراف�ق خدمية متكاملة«. وأش�ار 
جه�اد اىل ان »العق�د يل�زم الرشك�ة املقاولة 
باالعتماد عى االيدي العاملة الوطنية بنس�بة 
كب�رية«، مؤك�دا ع�ى »اهمي�ة انت�اج النفط 
الخام من الحقل املذكور لتوفري النفط الخام 
والغ�از املصاحب ملحطات الطاقة الكهربائية 

وللمنشآت واملشاريع الصناعية وغريها.

اليوم.. النفط توقع »عقد اخلدمة« مع »جنهوا« الصينية 
لتطوير حقل رشقي بغداد

   بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت دائ�رة صح�ة ذي ق�ار، أم�س 
الثالثاء، ع�ن الوالدات بمدين�ة النارصية 
الش�هر املايض، مؤك�دة أن الع�دد تجاوز 

950 طفالً بني ذكر وانثى.
وقال مدير عام الصحة، جاس�م الخالدي 
إن »صاالت الوالدة بمستشفى بنت الهدى 
خ�الل  والدة   )953( س�جلت  التعليم�ي 
شهر نيس�ان املايض«، الفتا إىل أن »العدد 
توزع بني )463( من الذكور و)490( من 

االناث«.
وأضاف أن »الوالدات التي أجريت بصورة 
طبيعي�ة بلغ�ت )621( والدة، فيما بلغت 
ال�والدات الت�ي أجري�ت قيرصي�اً )332( 

والدة«.
وأك�د أن »إدارته مس�تمرة بتقديم أفضل 
الخدم�ات لجميع املش�ايف باملحافظة من 
أجل النه�وض بالواقع الصح�ي رغم قلة 
اإلمكانيات املادية التي تواجهها دائرته«.

والدة أكثر من »950« 
طفل يف النارصية 

خالل الشهر املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية، ضبط ش�احنة محمل�ة بالزيتون 
املرصي غري الصالح لالستهالك يف منفذ طريبيل.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، إن »فرق املنافذ 
الحدودية يف منفذ طريبيل، ضبطت شاحنة محملة بمادة الزيتون 
املرصي املخلل )تسعون برميل( غري صالح لالستهالك من الناحية 

الحسية والفيزياوية«.
وأضافت، انه »تم تشكل لجنة بهذا الخصوص لغرض الكشف عن 
هذه اإلرس�الية وتثبت محر أصويل بعدم الصالحية«، مشرياً إىل 
انه »تم إتالف اإلرسالية بالكامل من قبل لجنة مشكلة من الدوائر 

املعنية بموجب محر إتالف أصويل وتم توثيق ذلك فيدويا.

املنافذ: ضبط شاحنة حمملة بزيتون غري صالح 
لالستهالك يف منفذ طريبيل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة التخطيط واملتابعه يف وزارة التجارة 
ع�ن »اس�تنفار اس�طول نقلها ملناقل�ة الحنطة 

االمريكيه من ميناء ام قرص الجنوبي«.
واضافت مدير عام الدائرة ابتهال هاش�م صابط 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه،  
بان�ه »ت�م توجيه قس�م النقل املرك�زي بااليعاز 

اىل اقس�ام النقل يف الرشكات برورة اس�تنفار 
كامل جه�د ال�وزارة ملناقلة الحنط�ه االمريكيه 
ال�وارده اىل امليناء والبالغ�ه كمياتها 52500 اىل 
كاف�ة املحافظ�ات وحس�ب الخطه التس�ويقيه 

املعده من قبل الرشكه العامه لتجارة الحبوب
واش�ار البيان اىل قيام لجان متابعة من القس�م 
املذك�ور بالتواج�د يف اقس�ام النق�ل لل�رشكات 

ملتابعة سري الشاحنات وتسهيل مرورها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مكت�ب املفتش الع�ام لوزارة 
ش�احنات   5 بضب�ط  الداخلي�ة، 
محمل�ة ببضائ�ع مختلف�ة مهربة 
وغري مرس�مة كمركي�اً قادمة من 

شمال العراق ومتوجهة اىل بغداد.
وقال مكتب املفت�ش يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي« ، إن »مفرزة 
مش�رتكة من مكت�ب املفتش العام 
الس�يطرات  ش�ؤون  مديري�ة  يف 
والط�رق الخارجي�ة وس�يطرة أبي 
غريب برئاسة مدير مكتب تفتيش 
الس�يطرات نفذت مهم�ة مالحقة 
وغ�ري  مهرب�ة  ش�احنات  خم�س 
مرس�مة كمركيا قادمة من شمال 
الع�راق ومتوجهة إىل بغداد، ونصب 

كمني لها«.
وأض�اف املكت�ب، أن »الش�احنات 
نيس�مية  ط�رق  س�لك  حاول�ت 

بمعونة بعض املهربني بغية إدخال 
البضاعة إىل بغ�داد، دون أن تتمكن 

الجه�ات املختص�ة م�ن ضبطه�ا، 
إال أن املف�رزة تمكن�ت م�ن ضبط 

الش�احنات يف الس�يطرة الرئيس�ة 
الواقع�ة ع�ى رسيع أب�ي غريب«.

الضابط�ة  »املف�رزة  أن  وتاب�ع، 
اكتشفت أن الشاحنات ال� 5 كانت 
محمل�ة ببضائ�ع مختلف�ة والت�ي 
ه�ي عب�ارة ع�ن )مالب�س، ومواد 
وأجهزة كهربائي�ة، وعطور ومواد 
تجميل، وأقمشة، وزيوت سيارات، 
احتياطي�ة  وأدوات  وحقائ�ب، 
وإطارات س�يارات(، وكانت جميع 
تل�ك البضائ�ع مس�توردة ومهربة 
وغري مرس�مة كمركي�اً، قادمة من 
ش�مال الع�راق وين�وي أصحابه�ا 

إدخالها العاصمة بغداد«.
وأش�ار إىل، أن »املفرزة التفتيش�ية 
نظمت محر ضبط اصويل ودونت 
الس�ائقني وس�لمتهم م�ع  اف�ادة 
مرك�ز  اىل  وبضائعه�ا  الش�احنات 
رشط�ة الخ�راء بغية اس�تكمال 

اإلجراءات القانونية بصددها.

التجارة تستنفر اسطوهلا ملناقلة »52« ألف طن
من احلنطة االمريكية من امليناء اىل باقي املحافظات

ضبط »5« شاحنات قادمة من كردستان حمملة ببضائع مهربة

   بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت أمانة بغ�داد، أصحاب مرائب 
االلت�زام  اىل  الس�يارت  وق�وف 
بتعليماته�ا وقوانينها ونصب لوحة 
تعريفي�ة تبني التس�عرية الرس�مية 
املحددة لوقوف الس�يارات«.وذكرت 
مديري�ة العالقات واالع�الم يف بيان 
ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل  تلقت�ه 
بغ�داد  امان�ة  يف  البلدي�ة  »الدوائ�ر 

القانوني�ة  االج�راءات  س�تتخذ 
الرادعة بحق اصحاب مرائب وقوف 
الس�يارات الذي�ن يتقاض�ون مبالغ 
م�ن املواطنني اع�ى من التس�عرية 
اىل  مش�رية  املح�ددة«,  الرس�مية 
ان »ه�ذه اإلج�راءات تش�مل غل�ق 
ان  اىل  املخالف«.واش�ارت  امل�رآب 
»دوائ�ر بلدية تعمل عى تدقيق عمل 
الساحات املرخصة وإلزام اصحابها 
املح�ددة لضم�ان ع�دم  باالس�عار 

استيفاء اي مبالغ اضافية ومتابعة 
املخالف�ني ومحاس�بتهم« .وطالبت 
امان�ة بغ�داد م�ن املواطن�ني كافة 
»عدم دف�ع أية مبال�غ اضافية عى 
الس�عر املحدد من قبلها واإلبالغ عن 
أية مخالفات بخصوص رفع أسعار 
وقوف السيارات يف هذه املرائب عرب 
االتصال بهواتف الشكاوى يف الدوائر 
البلدي�ة لتتخذ اإلج�راءات األصولية 

والقانونية بشأنها.

أمانة بغداد تتوعد بغلق مرائب وقوف السيارات املخالفة للتسعرية الرسمية
   بغداد / المستقبل العراقي

س�جل س�وق الع�راق ل�الوراق املالي�ة 
ارتفاعا بمؤرش الس�وق ISX 60 بنسبة 
وصل�ت اىل 0.24 مت�داول اس�هم بحجم 
تجاوز ال� 500 مليون س�هم.وقال املدير 
التنفيذي للس�وق طه احمد عبد السالم، 
العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف 
إن »م�ؤرش االس�عار ISX 60 اغل�ق يف 
جلس�ة الي�وم الثالث�اء ع�ى )602.43( 

ع�ن   )0.24( بنس�بة  مرتفع�ا  نقط�ة 
اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )601( 
نقطة«.وأض�اف عب�د الس�الم، أن »عدد 
االس�هم املتداول�ة يف جلس�ة اليوم بلغت 
بلغ�ت  فيم�ا  س�هم    )582,527,743(
قيمتها )416,290,100( دينار«، مردفا 
»فيما تداول اسهم )29( رشكة من اصل 
)102( رشكة مدرجة يف الس�وق واصبح 
عدد الرشكات املتوقف�ة بقرار من هيئة 
االوراق املالي�ة لعدم التزامه�ا بتعليمات 

االفصاح املايل )23( رشكة«.وأش�ار إىل، 
أن »عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين 
غ�ري العراقيني )28,105( مليون س�هم 
بقيم�ة بلغت )68,990( مليار دينار من 
خالل تنفيذ )12( صفقة عى اسهم )3( 
رشكات فيم�ا بل�غ عدد االس�هم املباعة 
من املس�تثمرين غري العراقيني )7,792( 
مليون س�هم بقيم�ة بلغ�ت )31,692( 
ملي�ون دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ )15( 

صفقة عى اسهم رشكة واحدة فقط.

سوق االوراق املالية يسجل ارتفاعًا بنسبة 0.24

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن، محمد ش�ياع 
الس�وداني، ان الوزارة س�اعية عى استقطاب 
وال�رشكات  االعم�ال  ورج�ال  املس�تثمرين 
األجنبي�ة ومنه�ا الصينية لإلس�هام يف تطوير 
الصناع�ة العراقية وحم�الت األعم�ار والبناء 
التي تش�هدها الب�الد. وذكر مكتب الس�وداني 
االعالم�ي يف بيان تلقته »املس�تققبل العراقي« 
، ان »وزي�ر الصناع�ة واملعادن، محمد ش�ياع 
الس�وداني، اس�تقبل يف مق�ر ال�وزارة الرئيس 
التنفي�ذي لغرف�ة التجارة الصيني�ة يف العراق، 
هوانغ يوتشنغ، والوفد املرافق له وذلك بحضور 
مستش�ار ال�وزارة لش�ؤون التنمي�ة، عب�اس 

نرصالله محان، ومدير عام دائرة االستثمارات 
يف الوزارة، س�عدي محمد عايش«. واضاف انه 
»جرة خ�الل اللقاء بحث س�بل تدعيم عالقات 
التعاون الصناعي وفرص الرشاكة واالستثمار 
بني العراق والصني يف شتى املجاالت وباألخص 
يف املجال الصناعي«.  واوضح السوداني بحسب 
البي�ان، ان »وزارة الصناع�ة واملعادن س�اعية 
وحريص�ة عى حث واس�تقطاب املس�تثمرين 
ورج�ال االعم�ال وال�رشكات األجنبي�ة ومنها 
الصينية لإلس�هام يف تطوير الصناعة العراقية 
وحمالت األعمار والبناء التي تش�هدها البالد«. 
واش�ار اىل انه »لدى الوزارة الكثري من الفرص 
واملش�اريع االس�تثمارية املطروح�ة واملتاحة 
ل�دى رشكاته�ا وباالم�كان االس�تفادة منه�ا 

خ�الل املرحلة القادمة«، مبينا ان »الوزارة عى 
اس�تعداد لتقديم كل التس�هيالت املمكنة بهذا 
الخص�وص«. م�ن جانبه أك�د الوف�د الصيني 
حرص بالده ع�ى »تعزيز عالقات التعاون مع 
الع�راق واس�تعداد ال�رشكات الصيني�ة للعمل 
م�ع نظرياته�ا العراقي�ة«. الفتا اىل ان�ه« لدى 
غرفة التجارة الصينية يف العراق مركز تدريبي 
نفط�ي صناع�ي باإلم�كان االس�تفادة منه يف 
تنمية الشباب الخريجني والعاطلني عن العمل 
وتطوي�ر مهارات العامل�ني يف املجال الصناعي 
والنفط�ي«.  كم�ا وج�ه الوفد الدع�وة للوزير 
لزيارة جمهورية الصني واإلطالع عى التجارب 
الصناعية الناجحة في�ه وإمكانيات الرشكات 

الصينية يف مختلف املجاالت الصناعية.

الصناعة تبحث سبل تدعيم عالقات التعاون الصناعي وفرص الرشاكة واالستثامر بني العراق والصني
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية 

العدد 326 / ش / 2018 
التاريخ 22 / 5 / 2018 

اعالن
املدعية / نضال وليد سلمان   

املدعى عليه / هاشم محمد عواد     
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املقامة 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 326 / ش / 
2018 م�ن قب�ل املدعية والت�ي تطلب فيها 
نفقة ماضية ومس�تمرة  ونظ�راً ملجهولية 
مح�ل اقام�ة املدعى علي�ه تق�رر تبليغك يف 
للحض�ور  يوميت�ن  محليت�ن  صحيفت�ن 
ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة يوم 
2018/5/22 الس�اعة الثامن�ة صباحاً ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
س�تجري املرافعة بحقك غيابي�اً وعلناً وفق 

القانون  
القايض

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد 38 / 2017
التاريخ 22 / 5 / 2018  

اعالن
الدائن / حسن عيل جودي

املدين / مرتىض عيل جودي
تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية املخشالت الذهبية العائدة 
للمدين اعاله املدرج�ة اوصافها ادناه لقاء دين الدائن 
اع�اله البالغ 10,522,608 عرشة مالين وخمس�مائة 
واثن�ان وعرشون الف وس�تمائة وثماني�ة دنانري فعىل 
الراغب�ن بالرشاء الحضور اىل موقع تواجد املخش�الت 
الذهبي�ة الكائن يف الكاظمية / ش�ارع الرشيف الريض 
/ مح�ل صياغة عيل عم�ران / مجاور مص�ور نينوى 
يف تمام الس�اعة ) الثاني�ة ( بعد الظه�ر لليوم العارش 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبن معه�م التأمينات 

القانونية البالغة 10% القيمة التقديرية .
مالي�ن  ع�رشة   10,460,000  / التقديري�ة  القيم�ة 

واربعمائة وستون الف دينار 
االوصاف :-

املنفذ العدل  / مي زهري نوري  
1- بتوت عدد ) 17 ( س�بعة عرش بت مختلف الش�كل 

عيار 21 خليجي 
2- مالوي عدد ) 2 ( اثنان عيار 21 

3- خلخال عدد ) 2 ( اثنان عيار 21 
4- ملوي طفل عدد ) 1 ( واحد 

الوزن الكيل للمخشالت اعاله 240,480 غم عيار 21

تعل�ن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن  اج�راء املزايدة العلنية 
اليجار حوانيت خور الزبري يف تمام الساعة )9(  من صباح يوم )االحد( 
املص�ادف 2018/6/10 فع�ىل الراغب�ن باالش�راك باملزاي�دة العلنية 
الحضور بالزمان واملكان املحددين مستصحبن معهم مبالغ التأمينات 
امل�درج تفاصيلها ازاء كل منهم ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اجور نرش االعالن والداللية وعىل املشرك باملزايدة جلب نسخة  مصورة 

من هوية األحوال املدنية اوالبطاقة الوطنية مع بطاقة السكن
مالحظ�ة : اذا ص�ادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون الي�وم التايل هو 

موعد الغلق
اعالن للمرة الثالثة

فقدان
فقد الختم امليكانيكي العائد لرشكة القندس للتجارة 
العامة املحدودة فعىل من يجده تس�لمه اىل الرشكة 
والرشكة بهذا تخيل  نفسها عن اية مسؤولية جراء 

ذلك ويف اي استخدام
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 914/ب/2018
التاريخ: 2018/5/22

املدع�ى علي�ه /مصع�ب ش�اكر مصطف�ى  اىل / 
العقرب

تبليغ بالصحف
اقام املدعيان طارق عبد االمري كاظم العاني وعزيز 
وابراهي�م ولدي ش�ناوة خص�اف الدع�وى املرقمة 
914/ب/2018 ض�دك يطالبانك فيها  بدفع بدالت 
االيجار البالغة اثنا عرش مليون وستمائة وخمسون 
الف دينار عن بدل ايجار املحل العائد لهما الواقع يف 
العقار تسلس�ل 53/46 الك�زارة حيث ترتب بذمتك 
مبالغ ايجارات مس�تحقة من تاري�خ 2017/1/1  
ولغاي�ة 2018/313 علي�ه وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي مهند محس�ن عبد 
الحسن ورشح املجلس البلدي ملنطقة حي الرسالة 
تقرر تبليغك بصحيفتن  يوميتن محليتن للحضور 
اىل ساحة املحكمة يوم املرافعة املوافق 2018/6/4 
الس�اعة العارشة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا
القايض

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

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1981/ب/2017

التاريخ: 2018/5/22
اعالن

املدعي / باسمة محمد ابراهيم
املدعى عليه / ايمان وجاسم وصالح وعالء وحليمة 
ومصطف�ى وخول�ة وكريم�ة ومكي�ة اوالد محمد 

ابراهيم
تبي�ع محكمة بداءة البرصة باملزايدة العلنية العقار 
تسلس�ل 30/101 نظران ومس�احته 283م2 و52 
س�م  وانه عبارة عن دار سكن ركن تقع يف منطقة 
نظران قرب مدرسة النضال وانه متكون من جزئن 
الجزء االول مؤلف من  اس�تقبال وثالثة غرف منام 
وهول مع مطبخ وحمام ومرفق صحي وانه مشغول 
م�ن قبل املدعية وافراد عائلته�ا البناء من الطابوق 
ومسقف بالكونكريت واالرضية من الكايش والجزء 
الثان�ي مؤلف من غرفة من�ام واحد ومطبخ وهول 
البناء من الطابوق ومس�قف بالشيلمان ومشغول 
م�ن قبل املدع�ى عليه�ا حليمة محم�د التي ترغب 
بالبقاء بصفة مس�تاجرة بعد البي�ع فمن له رغبة 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مع دفع التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة والبالغة 
للعقار مائتان وثالثة وثمانون مليون وخمس�مائة 
وع�رشون الف دينار المر هذه املحكمة وس�تجري 
املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثون 

التايل لنرش االعالن ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) عبد الزهرة عبد 
الرزاق س�بهان( الذي يطلب فيه تبديل )اللقب( من 
)العطبي( اىل )املوسوي( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

������������������������������������������
فقدان

فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من جامع�ة الفرات 
االوس�ط التقني�ة / الكلي�ة التقني�ة الهندس�ية يف 
النج�ف يف 2018/2/10 بأس�م ) محم�د عيل كريم 
نج�م الدين( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
 ������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:2018/3701

التاريخ:2018/5/20
 نرش اعالن

ق�دم املس�تدعية )رساب مؤي�د عب�ود( طل�ب اىل 
ه�ذه املحكمة تطلب في�ه اصدار حج�ر وقيمومة 
ابنه�ا املفقود )عب�د الله  اكرم مدل�ول( والذي فقد 
بتاريخ 2015/5/16 عليه واستنادا لقانون رعاية 
القارصي�ن ق�ررت املحكم�ة ن�رشه بصحيفت�ن 

محليتن لغرض التثبت من حياة املفقود  
 القايض

أنور جاسم حسن
������������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 1202/ش/2018

التاريخ 2018/5/17
اعالن

اىل / املدعى عليه /عيل حسن عباس 
اق�ام املدعية وف�اء ه�ادي عطية الدع�وى املرقمة 
اعاله والذي يطلب فيه تصديق زواج واثبات نس�ب 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح  مخت�ار 
املنطقة وكتاب مركز رشط�ة الوركاء املرقم 6443 
يف 2018/5/16 واملتضمن مجهولية محل اقامتكم 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ لذا تق�رر تبليغكم 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بوجوب 
حضورك�م امام هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة 
املواف�ق 2018/5/29 او م�ن ين�وب عنك�م قانونا 
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا 

حسب االصول ووفقا للقانون
القايض

رزاق كريم نارص
������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة )241525( يف 
2012/11/4 والص�ادرة من مديري�ة تربية كربالء 
/التعليم املهني بأس�م ) اياد صالح محمد حس�ن ( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

رئاس�ة محكم�ة جنايات الب�رصة الهيئة 
االوىل 

العدد: 314/ج/2018
التاريخ: 2018/5/21

إعالن 
إىل املتهم الهارب/ كرار كاظم جبار

حي�ث تب�ن إن�ك مجه�ول مح�ل اإلقامة 
ه�ذه  أم�ام  مطل�وب  وكون�ك  والعن�وان 
314/ج  الجزائي�ة  القضي�ة  يف  املحكم�ة 
ه�2018/1 وفق أحكام املادة   )1/406/

م/ق.ع( م�ن قانون. فق�د اقتىض تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ن يوميت�ن بالحضور 
أمام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املحاكمة 
املواف�ق 2018/7/23 لتجي�ب عن التهمة 
املوجهة اليك، وبخالفه ستجرى محاكمتك 

غيابياً وفقا القانون.
القايض / جميل صبيح غزي 

رئيس املحكمة
�����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/1500

 إىل املنفذ علية / محمد شمال داير  مجهول 
محل االقامة حس�ب كت�اب مركز رشطة 

الخلود املرقم  6771يف 2018/5/21 
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن جهة ذات 
االختصاص من القائم بالتبليغ انك مجهول 
محل�ة اإلقام�ة ولي�س لك موط�ن دائم أو 
مؤق�ت أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك إعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ الكوت خالل خمسة عرش يوما تبدءا 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة 
حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
  املنفذ العدل 

   عيل طالب عزيز الجلييل
أوصاف املحرر

قرار محكمة بداءة الك�وت املرقم 2523/
ب/2017 يف 2018/3/4املتضم�ن اع�ادة 
حال السيارة املرقمة 76150 اربيل نوع ام 

جي موديل 2014  
�����������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد / كريم 
عبد جداوه. الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب 
م�ن )العطبي( اىل )املوس�وي(، م�ن لديه 
اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
أقصاها خمسة عرش يوماً وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدي�ر األحوال املدنية والج�وازات واإلقامة 
العامة

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 3031

التاريخ: 2018/5/9
اعالن

بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي  ) 
عبود محس�ن عبيد ( الذي يطلب تبديل لقبه 
م�ن ) عن�وز ( اىل ) الحس�يني ( فم�ن لديه 
اع�راض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاه�ا ) 15 يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم )3( 
لس�نة 2016واالمر االداري املرقم 24195 يف 

. 2016/6/12
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
الحم�زة  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الغربي
العدد : 121/ش/2018

التاريخ 2018/5/21
اعالن

اىل املدعى عليه  /هاوبري محمد جزا صالح
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 121/

ش/2018 يف 2018/3/20 واملتضمن الحكم 
بالتفري�ق بينك وبن زوجت�ك املدعية برشى 
عب�د الكاظم كاظم ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ واش�عار مختار 
ناحية العباس�ية لذا ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن ول�ك حق الطع�ن بالق�رار املذكور 
خ�الل امل�دة املق�ررة بكاف�ة ط�رق الطع�ن 
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

انفقا الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

حيدر عيل منشد
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السدة
العدد : 333/ش/2018

التاريخ: 2018/5/21
اعالن

اىل املدعى عليه / عبد الحافظ صربي عيل
اقام�ت املدعي�ة دع�اء عب�د الحافظ صربي  
الدع�وى املرقم�ة اع�اله والتي ادع�ت فيها 
ان�ك والده�ا وق�د تركته�ا ب�دون نفق�ة او 
منفق رشع�ي لذا تطل�ب دعوت�ك للمرافعة 
والحك�م بف�رض نفقة مس�تمرة له�ا ومن 
تاري�خ االدع�اء وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يوم 
املرافعة املص�ادف 2018/5/29 او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسن حمود عباس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املدحتية
العدد :  364/ش/2018

التاريخ: 2018/5/21
اعالن

اىل املدعى عليه / ضياء مهدي صالح
اقام�ت املدع�وه حنن عيل داخ�ل دعوى اىل 
ه�ذه املحكم�ة تروم فيه�ا التفري�ق للهجر 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار 
مخت�ار املنطقة ق�ررت املحكم�ة تبليغك يف 
صحيفت�ن محليتن علم�ا ان موعد املرافعة 
يوم 2018/5/6 الس�اعة التاس�عة صباحا 
ويف حالة عدم حض�ورك فان املرافعة تجري 

بحقك وفقا لالصول
القايض

حيدر عيل منشد
�����������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف عفك 

العدد : 253/ش/2018
التاريخ: 2018/5/21

اعالن
اىل / نبيل عبد الكاظم عبد الحسن

اقامت املدعية ارساء كامل فرحان امام هذه 
املحكم�ة الدعوى املرقم�ة 253/ش/2018 
والتي تطلب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم 
بتصديق الط�الق الخلعي الخارج�ي  الواقع 
وملجهولي�ة   2018/3/17 بتاري�خ  بينك�م 
مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض تقرر تبليغك 
واس�عتي  يوميت�ن  صحيفت�ن  بواس�طة 
االنتش�ار بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 2018/5/28 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا
القايض

حيدر عبد  الكاظم نور الجنة
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 501/ب/2018

التاريخ: 2018/5/3
اىل / املدعى عليه / ماجد رمضان عوده

اعالن
اقام�ت املدعية زينب حمي�د طعمة الدعوى 
البدائية املرقمة 501/ب/2018 ضدك والذي 
تطل�ب فيها اج�ر مثل عن اش�غاله جزء من 
العقار تسلس�ل 20/39 الكزارة بمبلغ قدره 
خمسون الف دينار ولتعذر تبليغك ملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح مبلغ هذه املحكمة 
واملجل�س البل�دي ملنطقة ح�ي الزهور عليه 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2018/5/28 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا 
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

علوان بربوت البزوني

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة( 
جلنة بيع واجيار اموال الدولة

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

اعالن

التأمينات رقم الحانوتت

72,000)اثنان وسبعون الف دينار فقط(حانوت رقم11

72,000)اثنان وسبعون الف دينار فقط(حانوت رقم22
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لــوركــا يــعــود إلــى غــرنــاطــة

يعبود »األندليس السباحر« عبر دفاتره 
وكتبه ورسومه وأشبيائه الصغرية التي 
باملدينبة  غرفتبه  يف  بهبا  يحتفبظ  كان 
الجامعيبة يف مدريبد، والتبي وصلبت إىل 
غرناطة لتسبتقّر نهائيباً يف مركز لوركا 
الذي افتتبح منذ ثالث سبنوات يف املدينة 
التبي مبا زالبت الجبرح العرببي األعمق 
عر التاريبخ. »غرفة خاصة« هو عنوان 
املعبرض البذي يضبّم مقتنيات الشباعر 
التي كانبت محفوظة يف »بيبت الطالب« 
امللحبق بجامعة العاصمبة، حيث أمىض 
لوركا أجمل سنوات حياته وأخصبها من 
1919 إىل 1936، وأقبام صداقات وطيدة 
مع رائد الفن السبوريايل سبلفادور دايل، 
والسينمائي لويس بونويل، وشعراء مثل 
آلرتي وثرنودا وساليناس وخوان رامون 

خيمينيث ونريودا.
كان فيديريكو سبعيداً باإلقامة يف »بيت 
الطالب«، ويشبعر أنه وجد املبكان الذي 
يرتاح إليبه بعيداً عن غرناطة التي كانت 
ضّيقبة عليه، التبي كان يقبول إن فيها 
»أسبوأ طبقة بورجوازيبة«. وقد فتحت 
لبه مدريد أبواب العالبم الخارجي عندما 
رافبق السبيايس واملفّكبر فرنانبدو دي 

لبوس رّيبوس إىل نيويبورك عبام 1926 
حيبث أمىض فبرة يف جامعبة كولومبيا 
وضع خاللها ديوانه الشبهري »شباعر يف 
نيويبورك« الذي نرش بعد أربع سبنوات. 
ومن هناك انتقبل إىل كوبا لفرة قصرية، 
ثم عاد إىل إسببانيا يف عام 1931 متزامناً 
مبع قيام الجمهوريبة الثانية التي كانت 
مبن أخصب الحقب الثقافيبة والفنية يف 

التاريخ اإلسباني الحديث.
لم تكن سبهلة عالقبة لبوركا باألمكنة، 
يترّم منها برسعة ويشبعر بالقلق كلما 
ضباق حولبه املبدى. ورغبم ارتياحه إىل 
اإلقامة يف مدريد حيبث كان يتواصل مع 
نخبة الشبعراء واألدبباء والفنانني يف عّز 
إبداعه وشهرته، كان حنينه إىل غرناطته 
فبؤاده  يعتبر  والغجريبة  الحمبراء 
باستمرار، ويشبّد أوتار شوقه إىل مراتع 
الطفولبة وروائح البيبت األول. وقد كتب 
مرة إىل صديقه الشاعر لويس روساليس 
يقبول: »أعتقد أن كوني من غرناطة هو 
الذي يجعلني أتعاطف مع املضطهدين... 
مبع الغجري، واألسبوَد... واملسبلم الذي 
يسبكن فينبا جميعباً. يف غرناطبة عطر 
اللغبز... عطبر ما يكبون رغبم أنه ليس 

ممكناً... عطر ما ال وجود له، لكنه يرك 
فيك أعمق األثر، ألنه ليس موجوداً«.

عندما اندلعت الحرب األهلية اإلسببانية 
مطلع صيف العام 1936 كان فيديريكو 

يف مدريد، وكان خائفاً كما أرّس ألصدقائه 
وشبقيقته مبراراً. كان حائبراً ومبردداً 

مباذا يفعل، ويلمبس »املبوت يتقّدم من 
كل الجهبات«، إىل أن حبزم أمبره وقرر: 
»سبأذهب إىل غرناطبة، وليكن ما شباء 
اللبه«. ويف غرناطة لم يتبدد خوفه، فلجأ 
إىل بيت صديقه الشاعر روساليس يختبئ 
عنده. لكن يف صبيحة 16 أغسطس )آب( 
داهم رجال الحرس املدني املوايل للجنرال 
فرنكو املنزل، واقتبادوا فيديريكو، وبعد 
يومني أعدموه رميبًا بالرصاص بالقرب 
مبن شبجرة زيتبون عتيقة عبى قارعة 

طريق يف إحدى ضواحي غرناطة.
كثرية هبي األرسار التي مبا زالت تحيط 
بمالبسبات مقتل لوركا واألسبباب التي 
أدت إىل إعدامبه. آخبر املعلومبات التبي 
تكّشفت للباحثني من مصادر األشخاص 
االعتقبال واإلعبدام،  الذيبن شباركوا يف 
وشبهدوا تلك األحداث ومبا زالوا عى قيد 
الحيباة، تفيد أن الهبدف من القبض عى 
الشباعر لبم يكن قتلبه، ببل الوصول إىل 
فرنانديبس دي لبوس رّيوس السبيايس 
لفرنكبو  مناهضباً  كان  البذي  الببارز 
وصديقباً لفيديريكبو البذي كان يعتره 

كثريون ابنه املدلّل.
رغم وجبوده القصري المس لبوركا عند 

الشبعراء والقرّاء وتراً لم يسببق لشاعر 
قبله أن المسبه. بعنبف البوردة القانية 
واملتالشبية مبن شبّدة الفبوح المسبه، 
وبحرصه دائمباً عى السبري حافياً فوق 
شفرة املقصلة، مأساوياً وباسماً، يائساً 
ومغرّداً، وخائفاً حتى النهاية. »... سوف 
لن نصل، لكننا ذاهبون« كان يقول، وراح 
يدفبع بالقرّاء والشبعراء إىل إعادة النظر 
يف العالقبة بني الشبعر والوجبود، وبقي 
حتبى اللحظات األخرية يغسبل املأسباة 
بالشبعر.  املبوت  ويعجبن  باملوسبيقى، 
والرمزّيبة التبي كانت الخيبط الحريري 
األسباس الراببط ببني أعمالبه وحياته، 
أصبحبت اليبوم جزءاً من رمزية الشبعر 

العاملية التي ينهل الكل من ُمعينها.
منبذ رحيبل فيديريكبو فجر ذلبك اليوم 
الصيفبي الحار كّر خيبٌط رفيع من الدم 
حول غرناطة، يزنرّها بالسحر والجمال، 
ويخّصب مواسبم البحث يف إرثبه املُبهر، 
ويدلّنبا عبى الحيباة التبي وسبعت كل 
هزيمبة  انطفاؤهبا  وكان  الحيبوات، 
لإلنسبانية وجريمة تعبود لزيارتنا كلما 
ملع ضبوء القمر فبوق حقبول الزيتون، 

وبكت قيثارة بعيدة عى ضفاف الليل.

عن املؤسسبة العربية للدراسات والنرش 
)حيفبا(،  يشء  كل  ومكتببة  )ببريوت( 
صدرت النسخة العربية من كتاب »عرش 
للروفيسبور  إرسائيبل«  عبن  خرافبات 
واملؤرخ اإلرسائيبي إيالن بابيه، نقلته إىل 
العربية الباحثة واملرجمة الفلسبطينية 

سارة ح. عبدالحليم.
يف »عبرش خرافبات عن إرسائيبل«، يفّند 
إيبالن بابيه جملبًة من األفبكار املتناَزع 
يصفهبا،  كمبا  الخرافبات،  أو  عليهبا 
املتعلقبة بأصول دولة إرسائيل وهويتها، 
متصدياً لعرش خرافات، تبدو يف الخطاب 
اإلرسائيبي السبائد ثواببت غبري قابلبة 

للطعبن؛ وهي خرافبات تبّنتهبا املاكينة 
اإلعالمية ودعمتها املؤسسبة العسكرية 
ورددتهبا النخب السياسبية واألكاديمية 
يف الكيبان الصهيونبي عى نحبو مضلِّل، 
لتشبكل هبذه الخرافات األسباس الذي 
تسبتند إليه ممارسبات دولبة االحتالل، 
ممعنًة يف تكريس سياساتها االستيطانية 
االجتثاثيبة القائمبة عبى طبرد سبكان 
البالد األصليني، أي الشبعب الفلسطيني، 
ومواصلة ممارساتها العنرية بحقهم، 

وبالتايل إطالة أمد الراع.
مبن بني الخرافات التبي يعاينها بابيه يف 
»عرش خرافات عن إرسائيل« االّدعاء الذي 

ال تمبل املؤسسبة اإلرسائيلية الرسبمية 
تكراره بأن فلسبطني كانت أرضاً خالية 
حني صدر وعد بلفور، كما يقارب املؤرخ 
املناهضبة إلرسائيل،  املعبروف بمواقفه 
الصهيونية وعالقتها باليهودية، والعالقة 
كذلبك،  واالسبتعمار.  الصهيونيبة  ببني 
يفّنبد بابيبه الطرح البذي يتبم الرويج 
لبه عبر قنبوات املؤسسبات الرسبمية 
لدولبة االحتبالل، العسبكرية واإلعالمية 
واألكاديميبة، بأن الفلسبطينيني غادروا 
أرضهم يف العام 1948 طوعاً، وبأن حرب 

1967 ُفرضت عى إرسائيل.
ويسبعى بابيبه إىل تفكيبك الخرافة بأن 

الديمقراطيبة  الدولبة  هبي  »إرسائيبل 
الوحيدة يف الرشق األوسبط«، ويسبتجي 
أيضباً األسبباب الفعلية لفشبل اتفاقية 
والدوافبع  الفلسبطينيني،  مبع  السبالم 
الحقيقية وراء العدوان اإلرسائيي املتكرر 
عبى غبزة، قببل أن يخلبص إىل أن حبّل 

الدولتني لم يعد قائماً أو قابالً للتحقيق.
وهكذا، مبن خالل مقاربة اسبتقصائية 
تاريخية وسياسبية ضافية، يعمد بابيه 
إىل دحض كل الخرافات التي ُيفرض أنها 
»ترشعن« الكيان الصهيوني، مثبتاً بأنها 
محض افراءات عبى الواقع وتحريفات 

عن الوقائع.

يعتبر إيبالن بابيبه أحبد أببرز باحثبي 
ومؤرخبي التيبار الجديبد املعبروف ببب 
»املؤرخبني الجبدد«، الذين أعبادوا كتابة 
تاريخ إرسائيل وتاريخ الصهيونية. يعمل 
بابيه أسبتاذاً يف كليبة العلوم االجتماعية 
والدراسبات الدوليبة يف جامعبة إكسبر 
بريطانيبا، وهبو مدير املركبز األوروبي 
الجامعبة.  يف  الفلسبطينية  للدراسبات 
مبن أشبهر مؤلفاتبه »التطهبري العرقي 
يف فلسبطني«، و«فكرة إرسائيبل: تاريخ 
و«الفلسبطينيون  واملعرفبة«،  السبلطة 

املنسيون: تاريخ فلسطينيي 1948«.
أمبا سبارة ح. عبدالحليبم، فهبي باحثة 

ومرجمبة مبن فلسبطني، حائبزة عبى 
شبهادة ماجستري الفلسبفة يف دراسات 
البرشق األوسبط الحديبث مبن جامعة 
عبن  ترجبم  بريطانيبا.  أكسبفورد 
اإلنجليزيبة واإلسببانية والركيبة. مبن 
أعمالهبا املرجمة عبن اإلنجليزية كتاب 
»وسبطاء الخداع: كيف قوّضت الواليات 
املتحدة األمريكية عملية السالم يف الرشق 
األوسبط« لرشبيد الخالبدي )املؤسسبة 
ببريوت،  والنبرش،  للدراسبات  العربيبة 
2015(. كمبا نبرشت عبدة ترجمات عن 
ومجبالت  صحبف  يف  اإلسبباني  األدب 

ثقافية عربية.

شوقي الريس 
بعد أكثر من ثمانني عاماً عى اغتياله يف بداية الحرب األهلية اإلسبانية عى يد رجال الحرس املدني بالقرب من غرناطة، »يعود« فيديريكو غارثّيا لوركا إىل 
املدينة التي شهد فيها النور، وكانت غربته وموطن مشاعره يف آن معاً. يعود فيدريكو إىل األرض التي كان منها ولم تكن منه، هو القائل »املّيت يف إسبانيا 

حي كمّيت أكثر من أي مكان آخر يف العالم«. 

قصة قصرية.. لالنفعال خمالب ..للقبلة حياة

ترميم »بيت اجلواهري« إلنقاذ ما تبقى من ذاكرة بغداد

إيـالن بـابـيـه يـفـضـح الـخـرافـات عـن إرسائـيـل

سلوى السياب 

ليسبت مبالغبة القبول إنبه لبم يجبر 
الحفاظ عبى معالم بغداد الراثية عى 
اختبالف الحكومبات املتعاقببة، رغم 
أنها من املدن العربيبة القليلة التي تّم 
تحديثها عّدة مرات يف القرن العرشين 
وفبق مخططبات هندسبية كان مبن 
هويتهبا  عبى  تحافبظ  أن  املفبرض 
املعماريبة، إضافبة إىل أن قانون اآلثار 
الذي وضبع يف الثالثينيبات كان ينص 
عبى حمايبة األبنية القديمبة، لكن لم 

يجر االلتزام به غالباً.
فقدت العاصمة العراقية بيوت العديد 
من كببار مبدعيها؛ حيث ُهبدم منزل 
الفنبان جبواد سبليم رغبم الدعبوات 
املتواصلبة لتحويلبه إىل متحبف، األمر 
ذاتبه كان مصري بيت الفنانة سبليمة 
مراد، كما تعبرّض منزال املؤّرخ محمد 
بهجبت األثبري وعالبم االجتمباع عي 

الوردي إىل إهمال كبري.
ترّجح التقديرات أنه لم يسلم أكثر من 

600 بيت تراثي بغدادي )من أصل آالف( من التخريب، 
كان آخرها إزالة منزل الشاعر جميل صدقي الزهاوي 
منبذ عامني، ولبم تِف السبلطات العراقيبة بوعودها 
املتكبّررة بتنفيذ مرشوع إلعادة تأهيل املعالم الراثية 

أُعلن عنه عام 2013، كما أن ترميمها لعدد املباني لم 
ينّفذ عى أسس مهنية مثل »الرساي الحكومي« الذي 

يعود تاريخ تشييده إىل العر العثماني.
بيت الشاعر محمد مهدي الجواهري )1889 - 1997( 
الذي يحمبل رقم 3/27 ويقع يف حبي الصحافيني يف 

منطقبة القادسبية )جنوببي غبرب بغبداد( لم يكن 
اسبتثناء، حيث تواصلت مناشدات عائلته وناشطني 
مدنيبني عراقيني وعرب خالل العقبد املايض إلنقاذه 
حتى نجحت جهودهم يف دفبع الحكومة العراقية إىل 

رشائه عام 2013 لتحويله إىل متحف.

بعد سبع سنوات، أصدرت أمانة بغداد 
)البلدية( بياناً منذ أيام أعلنت فيه عن 
بدء العمل يف املرشوع، حيث »سبتقوم 
كوادرها الفنية بصيانة وترميم املبنى 
لتحويله إىل متحف ومركز ثقايف يحمل 
اسبم »بيت الجواهري« بالتنسيق مع 

عائلة الشاعر«.
وأشبار البيبان إىل أنبه »سبتعرض يف 
ودواويبن  وكتبب  مقتنيبات  املتحبف 
الجواهبري وصبوره وأوراقه وبعض 
األعمال النحتية الخاصة به، وسيكون 
مفتوحباً للجمهبور وللوفبود لزيارته 
سبريته  مبن  ملحبات  عبى  والتعبرّف 

وآثاره«.
لكن األمانة لم تكشف عن أي مخططات 
أو موعبد محّدد إلطالق عمليات ترميم 

البيت أو موعد إلنهائها.
ُيذكبر أن بيبت الجواهبري ُشبّيد عام 
1971 عبى مسباحة إجماليبة تبلبغ 
540 مبراً مربعباً، عبى أرض وّزعتها 
الدولة آنذاك عى الصحافيني والكتاب، 
وقبد حصل عليبه الجواهبري بصفته 
رئيسباً لب«اتحاد األدبباء والكتباب العراقيني« وبناه 
عى نفقتبه الخاصة، ويضم ثالث غبرف نوم وغرفة 
اسبتقبال وأخبرى للجلبوس، وقبد شبِهد ملتقياتبه 

وجلساته األدبية، حتى غادره عام 1980.

مؤيد عبد الزهرة

مبا ان انهى مكامله عر الهاتف تعده بحل مشبكلة 
خالل ايبام ،وابلغها بما جبرى وان الفرج قريب ان 
شاء الله ، متوسما يف محدثه صدق الوعد هذه املرة 
،حتبى بدت وكان عفريت ركبها ،والنريان تتأجج يف 

روحها .
حيبث اخبذت ترفبع صوتهبا ،وتبرخ كالعاهرة 
،بانفعبال شبديد ،وتتقول بكالم يحبط من كرامتة 
،وهبي تنعته مرة بالالمباالة ،وأخبرى بأنه اليعتمد 
عليه ،وتسبخر من صمته وهي ترفبع صوتها مرة 
اخرى بشبكل هسبتريي ، االمر الذي جعلة اليعرف 
كيبف يحل املوقبف ،فاملفبروض ان تكون سبعيدة 
بهبذه االخبار .. هبل معقول هذه املبراة تنام معه 
عى وسادة واحد ة؟ ومنه انجبت اوالدا ، اين عرشة 

العمر ؟..هكذا دفعة واحدة نسيت كل يشء ..
 يعلبم انها عصبيبة احيانا مبن االوالد ،وان تنظيف 
البيت وغسبل املالبس ،واعداد الطعبام والذهاب اىل 
السبوق ،فضال عما تتحمله مبن وظيفتها ،تجعلها 
يف مبزاج متعكر احيانا اخر،ولكنها رسعان ما تعود 
لطبيعتهبا الوادعة ،حتى انها تطلق النكات ،وتعمل 
عرية للعائلة اجمع،وهبي تتفنن يف اعداد اطباق 
مبن الحلبوى ،لتظفبي  اجبواء عابقةباملحببة ،بل 
وكثريا ماتاخذهم ملدينة األلعاب ،والتنىس مناسببة 
مبن مناسببات العائلة اال وكانت املببادرة يف تقديم 

هديبه . ثم انها تخاف اللبه، وتصي بانتظام ،وتقرا 
القبران ،وبني الحبني واآلخر تزور ارضحبة االولياء 
،فضبال عن تصدقهبا للفقراء واأليتبام ،بما يفيض 

عن حاجتها ،وحاجة االوالد من مالبس وأحذية .
بيبد انهاهذة املرة ،لبم تكن تلك املبرأة التي يعرفها 
ويحرمهبا، املبراة النبيلبة الحريصبة عبى زوجها 
وأوالدها،  حيث بدت مع انفعاالتها وهي تذرع الدار 
يمينا وشبماال ، ذات مخالب حادة، وبان لشبفتيها 
شبوارب حتى ان مناخريها  كما تراءى له  لحظتها 
تنفبث نريانا وعيونها كعيبون ثور هائج حمراء  قد 
ينطحبه ويمزقة يف اي لحظة..  انهبا تتوقف  قليال 
السرداد انفاسبها ثم تعاودامتطاء لسبانها لتعيد 

نغمتها النشاز )هذا حظي(..
 هيا تحرك وقل له متى استلم بالضبط ..

هيبا، قالتهبا بنبرة امرة وهبي تحرك يدهبا حتى 
كادت تفقبأ عينه، مما جعله يحس بأنها قد مرغته 
بالوحبل  هبذه املبرة اكثر،خاصة وإنهبا تمادت يف 
لهجتها ،والسخرية منه ،بل ومن الرجل الذي هاتفة 
وزوجته، مصاحببة كل ذلك بالدعاء عليهم باملرض 
واالنكسبار،و هي ترتجف غضبا وتقبول) اصبحنا 

بيد الي يسوى واملا يسوى(.
لبو تدري بأقوالها النابيِة مدى اإليذاء ،حجَم االهانة 
،صدمبَة الكارثِة .. كم صنعبْت للكراهيِة من أنياٍب، 
لغبادرْت غرورهبا.. وانرفبت منكبرسًة باكيبًة، 

لرعونٍة تلبستها

ذات لحظة غضٍب ولكن 
مادامْت هزْت وسطها 

رفعْت صوتها
سخرْت من أوجاِع ظلها 

لن أكوَن  معها
تلك النقناقُة 

كايف سبهام سبويتيها بالملبح ،كايف رصاخ وعياط 
وسمي بالرحمن ،صوتك موصل الخر الشارع ، ماذا 

يقول عنا الجريان .؟.
من  يسمي بالرحمن ،انا لو انت الي ما تاخذ حقنا، 
لبو انت صحيح )اخو اخيته ( ولك كلمة مسبموعة 
،كان مبن زمبان حصلت حقنبا ،لكن البرودة التي 
تركبك ،وكلمة اصري ،اصري وصلتنا لهذه الحال، 
االنتظبار ثبم أالنتظبار واليشء باليد ، فمباذا اقول 
للنباس الذين باي لحظة يطرقبون الباب ،ويريدون 
فلوسهم ومىض عى املوعد اكثر من اسبوعني )صدك 
البي ايده بالنار مو مثبل الي ايده بميه باردة( انت 
كلبك ما محرك ياطارق كأنك لست معني باملشكلة 

كل يشء تحملني اياه ..
يالهي ارحمني ..اخرجني من هذه الورطة 

واسبمع زين ياطارق اذا لم تسبارع يف حل املشكلة 
خالل يومني ،كل منا يذهب يف طريقه ،لم اعد اتحمل 
، اقسم بالله ساتركك والطالق افضل خيار ففي كل 
الحاالت سيكون ملصلحتي النك ستدفع املؤخر وهو 

ليس بالقليل؟!!.

   لبم يملبك سبوى الصمبت وهو يعلبم يف رسه انه 
تهديد اليقف عى سبيقان قويبة  ولكن اذا جد الجد 

فليكن اىل قري ..ماذا ستقبض ؟
ليس لديبه وظيفة حكوميبة ،وال اهليبة، وال حتى 

تقاعد ليتم استقطاع راتب للمؤخر
كان يعمل بعقد وهاهو االن منذ شهرين ويزيد قليال 
ببال عمل ،ومبا زال يبحث ..ويببدو ان ايجاد فرصة 
عمل ضمن اختصاصة اضحت صعبة املنال يف الوقت 
الحبارض عى االقل عى ضوء لقاءاته واتصاالته مع 
زمالء املهنه الن ثمة ازمبة حقيقية خانقة يعانيها 
قطاع العمل عموما وقطاع عمله خصوصا. مع هذا 
قال مع نفسه وهو يقلب املوقف من اكثر من زاوية 
الباس ازمة وسبتعدي بسالم ليتحمل ماجرى حتى 
تهدا ثائرتها..فالغضبب  يطفيء رساج العقل ،انها 
من الداخل طيبة القلب وحنونة، وان كل ما اطلقته 
من كالم ليبس اكثر من عمليبة تنفيس عن غضب 
و هاهبي فجرته.ألنهبا اعطبت كلمة للنباس والبد 
ان تفبي بكلمتها ،هذا هبو املوقف ليس اال، فتحمل 
ياطارق افندي والتاخبذك العزة باإلثم وتتعامل برد 

الفعل .. وتكون عدو نفسك بامتياز !!.
امبض ليلتبك صامتبا وكبن مبع الصبباح اول من 
يصبحها بالخري مصحوبة بقبلة عى الخد وسبرى 
كم هي املراة االصيلة التي شاركتك حياتك ،وتحملت 

الكثري من منغصاتك، وهفواتك تذكر ذلك جيدا ..
فلالنفعال مخالب وللقبلة حياة.

ُسْلماز شريف
ترجمة: بكرّية صائب

موهببٌة موسبيقّيٌة حريصبٌة هبي الكلمبات التي وصفبْت بها 
كريستيڤا حديث االكتئاب

تنظيف مصفاة حوض املياه
الجبنة املذابة

خليط املوْزيل املنقوع بالحليب،
قد تمّر حياتي هكذا

يف انتظار بروز الَجمال
غًدا – أقول

الحياة يشٌء يتحّقق عند الرشوع فيه
الرّاد، ما تلتصق به املغنطيسات الضعيفة، والعرق متناثٌر بعض 

اليشء يف باطنه
كيٌس من حّبات الَبْنزَهرِي املتجّعدة

أوراق جرجري ُحِفَظْت بالتريبد ثّم ُترَِكْت للدفء وأُعيدت للتريد 
من جديد، ال تزال مخزّنًة بإحكام

لم أملس أحًدا خالل عاٍم كامل
تمنّيِت حضبور الَجمبال، ويف أحد الصباحبات، تصادفني قرشًة 
زرقباء اللبون تعبود لبيضٍة صغريٍة عبى درجات مدخبل املبنى، 

انبسطْت متفّتتًة وفحواها اختفى
الُتِهَم عى األغلب

سبألنيM إن كنبُت اّتخبذُت قبراًرا يف املايض بشبأن العيش وما 
الدافع

كذبُت كما تكذبون عى ذوي امليول االنتحارّية
مرّاٍت معدودة، أجبُت – ليست هي الحال يف معظم األّيام

يف معظم الصباحات
كاّل، ليس يف الصباح

يف الصباح ال أزال غّضًة كوليدٍة
ال أزال حدًثا محتماًل، ال أزال رّبما —

عادًة بحدود الب 3:00
عندمبا فارقبْت جّدتي الحياة، لبم يصفوهبا بالجميلة يف نصف 

القرن األخري قبل مماتها عى األقّل
لم ُينسب لها الجمال صفًة

جواربها املتساقطة، أسلوبها يف الّتّف، يف رضب الساطور، العظام 
الصغرية التي امتّصْتها بعنايٍة اسبتفرغْت محتواها وكّدستها يف 

صحنها، دون أن تلتفَت إىل اآلخرين، وحتًما دون أن تنظر إيلّ.

جـمــال
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رمضان الكريم.. شهر األرسة

عادات وتقاليد شهر رمضان الكريم يف مرص

        د. حياة با أخضر

 ضي�ف حبي�ب ننتظ�ر قدوم�ه كل عام، 
وهو ضيف يتميز بأنه: أيام معدودات، له 
نظام خاص في الحياة، ويختلف اختالًفا 

بيًنا عن الصيام في األديان األخرى.
لماذا؟..

ألن المس�لمين يصومون بشريعة إلهية 
محفوظة بحفظ الله إلى قيام الس�اعة؛ 
لذا لو تأملنا رمض�ان في منازلنا لوقفنا 

الوقفات التالية:
الوقفة األولى:

الفخر؛ فنحن المس�لمين نفتخ�ر بديننا 
اإلس�الم ال�ذي نعي�ش م�ن خالل�ه ل�ذة 
العب�ادة؛ فصيامن�ا ال يعني لن�ا التعذيب 
}َما َيْفَعُل اللَُّه ِبَعَذاِبُكْم{ ]النس�اء: 147[، 
وال يعني لنا الكسل وترك العمل المتقن، 
فهناك قدوات ال تنتهي؛ فغزوة بدر وفتح 
مكة ومعركة عين جالوت وغيرها كثير 
تعلمنا أن رمضان شامة على جبين حياة 

المسلمين في كل زمان ومكان.
ل�ذا نتس�اءل ع�ن س�ر الكس�ل والعجز 
والدعة التي تنخر أجسام األسر، فهل من 
يعت�ز بدينه يك�ون صورة س�لبية قاتمة 

ترسخ في أذهان األجيال؟

الوقفة الثانية:
الع�زة  نح�ن نص�وم رمض�ان بفرح�ة 

ا َيْجَمُعوَن{  }َفِبَذلَِك َفلَْيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممَّ
]يون�س: 58[؛ ألن الل�ه الرحمن الرحيم 
س�يكرمنا بأجر خاص متمي�ز، فقد قال 
تعال�ى ف�ي الحديث القدس�ي: “كل عمل 
ابن آدم له إال الصوم، فإنه لي وأنا أجزي 

به”.
الوقفة الثالثة:

-نح�ن  بأنن�ا  رمض�ان  ف�ي  نح�رص 
المس�لمين- نس�عى للتميز في عباداتنا 
جميعه�ا؛ لنكون ربانيي�ن ال رمضانيين؛ 

فرمض�ان مدرس�تنا الروحي�ة األق�وى 
لزادن�ا بقي�ة الع�ام، فتعال�ي ي�ا أخت�ي 
الحبيبة لنتأمل أنفسنا داخليًّا وخارجيًّا، 
تأملي معي نبضات قلبك، وهل تفقدناها 

على الدوام لنطهرها من الرياء؟..

تأمل�ي حجابك ال�ذي تخرجين به لصالة 
التراوي�ح والعم�رة وصل�ة األرحام، هل 
تصومي�ن  صيامك؟..إن�ك  م�ع  يت�الءم 
حس�ب أوامر الل�ه تعالى، فه�ل حجابك 
كذل�ك أم هو زينة في ذاته ضيق يكش�ف 

عن مالبسك وعن وجهك؟..
تأملي عينيك وأذنيك، هل تركِت لها هواها 

في النظر والسماع لما حرم الله؟..
تأملي قراءتك للقرآن، هل ستس�تمر كما 
ه�ي أم س�تهجرينه أم س�تجعلينه ف�ي 

أوقات متباعدة؟..
الوقفة الرابعة:

ٍة{  الثب�ات بقوة }َيا َيْحَيى ُخِذ الِْكَتاَب ِبُقوَّ
ُكوَن ِبالِْكَتاِب{  ]مريم: 12[، }َوالَِّذيَن ُيَمسِّ
]األعراف: 170[؛ فرمضان هو من رموز 
الق�وة في حياة األس�ر المس�لمة، ففيه 
يدرب األوالد على الصيام ليكونوا أقوياء 
في التزامهم، وفيه نحرص على الس�ؤال 
عن أدق المس�ائل التي ق�د تبطل صيامنا 
بالمفه�وم الع�ام، وه�و ت�رك مبطالت 
الصيام، فهل كنا أقوى في فقهنا لحقيقة 

الصيام كما شرعه الله؟
لنراقب حياتنا في رمضان ونحن بمحض 
اختيارن�ا نت�رك المب�اح وه�و الطع�ام 
والش�راب والجم�اع في نه�ار رمضان، 
أفال ندعو الله بأن يرزقنا القوة على ترك 

الحرام في رمضان وفي غيره؟
الوقفة الخامسة:

ه�ل رمض�ان يعن�ي التط�رف ف�ي فهم 
حقيقته؟ تأملي ح�ال بيوتنا لتجدي هذا 
التطرف ف�ي فقه قيمة الطع�ام؛ فهناك 
بي�وت تص�رف جهدها الذهن�ي والبدني 
في الطعام ليصبح رمضان ش�هر البدانة 
والش�راهة وم�ا يعق�ب ذلك من قس�وة 
القلب، وتنش�غل بذلك المس�لمة عن أداء 
صالة التراويح في منزلها وعن قراءة ما 
تستطيع من القرآن، وهناك بيوت تعتقد 
أن صن�ع الطع�ام الواجب ألف�راد البيت 
من المعاصي ومن تضيي�ع األوقات؛ لذا 
تلزم أفراده�ا بالتقش�ف الجبري بحجة 
وجوب ذه�اب الزوجة لص�الة التراويح 
في المس�جد، ث�م اعتكافها آخر الش�هر 

ووجوب ختم القرآن يوميًّا.
وكال الصنفين لم تفقه فيه ربات البيوت 
حقيقة أن صنعها للطعام الواجب ألفراد 
أس�رتها هو من العب�ادة، ومن حقوقهم 

عليها.
الوقفة السادسة:

من النس�اء من تعتقد وج�وب خروجها 
لص�الة التراوي�ح ف�ي المس�اجد بل في 
مس�اجد بعينها، وفي اعتكافها ولو أدى 
ذلك إل�ى ترك أوالدها أ م�ع بعض أهلها، 
ولو كانوا ال يوافقونها في طريقة التربية 
وغفلت عن أن صالتها في بيتها أولى، بل 
هي س�تعلم أوالدها ص�الة التراويح لما 
تصلي بهم جماعة، وأيًضا س�تقرأ معهم 

القرآن وتش�رف عليهم بنفسها، وكل ما 
تق�وم به في س�بيل تربيته�م والجلوس 

معهم عبادة عظيمة.
الوقفة السابعة:

التفاخ�ر والري�اء ف�ي تباه�ي النس�اء 
بعبادتهن في رمضان، وهذا يعني فقدان 
اإلخ�الص الت�ام، والله تعال�ى يقول في 
الحديث القدسي: “من عمل عمالً فأشرك 

فيه معي غيري، تركته وشركه”.
الوقفة الثامنة:

رمضان ش�هر له خصوصيته في أوقاته 
المنظمة، فه�و أيام تحتاج للحرص على 
ضبطها؛ ل�ذا ال يلزم إهدارها في حفالت 
ووالئ�م وزي�ارات ال حاجة إليه�ا، ومن 
ب�اب أولى التس�وق ف�ي ليالي�ه، وعلينا 
فقه حقيقة صلة الرحم وربطها بالوقت 
المناس�ب ال�ذي يوف�ر للجمي�ع االبتعاد 
ع�ن مهلكات الحس�نات من لغ�و وغيبة 
والجلوس ألوق�ات طويل�ة وتفاخر في 
أصناف الطعام والمالبس، وغير ذلك مما 

شاع في اللقاءات األسرية الرمضانية.
هذه وقفات أس�رية في رمضان، وهناك 
الكثير س�يتذكرها غي�ري، ولكنا جميًعا 
علينا االعتبار ويقظ�ة القلوب والعقول 
والهمة العالية والتنافس نحو الفردوس 
األعل�ى بإخالص واتب�اع. فاللهم اجعلنا 
مم�ن ص�ام رمض�ان إيماًنا واحتس�اًبا، 

وتقبلته منا يا أرحم الراحمين.

      محمود الشافعي
  

يختل�ف ش�هر رمض�ان ف�ي مصر خاص�ة في 
القاه�رة مختل�ف ع�ن أي�ة عاصمة إس�المية.. 
فه�ى مدينة األلف مئذنة وبها العديد من المعالم 
الس�ياحية والديني�ة.. فالقاه�ري يعيش أجواء 
يتمناه�ا كل من هو خارجه�ا، فمع ليل القاهرة 
الساحر، واألضواء الخالبة التي ُتزين شوارعها، 
يلت�زم المصريون ب�أدية العب�ادات أوال، قبل أن 
يعايش�وا أج�واء المدينة في الش�هر الكريم من 
خالل تبادل الزي�ارات العائلية، والخروج للتنزه، 
أو الجلوس في المقاهي الش�هيرة واالس�تمتاع 

ببرامج الخيم الرمضانية على اختالفها.
وف�ي نفس الس�ياق نج�د أن هناك أس�را أخرى 
التاريخي�ة  المناط�ق  وس�ط  لياليه�ا  تقض�ي 
اإلسالمية، كمسجد الحس�ين، أو السيدة زينب، 
والس�يدة نفيس�ة، ومس�جد عمرو بن العاص، 
واالس�تمتاع بحضور الندوات واللقاءات الدينية 
لكب�ار الش�يوخ والعلماء.إنه�ا ع�ادات تتخللها 
حكاي�ات ف�ي معظمه�ا تش�ويق وإث�ارة. لكن 
يبقى رمضان حالة مختلفة يعيشها المصريون 
وتحدي�دا في فترة ما بع�د اإلفطار وحتى موعد 
الس�حور، إال أن هن�اك بع�ض الن�اس يفضلون 

قضاء ساعات الليل داخل المنزل ووسط األسرة، 
واس�تقبال الزوار من األهل واألقارب أوالجيران 
واالس�تمتاع بما تبثه الفضائيات من مسلسالت 

وبرامج متنوعة.
وم�ن خالل جولة لنا في العديد من هذه األماكن 
خ�الل  م�ن  المواطني�ن  آراء  أن  نج�د  الديني�ة 

االستطالع المعرفي لها:
يق�ول الح�اج أحم�د عبدالل�ه 62 س�نة للش�هر 
الكري�م خصوصي�ة وطقوس�ه المختلف�ة التي 
تتمثل في الزيارات وتبادل العزائم واالس�تمتاع 
بالجو العائل�ي؛ لذلك فأنا غالًبا م�ا أقضي ليالي 
الشهر الفضيل داخل المنزل مع األسرة، نشاهد 
النق�اش  ونتب�ادل  التليفزيوني�ة  المسلس�الت 

والحوار .
ولم يختلف معه الحاج ربيع الس�يد 60 عاًما ، إذ 
أكد أنه يفضل البقاء في منزله للراحة واستقبال 
الضيوف، سواء كانوا من األهل أو من األصدقاء، 
مؤك�ًدا أن التليفزيون والك�م الكبير والهائل من 
القن�وات الفضائية، وما تعرضه الشاش�ات من 
درام�ا وبرام�ج متنوعة خاصة خ�الل رمضان 
أس�هم بص�ورة كبي�رة في ع�زوف الن�اس عن 
الخروج والتنزه، وخاصة كبار السن والسيدات.

وبالتجول في منطقة الحس�ين، ووس�ط زحام 

ش�ديد م�ن الن�اس، يتح�دث س�يد إبراهي�م 35 
س�نة عن الليال�ي الرمضاني�ة الديني�ة قائالً: ال 
أحد يس�تطيع أن ُينكر ما تحمله ه�ذه المناطق 

التاريخية من روحاني�ات، وأجواء جميلة تمنح 
الراح�ة للنفس، بعد التخلص م�ن عناء الصيام، 

كما تدفع نحو التقرب لله سبحانه وتعالى.

المغ�رب،  وأداء ص�الة  اإلفط�ار  وبع�د مدف�ع 
وس�ط األس�رة، أتجه بعدها إلى إحدى المناطق 
التاريخي�ة اإلس�المية التي تكون ع�ادة ممتلئة 
مس�تمتًعا  قليل�ة،  س�اعات  فأقض�ي  الع�دد، 
بروحاني�ات ونفحات إيماني�ة عطرة، وأحرص 
على أداء صالة العشاء والتراويح وأحضر إحدى 
جلس�ات العلم من أحد كبار المش�ايخ، ثم أعود 
للمن�زل، للجل�وس م�ع أبنائ�ي، وق�راءة بعض 
آيات القرآن الكريم، حتى وقت الس�حور وصالة 
الفجر.الشباب وصغار السن يختلفون عن الكبار 
في قضائهم لليالي رمض�ان، حيث يقول طارق 
عبد الفتاح )27 عاًما(: أحرص على تناول وجبة 
اإلفطار داخل المنزل مع األس�رة قبل أن أتوجه 
لمالق�اة األصدقاء ف�ي إحدى المقاهي بوس�ط 
البل�د لتدخين الشيش�ة، ثم أذهب بع�د ذلك ألداء 
بع�ض األلعاب الحديثة عل�ى الكمبيوتر في أحد 
المح�الت المخصصة لذلك. وي�رى عبد الرحمن 
فتحي 19 سنة أن لعب كرة القدم والمشاركة في 
الدورات الرياضية الليلي�ة، من أكثر األمور التي 
أح�رص عليها خالل رمضان، ودائما ما أش�ارك 
األصدق�اء لع�ب الكرة والجلس�ات والس�ير في 
المتنزهات.خاص�ة أن الدورات الرياضية تزدهر 
خالل الش�هر، وكثي�ًرا ما يقوم الش�باب بجمع 

مبالغ لالشتراك في تلك الدورات، ويمنح الفريق 
صاحب المركز األول كأس المنطقة، وهي عادة 
منتشرة في مصر كل عام. وتشير هدير محمود 
22 س�نة إلى أن الخيام الرمضانية المنتشرة في 
العديد من الفنادق من أكثر األماكن التي تقضي 
خاللها ساعات الليل، حيث تقوم الخيام بتنظيم 
حف�الت غنائي�ة وموس�يقية، باإلضاف�ة إل�ى 
التواشيح الدينية والعادات الرمضانية الجميلة.

وهناك فئة اعتادت الس�فر ف�ي رمضان، خارج 
مناطقهم الس�كنية الت�ي يقطنونها إلى مناطق 
أخرى، سّيما الساحلية، وخاصة في ظل ارتفاع 
درجات الحرارة، وحالة االزدحام الش�ديد داخل 
العاصم�ة، وه�و ما تؤك�ده مها ن�ور الدين 30 
س�نة ، ُمشيرة إلى أنها تحرص على قضاء شهر 
رمض�ان بمدينة اإلس�كندرية، لالس�تمتاع بجو 
البح�ر وما يحمله من ه�دوء، فضال عن االبتعاد 
عن الضوضاء، والزحام والحرارة، التي تعيشها 
القاه�رة حالًيا. ويؤكد حس�ن عب�د العظيم 32 
س�نة أنه يح�رص عل�ى قض�اء ش�هر رمضان 
بمس�قط رأس�ه بمحافظة المني�ا، وهي إحدى 
محافظات صعيد مصر، حيث الذكريات الجميلة 
والجو الهادئ واألصدقاء القدامى وبعض األهل 

واألقارب.

حدث يف شهر رمضان الكريم
1- رمضان ..املسلمون يف األندلس ..

حققت الفتوحات اإلس�المية يف املغ�رب الكثري من 
النجاح؛ إذ بع�د مقاومة كبرية من القبائل الرببرية 
للفاتحني املس�لمني، آمن�ت القبائ�ل الرببرية بالله 
ربًّا، وباإلسالم ديًنا، وبمحمد  نبيًّا ورسوالً، ومن َثم 
أصبح هؤالء الرببر مس�لمني، لهم ما للفاتحني من 
حق�وق، وعليهم ما عليهم من واجب�ات، ومن هنا 
أدرك الفاتحون العرب أن األخوَّة يف الدين تستوجب 

نرشه.
كان م�وىس بن نص�ري عامل الخالفة اإلس�المية يف 
إفريقية قد اس�تأذن الخليفة األموي الوليد بن عبد 
املل�ك يف غ�زو األندلس، بعدما خضع�ت بالد املغرب 
األق�ى للدول�ة اإلس�المية، وُعنّي ط�ارق بن زياد 
والًي�ا عىل مدينة طنجة، وبالفع�ل وافق الوليد عىل 
فتح األندلس، وأرس�ل أوام�ره إىل موىس بن نصري 
ب�رورة التح�رك نح�و األندلس.جه�ز موىس بن 
نص�ري حمل�ة اس�تطالعية مؤلفة من خمس�مائة 
جن�دي، منهم مائة فارس بقي�ادة طريف بن مالك 
ب بأبي ُزرعة وهو مس�لم م�ن الرببر- وجاز  -امللقَّ
هذا الجيش الزُّقاق )مضيق جبل طارق( من سبتة 
بمجموعة من الس�فن، ونزل يف جزيرة “بالوما” يف 
الجانب اإلس�باني، وُعرفت هذه الجزيرة فيما بعد 

باسم هذا القائد: جزيرة طريف.
وكان إبح�ار ه�ذه الحمل�ة من س�بتة يف األول من 
رمض�ان ع�ام 91ه�، وقد ج�ال طري�ف يف املدينة 
والنواح�ي املحيط�ة بها، واس�تطلع أخب�ار العدو 
يف تل�ك الجه�ات، وع�ادت حمل�ة طري�ف باألخبار 
املطمئنة واملشجعة عىل االستمرار يف عملية الفتح؛ 
فق�د درس أحوال املنطق�ة وتعرّف ع�ىل مواقعها، 
وأرسل جماعات إىل عدة أماكن -منها جبل طارق- 
له�ذا الغرض، فكانت هذه املعلومات عوًنا يف وضع 
ُخطة الفتح، ونزول طارق بجيشه عىل الجبل فيما 
بعد.وبدخول القائد املسلم طريف بن مالك الرببرّي 
األندل�س -ألول م�رة- يف األول من رمضان من عام 
91ه�، فقد هيأ لدخول اإلسالم هذه األرض؛ ليظل 
فيها م�دة ثمانية قرون متواصلة، حتى ش�اء الله 
أن ت�زول دولة اإلس�الم يف األندل�س يف أواخر القرن 

التاسع الهجري.
2- رمضان ..مولد ابن خلدون ..

ولد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن 
جابر بن خلدون الحرم�ي يف الثاني من رمضان 
ع�ام 732ه��/ 1332م يف تون�س يف عه�د الدول�ة 
الحفصية هناك، نش�أ يف كن�ف أرسة تميزت بالعلم 
واألدب؛ فق�د حف�ظ الق�رآن الكري�م يف طفولت�ه، 

وكان أب�وه هو معلمه األول, وقد ش�غل أجداده يف 
األندل�س وتونس مناصب سياس�ية ودينية مهمة، 
وكان�وا أهل ج�اه ونف�وذ، نزح أهله م�ن األندلس 
يف منتص�ف القرن الس�ابع الهج�ري, وتوجهوا إىل 
تون�س، وكان ق�دوم عائلته إىل تون�س خالل حكم 

دولة الحفصيني.
ع�اش ابن خل�دون معظم مراح�ل حياته يف تونس 
واملغرب األقى، وكتب الج�زء األول من )املقدمة( 
بقلع�ة أوالد س�المة بالجزائ�ر، وعم�ل بالتدريس 
يف جام�ع الزيتون�ة بتون�س، ويف املغ�رب بجامعة 
القرويني يف فاس. وقد اعتزل ابن خلدون الحياة بعد 
تجارب مليئة بالرصاع�ات والحزن عىل وفاة أبويه 
وكثري من ش�يوخه إثر وباء الطاع�ون الذي انترش 
يف جمي�ع أنح�اء العالم س�نة 749ه��/ 1348م، 
وتفرغ ألربع س�نوات يف البحث والتنقيب يف العلوم 
اإلنسانية معتزالً الناس؛ ليكتب سفره الخالد أو ما 
ُعرف بمقدمة ابن خلدون، ومؤسًسا لعلم االجتماع 
بناًء ع�ىل االس�تنتاج والتحليل يف قص�ص التاريخ 
وحياة اإلنس�ان. واس�تطاع بتلك التجربة القاسية 
أن يمتل�ك رصام�ة موضوعية يف البح�ث والتفكري، 
ويف س�ني عم�ره األخ�رية. وف�د ابن خل�دون عىل 
القاه�رة، ليكون قايض املالكية يف مرص، ومدرًس�ا 
يف أكاب�ر جامعاتها، وهي املدرس�ة الظاهرة، وبعد 
حياة حافلة بالعطاء تويف ابن خلدون -رحمه الله- 
بمقاب�ر الصوفي�ة بقرافة القاهرة ع�ام 808ه�/ 

1405م.
يعت�رب ابن خل�دون أح�د العلماء الذي�ن تفخر بهم 
الحضارة اإلس�المية، فهو مؤس�س عل�م االجتماع 
وأول من وضعه عىل أسس�ه الحديث�ة، وقد توصل 
إىل نظري�ات باه�رة يف ه�ذا العل�م ح�ول قوان�ني 
العم�ران ونظري�ة العصبية، وبن�اء الدولة وأطوار 
عمارها وسقوطها. وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما 
توص�ل إليه -الحًقا بعدة قرون- عدٌد من مش�اهري 
العلم�اء كالعال�م الفرن�ي أوجس�ت كونت.وق�د 
ع�ّدَد املؤرخون البن خلدون ع�دًدا من املصنفات يف 
التاريخ والحساب واملنطق، غري أن من أشهر كتبه: 
كت�اب )العرب ودي�وان املبتدأ والخ�رب يف أيام العرب 
والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي الس�لطان 
األكرب(، وهو يقع يف سبعة مجلدات، وأوَّلها املقدمة 
وهي املش�هورة أيًضا بمقدمة ابن خلدون، وتشغل 
ع  من هذا الكتاب ُثلثه، وهي عبارة عن مدخل موسَّ
ل  له�ذا الكتاب، وفيه�ا يتحدث ابن خل�دون ويؤصِّ
آلرائه يف الجغرافي�ا والعمران والفلك وأحوال البرش 

وطبائعهم واملؤثرات التي تميز بعضهم عن اآلخر.

فـرضـيـة الـصـيـام

قـيـام لـيـل شهر رمـضـان الكريم

يق�ول تع�اىل: ))يا أيه�ا الذين آمن�وا كتب 
عليك�م الصي�ام كم�ا كتب ع�ىل الذين من 
أن  فأخ�رب  قبلكم..اآلية(()البق�رة:183(. 
الصيام عبادة قديمة كتبت عىل األمم قبلنا، 
و يف ذل�ك بيان أنه رشع قديم. و قد ذكر أن 
موىس عليه الس�الم ملا واع�ده ربه بلقائه، 
ص�ام ثالثني يوم�ًا، ثم زاده الل�ه عرشاً يف 
قوله تعاىل: ))و واعدنا موىس ثالثني ليلة و 
أتممناها بعرش(()األعراف:142(. و كذلك 
فإن ألهل الكتاب صياماً، و لكنهم يزيدون 
فيه و ينقصون. و من شهد شهر رمضان 
و ه�و عاقل مكلف فإنه مأم�ور بصيامه، 
يقول تعاىل: ))شهر رمضان الذي أنزل فيه 
الق�رآن هدى للناس و بيِّن�ات من الهدى و 
الفرقان فمن ش�هد منكم الشهر فليُصْمه 

و م�ن كان مريضاً أو عىل س�فر فعدٌة من 
أيام أّخر يريد الله بكم اليرس و ال يريد بكم 

العرس…(()البقرة:185(. 
فع�ذر الل�ه أهل امل�رض، و أهل الس�فر أن 
يفط�روا ألجل اليرس، و رفع الحرج، و هذا 
م�ن خصائ�ص رشيعتنا و فضائ�ل ديننا. 
و ال ش�ك أن الل�ه تع�اىل حكي�م يف أمره و 
يف ترشيع�ه، فم�ا رشع الصوم و غريه من 
العب�ادات إال لحكم عظيم�ة تعجز العقول 

عن إدراكها. 
فالصوم فيه تأديب للنفوس و حرمان لها 
ع�ن تلبية ش�هواتها. و لهذا ف�إن الصائم 
ينفطم و يرتك الطعام و الرشاب و ش�هوة 
النكاح طوال النهار، مدة قد تصل إىل خمس 
عرشة س�اعة أو أكثر أو أقل. و ال ش�ك أنه 

يف ه�ذه الحالة غالباً م�ا يحّس بفقد هذه 
الش�هوات، و قد يتأل�م، و لكن ملا كان تأمله 
عبادة لله و طاعة فإنه يهون عىل النفوس 
الطيبة، و يكون سهالً عىل النفوس التقية 
النقية، ذلك أنه جوع و ظمأ يف مرضاة الله، 
جوع سببه االمتثال ألمر الله تعاىل. و ألجل 
ذل�ك ورد يف الحديث املش�هور أن الله تعاىل 
خصَّ الصوم لنفسه، ففي الحديث القديس 
يقول الل�ه تعاىل: “كلُّ عمل اب�ن آدم له إال 
الصي�ام فإن�ه يل و أنا أج�زي به”)أخرجه 
البخ�اري برقم 1904 يف الصوم، باب: “هل 
يقول: إني صائم إذا ُش�تم؟”(. و يف رواية: 
“كل عمل ابن آدم يضاعف الحس�نة بعرش 
أمثالها إىل س�بعمائة ضعف قال الله عز و 
جل: إال الصيام… الحديث”)أخرجه مسلم 

برق�م 1151-164 يف الصيام، باب: “فضل 
الصيام”(. 

يق�ول العلم�اء: إن كل عم�ل اب�ن آدم ل�ه 
أي يضاع�ف الحس�نة بع�رش أمثاله�ا إىل 
س�بعمائة ضع�ف، إىل أضعاف كث�رية، إال 
الصوم فإن�ه ال ينحرص يف هذه املضاعفة، 
بل يضاعفه الل�ه أضعافاً كثرية، فال يدخل 
تحت الح�رص، و ذلك لكون�ه طاعة خفية 
بني العب�د و بني رب�ه، و ألن فيه صرباً عن 
ش�هوات النفس، و مجاه�دة لها و إرغاماً 
لها عىل طاعة الل�ه. و الصرب ثوابه الجنة، 
ق�ال الل�ه تع�اىل: ))إنم�ا ي�وىف الصابرون 
أجرهم بغري حساب(()س�ورة الزمر:10(. 
فيضاعف أجره�م إىل غري عدد، إىل أضعاف 

ال يعلمها إال الله.

همام محمد الجرف

قيام الليل بالطاعة
قيام الليل فالشهر شهر عمل، وفيه القرآن عىل نبينا  قد نزل، 
وت�رى املؤمننَي يف ليلِهم بالطاع�ة يقومونه كأنهم خلية نحل، 
فقد صلَُّوا الرتاويح يف جماعة؛ ليستكثروا من الخري والطاعة.

ويف البيت َيجتِمُع األهل والخالن، عىل اسِتزادة الخري واإليمان، 
فيجمع األب أهلَه لقراءة الُق�رآن، فُيْحيون الليل عىل الطاعة، 
ساعًة بعد ساعة، ثمَّ ينامون وعىل السحور َيستْيِقظون، ففي 
ذلك السعادة، وبالحبور حياُتهم تكون، وكما قال رسول الله : 

يام والُقرآن يشفعان للعْبِد يوم القيامة”. “الصِّ
ق�ال الله تعاىل: }َتَتَجاىَف ُجُنوُبُهْم َع�ِن الَْمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم 
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن{ ]الس�جدة: 16[. فُعدَّة  َخوًْفا َوَطَمًعا َوِممَّ
الصابرين االستغفار بالس�حر، فاغتنموا الفرصة، فال يعرف 

متى ينقيض العمر.
اِدِقنَي َوالَْقاِنِت�نَي َوالُْمْنِفِقنَي  اِبِريَن َوالصَّ قال الله تع�اىل: }الصَّ
َوالُْمْس�َتْغِفِريَن ِباأْلَْسَحاِر{ ]آل عمران: 17[. وكما قال رسول 

ة الله حتَّى ُيمي”.  الله : “َمن صىلَّ الغداَة كان يف ذمَّ
والجميل يف رمضان عبادة تزيد الطاعة، هي الصالة يف املسجد 
جماعة، وكما قال رس�ول الل�ه : “إنَّ الرَّجل إذا قام مع اإلمام 
حت�ى ينرصف، كتب الله له بقيَّة ليلته”. فاغنم هذه الفرصة 

تنل الرضا والسالم.

قيام الليل باملعصية
أم�ا وقد كابد الصائم الجوع والعط�ش يف هذا النهار الطويل، 
والنه�ار ق�د انقىض وج�اء الليل، وكيف س�ُيْقىض ه�ذا الليل 
لَِم�ن كان باُع�ه يف االلتزام قليالً، إما ع�ىل القنوات الفضائية، 
م�ا تقدم�ه م�ن برامج تهري�ج وتس�لية، للرتوي�ح بمعصية 
ع�ىل الصائم، وأال يك�ون لليل قائم، فاملسلس�الت االجتماعيَّة 
واألفالم الكوميدية، والكلُّ من هذه القنوات عىل إفس�اد نهار 
الصائم وليله متنافسون، فالشهر عندهم ليس بشهر الُقرآن، 

بل شهر الفن والفنون.
واألغ�راض من ذلك طبًع�ا تجارية، أكان الصائ�م راضًيا بذلك 
أم كان غري راض، أأط�اع الله بذلك أم عصاه، فذلك بينه وبني 
مواله، فمن لم يرغب بهذه التس�لية، وما شابها من معصية، 
فاألمر ِجّد سهل غريِّ القناة ملا ينفعك، فمنها من رحم ربي من 

يقدم الثقافة والطاعة، والدعوة يف سبيل ساعة بساعة.
ولكن -لألس�ف- تنص�اع بعض النفوس وراء ه�ذه املعصية، 

وتنىس أنها يجب أن تكون يف طاعة ال يف معصية.
من ظن أن الليل يف رمضان ليس من رمضان، وأن املعايص فيه 

مباحة، أليس قيامه من كمال الطاعة؟!
وكما قال رس�ول الله : “َمن صام رمضان إيماًنا واحتس�اًبا، 
غف�ر له ما تقدم م�ن ذنبه”. وقال : “َمن ق�ام رمضان إيماًنا 
واحتس�اًبا، غفر له م�ا َتَقدََّم من ذنبه”.وبعد املعايص يش�ُعر 

أصحاُبنا بالنعاس قبيل السحور بساعتني أو بساعة، ويرتكون 
السحور وما فيه من طاعة، ويرتكون صالة الفجر وهم عنها 
اله�ون، وعن طاعات الله هم غافلون.وكما قال رس�ول الله : 
“إن الل�ه تعاىل ومالئكته يصلون عىل املتس�حرين”.وكل يضع 
رأسه عىل الوسادة، وما سأل نفسه كم فرط من العبادة، وكم 
ر وتأفف  أضاع من األجر والس�عادة، والنه�ار قد ضاع بني تذمُّ
يف العم�ل، أو نوم النهار بال عب�ادة وال عمل، والليل قد ضاع يف 

لهو غري مباح، وبذلك األجر ضاع يا صاح.



  

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة10

www.almustakbalpaper.net

العدد )1678( االربعاء  23  آيار  2018
www.almustakbalpaper.net

احتاد الكرة يصدر حتذيرًا ألندية الدوري املمتاز
             بغداد/ المستقبل العراقي

اص�در اتحاد الكرة، تحذي�راً ألندية 
الدوري الممتاز. وق�ال مدير دائرة 
التراخيص سيف عادل القصاب في 
بيان صحفي ان�ه” بعد انقضاء 21 
ي�وم من بدء مرحلة رف�ع المعايير 
ف�ي نظ�ام كاس وخ�ال ماتبقى 
من الموعد النهائ�ي لغلق المعايير 
والذي هو ف�ي 20/6/2018 ومن 
خ�ال مراجعت�ي اليومي�ة لنظ�ام 
اغل�ب  وج�ود  ش�اهدت  ال�كاس 
االندي�ة لغاية الي�وم لم تقوم بفتح 
النظام والدخ�ول عليه حيث مازال 
اخ�ر موعد للدخول هو في الس�نة 
االندي�ة  اغل�ب  وايض�ا  الماضي�ة 

ولغاي�ة اليوم لم تق�م برفع معيار 
واح�د ف�ي النظ�ام”. ذل�ك اود ان 
اوضح لكم والدارات االندية ان اخر 
موعد هو 20/6/2018 الس�تقبال 
النظام للمعايير وبعده سوف يغلق 
نهائياً واالندية التي س�وف تفش�ل 
في اكمال رفع البيانات سوف تحال 

الى التالي :
1. يت�م ارس�ال اس�تمارات االندية 
 2018-2019 المحل�ي  لل�دوري 
والخاصة باالندية المرخصة والغير 
مرخص�ة ال�ى االتح�اد االس�يوي 

الشعارهم بذلك.
2. االندي�ة التي س�وف تفش�ل في 
اكمال رفع البيانات و اخذ الترخيص 
س�وف ترس�ل بقائمة ال�ى االتحاد 

االس�يوي والدولي واشعارهم بأن 
ه�ذه االندية ل�م ترخص للموس�م 
معاقبته�م  وتم�ت   2018-2019
م�ن  ادن�ى  درج�ة  ال�ى  بانزاله�ا 

مسابقات الدوري المحلي .
يذمته�ا  الت�ي  االندي�ة  عل�ى   .3
مبال�غ مالية تج�اة العبين مدربين 
ضرائ�ب اكم�ال جميع الذم�م قبل 
االتح�اد  واش�عار   31/8/2018
 31/6/2018 قب�ل  االس�يوي 
باالج�راءات الت�ي س�تتخذها م�ن 
اجل االيفاء بتس�وية الدي�ون التي 
بذمتها وبخاف ذلك سوف تتعرض 
ال�ى عقوبة ع�دم الس�ماح لها من 
المشاركة في المسابقات الرياضية 

للموسم 2018-2019.

صالح جيهز أرنولد ملواجهة كريستيانو رونالدو
             المستقبل العراقي / متابعة

كشف الشاب ترينت أليكسندر أرنولد، ظهير 
أيمن ليفربول االنجليزي، أنه يستعين بزميله 
المص�ري محمد صاح، من أجل االس�تعداد 
لمواجه�ة البرتغالي المخضرم كريس�تيانو 

رونالدو، نجم ريال مدريد اإلسباني.
وس�يتواجه الفريق�ان ي�وم الس�بت المقبل 
في المب�اراة النهائية لدوري أبط�ال أوروبا 

بالعاصمة األوكرانية كييف.
وعن مواجهة كريستيانو قال أرنولد “معظم 

الخصوم ليس�وا في مستوى رونالدو، يجب 
أن تظهر ل�ه االحترام، ولكن لي�س أكثر من 

الازم”.
واض�اف صاح�ب ال��19 عاما “ل�دي مهمة 
يجب أن أقوم بها، وأيا كان من س�يواجهني 
س�أحاول أن أق�دم افض�ل أداء كم�ا أفع�ل 

دائما”.
وتابع “من الواضح أن أفضل طريقة من أجل 
اإلع�داد الصحيح لهذا الن�وع من االختبارات 
الكبيرة ه�و التدرب ضد العبي�ن من الطراز 

العالمي مثل محمد صاح.

             بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن الماك التدريب�ي لفريق الميناء بكرة 
الق�دم ، االنس�حاب بش�كل رس�مي م�ن 
دوري الكرة الممتاز بعد ان اعلنت ش�ركة 
الموانئ العراقية تخليها عن النادي بشكل 
رس�مي وعدم دعمه�ا ماليا ل�ه من خال 
بيان رس�مي.وقال عضو الم�اك التدريبي 
للفري�ق الك�روي عام�ر عب�د الوه�اب ان 
“االح�داث تس�ارعت الي�وم عل�ى الفريق 
بعد اعان ش�ركة الموانى تخليها عن دعم 
الن�ادي مالي�ا مما دفع 
بالمحترفي�ن مغادرة 

البص�رة تاركي�ن الفري�ق اضاف�ة لاعبي 
بغ�داد واتخ�اذ ق�رار عدم خ�وض الجولة 
27 المقبلة ولقاء فريق الحس�ين االربعاء 
المقب�ل لحس�اب الجول�ة نفس�ها بدوري 
الكرة الممتاز”.وأضاف “اما مدرب الفريق 
ناظم ش�اكر فهو االخر غادر البصرة عائدا 
الى بغداد بع�د ان ايقن ان الحلول اصبحت 
مس�تحيلة والجميع على قناع�ة ان وعود 
وزير النق�ل كاظم فنجان كان�ت انتخابية 
وبع�د ان حق�ق م�ا اراده تخل�ى ع�ن دعم 
النادي، وان ماوعد به في منح النادي مبلغ 
500 مليون قد تبخ�ر بعد فوزه بمقعد في 

انتخابات البرلمان العراقي.

امليناء يعلن انسحابه من الدوري املمتاز

           المستقبل العراقي / وكاالت

وضع إرنس�تو فالفيردي، المدير الفني 
لفريق برشلونة اإلسباني، بديا لفرنسي 
أنط�وان جريزمان، العب أتلتيكو مدريد 
خ�ال فترة االنتق�االت الصيفية المقبلة 
إذا ل�م ينج�ح البارس�ا ف�ي ضمه.وبه�ذا 
 ”elchiringuitotv“ الص�دد، ذك�ر برنام�ج
الش�هير في إس�بانيا، أن فالفيردي يريد من 
برشلونة، التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، 
متوس�ط ميدان فري�ق مانشس�تر يونايتد 
إذا ل�م يض�م البارس�ا مواطن�ه جريزمان.

ف�ي س�ياق متصل، أك�د البرنام�ج حصول 
برش�لونة على تعويض مالي م�ن جريزمان إذا 
لم ينتقل للفريق في الميركاتو الصيفي.وكشف 

البرنام�ج ع�ن مكالم�ات بي�ن ليونيل ميس�ي 
وجريزمان في األس�ابيع الماضية من أجل حثه 
على االنضمام لبرش�لونة وحبه في اللعب معه 
في البارس�ا.كما ذكر رغبة إدارة برش�لونة في 
إعان صفقة جريزمان األحد المقبل، وتقديمه 
لوس�ائل اإلعام اإلثنين، حال ف�وز ريال مدريد 
بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول 
يوم السبت.يشار إلى أن صفقة جريزمان � في 
حال إذا تمت � سوف تكلف برشلونة 100 مليون 
يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.وتتحدث 
الصحافة الكتالونية ع�ن توقيع جريزمان على 
عق�د لمدة 5 س�نوات مقاب�ل 15 ملي�ون يورو 

سنويا.

فالفريدي يضع بديال جلريزمان

 المستقبل العراقي / وكاالت
 

أعل�ن االتح�اد اإليطالي لكرة القدم عن اس�تبعاد كاودي�و ماركيزيو 
وإيميرس�ون بالمي�ري م�ن المباريات الث�اث الودية المقبلة بس�بب 
اإلصاب�ة ، وإمكانية اس�تدعاء جانلويجي بوفون للمش�اركة في آخر 
مب�اراة بقميص المنتخب.وقال روبرت�و فابريزيني الرئيس المؤقت 
لاتح�اد اإليطالي ان” بوفون قد يخوض مب�اراة الوداع مع منتخب 
إيطالي�ا أمام هولندا ودياً في مدين�ة تورينو في الرابع من حزيران 
المقب�ل ، بع�د أن لع�ب مبارات�ه األخي�رة م�ع يوفنتوس”.وأعلن 
جانلويج�ي بوفون اعتزاله اللعب دولياً بعد فش�ل منتخب إيطاليا 
في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2018 ، وذلك بعد الهزيمة 
بهدف نظيف أمام منتخب السويد في الملحق األوروبي المؤهل 
إلى مونديال روس�يا.وقاد ح�ارس المرمى المخضرم والبالغ 
م�ن العمر 40 عاماً منتخب إيطالي�ا للحصول على لقب كأس 
العالم 2006 في ألمانيا ، وهو يحمل الرقم القياس�ي في عدد 

المشاركات بقميص منتخب باده برصيد 176 مباراة دولية.

إيطاليا متنح بوفون قبلة 
الوداع أمام هولندا

             المستقبل العراقي / متابعة

يبدو أنَّ قصة كريم بنزيما الكروية مع ريال 
مدري�د، قد وصل�ت إلى محطته�ا األخيرة 
خاص�ة بعدما تراجع أداء النجم الفرنس�ي 
بش�كل كبير ف�ي هذا الموس�م، وعجز عن 
هز ش�باك الفرق المنافس�ة في الكثير من 
المناسبات.وعّبرت جماهير الميرنجي في 
أكثر من مرة عن سخطها على أداء بنزيما، 
وأطلق�ت صاف�رات االس�تهجان ضده في 
العدي�د م�ن مباري�ات الفري�ق، إذ يقت�رب 
الفرنس�ي من مغ�ادرة القلع�ة المدريدية 
ف�ي أكث�ر م�ن أي وق�ت مضى.وف�ي هذا 
الش�أن، قال�ت تقاري�ر صحفية إس�بانية، 

إنَّ رئي�س ري�ال مدريد، فلورنتين�و بيريز، 
اس�تقرَّ على خليفة بنزيم�ا بداية من 

الموسم المقبل، وأضافت أنَّ بيريز 
ُيري�د التعاق�د م�ع مهاج�م إنتر 
ميان، م�اورو إيكاردي.ويبدو 
النج�م  ب�أنَّ  بيري�ز، مقتنًع�ا 
األرجنتين�ي، 25 عاًم�ا، ه�و 
العنصر الضروري في كتيبة 
زي�دان، بداية من الموس�م 

إيكاردي  إذ ق�دم  المقبل، 
موسًما رائًعا برفقة إنتر 

هز  واس�تطاع  ميان، 
الشباك في العديد من 

المباريات.

ريال مدريد يستقر عىل خليفة 
بنزيام

               بغداد / المستقبل العراقي
 

ح�دد اتح�اد غ�رب اس�يا لك�رة الق�دم المقبل 
الموافق 28 من الش�هر الج�اري موعدا نهائيا 
لتس�لم الموافق�ات الرس�مية م�ن االتح�ادات 
الوطني�ة المنضوية تحت لوائ�ه البالغة عددها 
11 اتح�ادا وهي ]االردن واالم�ارات والبحرين 
والسعودية وس�وريا وعمان وفلسطين وقطر 
والكويت ولبنان واليمن[.وقال امين سر اتحاد 
غرب اسيا خليل السالم في بيان له ، ان” اتحاده 
خاطب يوم ام�س االتح�ادات المنضوية تحت 
لوائه البالغ عددها 11 اتحادا وطنيا الستحصال 
الرس�مية ح�ول المش�اركة ف�ي  الموافق�ات 

النسخة التاسعة التي ستضيفها البصرة، 
مبين�ا ان االتح�اد ح�دد 28 م�ن الش�هر 
الج�اري موعدا اخي�را لتس�لم موافقات 
المشاركة”.واش�ار ال�ى ان” اتحاد غرب 
اس�يا حدد موعدين القامة البطولة االول 
من العاش�ر ولغاية الثاني والعشرين من 
ش�هر تش�رين الثاني المقب�ل والثاني من 

الثام�ن ولغاية العش�رين من ش�هر كانون 
االول المقبل”.وتاب�ع ان” اتحاد غرب اس�يا 
منح االتحادات حري�ة اختيار موعد البطولة 
التاس�عة التي س�تكون محطة اع�داد مهمة 
لبطولة اسيا التي س�تضيفها دولة االمارات 

العربية المتحدة مطلع العام المقبل.

احتاد غرب اسيا حيدد موعدين 
النطالقه بطولة البرصة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يب�دو أن رحلة كوفاس�يتش مع ريال مدري�د قد اقتربت من 
اإلنته�اء، بعد تجاهل المدرب الفرنس�ي زين الدين زيدان له 

في العديد من المناسبات هذا الموسم.
وفقاً لصحيفة “كوريرو ديلو سبورت” اإليطالية، 

فإن نادي روما انضم لقائم�ة الراغبين في التعاقد 
مع الكرواتي ماتيو كوفاس�يتش العب وس�ط ريال 

مدريد اإلسباني.
وكش�فت الصحيف�ة اإليطالية أن إنتر ميان س�يجد 
صعوب�ة في إعادة العبه الس�ابق ماتيو كوفاس�يتش 
من ري�ال مدريد لس�ببين، أولهما تمس�ك ريال مدريد 
بالموهب�ة الصاعدة ومتابعة معظم كبار أندية أوروبا 

لاعب الكرواتي.
ويش�هد هذا الموس�م تألق كبير من الكرواتي ماتيو 
كوفاس�يتش العب وس�ط ريال مدري�د، تحت قيادة 

مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.
وذكرت تقارير الصحف اإليطالية أن إنتر ميان حاول 

اس�تعادة ماتيو كوفاس�يتش من ريال مدريد اإلسباني 
الصيف الماضي، على نظام اإلعارة. 

كوفاسيتش هدف عاملقة إيطاليا
يف الصيف

مسابقة وجائزة إلختيار شعار وتصميم بغداد عاصمة الشباب العريب 2020
           بغداد/ المستقبل العراقي

 
أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مسابقة وجائزة مالية 
الختيار ش�عار وتصميم بغداد 
العربي  الشباب  عاصمة 
ضح�ت  و أ و .2 0 2 0
ال�وزارة ف�ي بي�ان 
تلقته “المس�تقبل 
ان  العراق����ي”، 
“المشاركة متاحة 
العراقي  للش�باب 

والعربي، ويشترط ان يكون التصميم بأسلوب معاصر 
ويعبر عن المضمون الش�بابي العربي بكلمات موجزة، 
ويعك�س روح الهوي�ة العراقي�ة والعم�ق الحض�اري 
والثقافي للشباب العراقي، وأن يكون التصميم باللغتين 
العربي�ة واإلنكليزي�ة إم�ا ف�ي ش�عار واحد أو بش�كل 
منفص�ل ويقدم بأكثر من صيغة لونية للتصميم ]ملون 
– ل�ون واحد – أبيض وأس�ود[.وأضافت، ان “النس�خة 
األلكترونية من التصميم تقدم بصيغة ]PSD- PDF[ مع 
ش�رح معنى وفكرة التصميم في فقرة ال تقل عن 200 
كلمة وتقديم ش�رح بالصور لكيفية اس�تخدام الشعار 
وتطبيقاته فضا عن تقديم المشارك لبياناته األساسية 

]نسخة من الهوية الشخصية – أرقام التواصل – صورة 
ش�خصية[”.ودعت وزارة الشباب والرياضة “الراغبين 
في المشاركة في هذه المسابقة ارسال جميع أعمالهم 
الى مبنى الوزارة الكائن في ش�ارع فلس�طين بواسطة 
قرص مدمج ]CD[ أو ]فاش ميموري[ أو ارساله على 
 ]infosportyouth2005@gmail.com[ ايمي�ل ال�وزارة
علما أن آخر موعد لتس�لم المش�اركات هو يوم 20 /6 
/2018، وخصصت الوزارة جوائز مالية قيمة للش�عار 
والتصميم الفائز، وهي ثاثة مايين دينار للفائز االول 
ومليون ونصف المليون دينار للفائز الثاني وخمسمائة 

الف دينار للفائز الثالث.

        المستقبل العراقي / وكاالت

صع�د ن�ادي ويس�كا إل�ى دوري الدرجة 
األولى اإلسباني لكرة القدم “الليغا” ألول 
م�رة ف�ي تاريخه بالف�وز -2 صف�ر على 

مضيفه لوغو،.
واحتف�ل العبو الفريق والجه�از الفني في 

أرض الملعب بعد صفارة النهاية.
وتأسس ويسكا في 1910 على يد مشجعي 
برش�لونة وال يزال العب�وه يرتدون قمصانا 

بنفس ألوان قمصان لعب بطل إسبانيا.
ومدربه روبي كان مس�اعدا سابقا للمدرب 

الراحل تيتو فيانوفا في كامب نو.
الموس�م  الصع�ود  م�ن  ويس�كا  واقت�رب 

الماض�ي قبل أن يهزم�ه خيتافي في ملحق 
الصعود.

وعان�ى الفري�ق خ�ال تاريخ�ه الكثير من 
األزمات، التي اضطرت إدارته إلغاق أبوابه، 
لغاي�ة عام 1960 حيث أعي�د النادي للحياة، 
ولعب للمرة األولى في دوري الدرجة الثانية 

اإلسباني عام 1977.

شقيق برشلونة يتأهل لـ الليغا ألول مرة بتارخيه 

        المستقبل العراقي / وكاالت

د إيدنسون كافاني، نجم منتخب  أكَّ
أوروجواي، أنَّه يرغب في االستمرار 

بين صفوف باريس سان جيرمان.
وأشار كافاني، إلى أنَّه يتمتع بعاقة 
جيدة م�ع الجماهي�ر، وإدارة النادي 

وي�روق ل�ه اإلقام�ة ف�ي العاصم�ة 
الفرنسية.

وقال كافاني، لدى وصوله للعاصمة 
األوروجويانية مونتفيديو لانضمام 
لمنتخ�ب ب�اده: “باعون�ي ف�ي كل 
مكان. هذا يحدث دائًما، ودائًما هناك 
الكثي�ر من األقاوي�ل”.وكان مهاجم 

س�ان جيرمان، يشير للشائعات التي 
تؤك�د رحيله الوش�يك ع�ن صفوف 

الفريق الباريسي.
وأوضح أنه ال ي�روق له التحدث عما 
يح�دث داخ�ل ناديه، وأض�اف قائاً: 
“أرى أن األشياء قد تتحسن أو تتغير، 
أعتقد أن�ه يجب أن يت�م تنفيذ العمل 

بش�كل منظم”.ويمتد تعاقد كافاني 
مع سان جيرمان لمدة عامين، وعن 
ه�ذا تحدث قائ�ًا: “ج�ددت تعاقدي 
رغبة مني في البق�اء، أنا مع النادي 
منذ 5 سنوات. من الطبيعي أن يرغب 
الم�رء دائًما في األفض�ل. أرغب في 

رؤية النادي بشكل أفضل.

كافاين حيسم مصريه ويرشح منتخبني للفوز باملونديال

        المستقبل العراقي / وكاالت

بعد وصول المدرب اإلسباني “بيب غوارديوال” لتدريب 
باي�رن ميونيخ قرر التعاق�د مع العديد م�ن الاعبين 

اإلس�باني وتكوين جبهة م�ن أبناء بلدت�ه أمثال خوان 
بيرن�ات، تياغ�و ألكانت�ارا، تش�ابي ألونس�و وخاف�ي 

مارتينيز. 
ويب�دو مع أن رحيل بيب غوارديوال قد تس�بب في تأثير 

كبير لإلس�بان في الباف�اري بداية من اعتزال ألونس�و 
لكب�ر الس�ن ف�ي عه�د كارل�و أنش�يلوتي واآلن هناك 
توقع�ات كبيرة برحي�ل الثنائي بيرن�ات وألكانتارا عن 

ملعب األليانز آرينا في ميونيخ.

بايرن ميونيخ يعرض الثنائي اإلسباين للبيع
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

أصحاب ب�رج الحمل حظ�ك لليوم:املرأة م�ن برج الحمل 
مهنيا:ح�اويل أن تس�تغيل الس�لطة الت�ى لدي�ك بطريقة 
س�ليمة ومرضية عاطفيا:ال تتوهمي أمور غري صحيحة 
ع�ن الحبيب.الرجل من برج الحمل:مهنيا:تش�عر بالقلق 

اليوم بسبب الكثري من األمور املتناقضه

أصحاب ب�رج امليزان حظ�ك لليوم:املرأة من ب�رج امليزان 
مهنيا:تس�لمي األعمال التى تستطيعني انجازها وبوقتها 
املح�دد عاطفيا:الحبيب ال تهمه إال مصلحتك فال تتوتري.

الرج�ل من ب�رج امليزان:مهنيا:الحظ يدعم�ك فيما يتعلق 
باألمور املالية فحاول أن تستغل هذا

أصح�اب برج الث�ور حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الثور 
مهنيا:تحصيل اليوم عىل مكاف�أة بالعمل نتيجة لجهودك 
الت�ى بذلته�ا مؤخ�را عاطفيا:مازل�ت تفكري�ن يف عالقة 
قديمة.الرج�ل من ب�رج الثور:مهنيا:تب�دو عصبيا اليوم 

وتصطدم مع أي شخص

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم:املرأة من برج العقرب 
مهنيا:بع�ض الخس�ائر تثري اس�تيائك الي�وم وتحاويل أن 
تجدي لها حلول عاطفيا:اتركي املزيد من الحرية للحبيب 

ليترصف بقراراته كما يشاء.

أصحاب ب�رج الجوزاء حظك لليوم:املرأة من برج الجوزاء 
أعمال�ك  يتنفي�ذ  الكس�ل واهتم�ي  مهنيا:ابع�دي عن�ك 
عاطفيا:ال تحاويل مع عالقة تشعري أن ال أمل بها.الرجل 
من برج الجوزاء:مهنيا:لدي�ك الكثري من الفرص الذهبية 

حاول أن تستغلها

أصح�اب برج القوس حظك لليوم:امل�رأة من برج القوس 
مهنيا:الكث�ري م�ن األمور الغ�ري قانونية تح�دث يف العمل 
الي�وم وتحاويل مواجهته�ا عاطفيا:نقاش قد يتس�بب يف 

حدوث مشكلة بينك وبني الحبيب.

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم:املرأة من برج الرسطان 
مهني�ا:ال تتش�بثي بمش�اريع وق�رارات لي�س بمقدورك 
االلتزام به�ا عاطفيا:الحبيب يمر بظ�روف صعبه تقفي 
اىل جانبه وتواس�يه.الرجل من برج الرسطان:مهنيا:تبذل 

الكثري من الجهد اليوم وتنجز الكثري من األعمال

أصح�اب برج الجدي حظ�ك لليوم:املرأة م�ن برج الجدي 
اآلخري�ن  م�ن  ص�ر  برحاب�ة  النصيح�ة  مهنيا:تقب�يل 
عاطفيا:تبدين اليوم قلقه وعصبية من ترصفات الحبيب.

الرجل من برج الجدي:مهنيا:تعيد حس�اباتك املالية وتبدأ 
يف التفكري بمرشوع جديد

أصح�اب برج األس�د حظ�ك لليوم:امل�رأة من برج األس�د 
مهنيا:حكم�ي ضم�ريك يف قرارات�ك وال تدع�ي العاطف�ة 
تس�يطر عليكي اليوم عاطفيا:الحبي�ب يبتعد عنك ولكنك 
ال تعرفني ما الس�بب.الرجل من برج األس�د:مهنيا:ترهق 

نفسك يف العمل وتهمل صحتك

أصح�اب ب�رج الدل�و حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الدلو 
مهنيا:عليك�ي أن تكوني أكثر ق�وة يف تحمل أزمات العمل 
عاطفيا:قلب�ك ال يس�توعب إال ح�ب واحد كون�ي حذره.

الرج�ل من ب�رج الدلو:مهنيا:تبدو الي�وم أفضل من أمس 
واألمور يف العمل تسري لصالحك

أصحاب ب�رج العذراء حظك لليوم:امل�رأة من برج العذراء 
مهني�ا:ال تدخ�يل اليوم يف مش�اريع جديدة قب�ل أن تنهي 
ارتباطاتك الحالية عاطفيا:تعييش عالقة عاطفية جديدة 
تس�تهويكي .الرجل م�ن ب�رج العذراء:مهنيا:األوضاع يف 

العمل تسري لصالحك

أصح�اب برج الح�وت حظك لليوم:املرأة م�ن برج الحوت 
مهنيا:كوني صبورة يف قراراتك فالفرج قريب وس�تجدين 
الحل املناس�ب عاطفيا:الحبيب ال يشتكي ولكنك يجب أن 
تش�عري به.الرجل من ب�رج الحوت:مهنيا:األمور مربكه 

اليوم فال شئ يسري كما تريد.

احلوتالعذراء

مدينة تطلق مرشوع حلل أزمة السكن
تعان�ي هونج كون�ج من واحدة من أس�وأ 
أزمات اإلسكان يف العالم حيث تشهد أسعار 
املنازل ارتفاعات حادة وتم بيع منزل العام 
امل�ايض مقاب�ل 664 أل�ف دوالر حت�ى أن 
األثرياء لجأوا إىل اس�تئجار وحدات سكنية 
او ش�قق صغرية الحجم.وبحسب مسح » 
 Annual Demographia International
Housing Affordability«، صنف�ت هونج 
كونج بأنها املدينة األغىل يف أس�عار املنازل 

يس�تطيع  ال  العاملبحي�ث  مس�توى  ع�ىل 
الكث�ري من س�كانها تحم�ل تكاليف رشاء 
منزل، وفقا لترصيحات أخد املهندس�ني يف 
املدين�ة »جيمس لو«.ويف ح�وار ل�«بيزنس 
إنس�ايدر«، قال »ل�و« إنه توص�ل إىل فكرة 
يف الع�ام امل�ايض يمكنها املس�اهمة يف حل 
أزمة اإلس�كان يف هونج كونج حيث صمم 
أنب�وب خرس�اني يف أق�ل من ش�هر يتميز 
باألم�ان والقوة وكر الحجم يمكن تحويله 

الفك�رة  ه�ذه  أن  »ل�و«  منزل.وأف�اد  إىل 
أسماها »O-Pod« ووصفها باملرشوع غري 
التقليدي مش�ريا إىل أنه وق�ع اتفاقيات مع 
مطوري�ن عقاريني يف »شنتش�ن« بالصني 
لبن�اء مجم�ع س�كني م�ن أنابي�ب »أو – 
بود«.وذك�ر املهندس املعم�اري أن األنبوب 
الخرساني تقدر مساحته إىل حوال 35 مرت 
مربع والهدف منه إقامة مرشوعات سكنية 

منخفضة التكلفة ورسيعة التنفيذ.

فائدة غريبة خللع احلذاء
يب�ذل الناس جه�دا مضني�ا يف الع�ادة حتى 
يتخلصوا من السمنة، لكنهم قد ال يدرون أن 
بعض العادات اليومية من ش�أنها أن تحافظ 
ع�ىل رش�اقتهم، وم�ن بينه�ا خل�ع الح�ذاء 
بمج�رد الدخول إىل البيت.ويتعرض اإلنس�ان 
يوميا لعدد مهم من املواد الكيمائية، ويتسلل 
بعضه�ا إىل الجس�م وقد يدخ�ل يف تفاعل مع 
الهرمون�ات، وبم�ا أن ح�ذاء اإلنس�ان يحتك 
بعن�ارص مؤذي�ة أو ملوث�ة ع�دة يف الخارج، 

ف�إن ذل�ك يؤثر ع�ىل صحته.وت�ويص الهيئة 
األوروبية لعلم الغدد يف برشلونة بخلع الحذاء 
ل�دى دخول البي�ت، إذ تؤثر امل�واد الكيماوية 
التي ق�د تجره�ا األحذية عىل حج�م الخاليا 
وعددها يف الجس�م كما تغري ش�هية اإلنسان 
وطريق�ة حرقه للس�عرات الحرارية.وس�بق 
لتقاري�ر طبية أن نبه�ت إىل مخاطر الفثاالت 
وهي مركبات مزيج من املركبات الكيميائية 
توج�د يف منتجات كثرية مث�ل العطور واملواد 

الكيميائية  امل�واد  التجميلية.ولتف�ادي تأثري 
عىل جسم اإلنس�ان وإبعادها، تنصح الهيئة 
بع�دة خطوات أخرى مثل اإلقبال عىل األغذية 
الطازج�ة ذات املكون�ات القليل�ة، فضال عن 
اس�تهالك فواكه وخ�راوات عضوية جرى 
إنتاجها دون مبيدات.ويف املنحى ذاته، تويص 
الهيئ�ة باالبتع�اد ع�ن البالس�تيك يف حف�ظ 
الطع�ام والرشاب ق�در اإلمكان، م�ع اإلقبال 

عىل منتجات الزجاج واأللومنيوم.

السعرات احلرارية ملوائد اإلفطار الرمضانية
 تمث�ل الس�عرات الحراري�ة خاصة خالل 
ش�هر رمض�ان املب�ارك، هاجس�اً يؤرق 
الكثريي�ن من الرج�ال والنس�اء عىل حد 
س�واء، حيث تكث�ر الوالئ�م العائلية التي 
تع�ج بش�تى أصن�اف الطع�ام الش�هي 

واملرشوبات الرمضانية اللذيذة.
وتتباين الس�عرات الحرارية لألطعمة عىل 
حسب محتوى تلك األطعمة من الروتني، 

الكربوهيدرات، الدهون والسكريات.
ف�إذا كنت ممن يهتم�ون بمراقبة وزنهم 
ويخش�ون زيادت�ه خ�الل ه�ذا الش�هر 
الفضي�ل، إليك قائمة مفصلة بالس�عرات 

الحرارية لألطعمة والحلويات واملرشوبات 
الرمضانية:

1- سمبوسك بالجبن
تحت�وي الحب�ة الواح�دة من سمبوس�ك 

الجبن املقلية عىل 100 سعرة حرارية.
2- سمبوسك اللحم أو الدجاج

تحت�وي الحب�ة الواح�دة من سمبوس�ك 
اللحم أو الدجاج عىل 130 سعرة حرارية.

3- الكبة املقلية
تحت�وي الحبة الواحدة م�ن الكبة املقلية 
والت�ي يبلغ وزنه�ا 100 غ�رام عىل 172 

سعرة حرارية.

سودوكو

؟؟هل تعلم
- تحتوي أذن اإلنس�ان عىل أصغر عظمة يف الجسم 
وه�ي عظمة ال�رّكاب )باإلنجليزّي�ة: stapes(، أّما 

أكر عظمة يف جسم اإلنسان فهي عظمة الفخذ.
- يثب�ت اللّس�ان يف مكان�ه يف الف�م؛ بفضل عظمة 

واحدة ُتسّمى العظم الالمي.
- يول�د 1% من الب�رش بضلع إضايفّ ُيس�ّمى الضلع 
العنق�ي؛ بحي�ث يصبح ع�دد األض�الع ثالثة عرش 
ضلعاَ بدالَ من اثني عرش ضلعاَ، وهو ما يسّبب لهم 
آالم الرّقبة؛ لذلك ُينَصح األطباء بإزالة الّضلع الزّائد 

جراحّياَ.
- ُتغّطى أس�نان اإلنس�ان بم�اّدة املينا الت�ي تتمّيز 
بالقوة والّصالبة، فهي -عىل خالف الّظن الش�ائع- 

أقوى من العظام.
- ُينتج اإلنس�ان ما يقارب 0.95 ل�رت )32 أونصة( 

من اللّعاب يومياَ يف املتوّسط.
- يتح�رك املريء لدف�ع الّطعام نحو املع�دة حركًة 

تموجّيًة ُتسّمى الحركة الّدودّية.

اكتشاف »سبب« رسطان الدم عند األطفال
اكتش�ف عال�م بريطان�ي ب�ارز الس�بب 
املحتم�ل لرسط�ان ال�دم عن�د األطف�ال، 
املعروف باسم اللوكيميا، يف اخرتاق علمي 
يفت�ح ب�اب األمل أم�ام الوقاي�ة من هذا 
امل�رض، ال�ذي يصيب كثريا م�ن األطفال 
يف العالم.وقال الروفيس�ور ميل جريفز، 
م�ن معهد أبحاث الرسط�ان يف بريطانيا، 
إن رسط�ان الدم لدى األطف�ال ناجم عن 
طفرة جينية حني يكون الجنني يف الرحم، 
أو عدوى بكتريية أو فريوس غري معروف.

واللوكيميا الليمفاوية الحادة، هي النوع 
األكثر ش�يوعا، حيث يتم تش�خيص 500 
حالة يف اململكة املتحدة كل عام، 90 باملئة 
منها تتماثل للش�فاء، بحس�ب »س�كاي 
نيوز«.وبهذا الكش�ف يفند الروفيس�ور 
غريفز، الذي درس رسطان الدم يف مرحلة 
الطفول�ة أكثر م�ن 40 عام�ا، النظريات 

السابقة بخصوص أسباب املرض، والتي 
كانت تع�زوه إىل اإلش�عاعات والكهرباء 
عالية الجه�د أو امل�واد الكيميائية.وقال: 
»لطاملا أدركت أن شيئا كبريا مفقود، وأن 
هن�اك فجوة يف معرفتنا بخصوص كيفية 

إصاب�ة األطف�ال األصح�اء باللوكيمي�ا، 
وما إذا كان ه�ذا الرسطان يمكن الوقاية 
منه«.وحدد الروفيس�ور غريفز س�ببني 
يف  يح�دث  األول  األطف�ال:  لرسط�ان 
الرحم، بس�بب طف�رة جينية عش�وائية، 

إذ يس�تمر 1 باملئ�ة م�ن األطف�ال، الذين 
يول�دون بهذه الطف�رة يف تطوير املرض.

أم�ا الس�بب الثان�ي فيس�ببه التع�رض 
لعدوى خارجية واحدة أو أكثر، ال س�يما 
يف بيئات التنش�ئة النظيفة، مع التعرض 
يف الوق�ت ذات�ه للح�رشات والتفاعل مع 
محيط ملوث بالفريوسات.وتش�ري نتائج 
الدراس�ة، التي نرشت يف مجلة »نيترش«، 
إىل أن رسطان الدم لدى األطفال له س�بب 
بيولوج�ي واضح، وينجم بش�كل واضح 
لدى األطفال الذين لم يطوروا نظم مناعة 
بش�كل صحيح«.وق�ال أالس�دير رانكني، 
مدير األبح�اث يف جمعية بلدوايز الخريية 
لرسطان الدم: »إن العالج الحايل لرسطان 
األطفال لي�س ناجحا عىل الدوام، لذا فإن 
البحث ع�ن ط�رق جديدة للع�الج مهمة 

جدا«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
»تكفي 4 أش�خاص« - 10 فصوص كب�رية ثوم مفروم ناعم 
- 5 ملعق�ة كب�رية »ملعقة طعام« زيت الزيت�ون - 3 ملعقة 
كبرية »ملعقة طعام« نش�ا - نصف ك�وب ماء بارد - عصري 

ليمونة
طريقة التحضري:

يف بولة صغرية، نضع الث�وم وزيت الزيتون وعصري الليمون، 
ونخلطهم جيداً.

نذيب النشا يف املاء البارد، ونرفعهم عىل نار هادئة حتى يثقل 
قليالً ويبدأ يف الغليان.

نرفع الخليط النشا من عىل النار، ونضيف إليهم خليط الثوم، 
ونقلبهم جيداً.

نخلط جمي�ع املكونات بامل�رب الكهربائ�ي أو الكبة حتى 
تتجانس وتنعم.

نرتك الثومية حتى ترد، ونحفظها يف الثالجة لحني التقديم.
نقدم سلطة الثومية مع شاورما اللحم.

سلطة الثومية



الذكاء االصطناعي يمنع 22 ألف حالة وفاة بالرسطان
من املقرر أن تكشف رئيسة وزراء بريطانيا، 
تريي�زا م�اي، ع�ن خط�ة ثوري�ة يف مج�ال 
الخدم�ات الصحي�ة، من خالل ن�ر الذكاء 
االصطناع�ي يف هيئ�ة الخدم�ات الصحي�ة 
الوطنية. وتهدف ه�ذه الخطة ملنع 22 ألف 
حالة وفاة بسبب الرسطان كل عام انطالقا 
م�ن الع�ام 2033.وتعتقد م�اي، أن التقدم 
الطبي سيؤدي إىل التشخيص املبكر لرسطان 
الربوستاتا أو املبيض أو الرئة أو األمعاء ملا ال 

يقل عن 50 ألف شخص كل عام.
كما يتوق�ع أن يمن�ح التق�دم التكنولوجي 
املرىض خمس س�نوات م�ن الحياة الصحية 
بحلول عام 2035. وسيكون خطاب رئيسة 
االثن�ن 21  ي�وم  املق�رر  بريطاني�ا،  وزراء 

مايو، هو األول ضمن سلس�لة من اإلعالنات 
ح�ول هيئة الخدم�ات الصحي�ة الوطنية يف 
بريطاني�ا، قب�ل إحياء الذك�رى 70 للخدمة 
الصحي�ة يف يوليو املقبل. وسيس�مح الذكاء 

االصطناع�ي بإح�داث »ث�ورة يف البيان�ات« 
من خ�الل اس�تخدام الس�جالت الطبية مع 
معلوم�ات إضافي�ة ح�ول ع�ادات امل�رىض 
والرتكيب الجيني، للكش�ف عن الرسطان يف 
وقت مبكر. وهذا يعني أن األطباء سيكونون 
قادري�ن ع�ى إج�راء التش�خيص يف وق�ت 
مبكر، مما يمنح أطب�اء األورام فرصة أكرب 
للتصدي للمرض. ومن املتوقع أن تقول ماي 
خ�الل خطابها: »إن تطوير التقنيات الذكية 
لتحلي�ل كميات كبرية م�ن البيانات برسعة 
وبدرج�ة أعى من الدق�ة مما هو ممكن من 
قبل الب�ر، يفتح مجاال جديدا بالكامل من 
األبح�اث الطبي�ة ويعطينا س�الحا جديدا يف 

مستودع أسلحتنا ملكافحة املرض«.

طبيب يتاجر باألورام اخلبيثة؟
ألقت السلطات األمريكية القبض عى الطبيب 
عالج�ا  أعط�ى  ال�ذي   »Zamora-Quezada«
م�رىض  م�ن  آلالف  رضوري  غ�ري  كيماوي�ا 
الرسطان يف والية تكس�اس بهدف جمع ثروة 
مالي�ة كبرية. وباتب�اع الطبيب سياس�ته غري 
اإلنسانية، تمكن من رشاء عدة عقارات، سيارة 
»مازيرات�ي« فارهة، وكذلك طائرة خاصة من 
ط�راز »Eclipse 500«، يتخط�ى س�عرها 50 

مليون دوالر أمريكي، وذل�ك بعد إجباره آالف 
امل�رىض عى اس�تخدام الع�الج الكيماوي، مع 
العل�م أن العدي�د منه�م لم يحتج له�ذا العالج 
الخطري. وأشارت الس�لطات يف والية تكساس 
كان   ،»Zamora-Quezada« الطبي�ب  أن  إىل 
أيضا يقوم بوصف األدوية باهظة الثمن آلالف 
املرىض الذين زاروا عيادته، ما سمح له بالسكن 
والتنق�ل بن العديد من املن�ازل الفارهة داخل 

الوالية.كما أكد املحققون يف مكتب التحقيقات 
الف�درايل )FBI( ت�ورط الطبي�ب »املج�رم« يف 
برام�ج طبية مزيفة بقيمة 240 مليون دوالر، 
وكذلك يف عمليات غس�يل أم�وال، حيث أنه لم 
يف�رق يف سياس�ته غري األخالقي�ة بن كل من 
األطفال الصغ�ار، العجائز، والرجال. وبالتايل، 
م�ن املمك�ن أن تزج ه�ذه الته�م بالطبيب إىل 

السجن لعرات السنن.

أعل�ن علماء جامعة التروب األس�رتالية أن الربوتن املوجود يف نبات تبغ 
الزينة له خصائص مكافحة لألمراض املعدية.

ويفي�د موق�ع MedicalXpress ب�أن األمراض املعدية تش�مل تلك التي 
تس�ببها املكورات العنقودية الذهبية، وفريوسات اإليدز وفريوس حمى 
زي�كا. وأظهرت الص�ور التفصيلي�ة التي تكش�ف البنية الذري�ة للتبغ 
 Candida يدم�ر الطبق�ة الخارجي�ة لخالي�ا الفط�ر NaD1 أن الببتي�د
albicans. وتختل�ف ه�ذه اآللي�ة عن كيفي�ة عمل املض�ادات الحيوية 
الت�ي بدأ الفطر يقاوم مفعولها. ووفق�ا للباحثن، تعترب العدوى إحدى 
املش�كالت الرئيس�ية يف الرعاي�ة الصحية، ألنها تس�بب ثم�ن الوفيات 
يف العال�م. ويتوقع ارتفاع هذه النس�بة خالل الس�نوات الثالثن املقبلة 

بسبب انتشار وازدياد البكترييا املقاومة للمضادات الحيوية.
وكانت مجموعة من الباحثن قد أعلنت عام 2014 أن الببتيد NaD1 قادر 
عى تدمري الخالي�ا الرسطانية أيضا. عالوة عى ذلك تجري يف زهور تبغ 

الزينة عملية تركيب جزيئات أخرى لها خواص مضادة للفطريات.

فائدة غري متوقعة للتبغ
استعرضت مايكروسوفت مؤخرا جهاز »Surface Hub 2« الذي صنف 

كواحد من أفضل األجهزة اإللكرتونية املخصصة ألصحاب الركات.
ويعت�رب هذا الجهاز املناف�س األول ألجه�زة »Jamboard« التي تنتجها 
غوغل بفض�ل مواصفات�ه التقنية املتمي�زة، كالشاش�ة العمالقة التي 

.»4K« تعمل باللمس بمقاس 50.5 بوصة وبدقة عرض
كم�ا زودت مايكروس�وفت هذا الجه�از بمكربات صوت عالي�ة األداء، 
وكام�ريات قادرة ع�ى تصوي�ر الفيديوهات بدق�ة »4K«، باإلضافة إىل 
أجهزة استقبال تتصل مع الحواسب والهواتف الذكية لعرض محتوياتها 

عى شاشة هذا الحاسب الكبرية.
ويمك�ن تثبي�ت »Surface Hub 2« ع�ى الحائط كأي تلفاز أو شاش�ة 
عرض، كما يمكن وضعه عى حامل خاص يس�هل نقله يف أرجاء املنزل 

أو املكتب أو الركة.

حاسوب لوحي عمالق!

قام علماء فرنسيون ببناء »منزل صغري« عى 
ألياف برصية رقيقة مثل شعرة اإلنسان، التي 
يبلغ س�مكها 75 ميكرونا، باس�تخدام نظام 

جديد من الجسيمات النانوية.
ويحت�وي املن�زل البالغ طول�ه 20 ميكرومرت 
فق�ط، ع�ى العدي�د م�ن التفاصي�ل الدقيقة 
املذهل�ة، بما يف ذل�ك الباب األمام�ي والنوافذ 

وحتى السقف املكسو بالبالط.
وقام فري�ق من العلماء الفرنس�ين يف معهد 
Femto-ST، بتفصي�ل عملي�ة إنش�اء املنزل 
الصغ�ري يف دراس�ة جدي�دة ُن�رت يف مجلة 
 .Vacuum Science & Technology A
ويستخدم النظام الجديد نظاما نانويا يطلق 
عليه اس�م » μRobotex«، إىل جانب مجموعة 
من التقنيات، بم�ا يف ذلك روبوت صغري قابل 
للمناورة، وحزمة أيونية مركزة وجهاز لحقن 
الغاز. وإلنش�اء هذا املنزل الصغري، اس�تخدم 
العلم�اء مزيجا م�ن الروبوت�ات النانومرتية 
واألوريغامية. كما ش�بهوا العملية ب� »صنع 

نرد عمالق من قطعة الورق«.
وتن�درج جدران املن�زل يف موضعها من خالل 
عملية تس�مى » sputtering«، حيث يتم طي 
األغش�ية الرقيقة م�ن املواد، مث�ل املعادن أو 

البوليمرات، ع�ى غرار األوريغام�ي. وأخريا، 
يقوم نظام حقن الغ�از بلصق حواف الهيكل 

معا، وذلك للحفاظ عى شكله.
وق�ال العلم�اء إن العديد من الخط�وات آلية 
بالفع�ل، ولكنه�م يأمل�ون يف إج�راء العملية 

بأكملها بشكل آيل يف وقت قريب.

وأش�ارت الدراس�ة إىل أن�ه »مع ه�ذا التقدم، 
يمكن إدخال ألياف برصية رقيقة مثل ش�عر 
اإلنس�ان، يف أماك�ن ال يمكن الوص�ول إليها، 
مث�ل املح�ركات النفاث�ة واألوعي�ة الدموية، 
للكشف عن مس�تويات اإلشعاع أو الجزيئات 

الفريوسية«.

الكمون األس�ود عى الرغم من 
انتش�ار اس�تخدامه، ويجه�ل 
معظمه�م أن ب�ذوره تحتوي 
م�ادة   100 م�ن  أكث�ر  ع�ى 

نشطة.
ويع�د الكم�ون األس�ود )حبة 
الربك�ة، الحبة الس�وداء( غنيا 
 A ،E ،F بفيتامين�ات:  ج�دا 
B6، B3، ،B1، بيت�ا كاروت�ن، 
البيوت�ن والعديد من العنارص 
املض�ادة  وامل�واد  الدقيق�ة 

لألكسدة.
الحب�ة  مكون�ات  أه�م  وم�ن 
الس�وداء هو الثايمن الذي له 
خ�واص مض�ادة لاللتهاب�ات 
ويعمل كمسكن لأللم ويحمي 
الكب�د وال�كى. كما أن�ه فعال 

مثل األسربين، وله مفعول مضاد للرسطان.
وبصورة عام�ة، تعزز حبة الربك�ة املناعة يف 
الجس�م وتفي�د يف مكافح�ة فقر ال�دم ورفع 
الحمراء،  الهيموغلوبن والكري�ات  مس�توى 
وهي مضاد للبكترييا وامليكروبات والفطريات 
والطفيلي�ات. ع�الوة عى ه�ذا، فإنه�ا تمنع 

تك�ون الح�ى يف ال�كى. وم�ن أه�م الفوائد 
الطبية لهذه البذور »السحرية«:

- مضاد للحساسية
أظهرت الدراسات الرسيرية أن الذين يعانون 
م�ن الحساس�ية بم�ا فيه�ا الته�اب األن�ف 
التحس�ي والرب�و، يمك�ن للكمون األس�ود 
تخفيف معاناته�م، حيث اخترب زيت الكمون 

)500 ملغ�م يومي�ا( عى 150 
أن�واع  م�ن  يعان�ون  مريض�ا 
الحساس�ية،  م�ن  مختلف�ة 

وكانت النتائج إيجابية.
- مكافحة الطفيليات

لزي�ت الحب�ة الس�وداء تأث�ري 
فع�ال يف القضاء ع�ى الديدان 
الريطية يف الجس�م، وهذا ما 
أثبتت�ه االختبارات التي أجريت 
ع�ى األطفال. كم�ا أن بذورها 
وع�ى  الدي�دان  ع�ى  تق�ي 

بيضها أيضا.
- تخفيض تأثري السكري

األس�ود  الكم�ون  يس�اعد 
اإلجه�اد  تأث�ري  تخفي�ض  يف 
التأكسدي ويحافظ عى سالمة 
خاليا البنكرياس. كما أن زيته 
يخفض مس�توى الغلوك�وز يف األمعاء ويزيد 

من إفراز اإلنسولن.
- حماية الجهاز الهضمي

لحب�ة الربكة تأث�ري إيجابي عى املع�دة، كما 
يزي�ل أعراض االرتجاع املع�دي املريئي ويقلل 

تأثري الكحول.

خصائص طبية مذهلة للحبة السوداءأصغر منزل يف العالـم!

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة
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كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

القاضي حاتم جبار الغريريفاطمة ناعوت
كث�رًيا ما علّق قراٌء ع�ى مقاالتى التى تحوى أس�ئلًة دون إجابات، قائلن: »وأين 
، أم  اإلجابُة؟«، وهنا، أودُّ أن أطرح عى الس�ائلن عدة أس�ئلة: - هل الس�ؤال أهمُّ
اإلجابة؟ وأيهما أس�بق؟ - هل هناك أس�ئلٌة تحمل اإلجابة ىف طّياتها؟ - هل هناك 
إجاباٌت لكّل األس�ئلة التى دارت وتدوُر ىف عقل اإلنس�ان، منذ َبدء الخليقة، وحتى 
الي�وم، لكي�ال أقول حت�ى نهاية الحياة ف�وق األرض؟ - ما ال�ذى ُيقرُّبنا أكثر من 
ُمش�ارفة »الحقيقة«: الس�ؤاُل أم اإلجابة؟ - هل نس�أُل دائًما، طمًعا ىف الحصول 
ع�ى إجابات؟ أم أحياًنا نس�أُل ونح�ن نعلم أن اإلجابَة غ�رُي معلومة حتى لحظة 
الس�ؤال، أو حتى غ�ري مطلوبة؟ - هل يحدُث أن نس�أل، فقط لك�ى ُنفّكر، حتى 
تعمَل تروُس عقولنا؟ إن وجدَت إجابات لكل ما سبق من أسئلة، عزيزى القارئ، 
فهذا أمٌر طيب. وإن حرّيتَك بعُض األسئلة، فهذا طيٌب أيًضا، وما طرحُت ما سبق 
من أسئلة إال لكى نفّكر مًعا. الحقيقُة، أن املدارس الفكرية الحديثة ىف الفلسفات، 
قد علّمتنا أن »األسئلَة« أهمُّ من »اإلجابات«. ليس فقط ألن ال أحَد ىف العالم يملُك 
إجاب�اٍت نهائيًة عى األس�ئلة الوجودية الكربى، وَمن يزعم غ�ري ذلك كاذٌب قلُبه. 
ب�ل كذلك ألن الس�ؤاَل ىف ذاته، أّى س�ؤال، يحم�ُل ىف طّياته إجاب�اٍت »ال نهائيًة«؛ 
ربما بعدد البر املش�تبكن مع هذا السؤال أو ذاك. السؤاُل يثرُي العقل. يستّفزه، 
وُيحّفزه ليس�تيقظ من ُس�باته؛ وُيحلِّق ىف فض�اء التفكري. بينم�ا اإلجابُة عادًة 
تمنُح العقل قرًصا منوًّما، لُيكمل إغفاءته اللذيذة الوادعة، وينعم بالنوم والكسل. 
السؤاُل ُمقلٌِق. واإلجابُة مريحٌة. السؤاُل هو صكُّ الدخول إىل جحيم التفكري. بينما 
اإلجابُة هى بوليصُة الرقود، والركود، ىف جنة البالدة الذهنية اللذيذة. الس�ؤاُل هو 
»العقل«. واإلجابة هى »النقل«. والفارُق، ىف تقديرى، بن اإلنسان الذكى الناجح، 
وبن أخيه البس�يط، هو أن األول يدوُر رأُسه ىف َفلَك األسئلة املرتامى، بينما الثانى 
عقله راقٌد ىف كبس�ولة اإلجاب�ات. األول تتقاذفه أمواُج بح�ر متالطم من األفكار 
الحائ�رة. والثان�ى ينعم بالس�كون الهانئ تحت ش�جرة ال�الىشء الوارفة. األول 
ٌك. والثانى ُمتيقٌن. األول يش�قى. والثانى متنّعٌم. لكن األول مروع عالٍِم  ُمتَش�كِّ
أو فيلس�وٌف محَتمل. والثانى غري ذلك. ولهذا يقول املتنبى: »ذو العقِل يش�قى ىف 
النعيم بعقله/ وأخو الجهالة ىف الشقاوِة ينعُم«. وأسمح لنفىس، بعد إذن املتنبى، 
بأن أغرّي كلمًة ىف َعُجز البيت الش�عرى، ليصبَح: »وأخو )التس�اؤِل( ىف الش�قاوة 
ينعُم«. فذو السؤال ال ينعُم، حتى ىف النعيم. وذو اإلجابات الجاهزة ينَعُم، حتى ىف 
الش�قاء. ألجل كّل ما سبق؛ عادًة منا ُنلقى، نحن الكّتاب، أسئلَتنا ىف سلّة القارئ، 
ث�م نمىض دون زعم امتالكن�ا ألى إجابات نهائية. وإن امتلك كاتٌب إجاباٍت، فمن 
األلي�ق واألوفق أال يقولها؛ حتى ال يصادَر عى القارئ ويمنحه فرصَة الوصول إىل 
إجابت�ه الخاصة، التى ليس�ت بالرضورة إجابات الكاتب، وق�د تكون أذكى منها 
وأوف�ق. كأنما هو تمريٌن ذهنّى للقارئ، وللكاتب مًعا. وليس من ناجح وراس�ب 
ىف هذا التمرين الشّيق. فكل اإلجابات مقبولٌة، وإن أخطأْت. فالهدُف ليس اإلجابة 
»النموذجي�ة«، ب�ل »التفك�ري« وإعمال العق�ل، وليس طرح اإلجاب�ة. وعندى أن 
اليقَن الوحيد ىف هذا الكون، هو »الاليقن«. وتلك حكمُة الله تعاىل ىف منحنا عقوالً 
تس�أُل وتتحرّي؛ حتى »ترتّيض« العقوُل مع الس�ؤال وتنم�و. فللعقول »عضالٌت« 
مثلما للجسد. إن سَكَن الجسُد عن الحركة، ترّهلت عضالُته وضُمرت، وإن توّقف 

العقُل عن السؤال؛ ترّهل وشاخ وضُمَر.
 وىف مقال قادم س�وف أطرُح ثالثة أس�ئلة تركها رساٌم يائس عى إحدى لوحاته، 

قبل انتحاره، ولم يجد أحٌد إجاباٍت عليها حتى اليوم.

توص�ف الصياغة التريعية بانها إف�راغ إرادة املرع وقصده يف 
ألفاظ النص القانوني بصورة القرص والشمول بمعنى أال يتجاوز 
الن�ص القانون�ي مراد امل�رع وال يق�رص عنه ويتطل�ب القرص 
والش�مول أن تك�ون األلفاظ ع�ى درجة عالية م�ن الوضوح بما 

يمنع عنه التأويل والتفسري خارج مقتضاه أو خالف القصد.
ويطل�ق الراح مصطل�ح الفن التريعي أو الصياغ�ة القانونية 
ع�ى وضع قواعد س�هلة الفهم ميس�ورة التطبي�ق تكون متفقة 
م�ع مقتضيات الع�رص االجتماعية  وهو مايعرب عنه بالسياس�ة 
التريعية والتي مآلها وفحواها استقراء واقع املجتمع واحتياجه 
الفع�ي اىل الن�ص القانون�ي ملعالجة نق�ص تريع�ي او لحاجة 
اس�تجدت لم تكن ق�د قدحت يف خل�د املرع ح�ن وضعه للنص 
القانون�ي.  وهناك أس�باب عدة تؤدي بامل�رع إىل وضع نصوص 
ركيكة بل وأحيانا مشوهة تثقل كاهل املتعاملن معها للوصول إىل 
الفهم الصحيح لها ولسنا بصدد  رسدها جميعا لضيق املقام ولكن 
لع�ل من أظهرها وابرزها يف الوقت الحارض وعى ضوء ما نتج من 
تريعات أفرزتها السلطة التريعية متمثلة بالربملان العراقي ويف 
مراحل عمله كافة ومنذ عام 2003 ولحد اآلن هو، عدم االستعانة 
باملش�تغلن بموضوع القانون أو بالخ�رباء املتخصصن يف كيفية 
صياغة النص القانوني )الجامع املانع( كما يصفه فقهاء القانون 
ورشاحه.  فمن طبيعة األش�ياء بل واملنطق الس�ليم ان يتم ارشاك 
أهل الصنعة ان صح القول ومن املعنين بالتصدي واالشتغال عى 
تطبي�ق القوان�ن للعمل عى صياغ�ة نصوصها ألنه�م األقرب اىل 
الواقع الفعي للمجتم�ع بتفاصيله كافة وهم األدرى بخبايا هذه 
النص�وص وصالحيتها للتطبي�ق، وهل هناك أجدر من املؤسس�ة 
القضائية للقول الفصل يف هذا املجال؟ الم تكن هذه املؤسسة هي 
الضابط الحقيقي وصمام األمان للمجتمع العراقي وباألخص بعد 
عام 2003 ؟ الم تكن هذه املؤسس�ة ومازالت مرجعاً للمؤسس�ة 
التريعية متمثلة بالربملان العراقي للفصل فيما ش�كٓل عليها من 
فه�م للقوان�ن ونصوصها عندما يحتدم الن�زاع تحت قبة الربملان 
حول تفسري نص قانوني ؟ بل أليس من الغريب ان يرتجم القضاء 
ويفرس له�م النصوص التي وضعوها هم بأنفس�هم ولم يركوا 
م�ن يحكم بينهم به�ذه الصياغة ابت�داًء؟ وختام الق�ول، ان من 
يتص�دى للصياغ�ة التريعية هم أهل االختص�اص بما يمتلكون 
من مهارات وممي�زات ال يمتلكها غريهم، مهارات تراكمت لديهم 
لطول اشتغالهم عى النص القانوني وتطويعه للوقائع، مهارات يف 
اللغة نحوها وترصيفها، مهارات يف اس�تحضار الفروض املختلفة 

للوقائع التي يستهدف النص حكمها.

الصياغة الترشيعية فن قانوين السؤال أم اإلجابة؟
وصنعة الفقهاء
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