
Issue No  ( 1682 )  May  29 Thu 2018    العدد ) 1682( 29 آيار 2018           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

االمام الكاظم )عليه السالم(

ينبغي ملن عقل 

عن اهلل أن ال يستبطئه في رزقه وال يتهمه 

في قضائه

ص3الربملان يصوت عىل قرار يقيض بفرز )١٠( باملئة من اصوات الناخبني يدويا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 انقسام يف الشارع األملاين بسبب »اهلجرة« و »التطرف«

الـنـمسـا تـعـد انسحـاب واشنطـن مـن االتـفـاق الـنـووي »خطــأ مــؤسـف«

النزاهة والرتبية تتبادالن »البيانات« بشأن محاية األسئلة الوزارية

مفوضية االنتخابات ختضع لـ »حتقيق مزدوج«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

االنتخاباتتحقيق�اً  مفوضي�ة  تواج�ه 
مزدوجاً من قبل الحكومة والربملان بشأن 
عملي�ة االق�راع الت�ي ُيزعم ب�أن هنالك 
خروقات وتالعب يف األصوات حصل بها.

وبدأت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء 
والتي يرأس�ها صالح ن�وري خلف رئيس 
ديوان الرقابة املالية وكالة رئيس اللجنة 
تحقيقاته�ا بمقر هيئ�ة النزاهة العامة 
يف بغ�داد م�ع رئي�س مجل�س مف�ويض 
مفوضي�ة االنتخاب�ات ورئي�س الدائ�رة 
االنتخابية ومس�ؤول انتخاب�ات الخارج 

ومس�ؤول تكنولوجيا املعلومات املرشف 
عىل عطل اجهزة التصويت. 

واستنادا إىل خطاب من رئاسة اللجنة إىل 
مفوضية االنتخابات العراقية، فقد طلبت 
اللجنة العليا املشكلة من مجلس الوزراء 
من املفوضية تزويدها باس�ماء الناخبني 
واس�ماء  تولده�م  وتاري�خ  الخ�ارج  يف 
امهاتهم ورق�م جوازات س�فرهم او اي 
هوية اخرى وكذل�ك املصوتني يف االقراع 

الخاص والنازحني بقرص مدمج. 
كما طلبت اللجن�ة تزويدها بتقرير فني 
يتضمن املواصف�ات الفنية لالجهزة وما 
يتعل�ق به�ا من وس�ائط النق�ل وخواتم 

وبرمجي�ات واالرش�فة والتحليل إضافة 
إىل القواعد االجرائية الس�تخدام االجهزة 
واس�ماء املطلع�ني ع�ىل النظ�ام وكذلك 
تزويده�ا باالق�راص املدمج�ة الخاص�ة 
باق�راع مدينة داق�وق ومدين�ة كركوك 
ومدينة الفجر وتسعني بمحافظة كركوك 
وكذلك يف محافظة ص�الح الدين بإقراع 
مراكز س�امراء اطرف واعدادية التجارة 
ومرك�ز بيجي ومدرس�ة تق�وى، إضافة 
إىل تقرير احصائيات املصوتني بالنس�بة 

للتصويت العام للمحافظة.

التفاصيل ص3

لقاء كيم وترامب
 يلفه الغموض رغم إجراء 

الرتتيبات

وزيـر اخلـارجيـة البحرينـي 
»يبـرر« نقـل السفـارة األمريكيـة 

إلـى القـدس

الرئيس الشيشاين يطلق »عمليات 
فحص مجاعي« إلعادة أطفال روس 

من العراق وسوريا

جلنة حكومية حتقق بـ »انتخابات اخلارج«.. وأخرى برملانية تعد تقريرًا عن »خروقات«.. وكركوك: أثبتنا »تالعب«
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التغيري: ال وجود حلــوار مع الديمقراطي واالحتاد بشأن »االستحقاق الكردي«احلكيم للسفري املرصي: العراق اثبت متسكه بالتداول السلمي للسلطة
املخابرات اإليرانيـة: أميـركـا نقلـت »البغــدادي«إىل افغانستــان جملس الوزراء يوافق عىل إنشاء قاعدة متطورة للصناعات احلربية يف العراق

رامــوس
 يـعـتـذر إلـى صـالح:

 أنت املستقبل
ص4 ص4 ص2

األردن يعتقل »دواعش« حاولوا التسلل إىل سوريا
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الجي�ش األردني، أمس االثن�ني، أنه ألقى 
القبض عىل شخصني ينتميان إىل تنظيم داعش 
االرهابي، أثناء محاولتهما التس�لل إىل سوريا، 

بهدف االلتحاق بفلول التنظيم يف سوريا.
وأوض�ح الجي�ش يف بي�ان أن�ه ج�رى إخضاع 
الشخصني للتحقيق، حيث تبني أنهما مقتنعان 

بأف�كار التنظي�م اإلرهاب�ي، مش�را إىل أنهما 
اتفق�ا عىل تنفيذ عمليات طع�ن واالعتداء عىل 

رجال األمن.
وأش�ار إىل أن املوقوفني اتفقا أيضا عىل القيام 
بعمليات تخريب من خالل استخدام املولوتوف، 
موضحا أنه جرى تسليمهما إىل الجهات املعنية 

ملتابعة التحقيق معهما.
وكان الجي�ش األردن�ي أعل�ن يف فرباير املايض 

إحب�اط مخط�ط إرهاب�ي لتهري�ب متطرفني 
وأسلحة ومخدرات عرب أنابيب النفط القديمة، 
واألردني�ة  الس�ورية  األردني�ة  الح�دود  ع�ىل 

والعراقية.
الع�ام  مطل�ع  م�ن  اعتب�ارا  األردن  وش�ددت 
امل�ايض العقوبات الت�ي يفرضها عىل املروجني 
لألفكار اإلرهابية أو الذي�ن يحاولون االلتحاق 

بالتنظيمات املتطرفة.

حمافظ البرصة يبحث مع قائم مقام قضاء الزبري 
فتح مكتب لتشغيل العاطلني عن العمل 

املحكمة االحتادية: الغاء »جملس الناحية« ال يمس 
6النظام االحتادي وال يتعارض مع الدستور 2

       بغداد / المستقبل العراقي

الح�زب  مح�اوالت  م�ن  الرغ�م  ع�ىل 
الديمقراطي الكردس�تاني، الذي يتزعمه 
رئيس إقليم كردس�تان الس�ابق مسعود 
بارزاني، لتش�كيل تحالف ك�ردي موحد 
بش�أن  بغ�داد  أح�زاب  م�ع  يتف�اوض 
الحكوم�ة املقبل�ة، إال أن أحزاب�ا كردية 
أخ�رى تس�عى لتش�كيل جبه�ة ممثل�ة 
إلقليم كردستان بعيدا عن حزب بارزاني، 
واالتحاد الوطني الكردس�تاني الذي كان 

يتزعمه الرئيس الراحل جالل طالباني.
وكش�ف مصدر سيايس كردي بمحافظة 
الس�ليمانيةعن وج�ود تق�ارب كبر بني 
أحزاب كردية عدة لتش�كيل جبهة تدافع 
عن حقوق اإلقليم يف بغ�داد، موضحا أن 
الح�وارات بهذا الش�أن تتم ب�ني تحالف 
الديمقراطي�ة والعدال�ة، ال�ذي يتزعم�ه 
نائ�ب رئي�س ال�وزراء العراقي الس�ابق 
بره�م صالح، وحركة التغير، والجماعة 
االس�المية، والحزب الش�يوعي الكردي، 

واالتحاد اإلسالمي الكردستاني.

وأض�اف املص�در »إىل غاي�ة اآلن ل�م يتم 
االتف�اق النهائ�ي ب�ني هذه االح�زاب«، 
مش�را إىل وج�ود اتفاق يؤك�د عىل عدم 
التحال�ف مع حزبي بارزان�ي وطالباني، 
مبينا أن »الجبه�ة املؤمل أن تنبثق قريبا 
س�تطالب بمنحه�ا ج�زءا م�ن املناصب 
التنفيذي�ة املخصص�ة لألك�راد، وإنه�اء 
احتكار الحزب الديمقراطي الكردستاني 
واالتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني له�ذه 

املناصب«.
التفاصيل ص3

األحزاب الكردية تنقل »االنقسام الداخيل« إىل بغداد
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         بغداد / المستقبل العراقي

االتحادي�ة  املحكم�ة  رّدت 
بع�دم  للطع�ن  دع�وى  العلي�ا 
دستورية مواد يف قانون التعديل 
الثالث لقان�ون املحافظات غري 
 )21( رق�م  باقلي�م  املنتظم�ة 
لس�نة 2008، مؤك�دة أن الغاء 
النواحي( ال يتعارض  )مجالس 
مع النظام االتحادي لجمهورية 
مكون�ات  يم�س  وال  الع�راق، 

املحافظات الواردة يف الدستور.
الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
للمحكم�ة إي�اس الس�اموك يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
»املحكم�ة  من�ه،إن  نس�خة 
االتحادية العليا عقدت جلستها 
برئاسة القايض مدحت املحمود 
القض�اة  جمي�ع  وحض�ور 
االعض�اء، ونظرت ثالثة دعاوى 
تتأدى بالطعن بعدم دس�تورية 
م�ا ورد يف القان�ون رق�م )10( 
لس�نة 2018 )قان�ون التعدي�ل 
الثالث( لقانون املحافظات غري 
املنتظم�ة باقلي�م )21( لس�نة 

.»2008
واض�اف أن »قانون التعديل 
الثال�ث تضمن يف م�واده الغاء 
)مجال�س النواح�ي(، وقد اورد 
املدع�ون اس�باب الطع�ن التي 
دققته�ا املحكم�ة، ووقفت عىل 
مخال�ف  الغاؤه�ا  كان  اذا  م�ا 

الدستور من عدمه«.
وبني أن املحكم�ة االتحادية 

العليا وجدت أن التعديل ال يمس 
النظ�ام االتح�ادي لجمهوري�ة 
الع�راق املنصوص عليه يف املادة 
)116( من الدستور املتكون من 
عاصمة، واقليم، ومحافظات ال 
مركزي�ة، وادارات محلية، وأنه 
ال يم�س مكون�ات املحافظ�ات 
املنصوص عليها يف املادة )122/ 
أوالً( من الدستور، وهي االقضية 
والنواحي، والقرى، وهي اسس 

الال مركزية االدارية«.
الرس�مي  املتح�دث  واش�ار 
إىل أن »حك�م املحكم�ة اك�د أن 
وج�وب وجود مجل�س الناحية 
يف كل ناحية كم�ا يريد املدعون 
الدس�تور،  ل�ه م�ن  اس�اس  ال 
ذل�ك أن الوج�وب الوحي�د الذي 
نص الدس�تور عليه هو وجوب 
وجود )مجلس املحافظة( وذلك 
بموج�ب امل�ادة )122/ رابع�اً( 

منه«.
»املحكم�ة  أن  وتاب�ع 
االتحادي�ة العليا ذكرت أن الغاء 
مجلس الناحية بموجب التعديل 
املحافظ�ات  لقان�ون  الثال�ث 
غ�ري املنتظم�ة باقلي�م يش�كل 
خي�اراً ترشيعياً ملجل�س النواب 
الترشيعية  بموجب صالحيات�ه 
املنص�وص عليها يف املادة )61/ 
اوالً( م�ن الدس�تور، وليس فيه 
أي مخالف�ة للدس�تور، وبن�اء 
علي�ه قررت رد الدع�وى الثالثة 
كونها غري مس�تندة إىل سند من 

الدستور«.

املحكمة االحتادية: الغاء »جملس الناحية« ال يمس النظام االحتادي وال يتعارض مع الدستور

        بغداد / المستقبل العراقي

حذرت إيران، إسالم آباد من أن عنارص تنظيم 
»داع�ش« تتواج�د ع�ىل الح�دود ب�ني باكس�تان 
وأفغانس�تان. وذكرت مصادر رس�مية لصحيفة 
»ذا إكسربيس تربيون« الباكستانية، أن »مسؤوال 
إيراني�ا كب�ريا أبل�غ وف�دا برئاس�ة املدع�ي العام 
الباكستاني عشتار أوساف، أن إيران لديها تقارير 
مخابراتي�ة موثوقة، تش�ري إىل أن الواليات املتحدة 
قد نقلت عنارص تنظي�م داعش وزعيمها أبو بكر 
البغدادي إىل أفغانس�تان«. وأضافت أن »املسؤول 
ق�ال إن الوالي�ات املتح�دة وإرسائي�ل تعتزم�ان 
تحويل باكس�تان وإيران إىل سوريا والعراق وليبيا 
وأفغانس�تان«. وأوضحت أن »وفدا بقيادة عشتار 
قد زار إيران بدعوة من النائب العام اإليراني محمد 
جعفر منتظ�ري، قبل أس�بوعني، وذلك ملناقش�ة 
ع�دة قضاي�ا تتعل�ق بالقض�اء يف كال البلدي�ن«. 
وأك�د الصحيفة أن »خ�رباء السياس�ة الخارجية 
بباكس�تان أولوا الرسالة اإليرانية اهتماما كبريا«، 
الفت�ا اىل ان »وزير الخارجية الباكس�تاني ش�كك 
م�رارا يف تواجد داع�ش يف أفغانس�تان، كما أبدت 
روسيا وطاجيكستان مخاوف تجاه دعم الواليات 

املتحدة لداعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرك�ز االعالم االمني، أم�س االثنني، العثور 
ع�ىل 18 قن�ربة ه�اون و10 الغام مض�ادة للدروع يف 
صالح الدين.وذكر الناطق باسم مركز اإلعالم، العميد 
يحي�ى رس�ول، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »خالل عملي�ات معالجة وتطهري يف 
قاط�ع جزيرت�ي الصيني�ة والفتحة يف ص�الح الدين 
تمكن�ت م�ن العث�ور ع�ىل 80 جليكان س�عة 20 لرت 
مصنعة عىل ش�كل عبوات ناسفة و10 الغام مضادة 
للدروع و7 صواريخ محلية الصنع و4 عبوات قمعية 
و3 صواريخ نمساوية و18 قنربة هاون و25 مساطر 
تفجري«.ويش�ار اىل ان مركز االع�الم االمني يعلن بني 
الح�ني واالخ�ر، العث�ور عىل مخلف�ات حربي�ة تعود 
لداعش االرهابي يف مناطق متفرقة من البالد باضافة 

اىل القاء القبض عىل العديد من املطلوبني للقضاء.

اإلعالم األمني يعلن العثور عىل )18( قنربة هاون 
و)10( الغام مضادة للدروع يف صالح الدين

املخابرات اإليرانية: أمريكا نقلت 
»البغدادي«إىل افغانستان

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جنايات املثنى حكما بالس�جن ملدة ثالثني 
عاما بحق خمس�ة متهمني لقيامه�م بانتحال صفات لوظائف 

عسكرية ومدنية.
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل القايض عبد 
الس�تار بريقدار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »محكمة جنايات املثنى قضت أحكاما بالس�جن ملدة ثالثني 
عاما بحق خمسة متهمني توزعت بالحكم عليهم بالسجن عرش 
س�نوات عن كل تهمة بع�د إدانتهم بانتحال صفات عس�كرية 
ومدنية«. وأضاف بريقدار ان »احد املتهمني انتحل صفة ضابط 
برتبة لواء يف رئاسة الجمهورية حيث قام مع مجموعته بابتزاز 
مدير مستشفى الحس�ني التعليمي يف السماوة واالحتيال عليه 
مس�تحصال مبلغ عرشين ألف دوالر«. واشار املتحدث الرسمي 
ان »املتهم نفسه قام ايضا بابتزاز مدير زراعة املثنى واالحتيال 
عليه واس�تحصل جراء ذلك عىل مبلغ سبعة ماليني دينار فضال 
ع�ن ابتزاز موظف يعمل مديرا لقس�م الصيدل�ة يف دائرة صحة 
املثن�ى«.   وتابع بريق�دار أن«املحكمة أصدرت قرارها اس�تنادا 

ألحكام القرار 160 اوال / 1و2 لسنة 1983«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املكت�ب االعالمي لرئيس الوزراء حي�در العبادي، االثنني، 
أن لجن�ة الطاقة الوزارية »حقق�ت« يف انخفاض تزويد املواطنني 
بالطاق�ة الكهربائية، مؤكدة عىل االرساع بحل جميع االش�كاالت 

واعادة تزويد املواطنني بالكهرباء السيما يف شهر رمضان.
وق�ال املكت�ب يف بي�ان صحف�ي، إن »رئي�س مجل�س الوزراء 
حيدر العب�ادي ت�رأس اجتماعاً للجن�ة الطاقة الوزاري�ة«، مبينا 
أن »االجتماع ش�هد مناقشة موس�عة النخفاض تزويد املواطنني 
بالطاقة الكهربائية، والتحقيق بأسباب هذا االنخفاض، واالرساع 
بحل جميع االشكاالت إلعادة تزويد املواطنني بالكهرباء وباالخص 
يف ش�هر رمضان املب�ارك«. وأض�اف املكتب، أن »وزي�ر الكهرباء 
قاسم الفهداوي قدم رشحا مفصال عن وضع الطاقة الكهربائية، 
واضاف�ة وحدات جدي�دة من بس�ماية وغريها واعم�ال الصيانة 

لدخول املحطات تباعا وتزويد الوقود للمحطات«.

جنايات املثنى حتكم
 بالسجن )30( عاما ملنتحيل وظائف عسكرية 

ومدنية مارسوا عمليات ابتزاز

الطاقة الوزارية حتقق
 باسباب انخفاض تزويد املواطنني 

بالطاقة الكهربائية
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير مالية اقليم كردستان ريباز حمالن، 
أمس االثنني، عن تخصيص نس�بة 65% من عوائد 
نف�ط االقلي�م اىل روات�ب موظف�ي االقلي�م، فيما 
أش�ار اىل أن وزارته تتس�لم نحو 378 مليار دينار 
من عائدات النف�ط. وقال حمالن يف بيان نرش عىل 

موقع حكومة االقليم، إن »إقليم كردس�تان يصدر 
يوميا مابني 300 الف ��320 ألف برميل«، مبينا ان 
»وزارة املالية تتسلم نحو 378 مليار دينار شهريا 
من موارد النفط، منها نسبة 65% تخصص لرواتب 
موظفي االقلي�م والباقي كمس�تحقات للرشكات 

العاملة والقروض ومصاريف النقل«.
واضاف حمالن أنه »يتم تخصيص نس�بة %83 

من جميع واردات االقليم الداخلية والنفط واملبالغ 
الت�ي ترس�لها الحكوم�ة االتحادي�ة لالقليم لدفع 
الروات�ب، كما تخصص نس�بة 5% لس�لف الدوائر 
واملؤسس�ات ونس�بة 8% للخدم�ات مث�ل االدوية 
وأج�ور الكهرباء وتخصيص�ات الطعام والصيانة 
وااليف�ادات واالتصاالت والتنظيف ويتم تخصيص 

4% فقط لالستثمار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت األمان�ة العامة ملجل�س ال�وزراء، أمس 
االثنني، عن موافقة الحكوم�ة عىل مرشوع قانون 
هيئ�ة التصني�ع الحرب�ي، مش�ريًة إىل أن م�رشوع 
القانون يهدف اىل إنشاء قاعدة متطورة للصناعات 
الحربي�ة يف العراق.وقال�ت األمان�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »مجل�س 
الوزراء وافق يف جلس�ته التاس�عة ع�رشة املنعقدة 
منتص�ف اي�ار الجاري ع�ىل مرشوع قان�ون هيئة 

التصني�ع الحرب�ي، وق�رر إحالة م�رشوع القانون 
الذي دققه مجلس الدول إىل مجلس النواب استناداً 
البن�د  و80/  اوالً  املادت�ني )61/البن�د  اح�كام  اىل 
ثانياً( من الدس�تور«.وأضافت األمانة يف بيانها، أن 
»قانون هيئة التصنيع الحربي يأتي يف إطار أهمية 
الصناعات الحربية يف تثبيت وتحقيق األمن الوطني 
وتحقيق االستفادة من الخربات الوطنية واملساهمة 
يف تأم�ني العمل الحربي للوزارات األمنية الوطنية«.

وتابعت، أن »القانون يهدف أيضاً إىل إنش�اء قاعدة 
متط�ورة للصناع�ات الحربية يف الع�راق من خالل 

إقام�ة مصانع متخصص�ة يف هذا املج�ال وتأهيل 
القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا 
والتقنيات الالزمة واالستفادة من إمكانيات القطاع 
الخ�اص وإتاحة الفرصة له للمش�اركة الفعالة يف 
الصناعات الحربية وسد احتياجات القوات املسلحة 
من األس�لحة والعت�اد والذخائ�ر ودع�م االقتصاد 
الوطني من خالل انهاء او تقليل اس�ترياد االسلحة 
والعتاد وانتاج امل�واد املدنية وتصدير الفائض منها 
فضال عن املساهمة يف املحافظة عىل االمن الوطني 

وتعزيز السيادة الوطنية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الحكم�ة  تي�ار  رئي�س  التق�ى 
عم�ار الحكيم، أمس االثنني، س�فري 
ع�الء  العربي�ة،  م�ر  جمهوري�ة 
موىس، لبحث العالق�ات الثنائية بني 
البلدين، فيما اكد الحكيم ثبات العراق 

وتمسكه بنظامه السيايس والتداول 
الس�لمي ع�رب نجاح�ه باالنتخابات 
االخرية. وذكر بيان للمكتب االعالمي 
للحكيم، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خةمنه، ان »رئيس تيار الحكمة 
التقى اليوم، س�فري جمهورية مر 
العربية عالء م�وىس لبحث العالقات 

الثنائية بني البلدين وس�بل تطويرها 
الش�قيقني  الش�عبني  يخ�دم  بم�ا 
ومس�تجدات الوضع السيايس محليا 
ودوليا«. واكد الحكيم بحسب البيان 
ان »الع�راق اثب�ت تمس�كه بنظامه 
الس�يايس والتداول السلمي للسلطة 
عرب نجاح�ه يف االنتخابات االخرية«، 

مبينا انه »ماض يف تش�كيل حكومة 
اغلبي�ة وطني�ة تقابله�ا معارض�ة 

وطنية«.
اولوي�ات  »اه�م  ان  اىل  واش�ار 
الحكومة تقديم الخدمات ومكافحة 
الفس�اد وانها حكومية وطنية تمثل 

جميع العراقيني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفت كتلة التغي�ري النيابية، أمس 
االثن�ني، وج�ود ح�وار م�ع الحزبني 
الديمقراط�ي الكردس�تاني واالتحاد 
الوطني بشأن االستحقاق االنتخابي 
الح�وار  رفضه�ا  مؤك�دة  الك�ردي، 

م�ع الحزبني نتيج�ة التزوير ورسقة 
اصوات األحزاب املعارضة. 

ونقلت وكالة املعلومة عن رئيس 
الكتلة أمني بكر القول إن “األنباء التي 
تحدث�ت عن وجود تق�ارب بني كتلة 
التغي�ري والديمقراطي الكردس�تاني 
بشأن االس�تحقاق الكردي ال أساس 

له من الصحة”. 
وأضاف بك�ر، أن “جمي�ع الكتل 
املعارض�ة الكردية تقدمت بش�كوى 
واألم�م  اإلنتخاب�ات  مفوضي�ة  إىل 
املتحدة بشأن الخروقات التي حدثت 
يف محافظ�ات كردس�تان”، مؤك�دة 
رفضها “الحوار م�ع الحزبني نتيجة 

التزوي�ر ورسق�ة اص�وات األح�زاب 
املعارضة”. 

“الح�زب  أن  إىل  بك�ر  واش�ار 
برئاس�ة  الكردس�تاني  الديمقراطي 
األح�زاب  أكث�ر  البارزان�ي  مس�عود 
الكردية التي عملت عىل تزوير نتائج 

االنتخابات”.

احلكيم للسفري املرصي: العراق اثبت متسكه بالتداول السلمي للسلطة

التغيري: ال وجود حلوار مع الديمقراطي واالحتاد بشأن »االستحقاق الكردي«

مالية كردستان: 65باملئة من عائدات النفط ختصص لرواتب املوظفني

جملس الوزراء يوافق عىل إنشاء قاعدة متطورة للصناعات احلربية يف العراق

      بغداد / المستقبل العراقي

تلغ�راف  الدي�ي  صحيف�ة  كش�فت 
الربيطانية ع�ن جمع 200 الف كتاب من 
داخل وخ�ارج الع�راق اىل مكتبة جامعة 

املوصل املدمرة.
ون�رشت الصحيف�ة تحقيق�ا كتبت�ه 
موفدته�ا إىل املوص�ل عن مح�اوالت بناء 
مكتب�ة جامعة املوصل التي أحرق داعش 
كتبها وفجروا رفوفها بعد س�يطرته عىل 

املدينة يف عام 2014.
وينق�ل التحقي�ق عن محمد جاس�م 
الحمداني الذي ظل أمينا للمكتبة اكثر من 
18 عاما، قوله إن املكتبة كانت تضم أكثر 
من مليون مصدر و30 ألف دورية علمية، 
و 7000 مرج�ع، وتحفا ثمينة كنس�خة 
من القرآن الكريم ترجع إىل القرن التاسع 

امليالدي ومخطوط�ات ترجع إىل أكثر من 
ألف عام.

ويقول الحمداني إنه لحظة مشاهدته 
إحراق املكتبة »ش�عرت أن ختجرا يغرس 
يف قلب�ي، كن�ت أفض�ل مش�اهدة بيت�ي 

يحرتق بدال من املكتبة«.
ويوضح الحمداني أن�ه لم يتمكن من 
انقاذ س�وى 2000 مجلد فقط من تحت 

الرماد.
ويقول التقرير إن آمال انتش�ال مزيد 
من الكتب م�ن رماد املكتبة تالش�ت بعد 
قصف ط�ريان التحالف املكتب�ة املركزية 
يف آذار 2016، قائال إن داعش استخدمها 
كمركز لقيادات�ه. ويتح�دث التقرير عن 
عودة الدراسة إىل جامعة املوصل بعد طرد 
مس�لحي داعش من املدينة، حيث انتظم 

يف صفوف الجامعة نحو 45 ألف طالب.

كم�ا يش�ري أيض�ا إىل حم�الت التربع 
بالكتب ملكتبة الجامعة املحلية واألجنبية 
الت�ي وصلت م�ن مختلف أنح�اء العالم، 
ومن بينها عىل س�بيل املثال ال الحر، 3 
آالف كت�اب من جامع�ة بليموث و1500 

كتاب من جامعة مانشسرت.
ويتح�دت التقرير عن حم�الت التربع 
املحلية، وعمليات رشاء الكتب يف العاصمة 

بغداد إلرسالها إىل جامعة املوصل.
ويق�ول الحمداني »لقد تس�لمنا نحو 
50 أل�ف كت�اب، واق�ول أن 20 ألفا منها 

كانت مفيدة«.
ويخلص التقري�ر إىل أن القائمني عىل 
املكتبة يأملون يف العودة إىل مبناها األصي 
بع�د أن وصل عدد الكت�ب نحو 200 ألف، 
ولك�ن ال توجد حتى اآلن خطط أو تمويل 

إلعادة بنائها.

      بغداد / المستقبل العراقي

أوع�ز الرئي�س الشيش�اني رمض�ان 
قديروف، بتنظي�م عملية فحص جماعي 
للحمض الن�ووي يف الجمهوري�ة، بهدف 
تحدي�د صل�ة القراب�ة لألطف�ال الروس 
املوجودي�ن حالي�ا يف بع�ض دول الرشق 

األوسط .
وقال رمضان قديروف، عرب صفحته يف 
موقع التواصل االجتماعي، »فكونتاكتي«، 
إن ذلك سيساعد يف عودة األطفال الروس 
الذين ولدوا يف س�وريا والعراق، إىل الوطن 

بدون عائق.
وذّك�ر زعي�م الشيش�ان، بأنه يرشف 
ع�ىل عملية إع�ادة األطف�ال ال�روس إىل 
الوط�ن، بتوجيه م�ن القيادة الروس�ية. 
وشدد عىل أن مرؤسيه ينفذون كل العمل 

ال�الزم لتحقي�ق ذل�ك. وأض�اف قديروف 
الق�ول: »وصلتن�ي إش�اعات تفي�د، بأن 
بعض املؤسسات الخريية تساعد يف جمع 
امل�ال لدفع أتع�اب املحامني لك�ي يمثلوا 

مصالح األمهات واألطف�ال الروس. أؤكد 
ب�كل حزم، عىل أن�ه ال رضورة للمحامني 
يف هذه الحالة. فهي إضاعة للوقت وهدر 

ألموال اآلخرين«.
وأك�د قدي�روف، أن مبعوث�ه إىل بلدان 
الرشق األوس�ط وش�مال إفريقي�ا، زياد 
سبس�بي، توص�ل إىل اتفاق م�ع الجانب 
العراق�ي »عىل أن جميع القضايا املتعلقة 
باملواطنني الروس س�ينظر فيها من قبل 
ق�اض واحد فقط. وس�يلتقي سبس�بي 
قريبا مع الروس�يات املدانات يف العراق«. 
وت�م تقدي�م طلب�ات اس�تئناف للقضايا 

املذكورة.
وأعل�ن قدي�روف، أن الطفلة« تبارك » 
التي عاش�ت 8 أش�هر يف ملج�أ لأليتام يف 
بغ�داد، عادت س�املة إىل روس�يا ، لتعيش 

ضمن أرسة جديدة.

حماوالت إلعادة إحياء مكتبة جامعة املوصل بجمع )200( ألف 
كتاب من داخل العراق وخارجه

الرئيس الشيشاين يطلق »عمليات فحص مجاعي« إلعادة 
أطفال روس من العراق وسوريا
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أفاد مص�در يف وزارة الرتبية, أم�س االثنني, بأن نتائج 
السادس االبتدائي سيتم إعالنها يف تباعاً خالل االسبوع 

الحايل واملقبل.
إن  الق�ول  املص�در  ع�ن  »املعلوم�ة«  وكال�ة  ونقل�ت 
“مديريت�ي تربي�ة الرصافة األوىل والثالث�ة أعلنتا اليوم 
نتائج االمتحانات النهائية للس�ادس االبتدائي”, مبيناً 
أن “إع�الن هات�ني املديريت�ني للنتائج جاء بس�بب قلة 

أعداد الطلبة”.
وأضاف أن “نتائج مديرية تربية الكرخ الثانية وغريها 
من املديريات ستعلن تباعاً خالل األسبوع الحايل واملقبل 

بسبب كثافة أعداد الطلبة التابعني لهذه املديريات”.

الرتبية: نتائج السادس االبتدائي ستعلن خالل االسبوع احلايل 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تواجه مفوضي�ة االنتخاباتتحقيقاً مزدوجاً 
من قب�ل الحكوم�ة والربملان بش�أن عملية 
االق�رتاع التي ُيزع�م بأن عملي�ات خروقات 

وتالعب يف األصوات حصل بها.
وب�دأت اللجنة التي ش�كلها مجلس الوزراء 
والت�ي يرأس�ها صالح ن�وري خل�ف رئيس 
دي�وان الرقابة املالي�ة وكالة رئي�س اللجنة 
تحقيقاته�ا بمقر هيئ�ة النزاه�ة العامة يف 
بغداد مع رئيس مجل�س مفويض مفوضية 
االنتخابي�ة  الدائ�رة  ورئي�س  االنتخاب�ات 
ومس�ؤول  الخ�ارج  انتخاب�ات  ومس�ؤول 
تكنولوجي�ا املعلوم�ات امل�رف ع�ى عطل 

اجهزة التصويت. 
واس�تنادا إىل خط�اب من رئاس�ة اللجنة إىل 
مفوضي�ة االنتخابات العراقي�ة، فقد طلبت 
اللجن�ة العليا املش�كلة من مجل�س الوزراء 
من املفوضية تزويدها باس�ماء الناخبني يف 
الخارج وتاري�خ تولدهم واس�ماء امهاتهم 
هوي�ة  اي  او  س�فرهم  ج�وازات  ورق�م 
اخرى وكذل�ك املصوتني يف االق�رتاع الخاص 

والنازحني بقرص مدمج. 
كم�ا طلب�ت اللجن�ة تزويدها بتقري�ر فني 
يتضم�ن املواصف�ات الفني�ة لالجه�زة وما 
يتعل�ق به�ا م�ن وس�ائط النق�ل وخوات�م 
إضاف�ة  والتحلي�ل  واالرش�فة  وبرمجي�ات 
إىل القواع�د االجرائي�ة الس�تخدام االجه�زة 
وكذل�ك  النظ�ام  ع�ى  املطلع�ني  واس�ماء 
تزويدها باالقراص املدمجة الخاصة باقرتاع 
مدين�ة داق�وق ومدين�ة كرك�وك ومدين�ة 
الفجر وتس�عني بمحافظة كرك�وك وكذلك 
يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن بإق�رتاع مراكز 
س�امراء اط�رف واعدادية التج�ارة ومركز 
بيج�ي ومدرس�ة تق�وى، إضاف�ة إىل تقرير 
احصائي�ات املصوت�ني بالنس�بة للتصويت 

العام للمحافظة.
ب�دوره، اعلن رئيس لجن�ة تقيص الحقائق 
الربملاني�ة ع�ادل نوري انه�ا اع�دت تقريراً 
بشأن الخروقات يف نتائج االنتخابات لعرضه 
يف جلس�ة برمل�ان، فيما اش�ار اىل انه يويص 

بالغاء نتائج تصويت الخارج والنازحني.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  ن�وري  وق�ال 
العراقي« نسخة منه، ان«أكثر من 170 نائبا 

وقع�وا طلبا إلحال�ة كافة الوثائ�ق املتعلقة 
بالخروق�ات االنتخابية وتزوي�ر النتائج اىل 

الهيئات القضائية واالدعاء العام«.
واضاف، ان »التقرير يتضمن توصيات منها 
الغاء التصويت املروط والتصويت الخاص 
وتصوي�ت النازح�ني، وكذل�ك الغ�اء نتائج 
بع�ض محط�ات االق�رتاع املش�كوك بها يف 
املانيا والعاصمة االردنية عمان وواش�نطن 
ويتضمن أدلة ومح�ارض مثبتة من مراقبي 
الكيان�ات بوج�ود خروق�ات وتالعب بكرس 
اقف�ال صنادي�ق االق�رتاع ووض�ع رزم من 
اوراق االقرتاع ملرش�ح واحد وحزب سيايس 
اخ�ر، فض�ال ع�ن عملي�ات رشاء الص�وات 

الناخبني يف تصويت الخارج والنازحني«.
وصوت عراقي�و الخارج يومي 10 و11 ايار 

الحايل يف االنتخابات الربملانية لعام 2018.
واتهمت كتل سياسية مفوضية االنتخابات 
ببي�ع صنادي�ق االق�رتاع بالخ�ارج وتالعب 
بنتائجه�ا، فيما طالب البع�ض بالغاء هذه 

النتائج.
إىل ذلك، اكد محافظ كركوك بالوكالة راكان 
س�عيد الجبوريان انتخابات كركوك شهدت 
حدوث عمليات »تالعب« فيها، فيما كش�ف 
عن »ثبوت صح�ة« ادع�اء املتظاهرين بعد 
اج�راء فح�ص ع�ى صنادي�ق االق�رتاع يف 

العاصمة بغداد.
وق�ال الجب�وري يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »م�ا اثري من قبل 
البعض عن دعم محافظ كركوك بشأن عمل 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، نبني 
أن ما أث�ري من مالحظات وأفع�ال وأصوات 
بش�أن حدوث عمليات تالع�ب يف انتخابات 
كركوك هو أمر مؤكد لنا وللكثري«، موضحا 
»ذهب�ت لبغ�داد وبحضور عدد م�ن أعضاء 
املفوضي�ة العلي�ا، وجرى فح�ص صندوق 
اقرتاع اثب�ت صحة ما طالب به املتظاهرون 
وأه�ايل كركوك، حيث تم بعدها التوقيع عى 
اس�تمارة تؤكد صحة الع�د االلكرتوني بعد 

التحقق من الصندوق«.
واض�اف الجب�وري، أن »املفوضي�ة تعم�ل 
عى اس�تغاللها لتأكيد ان كركوك تؤيد عمل 
مفوضية االنتخابات دون اإلش�ارة لعمليات 
التالعب والش�كاوى واملالحظ�ات ومطالب 

املتظاهرين« .

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كش�فت هيئة النزاهة عن عدم وضع 
وتفعيل كام�ريات املراقبة داخل غرف 
خزن أسئلة االمتحان الوزاري، داعيًة 
إىل تشديد الرقابة عى تلك الغرف، فيما 
رّد املتحدث باسم وزارة الرتبيةعى ما 
ورد يف تقري�ر هيئ�ة النزاه�ة بالقول 
ان الوزارة حريصة عى خزن االس�ئلة 
الوزارية بشكل جيد وال صحة ملا ذكر. 
وقال�ت هيئ�ة النزاهة يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
إن »فريق�اً اس�تقصائياً تابع�اً لدائرة 
الوقاية يف هيئة النزاهة ش�خص عدم 
وض�ع وتفعيل كامريات املراقبة داخل 
غرف خزن أس�ئلة االمتح�ان الوزاري 
عى الرغم من توصية الدائرة بذلك قبل 
أكث�ر من ع�ام؛ لتفادي أي�ة خروقات 
قد تحص�ل فيها«، موضحاً أن قس�م 
االمتحانات يتس�لم األس�ئلة الوزارية 
قب�ل أيام م�ن بدء االمتح�ان الوزاري 
ويضعه�ا يف خزن�ات قديم�ة وتكون 
واملستنس�خة  األصلي�ة  مفاتيحه�ا 
غ�ري محفوظ�ة يف مكان خ�اص قبل 
االمتحان�ات وبعده�ا مم�ا يجعله�ا 

عرضة لالستنساخ بكل سهولة«.
وأضاف�ت، أن »الفري�ق ال�ذي أج�رى 
مجموع�ة زي�ارات ميداني�ة ملديريات 
تربي�ة بغ�داد بغية االط�الع عى واقع 
ولغ�رض  الدوائ�ر،  ه�ذه  يف  الح�ال 
التعرف ع�ى آخر اإلج�راءات املتخذة 
بص�دد املالحظات امل�ؤرشة يف التقرير 
الش�امل الس�ابق الذي أعدت�ه الدائرة 
قي�ام  الح�ظ   ،2017 ع�ام  آذار  يف 
مبل�ٍغ  باس�تحصال  الرتبي�ة  وزارة 

ق�دره 1,246,122,750 ملي�ار دينار 
مرتتب كدي�وٍن بذمة املدارس األهلية؛ 
نتيج�ة ع�دم قيامها بتجدي�د اإلجازة 
وم�ا يلحقها م�ن غرام�ات تأخريية؛ 
استجابة ملا شخصه التقرير السابق، 
إضافة إىل إعادة تأليف لجان الكش�ف 
ع�ى امل�دارس األهلي�ة كونه�ا كانت 

ضعيفة وغري مختصة«. 
يف  ش�خص  »الفري�ق  أن  وبين�ت، 
تقريراملتابع�ة املرس�لة نس�خة من�ه 
إىل مكت�ب وزي�ر الرتبية، ع�دم وجود 

مكان مناسب لحفظ القيود يف شعبة 
املعاه�د امللغاة التابع�ة ملديرية تربية 
الك�رخ الثالثة، حيث يوج�د أكثر من 
45 قيداً للمعاهد املسائية تصل نسبة 
التلف فيه�ا إىل 80%، فضالً عن وجود 
ح�االت تزوير يف تلك القي�ود، وتباطؤ 
بعض املديريات يف إجراء صحة صدور 
الوثائق وبطاقات السكن للمشمولني 
إىل ع�دم توف�ر  بالتعيين�ات، مش�رياً 
سجالت النتائج الوزارية والقيد العام 
ل�دى مديري�ة تربية الرصاف�ة الثانية 

للمرحل�ة االبتدائي�ة م�ن ع�ام 1992 
فما دون ووج�ود حاالت تزوير يف تلك 
القيود، بحسب املسؤولني يف املديرية«. 
وأشارت هيئة النزاهة، إىل أن »التقرير 
الح�ظ ف�رض تس�لم كت�ب منهجية 
ملغ�اة طبع�ت خ�الل امل�دة )2013- 
2016( ع�ى بع�ض امل�دارس املهنية 
ليتم خزنه�ا يف املدارس، راص�داً قيام 
بعض إدارات املدارس بتثبيت حصص 
وهمي�ة يف ج�دول توزي�ع الحص�ص 
ملديري املدرس�ة واملعاونني، رغم عدم 

قيامهم بالتدريس فعالً«.
وأوضح�ت، أنه »ح�ول ما أش�ار إليه 
تقري�ر الدائرة املتابعة بش�أن جدوى 
إيجار امل�دارس ورصف املبالغ الكبرية 
رغ�م وج�ود 995 عق�اراً تربوي�اً ت�م 
التج�اوز عليه�ا ب�ني عام�ي 2003-

لرتبي�ة  الع�ام  املدي�ر  أك�د   ،2016
الرصاف�ة الثاني�ة إنه�اء بعض عقود 
اإليج�ار البالغ�ة 156 عق�د إيج�اٍر إذ 
إىل 23 عق�داً، وقي�ام  ت�م تقليصه�ا 
مكتب املفت�ش العام بإحالة توصيات 

ومقرتحات اللجنة التحقيقية املؤلفة 
من قبله إىل هيئ�ة النزاهة واملتضمنة 
حص�ول رضٍر باملال العام، واش�رتاك 
أطراف من خ�ارج الوزارة باملوضوع، 
مع القيام برفع التجاوز عن 78 عقاراً 

خالل عام 2017«. 
وختم هيئ�ة النزاهة بيانه�ا بالقول، 
»أم�ا يخص وج�ود ح�االت تزوير يف 
القي�د الع�ام لبعض املعاهد املس�ائية 
امللغاة، فقد أشار مكتب املفتش العام 
ل�وزارة الرتبي�ة أن�ه تم تألي�ف لجان 

تحقيقي�ة من قب�ل املكت�ب أوصت - 
بعد تدقيق سجالت القيد العام ورصد 
حاالت تالعب فيها - بفرض عقوبات 
املخالفني وإحالتهم  العزل للموظفني 

إىل هيئة النزاهة«.
وزارة  باس�م  املتح�دث  رّد  ب�دوره، 
الرتبية رسمد سالم لفتة عى ما ورد يف 
تقرير هيئ�ة النزاهة حول وجود خلل 
يف مفاصل الرتبية ودعوتها اىل تشديد 
الرقابة ع�ى غرف خزن االس�ئلة، ان 
ال�وزارة حريص�ة عى خزن االس�ئلة 
الوزاري�ة بش�كل جي�د وال صح�ة ملا 
ذكر«. ونقل�ت وكالة »الغد برس« عن 
لفت�ة الق�ول إن »وزارة الرتبية تعمل 
بدق�ة وحرص ش�ديد بخزن االس�ئلة 
الوزاري�ة يف غ�رف معدة لها كل ش�ئ 

للحفاظ عى وضع االسئلة ».
وأض�اف ان »الرتبي�ة وف�رت كل م�ا 
يفيد العملي�ة االمتحانية والرتبوية يف 
العراق وهيئت عملي�ة انجاح العملية 
االمتحانية«، مؤكدا ان »خزن االسئلة 
بي�ان  يف  ملاذك�ر  صح�ة  وال  ممت�از 
هيئ�ة النزاه�ة والتوجد اي مش�كلة 
س�لبية  مالحظ�ات  او  اوخروق�ات 

سجلتها الوزارة«.
وتاب�ع ان »موضوع الكام�رات داخل 
غرف خزن االس�ئلة ضم�ن تعليمات 
الوزاري�ة ممن�وع تواج�د الكام�رات 
داخل غرف خزن االسئلة للحفاظ عى 

االسئلة الوزراية الرسية«.
وكان�ت هيئة النزاهة كش�فت، اليوم 
االثن�ني، ع�ن ع�دم وض�ع وتفعي�ل 
كام�ريات املراقب�ة داخل غ�رف خزن 
أس�ئلة االمتح�ان ال�وزاري، داعيًة إىل 

تشديد الرقابة عى تلك الغرف.

جلنة حكومية حتقق بـ »انتخابات اخلارج«.. وأخرى برملانية تعد تقريرًا عن »خروقات«.. وكركوك: أثبتنا »تالعب«

مفوضية االنتخابات ختضع لـ »حتقيق مزدوج«

اهليئة دعت إىل تشديد »الرقابة« على »غرف اخلزن«.. والوزارة ترد: ليس لدينا خلل

النزاهة والرتبية تتبادالن »البيانات« بشأن محاية األسئلة الوزارية

       بغداد / المستقبل العراقي

ع�ى الرغم من محاوالت الح�زب الديمقراطي 
إقلي�م  رئي�س  يتزعم�ه  ال�ذي  الكردس�تاني، 
كردس�تان السابق مس�عود بارزاني، لتشكيل 
تحالف كردي موحد يتفاوض مع أحزاب بغداد 
بش�أن الحكوم�ة املقبل�ة، إال أن أحزابا كردية 
أخ�رى تس�عى لتش�كيل جبهة ممثل�ة إلقليم 
كردس�تان بعيدا عن حزب بارزان�ي، واالتحاد 
الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس 

الراحل جالل طالباني.
وكش�ف مص�در س�يايس ك�ردي بمحافظ�ة 
الس�ليمانيةعن وجود تقارب كبري بني أحزاب 
كردية عدة لتش�كيل جبه�ة تدافع عن حقوق 
اإلقلي�م يف بغ�داد، موضحا أن الح�وارات بهذا 
الش�أن تتم بني تحالف الديمقراطية والعدالة، 

ال�ذي يتزعم�ه نائب رئي�س ال�وزراء العراقي 
السابق برهم صالح، وحركة التغيري، والجماعة 
االسالمية، والحزب الشيوعي الكردي، واالتحاد 

اإلسالمي الكردستاني.
وأض�اف املصدر »إىل غاية اآلن ل�م يتم االتفاق 
النهائ�ي بني هذه االحزاب«، مش�ريا إىل وجود 
اتفاق يؤكد عى عدم التحالف مع حزبي بارزاني 
وطالبان�ي، مبينا أن »الجبه�ة املؤمل أن تنبثق 
قريب�ا س�تطالب بمنحه�ا جزءا م�ن املناصب 
التنفيذي�ة املخصصة لألك�راد، وإنهاء احتكار 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني واالتح�اد 

الوطني الكردستاني لهذه املناصب«.
إىل ذلك، أكد املتحدث باسم تحالف الديمقراطية 
والعدالة الكردي، ريبوار كريم، وجود محاوالت 
لتش�كيل جبهة كردية من أربعة أحزاب تعمل 
يف إقلي�م كردس�تان، مش�ريا، خ�الل ترصيح 

صحفي، إىل »وجود خطوات عى طريق تشكيل 
ه�ذه الجبه�ة الت�ي ته�دف لخدم�ة مواطني 

اإلقليم«.
ولف�ت كري�م إىل أن تحالف�ه مهت�م بالطعون 
التي قدم�ت إىل مفوضي�ة االنتخاب�ات، والتي 
تش�ري بالدالئ�ل إىل »وج�ود تزوي�ر يف العملية 
االنتخابي�ة«، مضيفا »ننتظ�ر إجابة الجهات 

املعنية بهذا الشأن، ثم ننظر ماذا نفعل«.
يش�ار إىل أن األحزاب الكردية الكبرية كانت قد 
أرس�لت األس�بوع املايض وفودا إىل بغداد للقاء 
التحالف�ات الفائزة وبحث تفاهمات تش�كيل 

الحكومة الجديدة.
ويف هذا الشأن، قال القيادي يف االتحاد الوطني 
الكردس�تاني، غي�اث الس�ورجي، إن »لقاءات 
بغ�داد كانت اس�تطالعية فق�ط«، مؤكدا عدم 
وجود أية كتلة مقربة لالتحاد يف عملية تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وأوضح السورجي أن زيارة بغداد كانت تهدف 
ملعرفة وجهات نظر الكتل السياس�ية الفائزة، 
فضال عن االطالع عى مطالبها، مبينا أن حزبه 
لم يحدد الكتلة التي س�يتحالف معها لتشكيل 

الحكومة.
وأوضح أن مطلب االتحاد الوطني الكردستاني 
األس�اس هو تطبيق املادة 140 من الدس�تور 

وبتوافق الجميع.
وحقق الحزب الديمقراطي الكردستاني تقدما 
واضح�ا يف إقليم كردس�تان بحصوله عى 25 
مقع�دا، ت�اله االتح�اد الوطني الكردس�تاني 
ب�17 مقعدا، فيما ح�����ققت حركة التغيري 
وأح�زاب كردية أخ�رى تراجع�ا يف االنتخابات 
التريعية العراقي�ة التي جرت يف الثاني عر 

من الشهر الحايل.

مساع إلعالن جبهة تضم األحزاب الصغرية مقابل حتالف احلزبني الكبريين

األحزاب الكردية تنقل »االنقسام الداخيل« إىل بغداد

صوت الربملان، امس االثنني، عى صيغة قرار 
ببدء عملية الفرز اليدوية لالنتخابات بنسبة 

10 باملئة والغاء انتخابات الخارج.
وق�ال مص�در برملان�ي، إن »الربمل�ان صوت 
عى صيغة قرار بش�أن عملية الفرز اليدوية 

بنسبة 10% والغاء انتخابات الخارج«.
وأض�اف املص�در ال�ذي طلب عدم الكش�ف 
عن اس�مه، أن املجل�س قرر ابقاء جلس�ته 

مفتوحة«.
جلس�ته  ام�س،  الن�واب،  مجل�س  وعق�د 
االس�تثنائية برئاسة رئيسه سليم الجبوري 

وحضور 165 نائبا.
وتنر املس�تقبل العراقي ن�ص القرار الذي 
اتخذه الربملان بش�أن االنتخاب�ات الربملانية 

التي جرت يف 12 ايار الحايل.
وجاء يف ن�ص القرار النيابي قي�ام الجهات 

باتخ�اذ  اختصاص�ه  حس�ب  كل  املعني�ة 
الوس�ائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية 
االنتخابية منها بصورة عادلة ونزيهة منها 
الغاء انتخابات الخارج والتصويت املروط 
يف مخيم�ات النازح�ني يف االنب�ار وص�الح 
الدي�ن ونينوى ودياىل ملا توف�رت عليه االدلة 
من تزوير ارادة الناخبني باس�تثناء اصوات 

االقليات املشمولة بالكوتا.

كم�ا تضم�ن الق�رار القي�ام بالع�د والفرز 
الي�دوي بم�ا يق�ل ع�ن  % 10 م�ن صناديق 
االقرتاع يف املراك�ز االنتخابية ويف حال ثبوت 
تباي�ن بنس�بة  % 25 من ما تم ف�رزه وعده 
يدوياً يت�م اعادة العد والف�رز يدوياً لجميع 
املحافظ�ات وتزوي�د الكيان�ات السياس�ية 
وف�وراً بنس�خة الكرتوني�ة وص�ور ضوئية 

الوراق االقرتاع ونتائج االنتخابات.

الربملان يصوت عىل قرار يقيض بفرز )١٠( باملئة من اصوات الناخبني يدويًا
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وزير اخلارجية البحريني »يربر« نقل السفارة األمريكية إىل القدس

لقاء كيم وترامب يلفه الغموض رغم إجراء الرتتيبات

       بغداد / المستقبل العراقي

انتقد المستش�ار النمساوي سيباس�تيان كورتس 
السياسة الخارجية للواليات المتحدة واصفا خروجها 

من االتفاق النووي مع إيران بأنه “خطأ مؤسف”.
وق�ال كورت�س ف�ي حدي�ث لصحيف�ة “فيل�ت ام 
س�ونتاغ” األلمانية إن األوروبيين س�يبذلون قصارى 
جهدهم إلنق�اذ االتفاق النووي في األس�ابيع المقبلة 

طالما أن إيران تلتزم به.
واعتب�ر كورت�س أن “سياس�ة الوالي�ات المتحدة 
بالنس�بة لألوروبيين ال يمكن التنبؤ بها” داعيا أوروبا 
إل�ى أن تظه�ر نهجا موحدا ف�ي تعاملها م�ع مختلف 
القضايا الدولية. من جهة ثانية طالب كورتس الوكالة 
األوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس بانتهاج سياسة 
جدي�دة لحماية الحدود األوروبية مش�يرا الى ضرورة 
حصول الوكالة على تفويض سياس�ي واضح يس�مح 
لموظفيها باتخاذ إجراءات فعالة ضد المهاجرين غير 
الش�رعيين والالجئين عل�ى الح�دود الخارجية معربا 
عن رفضه مب�دأ توزيع حصص الالجئي�ن في االتحاد 
األوروبي مرة أخرى “ألن التوصل إلى اتفاق حول هذا 

األمر غير واقعي”.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مصادر ليبية مطلعة أن الجيش الليبي سيطر 
بش�كل كامل على طريق المصان�ع وعين بنت ورابش 
لياس في منطقة الفتائح ش�رقي مدينة درنة بش�مال 

شرقي ليبيا. 
وقال�ت المصادر “إن س�يطرة الجي�ش الليبي على 
مواق�ع جدي�دة ش�رقي مدين�ة درن�ة يضّي�ق الخناق 
عل�ى الجماع�ات المس�لحة المتطرف�ة ف�ى المدين�ة 
من�ذ س�نوات”، مضيف�ة أنه ل�م يعد ل�دى المتطرفين 
المنتس�بين لتنظيم القاعدة اإلرهابي الذين يتحصنون 

بالمدينة سوى أجزاء قليلة من تلك المنطقة.
وتتقدم الوحدات العس�كرية التابعة للجيش الليبي 
بإتج�اه منطق�ة المصان�ع ف�ي المدين�ة، م�ع تراجع 
مسلحي تنظيم القاعدة تحت ضربات المدفعية وغطاء 

سالح الجو الليبي.
وتش�هد منطقة الفتائح ش�رقي مدين�ة درنة منذ 
صباح أمس الس�بت معارك في آخ�ر األجزاء المتبقية 
في أي�دى المتطرفين والتى تس�يطر عليها عناصر ما 

يسمى ب�”مجلس شورى مجاهدي درنة”.

النمسا تعد انسحاب واشنطن من 
االتفاق النووي »خطأ مؤسف«

اجليش الليبي يستعيـد السيطرة 
عىل أجزاء من »درنة املضطربة«

       بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجي�ة البحريني خالد بن 
أحمد إن واش�نطن لم تنقل سفارتها من تل 
أبيب إلى القدس الشرقية وإن المنطقة التي 
افتتحت فيها السفارة أحياء بسيطة بالجهة 

الغربي�ة احتل�ت ع�ام 1948 وال يطالب بها 
الع�رب.  وأض�اف بن أحمد ف�ي مقابلة مع 
صحيفة الشرق األوس�ط السعودية “أرض 
الس�فارة األميركي�ة الت�ي تبن�ى بوصفها 
مقرا دائما، ليس�ت في القدس “الش�رقية” 
ولنتحدث بصراحة، كل رئيس أميركي تعهد 

بنقل السفارة األميركية ولم يتم ذلك، وجاء 
الرئي�س ترامب ونقلها، ونحن متمس�كون 
بمطالبنا طوال السنين الماضية، ونعلنها في 
كل قمة عربية”. وتاب�ع “لنتحدث بالواقع، 
وال نتس�اوى م�ع الموقف اإلس�رائيلي في 
الموضوع، “إس�رائيل” تعتبر القدس مدينة 

واح�دة موح�دة، ونح�ن نختل�ف معها في 
ذلك، وال نعتبرها مدينة واحدة. نحن نطالب 
بم�ا كنا نتمس�ك به بحس�ب ق�رارات األمم 
المتحدة وحس�ب المبادرة العربية للسالم، 
وال نريد أن ندخل في لغة مبهمة تتحدث عن 
أن ما جرى هو على أرض فلسطينية نطالب 

به�ا”. ودع�ا الوزي�ر البحريني إل�ى أن “ال 
نش�تت األفكار وال تؤثر عل�ى مواقفنا أمام 
الدول، وأال ندخل في نقاش�ات غير مطلوبة 
هناك ح�د أدنى معروف متفق�ون عليه في 
القضية الفلس�طينية، حدودن�ا ومطالباتنا 

معروفة”.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الخارجي�ة األميركي�ة 
أن وف�دا أميركي�ا يج�ري محادث�ات مع 
مسؤولين كوريين شماليين في المنطقة 
اس�تعدادات  وس�ط  الس�الح  منزوع�ة 
لقمة بين زعيم�ي البلدين ال يزال عقدها 
محل ش�ك وسط اش�ارات متضاربة من 

واشنطن.
وقال�ت المتحدث�ة باس�م الخارجي�ة 
هيذر نويرت في بي�ان إن “وفدا أميركيا 
يج�ري محادث�ات م�ع مس�ؤولين م�ن 
كوريا الش�مالية في قرية بنمونجوم ... 
ونواص�ل التحضير الجتماع بين الرئيس 
دونال�د ترام�ب وزعيم كوريا الش�مالية 

كيم جونغ اون”.
وتأت�ي ه�ذه المحادث�ات غ�داة لقاء 
مفاجئ بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية 
م�ون ج�اي-إن ف�ي بنمونج�وم بهدف 
الس�عي إلنقاذ قم�ة 12 يونيو/حزيران 
بع�د أن أعلن ترامب الغاءها قبل ان يعود 
عن قراره باش�ارات المكانية عقد اللقاء 

مع كيم في موعده.
ولم تكش�ف الخارجي�ة تفاصيل عن 
صحيف�ة  أن  إال  األخي�رة،  المحادث�ات 
واشنطن بوست ذكرت أن الوفد األميركي 

عبر الحدود إلى بنمونجوم.
المنطق�ة  ف�ي  بنمونج�وم  وتق�ع 

منزوعة السالح التي تفصل الكوريتين.
وتابعت الصحيفة أن الوفد األميركي 
برئاس�ة س�ونغ كيم الس�فير األميركي 
السابق لدى كوريا الجنوبية والمفاوض 
الس�ابق ف�ي المل�ف النووي م�ع كوريا 

الشمالية.
وأضاف�ت أن الوف�د األميرك�ي التقى 
نائب�ة وزي�ر خارجي�ة كوريا الش�مالية 

تشوي سون هوي.

الس�بت  أك�دا  وكي�م  ترام�ب  وكان 
س�عيهما لعق�د قمتهم�ا التاريخية كما 
كان مرتقب�ا ف�ي 12 يونيو/حزيران في 
سنغافورة، بعد بضعة أيام من المناورات 

والتقلبات الدبلوماسية.
وأح�دث الرئي�س الك�وري الجنوب�ي 
وكي�م الس�بت مفاجأة عندم�ا التقيا في 

المنطقة منزوعة السالح.
وعقب هذا اللقاء، قال الزعيمان إنهما 
مس�تعدان لعق�د “لق�اءات متك�ررة في 

المستقبل”، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضافت الوكالة أن “كيم جونغ-اون 
شكر مون جاي-إن على الجهود الكبيرة 
الت�ي بذلها في س�بيل عقد قم�ة” كوريا 
الش�مالية والواليات المتح�دة “المقررة 
في 12 يونيو/حزي�ران وعّبر عن رغبته 
الثابتة في انعقاد هذه القمة التاريخية”.

وف�ي واش�نطن، أعل�ن ترام�ب أمام 
الصحافيي�ن أن األمور “تس�ير بطريقة 
جي�دة ج�دا” وأن ه�دف عق�د القمة في 
س�نغافورة “ل�م يتغّي�ر”، مش�يرا إل�ى 
التاري�خ ال�ذي حدده ف�ي الس�ابق لعقد 

اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي.
وق�ال مون من س�يول إن كي�م “عّبر 
ع�ن نّيته وضع ح�د لتاريخ م�ن الحرب 
القم�ة  نج�اح  والمواجه�ة م�ن خ�الل 
والتعاون  الش�مالية-األميركية  الكورية 

في سبيل السالم واالزدهار”.
وكان ترام�ب أعل�ن الخمي�س إلغ�اء 
القم�ة م�ع كي�م، لكن بع�د أق�ل من 24 
س�اعة، أعل�ن أن اللق�اء ال ي�زال ممكنا 
انعق�اده بعد “محادثات مثم�رة جدا مع 

كوريا الشمالية من أجل عقد القمة”.
ووجهت الناطقة باسم البيت األبيض 

ساره س�اندرز الس�بت رس�الة متفائلة 
أخرى عندما قالت إن “فريق استطالع من 
البيت األبيض سيغادر إلى سنغافورة كما 
هو مبرم�ج من أجل القيام بالتحضيرات 

الالزمة في حال اجراء القمة”.
ترامب-كي�م  قم�ة  الغ�اء  ووض�ع 
المفاج�ئ، كوري�ا الجنوبية ف�ي موقف 
مح�رج بع�د أن لعب�ت دورا مهم�ا ف�ي 
بيونغيان�غ  بي�ن  الملح�وظ  االنف�راج 

وواشنطن في األشهر األخيرة.
وتظه�ر الص�ور التي نش�رتها كوريا 
الجنوبية مون جاي ان يصافح ش�قيقة 
الزعي�م الك�وري الش�مالي الت�ي لعب�ت 
دورا مهما ف�ي المحادث�ات األخيرة مع 

الجنوب.
وفي فبراير/ش�باط، حضرت كيم يو 
جونغ حفل افتتاح األلعاب األولمبية في 

كوري�ا الجنوبية لتصبح بذل�ك أول أفراد 
العائل�ة الحاكم�ة ف�ي بيونغيان�غ تزور 
الجنوب من�ذ نهاية الح�رب الكورية في 

.1953
وبدا أيضا في الصور رئيس�ا جهازي 

استخبارات البلدين.
وُعق�د هذا اللقاء الس�بت وهو الرابع 
بين زعيمي البلدين اللذين ال يزاالن عمليا 

في حالة حرب، وسط تكتم شديد.
وقد تم ابالغ الصحافيين بعد انعقاده 
عل�ى عكس لقاء 27 ابريل/نيس�ان الذي 

حصل أمام عدسات الكاميرات.
وُيعتبر هذا اللقاء الحلقة األخيرة من 
التطورات المتس�ارعة في شبه الجزيرة 
الكوري�ة. وس�تكون القم�ة إذا عق�دت، 
األولى بين رئيس أميركي يمارس مهامه 
وأحد أفراد عائلة كيم الحاكمة وس�تتّوج 

فترة انفراج غير مسبوقة.
وتطالب واش�نطن بنزع سالح كوريا 
الش�مالية النووي “بش�كل كام�ل ودائم 
وقابل للتحقق”. لكن بيونغيانغ أكدت في 
المقابل أنها لن تتخلى أبدا عن ترسانتها 
النووية طالما أنها ال تشعر باألمان حيال 

ما تعتبره عدوانا أميركيا.
ق�د وع�د  األميرك�ي  الرئي�س  وكان 
نظيره الك�وري الش�مالي بحماية قوية 
ج�دا اذا قب�ل التخلي ع�ن ترس�انته من 

األسلحة النووية.
وال يبدو أن كوريا الش�مالية مستعدة 
أص�ال للتف�اوض ح�ول ن�زع س�الحها 
الن�ووي كم�ا يب�دو أيض�ا أن واش�نطن 
مستعدة لسحب قواتها من شبه الجزيرة 

الكورية.
والنقطت�ان األخيرتي�ن مح�ل خالف 
كبي�ر بي�ن كوري�ا الش�مالية والواليات 
المتحدة ضمن مفاوضات شاقة تستهدف 

انهاء توتر قائم منذ عقود.

       بغداد / المستقبل العراقي

طالب زعي�م حركة “خمس نج�وم” اإليطالية لويجي دي 
مايوبع�زل الرئي�س س�يرجيو ماتاريال بعد انهي�ار محادثات 
تش�كيل الحكومة بس�بب عدم التوصل إلى اتف�اق على تعيين 
وزي�ر مالية مش�كك في الي�ورو. وقال دي مايو ف�ي برنامج 
تلفزيوني: “آم�ل أن نعطي الكلمة لإليطاليين في أقرب وقت، 
ولك�ن أوالً علين�ا توضيح بعض األمور: أوالً ع�زل ماتاريال... 

وبعدها االنتخابات”.
وسيس�تدعي الرئيس ماتاري�ال الخبير االقتص�ادي كارلو 
كوتاريلّي للقصر الرئاسي، حسبما ذكرت مصادر في القصر. 
ويب�دو أن الخطوة تأتي في إطار الترتيبات لتش�كيل حكومة 
تس�يير أعم�ال بعد فش�ل خطط ائت�الف بين حرك�ة “خمس 
نج�وم” المناهض�ة للمؤسس�ات وح�زب “رابطة الش�مال” 
اليمين�ي المتط�رف المناه�ض للمهاجري�ن في وقت س�ابق 

األحد.
وكان زعيما الكتلتين الش�عبويتين في البرلمان اإليطالي، 
لويجي دي مايو وماتيو سالفيني، قد عبرا عن غضبهما لتنحي 
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، جوزيبي كونتي، عن القيام 
بمهمت�ه ه�ذه، مع العل�م أنهما اخت�اراه لهذه المهم�ة. وقال 
ماتيو س�الفيني، زعيم “رابطة الش�مال” اليمينية المتطرفة، 
عب�ر ش�بكات التواصل االجتماع�ي: “عملنا ألس�ابيع طويلة 
لتش�كيل حكومة تدافع عن مصالح المواطنين اإليطاليين. إال 

أن أحدهم قال لنا :ال”.
وأضاف: “لن نكون بعد اليوم تابعين ألحد. إيطاليا ليس�ت 
مس�توطنة ولس�نا عبيداً لدى األلمان أو الفرنس�يين”. وختم 

قائالً: “اإليطاليون أوالً، وأنا ال أتخلى عن أي شيء”.
م�ن جهت�ه، قال لويج�ي دي ماي�و، زعيم حرك�ة الخمس 
نج�وم الش�عبوية، في مقطع فيدي�و وزع على “فيس�بوك”: 
“هناك مش�كلة كبيرة في إيطاليا هي الديمقراطية”، وأش�ار 
إل�ى أن�ه ال يتفهم الفيتو ال�ذي وضعه الرئي�س اإليطالي على 
باولو سافونا لتولي منصب وزارة االقتصاد، وهو الذي يعتبر 

اليورو “سجناً ألمانياً”.
وتاب�ع دي ماي�و: “نح�ن كنا جاهزي�ن للحكم فقال�وا لنا 
ال، والس�بب أن وكاالت التصني�ف ف�ي كام�ل أوروب�ا تب�دي 
قلقها بس�بب رجل س�يصبح وزيراً لالقتصاد”. وكان الرئيس 
اإليطال�ي س�رجيو ماتاريال ق�د رفض الموافقة عل�ى اختيار 

وزير لالقتصاد والمالية من المناهضين لليورو.
وخت�م زعيم الحركة الش�عبوية: “لنقلها صراحة: بات من 
غي�ر المفيد التوج�ه إلى مراكز االقت�راع، ألن الحكومات هي 
وكاالت التصنيف واللوبيات المالية والمصرفية. إنهم على ما 

هم عليه ولن يتغيروا”.

بعد فشل تشكيل احلكومة اإليطالية..
 حـزب »اخلمــس نجـوم« يطـالــب

 بعزل الرئيس

         بغداد / المستقبل العراقي

ش�هدت برلي�ن تظاه�رة كبيرة النص�ار حزب 
البدي�ل الش�عبوي المن�اوئ لإلس�الم والالجئين، 
بينم�ا قابلته تظاه�رة أخرى مناوئة للسياس�ات 

المتطرّفة التي يتبعها الحزب.
وتظاه�ر أنصار م�ن ح�زب “البديل م�ن أجل 
الماني�ا” اليمين�ي الش�عبوي م�ن محط�ة برلين 
المركزية إل�ى بوابة براندبورغ التاريخية مرددين 
الش�عارات المفضل�ة له�ذا الحزب: المستش�ارة 
االلماني�ة أنغيال “ميركل يج�ب أن ترحل” و”نحن 
الش�عب”. وخالل مهرجان خطاب�ي، رفض زعيم 
الح�زب اليميني الش�عبوي، يورغ مويت�ن، تدفق 

مزيد من المهاجرين على ألمانيا.
وعل�ى الضف�ة األخ�رى م�ن نهر ش�بري في 
العاصم�ة األلماني�ة، حي�ث مقر مجل�س النواب، 
تجمع آالف الناش�طين النقابيين وسكان عاديون 
وأعضاء في جمعيات وأحزاب تعبيراً عن رفضهم 

لمظاهرة اليمين المتطرف.
اليمي�ن  مس�يرة  الناش�طون  ه�ؤالء  وأرغ�م 

المتط�رف عل�ى تغيير مس�ارها األصل�ي بعد أن 
قطعوا أحد الجسور، ما أجبرها على سلوك طريق 
آخر. وقالت الشرطة إنها اضطرت في أمكنة أخرى 
إلى اس�تخدام الغاز المس�يل للدم�وع للفصل بين 
متظاهري�ن من المجموعتي�ن. وأكد حزب اليمين 
المتط�رف ان حافل�ة تنقل مناصري�ن له تعرضت 

للرشق بالحجارة والطالء صباح األحد.
وردد آالف المتظاهرين المناهضين ش�عارات 
مثل “الدعاية النازية ليس�ت حقاً” أو “برلين كلها 

ضد حزب البديل من أجل المانيا”.    
وخش�ية وق�وع أعم�ال عن�ف، تم نش�ر ألفي 
عنصر أمن، خصوصاً وأن مجموعات من اليس�ار 
اليمي�ن  بتخري�ب مظاه�رة  توع�دت  المتط�رف 
المتطرف. واس�تعادت بياتريكس فون شتورش، 
وه�ي إح�دى قيادي�ات اليمي�ن المتط�رف، أمام 
الحشود العنوان المفضل لحزبها: التنديد بالتهديد 
ال�ذي يطرح�ه اإلس�الم. وقالت فون ش�تورش: 
“الرهان هو على الحرية في مواجهة األس�لمة”، 
ف�ي حين زادت ش�عبية حزبها، الذي اس�تفاد من 
المخاوف التي أثارها وصول أكثر من مليون طالب 

لجوء إلى البالد منذ 2015، غالبيتهم الساحقة من 
المسلمين. وندد كريستيان نوبر )47 عاماً( بقرار 
مي�ركل اس�تقبال المهاجري�ن، مضيف�اً: “لم يعد 
الوضع مقبوالً مع ميركل، إذ تبذر الحكومة مبالغ 
هائلة على الالجئين وتترك مس�نين يعيش�ون في 
ظروف بائسة”. وكان حزب البديل من أجل المانيا 
قد فاز في االنتخابات التشريعية التي جرت في 24 
أيلول الماضي بحوالي 13 في المائة من األصوات 
ودخل البرلمان. ويؤكد هذا الحزب أنه يريد تعبئة 
الشارع ضد المستشارة األلمانية، خصمه اللدود.

وكان�ت قي�ادة الح�زب ق�د صرحت للش�رطة 
أنها تتوقع مش�اركة عش�رة آالف شخص. لكنها 
خفضت توقعاتها هذا األس�بوع مش�يرة إلى أنها 
تراهن على جمع 2500 إلى 5000 متظاهر. وبرر 
الحزب ه�ذا التراجع بخ�وف الكثيرين من التعبير 
علن�اً ع�ن مواقفه�م المؤي�دة خش�ية تعرضه�م 
إلجراءات انتقامية في محيطهم أو مكان عملهم.

وتح�رك المتظاهرون من األح�زاب المعارضة 
منذ أيام على شبكات التواصل االجتماعي ل�”قطع 
الطريق أمام مناصري حزب البديل من أجل المانيا 

وعدم الترك الش�ارع له�م”. ويؤكد معظمهم على 
ض�رورة منع ح�زب اليمين المتط�رف من إيصال 

رسالته من خالل طرق سلمية.
وما يثير قلق الش�رطة هو إع�الن المناهضين 
لحزب البدي�ل من أجل المانيا عل�ى اإلنترنت أنهم 
“يفضل�ون الفوض�ى عل�ى ه�ذا الح�زب”. وتقع 
مواجه�ات بانتظ�ام بي�ن الش�رطيين وناش�طي 

اليمين المتطرف في برلين.
وقال أندرياس كالبيتس من كوادر حزب البديل 
م�ن أجل ألمانيا: “كل ش�خص سيش�ارك في هذه 

التظاهرة يعلم أنها لن تكون هادئة”.
ويش�غل ه�ذا الحزب ف�ي الوقت الحال�ي أكثر 
م�ن 90 مقع�داً ف�ي البرلم�ان وهو أكب�ر أحزاب 
المعارض�ة، بفع�ل االئت�الف الحكوم�ي الذي تم 
التوص�ل إليه بصعوبة بين محافظي أنغيال ميركل 
واالش�تراكيين الديمقراطيين. وفي حين ش�ددت 
الحكومة سياسة الهجرة بشكل كبير في العامين 
الماضيين، يس�تمّر تقّدم “البديل من أجل ألمانيا” 
في استطالعات الرأي وقد قلّص الفارق مع الحزب 

االشتراكي الديمقراطي.

عشرات اآلالف تظاهروا يف برلني مع وضد »البديل«

انقسام يف الشارع األملاين بسبب »اهلجرة« و »التطرف«



مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 4/حجة اذن استصدار جواز

التاريخ 2018/5/28
اعالن

اىل / املدعى عليه / رعد راهي يارس  
بناءا علىل الطلب املقدم من قبل  طالبة حجة 
االذن باسلتصدار جلواز سلفر )زينلب عبلد 
الحسلن  كاظلم( امام هلذه املحكملة فقد 
اصدرت املحكمة حجة اذن بإصدار جواز سفر 
املرقملة 4 يف 2018/5/28 واملتضمنة اصدار 
جواز سلفر للقلارصه )حلوراء( وملجهولية 
محل اقامتك وحسلب رشح املبللغ القضائي 
واشلعار مختلار الكوفلة / حلي الرباكيه لذا 
تقلرر تبليغك بواسلطة صحيفتلن يوميتن 
محليتن رسميتن فعليك الحضور امام هذه 
املحكملة بعلد تبلغك بثالثلة ايلام وعند عدم 

حضورك سوف تصدق الحجة وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
للللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن 
قدم املدعي ) جمعة رسلن جلرب خلف ( طلبا 
يلروم فيله تبديل لقب ملن ) بنلي الم ( اىل ) 
بنلي عقبة ( فمن لديله اعرتاض عىل الدعوى 
مراجعلة هلذه املديريلة خالل ملدة اقصاها 
خمسلة علر يلوم وبعكسله سلوف ينظر 
بالدعلوى وفق احلكام املادة 22 ملن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

للللللللللللللللللللللللللللللللللل
محكمة بداءة خانقن

العدد/ 139/ب/2018
اىل / املدعى عليه/ احمد عيل جميل

أقلام املدعي نلوزاد ظاهر عبد اللله (الدعوى 
البدائية اعاله امام هذه املحكمة  يطالبك  فيه  
مبلغ) 5000( خمسلة االف دوالر امريكي او 
مايعادلهبالدنار العراقي ) 7000000( سبعة 
ماليلن دينلار  بموجب وصل امانله  ولكونك 
مجهوملحالالقامله  يف الوقلت الحارض قررت  
املحكملة تبليغلك بواسلطة صحيفتن محيل 
يوميتن  بالحضور الة هذه املحكمة  يف   يوم 
املرافعه املصادف  يوم 2018/6/3او ارسلال 
من ينوب عنك قانونا وبعكسله سوف تجري 
بحقلك الدعوى غيابيلا   وعلنا وفق القانون0  

مع التقدير.
  القايض

محمد عبد الله سعيد  الجبوري

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1682( الثالثاء  29  آيار  2018 اعالنات5

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان / االمالك املرقم 10043 يف 5/17/    2018 تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري)13( 
مللك     املدرجلة مواصفاتهلا  يف القائمة املرفقة طيا العائد اىل مديرية بلدية املجر الكبري باملزايدة العلنية اسلتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( 
لسلنة 2013املعدل فعىل من يرغب االشلرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان ل    سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنر 
االعالن مسلتصحبا معه التأمينات القانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة   وسلتجري املزايدة الساعة العارشة والنصف صباحا من اليوم االخري من مدة 
االعلالن  ويكلون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة اجلور خدمة 2%  واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم 

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

اعالن
مديريلة شلؤون االحلوال املدنيلة يف 

الديوانية  
أقلام املدعلي )يحيلى عليل صاللح( 
دعلوى قضائية لتبديلل لقبه وجعله 
)البدري( بدال ملن )الحمزاوي( فمن 
لديه حلق االعلرتاض مراجعلة هذه 
املديرية خالل خمسلة عر يوماً من 
تاريخ النر وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق احلكام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسلنه 

. 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

مديريلة شلؤون االحلوال املدنيلة يف 
الديوانية  

 أقام املدعي )خلف زين عبدالحسن( 
دعلوى قضائية لتبديلل لقبه وجعله 
)الشمري( بدال من )ال طالس( فمن 
لديه حلق االعلرتاض مراجعلة هذه 
املديرية خالل خمسلة عر يوماً من 
تاريخ النر وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق احلكام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسلنه 

. 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

مديريلة شلؤون االحلوال املدنيلة يف 
الديوانية  

أقام املدعي )عبداالمري محمد جاسم( 
دعلوى قضائية لتبديلل لقبه وجعله 
)العقابلي( بدال ملن )ابوعبيد( فمن 
لديه حلق االعلرتاض مراجعلة هذه 
املديرية خالل خمسلة عر يوماً من 
تاريخ النر وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق احلكام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسلنه 

. 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

مديريلة شلؤون االحلوال املدنيلة يف 
الديوانية  

أقام املدعلي )طالب محمد جاسلم( 
دعلوى قضائية لتبديلل لقبه وجعله 
)العقابلي( بدال ملن )ابوعبيد( فمن 
لديه حلق االعلرتاض مراجعلة هذه 
املديرية خالل خمسلة عر يوماً من 
تاريخ النر وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق احلكام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسلنه 

. 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

مديريلة شلؤون االحلوال املدنيلة يف 
الديوانية  

 أقلام املدعلي )عبدالحسلن محملد 
جاسلم( دعوى قضائية لتبديل لقبه 
وجعله )العقابي( بدال من )ابوعبيد( 
فملن لديه حلق االعلرتاض مراجعة 
هلذه املديريلة خلالل خمسلة عر 
يوماً من تاريخ النر وبعكسه سيتم 
النظلر يف الدعوى وفق احلكام املاده 
)22( ملن قانلون البطاقله الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

مديريلة شلؤون االحلوال املدنيلة يف 
الديوانية  

 أقام املدعي )سلالم محمد جاسلم( 
دعلوى قضائية لتبديلل لقبه وجعله 
)العقابلي( بدال ملن )ابوعبيد( فمن 
لديه حلق االعلرتاض مراجعلة هذه 
املديرية خالل خمسلة عر يوماً من 
تاريخ النر وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق احلكام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسلنه 

. 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

مديريلة شلؤون االحلوال املدنيلة يف 
الديوانية  

أقلام املدعي )حمزه محمد جاسلم( 
دعلوى قضائية لتبديلل لقبه وجعله 
)العقابلي( بدال ملن )ابوعبيد( فمن 
لديه حلق االعلرتاض مراجعلة هذه 
املديرية خالل خمسلة عر يوماً من 
تاريخ النر وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق احلكام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسلنه 

. 2016
لللللللللللللللللللللللللللللل

 اللواء
هيثم فاضل الغرباوي

مدير الجنسية العام/وكالة
اعالن

مديريلة شلؤون االحلوال املدنيلة يف 
الديوانية  

 أقلام املدعلي )عبدالجاسلم محملد 
جاسلم( دعوى قضائية لتبديل لقبه 
وجعله )العقابي( بدال من )ابوعبيد( 
فملن لديه حلق االعلرتاض مراجعة 
هلذه املديريلة خلالل خمسلة عر 
يوماً من تاريخ النر وبعكسه سيتم 
النظلر يف الدعوى وفق احلكام املاده 
)22( ملن قانلون البطاقله الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

مديرية بلديات بابل
مديرية بلدية االسكندرية 

الشعبة القانونية
العدد/13/ب/2506

اعالن
اىل السيد/موفق سليم عبد

تحية طيبه/ قدمت الينا معاملة الحصول عىل 
اجازة بنلاء للقطعة املرقملة 300/11م9هور 
الخلان ملن قبلل الريكلة معلك بالقطعله 
وملجهوليلة محلل اقامتك حسلب رشح مختار 
منطقلة االسلكان الصناعلي االوىل امللؤرخ يف 
2018/5/24عليله تقلرر تبليغلك بصحيفتن 
محليتلن لغلرض حضلورك اىل مديريلة بلدية 
االسلكندرية خلالل مدة اقصاهلا )7( ايام من 
تاريخ النر وبخالفه سلوف يتم اصدار اجازة 
بناء للريكة هيفاء حميد احمد وفقا للقانون 

مع التقدير
مهندس اقدم

رسول هاشم حاجم
مدير بلدية االسكندرية

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
محكمة بداءة املسيب

العدد/260/ب/2018
اعالن

تنفيذا لقرار هذة املحكمة املتضمن ازالة شيوع 
العقار املرقم )1103/18م9( هور حسن بيعا 
والنتهلاء مرحللة وضع اليلد فقد قلررت هذة 
املحكمة االعالن عن بيع العقار اعاله يف املزايدة 
العلنيلة ملدة ثالثلون يوما تبدا ملن اليوم التايل 
للنلر االعالن فعىل الراغبلن بالراء مراجعة 
هلذة املحكملة يف السلاعه الثانيلة عر ظهر 
اليوم املحدد باالعلالن ويف حالة مصادفة موعد 
املزايدة عطلة رسلمية من ضمن عطل مجلس 
القضاء االعىل فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه 
مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة 
10%من قيمة العقار علما ان رسلوم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
القايض

امري موىس حميد
االوصاف

العقلار عبارة عن عرصله خالية من البناء وان 
مساحة العقار 260م2يقع يف الحي العسكري 
ويف شارع فرعي وان قيمة العقار مبلغ مقداره 
)15/000/000( خمسلة عر مليلون دينار 

فقطالغريها            
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقلام املدعي )عبدالرضا صاللح مهدي( دعوى 
قضائية لتبديلل لقبه وجعله )البدري( بدال من 
)الحملزاوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هلذه املديريلة خلالل خمسلة عر يوملاً من 
تاريخ النر وبعكسه سليتم النظر يف الدعوى 
وفلق احكام امللاده )22( من قانلون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
أقلام املدعلي )حسلن عليل صاللح( دعلوى 
قضائية لتبديلل لقبه وجعله )البدري( بدال من 
)الحملزاوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هلذه املديريلة خلالل خمسلة عر يوملاً من 
تاريخ النر وبعكسه سليتم النظر يف الدعوى 
وفلق احكام امللاده )22( من قانلون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة / 698 / 2018 

اىل املنفذ عليه / عمر حسام الدين محمود / 
مجهول محل االقامة 

لقلد تحقق لهلذه املديرية ملن رشح القائم 
بالتبليلغ يف مركلز رشطة الرسلالة بموجب 
كتابهلم 365421 يف 25 / 3 / 2018 وتاييلد 
املجلس املحيل لحي قضاء املسيب انك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمادة ) 27 ( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ البياع خالل 
خمسلة عر يوما تبدا من اليوم التايل للنر 
بمبارشة املعاملالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك سلتبارش هلذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
اوصلاف املحرر : نفذت الدائنة بتول ياسلن 
احمد قلرار محكملة االحوال الشلخصية يف 
البيلاع ذي العلدد 14317 / ش / 2017 يف 
24 / 12 / 2017 واملتضملن اللزام املديلن ) 
عمر حسلام الدين محملود ( بتاديته النفقة 
املاضيلة للدائنة ) بتول ياسلن احمد ( مبلغ 
مقلدرة ثمانلون الف دينلار شلهريا اعتبارا 
من تاريلخ اللرتك يف 15 / 4 / 2017 ولغاية 
 2017  /  11  /  22 يف  القضائيلة  املطالبلة 
ونفقة مسلتمرة للدائنة اعاله مبلغ مقداره 
مائة وعرون الف دينار شلهريا اعتبارا من 
تاريخ املطالبة القضائية يف 22 / 11 / 2017 

.
املنفذ العدل 

ماجدة معيوف عاشور 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل
مديرية تنفيذ السدة

العدد/226/ت/2015
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ السدة اضبارتها التنفيذية 
اعاله سلهام املدين جاسلم جودة كاظم من 
العقلار املرقلم 3/20/م8الدرعيه واملحجوز 
لقاء طلب الدائنله فضيلة جواد كاظم البالغ 
مقلداره واحلد وعلرون مليلون ومائتان 
وسبعة وعرون دينار فعىل الراغب بالراء 
مراجعلة هلذة املديرية خالل خمسلة عر 
يوملا تبدا من اليوم التايل للنر مسلتصحبا 
معله التامينلات القانونية البالغلة 10%من 
القيمة املقدرة عند وضع اليد وتكون املزايدة 
يف هذة املديرية يف تمام السلاعه الثانية عر 
ظهلر يوم الخامس علر واذا صادف عطلة 
رسلمية تكون املزايدة يف يوم الدوام الرسمي 
اللذي ييل العطلله ويكون تسلديد التامينات 
بموجب صلك مصدق من ملرف الرافدين 
يف السلدة حلرا وعىل املشلرتي جلب هوية 
احوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

خليل كريم منصور
املواصفات

1/موقع العقار ورقمه/يقع يف ناحية السدة 
/رقمه 3/20م8الدرعية 

2/مساحته/7دونم
3/حلدوده واوصافله/ارض زراعيلة كملا 
موضلح يف خارطلة /اوصافله ارض زراعية 
واملحاصيلل  النخيلل  باشلجار  مغروسلة 

املوسمية
4/مشلتمالته/دور عدد 2        5/الشلاغل/

املدين جاسم جودة كاظم
التقديريلة/)10/000/000(  6/القيملة 

عرة مالين دينار للدونم الواحد
7/الوارد السلنوي/)10/000/000( عرة 

مالين دينار

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الكلرخ  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية

العدد 739 / ش / 2018 
التاريخ 28 / 5 / 2018

اعالن
املدعية / سامية تركي احمد  

املدعى عليها / زهراء ناجي خلف     
ملقتضيات حسلم الدعوى الرعية املقامة امام 
هذه املحكمة بالعلدد 739 / ش / 2018 قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالناً يف صحيفتن محليتن 
يوميتن للحضور امامها يف موعد املرافعة يوم 4 
/ 6 / 2018 السلاعة الثامنلة صباحاً ويف حالة 
عدم حضورك او ارسلال من ينوب عنك ستجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 
القايض

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1544 / 2018 
التاريخ 28 / 5 / 2018 

اىل املنفذ عليه / حممد رياض عبد الستار يسكن 
العامرية حملة 628 زقاق 24 دار 13 

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة العامرية 
املرقم 6418 يف 22 / 5 / 2018 ورشح املبلغ وتأييد املجلس 
املحيل لحي العامريلة انك مجهول محل االقامة وليس لك 
موطلن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
استناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمسلة عر 
يوماً تبدأ من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك سلتبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم
قرار محكمة بداءة الكرخ املرقم 1601 / ب / 2017 يف 30 
/ 7 / 2017 واملتضمن الزامك بتأدية مبلغ خمسة مالين 

ومائتي الف دينار عراقي اىل املدعي عياش محيسن عيل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 12/تسجيل مجدد/2018

التاريخ 2018/5/15
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اصلدرت لجنلة تثبيلت العائديلة قرارهلا 
ملحلر  اسلتنادا   2018/5/15 بتاريلخ 
تثبيلت العائديلة امللؤرخ يف 2018/5/15 
والذي يقيض بتثبيلت عائديه العقار املرقم 
)2465( محللة )رشلادية( جنلس العقار 
)دار( ويف االضبلارة املرقمة )12/تسلجيل 
مجلدد/2018( بتسلجيله باسلم طالبلة 
التسلجيل  املجدد العراقية )رجيحه هندي 
فريوز( وفقا ألحكام املادة )49( من قانون 
التسلجيل العقاري رقم )43( لسنة 1971 
املعدل لذا نعلن القرار اعاله بواسطة نره 
يف صحيفتلن محليتن يوميتلن فعىل من 
لديه اعرتاض عىل القرار املذكور خالل مدة 
االعلالن البالغة ثالثون يوما من اليوم التايل 
لتاريلخ نلره يف الصحف املحليلة تقديم 
اعرتاضله لدى رئاسلة محكمة اسلتئناف 
النجف االتحادية  بصفتها التمييزية خالل 
املدة املذكلورة ويف حالة عدم ورود اشلعار 
ملن رئاسلة محكملة االسلتئناف بوقوع 
الطعن علىل القلرار املذكور لدينا فسلوف 
يكلون القرار قد اكتسلب الدرجة القطعية 
وسلتبارش مديريلة التسلجيل العقاري يف 
الكوفة بتسلجيل العقار وفقا لقرار تثبيت 

العائدية حسب االصول
القايض

محمد كامل كرماشة
رئيلس لجنلة تثبيلت العائديلة يف محكمة 

بداءة الكوفة
للللللللللللللللللللللللللللللللللل

تنويه
ورد يف صحيفلة املسلتقبل العراقي بالعدد 
الخلاص  االعلالن   2018/5/22 يف   1677
بمديريلة تنفيلذ النجلف والعائلدة للعقار 

1284/براق 
1 ل ذكلر الجدران  ملبلوخ خطأ والصحيح 

الجدران اسمنت ملبوخ
2 ل ذكلر سللم مغلق سلرياميك والصحيح 

سلم مغلف سرياميك لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
العدد : 333/ت/2018

التاريخ 2018/5/24
اعالن

تبيلع مديريلة تنفيلذ املشلخاب السليارة 
العائلدة للمديلن )قاسلم محملد كتلاب( 
املحجلوزة لقاء طلب الدائلن )محمد عزيز 
مدلول( البالغ خمسلة مالين دينار اضافة 
الراغبلن  فعلىل  واملصاريلف  الرسلوم  اىل 
بالراء مراجعة هذه املديرية خالل عرة 
ايام تبدأ من اليوم التايل للنر مستصحبن 
معهم التأمينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة واملستمسكات الرسمية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمه حسن العبودي
املواصفات :

1 ، النوع /تيوتا كراون ل صالون
2  لرقم السيارة : 49615 ر ل بغداد 

3 ل موديل 1999
4 ل اللون اسود

5 ل املالك / قاسم محمد كتاب
6 ل القيملة املقلدرة ) 3,000,000( ثالثلة 

مالين دينار عراقي
للللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف صلالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة األحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 28/ب/2017
التاريخ 2018/5/22

املدعى عليه / عبد الباقي بدر نارص
اعالن

اقلام املدعلي )اسلعد عبد الصاحلب عيل(  
28/ب/2017  املرقملة  الدعلوى  ضدكلم 
امام هلذه املحكمة والتي يطلب فيها ازالة 
شيوع العقار املرقم 2/64م24 دور قصبة 
سلميكة ولعدم معرفة محل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بواسلطة صحيفتن 
محليتن وعند عدم حضورك يف يوم املرافعة 
املصادف 2018/6/4 او ارسلال من ينوب 
عنك قانونا سلتجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

جاسم محمد داود

 ǦɅȀɅǼȵ Ƃǟ ǠȾǪɆȮȲȵ ǥǼǝǠȞȱǟȿ ȻǠȹǻǟ Ž ǠȾȲɆȍǠȦǩ ǦǱǿǼƫǟ ǧǟǿǠȪȞȱǟ ƘǱǖǩ ȸȝ ȻɎȝǟ ǦȺǲȲȱǟ ȸȲȞǩ
 ɂȲȞȥ ǦɆȺȲȞȱǟ ǥǼɅǟȂƫǟ ǦȩȀȖǣȿ ȯǼȞƫǟ čċČĎ ǦȺȆȱ (čČ) ȷɀȹǠȪȱǟ ȳǠȮǵɉ ǠȪȥȿ ǦȪɆȊȞǣ ǦɅǼȲǣ
 ƃǠǪȱǟ ȳɀɆȱǟ ȸȵ ǟǼǤǩ ȳɀɅ (Ďċ) ǥǼȵ ȯɎǹȿ ǦɆȪøȊȞǣ ǦɅǼȲǣ ǦɅȀɅǼȵ ǦȞǱǟȀȵ ǿǠƶɋǠǣ ƙøǤȡǟȀȱǟ
 ǦȶɆȪȱǟ ȸȵ (%Đċ) ǦȢȱǠǤȱǟ ǦɆȹɀȹǠȪȱǟ ǧǠȺɆȵǖǪȱǟ ȴȾȞȵ ƙǤǶȎǪøȆȵ ȤǶȎȱǠǣ ȷɎȝɍǟ ȀøȊȺȱ
 ɀȅȀǩ ȸȵ ȰȶǶǪɅȿ ǦɅǼȲǤȱǟ ȀȪȵ Ž ȷɎȝɍǟ ǥǼȵ ȸȵ Ƙǹɍǟ ȳɀɆȱǟ Ž ǥǼɅǟȂƫǟ ɃȀǲǪȅȿ ǥǿǼȪƫǟ
 ǿǠƶɍǟ ȯǼǣ ɄȩǠǣ ǼɅǼȆǪǣ ȳɀȪɅ ȷǟ ɂȲȝ ɁȀǹɍǟ ȤɅǿǠȎƫǟȿ ȷɎȝɍǟ ȀȊȹ ǿɀǱǟ ǥǼɅǟȂƫǟ ȼɆȲȝ
 ȼȥɎƝȿ ǦȱǠǵɍǟ ǿǟȀȩ ȨɅǼȎǩ ǸɅǿǠǩ ȸȵ ȳɀɅ ȷɀǭɎǭ ǥǼȵ ȯɎǹ ǼȪȞȱǟ ȳǟȀǣǟȿ ɁȀǹɍǟ ȳɀȅȀȱǟȿ
 ƙȱǼǤȱǟ ȧȀȥ ȼȲȶƠȿ ȰȭǠȺȱǟ ǡǠȆǵ ɂȲȝȿ ȬȲƫǟ ȀǱǠǩ ȸȝ ȷɎȝɍǟ ǻǠȞɅȿ ɎȭǠȹ ȀǱǖǪȆƫǟ ƎǪȞɅ
 ȼȱ  ǳǠȶøȆȱǟ ȳǼȝȿ ȼǩǠȹǠȵǟ ǥǿǻǠȎȵ Ƃǟ ǦȥǠȑǟ Ȭȱǽ ɂȲȝ ǦǤǩȀǪƫǟ ɁȀǹɍǟ ȤɅǿǠȎƫǟ ǦøȥǠȭȿ

ǦȪɆȊȞǣ ǦɅǼȲǣ ǦɅȀɅǼȵ ȀȪȵ Ž ǥǼɅǟȂƫǟ ȷɀȮǪȅȿ ǟǻǼƭ ǥǼɅǟȂƫǠǣ ȯɀǹǼȱǠǣ
 ǧǟǿǠȪȞȱǟ

 ďēĐ  ǦȶȩȀƫǟ ǦȞȖȪȱǟ ɂȲȝ ǥǼɆȊƫǟ (ďĒȿďđȿĐȿďȿĎȿčȿČ ) ǦȶȩȀƫǟ ƙȭǠȭǼȱǟ ƘǱǖǩ /Č
   ǦȪɆȊȞǣ

 (Ďč ȿĎČȿ čĎȿ čč) ȰȆȲȆǪȱǟ ȷǟ ǠȶȲȝ (Ďč) Ƃǟ (ČĐ) ȸȵ ǦȶȩȀƫǟ ƙȭǠȭǼȱǟ ƘǱǖǩ / č
ǦȪɆȊȞǣ đĐċ ǦȶȩȀƫǟ ǦȞȖȪȱǟ ɂȲȝ  ǥǼɆȊƫǟ  ǥǼǵǟȿ ȷǠȭǻ ƎǪȞǩ ƙȲȆȲȆǩ Ȱȭ

 đďċ ǦȶȩȀƫǟ ǦȞȖȪȱǟ     ɂøȲȝ ǥǼɆøȊƫǟ (ďċ) Ƃǟ (ĎĎ) ȸȵ ǦȶȩȀƫǟ ƙȭǠȭǼȱǟ ƘøǱǖǩ /Ď
    ƆǟȂƜ

ǦȪɆȊȞǣ đđē ǦȶȩȀƫǟ ǦȞȖȪȱǟ ɂȲȝ ǥǼɆȊƫǟ  ȷȂƯ ǠȽǽǠơɍ ǦȥȀȡ ƘǱǖǩ / ď
ǦȪɆȊȞǣ čđ ǦȶȩȀƫǟ ǦȞȖȪȱǟ ɂȲȝ ǼɆȊƫǟ (Č) ȴȩǿ ƔɅȀȮȹɀȮȱǟ ȬȊȮȱǟ ƘǱǖǩ / Đ

جلنة البيع واالجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 208 

التاريخ: 21/ 5/ 2018

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

ء /مدير بلديات حمافظة نينوى

اعالن اول )60( 2018/5/26

بدل التقدير)السابق( رقما المساحةرقم العقار وموقعهنوع الملكالبلديةت
وكتابة )للسنة الواحدة( 

بدل التقدير)الحالي( رقما 
مدة   الغرض من التأجيروكتابة )للسنة الواحدة(

المالحظاتالتأجير

المجر 1
الكبير

ورشة 
700000سبعمائة الف 200م6032/112عمل

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 2
الكبير

ورشة 
700000سبعمائة الف 200م5997/112عمل

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 3
الكبير

ورشة 
700000سبعمائة الف 200م6037/112عمل

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 4
الكبير

ورشة 
700000سبعمائة الف 200م6031/112عمل

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 5
الكبير

ورشة 
700000سبعمائة الف 200م6043/112عمل

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 6
الكبير

ورشة 
700000سبعمائة الف 200م6026/112عمل

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 7
الكبير

ورشة 
700000سبعمائة الف 200م6039/112عمل

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 8
الكبير

ورشة 
700000سبعمائة الف 200م6027/112عمل

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 9
جزء من الفضلة حانوتالكبير

1500000 مليون 9م2المرقمة 1605
وخمسمائة الف دينار

1200000مليون ومئتان 
الف دينار

حسب قانون 21 لسنة 
2013

ثالث 
سنوات

المجر 10
جزء من الفضلة حانوتالكبير

1500000 مليون 9م2المرقمة 1605
وخمسمائة الف دينار

1200000مليون ومئتان 
الف دينار

حسب قانون 21 لسنة 
2013

ثالث 
سنوات

المجر 11
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صحة الكرخ  تعلن اجراء »عملية معقدة« لتبديل 
الصامم االكلييل ملريضة تبلغ من العمر »65« عامًا

    بغداد / المستقبل العراقي

تمك�ن فريق طبي متخصص يف جراحة القلب و الصدر من اجراء 
عملي�ة معق�دة وممي�زة لتبديل الصم�ام اإلكلي�ي  ملريضة تبلغ 
م�ن العم�ر )65( عام  قليلة الوزن يف مركز اب�ن البيطار لجراحة 

القلب.
ذكر رئيس الفريق الطبي اخصائي جراحة القلب والصدر الدكتور 
ي�ارس عبد الجبار الش�مري، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه أن املريضة ادخل�ت للمركز وكانت تعان�ي االختناق 
وصعوب�ة التنفس حي�ث تبني انها مصابة بالعج�ز القلب املزمن 
وتمتلك كلية واحدة تعم�ل فقط يف الجهة اليمنى والكلية االخرى 
فيه�ا ضمور فضال ع�ن اصابتها بالتهاب الكب�د الفايرويس نوع 
)C( و تعاني من عدم انتظام عمل الغدة الدرقية مع وجود اورام 
ف�وق املبيض والرحم واجري�ت للمريضة الفحوص�ات الرسيرية 
واملختربي�ة واالش�عاعية وااليكو ع�ى وجه الرسع�ة ومن خالل 
نتائج الفحوصات والتشخيص تبني وجود تلف يف الصمام االكليي 
باإلضاف�ة اىل االم�راض املزمنة حيث ق�رر الفري�ق الطبي اجراء 
عملية جراحية لتبديل الصمام وبعون الله تكللت العملية بالنجاح 
حيث تم تبديل الصمام االكليي بصمام صناعي باستخدام ماكنة 
القلب والرئة الصناعية واس�تغرقت العملية )3( س�اعات وتعترب 
هذه العملي�ة من النوع املتميز واجري�ت بوقت قيايس واملريضة 
بحال�ة صحية جيدة وتكون الفريق الطبي من اختصاص جراحة 
القل�ب ورئي�س فريق ماكن�ة القلب والرئ�ة الصناعي�ة الدكتور 
)حس�ني الزبي�دي( واخصائية التخدير ورئيس�ة فري�ق التخدير 
الدكت�ورة )رسى كنع�ان( وامل�الكات الطبية والصحي�ة يف صالة 

العمليات والعناية املركزة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين عن تحديث قائمة املشمولني بسلفة الثالثة 
ماليني دينار للمتقاعدين }املدني، العسكري{.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »تم تحديث أس�ماء املش�مولني بس�لفة الثالثة 
ماليني دينار من املتقاعدين لتضاف لها أس�ماء جديدة من حملة 

بطاقات الدفع االلكرتوني«.
وأش�ار اىل ان�ه »بإم�كان املتقاعدين ملعرفة ش�مولهم بالس�لفة 

,».»http://www.qicard.net/pla الدخول عى الرابط اآلتي

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلية يف حكومة اقليم كردس�تان، أمس االثنني، 
ان�ه يجب فحص }هزاز{ الس�يارات التي تس�تورد م�ن االمارات 

والواليات املتحدة اىل اقليم كوردستان.
وبحس�ب كتاب رس�مي صدر عن وزي�ر الداخلية كريم ش�نكايل 
بتاري�خ 14 اي�ار 2018، ت�م توجيهه اىل جمي�ع مديريات رشطة 
املرور يف املحافظات واالقضية باقليم كردس�تان، فان اي س�يارة 
مس�توردة مس�تعملة وخاص�ة من }دب�ي وامري�كا{، يجب قبل 

تسجيلها اجراء فحص PVI لها، اي فحص الهزاز«.
وذكر املتحدث باسم رشطة املرور باربيل فاضل حاجي ان »القرار 
ال ياخذ موديل السيارة بعني باالعتبار، الن السيارة حتى لو كانت 

موديل 2018 يجب اجراء الفحص لها«.
وقال حاجي ان »املخاوف تتالىف بصدور هذا القرار حول السيارات 
املس�تعملة املس�توردة التي اما ابوابها معطل�ة او بالون الوقاية 

منفجر او مقطوع«.
واوض�ح ان »القرار يدخ�ل حيز التنفيذ اعتبارا م�ن اليوم االثنني 

28 ايار 2018«.

    البصرة / السمتقبل العراقي

بح�ث قائ�م مق�ام قض�اء الزب�ر عباس 
ماهر مع محافظ البرصة املهندس أس�عد 
العيدان�ي فتح مكتب خاص بالتش�غيل يف 

قضاء الزبر .
وقال » ماهر  انه بحث مع محافظ البرصة 
العيدان�ي فت�ح مكت�ب  أس�عد  املهن�دس 
للتش�غيل يف قضاء الزبر يتم أعتماده من 
قب�ل وزارة النف�ط ورشكة نف�ط البرصة 
،مش�راً اىل أن محافظ الب�رصة وافق عى 
ان يكون التش�غيل ضمن الح�دود اإلدارية 
لقض�اء الزب�ر ويش�مل التش�غيل ايض�اً 
مناط�ق ام ق�رص ، وس�فوان ،والرميل�ة 
، والش�عيبة وخ�ور الزب�ر،  حي�ث تكون 
جميعها مس�جلة يف مكتب تشغيل الزبر ، 

مبيناً انه عى كافة الرشكات العاملة سواء 
كان�ت الحكومي�ة او النفطي�ة والرشكات 
الساندة ورشكات الخدمات ان تقوم برفع 

عدد الوظائف ونوعها .
وأوض�ح » ماه�ر ان هن�اك كتاب رس�مي 
ص�در من محافظ البرصة املهندس أس�عد 
العيدان�ي يتضم�ن توجي�ه رشك�ة نف�ط 
الب�رصة بمخاطب�ة كافة الجه�ات لغرض 
رفع عدد الوظائف ونوعها ليتس�نى اعالن 
هذه الوظائف بشفافية وصورة حيادية .

كما بحث محافظ البرصة املهندس أس�عد 
العيدان�ي م�ع وفد يمث�ل رابط�ة املعلمني 
تثبيته�م  موض�وع  العق�ود  واملدرس�ني 
ع�ى املالك الدائ�م وفق الضواب�ط اإلدارية  
القانونية .وقال«ممثل املعلمني واملدرسني 
العق�ود يف البرصة صادق حس�ني الحجاج 

ان�ه تط�رق عق�ب أجتماعه م�ع محافظ 
البرصة املهندس أس�عد العيداني موضوع 
تثبيت املعلمني واملدرسني العقود عى املالك 
الدائ�م وفق الضواب�ط القانونية  واإلدارية 
،مش�راً اىل ان محافظ البرصة اكد انه من 
الداعم�ني واملش�ددين ع�ى رضورة تثبيت 
املعلمني واملدرس�ني العقود ملا لهم من دور 

مهم يف العملية الرتبوية .
وتاب�ع »الحجاج ان الرابط�ة قدمت  طلب 
اىل محافظ البرصة لغرض احتساب الراتب 
للمعلمني واملدرس�ني العقود خالل العطلة 
الصيفي�ة ،مبيناً ان محاف�ظ البرصة ابدى 
تعاونه التام مع الرابطة حيث سيتم تقديم 
طلب اىل مجلس املحافظة لغرض احتساب 
الرواتب للمعلمني واملدرس�ني العقود خالل 

العطلة الصيفية .

حمافظ البرصة يبحث مع قائم مقام قضاء الزبري فتح مكتب لتشغيل العاطلني عن العمل
ناقش مع رابطة املعلمني واملدرسني العقود موضوع تثبيتهم على املالك الدائم

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغ�داد، أمس االثنني، افتتاح 
الشارع الخدمي املحاذي لشارع فلسطني 
قرب دائرة الج�وازات بمنطقة زيونة بعد 

اغالق دام لسنوات عدة.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم باالمانة 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 

من�ه ان »دائرة بلدية الغدير بالتعاون مع 
قي�ادة عملي�ات بغ�داد افتتحت الش�ارع 
الخدم�ي املح�اذي لش�ارع فلس�طني يف 
املحلة 716 بمنطقة زيونة قرب الجوازات 

ومول زيونة و مكتب بريد زيونة«.
واضاف�ت ان » م�الكات الدائ�رة رفع�ت 
الحواجز الكونكريتية القريبة من الدوائر 
الحكومية وكذلك القريبة من مول زيونة 

وكرفانات دائرة الج�وازات وتنفيذ حملة 
لتنظيف الش�ارع وغس�له واعادة تأهيله 

.«
وبينت ان« أمانة مستمرة يف تنفيذ خطتها 
بالتع�اون مع قيادة عمليات بغداد إلعادة 
افتت�اح جمي�ع الش�وارع املغلق�ة ورفع 
الكتل الكونكريتية بعد التحسن الكبر يف 

الوضع االمني للعاصمة » .

أمانة بغداد تعلن افتتاح »شارع خدمي« يف العاصمة بعد اغالق دام سنوات

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
أمس االثنني، عن توفر 40  منحة دراسية 
لنيل شهادتي املاجستر والدكتوراه للعام 
الروماني�ة. الجامع�ات  يف   2019-2018

وقال املدير العام لدائرة البعثات والعالقات 
الثقافي�ة الدكتور صالح الفتالوي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
منح�ت  الروماني�ة   التج�ارة  وزارة  إن 
الطلب�ة األجان�ب 40 منحة دراس�ية لنيل 
شهادة املاجستر لغر املوظفني وشهادة 
الدكتوراه للموظفني وغر املوظفني للعام 
تخصص�ات  يف   2018/2019 ال�درايس 
الط�ب, والعل�وم االقتصادي�ة, واألعمال , 
والعل�وم الزراعي�ة, والدراس�ات التقنية, 
وهندس�ة النفط والغاز.وأضاف الفتالوي 
أن املنح الدراس�ية الرومانية تدرج ضمن 
قناة الزم�االت الخاصة وان وزارة التعليم 
التتحم�ل أي تبع�ات مالية.  وأك�د املدير 
العام ان آخر موعد للتقديم س�يكون يوم 

2018/6/23  عرب الرابط االلكرتوني
.http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq(

التعليم تعلن توفر »40« 
منحة رومانية لدراسة 
املاجستري والدكتوراه

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة االتصاالت ان الش�عبة القانونية يف مديرية إتصاالت 
ذي ق�ار بارشت برفع دعاوى قضائية عى الرشكات واملتس�ببني 
بأرضار البنى التحتية وممتلكات املديرية ومطالبتهم بالتعويضات 

ورفع التجاوزات الحاصلة عليها.
وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه 
»ت�م إس�تحصال مبلغ خمس�ة وعرشي�ن مليون دين�ار تعويضا 
عن األرضار التي س�ببتها إح�دى الرشكات ع�ى الكابل الضوئي 
باإلضاف�ة إىل إقامة أربعة دعاوى مدنية عى دائرتي املاء والطرق 
والجس�ور وصدور قرارات من املحاكم املختصة برفع التجاوزات 

عن العقارات الخاصة باإلتصاالت«.
وأش�ار اىل »صدور قرار قضائي لصالح املديرية بدعوى أجر املثل 

بمبلغ اربعة ماليني و540 ألف دينار«.

االتصاالت ترفع دعاوى قضائية 
ضد املتجاوزين يف ذي قار

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العامة للصناعات الفوالذية احدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن، أمس االثنني، 
عن عقودها املوقعه مع عدد من دوائر ومؤسسات 
الدولة وسعيها للمساهمة يف اعادة اعمار املناطق 
املح�ررة .وقال مدير عام الرشك�ة املهندس جالل 
عباس حس�ني يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أنه اس�تطاعت الرشك�ة ومن خالل 
سعيها املتواصل لتقديم الخدمات اىل كافة قطاعات 
الدول�ة كالكهرب�اء واالس�كان والصح�ة والدفاع 
والداخلية والحش�د الشعبي  ابرام عدد من العقود 
منها عقد مع الرشكة العامة لصناعة االس�مدة / 
الجنوبية العادة تأهيل مسقف الضاغطات بقيمة 
) 130( مليون دينار  وتوقيع عقد  اخر مع رشكة 
املش�اريع النفطية / مرشوع تأهيل غرب القرنة 
وعق�ود مع الرشك�ة العامة للس�منت العراقية / 
معاوني�ة الس�منت الجنوبي�ة لتصنيع السالس�ل 
والزبان�ات معربا ع�ن امله بتوقيع عق�د لتجهيز 
الجهه ذاتها بالكرات الفوالذية .وكشف حسني عن 

ان الرشكة ابرمت عقودا لتجهيز مديريات توزيع 
كهرباء النجف والرصافة بأعمدة كهرباء واعمدة 
مختلف�ة 9 مرت و11 مرت ولديها بعض العقود مع 
صندوق اعمار املناطق املترضرة لتجهيزمحافظة 
صالح الدين ومنطقة ابي غريب بأعمدة الكهرباء  
فض�ال عن عقودها املربمة م�ع رشكة الصناعات 
الحربي�ة العام�ة لتجهيزها بأب�دان قنابر الهاون 
مش�را اىل ان  الرشك�ة تب�ذل جه�ودا مس�تمرة 
للحصول عى عقود التجهيز من خالل مخاطبتها 
للوزارات املعنية كوزارة الصحة بخصوص تجهيز 
االوكس�جني الس�ائل التي ش�كلت بدوره�ا لجنة 
فني�ة لزيارة الرشكة به�دف االطالع عى منتجات 
املعم�ل معرب�ا ع�ن امل�ه ان تتمك�ن الرشكة من 
توقيع عقود اخرى بعد اطالق موازنة العام الحايل 
لتجهي�ز منتجاتها الخاضع�ة للتوكيد النوعي من 
قبل الرشك�ة العامة للفح�ص والتأهيل الهنديس 
وتخضع للس�يطرة النوعية بكافة مراحلها فضال 
ع�ن اس�عارها التنافس�ية .وذكر املدي�ر العام ان 
الرشكة بص�دد توقيع عقد م�ع محافظة النجف 
لتجهي�ز خط ابراج 400 كي يف بعد تقديم الرشكة 

لعرضه�ا يف املناقص�ة الت�ي ت�م اعالنه�ا من قبل 
املحافظة املذكورة بهذا الش�أن .ويف الس�ياق ذاته 
ش�كلت الرشكة ع�دد من اللج�ان الفني�ة لزيارة 
املناط�ق املح�ررة يف محافظ�ات نين�وى واالنبار 
وصالح الدين للمس�اهمة يف اعادة اعمارها وذلك 
بتجهيزها بأعمدة االنارة والكهرباء والجسور كما 

تمت زيارة مصفى بيجي للوقوف عى احتياجات 
املصفى من املس�قفات والكرين�ات وكل ما يتعلق 
باالعم�ال الحديدية ويف الوق�ت ذاته تقوم الرشكة 
وبالتنس�يق مع الرشكة العام�ة للتصميم وتنفيذ 
املشاريع بالتباحث مع وزارة النفط حول امكانية 

مساهمة الرشكة يف املشاريع النفطية .

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر الكهرب�اء املهندس قاس�م محم�د الفهداوي, 
بمكتب�ه يف مق�ر ال�وزارة س�فر اململك�ة االردنية الهاش�مية 
منت�رص الزعب�ي، لبحث س�بل التعاون املش�رتك ب�ني العراق 
واململكة االردنية الهاشمية .ورحب الوزير الفهداوي بالسفر، 
مثمن�اً بذات الوقت دخول الرشكات االردنية للس�وق العراقية 
وخاصة الرشك���ات الراغبة بتنفيذ مش�اريع بمجال الطاقة 
الكهربائية يف العراق.من جانبه، ش�كر س�فر اململكة االردنية 
الهاشمية وزير الكهرباء عى حفاوة االستقبال, مؤكداً بنفس 
الوقت عى التعاون املشرتك بني البلدين من اجل استقرار الطاقة 

الكهربائي�ة يف العراق.من جانب آخر، اس�تقبل وزير الكهرباء 
الرتكي الس�يد فاتح يلدز.وبارك السفر لوزير الكهرباء نجاح 
االنتخابات العراقية ملمارس�ة الديمقراطية التي جرت مؤخراً، 
مش�راً اىل اطر التع�اون املش�رتك والعالقة الت�ي تربط مابني 
الشعبني العراقي والرتكي، مبدياً رغبته يف زيادة حجم التعاون 
ما بني الرشكات الرتكية ووزارة الكهرباء بما سيسهم بخدمة 
قطاع الطاقة الكهربائية.من جانبه، عرب الوزير الفهداوي عن 
ش�كره وتقديره لسعادة الس�فر الرتكي، داعياً اىل بذل املزيد 
من الجهد لتعزيز التعاون البناء بما يخدم مصحلة الش�عبني.

كما شكر السفر الوزير عى حفاوة االستقبال وموكداً تعاون 
بالده مع الشعب العراقي يف كل املجاالت .

وزير الكهرباء يستقبل السفريين الرتكي واالردين لبحث سبل التعاون املشرتك

الصناعات الفوالذية تعتزم ابرام عقود جديدة مع عدد من دوائر الدولة واملسامهة باعامر املناطق املحررة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن محافظ كرمانشاه غرب ايران هوشنغ بازَوند، 
أمس االثنني، عن عزم الحكومة االيرانية عى املصادقة 
عى م�رشوع قانون يمنح التج�ار تخفيضات بهدف 
مساعدة األهايل القاطنني يف حدود البالد.ونقلت وكالة 
االنب�اء االيرانية }ارنا{ ع�ن بازوند قوله انه »س�يتم 
إعادة تش�غيل س�وقني حدودي�ني هما }شوش�مي{ 
و}تيل�ه كوه{ قريباً بعد أن كان ق�د أغلقهما الجانب 
العراقي س�ابقاً«.وأضاف أّن »محافظة كرمانش�اه، 
تتمت�ع حالياً بوجود معربين حدوديني رس�ميني هما 
معرب برويزخان ومعرب خرسوي ومعرب حدودي ثالث 
شبه رسمي ُيدعي معرب }سومار{ تتم معظم عمليات 
تصدي�ر الس�لع االيراني�ة اىل الع�راق عربها«.وأف�اد 
محافظ كرمانش�اه بأّن »عملية التصدير االيرانية اىل 
العراق عرب هذه املعابر الثالثة آخذة يف التصاعد حيث 

بات�ت تمر يومياً الف و60 ش�احنة م�ن معرب برويز 
خان و350 شاحنة من معرب خرسوي و450 شاحنة 

من معرب سومار«.
وع�ن االس�واق الحدودي�ة يف املحافظ�ة ق�ال بازوند 
»لدينا ثالث أس�واق حدودية يف املحافظة وهي }شيخ 
صله{ و}شوش�مي{ و}تيله ك�وه{، تم إغالقها خالل 
إقام�ة اإلنتخاب�ات العراقي�ة االخ�رة وبالتحديد من 
الجانب العراقي لكّن مفاوضات س�فارتنا لدى بغداد 
مع املس�ؤولني العراقيني أّدت اىل إعادة تش�غيل سوق 
ش�يخ صله الحدودي منذ يوم الخميس من االس�بوع 
املايض« مشرا اىل اّن »السوقني املتبقيتني سيتم إعادة 

تشغيلهما بعد شهرين كحد أقيص«.
هذا ويفصل بني محافظة كرمانش�اه االيرانية وبني 
الع�راق خط حدودي بط�ول 371 كيلومرتاً يتضمن 6 
معابر رسمية واسواق حدودية يمر من خاللها نصف 
الصادرات االيرانية غ�ر النفطية اىل العراق تعود عى 
ايران سنوياً بملياري دوالر.وبالنسبة ملوضوع الزوار 
االيراني�ني الذين يدخلون االرايض العراقية بمناس�بة 

ذكرى زي�ارة االربعني ق�ال محافظ كرمانش�اه »لو 
تمت إعادة إفتتاح معرب خرسوي الحدوي أمام الزوار 
االيرانيني ستش�هد املنطقة انتعاشاً، وبغية ذلك بدأت 
مفاوض�ات بني حكومت�ي البلدين التخاذ ق�رار بهذا 
الش�أن فض�اًل عن زي�ارة وف�د عراقي اي�ران إلعادة 
نا بإمكانية فتحه رس�مياً نهاية  فتح ه�ذا املعرب برّشَ
صيف هذا العام«.وكان معرب خرسوي الحدودي اُغلق 
بع�د انتش�ار داعش يف العراق وكان م�ن املقرر إعادة 
فتحه العام املايض لتس�هيل دخول ال�زوار االيرانيني 
لكّن الحكومة العراقية لم تف بوعدها يف هذا الش�أن.

بحسب وكالة }ارنا{.وأعلن محافظ كرمانشاه عن مّد 
الخط الس�ككي الواقع يف املحافظة ايل معرب خرسوي 
الح�دودي حيث تم تخصيص ميزاني�ة حكومية لهذا 
الغ�رض بلغ�ت 10 االف ملي�ار ريال }ال�دوالر يعادل 
42000 ريال ايراني{ ُيضاف اىل ذلك إمكانية تش�غيل 

خط اسالم آباد غرب السككي أيضاً«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية زراعة كربالء تسويق أكثر من 26 الف 
طن من محصويل الحنطة والشعر للموسم الزراعي 
2017-2018 وان عمليات التس�ويق مستمرة ومن 
املؤمل تسويق 34 الف طن حسب الخطة املوضوعة 

من قبل مديرية زراعة كربالء.
وذكر مدير اعالم زراعة كربالء باهر غايل الجبوري يف 

بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه أنه »بلغ 
إجمايل كميات الحنطة املسوقة 26273.780 طنا من 
بينها 24632.680 طنا درجة أوىل و1552.120 طنا 
درجة ثانية 88.980 طنا درجة ثالثة تم تسويقها إىل 
الرشكة العامة لتسويق الحبوب ، فما تم تسويق 38 
طنا و560 كغم من الشعر إىل رشكة مابني النهرين 

العامة للبذور حتى يوم 2018/5/27«. 
واض�اف ان »عملي�ة الحص�اد ب�دأت من�ذ منتصف 

الش�هر املايض وان عملية التسويق الفعي بدأت قبل 
ثالثة ايام من بدء عملي�ة الحصاد، وعملية الحصاد 
تجري وفق ما مخطط لها بعد توفر س�بل نجاحها 
ويف مقدمته�ا توفر الحاص�دات امليكانيكية والبالغ 
عدده�ا 33 حاص�دة 28 منه�ا ت�م اس�تقدامها من 
خارج كربالء » ، مش�را اىل » اعداد خطة تس�ويقية 
ملحصول الحنطة للموس�م الزراع�ي 2017- 2018 
وع�ى مس�توى الش�عب الزراعية وتتضم�ن الخطة 

اس�ماء املزارع�ني واملس�احة املزروعة ل�كل مزارع 
والكميات املتوقع تسويقها«.

واك�د الجبوري ان » مديرية زراعة كربالء س�تحقق 
التزاماتها بخطة التس�ويق للع�ام الحايل امام وزارة 

الزراعة والبالغة 34 ألف طنا ».
واش�ار اىل ان » سعر الطن الواحد من الحنطة درجة 
اوىل يبل�غ 560 الف دينار والدرج�ة الثانية 480 الف 

دينار والثالثة 420 الف دينار«.

إيران تفتتح سوقني حدوديني مع العراق وتعتزم منح التجار ختفيضات

زراعة كربالء تعلن تسويق أكثر من »26« الف طن من احلنطة والشعري

الرافدين يعلن حتديث قائمة املتقاعدين 
املشمولني بسلفة الـ »3« ماليني دينار

داخلية اإلقليم تصدر قرارًا
 بشأن فحص »هزاز السيارات« الواردة 

من اإلمارات وأمريكا
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املجد يكتب بممحاة!
          محمد الحداد

كلُّ األحج�اِر الت�ي صنع�ت الحض�اراِت الكربى 
الجث�ِث  وعظ�ام  بالدم�اِء  طينُته�ا  ُعجن�ْت 

والجماجم..
كلُّ آي�اِت الن�ِر واالحتف�اء بصانع�ي التاريخ 
ُكتبت س�طوُرها بدماِء األبرياء وترنمت ألحاُنها 

بنواِح القتىل..
العلوُّ رديٌف أبديٌّ للسقوط..ال تعلو راياُت النِر 

أبداً بغرِي سقوٍط مجاني وحتمي للقرابني..
يزامُن ه�ذا ذاك ويرافقُه ويوازيه وال مناَص من 
ذل�ك أبداً فاملجُد ُيكتُب بممحاٍة القلَب لها وكتابة 
املحِو ه�ذِه هي التي ضمنت الخلوَد لألمم طواَل 
التاريخ ألنها كانت تتم دائماً بسطوِة املوِت الذي 

يمحو الحياَة ذاَتها.
ماذا يريد بوتني تحديداً من هذِه الحرِب املستعرة 
يف س�وريا منذ ثماِني سنوات من دوِن أيِة بارقِة 

أمٍل 
الطفائها؟

ما ش�كل النر الذي يسعى النجازِه فيها؟وما 
صورة التاريخ الذي يطمُح يف كتابته؟

من�ذ وق�ٍت مبكر من حيات�ِه السياس�ية خطَط 
بوت�ني أن يك�ون زعيم�اً مغاي�راً يتح�دث عنُه 

التاريُخ طويالً..
وكان ال ب�د م�ن ابتداِع ط�رٍق ذكية يرس�ُم بها 
ش�كل ذل�ك الطموح الجام�ح م�ن دوِن أن يثرَي 
حفيظة الرتاكم األرثي ال�رويس الكبري ومن غرِي 
أن تدوَس خطواُت التغيري عىل هيبِة الخصوصية 

االيديولوجية 
الروسية..

وكان ذلك يس�تلزُم ابتداًء خلق ص�ورٍة مختلفة 
لش�كل تلك الدول�ة املغاي�رة بطريقٍة تتناس�ُب 
تماماً م�ع طموح بوتني الجام�ح لكنها تحفظ 
للدساترِي املوروثِة قدس�يتها وللقواننِي حرمتها 

يف الوقِت ذاته..
ل�م يكن األم�ر يخلو من مقامرٍة تش�بُه تجديفاً 
يش�ق طريقُه ضد التيار وسط بحاِر املستحيل..

لكنَّ مقامرًة مثل هذِه كانت تس�تحق املجازفة 
بالفع�ل من أج�ل صناع�ِة تاري�ٍخ رويّس جديد 

سيلتقي حتماً بتاريِخ بوتني الشخيص..تاريخان 
ال يتطلُب بناؤهما يف بديهياِت السياسِة والُحكم 
إال انفتاحاً وتوس�عاً وهيمنة ال بد أن ُتهرَق فيها 

مزيٌد من الدماء..
يف تل�ك األثناء كان الش�عُب الرويس ع�ىل املوعِد 
تمام�اً م�ع زعيم�ِه التاريخ�ي الجدي�د والتقى 

الُحلمان 
معاً..

ُحل�ُم رجٍل قرَر أن يكوَن حجم�ُه أكرب بكثري من 
الدولِة التي خطَط طويالً يف الرتبِع عىل عرشها..

وُحلُم ش�عٍب كان متعطشاً إىل والدِة زعيٍم جديد 
يكون امتداداً تاريخياً لستالني 

ولينني..
ونجَح األمُر أخرياً..بصَم الشعُب وصفَق ورقَص 
وابتهَج طويالً عىل وقِع طبول الحرب ألنهم رأوا 

يف بوتني حلماً حقيقياً تجسَد أمامهم 
بصورِة رجل..

وحينما تلتقي األوهاُم باألحالم تمتلُك الش�عوُب 
سطوًة عجيبة لطاملا ُشيدت بها أكرب الحضارات 
وولد من رحمها أقوى الزعماء يف نفس الوقت..

ولكي يلد رحُم األمِة زعيم�ًا تاريخياً واحداً ال بد 
من حفلِة نحٍر مجنونة تراُق فيها الدماُء فرحاً 

بوالدته..
منط�ُق البق�اِء لألقوى وس�ط غابتنا املوحش�ة 
هو الذي جعَل من ه�ذِه املعادلة الغبية صالحة 
لالستعمال حتى اليوم وال غرابة يف ذلك أبداً فِمن 
ه�ذا الط�ني األزيل ذات�ِه صنعنا أس�اطرينا كلها 
قديمه�ا وجديدها ونحتنا أس�ماءهم عىل رخاِم 

املجد.. 
وهكذا كان ُيخلُق األباطرة والقيارصة والعظماء 

طوال التاريخ.
يف لعبِة املجِد املبلِل بالدم هذِه كانت كلُّ حساباِت 
الحقل والبيدر بمخاطره�ا ومفاجآتها متوقعة 

سلفاً أمام قير القرن الحادي والعرشين 
الجديد..

كلًّ فخاِخ الغابة سواء الظاهرة منها أو املخفية 
الت�ي يمك�ن أن تفاجئ�ُه ال�دروُب به�ا كان�ت 
محس�وبة أيضاً منذ بواكري الحرب املس�تعرة يف 
س�وريا ولم يكن ثمة خياٌر آخر إال ركوبها وهذا 

ما حصل تماماً..

ووحده�م الس�وريون كان�وا الخ�ارس األكرب يف 
تلك اللعب�ة ألن األقداَر حرشتهم رغماً عنهم بني 
موتني أحالهما مرٌّ ول�م تمنحهم أي فارٍق ُيذكر 

يف اختياِر أيٍّ منهما..
لذا استمرت دوامة الخراب السوري حتى اليوم..

ولنذك�ر فق�ط أن تفاصي�ل كث�رية كانت تصب 
تمام�اً يف صالح بوتني تتصدرها ثماُني س�نواٍت 
نادرة من أكث�ِر وأغرِب حاالت الضعف األمريكي 

عىل االطالق أثناء الحقبة 
األوبامية.. 

يضاف إىل ذلك حفالت الدم االرهابية التي طالت 
مس�احاٍت كب�رية م�ن أورب�ا ب�كل فوضويتها 
العارم�ة التي رضبت دولها وأربكت حس�اباتها 
كث�رياً والت�ي تزامن�ت م�ع تداعي�اِت املأس�اة 
السورية وانعكاس�اتها الكارثية سياسياً وأمنياً 

واقتصادياً واجتماعياً عىل أغلب دول أوربا..
يف  الواض�ح  ال�رويس  النج�اح  إىل  باالضاف�ة 
الس�يطرة التامة ع�ىل ترويض وتطوي�ع أغلب 
الق�وى املتناحرة وس�ط حلبة امليدان الس�وري 
رغم التباين الص�ارخ يف مرجعياتها وتوجهاتها 

وأهدافها..
كل تل�ك التفاصيل وغريها كان�ت ترمي بالثمار 
الطازج�ة يف الس�الِل البوتينية حراً وس�هلت 
كث�رياً من اتم�اِم حل�م الصع�ود يف س�لم املجد 
وخدم�ت مرشوع�ُه الجدي�د يف اس�تعادِة كريس 
الص�دارة العامل�ي وإعادِة رس�م صورة روس�يا 
العظمى ومع أن تلك اللعبة الخطرية لم تكن تمثل 
للروس يف يوٍم من األيام نزهة ربيعية هانئة لكن 
م�ن الواضح أن بوتني راٍض تماماً حتى اآلن عىل 
نتائج تلك الحرب بكل أهوال السيناريو الكارثي 
الذي يرسُم هناك بدقٍة متناهية ويجد آثارُه عىل 

هيئِة نجاٍح رويّس فصيح عىل أرض 
الواقع.

أغ�ىل وأس�مى صفح�ات التاريخ هي تل�ك التي 
تكتبتها الدماء لذا س�تظل ماكنة الحرب املدمرة 
تدوُر وتدور لتخلَف آالف املوتى وماليني املرشدين 
وستظل أصابُع املوت تمسُك بممحاتها القاسية 
لتمس�َح الحياة وتكت�َب املزيد م�ن تاريخ املجِد 
والخل�ود ال�ذي ال يمكن أن يتنف�َس بقاءُه بغري 

املوت والدماء.

ملاذا العراق يشبه األسكا؟الديمقراطية ورهان املستقبل
          عــلــي حــســن الفــواز

   الذهاب اىل املس�تقبل هو الرهان السيايس الوحيد 
أم�ام الكتل واالح�زاب العراقية، وبعكس�ه فإّن أي 
خيار آخر س�يكون كارثيا يف الحسابات السياسية 
واالقتصادية، وحتى األمنية، فما شهدته االنتخابات 
الربملانية الجدي�دة من تعقيدات وش�كوك وعزوف 
عك�س كثريا من ه�ذه الهواجس، وحت�ى نتائجها 
بدت للبعض وكأنها أش�به بصح�وة للديمقراطية، 
حيث تنوعت الخيارات، وذهب الجمهور اىل محاولة 
تجاوز واقع تكرس�ت بعض مظاهره منذ خمسة 

عرش عاما.
فرغ�م محدودية التغيري يف الخارط�ة الربملانية، إاّل 
أّن ماجرى يؤرش م�دى الحاجة اىل الرهان عىل هذا 
املس�تقبل، وعىل النظر اىل الدولة كمؤسسة تحتاج 
اىل إدارة رشيدة، وعىل النظر اىل املجتمع وحاجته اىل 
منظومة كاملة م�ن التنميات البرشية والخدماتية 
والتعليمي�ة والثقافية والسياس�ية، وهي أمور من 
الصعب التعاطي معها دون وجود س�لطات فاعلة 
عىل املستوى  الترشيعي والرقابي، ودون وجود بناء 
مؤس�ي فاعل عىل املس�توى التنفيذي/ الحكومة 
االتحادية، ودون وجود جهاز قضائي مهني وقادر 
عىل ضبط معايري ادارة الدولة وحمايتها، فضال عن 
الحاجة اىل مجتمع مدني حقيقي وحر، وقادر عىل 
املشاركة والنقد، وعىل صياغة الرأي العام الضاغط 

والفاعل واملؤثر.
الدولة والديمقراطية

الديمقراطي�ة والديمقراطيون ثنائي�ة الزمة، لكن 
العمل عىل صناعة البيئة الديمقراطية هو مايجعل 
ذل�ك الثنائي أكثر واقعية، وأكثر تعبريا عن حاجات 
الدولة الوطنية، وعن بنائها العقالني واملؤسساتي، 
إذ تعني هذه البيئة جميع العوامل والوسائط التي 

من شأنها أْن ُتعطي للديمقراطية قوتها ومنعتها، 
وتع�زز الثق�ة بها م�ن قب�ل الجمه�ور، فما حدث 
يف الش�ارع االنتخاب�ي من عزوف عن املش�اركة يف 
االنتخاب�ات كان مرّده عدم الثق�ة بالديمقراطية، 
وتك�رّس مظاه�ر األزم�ة والعج�ز والفس�اد التي 
اقرتن�ت بال�دورات الس�ابقة وضعفه�ا يف التعبري 
عالقة الدولة بالديمقراطية، فالدولة ظلت ضعيفة 
وعاجزة، والديمقراطية ظلت محل ُش�بهات، وهو 
م�ا انعكس عىل األداء الحكومي، حيث كان ضعيفا 
ومحدودا، عىل مس�توى تأمني االمكانات للنهوض 
باملس�ؤوليات التنموي�ة والسياس�ية والخدماتية، 

وإدارة امللفات املعقدة بمهنية حقيقية..
إّن بناء الدولة، أي البناء الحقوقي القيمي والتنمي 
هو التحدي األكرب لل�دورة االنتخابية الجديدة، وملا 
ينبثق عن تحالفاتها من حكومة يمكنها  مواجهة 
تحديات مرحل�ة ما بعد داعش، فإذا كانت حكومة 
الس�يد حي�در العب�ادي قد انج�زت مهم�ة وطنية 
كب�رية عرب االنتص�ار الناجز عىل داع�ش، وتحرير 
امل�دن العراقية م�ن الجماع�ات االرهابي�ة، فضال 
عن سياس�تها يف االنفت�اح الدبلومايس عىل املحيط 
العربي، ف�إن املرحل�ة القادمة هي مرحل�ة اعادة 
البن�اء واالعمار، ومواجه�ة ما تداعى م�ن الواقع 
االجتماعي والخدماتي، وأحس�ب أّن هذه املواجهة 
س�تكون الجزء األكرب والحقيقي م�ن الرهان عىل 
املس�تقبل، وع�ىل تعزيز مس�ار الدول�ة وتجربتها 

الديمقراطية.
فاع�ل  بحض�ور  املاضي�ة  املرحل�ة  اقرتن�ت  لق�د 
للمؤسس�ة االمني�ة، ع�ىل مس�توى تحري�ر املدن، 
وحماية األم�ن الداخيل، وتعضي�د الوحدة الوطنية 
وقوتها من خالل عمل تلك املؤسسة، وعرب حلقاتها 
وتش�كيالتها املتع�ددة، بما فيها الحش�د الش�عبي 
ال�ذي كان عنوان�ا للفخر، ولاليمان بروح الش�عب 

ومسؤولياته يف مواجهة التحديات الكربى، والتالزم 
مابني املرشوعية املؤسسية الدستورية، والرشعية 
الديني�ة التي كانت لفت�وى املرجعية العليا أثرها يف 

تقعيد املعنى القيمي لهذه الرشعية وملسؤوليتها.
املرحل�ة القادم�ة التنفصل عن ما س�بقها، لكنها 
وب�رشوط  تاريخي�ة،  بعوام�ل  أيض�ا  محكوم�ة 
اجتماعي�ة وسياس�ية واقتصادي�ة وحت�ى امنية، 
والت�ي تس�تدعي مأسس�ة العم�ل األمن�ي بإطاٍر 
وطني وقانوني ودس�توري، وم�ن خالل جملة من 
االج�راءات التي تكفل ذل�ك، ومنها البن�اء املهني، 
وح�ر الس�الح بي�د مؤسس�ات الدول�ة فق�ط، 
واخض�اع الجمي�ع اىل القانون الوطن�ي، مع األخذ 
بع�ني االعتبار تأم�ني كل االس�تحقاقات والرواتب 
التي تخّص العاملني يف هذه املؤسس�ات والتعاطي 
القانوني مع عوائل شهداء املؤسسة االمنية ومنهم 
ش�هداء الحشد الش�عبي، وحماية وعالج الجرحى 

منهم، وتأمني الخدمات الطبية الالزمة لهم.
هذه التحققات هي الس�ياق الحقيقي الذي تتبدى 
فيه أنس�نة الدول�ة، وأطر بناء رشعيته�ا، وتعزيز 
ثقة الناس بها، فضال عن دعم وظيفتها القانونية 
يف مواجه�ة ارهاب الفس�اد، وقطع دابر جماعاته، 
من خ�الل العمل القانون�ي واألمني، وع�رب ابتكار 
الوس�ائل األكثر فاعلية، عىل مستوى تنظيم العمل 
امل�ريف، وفضح ط�رق تبييض االم�وال، وتهريب 
العملة، واالثراء غري املرشوع، والتي تحّولت لألسف 
اىل)اخطب�وط( مرع�ب بات يهدد البن�اء املجتمعي 
والسيايس، وحتى الديمقراطي، من خالل ايجاد ما 
يمكن تسميته ب)املال السيايس( أو)املال األبيض( 
ال�ذي ُتش�رتى به الذمم، والذي س�يكون مس�ؤوال 
ع�ن خلق مافيات فس�اد تملك ق�وة العنف يف اثارة 
كثري من املش�كالت املعقدة التي ته�دد بناء الدولة 

ومسارها اىل املستقبل.      

           لقمان الفيلي 

 خ�الل زيارت�ي األخ�رية إىل الوالي�ات املتح�دة 
إللق�اء  الوالي�ات  بع�ض  زرت  األمريكي�ة, 
الع�راق وتط�وره  مح�ارضات ح�ول وض�ع 
الديمقراطي. وكان موضوع هذه املحارضات 
»ع�راق م�ا بع�د الح�رب: م�ا ه�و الق�ادم«. 
وش�ملت الرحلة زي�ارة ملدينتني رئيس�يتني يف 
والي�ة أالس�كا، عاصمته�ا التجاري�ة أنكورج 
وعاصمتها السياس�ية جونو. وعىل الرغم من 
أن محارضات�ي وحديث�ي االعالمي كانت تركز 
ع�ىل الع�راق، إال أنني كنت أيض�ا حريصاً عىل 
التعلم م�ن تجربة أالس�كا نفس�ها املتمثلة يف 
وجود اقتصاد ريعي تعتمد فيه الدولة يف غالبية 

إيراداتها عىل إنتاج النفط وتصديره
ونتيج�ة لذل�ك، التقيت بمس�ؤولني رئيس�يني 
يف إدارات الطاق�ة واملالي�ة للوالي�ة. م�ن املفيد 
أن نتذك�ر أن العدي�د م�ن مالم�ح ال�دول التي 
تعتم�د بش�كل كبري عىل تصدي�ر النفط تطبق 
ع�ىل أالس�كا أيضاً. فيم�ا ييل بع�ض الحقائق 
وال�دروس املفي�دة التي يج�ب ان نتعلمها من 

أجل وضعنا العراقي. 
• يحص�ل املوظف�ون الحكومي�ون ع�ىل أجور 
سخية لساعات العمل اإلضافية )بمقدار راتب 
ونص�ف ( ألكثر من ثماني س�اعات من العمل 

يف يوم واحد.
 • الح�د األدن�ى لألج�ور يف أالس�كا ه�و 9.84 
دوالر يف الس�اعة وهو أعىل من معظم الواليات 

األمريكية األخرى. 
• تتخ�ىل الدولة عن رضيب�ة املبيعات ورضيبة 
الدخل ملواطنيها، ولديها أدنى نظام رضائب يف 
الواليات املتحدة. • بلغ معدل البطالة يف الدولة 

7.3 باملئة ، وهو أعىل من املعدل الوطني البالغ 
4.1 باملئة.

• خالل تش�ييد خ�ط أنابيب ترانس أالس�كا يف 
السبعينيات من القرن املايض، غمرت رشكات 
النفط خزين�ة الوالية باألموال املدفوعة مقابل 
عق�ود اإليج�ار الستكش�اف وتأم�ني حق�وق 
الحف�ر. وقد تم رصف املبلغ ال�كيل البالغ 900 

مليون دوالر يف غضون بضع سنوات.
 • عندما اكتمل خط االنابيب أدرك سكان أالسكا 
أنهم عىل وش�ك الحصول ع�ىل الكثري من املال 
من النفط. وكانوا يرغبون يف تحس�ني دخلهم 
القوي القادم من هذه الخطوط، ولكن دستور 
الوالية الخاص بهم لم يسمح بتخصيص أموال 
يف هذا املجال. لذلك صوت سكان أالسكا يف عام 
1976 ع�ىل تعديل الدس�تور )مقتطف أدناه( 
لوضع ما ال يقل عن 25باملئة من أموال النفط 
ب�)الصن�دوق  ُس�مي  يف صن�دوق مخص�ص 
الدائ�م(، وه�ذا م�ن ش�أنه أن يوف�ر األم�وال 
لألجي�ال القادم�ة عندما ال يع�د النفط مصدر 
دخلهم الرئيس. دس�تور أالسكا املادة التاسعة 
، الفق�رة 15، صندوق أالس�كا الدائم. }}يجب 
أن يك�ون ما ال يق�ل عن 25باملئ�ة من إجمايل 
إيجارات عق�ود التأجري التموي�يل، والعائدات، 
وعائدات البيع اإلجباري، ومدفوعات اقتس�ام 
العائ�دات املعدني�ة الفيدرالي�ة واملكافآت التي 
تتلقاها الدولة يف صندوق دائم، يستخدم رأس 
مالها فقط من أجل تلك اإليرادات. االستثمارات 
املنتجة بش�كل محدد واملعينة من قبل القانون 
الصن�دوق  الس�تثمارات  مؤهل�ة  باعتباره�ا 
الدائ�م. ت�ودع جميع إيرادات الصن�دوق الدائم 
يف الصن�دوق العام م�ا لم ين�ص القانون عىل 
خ�الف ذل�ك{{. • ب�دأ إنت�اج النفط يف أالس�كا 

خالل س�بعينيات القرن العرشين، وبلغ ذروته 
عن�د مليوني برمي�ل يومياً خ�الل الثمانينيات 
والتس�عينيات من الق�رن ذاته، ويف الس�نوات 
الس�بع ع�رشة األخرية، أخ�ذ يرتاج�ع االنتاج 

وأصبح اآلن أقل من نصف مليون برميل
 يف اليوم. 

• يحصل كل سكان أالسكا كل عام عىل عائدات 
س�خية من مبيعات النفط. عىل سبيل املثال يف 
عام 2018، س�يحصل س�كان أالسكا الدائمني 
ع�ىل أم�وال م�ن الصن�دوق الدائم املم�وَّل من 
النفط عىل مبلغ 1600 دوالر للشخص الواحد. 
ال�رشط الوحي�د للتأهيل هو أن�ه يجب عليهم 

اإلقامة هناك ملدة سنة 
تقويمية كاملة.

 وُيس�تمد املبلغ املدفوع إىل س�كان أالسكا من 
صيغ�ة تبلغ متوس�ط دخ�ل الصن�دوق الدائم 
ع�ىل مدى فرتة خمس س�نوات. وم�ن الناحية 
النظري�ة، ُق�درت توزيع�ات أرباح ه�ذا العام 
بمبل�غ 2700 دوالر ، غري أنها ُخفضت بس�بب 

اإلجراءات الترشيعية.
 • بحلول 31 آذار 2018 ، بلغت قيمة موجودات 

الصندوق 64.6 مليار دوالر. 
• أبق�ى الدف�ع الس�نوي من الصن�دوق الدائم 
العدي�د م�ن األرس املنخفضة الدخل يف أالس�كا 

خارج مستوى الفقر. 
• كان النهيار أس�عار الخ�ام العاملية يف أواخر 
2014 تأث�ري كب�ري عىل إي�رادات ه�ذه الوالية 
ولكنها كانت بمستوى اقل تأثرياً عىل مدفوعات 
الصن�دوق الس�نوية. ويع�زى ذل�ك إىل مديري 
الصناديق الذين يس�تفيدون من ارتفاع سوق 
األسهم وكذلك اس�تثمارات العقارات واألسهم 

الخاصة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال  

التاريخ 2018/5/28
اعالن مفقود

اسم املفقود / لواء هادي عبد
والدت�ك  قدم�ت   2018/5/28 بتاري�خ 
املدعوه )امل محمد حس�ام( تطلب فيه 
نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2007/11/27 ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا 
تقرر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة 
ع�دم حض�ورك خالل خمس�ة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف 
تنص�ب )امل محمد حس�ام( قيمة عليك 

إلدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
���������������������������������

محكمة بداءة البرة 
العدد : 2058/ب/2017
التاريخ / 2018/5/24

اعالن
املدعي�ات /فخري�ة جهاد فلي�ح وزينب 

وسحر بنات يوسف حميد
املدع�ى عليهم / فوزي�ة ورمزي ووصال 

اوالد يوسف حميد
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رة العق�ار 
ومس�احة  العب�اس   56/74 تسلس�ل 
349 م2 و20 س�م وه�و عب�ارة عن دار 
س�كن تقع يف منطقة س�كنية يف منطقة 
العباس�ية عبارة عن دار سكنية متكون 
من حديقة وطارمة وان الدار مؤلفة من 
طابق واحد يحتوي عىل استقبال وغرفتني 
نوم وغرفة طعام ومطبخ مع املشتمالت 
الصحي�ة البناء م�ن الطابوق ومس�قف 
بالكونكري�ت واالرضي�ة من الس�رياميك 
وان الدار مغلفة بالحجر من الخارج وان 
ال�دار قدي�م ومنخفظ عن الش�ارع وانه 
مش�غول من قبل عائلة س�هام جبار من 
له رغبة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة 
م�ع دف�ع التأمين�ات القانوني�ة البالغة 
10% من القيمة املقدرة البالغة اربعمائة 
وخمسون مليون دينار وستجري املزايدة 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش من ظه�ر اليوم 
الثالثون ليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل  

املشرتي اجور املناداة
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

 رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف هبهب

محكمة األحوال الشخصية يف هبهب
العدد : 108/ش/2018

التاريخ 2018/5/28
اعالن

اىل املدعى عليه / عادل حسن فاضل 
اقامت املدعية ابتسام احمد عبود الدعوة 
الرشعية املرقمة 108/ش/2018 تطلب 
فيه�ا التفري�ق للهج�ر من املدع�ى عليه 
ع�ادل حس�ن فاض�ل اص�درت محكمة 
األحوال الشخصية يف هبهب قرارها املرقم 
اع�اله وال�ذي يق�ي بالتفري�ق للهجر 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصحيفتني املحليتني 
بق�رار الحكم الغيابي م�ن هذه املحكمة 
عليك الحضور خالل مدة ش�هر ويف عدم 
حضورك�م او م�ن ين�وب عنك�م قانونا 
خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ النرش 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

فالح حسن محمود
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 336/ب/2018

التاريخ 2018/5/28
اعالن حكم غيابي

اىل املدعى عليه /ميالنو عباس غزال
ه�ذه  اص�درت   2018/3/18 بتاري�خ 
املحكم�ة قرارها املرق�م اعاله واملتضمن 
الزام�ك بتأديت�ك للمدعي )ط�الل محمد 
عباس( مبلغ قدره 19,877,995 تسعة 
عرش مليون وثمنمائة وس�بعة وسبعون 
الف وتس�عمائة وخمسة وتسعون دينار 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ يف مرك�ز رشطة الغالبية 
بكتابهم ذي العدد 4238 يف 2018/5/24 
واش�عار مختار قرية  منصورية الش�ط 
الحي العس�كري يف ناحي�ة هبهب املدعو 
عب�اس حاتم ع�يل قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
النط�اق ول�ك ح�ق  يوميت�ني واس�عتي 
االعرتاض ضمن املدة القانونية وبعكسه 

يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية 
القايض

مهدي قدوري كريم

فقدان
فق�د وصل القب�ض تأمينات ص�ادر من 
الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ الع�راق املرق�م 
23778 م�ؤرخ يف 2017/9/13 بمبل�غ 
)130,000( ال�ف دين�ار باس�م ) ورث�ة 
قاسم جبار مشاري ( عىل من يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال  

التاريخ 2018/5/28
اعالن مفقود

اسم املفقوده / احالم لفته سلمان
بتاري�خ 2018/3/11 قدم�ت ش�قيقة 
زوج�ك املدع�وه )عالهن كري�م صالح( 
تطلب فيه نصبها قيمة عىل زوجك املدعو 
)عام�ر كري�م صال�ح( املفق�ود بتاريخ 
2007/4/27  ول�م يع�د لح�د االن ل�ذا 
تقرر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة 
ع�دم حض�ورك خالل خمس�ة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف 
تنصب )عالهن كري�م صالح( قيمة عىل 
زوجك املفقود )عامر كريم صالح( إلدارة 

شؤونه
القايض

مصباح مهدي صالح
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال  

التاريخ 2018/5/23
اعالن مفقود

اسم املفقود / شهيد حميد نزال
زوجت�ك  قدم�ت   2018/5/23 بتاري�خ 
املدع�وه )صفية خضري عب�اس( تطلب 
في�ه نصبها قيم�ة علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2017/11/1 ول�م تعد لحد االن 
لذا تق�رر تبليغ�ك بالصح�ف املحلية ويف 
حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش 
يوم م�ن الي�وم الثاني م�ن تاريخ النرش 
سوف تنصب )زوجتك( قيمة عليك إلدارة 

شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

مجل�س القض�اء االع�ىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القض�اء يف بل�دروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز

 اعالن
طال�ب حج�ة القيموم�ه  )طلي�ه نارص حس�ني(  
بلدروز /دياىل العس�كري  قدمت املستدعية )طليه 
نارص حس�ني(  طلبا تطلب في�ه نصبها قيمة عىل 
زوجها املفقود )رعد عيل حس�ني نصيف الطائي( 
وذل�ك لع�دم معرفة حياته من ممات�ه عليه قررت 
ن�رش هذا االع�الن يف الصحف املحلي�ة وخالل مدة 
)15( خمسة عرش يوما من اليوم التايل للنرش فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املحكمة وبعكس�ه 
س�وف تقوم املحكمة بنصب املس�تدعية املذكورة 

عىل املفقود علما انه فقد بتاريخ 2014/4/25
القايض صالح سعيد محمود

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

فق�د وصل القب�ض تأمين�ات صادر م�ن الرشكة 
العام�ة ملوان�ئ الع�راق املرق�م 23780 م�ؤرخ يف 
2017/9/13 بمبلغ )130,000( الف دينار باسم 
) صالح قاس�م مري ( عىل من يعثر عليه تسليمه 

لجه�ة االص�دار
���������������������������������

فقدان
فق�د وصل القب�ض تأمين�ات صادر م�ن الرشكة 
العام�ة ملوان�ئ الع�راق املرق�م 23779 م�ؤرخ يف 
2017/9/13 بمبلغ )130,000( الف دينار باسم 
) من�ري عبد ال�رزاق جاس�م ( عىل م�ن يعثر عليه 

تس�ليمه لجهة االصدار
���������������������������������

فقدان 
فقدت هوية غرفة تجارة باسم )رشاد طارش بدر( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة غرف�ة تج�ارة باس�م )س�عد نعيم 
خض�ري( عىل م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 3736

التاريخ: 22/ 5/ 2018
نرش اعالن

قدمت املستدعية )مراغب شيت عيل( طلبا اىل هذه 
املحكم�ة تطلب فيه اصدار حج�ة حجز وقيمومة 
لزوجها املفقود )عبد الرحمن حميد عبد الرحمن( 
والذي فقد يف تاريخ 13/ 7/ 2012 وعليه واستنادا 
لقان�ون رعاي�ة القارصين ق�ررت املحكمة نرشه 
يف صحيفت�ني محليت�ني لغرض التثبي�ت من حياة 

املفقود.
القايض

انور  جاسم  حسني

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
دار القضاء يف هبهب

محكمة األحوال الشخصية يف هبهب
العدد : 110/ش/2018

التاريخ 2018/5/28
اعالن

اىل املدعى عليه / عادل حسن فاضل 
اقامت املدعية ابتس�ام احم�د عبود الدعوة 
الرشعي�ة املرقم�ة 110/ش/2018 تطلب 
فيه�ا نفق�ة مس�تمرة الطفاله�ا كل م�ن 
)رس�ل وي�ارس( من املدع�ى علي�ه )عادل 
حس�ن فاضل(   اصدرت محكم�ة األحوال 
الش�خصية يف هبهب قراره�ا املرقم اعاله 
وال�ذي يقي بالزامه نفقة مس�تمرة لكل 
واحد من )رس�ل ويارس( بواقع ستون الف 
دينار ش�هريا من تاريخ اقام�ة الدعوى يف 
2018/3/7 وبص�ورة مس�تمرة  لذا تقرر 
تبليغك بالصحيفتني املحليتني بقرار الحكم 
الغياب�ي من هذه املحكم�ة عليك الحضور 
خالل مدة ش�هر ويف عدم حضوركم او من 
ين�وب عنكم قانونا خالل  مدة ثالثون يوما 
م�ن تاري�خ النرش س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

فالح حسن محمود
���������������������������������

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
دار القضاء يف هبهب

محكمة األحوال الشخصية يف هبهب
العدد : 109/ش/2018

التاريخ 2018/5/28
اعالن

اىل املدعى عليه / عادل حسن فاضل 
اقامت املدعية ابتس�ام احم�د عبود الدعوة 
الرشعي�ة املرقم�ة 109/ش/2018 تطلب 
فيه�ا ماضية و مس�تمرة لها  م�ن املدعى 
علي�ه )ع�ادل حس�ن فاض�ل(   اص�درت 
هبه�ب  يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
قراره�ا املرقم اعاله وال�ذي يقي بالزامه 
بالنفقة املاضية   بواقع س�تون الف دينار 
شهريا  وملدة س�نة واحدة ونفقة مستمرة 
بواقع س�تون الف دينار شهريا من تاريخ 
اقام�ة الدع�وى يف 2018/3/7 وبص�ورة 
مس�تمرة  لذا تق�رر تبليغ�ك بالصحيفتني 
املحليت�ني بق�رار الحكم الغياب�ي من هذه 
املحكمة عليك الحضور خالل مدة شهر ويف 
ع�دم حضوركم او من ين�وب عنكم قانونا 
خالل  م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ النرش 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

فالح حسن محمود

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الش�خصية يف بلدروز

 اعالن
طال�ب حج�ة القيمومه  )نوره كريم حس�ني(  
بلدروز /دياىل الحي العسكري  قدمت املستدعية 
)نوره كريم حس�ني(  طلبا تطل�ب فيه نصبها 
قيم�ة ع�ىل زوجها املفقود )س�عد عيل حس�ني 
نصي�ف الطائي( وذلك لع�دم معرفة حياته من 
مماته عليه قررت ن�رش هذا االعالن يف الصحف 
املحلية وخالل مدة )15( خمسة عرش يوما من 
اليوم الت�ايل للنرش فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
هذه املحكمة وبعكس�ه س�وف تق�وم املحكمة 
بنصب املستدعية املذكورة عىل املفقود علما انه 

فقد بتاريخ 2014/6/25
القايض صالح سعيد محمود

���������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للش�ؤون االدارية واملالية 
مديرية االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 3616
التاريخ : 2018/5/27

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعية )خرييه 
حس�ني نعمة( الت�ي تطلب تبديل اس�مها فمن 
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم ( وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195  يف 

 2016/6/12
اللواء هيثم فاضل الغرباوي 

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

محكمة االحوال الش�خصية يف س�امراء
العدد: 3788

التاريخ: 27/ 5/ 2018
نرش اعالن

قدمت املس�تدعية )اس�يا محمد جاس�م( طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه اص�دار حج�ة 
حجز وقيمومة لولدها املفقود )س�الم جاس�م 
محم�د( وال�ذي فق�د يف تاري�خ 30/ 7/ 2014 
وعليه واستنادا لقانون رعاية القارصين قررت 
املحكمة ن�رشه يف صحيفت�ني محليتني لغرض 

التثبيت من حياة املفقود.
القايض انور جاسم حسني
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أمحد املديني يروي العالقة امللتبسة بني السلطة واملجتمع

يف روايته الخامسشة عشرة واألخرية 
»يف بالد نون« )املركز الثقايف العربي(، 
يقشوم املدينشي برصد طبيعشة العالقة 
بني الحاكم والرعية يف العالم املرجعي 
الذي تحيل إليه الرواية، وتفكيك آليات 
ممارسة السلطة يف مجتمع سكوني، 
الحيشاة  دورة  عشن  منقطشع  مغلشق، 
وحركشة الزمن، وتعريشة آليات الدفاع 
التي يلجشأ إليها املجتمشع يف مواجهة 
السلطة الحاكمة، ويروي عدم التكافؤ 
بني السلطة واملجتمع ما يجعل الثاني 
يشدور يف فلك األوىل ويفششل يف التحّرر 
من قبضتهشا الحديدية. لعلشه أراد أن 
ينعى تجربة الربيع العربي، من خالل 
العالشم املرجعي لروايتشه. وهو يفعل 
ذلك يف نشصٍّ روائي ملتبس تنعدم فيه 
املسافة بني الواقع والخيال، ما يفّس 
تصديره الرواية بالقول: »كل محكي 
هنشا واقعي، كل محكي هنشا خيايل«. 
وهشو، بذلك، يمارس نوعشاً من التقية 
الروائية، يف ظّل سلطة تمسك بتالبيب 
األنششطة االجتماعيشة املختلفشة، ويف 

طليعتها الكتابة.
تشّكل واقعة استيقاظ بلدة نون، ذات 
صباح، عىل جلبة غريبة لم تعرفها من 
قبل، البداية النّصيشة للرواية، ونقطة 
تحّول وقائعية يف مسار األحداث، التي 
ترتاكشم ويتناسشل بعضهشا من بعض 
حتشى تبلشغ النهاية املرسشومة. وبني 
البدايشة والنهاية سلسشلة من الوقائع 
والذكريشات والتخّيشالت التشي يمتزج 
فيها الواقعي بالسشحري، والحقيقي 
مشا  بالغرائبشي،  والعشادي  بالخيشايل، 
يششّكل فضاء روائّياً هجينشاً، يّتخذه 
الكاتشب مطّيشة لتفكيشك العالقة بني 
دور  فيمشارس  واملجتمشع،  السشلطة 
الروائشي الششاهد عشىل عشره، من 
جهة، ويتحلّل من املسشؤولية املرتّتبة 

عىل هذه الشهادة، من جهة ثانية.
السشلك األطول الشذي ينتظشم الرواية 
يعكشس العالقة املتوترة بني السشلطة 
واملجتمشع، يتمّثشل الطشرف األول منه 
الجلبشة التشي أثارتهشا أعمشال الحفر 

املفاجئة يف بلدة نون، دون سابق إنذار، 
ما يشي بمحاولة السشلطة الحاكمة، 
عشن  املجتمشع  رصف  أدواتهشا،  عشر 
همومه األساسشية وإغراقشه يف القلق 
عىل مصشريه. ويتمّثشل الطرف األخري 
منشه يف تجّمشع النشاس أمام شاششة 
عمالقة يف مكان الحفر ومششاهدتهم 
زيشارة لاّل نونشة إىل الحاكشم مبارشة، 
وانخراطهشم يف رقصشة الجذبشة التي 
شاهدوها عىل الشاشة، ما يي بنجاح 
السشلطة يف ترويض املجتمع، وتعرية 
رموزه، وإفراغها من مضمونها. وما 
بني الطرفني، ثّمة وقائع كثرية تعكس 
الراع، الخفي واملعلن، بني السشلطة 
واملجتمع الشذي ينجيل عن نر مؤّزر 

لألوىل عىل الثاني.
يف سشياق الراع بني الفريقني، تقوم 
السشلطة باملمارسشات التاليشة: تأليه 
املسشؤول )الحاكشم األعظشم(، أعمال 
الحفشر الغامضشة واملششبوهة يف بلدة 
منقطعة عشن العالم بواسشطة بعض 
املقاولشني )املعلم ملباركي(، ممارسشة 
القمع بواسطة كبار املوظفني )القائد 
اإلداري، قائد الجندرمشة، عميد األمن 
الخاص(، التجّسس عىل الناس )ساعي 
الريشد(، اإللهشاء بالحكايشات )بائشع 
الحكايات(، التوظيف السيايس للدين 
)الششيخ املعّمم(، استدعاء املعارضني 
وتعريتهم أمام املأل )نونة(، وغريها... 
واملالحظ أن أسشماء الشخصيات التي 
تتوىّل هذه املمارسشات ليسشت أسماء 
علم بل أسشماء جنس، ولعشل الكاتب 
تعّمد عدم التسمية واالكتفاء بأسماء 
الوظائشف، يف محاولشة منشه إضفشاء 
الرهبة والغموض عليها، ما ينسشجم 
مع الدور السشلطوي الشذي تنهض به 
كلٌّ منها. وهشذه املحاولة تبلغ الذروة 
يف رسمه شخصية الحاكم األعظم حني 
ال يجرؤ أحد عىل ذكر اسمه، وتحيطه 
العامة بهالة من التقديس واإلعظام، 
فهشو ال قابل أحشداً، ولم يسشبق ألحد 
أن رآه، ويظهشر يف نهايشة الرواية عىل 
ششكل دائرة من الضوء، ما يجعل منه 

نوعاً من إله، يخشاه الناس ويرجونه 
يف آن. وبذلشك، ينجح املديني يف رسشم 
ششخصية الحاكم يف العالشم املرجعي 
الشذي يحيل إليشه، ويف لحظة تاريخية 
حرجشة، يعتشر فيهشا الحاكم نفسشه 

إلهاً، ويقوم املحكومون بعبادته.
إىل ذلشك، ينشدرج ضمشن ششخصيات 
السلطة أدواتها املختلفة، فنرى املعلم 
ملباركشي املقشاول الشذي جمشع ثروته 
بطريقة مششبوهة، فينساق إىل تنفيذ 
ما طلب منه، تحت الرتغيب والرتهيب، 
وال يجشرؤ عىل املطالبة بحقة خششية 
أن يلقى مصري سشواه من املتعهدين، 
فيتحّول إىل أداة وضحية للسشلطة، يف 
الوقشت نفسشه. ونشرى سشاعي الريد 
الذي يتخذ من عمله غطاء للتجّسشس 
عىل الناس واإليقاع بهم. ونرى القادة 

األمنيشني واإلداريني الذين يمارسشون 
القمع عىل أنواعه، وغريهم.

يلجشأ  نفسشه،  الشراع  سشياق  ويف 
املجتمشع إىل آليشات الدفشاع، السشلبية 
الصمشت  عشىل  فيقيشم  واإليجابيشة، 
ويحمشل  الحاكشم،  مشن  والخشوف 
إحساسشاً بذنشب لم يرتكبشه، ويصنع 
نونشة(،  )لشاّل  بهشا  يحتمشي  رمشوزاً 
ويحج إليهشا للترّك، ويرفشع مطالبه 
إىل الحاكشم بواسشطتها، وينششغل يف 
رصاعاتشه الداخلية، ويمارس التجّمع 
والتظاهر، وحني يتم إسشقاط رموزه 
بحيل السلطة ومناوراتها تنطيل عليه 
الحيلة، فيتخىل عن رموزه، وينخرط 
يف لعبة السشلطة، ويشدور يف فلكها... 
هشذه اآلليشات تقشوم بهشا مجموعشة 
من الششخصيات، هي غالبشاً ضحايا 

السشلطة يف ششكل أو يف آخشر، والفرق 
بينهشا وبني ششخصيات السشلطة هو 
أن لكل منها اسشم علشم يطلقه عليها 
الكاتب، مشا يجعلها واضحشة، أليفة، 
ويجرّدهشا مشن الغمشوض والرهبشة، 
باستثناء لالّ نونة التي يحيطها بيء 

من ذلك، لرمزيتها.
ويف نظرة رسيعة إىل هذه الشخصيات 
وأدوارهشا، نرى كّبشور النّسشاج الذي 
اعتقشل ذات يشوم تعّسشفياً لذنشب لم 
يرتكبه، ويتوّجس رّشاً من املخزنيني، 
عليشه،  القبشض  وسشواس  ويعيشش 
ويتظاهشر بالتديشن والتقوى خششية 
القبشض عليشه، وهو مشا إن يششاهد 
حتشى  السشلطوي  املوكشب  وقائشع 
تسشتيقظ ذكريات اعتقالشه، ويهرب 
إىل الذاكرة واملخيلشة يحتمي بهما من 

الواقشع. ونشرى يّطو وحّمشو الهاربني 
من القبيلة لزواجهما خارج أعرافها. 
ونرى لهيبل الزرّي الششكل الذي يقوم 
بالبحث عنهما للثأر لنفسه وللقبيلة. 
ونرى دحمشان السشائق املفصول من 
العمشل الشذي اعتقل ملطالبتشه بحقه. 
ونشرى هنيشة السشّيدة الجميلشة التي 
تتقن فنون اإلغشراء واإليقاع بالرجال 
لتوظيفهشم يف مصلحتهشا، وتحقيشق 
هدفها يف االنتقام ألخيها الذي اختفى، 
وتتهم لالّ نونة باملساهمة يف إخفائه، 
ولذلشك، تدخشل معهشا يف عشداء تغّذيه 
الغرية والشراع عىل النفشوذ. غري أن 
الشخصية األكثر تمثيالً للمجتمع هي 
شخصية لالّ نونة التي تقيم وحيدة يف 
الجبل، وتزعم مكانة دينية مسشتمّدة 
من نسشبها القديم، فيحشج إليها أهل 

البلشدة وأصحشاب الحاجات، وُتنسشج 
حولها اإلشاعات واألساطري، وُيسهم 
احتجابها ووحدتها يف تحويلها إىل رمز 
ديني واجتماعي يجعل الناس يلتّفون 
التشي  بالدعشوة  حولهشا، فيحتفلشون 
ُوّجهت إليهشا من الحاكم، ويحّملونها 
مطالبهشم إليشه، حتشى إذا مشا وقعت 
ضحيشة مكيدتشه، وفقشدت رمزيتها، 
ينفّضشون مشن حولهشا لينخرطشوا يف 

رقصة التسليم له.
يف »بالد نون«، يسشتخدم أحمد املديني 
خطاباً روائّياً مرّكباً، تشوبه الصعوبة 
يف  يمعشن  حشني  الفصشول  بعشض  يف 
الوصشف.  عليشه  الغمشوض ويطغشى 
يّتكئ عىل الرتاث السدي العربي حني 
يسشتخدم أسشلوب املقامشة يف الفصل 
الثانشي ويكثشر مشن السشجع وتوازن 
العبشارات، وحني تسشتدعي الغرائبية 
فيشه أجواء »ألف ليلشة وليلة«. يأخذنا 
إىل الواقعيشة السشحرية حشني يمتزج 
بالغرائبي.  والواقعي  بالغريب  العادي 
ولعل مثل هذا الخطاب يالئم الحكاية 
التي يحكيها يف عالم مرجعي كثرياً ما 
يكشون الواقع فيه أغرب مشن الخيال. 
واملديني يسشتخدم تقنية تعّدد الرواة، 
ويجمشع بني الشراوي العليشم والراوي 
الريك يف الشخصية الواحدة، وينتقل 
بني الضمائر برششاقة ويس، فتتنوع 
صيشغ الشكالم لديشه، ويجّنشب نّصشه 
الرتابة والركود. وهو يمسك بالخيوط 
السديشة براعة »املعلشم« الذي يتقن 
حرفتشه وقشد مارسشها طويشاًل. وهو 
يضفشي عىل رسده التنوع حني يكس 
نمطّيتشه بكلمشة أو تريح أو خطبة 
أو قصشة أو حلشم أو أغنية أو ومقطع 
ششعري... ويفعشل ذلك بلغشة رسدية 
مناسبة، رشيقة، تؤثر الجمل القصرية 
واملتوسشطة، وال يتوّرع عن استخدام 
عبارات وجمل وأغنيات وأبيات ششعر 
أمازيغيشة توهشم بأمازيغيشة الفضاء 
الروائشي. »بالد نشون« روايشة صعبة، 
منسشوجة بخشرة كبشرية، وتسشتحق 

مواجهة الصعوبة يف قراءتها.

سلمان زين الدين
منشذ حشوايل نصف قرن، بدأ الكاتب املغربي أحمد املديني مسشريته الكتابية، الطويلشة، املتنوّعة، التي تمّخضت عن حصاد وفشري يف الحقول املعرفية األدبية 
املختلفشة، فبلغ مجموع مؤلفاته املطبوعة سشتني كتاباً، حتى تاريخه، تتوّزع عشىل: خمس عرة رواية، خمس عرة مجموعة قصصية، ثالث مجموعات 

شعرية، سبعة كتب يف أدب السرية، أربعة كتب يف أدب الرحلة، وست عرة دراسة جامعية ونقدية. وما تزال املسرية مستمرّة.

جائزة نوبل تواجه »تأجياًل حمتماًل«  يف عام 2019

كتاب يكشف أرسارًا جديدة عن موت هتلر
يف الثالثشني مشن نيسشان 1945، توجه 
نحشو  السشوفياتي  األحمشر  الجيشش 
العاصمة األملانية برلني، وحارص امللجأ 
الذي يحتمي فيه الزعيم النازي أدولف 
هتلر وزوجته إيفشا براون، حيث تذكر 
املصادر أن جثتيهمشا أحرقتا يف املكان 

نفسه.
غشري أن الششكوك التشي حامشت حول 
الطريقشة التشي مات بهشا هتلر فتحت 
البشاب واسشعا أمام فرضيشات بعضها 
جشاوز املنطشق، مثشل خر تسشلله من 
برلشني وتوجهه نحو أمشريكا الالتينية، 
كمشا ذكشر ذلك بعشض الششهود، وهذا 
ما جعل نهايشة »الفوهرر« إحدى أبرز 

ألغاز القرن العرين.
ويف سشياق التحقيشق يف هشذه املحطة 
جشان  قشام  البشارزة،  التاريخششششيشة 
يف  املتخصشص  بريشزار،  كريسشتوف 
بالعمشل  املعشارصة،  الدكتاتوريشات 
مشع الصحفيشة النشا بارششينا، وتوج 
مجهودهمشا بإصشدار كتشاب بعنشوان 
»مشوت هتلشر«، الصادر عشن دار نر 

»فايششششششار« الفرنششششسية يف 372 صششششفحة.
وبعد عامني من املحادثات مع السشلطات الروسشية، 

ُسشمح لريزار وبارششينا باالطالع عىل أرشيف رسي 
يضشم اسشتنطاقا ألششخاص ششهدوا األيشام األخرية 
لهتلر، كما اطلعشوا عىل تقارير املخابرات الروسشية، 

وبقايشا برية تششمل عظاما مشن الجمجمة والفك، 
يقول الكريملني إنها خاصة بالزعيم النازي.

وألول مرة منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية، تم إجراء 

اختبشارات علميشة عشىل هشذه البقايا 
للوصشول إىل الحقيقشة التشي تسشمح 

بإغالق هذا امللف بشكل نهائي.
الرعشي  الطبيشب  الباحثشني  ورافشق 
فيليب ششاريل، وهو معشروف بأعماله 
حول قضايا تتعلق بقضايا املوت التي 
تحيطهشا األلغشاز مثل ريتششارد قلب 
األسد وهنري الرابع، غري أن السلطات 
الروسية أخرتهم أن الرتخيص صالح 
ليشوم واحشد فقشط، وأن وقشت فحص 
العظام املنسشوبة لهتلر لشن يدوم أكثر 

من ثالث ساعات.
ويروي املؤلفان يف هذا الكتاب بطريقة 
رواية جاسوسية األيام األخرية ألدولف 
هتلر واملقربني منشه، واحتضار الرايخ 
الثالث الذي كان البعض ششهودا عليه 
عشىل عمق عشرة أمتار تحت سشطح 
األرض، وما الذي جرى وفق ما توصلوا 

إليه من أبحاث ودراسات.
وتوصشل البحشث العلمي -رغشم أنه لم 
يأخشذ وقتا كافيشا- إىل أن العظام التي 
تم فحصها تعود بشكل قاطع لهتلر«، 
غري أن سبب موته ال يزال غامضا: هل تجرع السم أو 

أطلق عىل نفسه أو أطلق عليه الرصاص؟

أسشابيع  ثالثشة  مشي  بعشد 
فقط عشىل إعشالن »األكاديمية 
السشويدية« التشي تمنح جائزة 
نوبشل يف اآلداب، أنهشا لن تمنح 
الجائشزة هذا العشام، رّصحت » 

مؤسسشة نوبشل« أن »التأجيل 
قد يسشتمر لفرتة أطشول«، إثر 
فضيحشة مزاعم سشوء سشلوك 
جنشي أّدت إىل اسشتقالة عشدد 
من أعضاء مجلسشها. وأششار 

املديشر  هايكينسشتني،  الرس 
إن  للمؤسسشة،  التنفيشذي 
جائشزة 2018 سشُتمنح عندما 
الثقشة،  األكاديميشة  تسشتعيد 
لكشن »هشذا يعني أنشه ال يوجد 

يأتشي  نهائشي 2019«.  موعشد 
ذلك بعشد خالفشات عميقة بني 
أعضاء األكاديمية حول كيفية 
التعامشل مع فضيحة جنسشية 
واملخالفشات املزعومشة لقواعد 

تضشارب املصالشح، حيث لفت 
بيانها السشابق إىل أنها »تحتاج 
وقتشاً لتعشود إىل العمشل بكامل 
قوتهشا، ويكون لديها عدد أكر 
من األعضاء الفاعلني وتستعيد 
الثقة يف عملها، قبل اإلعالن عن 

الفائز املقبل بالجائزة«.
ورغم تأكيدها املسشبق إىل أنها 
»«تسشعى إىل منشح جائزتني يف 
عشام 2019« - حيشث تسشمح 
املسشؤولة  املؤسسشة  تعليمات 
مخشرتع  وصيشة  تنفيشذ  عشن 
نوبشل  ألفريشد  الديناميشت 
حتشى  بالجوائشز  باالحتفشاظ 
العام التشايل- إال أن املسشألة ال 
تبشدو بهذه البسشاطة، بالنظر 
إىل أن األكاديميشة كانت بعيدة 
الششهبات منذ تأسيسشها  عن 

عام 1901.
وكانشت الششكوك  قشد تنامشت 
املاضيشة حول  الششهور  خالل 
منشح الجائزة يف العشام الحايل، 
بعد كششف فضيحشة التحرش 
الجنشي التشي طالشت املصور 
الفوتوغشرايف جان كلشود أرنو، 
كاتارينشا  الششاعرة  زوج 
فروستنسون، العضو يف اللجنة، 
إثشر تحقيشق نرتشه صحيفة 

»داغنشز نيتشري« السشويدية يف 
ترين الثاني/ نوفمر املايض، 
حيشث وجهشت ثمانشي عشرة 
امشرأة إىل أرنو تهمشاً بالتحرش 

وسوء املعاملة.
وتداعشت األحداث حشني قّدمت 
املؤرخة األدبية سشارة دانيوس 
استقالتها من منصب سكرتري 
لجنشة الجائشزة بعشد اجتمشاع 
طارئ يف سشتوكهولم يف الثاني 
عر من نيسان/ أبريل املايض، 
للتبعها استقالة سبعة أعضاء 
آخريشن يف تعبري عشن رفضهم 
لش«الفضيحشة«، التشي تسشّبب 
بهشا دان كلشود أرنشو وزوجته 
كاتارينشا فروستنسشون اللذان 
يديشران مركشز »فشوَرم«، وهو 
ناد ثقايف يف ستوكهولم، يتلّقى 
دعمشاً ماليشاً مشن »األكاديمية 
يف  إغالقشه  حتشى  السشويدية« 

العام الفائت.
أن  بعشد  املركشز  أُغلشق  وقشد 
تعاظمشت املزاعشم ضشّد أرنشو 
ومنها اتهامه بتسيب أسشماء 
سشبعة مشن الفائزيشن بجائزة 
نوبل، قبل إعالنها، من ضمنهم 
العشام 2016،  بشوب ديشالن يف 

وهارولد بنرت يف العام 2005.

رنا التونسي

الكلمات لها صوت وضوء وكثافة.
 ال أعرف كيف أصفها وهي تسقط من حقيبتي، 
تقف اآلن أمامي بحرية صغرية من األلم ال يمكن 

أن تغرقنا. بحرية يف حاجة إىل عناق.
أكتب عن العطب والعتمة. 

الظالم الذي يساومني عىل اللحظة. ما الذي تريده 
القسوة مني وأنا أرتعش؟

ال أحد يريد أن أعد عىل أصابعي انتصاراتي 
الصغرية. أتمىش كثريا يف طرقات الصدفة.

أرسق النجوم وأضعها يف جيبي كحبات املهدئ 
الصغرية

وأعرف وحدي كيف أواجه العالم.
العالم يشعر بالخطر ونحن نقف غريبني.

********
لم أحب شخصا أبدا أكثر من الخوف

لذلك تركته وحده يمي معي.
********

لو تزوجنا
ألنجبنا أطفاال مثل فراغات الكالم

نجوما تضحك يف سماء مظلمة
لو تزوجنا

لكتبنا قصائد جميلة
وتركناها دوما بال عنوان.

********
بدأت أشبه أمي يف صورة زفافها
بشعرها امللون املصفوف بعناية

وابتسامتها الغريبة
التي تشعرك دوما أنها ليست من هنا.

بدأت أشبه أحالمها
التي لم تذهب إىل النهر

لم ترحل يف قارب الضحك
إىل الناحية األخرى

********
يف مكان ما

يتحدث الله معنا جميعا عن األحالم
ونحن نجلس متقاربني كأخوة.
ال يهم أحد البيوت التي هربت

أو الجمل التي ولدت ناقصة اآلن.

أكتب عن العطب والعتمة
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نفحات - رمضانية
الدكتور هاشم غرايبة 

تفرحه�م  الن�اس  بع�ض 
رخص�ة اإلفطار ف�ي رمضان 
 ، الم�رض  أو  الس�فر  لعل�ة   ،
 ، وخاص�ة مرض�ى الس�كري 
وينسون النص القرآني الالحق 
للترخيص “ َوأَن َتُصوُموا َخْيٌر 
لَُّكْم إِن ُكنُت�ْم َتْعلَُموَن “ ، وفي 
ه�ذا تأكيد على أن الصيام خير 
وأكثر نفعا لإلنسان لكنه قد ال 

يعلمه .
بع�ض  هنال�ك  أن  ش�ك  ال 
الح�االت الصحي�ة تحت�م على 
الم�رء اإلفط�ار ف�ي رمضان ، 
وهي محددة طبيا ، لكن هنالك 
المرض  درج�ات متباينة م�ن 
يتح�رى  أن  الم�رء  فعل�ى   ،
الدقة ف�ي كون الصي�ام ضارا 
، وخير وس�يلة يلج�أ إليها من 
كان إيمان�ه صادق�ا ، أن ينوي 
الصي�ام ويب�دأ ب�ه ، ويراق�ب 
حالته حيث أن اإلنس�ان طبيب 
نفس�ه ، ف�إن وج�د أن لدي�ه 
الق�درة فليس�تمر ، وإن أحس 
بتردي حالته فليفطر ولو كان 
ذلك قبيل الغروب ، وأن يحاول 
ذلك كل يوم ، فعس�ى أن ييسر 
الله األم�ر عليه ويكس�ب أجر 

الصائم وخير رمضان . 
م�ن ه�ؤالء المعّذرين كان 
أحد معارفي ، ي�ؤدي العبادات 
الخفيف�ة ، لكن�ه يعت�ذر ع�ن 
الصوم بحجة أن لديه مش�اكل 
في الكلى ، وبحاجة الى ش�رب 
الماء كثيرا ، بحث طويال حتى 

اهت�دى إل�ى طبي�ب أج�از ل�ه 
اإلفط�ار .. طبعا ليس من قبيل 
المصادف�ة أن ه�ذا الطبي�ب ال 

يصوم أيضا .
كان يجادلن�ي ب�أن كفارة 
الصوم التي يؤديها الى الفقراء 
تنف�ع المجتمع أكثر بكثير من 
صيام�ه ، وأنه يعتبر نفس�ه ذا 
أخ�الق عالية ، ل�ذا فقد اطمأن 
إلى أنه سيدخل الجنة قبل كثير 
م�ن الصائمي�ن المصلين ممن 
ه�م يكذبون ويِغّش�ون ، لكني 
أكتش�ف عن�د أبس�ط امتحان 

ضعف إيمانه وقلة دينه .
فقد جاءن�ي ، وكان متهلل 
 ( اكتش�ف  وكأن�ه  الوج�ه 
البنسلين ( ، وبادرني قائال : ألم 
أقل لك أن الدين الذي كان ينفع 
قبل خمسة عشر قرنا ال يصلح 
له�ذا العص�ر ، هل ق�رأت اآلية 
التي تق�ول : “ والخيل والبغال 
والحمي�ر لتركبوه�ا وزين�ة “ 
؟ ، هل بقي من يس�تعمل هذه 

الحيوانات كوسائل نقل ؟ .
قلت : س�أكمل ل�ك اآلية : “ 
ويخلق م�ا ال تعلمون “، ففيها 
اإلجاب�ة ، إذ أن هذا الصنف من 
األنعام خلقه الله لغرض خدمة 
اإلنس�ان ، وس�ّخره لمنفعت�ه 
، وب�اب المنفع�ة ه�و ركوبها 
وحم�ل أثقال�ه عليه�ا ، لكن�ه 
خل�ق لإلنس�ان عق�ال وعلم�ه 
كي�ف يس�تعمله ليكتش�ف به 
القواني�ن والقواعد التي تنظم 
العالق�ات الطبيعية والكونية ، 
وبذلك تخترع اآلالت واألجهزة 

مث�ل  حيات�ه  تس�هل  الت�ي 
والباخرة  والطائ�رة  الس�يارة 
، فه�ل تعتق�د أن�ه كان يصنع 
المح�رك ل�وال أن الغ�از يتمدد 
بالحرارة الت�ي يولدها احتراق 
األس�طوانات  الوقود فيضغط 
الت�ي تول�د الحرك�ة ؟ ، وه�ل 
كان�ت العج�الت تدورفتح�رك 
الس�يارة لوال اإلحت�كاك بينها 
وبي�ن األرض ؟ .. إن اإلنس�ان 
ل�م يس�تطع أن يقه�ر أية قوة 
طبيعي�ة وال أن يغير بقوانينها 
أنمل�ة .. إنه فقط اس�تخدمها 
لك�ن من خلقه�ا الل�ه .. وذلك 
تفس�ير الجزء األخير من اآلية 
الكريم�ة التي أغفلتها )ويخلق 
م�ا ال تعلمون ( ، فهل كان أحد 
س�يؤمن آنذاك إن قالت آية أنه 
س�يخلق لكم حافلة تسير على 
طري�ق معبدة أوقط�ارا يجري 

على قضبان حديدية ؟
وأكمل�ت وهو مأخ�وذ بما 
الت�ي  األنع�ام  وتل�ك   : س�مع 
اعتق�دت أنها تحصي�ل حاصل 
، تخي�ل ل�و أن طب�ع الخروف 
كالذئب .. هل كنت ستسأنس�ه 
وتس�تفيد من لحمه وصوفه ؟ 
، ول�و كان الحم�ار كالضبع .. 
فهل كنت س�تقنعه بأن يحملك 
ويس�ير بك حيث تشاء ؟ ... إن 
نعمة تس�خير األنع�ام لمنفعة 
اإلنس�ان م�ن أعظ�م النع�م ، 
وألهميته�ا فقد نزلت س�ورة 
بإسمها .. ولوالها قد ال يكون 
اإلنس�ان ق�د تط�ور حضاريا 

فتوصل لصنع السيارة.

الصوم الصحيح

اإلنحراف عن مقاصد التدين

كثير من عام�ة الناس يحافظون عل�ى العبادات في أيام 
رمض�ان، و كأنه�م يس�تنكرون أن يترك�وا العبادتي�ن: 
الص�وم و الص�الة، أو يفعلوا عبادة دون عب�ادة. فتراهم 
يس�تنكرون أن يتركوا الصوم و الصالة، و يستنكرون أن 
يؤدوا الصوم دون الصالة، أو يفعلوا شيئاً من المحرمات. 
تجده�م ف�ي رمضان يتوب�ون و لكن توب�ة مؤقتة، فهم 
في أنفس�هم عازمون عل�ى العودة إل�ى المعاصي. ففي 
رمضان يحافظون عل�ى الصالة، و يتوبون عن الخمر أو 
عن الدخان مثالً، أو عن االستماع إلى األغاني و الملهيات 
و نحو ذلك، أو عن بعض الشعارات الباطلة أو عن الصور 
الخليعة، أو ما أش�به ذلك، و لكن يحدثون أنفس�هم أنهم 
بعد ش�هر رمضان س�يعودون إلى ما كان�وا عليه و لهذا 
يتمن�ون انقض�اء ه�ذه األي�ام و إذا أقبل رمض�ان حثوا 

أنفسهم، و تناولوا ما قدروا عليه من الخمر و من غيرها 
حتى قال بعضهم: 

دعاني ش�هر الصوم ال كان من ش�هر و ال صمت ش�هراً 
بعده آخر الدهر 

و العي�اذ بالله… فهؤالء ربم�ا يفرقون بين رمضان و ما 
بعد رمضان؛ فيس�تكثرون من تن�اول الحرام و فعله قبل 
أن يأتي ش�هر رمضان؛ ألنهم سيتركونه مدة هذا الشهر 
فق�ط، ثم يعودون إليه، حتى قال بعضهم: إذا العش�رون 
من شعبان ولّت فبادر بالشراب إلى الن���هاِر و ال تشرب 
بأقداٍح صغ�اٍر فإن الوقَت ضاق على الصغاِر فمثل هؤالء 
ل�م يتأثروا بصومهم، فاإلنس�ان يس�تعيذ بالله أن يكون 
من ه�ؤالء الذين م�ا نفعه�م صومه�م و ال زجرهم عن 
المحرمات، و إذا فعلوا ش�يئاً من العب�ادات فعلوها بنية 

الترك و إذا تركوا ش�يئاً من المعاصي تركوها بنية الفعل 
بع�د أن ينفص�ل الش�هر ، كما ق�ال ش�اعرهم و أميرهم:  
رمضان ولّى هاتها يا س�اقي مشتاقة تسعى إلى مشتاِق 
فهو ينادي س�اقي الخمر بأن يأتي إليه بالشراب مسرعاً؛ 
ألن رمض�ان قد انقض�ى و ولَّى و كأن الخم�ر حرام في 
رمض�ان ح�الل في غي�ره. فالص�وم الصحيح ه�و الذي 
يحف�ظ فيه الصائم صيامه؛ فيحفظ البطن و ما حوى، و 
الرأس و ما وعى، و يذكر الموت و البلى، و يستعد لآلخرة 
بترك زينة الحياة الدنيا، و يترك الش�هوات التي أساس�ها 
ش�هوة البطن و الفرج، و يذك�ر بعد ذلك ما نهاه الله عنه 
م�ن الش�هوات المحرمة ف�ي كل وقت. و يذك�ر أيضاً أن 
الصوم هو في ترك هذه الش�هوات، فما شرع الله الصوم 

إال لتقويم النفوس و تأديبها.

د . هاشم غرايبة
  

اكتش�ف اإلنس�ان مبكرا أن�ه مدني بطبعه 
، وال يمكن�ه العيش إال ضم�ن مجتمعات ، 
فب�دأ البحث ع�ن ضوابط ص�الح المجتمع 
، واجته�د الفالس�فة فوجدوا أن اإلنس�ان 
مفطور عل�ى قيم الخير ، لك�ن فطرة حب 
البقاء وحفظ النوع أنشأت األنانية والطمع 
، فتول�دت جراء ذل�ك النزاعات لإلس�تئثار 

بمقومات المعيشة .
لم يجد المصلحون وس�يلة فعالة للموائمة 
بي�ن المصال�ح المتناقض�ة لألف�راد داخل 
بي�ن  المتعارض�ة  لتل�ك  وال   ، المجتم�ع 
المجتمع�ات المختلف�ة ، رغ�م تركيزه�م 
على اس�تثارة قي�م الخير ، فوج�دوا أنه ال 
بد من ال�رادع والحاف�ز ، فاخترعوا الدولة 
، لكن المش�كلة تفاقمت باس�تثارة شهوة 
الحك�م والتمل�ك والنف�وذ .عنده�ا ، فه�م 
اإلنس�ان الدواع�ي الفطري�ة ف�ي نفس�ه 
الت�ي تدفع�ه للبحث عن اإلل�ه ، ألنه ما من 

ح�ل إال بالرض�وخ لس�لطة قاه�رة تفصل 
ف�ي نزاعات األف�راد ، ويمتثل له�ا الحاكم 
والمحكوم ، وهذه الس�لطة يجب أن تكون 
جبارة ال قبل لقوة بش�رية بالخروج عليها 
.ولم�ا عج�ز العقل ، أن�زل الل�ه الدين على 
ا  البش�ر : ” ُقلَْنا اْهِبُط�واْ ِمْنَها َجِميع�اً َفإِمَّ
نِّ�ي ُه�ًدى َفَم�ن َتِبَع ُه�َداَي َفالَ  َيأِْتَينَُّك�م مِّ
َخْوٌف َعلَْيِه�ْم َوالَ ُهْم َيْحَزُن�وَن ” )البقرة: 
38( ، تلبي�ة للمتطل�ب ال�ذي كان رس�مه 
الخالق للبش�ر يوم خلقهم ، وما هيأهم له 
في سابق علمه وتقديره .ولما كان من تلك 
المتطلب�ات ، أن ُيعطى اإلنس�ان الخيار في 
اتباع ه�ذا الهدى ) الدين ( أو رفضه ، حتى 
تس�قط الذريع�ة لمن عصى الرس�ل واتبع 
ه�واه ورفض اإللت�زام بالمنه�ج القويم ، 
فيصبح التباين بي�ن المؤمن والكافر بّيناً ، 
والحج�ة دامغة ، وعندم�ا تنتهي فترة فرز 
الصالح من الطالح ف�ي الدنيا ، ويحل أوان 
الحس�اب ، وال�ذي يختتم ف�ي معاقبة من 
اتبع رغب�ات البغي والفس�اد في المجتمع 

، وف�ي مكافأة م�ن كبح ش�هواته وغالب 
نزوات�ه فبات صالح�ا في المجتم�ع .هذه 
ببس�اطة هي فلسفة الحياة البشرية ، التي 
يترك فيها العنان لإلنس�ان ليفعل ما يحلو 
له ، إما متحل�ال من الضوابط التي جاء بها 
الدين ، أو ليحتكم الى عقله وفطرته فيّتبع 
الدي�ن .. وعنده�ا يعتبر الم�رء متدينا .من 
هنا نستنتج مقاصد الدين ، وهي باختصار 
: الصالح واإلستقامة . وجاء هذا في قوله 
تعال�ى : ” َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِِّه َفلَْيْعَمْل 
َعَماًل َصالًِحا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه أََحًدا ” ) 
الكهف: 110 ( ، وفي قوله تعالى :” َفاْسَتِقْم 
َكَما أُِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا إِنَُّه ِبَما 

َتْعَمُلوَن َبِصيٌر. ) هود: ) 112 .
لقد اشتط البعض في تفسير مقاصد الدين 
وتحميله�ا فوق ما وجدت له ، ومن أش�هر 

أوجه اإلنحراف :
1 – إكراه البش�ر على التدي�ن : عندما خلق 
الله اإلنس�ان منحه العقل مميزا عن سائر 
المخلوق�ات ، حتى يعرف الله بعقله وليس 

بحواس�ه ، وذلك معنى اإليمان ، والذي هو 
تح�دٍّ عقلي ، ول�وال وجود الكف�ر لما كان 
تمييز المؤم�ن ممكنا ، لذلك كانت الحتمية 
الوجودية البش�رية بوج�ود هذه التضادية 
، وعلي�ه ليس ممكنا أن يؤمن كل البش�ر ، 
ولذل�ك خاطب الله عز وج�ل نبيه الكريم ) 
َك آَلَمَن َمْن ِفي اأْلَْرِض  ص ( : ” َولَْو َشاَء َربُّ
ُكلُُّهْم َجِميًعا أََفأَْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا 
ُمْؤِمِنيَن ” )يونس: 99 (.2 – التكفير : وهو 
أم�ر عانت منه البش�رية على مر العصور ، 
وه�و الحكم على الش�خص المتدي�ن بأنه 
مخال�ف للدين ، أغلب م�ن لجأ إلى ذلك كان 
المتنفذون والحكام ، وهي التهمة األسهل 
ف�ي حق المعارض أو المعيق لمكاس�بهم ، 
وبالرغ�م من أن الله عز وجل لم يكلف أحدا 
بالتقصي والتحقق من ك�ون المرء مؤمنا 
أو كافرا ، كما أنه لم ينزل نصا شرعيا بقتل 
المرت�د ، إال أن الح�كام وأتباعهم اس�تندوا 
الى هذه التهمة ف�ي التخلص من الكثيرين 

بقتلهم .

رمضان شهر الفتوحات الربانية
معركة الوعي

إن من أهم أس�باب التراجع الذي أصاب األمة 
اإلس�المية كث�رَة المفاهي�م المغلوطة التي 
اجتاحت عقول الكثيري�ن وأفهامهم، وتزداد 
الخطورة إذا علمنا ورأين�ا أن تلكم المفاهيم 
الخاطئ�ة تحولت في أعم�اق الوعي الجمعي 
اإلسالمي إلى مسلمات أو ما يشبه المسلمات 
في حياتنا الفكرية والثقافية، وتزداد األزمة 
تفاقًما عندما يخيم علينا ش�بح االستس�الم 
لتلك�م المفاهي�م القاتل�ة التي تس�اعد على 
س�ريان روح الكس�ل والخم�ول، والخن�وع 
والخضوع، واليأس والفش�ل، وتكون معول 
هدم ألركان أمة ش�اء الله له�ا أن تكون خير 

أمة أخرجت للناس.
 إن م�ن هذه المفاهي�م المقلوب�ة اعتقاد أن 
رمض�ان ش�هر للراح�ة والكس�ل، والخمول 
كل  في�ه  تتوق�ف  ش�هر  الطوي�ل،  والن�وم 
المهمات، وتتعطل في�ه كل األعمال، وتتأخر 
فيه كل الواجبات، وتؤجل فيه كل المشاريع، 
ش�هر يرتبط ف�ي األذه�ان بالتع�ب وانعدام 
الق�درة والتس�ويف ، هك�ذا ص�ارت عالقتنا 

برمضان وفكرتنا عن رمضان.
رمضان شهر الجهاد والفتوحات

وكل ه�ذه المفاهي�م بعي�دة كل البع�د ع�ن 
حضارتن�ا وإنج�ازات أس�الفنا، غريب�ة على 
فل�و  دينن�ا،  مب�ادئ  ع�ن  متباين�ة  قيمن�ا، 
قلَّبن�ا صفحات تاريخنا، وفتش�نا ف�ي زوايا 
اإلنج�ازات  أعظ�م  أن  لوجدن�ا  حضارتن�ا 
وأفضل االنتصارات وأهم الفتوحات وأسمى 
البطوالت تحققت في هذا الشهر الكريم، مما 

يدلنا على أنه ليس شهًرا للقعود، وإنما هو 
شهر الهمة العالية والروح الوثابة والقوة 
الضافية والنش�اط الزائد والطموح الذي 

يتجاوز كل الحدود.
الفتوح�ات  كل  نس�تقصي  ذهبن�ا  ول�و 
التي حدث�ت في هذا الش�هر الكريم لطال 
بن�ا المق�ام، ولكنن�ا س�نذكر أب�رز هذه 
الفتوحات العظيم�ة، وما يمكن أن يؤخذ 
منها م�ن ال�دروس والعبر، ف�كان منها: 
غ�زوة بدر الكبرى )17 من رمضان س�نة 
2ه��(، أول لقاء مس�لح بين المس�لمين 
والمش�ركين، فتح مكة المكرمة )20 من 
رمضان س�نة 8ه�(، وهو ي�وم الفرقان، 
معركة البوي�ب بين المس�لمين والفرس 
عل�ى ضفاف نهر الفرات بالعراق )12 من 
رمض�ان س�نة 13ه�(، الفتح اإلس�المي 
لب�الد النوبة )الس�ودان( )رمضان س�نة 
31ه��(، فت�ح جزي�رة رودس ف�ي عهد 
معاوية بن أبي س�فيان بقيادة جنادة بن 

أبي أمية )رمضان سنة 53ه�(.
الفتح اإلس�المي لبالد األندل�س )28 من 

رمضان س�نة 92ه��(، فتوحات المس�لمين 
في جنوب فرنس�ا )رمضان س�نة 102ه�(، 
معركة بالط الش�هداء )9 من رمضان س�نة 
114ه��(، فت�ح عموري�ة بقي�ادة الخليف�ة 
العباسي المعتصم بالله )17 من رمضان سنة 
223ه�(، فتح سرقوس�ة من جزيرة صقلية 
)14 من رمضان س�نة 264ه��(، فتح حارم 
من أعم�ال حلب بقي�ادة نور الدي�ن محمود 
)26 م�ن رمض�ان س�نة 559ه��(، معرك�ة 

المنص�ورة بين األيوبيي�ن والحملة الصليبية 
الس�ابعة بقيادة لويس التاس�ع ملك فرنس�ا 
)رمضان سنة 647ه�(، معركة عين جالوت 
بين المس�لمين والمغول على أرض فلسطين 
)25 من رمضان 658ه�(، فتح أنطاكية على 
ي�د الظاه�ر بيب�رس )14 من رمضان س�نة 
فر(  666ه��(، معرك�ة ش�قحب )م�رج الصُّ
بين المس�لمين والمغول على مشارف مدينة 
دمش�ق )2 من رمضان س�نة 702 ه�(. فتح 
جزي�رة قبرص ف�ي عهد الممالي�ك )رمضان 

س�نة 829ه�(، فتح البوس�نة والهرسك في 
معركة ق�وص أوه )قوصوه( بين العثمانيين 

والصرب )4 من رمضان سنة 791ه�(.
وغيرها م�ن الفتوحات العظيمة واإلنجازات 
العس�كرية الحاس�مة في تاريخ المس�لمين، 
وه�ي كثيرة وما ذكرن�اه منها فيه كفاية، أو 
كما يقال: يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق؛ 
أي: يكف�ي المس�لمين فخًرا أن يس�تحضروا 
هذه المشاهد الخالدة في التاريخ اإلسالمي؛ 

ليأخذوا منها الدروس والعبر.

دروس من رمضان الفتوحات
إن ه�ذه الجهود الكبيرة والبط�والت الرائعة 
ُتَحدِّثنا حديًثا واضًحا ال غموض فيه أن شهر 
رمض�ان كان فرصة لتحقي�ق اآلمال وإنجاز 
األعم�ال، ولم يك�ن فرصة للراحة والكس�ل 
والخم�ول، وال ش�ك أن هن�اك عوام�َل كثيرًة 
تقف وراء هذه القفزات العس�كرية الجبارة، 
نوجزه�ا في عش�ٍر لعلها تكون درًس�ا بليًغا 

للفهم والعبرة والعظة والعمل:
• ف�ي رمضان يتعانق صف�اء الروح مع قوة 
اإليمان، فتك�ون المحصلة عزيمة بال حدود، 
وإرادة تكس�ر كل الحواج�ز، وق�وة تحق�ق 
المس�تحيل، وش�جاعة تب�دد كل الهواجس، 
وجسارة تتحدي كل العوائق، وإقداًما يحصد 

النصر.
• في رمضان تحلق النفس البشرية المتحلية 
باإلخالص والتقوى في آفاق اإليمان والقرب 
م�ن الرحمن، فتكون المحصلة ارتفاع الروح 
المعنوي�ة التي تدفع النفس دفًع�ا إلى العمل 

بال كلل، والقفز فوق العقبات بال ملل.
• ف�ي رمض�ان -وم�ع الص�وم الحقيق�ي- 
تتخلى النفس البشرية عن أمراضها وأدرانها 
ووساوس�ها، فتبق�ى قوي�ة نقي�ة طاه�رة 
صابرة، تتحلى باإليثار والحب، وتتزين بروح 

التعاون والقرب.
• في رمضان تكون المعركة األولى بين المرء 
ونفس�ه، ف�إن ُهزم فيه�ا فلن يحق�ق نصًرا 
على غيره، وإن انتصر على نفس�ه فسيكون 

انتصاره على غيره أيسر.
• الغ�زوات والمع�ارك ف�ي اإلس�الم ليس�ت 

لالعتداء والظلم كما ه�و دْيَدُن الدول الباغية 
الظالمة المس�تكبرة في األرض، بل وس�يلٌة 

لدفع العدوان ورد الحقوق.
• إن النصر في اإلسالم ليس بالعدد الكثير وال 
بالس�الح الوفير، إنه مقرون بأخذ األس�باب 
واإلخالص ف�ي العمل، وجمي�ل التوكل على 

الله مسبب األسباب.
• رمضان شهر التربية؛ إلعداد األمة وتقويتها 
ماديًّا ومعنويًّ�ا، لتبقى دائًما وأبًدا حائط صد 
ل له نفس�ه التهجم  مني�ع ض�د كل َمن تس�وِّ

عليها عقائديًّا أو فكريًّا أو عسكريًّا.
مث�االً  كان�ت  اإلس�المية  االنتص�ارات  إن   •
للرحمة والعفو وحسن الخلق والتواضع، كما 
جس�دت مبادئ الحضارة اإلسالمية وعظمة 

اإلسالم في صورة واقعية نادرة المثال.
 • كان اله�م األكب�ر لدى قادة المس�لمين هو 
تقدي�م العمل له�ذا الدين وإع�الء رايته على 
كل المنافع والمصالح والمطامع الشخصية 

البالية الفانية.
• وأخيًرا إن شهر رمضان لم يشرعه الله تعالى 
للقع�ود والتخلف عن رك�ب الجهاد والحركة 
والدعوة إلى الله، ولم يش�رعه كذلك للتحجج 
به ع�ن التفلت م�ن االلتزام�ات الوظيفية أو 
االجتماعية، بل إنه شهر نشاط وحركة، وجدٍّ 

واجتهاد، وفتوحات وانتصارات.
وه�ذا كله كاٍف لكي ينفض عنا غبار الكس�ل 
والدعة والخمول، ولكي نفهم ش�هر رمضان 
الفهم الصحيح، ونتعامل معه التعامل الالئق؛ 
- ش�هر اإلنجاز والعمل ال شهر  ليكون –بحقٍّ

الكسل والملل.

صلة األرحام يف هدي النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم
م�ن المفاهيم والقي�م الخاطئة 
عن�د بعض الناس قولهم: نحن نزور 
م�ن يزورن�ا، ونقطع م�ن يقطعنا! 
ولس�ان حالهم كح�ال ال�ذي يتمثل 

هذه الصفة الذميمة بقوله:
ولست بهياب لم����ن ال 

يهابن�ي
ولس����ت أرى م��ا ال ي��رى 

لي�ا
فإن تْدُن مني تدن منك مودتي
وإن تن���أ عن���ي تلقن��ي 

نائي����ا

وه�ذا الفه�م ب�ال ري�ب مخالف 
لهدي وسنة النبي صلى الله عليه 

فأصل الصلة في هدي النبي صلى 
الله عليه وس�لم أن تصل من قطعك، 
وال تقتص�ر عل�ى صلة م�ن وصلك؛ 
فقد قال صلى الله عليه وسلم لعقبة 
بن عامر -رضي الله عنه-: “يا عقبة 
بن عامر، صل من قطعك، وأعط من 

حرمك، واعف عمن ظلمك”)2(.
وصلة الرحم في سنة النبي صلى 

الله عليه وسلم أمر واجب، وقاطعها 
آثم؛ فعن عائش�ة -رضي الله عنها- 
قال�ت: ق�ال رس�ول الله صل�ى الله 
عليه وسلم: “الرحم معلقة بالعرش 
تقول: م�ن وصلني وصله الله، ومن 

قطعني قطعه الله”)4(.
وما أس�وأ حال من يقط�ع الله! 
ال�ذي  الل�ه، فم�ن ذا  وم�ن قطع�ه 

يصله؟!
وقال صلى الله عليه وس�لم: “ال 

يدخل الجنة قاطع رحم”)6(.
وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن صلة الرحم من أسباب طول العمر 
وزي�ادة الرزق، فقال: “من س�رَّه أن 
ُيْبسط له في رزقه، وأن ُينسأ له في 
أث�ره )يؤخ�ر له في عم�ره( فليصل 

رحمه”)7(.
الصدقة  الصدق�ات:  أفضل  ومن 
عل�ى ذي رح�م، وه�م أول�ى الناس 
بالصدقة. عن سلمان بن عامر الضبي 
-رضي الل�ه عنه- قال: قال رس�ول 
الله صلى الله عليه وسلم: “الصدقة 
عل�ى المس�كين صدق�ة، وعلى ذي 

الرحم اثنتان صلة وصدقة”)9(.
وعن جابر -رضي الله عنه- عن 
النب�ي صلى الل�ه عليه وس�لم: “ابدأ 
بنفس�ك فتص�دق عليها، ف�إن فضل 
ش�يء فألهلك، فإن فض�ل عن أهلك 

شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي 
قرابتك شيء فهكذا وهكذا”)10(.

ه�ذا  ف�ي   ...“ الن�ووي:  ق�ال 
الحدي�ث فوائ�د: منه�ا االبت�داء في 
النفقة بالمذك�ور على هذا الترتيب، 

إذا  الحق�وق والفضائ�ل  أن  ومنه�ا 
تزاحمت ُقدِّم األوكد فاألوكد. ومنها 
أن األفض�ل ف�ي صدقة التط�وع أن 
ينوعه�ا في جه�ات الخي�ر ووجوه 
البر بحس�ب المصلح�ة، وال ينحصر 

في جهة بعينها”.
وقد ُعِرف النب�ي صلى الله عليه 
وس�لم بصلة رحمه م�ن قبل بعثته، 
كم�ا جاء ف�ي صحيح البخ�اري من 
ق�ول أم المؤمني�ن خديج�ة -رضي 
الل�ه عنه�ا- ف�ي قصة ب�دء الوحي: 
“كال والل�ه م�ا يخزيك الله أب�ًدا، إنك 

لتصل الرحم...”.
التطبيقية من س�يرة  واألمثل�ة 
وحي�اة النبي صلى الله عليه وس�لم 
ف�ي صل�ة األرح�ام كثي�رة، منه�ا: 
دعوته�م إلى الخير، فق�د كان النبي 
صلى الله عليه وس�لم يدعو أرحامه 
إل�ى الل�ه تعالى..وم�ن ص�ور صلة 
الرحم في حياة النبي صلى الله عليه 
وس�لم أن�ه كان يدع�و له�م، ويثني 
عليه�م، ويوصي بهم خي�ًرا، ويتألم 

إليذاء أحد منهم..

ع�ن زي�د بن أرق�م -رض�ي الله 
عنه- قال: قال رسول الله صلى الله 
ُركم  عليه وسلم: “... وأهل بيتي، أُذَّكِّ
الله ف�ي أهل بيت�ي، أذكركم الله في 
أه�ل بيت�ي، أذكرك�م الل�ه ف�ي أهل 
بيتي”)12(.وعن عبد الله بن عباس 
-رض�ي الل�ه عن�ه- قال: “م�ن آذى 
العباس فق�د آذاني، إنم�ا عم الرجل 

صنو أبيه”)13(.
ودعا النبي صلى الله عليه وسلم 
البن عب�اس أن يعلِّمه الل�ه التأويل، 
والفقه ف�ي الدين.وأثنى النبي صلى 
الل�ه علي�ه وس�لم على خاله س�عد 
ب�ن أب�ي وق�اص -رضي الل�ه عنه- 
فق�ال: “ه�ذا خال�ي، فليرن�ي امرؤ 

خاله”)14(.
وكان سعد بن أبي وقاص -رضي 
الله عنه- من بن�ي زهرة، وكانت أم 
النبي صلى الله عليه وس�لم من بني 
زه�رة؛ فلذلك ق�ال صلى الل�ه عليه 
وسلم: “هذا خالي”.وكان صلى الله 
عليه وس�لم يزور من يمرض منهم، 
ويدعو له؛ فعن عائشة بنت سعد أن 

أباها قال: “اشتكيت بمكة، فجاءني 
النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، 
ووض�ع ي�ده على جبهتي ثم مس�ح 
صدري وبطني، ثم قال: اللهم اش�ف 

سعًدا، وأتمم له هجرته”)16(.
لق�د بلغ من أهمي�ة صلة الرحم 
في َهْدي النبي صلى الله عليه وسلم 
أن قرنه�ا بالتوحي�د، وجعله�ا م�ن 
األم�ور الت�ي ُبِع�َث من أجله�ا، كما 
ف�ي حديث عمرو بن عبس�ة -رضي 
الله عنه- لما س�أل رسول الله صلى 
الله عليه وس�لم: بأي ش�يء أرسلك 
الله؟ قال: “بكس�ر األوث�ان، وصلة 
�د الل�ه ال ُيْش�َرك  الرح�م، وأن ُيوحَّ
ب�ه ش�يء”)17(. وم�ن َث�مَّ فصل�ة 
األرح�ام م�ن أعظ�م القرب�ات إل�ى 
الل�ه وأجلّه�ا، وقطيعته�ا من أعظم 
الذنوب وأخطرها، والمسلم في هذه 
الدنيا يجّد في السير إلى رحاب جنة 
عرضه�ا الس�موات واألرض، ومما 
يعينه في ذلك القيام بصلة األرحام؛ 
اقتداًء برس�ول الله صل�ى الله عليه 

وسلم، وامتثاالً ألمره.
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نصب الشاشات األلكرتونية بملعب الكوت االوملبي
             المستقبل العراقي / متابعة

ش�هد موقع مش�روع ملع�ب الكوت 
االولمب�ي 20 ال�ف متف�رج وص�ول 
الخاص�ة  االلكتروني�ة  الشاش�ات 
بالمش�روع المق�رر إفتتاح�ه نهاي�ة 
ش�هر حزي�ران او بداي�ة ش�هر تموز 

المقبلين.
وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة ، 

أن “العمل جاٍر على تنصيب الشاشات 
لتمث�ل خطوة مهمة ف�ي تقدم العمل 
خ�ال  س�تصل  فيم�ا   ، بالمش�روع 
اليومين المقبلين باقي شحنة المواد 
المستخدمة في الهيكل الحديدي ليتم 

انجاز اعمال التسقيف”.
وأضاف “تم المباشرة بإعداد الكشف 
المج�اورة  االرض  ح�دود  وتثبي�ت 
للملعب من جهة الجنوب واستثمارها 

لبناء الملعب الثانوي الذي أوعز وزير 
الحس�ين  عب�د  والرياض�ة  الش�باب 

عبطان ببنائه”.
المش�روع  انج�از  المؤم�ل  وم�ن 
خال االس�ابيع المقبلة واالس�تعداد 
الفتتاحه ليكون صرحا رياضيا جديد 
يخ�دم ش�باب ورياضي�ي محافظ�ة 
واس�ط الس�يما انه تم انشائه حسب 

المواصفات االولمبية.

نيامر يثري اخلوف يف صفوف عشاق الربازيل
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أك�د نيم�ار مهاجم منتخ�ب البرازيل لك�رة القدم انه 
“ليس جاهزا مئة بالمئة” بعد الجراحة التي خضع لها 
لمعالجة كس�ر في مش�ط القدم، لكنه اكد في الوقت 
ذات�ه جهوزيت�ه للعب ف�ي كأس العالم. وق�ال نيمار 
للصحافيي�ن في مقر تدريب�ات المنتخب في ريو دي 
جانيرو “لس�ت جاهزا بعد بنس�بة مئة بالمئة. االمر 
يحتاج لبعض الوقت”.وتابع: “ال زلت اشعر بالخوف 
قلي�ا، لكن امامنا بضع�ة ايام قبل بدء مش�اركتنا”.

وج�اء كام نيمار قبل س�اعات من توج�ه المنتخب 
البرازيلي الى انكلترا لمتابعة استعداداته لكأس العالم.

وتابع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي “احتاج 
الى مزيد من الوقت للتخلص من هذا الخوف، ولكنني 
جاه�ز للعب وال ش�يء يمكن ان يوقفن�ي عن ذلك”.

ول�م يلعب نيم�ار )26 عاما( منذ تعرض�ه الى اصابة 
ف�ي مباراة س�ان جرمان ضد مرس�يليا ف�ي الدوري 
الفرنس�ي في 25 ش�باط اضطرته الى الخضوع الى 

عملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل عشرة ايام 
في معس�كر منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم.

واض�اف اغلى العب ف�ي العال�م “اش�عر بأنني جيد 
بدنيا، وان قدمي على ما يرام. بالطبع يجب ان اتكيف 

مع بعض االمور النني ال زلت اشعر بعدم 
راح�ة، اال ان ذلك لن يمنعني من اللعب”.
واوضح “ان اللعب في كأس عالم للمرة 
ثاني�ة حل�م، وآم�ل ان ال يتوق�ف م�رة 
اخرى”.وخاض نيمار غم�ار مونديال 
2014 في باده لكنه تعرض الى اصابة 
خطيرة في الظهر في ربع النهائي ضد 

كولومبيا ابعدته اشهرا عدة عن الماعب. 
ولقي�ت البرازيل في نصف النهائي خس�ارة 

فادح�ة امام الماني�ا 7-1.وتخوض البرازيل 
مباراتي�ن وديتين قبل انطاق مونديال روس�يا 

ف�ي 14 حزيران/يوني�و، فتلعب م�ع كرواتيا 
عل�ى ملع�ب انفيلد الخ�اص بن�ادي ليفربول 
االنكليزي في 3 منه، ثم ضد النمس�ا في فيينا 
في العاش�ر من الش�هر ذاته.ووقعت البرازيل 

حاملة الرقم القياسي بخمسة القاب في الدور 
االول من المونديال ضمن المجموعة الخامسة 

الى جانب سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

        المستقبل العراقي / متابعة

أك�د الاع�ب األرجنتين�ي الش�اب 
يس�تهدف  أن�ه  ديب�اال”  “باول�و 
مس�اعدة مواطنه “ليونيل ميس�ي” 
من أج�ل تحقيق لقب كأس العالم في 

روسيا 2018.
ويتواج�د المنتخ�ب األرجنتين�ي ف�ي 
الرابعة بجان�ب منتخبات  المجموع�ة 

أيسلندا ونيجيريا وكرواتيا.
وق�ال ديباال في تصريح�ات تلفزيونية: 
“ نرغ�ب في مس�اعدة ميس�ي م�ن أجل 

تحقيق لقب كأس العالم”.
وتابع نجم يوفنتوس الشاب: “ من الرائع 

أن يتواج�د أفض�ل العب ف�ي تاريخ كرة 
القدم معنا”.

وأكم�ل: “أن تت�درب مع ميس�ي بش�كل 
يوم�ي أم�ر ال يص�دق، أتعل�م الكثي�ر من 

قدراته الفنية الرائعة”.
وع�ن تش�ابه طريق�ة لعب�ه ومركزه في 
الملع�ب م�ع طريق�ة لع�ب ميس�ي: “ ال 
يوج�د لدي أي مش�كلة باللعب بأي مكان 
في خط الهجوم، ف�ي باليرمو وكذلك في 
يوفنتوس لعبت في الكثير من المراكز في 

الهجوم”.
وع�ن إمكاني�ة تحقيق لق�ب كأس العالم 
صرح: “س�وف يك�ون حلم كبي�ر للغاية، 

الكل يحلم بأن يتوج بلقب كأس العالم”.

ديباال: هدفنا مساعدة مييس للفوز بكأس العالـم

بغداد/ المستقبل العراقي             
 

أرجع مدرب نفط الوسط، عماد 
محم�د، تع�ادل فريقه س�لبيا 
أمام نفط الجنوب، في المباراة 
التي أقيمت لحساب الجولة ال� 
28 من الدوري، إلى كثرة 
الفرص.وقال  إه�دار 
محمد في تصريحات 
“أسلوب اللعب الذي 
نفط  أمام  انتهجناه 
الجنوب منحنا قدرة 
على  الضغ�ط  عل�ى 
المناف�س،  مرم�ى 

وخل�ق فرص�ا بالجمل�ة ومنه�ا انفرادين 
بالح�ارس، لكن ع�دم توفي�ق المهاجمين 
وقل�ة تركيزه�م في إنهاء الهجمة تس�بب 
ف�ي خروجنا من المباراة بتعادل س�لبي”.

وأض�اف: “فريقنا قدم مباراة كبيرة، لكنه 
أه�در جهده م�ن خال الف�رص الضائعة، 
وف�ي بع�ض األحي�ان تعاقبك الك�رة على 
الفرص الضائعة، ومن الممكن أن تستقبل 
هدفا”.وطالب المدرب، اتحاد الكرة بإيجاد 
ح�ل للعب ف�ي الطقس الحار، مش�يرا إلى 
أن فريق�ه عان�ى من أرضية ملع�ب الزبير 
الصناعي�ة، ودرجة الحرارة الت�ي اقتربت 
م�ن )50( درج�ة مئوي�ة، باإلضاف�ة إلى 

صيام بعض الاعبين.

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

ح�ددت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزي�ة، وجهتي�ن لنجم ري�ال مدريد 
اإلس�باني، حال قرر الرحيل عن صف�وف النادي الملكي هذا الصيف.

وأكد الويلزي جاريث بيل، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه يحتاج 
إلى اللعب كأساس�ي بشكل منتظم، وهو ما تم تفسيره بأنه يريد الرحيل 
عن الملكي.وقالت صحيفة “تليجراف” اإلنجليزية: “يظل مانشس�تر يونايتد 
وباي�رن ميونخ الوجهتين األكث�ر احتماالً للدولي الويلزي حال اس�تقر األخير 
عل�ى ترك ري�ال مدريد”.وقاد بيل الفري�ق الملكي للفوز بدوري األبطال على حس�اب 
ليفربول اإلنجليزي حيث ش�ارك كبديل وسجل هدفين ليمنح الملكي االنتصار بنتيجة 
1-3.وحقق بيل بطولة دوري األبطال مع الريال 4 مرات خال 5 مواس�م ارتدى فيها 

القميص األبيض.

عامد حممد يربرالتعادل
مع نفط اجلنوب

مانشسرت يونايتد وبايرن ميونخ 
األقرب خلطف نجم ريال مدريد

             المستقبل العراقي / وكاالت

وجه قائد دفاع ريال مدريد األندلسي “سيرخيو راموس” 
رس�الة إلى الاعب المصري الش�اب محم�د صاح بعدما 
تس�بب ف�ي إصابة الاع�ب في الكت�ف في نهائ�ي دوري 

األبطال األوروبي مساء السبت في كييف.
وتمك�ن راموس من قيادة ريال مدريد لتحقيق الفوز 3-1 
في أوكرانيا في مباراة شهدت استبدال صاح لإلصابة في 

شوطها األول ومشاركة آدم الالنا.
وكت�ب راموس صباح األحد من خال حس�ابه عبر تويتر: 

“أتمنى لك الشفاء العاجل، كرة القدم أحياًنا تظهر جانبها 
السيء وجانبها الجيد”.

وتابع :”المستقبل في انتظارك”.
وتش�ير التقارير لغياب صاح ع�ن الماعب لفترة تتراوح 
بين أس�بوعين إلى 3 أس�ابيع مع حظوظ وفيرة بالتواجد 

في كأس العالم في روسيا 2018.
ويلع�ب المنتخب المصري ف�ي كأس العالم في 

المجموع�ة األول�ى بجان�ب منتخب روس�يا 
المس�تضيف والمنتخ�ب العربي الس�عودي 

الشقيق ومنتخب األوروغواي.

راموس يعتذر إىل صالح: أنت املستقبل

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

كش�فت تقارير صحفية، عن رغبة ن�ادي يوفنتوس 
اإليطال�ي، في إب�رام صفق�ة هجومية، خ�ال فترة 

موق�ع  المقبلة.وذك�ر  الصيفي�ة  االنتق�االت 
“كالتش�يو ميركات�و”، أن يوفنت�وس انض�م 

لس�باق التعاقد مع ماورو إيكاردي، مهاجم 
الصيف�ي  الميركات�و  إنت�ر مي�ان، خ�ال 

المقبل.وأض�اف الموق�ع أن اليوف�ي ق�د 
يضح�ي بجونزال�و هيجواي�ن، مهاجم 

الم�درب  رغب�ة  ظ�ل  ف�ي  الفري�ق، 
ضم�ه،  ف�ي  س�اري،  ماوريس�يو 

لتدريب  األخي�ر،  انتق�ال  حال 
تشيلس�ي اإلنجليزي.وتابع 
الموقع، أن يوفنتوس أبدى 
اهتمامه الشديد، باستعادة 

مورات�ا،  ألف�ارو  خدم�ات 
مهاجم تشيلسي.يش�ار إلى أن 

مس�تقبل إيكاردي ليس واضًح�ا حتى اآلن 
مع إنتر ميان، كما ينص عقد الاعب على 

ش�رط جزائي بقيمة 110 مايين يورو، 
لصالح األندية األجنبية فقط.

يوفنتوس يفكر يف التضحية هبيجواين

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعلن روما، أمس االثنين، تعاقده رس�مًيا 
م�ع الكروات�ي، أنت�ي كوريت�ش، صانع 

ألعاب دينامو زغرب، لمدة 5 سنوات.
وذك�ر الن�ادي اإليطال�ي، عب�ر موقع�ه 
الرس�مي، أن كوريت�ش وق�ع على عقد، 
يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2023، في 

صفقة بلغت قيمتها 6 مايين يورو.

وأض�اف روم�ا، أن في ح�ال رحيل 
يوني�و/  30 بحل�ول  كوريت�ش، 
حزي�ران 2020، إلى ن�اٍد آخر، فإن 
دينامو زغرب سيحصل على 10%، 
من قيمة الصفقة.ومن جانبه، قال 
كوريتش )21 عاًما(: “سعيد للغاية 
لوجودي في روما، أحد أكبر األندية 
األوروبية، لقد فعلت كل شيء، من 
أج�ل الوص�ول إلى هن�ا، ال يمكنني 

االنتظار لكي أبدأ إظهار قدراتي”. 
وص�رح مونش�ي، المدي�ر الرياضي 
لروم�ا: “ُنرح�ب بأنت�ي كوريت�ش، 

أعتقد أن بوصوله إلى هنا، ضمن 
الن�ادي امت�اك أح�د مواهب 

كرة الق�دم األوروبية، لدي 
ثق�ة فيما س�يقوم به في 

عم�ل  وم�ع  المي�دان، 
المدي�ر الفن�ي، يمكننا 
المزي�د من  أن نحق�ق 

لدي�ه،  بم�ا  االس�تمتاع 
لسنوات عديدة”.

رسميًا.. روما يضم نجم 
كرواتيا الصاعد

كارفخال جاهز للمشاركة يف كأس العالـم
           بغداد/ المستقبل العراقي

 
أكد الصحافي اإلس�باني الش�هير “خوس�يه 
الطبي�ة  الفحوص�ات  أن  سانش�يز”  لوي�س 
الدقيق�ة الت�ي خضع لها الظهي�ر األيمن “داني 
كارفخال” أعلنت عن حاجة الاعب للعاج 

لفترة تتراوح بين 15 إلى 20 يوما.
تع�رض  ق�د  كارفخ�ال  وكان 
لإلصاب�ة آثر تدخ�ل قوي 
الاع�ب م�ن قبل  ض�د 

ظهير أيس�ر ليفرب�ول آندري روبيرتس�ون في 
كييف في نهائ�ي دوري األبطال األوروبي الذي 
انته�ى بفوز ري�ال مدريد 1-3 وتتوي�ج النادي 

األبيض باللقب للعام الثالث على التوالي.
ويعان�ي كارفخ�ال من تمزق بس�يط في القدم 
اليسرى مما يعني عدم غيابه عن المشاركة مع 
منتخب باده إس�بانيا ف�ي كأس العالم المقبلة 

في روسيا 2018.
وربط�ت التقاري�ر الصحافي�ة الم�درب خوان 
لوبيتغ�وي بالتفكي�ر ف�ي اس�تدعاء س�يرجي 

روبيرت�و ظهير أيمن برش�لونة لتعويض غياب 
كارفخ�ال ع�ن الموندي�ال لك�ن جاهزية العب 
ري�ال مدريد س�وف تح�رم نجم برش�لونة من 

التواجد في روسيا.
ويتواج�د المنتخ�ب اإلس�باني ف�ي المجموعة 
الثاني�ة بجان�ب منتخب�ات المغ�رب والبرتغال 

وإيران.
يذكر أن منتخب إسبانيا كان ضمن 4 فرق فقط 
لم تتع�رض ألي هزيمة في تصفيات المونديال 

في قارة أوروبا )بلجيكا، ألمانيا، إنجلترا(.

           المستقبل العراقي / وكاالت

واصل النجم اإلسباني رافائيل 
ص�دارة  عل�ى  تربع�ه  ن�ادال 
لاعب�ي  العالم�ي  التصني�ف 
التنس المحترفين في نسخته 
الصادرة الي�وم االثنين، وذلك 
قبل بدء مش�واره ف�ي بطولة 
)روالن  المفتوح�ة  فرنس�ا 
جاروس( التي توج بلقبها عش�ر 

مرات.
ويحتل نادال المركز األول برصيد 8770 
نقط�ة، بعد تتويج�ه في روما قب�ل أيام، 

ويليه النجم السويسري روجيه فيدرر في 
المركز الثاني بفارق 100 نقطة.

وج�اء ترتيب الاعبي�ن أصح�اب المراكز 
ال�� 10 األولى بالتصني�ف العالمي لاعبي 
التن�س المحترفي�ن في نس�خته الصادرة 

اليوم االثنين كما يلي:
اإلس�باني رافائيل نادال ف�ي المركز األول 

برصيد 8770 نقطة
السويس�ري روجي�ه في�درر ف�ي المركز 

الثاني برصيد 8670 نقطة
األلمان�ي ألكس�ندر زفيري�ف ف�ي المركز 

الثالث برصيد 5615 نقطة
الكروات�ي ماري�ن س�يليتش ف�ي المرك�ز 

الرابع برصيد 4950 نقطة
البلغاري جريج�ور ديميتروف في المركز 

الخامس برصيد 4870 نقطة
األرجنتيني خ�وان مارتي�ن دل بوترو في 

المركز السادس برصيد 4450 نقطة
الجن�وب أفريق�ي كيف�ن أندرس�ون ف�ي 

المركز السابع برصيد 3635 نقطة
النمساوي دومينيك ثيم في المركز الثامن 

برصيد 3355 نقطة
البلجيكي ديفيد جوفين في المركز التاسع 

برصيد 3020 نقطة
األمريكي جون إيس�نر في المركز العاشر 

برصيد 2980 نقطة.

نادال يواصل الرتبع عىل عرش التصنيف العاملي للتنس

           المستقبل العراقي / وكاالت

يستعد برش�لونة، لدخول الميركاتو 
الفري�ق بصفقات  لتدعي�م  الصيف�ي، 
جديدة للموسم المقبل، كما يتجه لحسم 
بعض األمور الت�ي تتعلق بعقود الاعبين 

الحاليين.
وذك�رت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيفو”، أن 
إدارة الن�ادي الكتالون�ي، وضع�ت 3 نق�اط 

رئيسية، ستعمل عليها خال الفترة المقبلة، 
تهدف لتعزيز عدة مراكز في الفريق.

وأشارت الصحيفة أن النقطة األولى، ستكون 
تدعي�م خ�ط الهج�وم باعبي�ن م�ن الطراز 
األول، لزي�ادة المنافس�ة مع ليونيل ميس�ي 
ولويس س�واريز وباكو ألكاس�ير، باإلضافة 
لعثم�ان ديمبل�ي، وه�و م�ا يفس�ر الرغب�ة 
الش�ديدة للتعاق�د مع أنط�وان جريزمان من 
أتلتيكو مدريد. ومن ضمن خطة العمل، تريد 

برشلونة، حسم صفقة آرثر من جريميو، كما 
يعد فرينكي دي يونج، العب وس�ط أياكس، 
خيارا ممتازا، على جدول أعمال برشلونة في 
الميركاتو. وتتمثل النقطة الثالثة، في تجديد 
عق�د المدافع صاموي�ل أومتيت�ي، بالتزامن 
م�ع الحصول على توقي�ع كليمنت لينجليت، 
مدافع إش�بيلية، الذي يعد مهما للغاية، نظرا 
لجودت�ه العالية، وس�عره الذي يق�در ب� 35 

مليون يورو.

»3« نقاط ترسم مالمح املريكاتو الصيفي لربشلونة
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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 
مهنياً:الكثري من الضغوطات التى يجب أن تتحمليها خالل 
هذه الف�رة ولكنك تتخطينه�ا عاطفياً:إنه�ي املواضيع 

العالقة مع الحبيب وال تركيها دون إيجاد حلول لها.

أصحاب ب�رج امليزان حظ�ك لليوم:املرأة من ب�رج امليزان 
مهني�اً:ال تقومي بعداوة أحد من زم�الء العمل وحاويل أن 
تكس�بي تعاطفهم عاطفياً:ال تترصيف بسطحية وابحثي 
ع�ن جوهر الحبيب.الرجل من ب�رج امليزان:مهنياً:تحظى 

بالكثري من الشعبية خالل هذه الفرة

أصح�اب برج الث�ور حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الثور 
مهنياً:عليكي أن تحتفيل بنجاحاتك وإنجازاتك خالل هذه 
الف�رة عاطفياً:عليكي أن تعريف كي�ف تتخطني الصعاب 
م�ع الحبيب.الرجل من ب�رج الثور:مهنياً:كن أكثر حرصاً 

عىل سمعة ومصلحة العمل

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم:املرأة من برج العقرب 
مهنياً:ال تخطي أية خطوة قبل أن تفكري جيداً بمستقبلك 
املهن�ي عاطفياً:عليكي أن تدري أن الحب من طرف واحد 
لن يصمد.الرج�ل من برج العقرب:مهنياً:خذ حذرك اليوم 

وال داعي للترسع يف القرارات التى تتخذها

أصحاب ب�رج الجوزاء حظك لليوم:املرأة من برج الجوزاء 
مهنياً:كوني حذره من حس�ادك فهو ي�زدادون يوماً بعد 
يوم عاطفياً:تلتقني بش�خص تش�عرين أنه سيكون توأم 
روحك.الرجل م�ن برج الجوزاء:مهنياً:تم�ر بيوم روتيني 

عادي فال توجد أحداث جديدة 

أصح�اب برج القوس حظك لليوم:امل�رأة من برج القوس 
مهنياً:ال توافقي عىل كل القرارات قبل أن تتأكدي من أنها 
يف مصلح�ة العمل عاطفياً:الحب يس�يطر عليك وال تعريف 
كيف تفك�ري يف عقلك.الرجل من ب�رج القوس:مهنياً:قد 

تحدث رحلة عمل فجائية اليوم تضطر اىل السفر

أصح�اب ب�رج الرسط�ان حظ�ك لليوم:امل�رأة م�ن ب�رج 
الرسطان مهنياً:عليكي أن تكون�ي أكثر حذراً خالل هذه 
الفرة عىل األوضاع املادية عاطفياً:الحبيب يبدي إهتمامه 

بك والرغبة يف التقرب منك أكثر.

أصح�اب برج الجدي حظ�ك لليوم:املرأة م�ن برج الجدي 
مهنياً:ب�ارشي يف العمل عىل امللفات الطارئة واس�تفيدي 
من الوقت عاطفياً:ثقي أكثر بالحبيب و أعطيه املزيد من 
الحرية. الرجل من برج الجدي:مهنياً:تبدأ أعمالك بنشاط 

وتشعر بالحماسة إلنجازها

أصح�اب برج األس�د حظ�ك لليوم:امل�رأة من برج األس�د 
مهنياً:تعتمدي إسلوب جديد يف العمل تشعري أنه سيكون 
أكثر فاعلي�ة عاطفياً:عليكي أن تدعم�ي طموح الحبيب 
وأن تش�اركيه إهتماماته.الرجل من برج األس�د:مهنياً:ال 

تترصف بمزاجية مع زمالء العمل

أصح�اب ب�رج الدل�و حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الدلو 
مهنياً:تلتق�ي بش�خص يس�اعدك ويدعم�ك ع�ىل تنفيذ 
مرشوع مهم عاطفياً:مشاعرك للحبيب ال تقدر وتفكري 
كيف يمكن أن تسعديه.الرجل من برج الدلو:مهنياً:تشهد 

اليوم الكثري من اإلنتصارات و اإلنجازات املهمة

أصحاب ب�رج العذراء حظك لليوم:امل�رأة من برج العذراء 
مهنياً:تس�تطيعني أخ�رياً أن تجدي حلول ملش�كلة كانت 
تش�كل عليك عبء عاطفياً:إفتحي قلب�ك للحبيب واعريف 

رأيه فقد يساعدك يف حل مشاكلك.

أصح�اب برج الح�وت حظك لليوم:املرأة م�ن برج الحوت 
مهنياً:ال تتذمري من التغريات التى تحدث فاألمور تجري 
لصالح�ك عاطفياً:الحبيب يمر بظرف صعب فهو يش�غل 
بالك و تريدين دعمه.الرجل من برج الحوت:مهنياً:يتحسن 

مزاجك يف العمل اليوم وتتعامل مع األمور بحكمة.

احلوتالعذراء

هذا ما يفعله املغنيسيوم بجسدك
إن املغنيس�يوم معدن يحتاجه جسمك ليعمل 
بش�كل صحي�ح. فهو يس�اعد يف املئ�ات من 
عمليات الجس�م الهامة، بما يف ذلك تلك التي 
تتحك�م يف كيفية عم�ل العضالت واألعصاب. 
ويس�اعد ع�ىل الحف�اظ ع�ىل ق�وة عظامك، 
وصح�ة قلب�ك، كما يجع�ل معدل الس�كر يف 
دم�ك طبيعيا.كما أنه يلعب دوًرا يف مس�توى 
الطاق�ة. ويمكنك الحصول عىل املغنيس�يوم 
يف العديد م�ن األطعمة واملرشوبات. ولكن إذا 

اعتقد طبيبك أنك بحاجة إىل املزيد، فقد يقرح 
عليك إضافة املكمالت الغذائية، بحسب موقع 

»WebMD« املعني بشؤون الطب والصحة.
تحتاج امل�رأة البالغة إىل ح�وايل 310 ملغ من 
املغنيس�يوم يف اليوم، وبعد سن الثالثني تزداد 
الحاج�ة إلي�ه لتبل�غ 320 مل�غ. كم�ا تكون 
النس�اء الحوامل بحاجة إىل كمية إضافية 40 
ملغ. ويحتاج الرجال البالغون دون 31 عاًما، 
إىل 400 مل�غ، وإذا كانوا أكرب فاملطلوب 420 

ملغ.ويحت�اج األطفال إىل م�ا بني 30 إىل 410 
ملغ، حسب العمر والنوع. وعليك أن تستشري 
طبيب أطفالك ع�ن مقدار املغنيس�يوم الذي 
ت�ؤدي  الوق�ت،  طفلك.وبم�رور  يحتاج�ه 
املس�تويات املنخفضة من املع�ادن إىل تمهيد 
الطري�ق ملجموع�ة متنوع�ة م�ن املش�كالت 
الصحي�ة، بم�ا يف ذل�ك م�رض الس�كري من 
الن�وع الثاني، وارتفاع ضغط ال�دم والصداع 

النصفي.

كيف بدت األرض قبل 2.4 مليار سنة؟
ظلت األرض عاملا مائيا حتى ظهرت اليابسة 
م�ن أعماق املحيطات قبل 2.4 مليار س�نة، 
وغ�ريت الكوكب كليا، وفق�ا للباحثني.وقبل 
ه�ذا الحدث، امتلك�ت األرض غطاء ضعيفا 
غري قادر عىل دعم سالس�ل الجبال الكبرية. 
ولكن مع برودة الوش�اح، ظهرت اليابس�ة، 
وتحول من�اخ الكوك�ب ليصبح ق�ادرا عىل 
دع�م الحياة املعقدة.وقبل ح�وايل 2.7 مليار 
عظم�ى  ق�ارة  أول  األرض  ش�كلت  س�نة، 

واسمها »Kenorland«.واعتقد الباحثون يف 
السابق أن اليابسة ظهرت تدريجيا منذ 1.1 
إىل 3.5 مليار س�نة، ولكن الدراسة الحديثة 
تش�ري إىل أن ظهورها ش�كل حدثا مفاجئا.

وم�ن املحتم�ل أن تك�ون درج�ات ح�رارة 
السطح عندما خرجت اليابسة الجديدة من 
أعماق البحر، أكثر س�خونة م�ن يومنا هذا 
بعدة عرشات من الدرجات.ووجد الباحثون 
أن تغ�ريات جذرية يف املناخ تس�ببت يف خلق 

حياة معقدة عىل األرض. واسُتبدلت أشكال 
بس�يطة من البكترييا التي ازدهرت يف املاء، 
بالطحال�ب والنبات�ات والفطري�ات األكث�ر 
تعقيدا. وقد يكون تعرّض اليابس�ة الجديدة 
للتجوية، تسبب يف الحد من الغازات الدفيئة 
مثل ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إىل تعطيل 
التوازن اإلش�عاعي لألرض، ونشوء سلسلة 
م�ن الحلق�ات الجليدي�ة يف الف�رة بني 2.4 

و2.2 مليار سنة مضت.

مفاجآت بقائمة »كلامت املرور«
كش�فت دراس�ة حديث�ة أن القائم�ة املئوي�ة 
لكلمات املرور األكثر شعبية، والتي استخدمت 
خالل العام املايض، مستندة يف بياناتها عىل أكثر 
م�ن 61 ماليني كلمة مرور ُسب�ت هذا العام.

وسبت الدراس�ة التي قامت بإعدادها جامعة 
فرجيني�ا للتكنولوجي�ا ورشكة س�بالش داتا 
املتخصصة يف مج�ال التطبيقات األمنية.فعىل 
الرغم م�ن التحذيرات واإلرش�ادات والنصائح 
الالنهائي�ة م�ن قبل الخ�رباء يف مج�ال األمن 
املعلومات�ي، ال ي�زال العديد من املس�تخدمني 
يس�تعملون كلمات مرور »ضعيفة« وس�هلة 

التخمني لحماية أجهزتهم.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن إسماعيل عليه السالم أّول من ركب 

الخيل.
ه�ل تعلم أّن يوم الجمعة س�ّمي بذلك ألّنه ُجمع 
في�ه خلق آدم، وقي�ل الجتماعه فيه مع حواء يف 

األرض.
ه�ل تعل�م أّن أّول من كتب بس�م الل�ه الرحمن 

الرحيم هو سليمان عليه الّسالم.
ه�ل تعلم أّن أعظم س�ورة يف القرآن الكريم هي 

الّسبع املثاني والقرآن العظيم.
هل تعلم أّن أعظم آي�ة يف القرآن الكريم هي آية 

الكريس.
ه�ل تعل�م أّن أّول م�ن س�ّن ركعت�ي القتل هو 

الّصحابي خبيب بن عدي ريض الله عنه.
هل تعلم أّن أّول من رمى بس�هم يف اإلس�الم هو 

الّصحابي سعد بي أبي ّقاص ريض الله عنه.

مزايا و«حيل« يتيحها »واتساب«
يوف�ر تطبيق »واتس�اب«، ال�ذي يعد من أكث�ر تطبيقات 
الراسل الفوري انتش�اراً يف العالم، العديد من املزايا التي 
يمكن للمس�تخدمني االستفادة منها، وتدعمها مجموعة 

واسعة من األجهزة، وإليكم بعضاً منها:
1�� إنشاء نص غامق أو مائل أو نص مرضوب بخط

يمكن ملس�تخدم »واتس�اب« وضع عالمة النجمة »*« يف 
بداي�ة ونهاية الكلم�ة أو الجملة املطلوب�ة للحصول عىل 
خط غامق، وينطبق األمر نفس�ه عىل الخط املائل، ولكن 
مع وج�ود هذه العالمة »_« عىل جانب�ي النص املطلوب، 
ولرضب النص س�يحتاج إىل إضافة عالم�ة »~« إىل بداية 

املقطع ونهايته.
2�� التنزيل التلقائي عرب بيانات الهاتف الذكي

يمك�ن ملس�تخدم التطبي�ق تعطي�ل قدرت�ه ع�ىل تنزي�ل 
الوس�ائط عىل بيانات الهاتف، ويتم ذل�ك عرب اإلعدادات، 
ثم اس�تخدام البيانات والتخزين بعد ذلك أثناء اس�تخدام 
بيان�ات الهاتف، ومن هذا القس�م يمك�ن فحص أو إلغاء 
تحدي�د تنزيل الصور والصوت والفيديوهات واملس�تندات 

ع�رب بيان�ات الهاتف املحم�ول، وبهذه الطريق�ة يحتاج 
املستخدم إىل النقر عىل امللف لتنزيله.

3 �� املكاملات
توجد حيلة لتحسني استهالك بيانات الهاتف مع مكاملات 
»الواتساب«، من خالل االنتقال إىل اإلعدادات، ثم استخدام 

البيانات والتخزين، ثم االستخدام القليل للبيانات، وتحديد 
املربع لخفض مقدار البيانات املستخدمة يف املكاملة.

4 �� الحصول عىل تحليل الستخدام بيانات »واتساب«
جميع هواتف أندرويد مزودة بمتتبع اس�تخدام البيانات، 
ما يتي�ح الفرصة للحص�ول عىل تحليل للتطبيق حس�ب 
االس�تخدام، غ�ري أن واتس�اب لدي�ه أداة تعق�ب خاصة، 
وللوص�ول إليها يت�م الدخول إىل اإلعدادات، ثم اس�تخدام 
الش�بكة،  اس�تخدام  ذل�ك  وبع�د  والتخزي�ن،  البيان�ات 
وس�يجد املس�تخدم البيان�ات ذات الصلة بغوغ�ل درايف 
والتجوال ومكاملات واتساب، وتحديثات الحالة والرسائل 

واالستخدام العام.
5�� عرض تحليل للتخزين

يمكن للمس�تخدم عرض وظيفة اس�تخدام التخزين من 
خالل اإلعدادات، ثم استخدام البيانات والتخزين، وسوف 
يج�د بعض املعلوم�ات واألرق�ام املثرية، وتتي�ح له هذه 
املي�زة، عرض ترتيب التخزين املس�تخدم بواس�طة جهة 

االتصال.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
- زي�ت الزيتون : ملعقت�ان كبريتان  -  البصل : 2 حبة )كبري 
الحجم / مفروم ناعم( - الثوم : فّصان )مهروس( - أعشاب 
: ملعق�ة صغرية ونصف )مجففة( - لبن زبادي : 250 غراماً 
)جام�د( - املايونيز : ربع ك�وب - البصل األخرض : ربع كوب 
)مف�روم ناعم( - ملح : ربع ملعقة صغرية -- فلفل أس�ود : 

ربع ملعقة صغرية 
طريقة التحضري

1. سخني الزيت يف مقالة عىل النار املتوسطة وأضيفي البصل 
وقلبي ملدة 8 دقائق حتى يطرى البصل.

2. خفف�ي النار واس�تمري بالتقليب من وق�ت آلخر ملدة 15 
دقيقة أخرى حتى يصبح البصل مكرمل وبني اللون.

3. أضيفي األعشاب املجففة والثوم وقلبي ملد 3 دقائق.
4. انقيل مزيج البصل من املقالة وضعيه جانبا حتى يربد.

5. اخلط�ي املايونيز م�ع اللبن الزبادي وتب�يل بامللح والفلفل 
األسود والبصل األخرض املفروم ناعم.

6. أضيفي البصل املكرمل واخلطي املزيج حتى يتجانس.
7. قدميه إىل جانب الخبز املحمص أو الخضار املقطعة.

تغميسة البصل الفرنسية



»التلفاز« يرفع خطر املوت املبكر!
كش�فت أبح�اث جدي�دة أجرته�ا جامع�ة 
غالس�كو، أن الذين يقض�ون وقتا طويال يف 
مش�اهدة التلف�از، هم أكثر عرض�ة للموت 
أو  الرسط�ان  بم�رض  اإلصاب�ة  أو  املبك�ر 
أم�راض القل�ب. وتق�ول األبح�اث إن أولئك 
الذين يجلس�ون أمام شاش�ة التلفزيون أو 
شاش�ة الكمبيوت�ر ب�دال م�ن ممارس�ة أي 
نش�اط، م�ن املرج�ح أن يصاب�وا بأمراض 
خطرية أو املوت املبكر بسبب نمط حياتهم.

ويق�ول الباحث�ون م�ن جامعة غالس�كو، 
إن تأث�ري مش�اهدة التلفزي�ون مط�وال عىل 
الصح�ة بمع�دل الضع�ف تقريب�ا، مقارنة 

بالتأثري الس�لبي لع�دم ممارس�ة الرياضة.
وعىل الرغم من أن زيادة عدد الساعات التي 
يت�م قضاؤها أمام الشاش�ة تزيد من خطر 
الوفاة املبكرة أو املرض للجميع، إال أنها أقل 
خطورة بالنس�بة للذين يتمتع�ون باللياقة 
والق�وة. وقارن البح�ث بني أنم�اط الحياة 
ألكثر من 390 ألف ش�خص، ووجد أن أولئك 
الذي�ن يقضون معظم الوقت أمام الشاش�ة 
هم غالبا م�ن املصابني بالبدان�ة واألمراض 
املرتبطة بها مثل الس�كري أو ارتفاع ضغط 
الدم، باإلضافة لكونهم أكثر عرضة ليكونوا 
م�ن املدخنني ويعانون من ارتفاع مس�توى 

الكوليس�رول يف ال�دم، فض�ال ع�ن كونهم 
يميلون إىل تن�اول املزيد من اللحوم املصنعة 
وكمية أقل من الفواكه والخرضوات، والقيام 
بأنش�طة رياضي�ة قليلة.وأش�ار الدكت�ور 
كارلوس س�يليس، معد البحث، إىل أن الذين 
يتبعون نظام حياة مستقر يواجهون خطر 
املوت املبكر فضال عن أن مش�اهدة الربامج 
التلفزيوني�ة املفضل�ة ق�د يضاع�ف فرص 
حدوث جلط�ات دم قاتلة.وقد أثبتت النتائج 
أن الذي�ن يجلس�ون مط�وال أمام شاش�ات 
التلفزي�ون يواجهون خطر اإلصابة بالتخثر 

الوريدي، بنسبة 1.7 مرة أكثر.

سارق يتوارى عن الرشطة يف غابة خلمسة أشهر 
تمك�ن س�ارق بريطان�ي س�بق أن خدم يف 
الجيش من التواري خمس�ة أشهر يف إحدى 
غاب�ات فرنس�ا حيث كان يعي�ش يف خيمة، 

بحسب ما أعلنت السلطات.
وكان الرجل البالغ من العام 51 عاما يتنقل 
مس�تخدما دراج�ة هوائي�ة يف منطق�ة من 
بضعة كيلومرات يف الغاب�ة مجاورة لقرية 
فرنس�ية صغرية، وتصاعدت وترية رسقاته 
إىل أن ُقب�ض علي�ه ألول مرة يف نيس�ان من 

العام 2017.
يف كان�ون الثان�ي الثان�ي 2018 حكم عليه 
غيابيا بالس�جن خمسة عرش ش�هرا. ومنذ 
ذل�ك الحني »اختف�ى يف الطبيعة«، بحس�ب 

صحيفة »النوفال ريبوبليك«.
وملا تكررت الرسقات، أصبح س�كان القرية 
عىل ثقة ب�������أن الس�ارق قريب منهم، 
يصطح�ب  أن  الرشط�ة  يف  ضاب�ط  فق�رر 
مس�ؤوال محليا يف الق����ري�ة والدخول إىل 

الغابة للبحث عن أي أثر له.
وبعد ساعة من البحث، عثر املسؤول املحيل 
عىل جذوع مكسورة تشّكل ما يشبه الطريق 
وص�وال إىل املخبأ حيث توجد خيمة ممّوهة، 
وهناك عثر عىل الرجل الذي س�ّلم نفسه من 

دون أي مقاومة.
وق�ال ينجامني دوفال املس�ؤول يف الرشطة 
املحلي�ة »نظ�ّن أن�ه اس�تفاد م�ن ماضي�ه 

العسكري ليجّهز هذا املخبأ«.

ق�ال مرصد الرباك�ني يف هاواي إن سلس�لة انفجارات وقع�ت يف بركان 
كيالوي�ا لتقذف الرم�اد الربكاني لنحو 11 ألف ق�دم )ثالثة آالف و353 
مرا( مما أدى إىل تناثر الرماد عىل التجمعات الس�كانية يف جنوب غرب 

الجزيرة.
وتع�د االنفج�ارات الثالثة التي ب�دأت الس�اعة 1042 بتوقيت غرينتش 
أح�دث زخ�ات للرماد والس�حب الربكاني�ة من كيالويا خالل األس�بوع 
الراب�ع ملا يعتربه خرباء الجيولوجي�ا أحد أكرب دورات االنفجار الربكاني 

لربكان كيالويا يف مئة عام.
وقفز عدد املنازل والبنايات األخرى التي دمرتها الحمم الربكانية يف حي 
بون�ا عىل الجزيرة إىل 82 يوم الجمعة من 50 بعد تجدد انهمار الحمم يف 

ليالني استيتس هذا األسبوع.

انفجارات بركانية تقذف الرماد الرتفاع 
)11( ألف قدم

طريقة مبتكرة حتجب حاسة الشم 
لفقدان الوزن!

توصلت دراس�ة إىل أن سدادات األنف التي تحجب حاسة الشم يمكن أن 
تضاعف من فقدان الوزن.

ويف تجربة أجريت عىل البالغني أصحاب الوزن الزائد الذين تقل أعمارهم 
 »Noz Noz« ع�ن 50 عاما، خ�رس الذين اس�تخدموا جهاز الس�يليكون

ضعف وزنهم مقارنة بنتائج استخدام الحميات األخرى.
ويعم�ل الجهاز املط�ور عىل توجيه الهواء لتجاوز مس�تقبالت الرائحة، 
 Hasharon وبالتايل قمع الشهية. وقال الدكتور درو ديكر، من مستشفى
يف إرسائيل، إن فريق البحث استلهم فكرة تطوير الجهاز بعد أن أدرك أن 

األشخاص املصابني بنزلة برد يعانون من نقص الوزن.
واس�تطرد قائال: »وجدت التجربة أن الجهاز قلل من قدرة الشم بشكل 
ملح�وظ، وكان فقدان الوزن اإلضايف كبريا لدى األش�خاص تحت س�ن 
الخمس�ني. وتن�اول الذين اس�تخدموا الجهاز كميات أق�ل من الكحول 
والس�كر واملرشوب�ات املح�الة صناعي�ا. ويمك�ن تجربت�ه قب�ل إجراء 

الجراحة، وهو ليس دواء أو عالج يجب وصفه«.

المستقبل العراقي/علي إبراهيم 

لق�د وض�ع الفنان الكب�ري حافظ لعيب�ي يده عىل 
الج�رح عندما أعد وقدم برنام�ج مقلب عرس مع 
ولده املخرج الفنان حسني حافظ لعيبي ومجموعة 
م�ن املمثلني وأخراجه  محمد موىس  والذي يعرض 
من عىل شاشة قناة العراقية هذا العام  خالل شهر 
رمضان املبارك .. وهو من إنتاج العراقية وبرعاية 
رشك�ة أطلس اليت للصناع�ات الكهربائية.. حيث 
استطاع لعيبي أن يسلط الضوء عىل حاالت سلبية 
أعتادت عليها ولألس�ف رشيحة كبرية من الشعب 
العراقي مثل ظاهرة إطالق العيارات النارية وقطع 

الطرق يف املناس�بات س�واء كانت هذه املناس�بات 
مفرح�ة أو محزن�ة وعىل س�بيل املث�ال ال الحرص 
مناس�بات ال�زواج والوف�اة ومباريات ك�رة القدم 
واىل غ�ري ذلك من قبل أصحاب املناس�بة مما يعود 
بال�رضر عىل الناس قد يصل اىل خس�ارة ش�خص 
عزي�ز نفقده بس�بب طلق ناري طائ�ش يطلق يف 
مث�ل هك�ذا مناس�بات .. أو ع�دم إيص�ال مريض 
اىل املستش�فى يف الوق�ت املناس�ب بس�بب  قط�ع 
الط�رق مم�ا يؤدي اىل فق�دان حيات�ه  .. وقد القى 
هذا الربنامج تفاعل و أهتمام و نس�بة مش�اهدة 
كب�رية من قبل املش�اهد العراقي بع�د عرض أكثر 
م�ن أثنتي عرش حلق�ة منه وهو ت�واق اىل متابعة 

متعة املش�اهدة ملا تبقى من حلقات هذا  الربنامج 
ونح�ن بدورن�ا نتمنى كمتابعني لإلب�داع واملبدعني 
والذين يحرصون عىل تش�خيص كل ماهو س�لبي 
يف مجتمعن�ا العراق�ي ويضعون الحلول املناس�بة 
ل�ه ع�ىل الجه�ات ذات العالق�ة ك�وزارة الداخلية 
واألجه�زة األمنية املختص�ة غري املرتبط�ة بوزارة 
الداخلي�ة اىل تفعيل القانون وانزال أقىس العقوبات 
بح�ق مرتكبي هذه الس�لبيات كم�ا نتمنى عليها 
وعىل  ش�يوخ العشائر العراقية األصالء اىل التفاعل 
مع مايطرحه ه�ذا الربنامج ودعمه والتواصل مع 
كادره ومع قناة العراقية والش�د عىل أيديهم ألنهم 

قد أتحفونا بقيمة فنية راقية

تقدم�ت الحكومة األمريكية بش�كوى تتعلق 
بمص�ادرة أصول تتضمن فسيفس�اء قديمة 
يعتق�د أنها ُنهبت من س�ورية الت�ي مزقتها 
الحرب، وتم استريادها بشكل غري قانوني إىل 
الوالي�ات املتحدة، حيث تقول الس�لطات إنها 

صودرت من رجل من والية كاليفورنيا.
يف  األمريك�ي  الع�ام  املدع�ي  مكت�ب  وق�ال 
ل�وس أنجلي�س إن لوح�ة الفسيفس�اء التي 
يبل�غ وزنها طن�اً، وتصور هرق�ل يعتقد أنها 
صنعت يف القرن الثالث أو الرابع وتتس�ق مع 
الفسيفس�اء املوجودة يف س�ورية، وال سيما 

حول مدينة إدلب.
وفًقا للش�كوى الت�ي قدمت ي�وم األربعاء يف 
محكمة جزئية أمريكي�ة، فإن الحكومة تريد 
نق�ل امللكي�ة إىل الوالي�ات املتح�دة »للتخلص 

منها وفًقا للقانون«.
وقال توم مروزك املتحدث باس�م وزير العدل 
األمريكي يف رس�الة بالربي�د اإللكروني »من 

املمكن إعادة لوحة الفسيفساء إىل سورية«.
وتوج�د القط�ع األثري�ة يف الوق�ت الراهن يف 

عهدة مكتب التحقيقات الفيدرايل.
ويبل�غ ط�ول لوح�ة الفسيفس�اء 5.5 أمتار 
وارتفاعه�ا 2.5 م�ر. وتق�ول الش�كوى إن 

العمالء الفيدراليني اس�تولوا عليها من منزل 
محم�د ياس�ني الرشيح�ي يف باملداي�ل يف 19 
مارس / آذار 2016، يف إطار تحقيقات بشأن 
آثار تعتقد الس�لطات أنها نهبت من سورية. 
لم توجه للرشيحي اتهامات، وقال مروزك إن 

التحقيق ال يزال جارياً.
وتزع�م الش�كوى أن لوح�ة الفسيفس�اء تم 
اس�تريادها إىل الواليات املتح�دة يف عام 2015 
ب�أوراق تش�ري إىل أنها ج�زء من ش�حنة من 

املزهريات، والفسيفس�اء تبلغ قيمتها حوايل 
2000 دوالر فقط.

وتقول الس�لطات إن الرشيحي أخربهم فيما 
بعد أنه دفع ح�وايل 12 ألف دوالر مقابل ذلك، 
لكن�ه أعط�ى املس�ؤولني يف الجم�ارك الرقم 
األدنى لتقليل رس�وم االس�ترياد الت�ي يتعني 
عليه دفعها. تقول الحكومة إنها حصلت عىل 
تقدي�رات أولية من خ�رباء اآلثار الذين حددوا 

قيمتها ما بني 100 و200 ألف دوالر.

أمريكا تصادر »فسيفساء سورية«مهربةحافظ لعيبي يضع يده عىل اجلرح..يف برنامج مقلب عرس 
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نهلة الصعيدي 
إن من محاسن ديننا الجليل االهتمام بمكارم األخالق، قال النبي، 
صىل الله عليه وس�لم »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«.  ومما 
يؤس�ف يف هذه األي�ام أن نجد املرأة املس�لمة تخلت عن حيائها، 
فنق�ص دينها وقل حياؤها الذي هو ش�عبة من ش�عب اإليمان، 
ولقلة هذا الحياء أسباب كثرية، ولعل أخطرها التساهل يف الربية 
عليه من الصغر، فمن شّب عىل ىشء شاب عليه. إن الغصون إذا 
قومته�ا اعتدلت.. وال تل�ني إذا كانت من الخش�ب فتنبهي أيتها 
األم العاقلة الفطنة إىل هذا األمر؛ ألنك مس�ؤولة مسؤولية كبرية 
عن تربية بناتك، فالحياء وإن كان فطرة يف اإلنس�ان، فإنه ينمو 
بالتزام آداب الرشيعة والتخلق باألخالق الكريمة، فالحياء يالزم 
اإليم�ان وينب�ع من�ه، واعلمي أن »الحي�اء خري كل�ه«، واعلمي 
أيًض�ا أن الله إذا أراد بعبٍد هالًكا ن�زع منه الحياء، فإذا نزع منه 
الحياء لم تلقه إال مقيًتا ممقًتا.  اجعيل بيتك مثل ذلك البيت الذي 
خ�ّرج نموذًجا رفيًعا من نماذج النس�اء الرائعات الالتي اتصفن 
�ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن  بالحي�اء، والذي ورد ذك�ره يف قوله تعاىل: »َولَمَّ
َن النَّاِس َيْس�ُقوَن َوَوَج�َد ِمن ُدوِنِه�ُم اْمرَأََتنْيِ  ًة مِّ وج�د َعلَْي�ِه أُمَّ
تَ��ُذوَداِن َقاَل َم�ا َخْطُبُكَما َقالََتا اَل َنْس�ِقى َحتَّى ُيْص�ِدَر الرَِّعاُء 
َوأَُبوَن�ا َش�ْيٌخ َكِبرٌي«، »س�ورة القصص، اآلي�ة 23«، إنه نموذج 
المرأتني عفيفتني عندهما من الحياء ما يس�ع نس�اء اليوم. ثم 
قال: »َفَجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِش َعىَل اْسِتْحَياٍء.. «، »القصص، اآلية 
25«، تميش عىل اس�تحياء أي تميش عفيف�ة متعففة دون ميل 
أو انح�راٍف وميوعة كما نجد بعض النس�اء اليوم الالتي تحررن 
من م�كارم األخالق والدين، ونزعن حجاب الحش�مة والفضيلة 
وتباهني بذلك، فخربت البيوت، وش�اعت الفاحش�ة يف املجتمع، 
وانقلب ميزان القي�م، وتراجعت أخالق األمم.  تدبري أيتها املرأة 
قول رس�ول الله، صىل الله عليه وس�لم »صنف�ان من أهل النار 
لم أرهما، قوم معهم س�ياط كأذناب البقر يرضبون بها الناس، 
ونس�اء كاس�يات عاريات مميالت مائالت رؤوس�هن كأس�نمة 
البخت املائلة ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد 
من مسرية كذا وكذا«، فاحذري أن تكوني ممن ال يدخلن الجنة، 
وال يجدن ريحها. عليكن يا نس�اء أمة محمد مسؤولية عظيمة، 
وعبء كبري يف إش�اعة الفضيلة يف املجتم�ع، ونرش األخالق فيه، 
وترس�يخ القيم، واملحافظة عىل الحياء، ولتعلم النس�اء جميًعا 
أن قلة الحياء تؤدي إىل فساد املجتمع وانهياره، وهذه سنة الله 
يف كونه، فما فش�ت الفاحشة يف قوم إال أذلهم الله وكتب عليهم 
الهزيمة والفناء، فخط�رك أيتها املرأة عظيم، ودورك جليل كبري 

يف عودة األخالق والفضيلة للمجتمع.

 الحقوقي ماجد الحسناوي
املرشوعي�ة خض�وع الحكام والزعم�اء اىل القان�ون وال تكون 
أعمالهم وقراراته�م صحيحة قانوناً وملزم�ة لالفراد إال بقدر 
التزامه�ا لح�دود اإلط�ار القانون�ي ال�ذي يعي�ش املجتم�ع يف 
ظله، أي ان املرشوعية تكون جوهر واس�اس س�يادة القانون 
وتتطاب�ق معه، اما الرشعية فكرة سياس�ية تتعلق بترصفات 
الح�كام امام املحكوم�ني وقبول املجتمع لس�لطة الحكام من 
النواحي االقتصادية والسياسية والسلطة تكسب رشعيتها من 
املجتمع وبدونها تكون قلقة وال يتوفر االس�تقرار لديمومتها، 
الرشعية س�ند لق�وة الح�كام وعندما تكون الس�لطة رشعية 

يجب طاعتها. 
والعالقة ب�ني املرشوعية والرشعية هي العالقة بني السياس�ة 
والقان�ون وإن تحق�ق املرشوعي�ة يف أي نظ�ام س�يايس ع�ىل 
صعي�د العالق�ات القانونية يؤثر بتحقق رشعية الس�لطة وأن 
تطبيق القانون بشكله السليم وتقبل االفراد الحكامه يعني أن 
القواعد القانونية الس�ائدة واملعربة نحو إرادة الس�لطة تحوز 
القبول لدى االفراد أي قبول الس�لطة يف الوسط االجتماعي ويف 
حاالت فقد الس�لطة أس�اس رشعيتها يف املجتمع إىل استغالل 
املرشوعي�ة له�ذا الغرض وحينم�ا تعمد اىل االلت�زام بالقوانني 
واألنظم�ة الس�ائدة فتحص�ل بذل�ك ع�ىل أس�اس للرشعي�ة 
والحص�ول ع�ىل تأييد املواطن�ني وبما ان الدس�تور هو قانون 
يع�رب عن إرادة الجماعة وكل ترصف ينس�جم معه هو ترصف 
س�ينال رضاء افراد الجماعة وكل إقامة لدستور يعني موافقة 
املواطنني عىل نية الحكام يف ممارس�ة الس�لطة وفقاً للدستور 
أي اس�باغ الرشعية عىل السلطة التي يمارسونها باإلضافة اىل 
ذل�ك تقوم عالقة وثيقة بني الرشعية حينما تعرب الس�لطة عن 
ممارستها بتأييد افراد املجتمع وبني املرشوعية حينما تتطابق 
القواعد القانونية مع األس�س التي يؤمن بها هؤالء االفراد من 
خالل مدى تعبري الس�لطة عنها وتعترب املرشوعية عىل حس�ن 
تطبي�ق وتنفي�ذ النظ�ام القانوني يف أي مجتم�ع، واملرشوعية 
ال تكتمل بغري البحث عن وس�ائل لحمايته�ا والربملان يمارس 
مهم�ة الحماي�ة يف اط�ار الرقابة والترشيع وهذا ينس�جم مع 
الطبيعة القانونية والسياسية، والضمانات األولية للمرشوعية 
وج�وب احرام املبادئ والنصوص الدس�تورية النافذة من قبل 
السلطة الترشيعية وعىل هذا األساس يتحدد نظام الرقابة عىل 
دس�تورية القوانني ورقاب�ة عىل مطابقة القوان�ني والقرارات 
الص�ادرة من الس�لطة الترشيعي�ة مع املبادئ الت�ي يتضمنها 

الدستور.
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