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االمام الكاظم )عليه السالم(

إن أفضل وسيلة للتقرب إلى اهلل بعد 

معرفته هي الصالة، واإلحسان للوالدين، وترك 

احلسد وحب الذات والتفاخر والتعالي

ص3قرار الربملان القايض بـ »الفرز اليدوي« يثري االنقسام داخل الكتل السياسية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 إيــطـالــيـــا فــي مـــأزق ســيــاســـي

سـيـنـاتـور أمـريـكـي: الـسعـوديـة مصـدر املـشـاكـل فـي الـشـرق األوسـط

فـرنسـا تقـدم قـرضـا لتطوير منظـومـات احلكـومـة االلكرتونيـة

إعالن »وشيك« ملرشحي الرئاسات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بع�د أن اصابه�ا الجمود ألي�ام، يبدو أن 
الكت�ل السياس�ّية باتت ع�ى مقربة من 
حسم مرشحيها لتويل مناصب الرئاسات 

الثالث.
وق�د انته�ت الكت�ل السياس�ية الفائزة 
يف االنتخاب�ات الترشيعي�ة األخ�رة، من 
مرحل�ة النقاش�ات والح�وارات وج�س 
النبض، إىل مرحلة جديدة تتضمن تحديد 
أط�راف الكتل�ة الرملاني�ة األك�ر، الت�ي 

ستشكل الحكومة.
وتعد مهمة تحديد رئي�س الوزراء املقبل 

أش�د صعوبة من مرحلة تش�كيل الكتلة 
للتوافق�ات  س�تخضع  كونه�ا  األك�ر، 
السياس�ية والتن�ازالت املقدّمة للحصول 
عى املنصب، إضاف�ة إىل توزيع الوزارات 
وفقاً »للنقاط« التي حصلت عليها الكتل 
الرابح�ة، حس�ب مراقبني. وبع�د تحديد 
الكتلة الرملانية األكر، ستدخل األطراف 
السياس�ية بمفاوض�ات جدي�دة هدفها 
اختي�ار رئيس ال�وزراء وتوزيع املناصب 
مطلع�ة  مص�ادر  وذك�رت  وال�وزارات. 
ع�ى املش�اورات الت�ي يجريه�ا تحالف 
»سائرون« بزعامة مقتدى الصدر، بشأن 
تحدي�د منصب رئيس ال�وزراء املقبل، إن 

الصدر يخطط لرتشيح جعفر الصدر، ابن 
عمه محمد باقر الصدر، لتويل املنصب.

وطبق�اً للمص�ادر، ف�أن جعف�ر الصدر 
املقيم حالياً يف العاصمة اللبنانية بروت، 
من الش�خصيات املرشحة لشغل منصب 

رئيس الوزراء الجديد.
وطبق�اً للمصادر، فأن جعفر الصدر غر 
معّمم، حصل عى ش�هادة البكالوريوس 
يف عل�م االجتم�اع واالنثربولوجي�ا م�ن 
الجامع�ة اللبناني�ة، وس�بق ل�ه أن ف�از 

بعضوية مجلس النواب يف عام 2010.

التفاصيل ص3

حمافظ كركوك يصدر توضيحًا 
بشأن ما نرشته املفوضية من توقيع 

له عىل نتائج االنتخابات

مــاكـرون 
يوجه صفعة لـ »أعداء احلرية« 

األتـراك

عمليات بغداد تلقي القبض
 عىل إرهابيني ومتهمني بالرسقة 

يف بغداد

االحتاد الوطين يقرر تسمية رئيس اجلمهورية اليوم.. و»سائرون« يقرتب من االتفاق على مرشح رئاسة الوزراء
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جملس الوزراء يوافق عىل ختصيص )٢٠( ألف درجة وظيفية لذوي املهن الطبيةاألحزاب اللبنانية تتنافس عىل »الوزارات«  وتصعب تشكيل احلكومة
العبادي: خالل اسبوعني ستدخل وحدات توليدية اضافية وسيتحسن جتهيز الطاقة الـصـدر يتـوجـه اىل الكـويـت تلبيـة لـدعـوة رسميـة

مدرب بلجيكا خيرج 
عن صمته بشأن استبعاد 

ناينجوالن
ص2 ص4 ص2

لبنان يبدأ بالتنقيب عن النفط والغاز
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الطاقة واملياه اللبناني س�يزار أبي 
خلي�ل، أم�س الثالث�اء، ب�دء التنقي�ب عن أول 
احتياطات للنفط والغاز يف البالد، وذلك بعد أن 
منحت الس�لطات موافقتها ع�ى خطة قدمها 
تحالف يضم توتال الفرنس�ية وإيني اإليطالية 

ونوفاتك الروسية.

ونقل�ت رويرتز ع�ن الوزير أبي خلي�ل قوله إن 
لبن�ان يأمل يف أن يدش�ن جول�ة ثانية للتنقيب 
البح�ري عن النف�ط والغاز بنهاي�ة 2018، أو 

أوائل 2019.
وكان لبن�ان ق�د وق�ع يف فراي�ر امل�ايض أوىل 
اتفاقيات�ه الستكش�اف وإنتاج النف�ط والغاز 
البح�ري، يف املنطقت�ني 4 و9 قبال�ة الس�احل 
اللبنان�ي. يذك�ر أن ج�زء من املنطق�ة 9 يقع 

يف منطق�ة متن�ازع عليها مع إرسائي�ل، إال أن 
التحالف أكد أنه ال ينوي الحفر يف املناطق محل 

نزاع.
وق�ال الوزير اللبنان�ي إن التنقيب يف املنطقتني 
سيس�تمر ملدة تص�ل إىل ث�الث س�نوات، ومن 
املتوق�ع حف�ر أول ب�ر يف ع�ام 2019 رشيطة 
أن تقدم جمي�ع اإلدارات الحكومية الرتاخيص 

والتصاريح الالزمة يف املوعد ودون تأخر.

املـوارد املـائـيـة حتـذر مـن تفـاقـم 
أزمــة الـمـيـاه

التمييز االحتادية: عامان العتبـار املفقود 
2يف حوادث االرهاب متوفيًا 2

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكم�ة تحقي�ق البي�اع، أمس 
الثالث�اء، عن القبض ع�ى عصابة نفذت 
عمليات تسليب ألكثر من 25 شاحنة بعد 
اعرتاضها يف س�اعات متأخرة يف الليل يف 
الش�وارع الرسيعة عى أطراف العاصمة 
بغداد. وقال قايض تحقيق محكمة البياع 

رائ�د الدليم�ي يف ترصي�ح صحف�ي، إن 
»املحكم�ة صدقت أق�وال عصابة مكونة 
من 7 أش�خاص اعرتفوا بارتكاب جرائم 
س�لب املال م�ن أصح�اب س�يارات نقل 

البضائع )سيارات الحمل(«.
وأض�اف الدليم�ي، أن »ه�ذه املجموعة 
بالتس�ليب  مختص�ة  منظم�ة  عصاب�ة 
يف أوق�ات متأخ�رة من الليل بحس�ب ما 

أوردوا يف اعرتافاتهم اذ بينوا أنهم ارتكبوا 
الرسق�ات ب�ني الس�اعة الثاني�ة ع�رشة 
والرابعة صباح�اً وبالتحديد يف الخطوط 

الرسيعة عى أطراف العاصمة«.
وأكد الدليمي، أن »أف�راد العصابة قاموا 
بارت�كاب ح�وايل 25 عملي�ة يف مختل�ف 

أماكن بغداد .
التفاصيل ص3

حتقيق البياع تعلن القبض عىل شبكة نفذت عمليات 
تسليب شاحنات يف أطراف بغداد
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        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى املكت�ب االعالمي ملحاف�ظ كركوك 
وكالة راكان سعيد الجبوري موافقة محافظ 
كركوك للنتائج التي أعلنتها املفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات يف العراق .
وق�ال املكتب يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »م�ا عرضت�ه 
مفوضية االنتخابات م�ن بيان وما اظهرته 
م�ن توقي�ع  يخص إج�راءات الع�د والفرز 
للمحط�ة رقم )5( يف مركز ثانوية الحويجة 
املهني�ة  للتصويت الخ�اص والذي كان يقرأ 
حينه�ا رشي�ط النتائ�ج وج�ود 175 صوتا 
علم�ا   , الكوردس�تاني  الوطن�ي  لألتح�اد 
ان املصوت�ن جميعه�م كان�وا م�ن ضباط 
ومنتس�بي الرشطة االتحادي�ة  من أهلنا يف 

جنوب العراق«.وأوضح البيان ان »الجبوري 
حينم�ا كان يف بغ�داد وق�ام يف مق�ر املركز 
الوطن�ي بفتح الصندوق ل�م يجد أي بطاقة 
واحدة  لحزب االتحاد الوطني الكوردستاني 
, وتم االق�راح باالس�تعانة بصندوق جديد 
وذاك�رة )أس دي رام (جدي�د من املفوضية 
يف مقر املركز الوطن�ي وبذاكرة جديده غري 
متالعب بها  وليس )أس دي رام ( من كركوك 
, وقام بإدخال األستمارات  من جديد فكانت 
قراءة الجهاز الجديد  متطابقة لألوراق التي 
ت�م  ادخالها  ولم تظه�ر أي صوت  لألتحاد 
اقتن�ع  وحينه�ا  الكوردس�تاني،  الوطن�ي 
الجبوري بهذه النتيجة  وقام بالتوقيع  عىل 
األس�تمارات التي تم إدخاله�ا  اىل ) اس دي 
رام الجديد(والتي كانت متطابقه مع أوراق 
األق�راع الحقيقي�ة  والتي ل�م تظهر صوتا 

واحدا لالتحاد الوطني الكوردستاني , وبذلك 
اقتنع  بأنه سوف تعتمد هذه األلية يف عموم 

الصناديق املشكو منها يف كركوك«.
وأوضح البي�ان ان »الصورة املوجودة يف 
الهات�ف لم تقنع املفوضية  كون ان الصورة 
مقطعة  وبعد أسبوع جلب محافظ كركوك  
لهم الرشيط الحقيقي ال�ذي يحمل النتائج 
175 التي تظه�ر التصويت لالتحاد الوطني 
الكوردس�تاني  وعرضه�ا ع�ىل املفوضي�ة  
وقال�وا له حينه�ا انها تش�ري لتزوي�ر عايل  
وان توزي�ع األص�وات كان ه�ي عب�ارة عن 
25 صوت لكل مرش�ح وموزعه عىل س�بعة 

مرشحن«.
وأش�ار املكتب األعالم�ي اىل ان »محافظ 
كرك�وك اثب�ت ب�أن الذاك�رة يف كرك�وك تم 
التالع�ب به�ا وان الذاكرة الجدي�دة باملركز 

الوطن�ي يف بغ�داد كانت قراءته�ا صحيحة  
وبذل�ك اثبتن�ا التزوي�ر  خ�الف مل�ا اظهره 
بعض أعض�اء املفوضية من نتائج الرشيط  
, ليوهم�وا لألخري�ن  ب�ان ق�راءة كرك�وك 
متطابقة مع بغداد بنسبة 100% وهو خطأ 
اخر تقع به مفوضي�ة االنتخابات للتغطية 
ع�ىل عمليات التزوير والتالعب التي ش�ابت 

انتخابات كركوك«.
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  وكان�ت 
لالنتخاب�ات يف وق�ت س�ابق م�ن اليوم عىل 
محافظ كركوك وكالة بش�أن مزاعمه بعدم 
تطاب�ق صندوق اق�راع م�ن املحافظة مع 

النتائج املعلنة.
وق�ال مدير ع�ام العملي�ات يف مفوضية 
االنتخاب�ات صف�اء الجاب�ري يف بي�ان، ان 
الترصيح الذي ادىل به »الجبوري للسومرية 

نيوز عار عن الصحة وغري دقيق«.
وأض�اف ان »صن�دوق االق�راع الذي تم 
تدقيق�ه ام�ام املحافظ يف مبن�ى املفوضية 
م�ع  متطابق�ة  نتائج�ه  ظه�رت  ببغ�داد 
محتويات الصندوق وكذلك مع تقرير جهاز 
التحق�ق، وق�د وق�ع املحاف�ظ ع�ىل تقرير 
النتائ�ج وثبت بخ�ط يده ن�ص ) اجراءات 
املفوضية متطابقة 100% ( وكما موضح يف 

الصورة من التقرير. 
ودع�ا الجابري »املرش�حن توخي الدقة 
املفوضي�ة  اته�ام  وع�دم  الترصيح�ات  يف 
جزاف�ا وان اي ترصي�ح خاط�ئ قد يعرض 
األم�ن واالس�تقرار يف محافظ�ة  كركوك اىل 

الخطر«.
ون�رشت بعده�ا املفوضي�ة ص�ورة من 

توقيع املحافظ.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب االول لرئيس مجل�س النواب همام 
حم�ودي، الثالث�اء، أن قرار مجلس النواب بش�أن 
االنتخابات ال يستهدف احداً، معرباً عن أمله اىل ان 
يتح�ول املوضوع اىل جدل س�يايس. وقال حمودي 
يف بي�ان إن »عىل جميع الكتل السياس�ية الوقوف 
م�ع الطعون املقدمة من الن�واب بخصوص نتائج 
االنتخاب�ات، والقرار الربملاني بش�أن اعادة عملية 
الع�د والف�رز الي�دوي لصنادي�ق االق�راع«، الفتا 
اىل ان »الق�رار فض�ال ع�ن الطع�ون ال يس�تهدف 
اح�دا من الكت�ل او الفائزين بقدر م�ا هو ترصن 
وتعزي�ز للعملية االنتخابية والتأكد من عدم وجود 
اي�ة خروقات او اخراق يف عم�ل اجهزة التصويت 
االلكروني«. وأضاف أن »تمسك املفوضية برفضها 
العد والف�رز اليدوي يعزز الش�كوك املوجودة لدى 
بعض الكيانات السياسية بشأن حياديتها ونزاهة 
النتائ�ج املعلن�ة«، معربا عن امله ب�أن »ال يتحول 
املوض�وع اىل مناكف�ات وج�دل قد يبع�د املواطن 

بصورة كبرية عن املشاركة مستقبال«. 

محودي: قرار الربملان بشأن االنتخابات 
ال يستهدف احــدًا

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن املكتب االعالمي لزعي�م التيار الصدري 
مقت�دى الصدر، أمس الثالثاء، أن االخري توجه اىل 

دولة الكويت تلبية لدعوة رسمية. 
وقال املكتب يف بيان صحفي تلقت السومرية 
نيوز نسخة منه، إن »السيد مقتدى الصدر توّجه، 
الي�وم الثالث�اء الثالث ع�رش من ش�هر رمضان 

املبارك، إىل دولة الكويت الشقيقة«.
واضاف املكتب، أن »هذه الزيارة تأتي يف إطار 
تعزيز العالق�ات األخوية بن البلدين والش�عبن 

الشقيقن«.

الصدر يتوجه اىل الكويت تلبية 
لدعوة رسمية

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس مجل�س الوزراء حيدر العب�ادي، الثالثاء، ان تجهيز 
املواطنن بالطاقة الكهربائية سيتحس�ن خالل االسبوعن املقبلن 

من خالل دخول وحدات توليدية جديدة للطاقة.
وقال العب�ادي يف كلمة له خالل املؤتمر االس�بوعي  إنه »خالل 
االس�بوعن املقبلن س�تدخل وحدات توليدية اضافي�ة للمنظومة 

الوطنية وسيتحسن تجهيز الطاقة الكهربائية«.
وبش�أن نتائج االنتخابات، اوضح العبادي أن »الدعوة اىل الغاء 
نتائ�ج االنتخاب�ات امر غ�ري صحيح«، مس�تدركا »اس�تغرب من 
ترصي�ح املفوضي�ة عن دخول الب�الد يف حرب اهلي�ة اذا ما الغيت 

نتائج االنتخابات«.
وكانت وزارة الكهرباء نوهت يف بيان لها قبل ايام، إىل انخفاض 
بتجهيز الطاقة للعاصمة بغداد ومحافظات الفرات األوس�ط، يبدأ 
م�ن يوم 19 ايار 2018 ولغاية يوم 26 من الش�هر نفس�ه، عازية 
ذل�ك إىل تأمن س�المة مالكاتها العاملن إلضاف�ة وحدات توليدية 

جديدة إىل الخدمة.

        بغداد / المستقبل العراقي

نه  كشف مكتب تحقيق هيأة النزاهة يف محافظة دياىل عن تمكُّ
م�ن منع هدر أكثر من نصف مليار ديناٍر من املال العام عرب ضبط 
معام�الت بيع قطع أراٍض منجزٍة خالفاً للضوابط يف مديرية بلدية 
بعقوب�ة. املكتب أوض�ح، يف مع�رض حديثه عن تفاصي�ل عملية 
َذت بموجب مذكرٍة قضائي�ٍة، أنَّ مالكاته ضبطت  الضب�ط التي ُنفِّ
47 معامل�ة بي�ع قطع أراٍض س�كنيٍة منج�زًة ومصادق�اً عليها، 
مبيِّناً أنَّ تحقيقاته األولية قادت إىل أنَّ تلك املعامالت أُنِجزَت خالفاً 
للضوابط وبأس�عاٍر أقل بكثرٍي من السعر الحقيقي السائد الذي تمَّ 
ب  تقديره م�ن قبل لجنة التقدير يف بلدية بعقوبة؛ األمر الذي س�بَّ

هدراً يف املال العامِّ ُيقدَُّر بأكثر من نصف مليار ديناٍر.

العبادي: خالل اسبوعني 
ستدخل وحدات توليدية اضافية 

وسيتحسن جتهيز الطاقة

النزاهة تضبط تزوير معامالت بيع 
أراض غري أصولية يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس اللجن�ة األمنية يف مجلس دياىل 
ص�ادق الحس�يني، أم�س الثالث�اء، إنته�اء 
عمليات تس�لل عنارص تنظي�م »داعش« من 
صالح الدين باتجاه دياىل، كما أكد اس�تقرار 

الوضع األمني يف املحافظة.
وق�ال الحس�يني يف حدي�ث صحف�ي، إن 
»عملي�ة املطيبيجة العس�كرية الت�ي انتهت 
محاوره�ا االثن�ن امل�ايض، حقق�ت أهداف�اً 
مهم�ة يف تحص�ن حدود دياىل الش�مالية مع 
صالح الدين«، معترباً أن »الوضع عىل الحدود 
الفاصل�ة مع ص�الح الدين ه�و األفضل بعد 

2014«. وأضاف، أن »القيادات األمنية عززت 
م�ن نقاط املرابطة عىل الح�دود«، الفتاً إىل أن 
»عملي�ات تس�لل داعش من ص�الح الدين إىل 
دياىل انتهت وهذا س�يكون له تاثري إيجابي يف 

تعزيز األمن الداخيل«.
وتابع الحسيني، أن »األمن يف دياىل مستقر 
وداع�ش ل�م يتبق منه س�وى فل�ول مبعثرة 
يف بع�ض املناط�ق أعداده�م قليلة ج�دا وهم 

مطادرون من قبل القوات األمنية«.
وكانت عمليات دياىل شنت عملية عسكرية 
واسعة يف حوض املطيبيجة واملناطق املحيطة 
ب�ه ع�ىل الح�دود ب�ن دي�اىل وص�الح الدين 

استمرت يومن.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي ضمد، 
أمس الثالث�اء، ان الخطة الزراعية الصيفة لم تقر 

لغاية االن لعدم ضمان موارد املياه.
وقال ضمد يف ترصيح صحفي، ان »أزمة املياه 
بدأت تتفاقم بش�كل كبري ووضعها حرج بالنسبة 
للعراق، وعلي�ه لم تقر الخط�ة الزراعية الصيفية 

لعدم ضمان موارد املياه«.
وتابع ، ان »من أولويات وزارة املوارد املائية هو 

ضمان مياه الرشب بالدرجة األساس ومن بعدها 
البدء بالخط�ط الزراعية« مبينا ان »تركيا س�تبدأ 
بملئ س�د اليس�و يف األول من حزيران املقبل وهذا 
س�يؤدي اىل تقليل موارد املي�اه ويصبح االختناق 

من رافدي دجلة والفرات«.
ويواجه العراق منذ أش�هر، أزم�ة يف املياه بعد 
ب�دء تركي�ا أعمالها يف س�د “إليس�و”، وانخفاض 
مناس�يب املياه يف نهر دجلة إث�ر غياب األمطار يف 
املوس�م الحايل، فضاًل عن التدخ�الت يف ملف املياه 
من قبل بعض املتنفذين. ورغم اإلعالن س�ابًقا عن 

تش�كيل خلية ملواجه�ة الجفاف، إال أنه�ا ما زالت 
غري فاعل�ة وتفتقر لإلس�راتيجية الش�املة التي 

تحد من آثار تلك األزمة.
وبحس�ب مختصن، فإن مس�توى مياه دجلة 
س�ينخفض إىل 9.7  عند الحدود مع تركيا، مقابل 
نحو 20.93 مليار مر مكعب س�نوياً بعد ملء سد 
إليس�و. ولجأت بعض املحافظات إىل إعتماد طرق 
بديلة يف س�قاية البس�اتن، منها ال�ري بالتنقيط 
والطرق الحديثة األخرى، تفادًيا للخسارة الكاملة 

للموسم الزراعي ».

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  التغي�ري،  حرك�ة  اعلن�ت 
الثالثاء، ع�ن »طرد« النائب بالربملان 
مس�عود حيدر م�ن صفوفه�ا لعدم 
التزامه بربنامج الحركة. وقال عضو 

الحرك�ة كاروان هاش�م يف ترصي�ح 
صحايف، ان »الهيئة التنفيذية لحركة 
التغي�ري ق�ررت ط�رد عض�و حركة 
التغي�ري والنائب يف الربمل�ان العراقي 
ضم�ن كتل�ة التغي�ري م�ن صفوفها 
باالجماع«. واضاف هاش�م ان »قرار 

طرد مسعود حيدر جاء لعدم التزامه 
بربنامج حركة التغيري«.

واعل�ن النائب مس�عود حيدر، يف 
15 ش�باط 2018، عن انسحابه من 
قائم�ة التغي�ري االنتخابي�ة، فيما لم 

يذكر أسباب االنسحاب.

يذك�ر ان حركة التغي�ري الكردية 
حصلت ع�ىل 9 مقاع�د يف إنتخابات 
الربمل�ان العراقي التي جرت يف 2014 
فض�ال ع�ن حص�ول الحرك�ة ع�ىل 
منصب النائب الثاني لرئاسة مجلس 

النواب العراقي.

التغيري »تطرد« النائب مسعود حيدر من صفوفها
سبق وأن أكد انسحابه منها

جتفيف طرق تسلل »داعش« من صالح الدين باجتاه دياىل

املوارد املائية حتذر من تفاقم أزمة املياه

حمافظ كركوك يصدر توضيحًا بشأن ما نرشته املفوضية من توقيع له عىل نتائج االنتخابات

      بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت هيئة االعالم واالتصاالت، أمس 
الثالثاء، تطبيق الهواتف الذكية لخدماتها 

 .)CMC-Iraq(
تلق�ت  بي�ان،  يف  الهيئ�ة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه 
»ضمن مشاريع هيئة االعالم واالتصاالت 
التطويرية الدائها االداري والفني والتقني 
وبغي�ة التواص�ل املب�ارش م�ع الجمهور 
والجه�ات املعنية، اطلق�ت الهيئة تطبيق 
الهوات�ف الذكي�ة الت�ي تعم�ل بنظام�ي 
اآلب�ل واألندروي�د، ملنح ال�زوار مزيدا من 
التس�هيالت والسالس�ة يف التعام�ل م�ع 
الخدمات التي تقدمه�ا الهيئة الكرونيا، 
وليك�ون نافذته�ا املعلوماتي�ة، وبوابتها 

للتواصل مع املهتمن واملعنين«.

التطبي�ق  »يمّك�ن  أن�ه  وأوضح�ت 
مستخدميه من اس�تعراض أخبار الهيئة 
واملعلومات الخاصة، كم�ا يوفر التطبيق 
العدي�د م�ن الخدم�ات كاالس�تعالم عن 

املدون�ات واللوائ�ح التنظيمية 
الرخص  والحصول عىل بعض 
الفنية مث�ل النطاقات العلوية 
ضم�ن  االكروني�ة  للمواق�ع 
 ، )IQ.( و )انطق�ت ). ع�راق
فض�ال ع�ن امكاني�ة التحقق 
من رخصة املكاتب والرشكات 
واملؤسسات االعالمية، وتوفري 
ضم�ن  اإلحصائي�ات  بع�ض 
تديره�ا  الت�ي  القطاع�ات 

الهيئة«.
»يمك�ن  أن�ه  اىل  وأش�ارت 
اس�تخدام التطبي�ق بس�هولة 

فائق�ة إذ ال يحتاج ألي إع�دادات خاصة 
بالنسبة للزوار واملهتمن ويمكن تصفحه 
بدون تس�جيل عضوية أو طلب حس�اب 

رسمي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعت�ربت الهيئ�ة العام�ة يف محكم�ة التميي�ز 
االتحادي�ة أن ميض مدة س�نتن ع�ىل الفقدان يف 
ح�وادث اإلره�اب يعد س�ببا كافيا للحك�م بوفاة 

املفقود.
وذكر الق�ايض عبد الس�تار بريق�دار املتحدث 
الرس�مي ملجلس القضاء االعىل أن »الهيئة العامة 
بمحكمة التميي�ز االتحادية وبجلس�تها املنعقدة 
بتاري�خ 27 /5 /2018 ع�دت أن م�يض س�نتن 
ع�ىل الفق�دان يف ح�وادث األعم�ال االرهابية وإذا 
لم يعرف مص�ري املفقود خاللها يعد س�ببا كافيا 

للحكم بوفاة املفقود«.
وأضاف املتحدث الرسمي أن »املبدأ الدستوري 
جاء عم�ال بأح�كام امل�ادة 93/ثالثا م�ن قانون 
رعاي�ة القارصين رقم 78 لس�نة 1980 باعتباره 

فقد يف ظروف يغلب عليها الهالك«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عمليات بغداد، أمس الثالثاء، القاء 
القب�ض عىل متهمن اثن�ن باإلره�اب واالختطاف 

شمال رشقي العاصمة.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان، ان قوة مش�ركة من 
الل�واء )44( وخلي�ة مكافح�ة االختط�اف التابعة 
معلوم�ات  ع�ىل  وبن�اًء  بغ�داد،  عملي�ات  لقي�ادة 
اس�تخبارية تمكنت من إلق�اء القبض عىل متهمن 
اثنن باإلرهاب والخطف يف منطقتي/ حي البساتن 

وحي التجار شمال رشقي بغداد”.
واضافت قيادة العمليات، ان القوات االمنية القت 
القبض أيضا عىل متهمن اثنن باإلرهاب يف منطقة 
الفراش�ية غربي بغداد، كما القت القبض عىل متهم 
بالرسق�ة يف منطقة حي آس�يا ضمن قاطع الدورة، 
والقب�ض ع�ىل ثالثة متهم�ن برسقة الس�يارات يف 

منطقة حي الشهداء ضمن قاطع البياع”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد األمن العام ملجلس الوزراء، مهدي 
الع�الق، أم�س الثالث�اء، ع�زم الحكومة 
املش�اريع  م�ن  مجموع�ة  تنفي�ذ  ع�ىل 
االس�راتيجية العمالق�ة لتطوي�ر قطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وذك�ر بيان للمكت�ب االعالمي ملجلس 
الوزراء، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »األم�ن العام ملجل�س الوزراء، 
مهدي العالق أكد عزم الحكومة عىل تنفيذ 
مجموع�ة م�ن املش�اريع االس�راتيجية 
االتص�االت  قط�اع  لتطوي�ر  العمالق�ة 
وتكن������ولوجيا املعلومات«، جاء ذلك 
خ�الل االجتماع الذي عقدته اللجنة العليا 
للحكوم�ة االلكروني�ة يف مبن�ى األمانة 
وبحض�ور وكي�ل وزارة االتص�االت أمري 

البيات�ي والس�فري الفرنيس ل�دى العراق 
بورنو اوبيرب والوفد املرافق له.

»االجتم�اع  ان  اىل  البي�ان  وأش�ار 
وش������������روط  آلي�ات  ناق�ش 
ق�رض التمويل املقدم م�ن قبل الحكومة 
 thales الفرنس�ية وبمقرح من رشكتي
و CS الفرن�����سية إلنشاء م�����ركز 
يف م��حافظ�ة  ب�������يان�ات وطن�ي 

.»MOC بغداد
واعترب العالق بحسب البيان ان »إنشاء 
املركز محطة مهمة لتجميع املكتس�بات 
الوطنية لتكنولوجي�ا املعلومات يف موقع 
واحد، كما سيؤمن س�هولة التعاطي مع 
املعلومات وتبادلها من جانب والشفافية 
واختص�ار الوق�ت والتكالي�ف من جانب 

اخر«.
م�ن جهت�ه أك�د بورن�و عىل«رغب�ة 

حكوم�ة ب�الده لتموي�ل امل�رشوع ع�رب 
ق�رض مبارش من الخزينة الفرنس�ية اىل 
الحكوم�ة العراقية بمبل�غ مقداره )70( 
مليون يورو طبق�ا لقوانن OECD فقط 
85 % م�ن هذا املبلغ س�يتم إقراضه ويتم 
التس�ديد من قبل الحكومة العراقية عىل 
5-10 س�نوات وتس�دد وزارة االتصاالت 

15% كدفعه أوىل«.
املوس�ع  االجتم�اع  خ�الل  وج�رى 
الرئيس�ية  الخط�ة  عن�ارص  »مناقش�ة 
للمرشوع عرب دراس�ة الخطة الرئيس�ية 
يف تطبي�ق التكنولوجي�ا الحديث�ة ألم�ن 
يف   CYBERSECURITY املعلوم�ات 
ش�بكات الحاس�وب مع تطبي�ق برنامج 
جمي�ع  ع�ىل  االلكروني�ة  التوقيع�ات 
األجهزة املتصل�ة باألنرنت لكافة الدوائر 

الحكومية والوزارات العراقية«

االعالم واالتصاالت تطلق تطبيق اهلواتف الذكية 
CMC-Iraq خلدماهتا

التمييز االحتادية: عامان العتبار املفقود يف حوادث 
االرهـاب مـتـوفـيـًا

عمليات بغداد تلقي القبض عىل إرهابيني ومتهمني 
بالرسقة يف بغداد

فرنسا تقدم قرضًا لتطوير منظومات 
احلكومة االلكرتونية
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     بغداد / المستقبل العراقي 

وافلق مجللس اللوزراء، أملس الثالثلاء، على 
تخصيلص 20 ألف درجلة وظيفية لذوي املهن 

الطبية.
وذكر إحسان الشمري مستشار رئيس مجلس 
التواصلل  اللوزراء, على صفحتله يف موقلع 
االجتماعلي “الفيسلبوك” إن “مجلس الوزراء 
وافلق عى تخصيلص 20 الف درجلة وظيفية 

لذوي املهن الطبية”.
وقرر مجلس الوزراء أيضاً فصل سلطة الطريان 
املدني عن وزارة النقل وإلحاقها بأمانة مجلس 

الوزراء.

جملس الوزراء يوافق عىل ختصيص )٢٠( ألف درجة وظيفية لذوي املهن الطبية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بعلد أن اصابها الجمود أليلام، يبدو أن الكتل 
السياسلّية باتلت على مقربلة ملن حسلم 

مرشحيها لتويل مناصب الرئاسات الثالث.
وقلد انتهلت الكتلل السياسلية الفائلزة يف 
االنتخابلات الترشيعية األخلرية، من مرحلة 
النقاشلات والحلوارات وجلس النبلض، إىل 
مرحلة جديلدة تتضمن تحديد أطراف الكتلة 

الربملانية األكرب، التي ستشكل الحكومة.
وتعد مهمة تحديد رئيس الوزراء املقبل أشلد 
صعوبلة من مرحلة تشلكيل الكتللة األكرب، 
السياسلية  للتوافقلات  سلتخضع  كونهلا 
والتنلازالت املقدّملة للحصول على املنصب، 
إضافة إىل توزيلع الوزارات وفقلاً »للنقاط« 
التلي حصلت عليهلا الكتل الرابحة، حسلب 
مراقبني. وبعد تحديد الكتلة الربملانية األكرب، 
سلتدخل األطلراف السياسلية بمفاوضلات 
اللوزراء  رئيلس  اختيلار  هدفهلا  جديلدة 
وتوزيع املناصب والوزارات. وذكرت مصادر 
مطلعة عى املشلاورات التي يجريها تحالف 
»سلائرون« بزعاملة مقتدى الصدر، بشلأن 
تحديلد منصلب رئيلس اللوزراء املقبلل، إن 
الصدر يخطط لرتشليح جعفلر الصدر، ابن 

عمه محمد باقر الصدر، لتويل املنصب.
وطبقلاً للمصادر، فأن جعفلر الصدر املقيم 
حاليلاً يف العاصملة اللبنانيلة بلريوت، ملن 
الشلخصيات املرشحة لشلغل منصب رئيس 

الوزراء الجديد.
وطبقلاً للمصلادر، فلأن جعفلر الصدر غري 
معّمم، حصلل عى شلهادة البكالوريوس يف 
علم االجتملاع واالنثربولوجيا ملن الجامعة 
اللبنانية، وسلبق له أن فاز بعضوية مجلس 
النلواب يف علام 2010 ضمن »ائتلالف دولة 
القانون« بزعامة املالكي، لكنه قرر االستقالة 
املحسلوبية  »تفلي  املنصلب بسلبب  ملن 

واملحاباة يف السياسة العراقية« حينها.
وأضافت املصادر أن »جعفر الصدر شلخص 
معتدل، ويلقى ترحيباً داخل عائلة آل الصدر، 
كونله االبلن الوحيد للمرجلع البارز السليد 
محملد باقلر الصدر )شلقيق السليد محمد 

صادق الصدر والد مقتدى(«.
وتابلع املصلدر أن »مقتدى الصدر سلبق أن 
أملح إىل دعمه ترشليح محافظ ميسلان عيل 
دواي، وسلكرتري الحزب الشليوعي العراقي 

رائد فهملي، ملنصب رئيس اللوزراء املقبل«، 
مسلتبعداً حصلول دّواي على املنصب، فيما 

اعترب فهمي »أكثر قبوالً«.
وتشلري الرتجيحات أيضاً إىل أن زعيم تحالف 
»سلائرون«، ال يعلارض تويل رئيلس الوزراء 
الحلايل، زعيم تحالف النلر، حيدر العبادي 

الوالية الثانية لرئاسة الوزراء.
وتعلارض علدد ملن الكتلل والشلخصيات 
السياسلية اسلتمرار حزب الدعلوة يف إدارة 

دفة الحكم يف العراق طيلة السنوات املاضية، 
محملني إيلاه مسلؤولية »اإلخفاقات« التي 
رافقت العملية السياسلية العراقية بعد عام 

.2003
اشلرتاط  صحافيلة،  ترسيبلات  وتناقللت 
العبلادي تجديد الوالية لله، مقابل االنضمام 
إىل أي تحالف سيايس، غري أن املتحدث باسم 
تحاللف »النلر« حسلني العاديل نفلى تلك 
األنبلاء. وأضلاف أنله »ال يوجلد أي نوع من 

هذا االرصار عى تويل العبادي الوالية الثانية، 
بقدر كونه استحقاقا طبيعيا، ال يوجد رشط 
بهلذا الخصلوص«، مؤكداً يف الوقلت ذاته أن 
»ال توجلد شلخصية مطروحلة يف السلاحة 
السياسية )لتويل منصب رئيس الوزراء( غري 
العبادي، كما ال يوجد فيتو عليه من قبل أغلب 

الكتل السياسية الفائزة يف االنتخابات«.
بلدوره، كشلف مصلدر مطللع ان اجتملاع 
الوطنلي  االتحلاد  يف  القيلادي  املجللس 

املرشلحني  أسلماء  سليطرح  الكردسلتاني 
ملنصب رئيس الجمهورية.

يف  سليناقش  »املجللس  إن  املصلدر  وقلال 
اجتماعه قرارات عدة ملن أبرزها طرح عدد 
من املرشلحني ملنصلب رئيلس الجمهورية، 
ومسلألة تشلكيل وفد للتشلاور مع الحزب 
هلذا  على  التفاهلم  حلول  الديمقراطلي 

املنصب«.
وأضاف، أن »هناك عدة أسماء مطروحة عى 

طاوللة املجلس من بينها الرئيس الحايل فؤاد 
معصوم والذي تبدو فرص ترشيحه ضعيفة، 

ألنه لم يخدم القضية الكردية يف بغداد«.
وكشلف املتحلدث باسلم االتحلاد الوطنلي 
الكردستاني سلعدي احمد بريه، أن املجلس 
القيلادي يف الحزب سليجتمع ملناقشلة عدد 
ملن القضايا من بينهلا االنتخابات الربملانية 
السياسلية  التحالفلات  وقضيلة  االخلرية 

لتشكيل الحكومة املقبلة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أثار قرار الربملان بإعادة فرز 10 باملئة 
من األصوات االنتخابية يدوياً انقساماً 
داخل الكتلة السياسلية وكواليسلها، 

فضالً عن انقسام اجتماعي أيضاً.
وعلربت العشلائر العربيلة يف املناطق 
املتنلازع عليهلا علن رفضهلا للقرار 
النيابلي اللذي أصلدره الربمللان بملا 
يخلص االنتخابلات الترشيعيلة التي 
جلرت يف يوم 12 من الشلهر الجاري، 
موجهة انتقادا الذعا اىل رئيس الربملان 

سليم الجبوري.
يف  العشلائر  باسلم  املتحلدث  وقلال 
املناطق املتنازع عليها مزاحم الحويت 
إلغلاء  على  الربمللان  »تصويلت  ان 
االنتخابات من قبل النواب الفاسلدين 
وعى رأسهم سلليم الجبوري جريمة 

جديدة بحق الشعب العراقي«.
ونقلت وكالة »شفق نيوز عن الحويت 
القول ان »هلذه القرارات التي صوت 
عليهلا النلواب املعاقبلون ملن قبلل 
الشلعب  تدل عى نهج غلري مقبول«،  
مردفا بالقول »نحن كعشلائر عربية 
نرفلض هذا القرارات التي صدرت من 
قبلل النلواب املعاقبني وعى رأسلهم 
سلليم الجبلوري اللذي يعملل وفلق 
الطريقة االخونجية التي كانت سلببا 

يف دمار املحافظات السنية بالعراق«.
وتابلع الحويلت انه »يجب محاسلبة 
التلي  الجرائلم  على  االخونجيلني 
اقرتفوها، وعى ملا اصدروه من اجل 
العودة اىل منهجهم الفاسد والفاشل«، 
الفتا اىل ان العشلائر العربية باملناطق 

الجانلب  سلتطالب  عليهلا  املتنلازع 
األمريكلي واملنظملات الدولية بإنقاذ 

الشعب العراقي مما يجري عليه.
بدوره، رحلب ائتالف الفتلح بالقرار 
النيابلي. وقلال القيلادي يف االئتلالف 
كريلم النلوري إن »هلذه اإلجلراءات 
خطوة ايجابية وجيدة وتقلل مخاوف 
وشكوك الكتل السياسية من عمليات 
التزوير والتالعب بنتائج االنتخابات«.

وأوضح ان »اعادة فرز قرابة 10 % من 

نتائلج االنتخابات هي نسلبة ممتازة 
وباإلمكان اعتمادها، والبد من التأكد 
من عدم وجود عمليلات تزوير كبرية 
الن نتائلج ذللك كبرية وخطلرية عى 
العلراق«. ملن جهتهلا طعنلت كتلة 
»االحلرار« التي تمثلل التيار الصدر يف 
مجللس النلواب العراقلي يف مؤتملر، 

برشعية جلسة مجلس النواب.
وكان القيلادي يف الحزب الديمقراطي 
الكوردسلتاني قد قال يف وقت سلابق 

من اليوم إن الربملان العراقي ان »قرار 
مجلس النواب العراقي اليوم غري ملزم 
حول نتائج االنتخابات و سیؤدي الی 

زیادة التوتر السیايس يف البلد«.
وأضاف ان »هنلاك تناغما بني رئیس 
الخلارس والحكوملة لدفلع  الربمللان 
البلالد ومن دوافع انانيلة وذاتية نحو 
املجهول«، مشريا اىل ان »هذا ما نبهنا 
الجميع منه قبلل حدوثة ، و املطلوب 
ملن الجميلع الحكملة و العقالنية و 

وان  الدسلتور  و  بالقانلون  االلتلزام 
الشعب هو مصدر السلطات«.

العراقلي  النلواب  مجللس  وصلوت 
املنتهيلة واليته يف جلسلة اسلتثنائية 
عقدها برئاسة سليم الجبوري رئيس 
املجلس، وبحضور 168 نائبا عى قرار 

نيابي بشان نتائج االنتخابات.
وصوت املجلس عى قرار نيابي مقدم 
ملن اللجنة القانونيلة يتضمن »قيام 
الجهات املعنية كل حسب اختصاصه 

باتخلاذ الوسلائل التي تضملن اعادة 
االنتخابيلة بصورة  بالعمليلة  الثقلة 
عادلة ونزيهة ومنهلا الغاء انتخابات 
الخلارج التلي تثبلت فيهلا عمليلات 
التزوير والتصويلت املرشوط يف كافة 
املحافظلات علدا نينلوى )والحركلة 
السلكانية يف صلالح الديلن واالنبار( 
وعلدم اتلالف اي اوليلات باسلتثناء 
اصلوات االقليلات املشلمولة بالكوتا 
والقيام بالعد والفلرز اليدوي ملااليقل 

علن 10% ملن صناديلق االقلرتاع يف 
املراكز االنتخابية ويف حال ثبوت تباين 
بنسلبة 25% ملن ماتم فلرزه وعده 
يدويلا  يتم اعادة العلد والفرز اليدوي 
الكيانات  املحافظات وتزويلد  لجميع 
السياسلية فلورا بنسلخة الكرتونية 
وصور ضوئية الوراق االقرتاع ونتائج 
الصناعية  االقملار  االنتخابلات علرب 
اىل  الرئيلي  السلريفر  اىل  واملرسللة 
املفوضيلة ) تل سلنرت( عى مسلتوى 
املرشلح يف كل محطلة واعلادة العلد 
والفلرز اليلدوي للمحطلات التلي تم 
كركلوك  يف   ) رام  دي  )اس  اسلتبدال 
نتائجهلا  الغيلت  التلي  واملحطلات 
باملناطلق املتنازع عليهلا والتاكد من 
عملية مطابقة البيانلات االلكرتونية 

مع بيانات الصناديق«.
كما يشلمل القلرار »احاللة من يثبت 
ونزاهلة  بعداللة  باالخلالل  تورطله 
العمليلة االنتخابية اىل القضاء تمهيدا 
ملحاسلبته واحاللة كافلة االوليات اىل 
االدعلاء العلام وهيئلة النزاهة وعى 
هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه 
القوانلني حفاظا عى املصلحة العامة 
الحقائلق  تقلي  لجنلة  واسلتمرار 
باعمالها واالرساع بتقديم ماتصل اليه 
من نتائج وتقديمها اىل مجلس النواب 
وتاييلد ودعلم اللجنة العليا املشلكلة 
ملن مجلس اللوزراء الخاصة بتدقيق 
االدللة والوثائق ومجريات االنتخابات 
النيابية والغاء نتائج محافظات اقليم 
كردستان وكركوك ملاتوفرت عليه من 
تزويلر ارادة الناخبلني وماشلبها من 

خروقات كبرية«.

االحتاد الوطين يقرر تسمية رئيس اجلمهورية اليوم.. و »سائرون« يقرتب من االتفاق على مرشح رئاسة الوزراء

إعالن »وشيك« ملرشحي الرئاسات

أحزاب عّدت مقرتح البيت التشريعي غري ملزم.. وكتل سياسية تضامنت

قرار الربملان القايض بـ »الفرز اليدوي« يثري االنقسام داخل الكتل السياسية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت محكمة تحقيق البيلاع، أمس الثالثاء، 
عن القبض عى عصابة نفذت عمليات تسليب 
ألكثر من 25 شاحنة بعد اعرتاضها يف ساعات 
متأخلرة يف الليلل يف الشلوارع الرسيعلة على 

أطراف العاصمة بغداد.
وقلال قلايض تحقيلق محكملة البيلاع رائلد 
الدليملي يف تريلح صحفلي، إن »املحكملة 
صدقلت أقوال عصابة مكونة من 7 أشلخاص 
اعرتفوا بارتكاب جرائم سلب املال من أصحاب 

سيارات نقل البضائع )سيارات الحمل(«.
وأضاف الدليمي، أن »هلذه املجموعة عصابة 
منظملة مختصة بالتسلليب يف أوقات متأخرة 
ملن الليل بحسلب ملا أوردوا يف اعرتافاتهم اذ 
بينوا أنهم ارتكبوا الرسقات بني الساعة الثانية 

عرشة والرابعة صباحاً وبالتحديد يف الخطوط 
الرسيعة عى أطراف العاصمة«.

العصابلة قاملوا  أن »أفلراد  الدليملي،  وأكلد 
بارتلكاب حلوايل 25 عملية يف مختللف أماكن 
بغلداد وبتنسليق علال منهلا 23 عملية تمت 
بنجاح وعمليتني فشلت بعد أن تمت مالحقتهم 
من األجهزة األمنية«. وأشلار إىل أنه، »تم إلقاء 
القبلض عليهلم بجهلد اسلتثنائي ومتابعلة 
شلخصية مني بالتنسليق مع جهاز املكافحة 
ويف ليللة واحلدة تم القلاء القبض على أربعة 
منهم وبعد التحقيق معهم اعرتفوا عى أماكن 
باقي املجموعة وتم إصدار أوامر قبض بحقهم 
وبعد نصب كمائن تم إلقاء القبض عى البقية 
واعرتفوا جميعهم أمام قايض التحقيق وتمت 
إحالتهلم اىل محكمة الجنايات وفق املادة 442 
من قانون العقوبات العراقي«. من جانبه، قال 

أحد أفراد املجموعة يف حوار صحفي، »شاركت 
بجميلع العمليات وكنت املخطلط لها وأنا من 
أحدد الهدف بعد أن نجتمع وننطلق عند ساعة 
اللل12 بعد منتصف الليل ونبحث عن الهدف يف 
مناطق أطراف بغلداد«. وأكمل، »بعد أن نحدد 
الهدف نقوم بمالحقته إىل أن يتم تجاوز نقاط 
التفتيلش نحلاول إيقافه بحجة علدم التوقف 
لنقلاط التفتيش ثم نقوم بتهديده وسللب ما 
يحمل من ملال وتركه«، مشلريا إىل أن »تنفيذ 
العمليلة يتم من قبل ثالثة أو أربعة أشلخاص 
ونسلتهدف السليارات الناقلة للبضائع بعد أن 
يتم تفريلغ البضائع لضمان وجود املال معهم 
وملن ثم تركهم وتكررت هلذه العملية تقريبا 
ملرة يف كل أسلبوع«. وأضلاف، أن »كميلات 
األموال كانلت متفاوتة ففي مرة كانت مليون 
دينار ومرة أخرى حوايل 30 ألف دوالر أمريكي، 

ومجمل االموال التي تم سلبها هي 150 مليون 
دينار كانت تقسلم عى من شلارك بالعملية«، 
كاشلفا أن »االشلرتك بالعمليات كان بشلكل 
متفرق فمنا من شلارك بسلبع عمليات وهذا 
أقل من شلارك وانلا كنت من أقلود املجموعة 
وشلاركت يف جميعهلا التلي بلغلت 25 عملية 
وكنا نسلتغل الباجلات التعريفيلة الثنني منا 
فهم منتسبون يف وزارة الداخلية وكانت تسهل 
لنلا التنقل من مكان اىل آخر واملرور عرب نقاط 
التفتيلش«. وتابع، أن »أعمار أفلراد العصابة 
ترتاوح ما بني الل30 و47 سنة وكنا نجتمع يف 
شلقة بمنطقة الكرادة وبعد أن نحتي الخمر 
ويتجاوز الوقت منتصف الليل ننطلق مستقلني 
سياراتنا الخاصة، وكانت أغلب هذه العمليات 
تنفلذ بثالث سليارات ملن نلوع دوج جارجر 

واخرى كيا سبورتج والثالة هونداي النرتا«.

قامت بعملياتها يف وقت متأخر من الليل على الطرق السريعة

حتقيق البياع تعلن القبض عىل شبكة نفذت عمليات تسليب شاحنات يف أطراف بغداد
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األحزاب اللبنانية تتنافس عىل »الوزارات«  وتصعب تشكيل احلكومة

حرية القايض يف التعبري عن رأيه بني اإلباحة والتقييد

       بغداد / المستقبل العراقي

طالب الس�يناتور األمريكي الب�ارز راند بول، اإلدارة 
األمريكي�ة بوق�ف تزويد الرياض باألس�لحة التي تقتل 
المدنيي�ن في اليمن، مؤكداً أن الس�عودية هي “س�بب 
اش�تعال المنطق�ة باألزمات والح�روب”. وفي تغريدة 
عل�ى “تويت�ر” قال بول مؤخ�راً: “عل�ى األمريكيين أن 
يعترف�وا بأن الس�عودية هي مص�در إلثارة المش�اكل 
في منطقة الش�رق األوس�ط”، مضيف�اً: “يجب إيقاف 
س�باق التسلح الذي تنتهجه السعودية، ووقف المجازر 
في اليمن”. يش�ار إلى أن لجن�ة العالقات الخارجية في 
مجلس الش�يوخ األمريكي، صادقت على مشروع قرار 
ح�ول اليمن، ينص عل�ى وجوب إدالء وزي�ر الخارجية 
مايك بومبيو بش�هادة تفيد ببذل الرياض جهوداً إلنهاء 
الح�رب، وتس�هيل وص�ول الم�واد الغذائي�ة واألدوية 
للمدنيي�ن، وتجن�ب تأخي�ر وص�ول ش�حنات اإلغاثة، 
وتقلي�ل المخاط�ر الت�ي يتعرض له�ا المدني�ون. كما 
ينص مش�روع القرار على أنه “ف�ي حال لم يوفر وزير 
الخارجي�ة تل�ك الضمانات، يقضي الن�ّص تلقائياً بمنع 
الطائ�رات األمريكي�ة من تزوي�د الطائرات الس�عودية 
بالوق�ود”. وتعيش اليمن حرباً طاحنة منذ العام 2015 
بس�بب انقالب الحوثيين على حكومة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، األمر الذي أدى إلى تدخل عسكري عربي 

بقيادة السعودية.

       بغداد / المستقبل العراقي

قرر وزير األم�ن الداخلي اإلس�رائيلي جلعاد أردان، 
عدم تسليم جثمان معتقل فلسطيني استشهد األسبوع 

الماضي، في السجون اإلسرائيلية.
واستش�هد المعتقل الفلس�طيني »عزيز عويسات« 
)53 عاما(، األس�بوع الماضي إثر إصابته بجلطة قلبية 
بينما كان يخضع للعالج في مستشفى سجن »الرملة«، 
ونقل على إثرها لمستش�فى »أس�اف هروفية« وس�ط 

)إسرائيل(.
ونقل�ت القن�اة اإلس�رائيلية الثانية، إن »الش�اباك« 
)جهاز األمن اإلس�رائيلي الداخلي( ومصلحة السجون 

والشرطة عارضوا قرار وزير األمن الداخلي«.
وأشارت القناة إلى أن تلك الجهات تعتبر أن القرار قد 
يتسبب في اندالع موجة احتجاجات فلسطينية خاصًة 
في ش�هر رمضان، وق�د يزيد من تعقيد الوضع بش�أن 
قضية جثث الجنود اإلس�رائيليين لدى حركة »حماس« 

الفلسطينية.

سيناتور أمريكي: السعودية مصدر 
املشاكل يف الرشق األوسط

إرسائيل ترفض تسليم جثامن معتقل 
فلسطيني استشهد يف األرس

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس مجل�س الن�واب اللبناني 
نبيه ب�ري إنه متفائل بتش�كيل حكومة 
ائتالفي�ة جدي�دة خ�الل ش�هر حس�ب 
تصريحات ل�ه، فيما بدأ رئي�س الوزراء 
المكلف سعد الحريري مفاوضات صعبة 

بشأن الحكومة الجديدة.
ح�زب  طال�ب  للتعقي�دات  وتأكي�دا 
بتمثي�ل  المس�يحي  اللبناني�ة  الق�وات 
حكومي مساو لمنافسه الرئيسي التيار 
الوطن�ي الحر. وظهرت المنافس�ة على 

الحقائ�ب الوزراي�ة أيض�ا بي�ن فصائل 
الحري�ري،  وق�ال  متنافس�ة.  درزي�ة 
ال�ذي س�يصبح رئيس�ا لل�وزراء للمرة 
الثالث�ة، األس�بوع الماض�ي إن جمي�ع 
األحزاب متفقة على أن وجود المخاطر 
االقتصادية الداخلية واألخطار اإلقليمية 
المتزايدة يعني ضرورة تشكيل حكومة 
وحدة وطنية بأسرع ما يمكن. ويسعى 
ح�زب الله إلى مش�اركة أكب�ر في هذه 
الحكومة االئتالفي�ة مقارنة بالحكومة 
الس�ابقة، بعد المكاس�ب الكبي�رة التي 
حققه�ا في االنتخاب�ات البرلمانية التي 

أجريت ف�ي الس�ادس من أي�ار. وقالت 
صحيفة المس�تقبل المملوكة للحريري 
إن بري قال ألشخاص زاروه “ال مصلحة 
ألح�د بتأخير والدة الحكومة وال بوضع 
الُعق�د أمامه�ا”. وينظ�ر إل�ى الوض�ع 
االقتصادي السيئ في لبنان ومستويات 
الديون التي ال يمكن أن تستمر على هذا 
المن�وال كأولوي�ات رئيس�ية للحكومة 
المقبلة. وقال محم�د رعد رئيس الكتلة 
البرلماني�ة لح�زب الل�ه للصحفيين بعد 
اجتم�اع الكتلة مع الحري�ري إن الحزب 
الحكوم�ة  وازن�ة” ف�ي  طل�ب “وزارة 

سياس�ية  مص�ادر  وقال�ت  الجدي�دة. 
بارزة ان حزب الله يس�عى لتولي وزارة 
خدماتي�ة واح�دة على االق�ل من ضمن 
ث�الث وزارات بدال م�ن الوزارتين اللتين 
يتوالهما في حكوم�ة تصريف االعمال 

الحالية. 
وحصل حزب الل�ه على 70 في المئة 
على األقل من مقاعد البرلمان التي يبلغ 

عددها 128 مقعدا في االنتخابات.
ويظ�ل الحريري السياس�ي الس�ني 
األبرز في لبنان رغم خس�ارته أكثر من 
ثل�ث مقاعده ف�ي االنتخابات. ويس�عى 

حزب الق�وات اللبناني�ة، للحصول على 
نصيب أكب�ر من الحقائ�ب الوزارية في 
الحكوم�ة بع�د أن ضاع�ف تقريب�ا عدد 
مقاعده في البرلم�ان، ليصل عدد نوابه 
إلى 15 نائبا. وقال عضو القوات اللبنانية 
ج�ورج عدوان بع�د اجتم�اع الكتلة مع 
الحريري “تمثي�ل القوات اللبنانية يجب 
أن ي�وازي التي�ار الوطن�ي الح�ر”. وقد 
أس�س الرئيس ميش�ال عون هذا التيار 
الذي يترأس�ه صهره جبران باس�يل منذ 
عام 2015. والتيار الوطني حر متحالف 

سياسيا مع حزب الله منذ عام 2006.

        القاضي ناصر عمران

ال�رأي  التعبي�ر ع�ن  تش�كل حري�ة 
مفصلي�ة ذاتي�ة مهمة لم ت�أت اعتباطا 
بالمنة والمنح وإنما كانت قرينة الموقف 
وااليم�ان اضطرت البش�ريًة الى تقديم 
قرابين كبي�رة وكثيرة للحص�ول عليها 
وممارستها والسعي لديمومة وجودها 
من خ�الل تحصينها باإلل�زام القانوني 
عبر النص عليها في القوانين والدساتير 
واالتفاقي�ات  والمواثي�ق  الداخلي�ة 
والمعاهدات الدولية كخطوات مستقبلية 
باتج�اه االمام حيث تتحقق االنس�انية.  
فاإلنس�انية وان كانت ه�ي النقص كما 
يراها الثائر )نيلس�ون ماندي�ال ( لكنها 
الحري�ة واذا كانت الحرية هي نس�خية 
العدالة فالعدالة هي الحقيقة المتحركة 
حسب رؤية )جوزيف جوبير(  واذا كان 
هن�اك م�ن تجس�يد موضوع�ي للعدالة 
وتطبيقه�ا ف�ان القاض�ي الع�ادل ه�و 
صورته�ا والناطق الرس�مي له�ا، لكنه 
يظ�ل ف�ي الكثير من�ه ضمن المس�احة 
الشخصية التي ترتبط بالراهن واليومي 
وتخض�ع لل�رؤى  الفردي�ة واالمزج�ة 
النفسية، وبالخالصة هو نتاج اجتماعي 
لبيئ�ة له�ا خصائصه�ا وصفاتها وهو 
كائن يدخ�ل ضمن التأث�ر والتأثير فيها 
وه�ذه المنظوم�ة االجتماعي�ة تمنحه 
الح�ق بان يكون له رأي ب�ل ان ما يبديه 
بحسب المميزات التي يتمتع بها يقترب 

من االلزام والتسليم من قبل اآلخر.
والس�ؤال ال�ذي يط�رح نفس�ه ف�ي 
مناخ�ات الحري�ة والتعبي�ر ع�ن الرأي 

ما م�دى حرية القاضي ف�ي التعبير عن 
رأيه الشخصي بمختلف مجاالت الحياة 
مس�لمين بان الرأي الشخصي للقاضي 
بمناسبة النزاع المعروض امامه ال يعول 
عليه عند إصداره للقرار القضائي وكذلك 
الرأي المسبق الذي يبديه في النزاع قبل 
ان يك�ون متصدي�ا ل�ه  الن بن�اء قراره 
القضائ�ي عل�ى العلم الش�خصي وإبداء 
الرأي المس�بق المعروف ل�دى اآلخرين 
ومنه�م أط�راف الن�زاع يج�رح العدالة 
التي يتمتع به�ا وهو امر تم النص عليه 
إلزام�ا في قان�ون اإلثب�ات والمرافعات 
المدنية..؟  لكننا نقصد الرأي الذي يبديه 
القاضي ف�ي مجاالت الحي�اة المختلفة 
يتمت�ع  المجتم�ع، فه�ل  اف�راد  كأح�د 
باإلباح�ة المطلقة في التعبي�ر اللهم إال 
في حدود حرية اآلخرين والتجاوز على 
المثبت�ة دس�توريا وقانونياً  حقوقه�م 
ام ال..؟ لق�د ضمنت المواثي�ق واللوائح 
القانوني�ة الدولية للقاض�ي الحرية في 
التعبير عن رأيه لكنها حرية مقيدة فقد 
نص اإلع�الن العالمي لحقوق اإلنس�ان 
ف�ي الفص�ل الثام�ن منه عل�ى أنه يحق 
ألعضاء الس�لطة القضائية، شأنهم في 
ذلك ش�أن المواطنين اآلخري�ن، التمتع 
بحري�ة التعبي�ر واالعتقاد واالنتس�اب 
والتجم�ع، ش�ريطة أن يتصرف القضاة 
دائماً في ممارستهم لهذه الحقوق على 
نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم 
الس�لطة  واس�تقالل  نزاه�ة  وعل�ى 
القضائية، ولم يخرج الميثاق األوروبي 
المتعلق بالنظام األساسي للقضاة الذي 
ت�م إق�راره م�ن ط�رف مجل�س أوروبا 

على ذلك، فقد نص عل�ى وجوب امتناع 
القض�اة عن أي فعل أو س�لوك أو تعبير 
من شأنه أن يؤثر على الثقة في حيادهم 
أو استقاللهم، أما مبادئ )مجلس بيرغ( 
القضائي�ة  الس�لطة  اس�تقالل  بش�أن 
الدولي�ة، فق�د اكد أن القض�اة يتمتعون 
بحري�ة التعبير وتكوي�ن الرابطات أثناء 
ال  بطريق�ة  القض�اء  منص�ب  توليه�م 
تتع�ارض م�ع مهامه�م الوظيفية أوقد 
تن�ال م�ن حياد ونزاه�ة القض�اء، وأنه 
يتعين عليهم أن يكون�وا متحفظين في 
التعليق على االحكام أو أي مش�اريع أو 
مقترح�ات أو موض�وع متن�ازع عليه، 
ويتخذون مسلكا يحفظ هيبة منصبهم 

ونزاهة واستقالل القضاء.
 أم�ا وثيق�ة مب�ادئ بنغالور بش�أن 
الس�لوك القضائ�ي، فق�د نص�ت عل�ى 
أن للقاض�ي كأي مواط�ن ع�ادي الحق 

ف�ي حرية التعبي�ر بما ال يتع�ارض مع 
أح�كام القانون ومع واجباته الوظيفية 
هيب�ة  عل�ى  به�ا  يحاف�ظ  وبطريق�ة 
الوظيف�ة ونزاه�ة القض�اء ف�ال يجوز 
للقضاة اإلدالء بتصريحات سياس�ية أو 
المش�اركة في تظاهرات من هذا النوع  
وال يج�وز أيض�ا للقضاة التش�كيك في 
نزاهة الس�لطة القضائية واستقالليتها 
كم�ا أص�در المجل�س األعل�ى للقض�اء 
2010 ميثاق�ا يتعل�ق  الفرنس�ي س�نة 
بمدونة السلوك القضائي تضمن التأكيد 
عل�ى االلتزامات األخالقية للقضاة، جاء 
في�ه، )أن القاضي مل�زم بالحفاظ على 
ص�ورة العدال�ة ويج�ب علي�ه دائما، أن 
يعط�ي المث�ال والقدوة عل�ى االحتراز، 
أثناء ممارس�ته لحقه في التعبير، وذلك 
م�ن أجل ع�دم تعريض نزاه�ة وصورة 
العام�ة،  للثق�ة  ومصداقيته�ا  العدال�ة 
األح�كام  انتق�اد  أيض�ا  علي�ه  ويمن�ع 
والق�رارات التي يصدره�ا زمالؤه، كما 
يتعي�ن عليه اس�تحضار ه�ذه الضوابط 
وااللتزام�ات أثن�اء إص�داره لمذكرات�ه 
الخاصة بمساره المهني، ومنع الميثاق 
عل�ى القضاة إب�داء أي مظاه�ر عدائية 
ضد الحكوم�ة، أو القيام بتصرفات ذات 
طبيع�ة سياس�ية تتعارض م�ع واجب 
التحف�ظ المف�روض عليه�م، لكنه من 
جهة أخرى، نص على أن واجب التحفظ 
ال يش�مل من�ع القض�اة من المش�اركة 
في إع�داد النص�وص القانونية وتحليل 
مقتضياته�ا بكل حري�ة. فحرية التعبير 
الخاصة بالقضاة ليست مطلقة، وأنه إذا 
كان للقاضي الحرية الكاملة إلبداء رأيه، 

فإنه يتعين عليه دائما أن يستحضر مبدأ 
الحياد، وأن يكون حذرا أثناء التعبير عن 
رأيه بشكل ال يظهر موقفه من القضايا 
التي تك�ون محل ن�زاع، كم�ا يتعين أن 
يتحل�ى بواجب التحفظ ف�ي تعامله مع 
وس�ائل اإلعالم، ويمن�ع علي�ه التعليق 
عل�ى قرارات�ه حت�ى ول�و ت�م انتقادها 
من ط�رف الصحافة أو ت�م إلغاؤها من 
ط�رف المحكم�ة األعل�ى درج�ة. ول�م 
يك�ن الدس�تور العراقي بعي�دا عن رؤى 
المفاهي�م والمواثي�ق الدولية فقد نص 
في باب الحقوق والحريات الفصل األول 
)الحق�وق( وفي الف�رع األول -الحقوق 
المدنية والسياس�ية- المادة )14( التي 
نص�ت عل�ى ان )العراقيي�ن متس�اوون 
امام القانون دون تمييز بس�بب الجنس 
او العرق او القومي�ة او االصل او اللون 
او الدي�ن او المذهب او المعتقد او الرأي 
او الوض�ع االقتص�ادي او االجتماعي ( 
وان ل�كل ف�رد الحق في الحي�اة واالمن 
والحري�ة وال يج�وز الحرم�ان منه�ا او 
تقييده�ا اال وفقا للقان�ون او بناء على 
ق�رار جه�ة قضائي�ة مختصة بحس�ب 
المادة )15( من الدستور ولكل فرد الحق 
في الخصوصية الشخصية بما ال يتنافى 
مع حق�وق االخرين واآلداب العامة كما 
ج�اء في المادة )17(  ايض�ا ً، وفي باب 
الحري�ات ف�ي الفص�ل الثان�ي اعتبرت 
المادة )37/ اوالً /أ ( من الدستور)حرية 
االنسان وكرامته مصونه ( وفي المادة 
)38(  تكفلت الدولة بما ال يخل بالنظام 
الع�ام واآلداب حرية التعبي�ر عن الرأي 

بكل الوسائل.

       بغداد / المستقبل العراقي

وجه الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون صفعة لمحاوالت 
تركية تس�تهدف ترهيب االعالم في فرنسا بعد ضجة اثارها 
أنصار الرئيس التركي في منطقة فرنس�ية نش�ر فيها اعالن 
لغالف مجلة لوبوان حمل صورة الرئيس التركي رجب طيب 

اردوغان مرفوقا بعبارة الديكتاتور.
واعتب�ر ماك�رون أنه “م�ن غي�ر المقبول اطالق�ا” ازالة 
ملصق�ات دعاي�ة لمجل�ة لو ب�وان الت�ي تصف ف�ي غالفها 
الرئيس التركي اردوغان ب�”الديكتاتور”، من أكشاك الصحف 
“كونها ال تروق ألعداء الحرية”.وكتب في تغريدة على تويتر 
إن “حري�ة الصحاف�ة ال تق�در بثم�ن، فمن دونها س�تكون 
هن�اك ديكتاتورية”.ون�ددت المجلة الفرنس�ية األس�بوعية 
ب�”مضايقات” اس�تهدفت آخر أعدادها خصوصا في جنوب 
فرنس�ا. وذكرت المجل�ة على موقعه�ا االلكتروني أنه “بعد 
أس�بوع م�ن المضايق�ات والش�تائم والترهي�ب واالهانات 
المعادية للس�امية والتهديدات الت�ي وجهت إلينا عبر مواقع 
التواص�ل االجتماعي، ه�ا هم أنصار ح�زب العدالة والتنمية 
)ح�زب الرئي�س الترك�ي( يهاجم�ون رم�وز حري�ة التعبير 
وتعددية الصحافة”. وفي ضواحي مدينة افينيون في جنوب 
البالد في قرية بونتيه، أجبر بائع صحف في كشك على سحب 
اع�الن دعائ�ي عبارة عن ص�ورة للغالف األخي�ر للمجلة اثر 
ضغوط مارس�تها مجموعة من الناشطين األتراك من أنصار 
اردوغ�ان. وق�ال كزافييه ماغنان مدير مكت�ب عمدة بونتيه 
جوري�س ابرار من حزب الجبه�ة الوطنية اليميني المتطرف 
“قام�ت مجموعة م�ن األتراك م�ن أنصار اردوغ�ان بتهديد 
صاحب الكش�ك لترهيبه واجباره على س�حب صورة دعائية 
لغ�الف المجل�ة”. وكتب فوق ص�ورة اردوغ�ان على غالف 

المجلة “الديكتاتور. إلى أين يمكن أن يصل اردوغان؟”.
وبع�د أن كانت نزع�ت الالفتة الدعائية من على الكش�ك، 
عادت البلدية وطلبت من الش�ركة االعالنية اعادتها وهذا ما 
حصل عندها تجمع نحو عشرين شخصا من أنصار اردوغان، 

ما دفع الشرطة إلى ارسال دورية إلى المكان لحفظ األمن.
وأعلنت المجلة أن الفتة اعالنية أخرى لها ازيلت أيضا من 
على كش�ك في مدينة فاالنس على بعد نحو 100 كلم ش�مال 
افينيون. وقال مدير المجل�ة اتيان غيرنيل “هذا غير معقول 

انهم يعتقدون أن بإمكانهم فرض رقابتهم في فرنسا”.
ونقلت مجلة لو بوان عن س�يلفان علي مالك كش�ك لبيع 
الجرائ�د روايته ع�ن تعرضه لمضايقات من ناش�طين أتراك 

صباح الجمعة الماضي.
وق�ال علي “ي�وم الجمعة صباحا، طلب من�ي أحد المارة 
لماذا وضعت غالف هذه المجلة على واجهة كش�ك الجرائد؟ 
أنت ال تس�تحي. وبعد ذلك توافد عدد كبير من األتراك وكانوا 
يصرخون داخل المقهى المقابل للكش�ك. فأجبرت أن أشرح 
له�م أننا لس�نا نحن م�ن يكتب المق�االت الموج�ودة داخل 
الجرائد والمجالت، ولس�نا من يخت�ار وضع الغالف الدعائي 

على جدار كشك الجرائد”.

مـاكــرون يوجـه صفعـة 
لـ »أعداء احلرية« األتراك

         بغداد / المستقبل العراقي

يدفع فشل المش�ككين في الوحدة األوروبية 
في تش�كيل حكوم�ة ف�ي ايطاليا بع�د اعتراض 
رئيس الدولة على وزي�ر فيها، هذا البلد إلى أزمة 
سياس�ية ال مخ�رج لها س�وى تنظي�م انتخابات 

مبكرة.
والخطوة األولى في كل األحوال هي تش�كيل 

حكومة تكنوقراط بقيادة كارلو كوتاريلي.
وتم تكليف هذا المسؤول السابق في صندوق 
النقد الدولي الذي يجس�د التقش�ف في الموازنة، 
م�ن قب�ل الرئي�س س�يرجيو ماتاري�ال تش�كيل 

حكومة جديدة.
ووع�د كوتاريل�ي بتقدي�م تش�كيلة حكومته 

بسرعة ليقسم اليمين ويطلب ثقة البرلمان.
ومن غي�ر المرجح أن يحص�ل كوتاريلي على 
ثق�ة البرلم�ان ال�ذي تهيمن علي�ه حركة خمس 
نج�وم )المناهض�ة للنظ�ام( والرابط�ة )يمي�ن 

قومي( اللتان تعارضان كل ما يمثله.
وف�ي هذه الحالة س�تكلف حكومته بتصريف 
األعم�ال الجاري�ة فق�ط قب�ل انتخاب�ات جديدة 
“بع�د اب” على حد قول�ه. وإذا حصل على الثقة، 
فسيعمل على إعداد ميزانية 2019 واقرارها قبل 

انتخابات مطلع العام المقبل.
وف�ي انتخاب�ات الرابع م�ن اذار، ف�از تحالف 
اليمين واليمين القومي ب�37 بالمئة من األصوات 
نال�ت الرابطة بقيادة ماتيو س�الفيني 17 بالمئة 
منه�ا. وحصلت “خمس نجوم” عل�ى 32 بالمئة 
بينما تراجع الحزب الديمقراطي )يسار الوسط( 

إلى 19 بالمئة.
وتش�ير اس�تطالعات ال�رأي إل�ى أن الرابطة 
س�تحصل عل�ى 22 بالمئة م�ن األص�وات بينما 
س�تبقى األح�زاب األخ�رى عند المس�توى الذي 

سجلته في آذار
لك�ن م�ن غي�ر المؤك�د أن يتمك�ن تحال�ف 
اليمي�ن من تج�اوز األزم�ة الحالي�ة، فقد أعطى 

زعيم “فورتس�ا ايطاليا” س�يلفيو برلوس�كوني 
)14بالمئة( المتحالف مع الرابطة الضوء األخضر 
للتش�اور مع الرابطة وحركة خمس نجوم، لكنه 

لم يتقبل برنامجهما المشترك.
وق�د وق�ف الملياردي�ر الحريص عل�ى موقع 
ايطالي�ا األوروب�ي، األحد مع ماتاري�ال وإن كان 
ن�واب في حزب�ه أعلنوا أنهم ل�ن يصوتوا لصالح 

منح الثقة لكوتاريلي.
ول�م تع�د وس�ائل االع�الم تس�تبعد تحالف�ا 
أو اتفاق�ا بي�ن حرك�ة خم�س نج�وم والرابطة. 
وتحدثت صحيفة “ال ستامبا” مثال عن “معاهدة 

عدم اعتداء بينهما لالنتخابات المقبلة”.
وقال س�الفيني “س�نرى وس�نحكم اس�تنادا 
إلى المش�اريع”، مضيفا أن “االنتخابات ستكون 
استفتاء، الش�عب والحياة الحقيقية ضد الحرس 

القديم وهؤالء السادة المتالعبين بالديون”.
وهي طريقة للضغط على برلوس�كوني الذين 
هيمن على اليمي�ن االيطالي 25 عاما وقد يواجه 

صعوبة في خوض الحملة في المرتبة الثانية بعد 
حليفه الشاب.

والم�أزق ال�ذي وصلت إليه ايطالي�ا اآلن نجم 
عن أس�باب ع�دة بينها قان�ون االنتخاب�ات الذي 
يس�مح بج�زء كبي�ر م�ن االقت�راع النس�بي في 
مشهد سياسي منقسم بين ثالثة أطراف: اليمين 

والمناهضون للنظام ويسار الوسط.
وحذرت رئيسة مجلس الشيوخ ماريا اليزابيتا 
البرت�ي كازيالت�ي “إذا عدن�ا إلى االقت�راع اليوم 
بالقانون االنتخابي نفس�ه، فس�نجد أنفسنا في 

مواجهة الصعوبات نفسها التي نراها اليوم”.
ومع قانون جديد؟ ال يس�تبعد س�الفيني ذلك 
معتم�دا على عالقاته القوية مع لويجي دي مايو 

زعيم حركة خمس نجوم.
وق�ال االثنين إن “األمر المؤك�د الوحيد حاليا 
هو أن هناك غالبية في البرلمان يمكنها أن تقترح 
قوانين وتوافق عليها. وأول ش�يء س�نفعله هو 

بدء نقاشات حول قانون جديد لالنتخابات”.

الشعبويون يسعون إىل مترير حكومة مناهضة لالحتاد األوربي والرئيس يرفض

إيطاليا يف مأزق سيايس



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1683( االربعاء  30  آيار  2018 اعالنات5

تعلتن رشكتة نفط ذي قار عن وجود املناقصة واملدرجة تفاصيلها ادناه فعىل الراغبني باالشتراك فيها الحضور اىل 
مقر رشكة نفط ذي قار / الشتعبة القانونية لغرض استتالم جدول الكميات الخاصة بها وعىل املشترك تقديم ما 

ييل:
1 ت تاييد بعنوان املكتب املصادف عليه من قبل املجلس البلدي ضمن املنطقة  وكتاب عدم ممانعة صادر من الهيأة 
العامة للرضائب مع قائمة باالعمال املماثلة ,عقد تاسيس الرشكة, شهادة تاسيس الرشكة ، حسابات ختامية لعام 

2016 و2017 ,حجب البطاقة التموينية 
2  ت تقديم تامينات اولية بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ او سفتجة وبعكسه يستبعد العطاء مع وضع 
عطاء املناقصة املشتار لها يف ظرف مغلق مع بقية املستمستكات املثبتة اعاله عىل ان يدون عليها املعلومات التالية 

)رقم املناقصة ، اسم املناقصة ، اسم الرشكة ،موعد الغلق(
3 ت تكتون نفاذية العطاءات من تاريتخ غلق املناقصة بمدة )90( يوم  والتامينات االولية بمدة )28( يوم اضافة اىل 

مدة ضمان العطاء
4  ت اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو موعد الغلق

5 ت تعترب التبليغات صحيحة اذا ارسلت عىل عنوان الربيد االلكروني ملقدم العطاء  او اذا ارسلت عىل العنوان املثبت 
يف العطاء عن طريق الربيد املسجل

علمتا بان موعد الغلتق املصادف الثالثاء6/19  / 2018 الستاعة الثانية عرش ظهرا وتوضتع العطاءات يف صندوق 
العطتاءات الختاص بذلك يف هياة حقتول نفط ذي قار / املجمع النفطي ويتحمل من ترستو عليته املناقصة اجور 

االعالن علما بأن الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وسعر العطاء غري قابل 
6 ت  يتم فتح العطاءات يف مقر رشكة نفقط ذي قار / لجنة فتح العطاءات 

7 ت وستيتم عقد مؤتمر  للرد عىل استفستارات املشركني يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم   املصادف االثنني 
11/  6/ 2018 يف مقر هيأة حقول نفط ذي قار / قسم املشاريع وقبل سبعة ايام من تاريخ الغلق

اعالن
اىل الرشيك رشتا تقي شتهيد توجب عليك الحضور 
اىل مقتر بلديته النجف لغترض اصدار اجتازة بناء 
للعقار املرقتم 52355/3 حي النتداء خالل عرشة 
ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك طالب 

االجازه رضيه حبيب عبد الله
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اعالن
اىل الرشيك جنان هادي احمد توجب عليك الحضور 
اىل مقتر بلديته النجف لغترض اصدار اجتازة بناء 
للعقتار املرقتم 36420/3 حتي العدالته وبخالفه 
ستتتم االجراءات دون حضورك طالب االجازة عيل 

هاتف جابر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان
فقد مني ستند العقار املرقم 7198/2حي األنصار 
باستم مكي وهيب حستاني عتىل من يعثتر عليه 

تسليمه اىل مقر الصحيفة.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اعالن
اىل الرشيك نجاة هادي عبود توجب عليك الحضور 
اىل مقتر بلديته النجف لغترض اصدار اجتازة بناء 
للعقتار املرقتم 87109/3حي النتداء خالل عرشة 
ايام ويخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم اسم 

طالب االجازة زينب عبد الحسن عباس
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اعالن
اىل الرشيتك عيل حمزه كريم ستلطان توجب عليك 
الحضتور اىل مقتر بلديته الكوفته لغترض اصدار 
اجازة بنتاء للعقار املرقم 23776/3حي ميستان 
ختالل عرشه ايام وبخالفه ستتتم االجراءات دون 

حضورك اسم طالب االجازه هيثم حاتم ابراهيم
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان 
فقتدت هوية باستم ) جواد كاظتم رايض لطيف ( 
والصتادرة من رشكتة توزيع املنتجتات النفطية/ 
فرع ميستان فعتىل كل من عثتر عليها تستليمها 
اىل الدائتره املعنيته او االتصتال عتىل املوبايتل / 

07705509303
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اعالن
مديرية األحتوال املدنية والجوازات واإلقامة صالح 

الدين
 أقتام املدعتي )عبد الرحمتن عبد الكريتم محمود 
زيتدان ( دعتوى قضائيتة لتبديتل استمه وجعله 
)بشتار( بدال من )عبدالرحمن( فمن لديه اعراض 
مراجعة هتذه املديرية خالل )15( يوما من تاريخ 
نرش اإلعالن.  وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق 
أحكام املادة )22(من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
 اللواء / هيثم فاضل الغرباوي 

مدير األحوال املدنية
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان
فقتدت مني االجازة الصادرة متن وزارة التجارة – 
املنشأة العامة لتجارة الحبوب املرقمة 3951 بأسم 
/ عدنان جبار كاظم فمن يعثر عليها تستليمها اىل 

جهة االصدار .

اعالن      
قتدم املدعتي ) عتارف خضتري عبتاس ( طلبتاً يروم 
فيتتتتتتته تبديل اللقب متن ) عبيل ( اىل ) العبستيل 
( فمتن لديته اعتراض عىل الدعتوى مراجعتة هذه 
املديرية خالل متتتتتدة اقصاها ) خمستة عرش يوم 
( وبعكسه ستتتتتتتوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املتادة ) 22 ( من قانون البطاقتة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .   
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اعالن دعوة دائنني 

نحتن املصفيان عيل ناجي عبد اللته و ناجي عبد الله 
خميتس لرشكة الجزيرة الخترضاء للطباعة و النرش 
و التوزيتع املحدودة ادعو كل من لته حق و دين عىل 
الرشكتة مراجعتي عىل العنوان - بغداد البنوك م 321 

ز 52 د 12 
املصفيان 

عيل ناجي عبد الله و ناجي عبد الله خميس
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 790/ب2018/2

التاريخ 2018/5/28
اعالن

بنتاءا عىل القترار الصادر متن هذه املحكمتة بإزالة 
شيوع العقار املرقم 1/3406 حي القادسية يف النجف 
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله 
واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة ختالل )ثالثون يوم( يوما من 
اليتوم التايل لنرش االعالن مستتصحبا معه التأمينات  
القانونيتة البالغتة 10% من القيمة املقتدرة بموجب 
صتك مصدق ألمر محكمة  بتداءة النجف وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة 
واالحالة يف الستاعة الثانية عرش من اليوم االخري من 
االعتالن يف هتذه املحكمة وعىل املشتري جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف :

العقار املرقم 1/3406 حي القادسية يف النجف عبارة 
عن دار تقع عىل شتارع بعرض ستون مر وبواجهة 
10 متر ونزال 20 متر وبمستاحة عمومية 200م2 
ويتكون يتكتون من طابقني الطابتق العلوي يتكون 
متن غرفتني نتوم االوىل بابعتاد 3×4 والثانيتة بابعاد 
4×4 وصالة صغرية وسطح والطابق املذكور مسقف 
بالشتيلمان مبلط بالكايش عدى الستطح فهو مبلط 
بالصب العادي املوضوع عىل الصب الكونكريتي حيث 
يمثتل الستقف بالنستبة للطابق االريض امتا الطابق 
االريض يتكون من ستاحة امامية وكتراج وصحيات 
خارجيتة واستتقبال وصالتة صغترية وغرفتة نتوم 
وبابعاد مختلفة ودرج )بايات( الدار مبنية بالطابوق  
مسقفة بالكونكريت املسلح بالنسبة للطابق االريض 
ومبلط بالكايش والسترياميك واالستقبال هزارته من 
السترياميك باالضافة اىل صحيات داخلية ومكشتوفة 
والتدار متترضرة ويوجتد فيها تتديل   يف الستطح تم 
اصالحته وتم عمتل جرس حديتد )شتيلمانة( درجة 
عمرانه دون الوسط وان العقار غري مشغول من احد 
وان القيمتة الكلية للعقتار مبلتغ )345,800,000( 
ثالثمائة وخمستة واربعتون مليتون وثمانمائة الف 

دينار فقط ال غريها

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 3736

التاريخ 2018/5/22
نرش اعالن

قدمت املستتدعية )مراغب شتيت عيل(  طلبا اىل 
هتذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجة وقيمومة 
لزوجهتا املفقتود )عبتد الرحمتن حميتد عبتد 
الرحمتن( والتذي فقتد يف تاريتخ 2012/7/13 
وعليه واستتنادا لقانون رعاية القارصين قررت 
املحكمتة نترشه يف صحيفتتني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض

انور جاسم حسني
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 3788

التاريخ 2018/5/27
نرش اعالن

قدمت املستتدعية )استيا محمد جاستم(  طلبا 
اىل هتذه املحكمتة تطلتب فيته اصتدار حجتة 
حجروقيمومتة لزوجها املفقود )ستالم جاستم 
محمتد( والتذي فقتد يف تاريتخ 2014/7/30 
وعليه واستتنادا لقانون رعاية القارصين قررت 
املحكمتة نترشه يف صحيفتتني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض

انور جاسم حسني
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 264/ب2018/2

التاريخ 2018/5/29
اعالن

اىل / املدعى عليه ) قاسم محمد كتاب( 
اصتدرت هتذه املحكمتة قرارها املرقتم 264/

الحكتم  املتضمتن  ب2018/2 يف 2018/5/24 
بالزام املدعى عليه قاستم محمتد كتاب باعادة  
بتدل بيع الستيارة املرقمتة 49615 بغتداد نوع 
تويوتتا كراون موديل 1999 اللون استود البالغ 
مقداره سبعة االف وخمستمائة دوالر امريكي 
اىل املدعتي نارص عبد النبي عبيتد موضوع عقد 
البيع املنظم خارج مديرية املرور املختصة املؤرخ 
يف 2014/4/2 ولثبتوت مجهوليتة محل اقامتك 
حستب رشح املبلتغ القضائتي واشتعار مختار 
حتي كنتده 2 املدعتو حستان حميد املحنتة لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بالقترار املذكور بصحيفتني 
محليتتني يوميتني ولتك حق الطعن عتىل القرار 
املذكور ختالل املدة املقررة بكافتة طرق الطعن 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة

تعلتن مديريتة بلديتة امليمونة عن القيتام بإجراءات 
التستجيل املجدد للعقار املرقم )18( امليمونة حسب 
قانتون 529 لستنة 1982 والذي تبلغ مستاحته )1( 
دونم )1( اولك )20( مر مربع املشيد عليها )محطة 
وقود( فعتىل من يدعي حق امللكية عليته من الدوائر 
الحكومية او املواطنني االعراض يف تسجيل مراجعة 
مديريتة بلديتة امليمونة لتقديم االعتراض مصحوبا 
باألدلتة الثبوتيتة خالل  فترة )30( يومتا من تاريخ 

النرش االعالن يف الجريدة الرسمية

بنتاء عتىل ما جتاء بكتاب مديرية بلديات ميستان / االمالك املرقتم 10691 يف 5/28/    2018 تعلن لجنتة البيع وااليجار يف 
مديرية بلديات ميسان عن تأجري القطعة املرقمة )1700( املراد انشاء عليها )مجمع تجاري طابقني( باملساطحة ملدة )25( 
ستنة املدرجة مواصفاته ادناه  العائد اىل مديرية بلدية املجر الكبري باملزايدة العلنية استتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقتم )21( لستنة 2013املعدل فعىل من يرغب االشتراك باملزايتدة العلنية مراجعة مديرية املجر الكبري او ستكرتري اللجنة 
وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة 
لكامل مدته  وستتجري املزايدة الستاعة العارشة والنصف صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن  ويكون مكان اجراءها يف 
مقتر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترستو عليه املزايدة اجور النرش واالعتالن واجور اللجان البالغة 2%   واية اجور 

قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.

الرشوط :
1 ت مدة عقد املساطحة )25( سنة غري قابل للتجديد وتؤول كافة املشيدات اىل البلدية بدون بدل ودون اللجوء اىل املحاكم

2 ت  يتم استيفاء بدل املساطحة سنويا واعتبار من تاريخ املصادقة عىل قرار االحالة القطعية من قبل السيد املحافظة
3 ت يلزم املستتاجر باقامة املشتيدات خالل مدة سنة تحتستب من عقد االيجار عىل ان يقدم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل 
املستاطحة لتلك املده ويف حال عدم التشتييد ضمن املدة اعاله يصادر مبلغ الضمان ويعترب عقد املستاطحة  الغيا ويؤول ما 

هو قائم من  مشيدات اىل البلدية بدون مقابل
4  ت يلتزم املستتأجر بهدم البناء القديم عىل القطعة املرقمة )1700( الرساي وتستديد قيمة املتواد الناتجة عن الهدم للبلدية 

والبالغ مقدارها )9000000( تسعة ماليني دينار وخالل 30 يوم من تاريخ املصادقة عىل العقد 
5 ت يلزم املستتأجر بالتشتييد  للمجمع التجاري حسب  املخططات والتصاميم املعده من قبل البلدية ويف حال رغبته باحداث 

تعديل للتصاميم عليه تقديم طلب للبلدية بذلك عىل ان ال يكون التعديل جوهريا يف التصميم وال يؤثر مبلغ التقدير 
6 ت يتحمل من ترستو عليه املزايدة رستوم التصاميم ومخططات الستوق خالل مده 30 يوم من تاريخ املصادقة وبخالفه 

يعترب ناكل
7 ت اي تعليمات ترد من الوازرة او جهات ذات العالقة تعد رشطا من رشوط العقد

8 ت عىل املستأجران يطلع عىل املواقع قبل الدخول باملزايدة العلنية 
9 ت يكون البناء تحت ارشاف لجنة من البلدية

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
اىل املنفذ عليه /

خالد مجال عيل جميد
لقتد تحقق لهتذه املديرية من االشتعار الصادر من مركتز رشطة القنتاة بالعدد 6845 يف 

2018/5/21 وتاييد املجلس املحيل لحي االدرييس 
انتك مجهول محل االقامتة وليس لك مواطن دائم او مؤقت او مختتار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الرصافة خالل خمستة عرش يومتا تبدا من اليوم التايل للنرش ملبتارشة املعامالت التنفيذية 
بحضتورك ويف حالة عدم حضورك ستتبارش هذه املديرية باجتراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

قرار حكم صادر من محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية / الهيئة االستئنافية الثالثة 
بالعتدد 671/ب2017/3 يف 2017/6/6 واملتضمن الزام املديتن اعاله بتأديتك مبلغ قدره 
)52,015,000( اثنان وخمستون مليون وخمسة عرش الف  دينار وبضمنه رسم التسجيل 

واتعاب املحاماة اىل الجهة الدائنة امني بغداد / اضافة لوظيفته عن قيمة االرضار

اعالن
اىل / رشكة خريات اجلنوب لالستثامرات الزراعية 

م / الغاء عقود 
تحية وتقدير 

بالنظتر لعدم التزامكم ببنود العقود املربمة معكم ولعدم التزامكم 
بمتا جاء فيها وعدم تستديدكم املبالغ املرتبة عتن ايجار االرايض 
الزراعية التابعة لهذه الرشكة املؤسسة بموجب القانون رقم ) 10 
( لسنة 1984 يف محافظة بغداد – النهروان 9 نيسان ويف محافظة 
بابل ناحية الطليعة تقرر الغاء العقود املربمة معكم . مع التقدير 
الرشكة العربية العراقية 
لتنمية الثروة احليوانية

رقم اإلضبارة : 2018/1051
التاريخ: 2018/5/24

وزارة األعامر واالسكان والبلديات العامة
مديرية بلديات ميسان 
مديرية بلدية امليمونة

شعبة: تنظيم املدن

رشكة نفط ذي قار/رشكة عامة  
اعالن دعوة عامة

املهندس
خليل صرب جبار 

مديرية بلدية امليمونة
مديرية بلديات ميسان

اعالنجلنة البيع واالجيار
العدد: 221 

التاريخ: 28/ 5/ 2018 

مدير عام  نفط ذي قار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن

رقم 
المناقصة 

موضوع 
سعر الكلفة التخمينية التصنيفوصف العملالمناقصة

العطاء
التامينات 
االولية 

التبويب 
ضمن 
الموازنة

1/ذ/2018 
اعالن ثاني

تنظيف 
مواقع 

شركة نفط 
ذي قار

تقديم خدمة تنظيف لمواقع شركة 
نفط ذي قار )موقع محطة العزل 

وموقع المجمع النفطي وحقل 
صبه النفطي( باستخدام الوسائل 
والتقنيات واالجهزة والمعدات 

الحديثة على ان  يكون التنظيف 
شامل كافة المواقع بما تحتويه 
من بنايات وورش وكرفانات 
وملحقاتها من مجاميع صحية 
وكافة اللوازم الداخلة ضمنها 

في المواقع ضمن حدود محافظة 
ذي قار

هوية 
غرفة 
التجارة

 563286000
خمسمائة وثالثة 
وستون مليون 
دينار ومائتان 
وستة وثمانون 

الف دينار 
عراقي فقط

 175000
مائة 

وخمسة 
وسبعون 
الف دينار 
عراقي فقط

16898580
ستة عشر 

مليون 
وثمانمائة 
وثمانية 
وتسعون 
الف دينار 
وخمسمائة 

وثمانون دينار 
عراقي فقط

التشغيلية

مدة االيجارالقيمة التقديرية سنويا )الحالي( مساحتهرقم العقارنوع الملكت
25 سنة10000000 عشرة مليون دينار920م17002سرايمجمع تجاري طابقين1
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بغداد ترسل »30« مليار دينار كمستحقات 
لفالحي كردستان

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املدير العام للتج�ارة يف وزارة التج�ارة والصناعة بحكومة 
إقليم كردس�تان، نوزاد أدهم أن بغداد أرسلت 30 مليار دينار من 

مستحقات فالحي أربيل ملحصول القمح.
وق�ال أدهم، يف ترصيح اوردت�ه »رووداو« إن »بغداد أرس�لت 30 
مليار دينار من مس�تحقات فالحي أربيل ملحصول القمح، وهذه 
األموال س�يتم توزيعها من بنك )حمري�ن( عىل 17 ألف فالح عىل 

عدة مراحل، اعتباراً من يوم الثالثاء، 29 أيار 2018«.
وأش�ار إىل أن »املبلغ الذي تم إرساله هو من مستحقات الفالحني 
للع�ام 2016«، موضحاً أن »فالحي الس�ليمانية ودهوك كانوا قد 

تسلموا مستحقاتهم للعام 2016 يف الفرتة املاضية«. 
هذا وأرسلت الحكومة العراقية، الثالثاء املايض، مبلغاً قدره 317 
ملي�ار دينار اىل اقليم كوردس�تان، فيما اكد مس�ؤول يف اربيل ان 

توزيع رواتب املوظفني لشهر آذار املايض سيبدأ فوراً.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائممقام قضاء الخالدية بمحافظة االنبار عيل دواد الدليمي 
عودة اكثر من 100 ارسة نازحة اىل مناطق سكناها املحررة غرب 

مدينة الرمادي.
وق�ال الدليم�ي إن “قضاء القائ�م غربي االنبار ش�هد عودة اكثر 
م�ن 100 ارسة نازحة من مخيمات النازحني يف الخالدية واملدينة 
الس�ياحية اىل قض�اء القائم غربي مدينة الرم�ادي ، ضمن خطة 

عودة كافة االرس اىل مناطق سكناها املحررة”.
وأضاف ان “القوات االمني�ة تقوم بعملية تدقيق االوراق الثبوتية 
للعوائل التي تروم الدخول اىل تلك املناطق خش�ية تسلل املطلوبني 

والذين عليهم مؤرش امني”.
وأوض�ح الدليمي, أن “ع�ودة االرس النازحة اىل مناطق س�كناها 

سيساهم يف انهاء معاناتهم وعودتهم اىل حياتهم الطبيعية”.

   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى مكتب يونس�كو العراق، أمس الثالثاء، ش�طب الش�هادات 
العراقية للتعليم العايل من التصنيف العاملي.

وذكر املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« ، نس�خة منه انه 
»نرشت بعض وس�ائل االعالم وبعض صفحات الفيس�بوك اليوم 
خربا مفاده، ان اليونس�كو تش�طب الش�هادات العراقية للتعليم 
الع�ايل من التصنيف العاملي، واتى الترصيح عىل لس�ان ش�خص 
ينتحل صفة ويدعي انه موظف باليونس�كو اس�مه )قيس يحيى 

حاتم(« .
واش�ار املكتب ان »هذه االخبار عارية عن الصحة ومحض افرتاء 
وكذب وليس يف مكتب يونس�كو الع�راق اي موظف او مدير بهذا 

االسم«.
واضاف اننا »بارشنا باتخاذ اجراءات قانونية مع الجهات االمنية 
يف العراق ضد مطلقي هذه االشاعات«، الفتا ان من »يتحدث باسم 
املنظمة يف العراق حرصا هو مديرتها السيدة )لويزا اكستهاون(، 

لذلك اقتىض التنويه«.

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة التج�ارة نق�ل إدارة مل�ف 
البطاقة التموينية ملجالس املحافظات، 
معلن�ة عدم مس�ؤوليتها ع�ن اي مادة 
توزع للمواطنني خارج مفردات البطاقة 

وغري خاضعة للفحص املختربي.
وج�اء ذلك يف بي�ان رداً عىل م�ا تناقلته 
التواص�ل  ووس�ائل  اإلع�الم  وس�ائل 
األجتماعي ع�ن قيام بع�ض الرشكات 
بأدخال ش�احنات محملة بمواد غذائية 
ت�وزع س�لة غذائي�ة واح�دة  كخطوة 
تجريبية للتعاقد مع مجالس املحافظات 

عند أنتقال ملف البطاقة التموينية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، انها«مس�تمرة 

ب�إدارة املل�ف وال صح�ة مل�ا تناقلت�ه 
وس�ائل االع�الم والتواص�ل االجتماعي 
بخص�وص انتقال هذا امللف اىل مجالس 
املحافظات«، مبينة ان«املجالس س�بق 
وان اعتذرت عن توليها ادارة امللف لعدم 
قدرته�ا ع�ىل تهيئة االمور اللوجس�تية 
الدارته حيث تم الرتيث بالعمل وحسب 
ملجل�س  العام�ة  االمان�ة  توجيه�ات 

الوزراء«.
واضافت، ان«اس�تغالل هذه  الرشكات 
لش�عار ال�وزارة ووضع�ه ع�ىل الس�لة 
الغذائية املشار اليها هي الثارة تعاطف 
املواطن�ني وكس�ب ال�راي الع�ام وهذا 
العم�ل س�يعرضها للمس�ألة القانونية 
نتيجة لذلك و املثار للجدل يف هذا الوقت 
كون العراق مقبل عىل مرحلة جديدة يف 

التشكيلة الحكومية القادمة وانتصاره 
يف مع�ارك تحري�ر كل اراضيه من دنس 

داعش االرهابية«.
واشارت اىل انها »تعلن عدم مسؤوليتها 
ع�ن اي مادة ت�وزع للمواطن�ني خارج 
وغ�ري  التمويني�ة  البطاق�ة  مف�ردات 
خاضع�ة للفح�ص املخت�ربي م�ن قبل 
الجهات الفنية املختصة والتي تؤثر عىل 
س�المة وصحة املواطن«، داعية وسائل 
االع�الم واملواطن�ني، اىل«توخ�ي الدق�ة 
والحذر يف ن�رش وتناول هكذا اخبار من 
ب�اب االث�ارة والبلبلة  لصال�ح اجندات 
خارجي�ة ك�ون ال�وزارة ه�ي الجه�ة 
الوحي�دة التنفيذية الدارة ملف البطاقة 
التموينية وحسب التخصيصات املقررة 

يف املوازنة العامة«.

التجارة تنفي مسؤوليتها عن أي مادة توزع خارج مفردات البطاقة التموينية

    بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر مسؤول يف محطة كهرباء كركوك 
الغازية، ببدء تش�غيل املحطة من قبل رشكة 
س�يمنس االملانية بعد توقفه�ا أليام، جنوبي 

املحافظة.
وق�ال املصدر إن�ه »تم تش�غيل الوحدة k1 يف 
محطة كهرباء كركوك الغازية الواقعة بناحية 
ت�ازة خورمات�و، )10 كم جنوب�ي كركوك(، 
والتي قد خرجت عن العمل قبل 4 ايام بسبب 

خل�ل فن�ي«، موضح�ا »لكون الوح�دة تحت 
الضمان عند رشكة سيمنس االملانية، بارشت 
مالكات الرشكة واملحطة باجراء الفحوصات 
وتصلي�ح الخل�ل الفن�ي والتي اس�تغرقت 4 

ايام«.
واض�اف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، أن »املحطة تم تش�غيلها مساء اليوم 
بحم�ل تجريب�ي 200 ميغاواط وم�ن املؤمل 
ميغ�اواط   250 أو   240 اىل  الحم�ل  صع�ود 
بعد اكم�ال كافة الفحوص�ات عليها من قبل 

الرشكة االجنبية«.
وكانت دائرة توزيع كهرباء الشمال يف كركوك 
ع�زت، األربعاء )23 اي�ار 2018(، زيادة عدد 
ساعات القطع املربمج يف املحافظة إىل فقدان 
2640 ميغ�ا واط م�ن الطاق�ة نتيجة خروج 

أربعة خطوط عن الخدمة.
يش�ار إىل أن محافظ�ة كرك�وك تش�هد، منذ 
أيام، قلة يف س�اعات تجهيز الكهرباء، وهناك 
مناطق سجلت انقطاعاً وصل إىل أكثر من 12 

ساعة.

سيمنس االملانية تعيد تشغيل حمطة كركوك الغازية بعد توقفها أليام

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة إفتاح مستشفى 
ورده�ة ط�وارئ وعدد م�ن الوحدات 
محافظ�ات  يف  الصحي�ة  والعي�ادات 

املثنى وواسط وكربالء واالنبار.
وذكر بي�ان للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، انه »وبناًء عىل 
مقتضي�ات املصلح�ة العامة اصدرت 
وزارة الصحة عدداً من البيانات تقرر 
بموجبه�ا افتتاح مستش�فى الوركاء 
للرعاي�ة الصحي�ة يف املثن�ى وبس�عة 
25 رسيراً، ضم�ن بناية مركز صحي 
رده�ة  وفت�ح  النموذج�ي  ال�وركاء 
طوارئ يف مركز صحي الجدول الغربي 
الرئييس يف قطاع الهندية التابع لدائرة 

صحة كربالء املقدسة«.
وأضاف »كما تم افتتاح عيادة الكشف 
املبكر ع�ن امراض الث�دي والرسطان 
يف مستش�فى هيت العام ضمن دائرة 

صحة االنبار«.
ونقل البيان عن الوكيل االداري لوزارة 
الصحة، زامل العريبي، قوله ان »هذه 
لل�وزارة  واالضاف�ات  االس�تحداثات 
الس�رتاتيجية  الخط�ة  ضم�ن  تأت�ي 
يف بن�اء وانش�اء عدد من املؤسس�ات 
الصحية خدمة للصالح العام ولتوفري 
أفض�ل الخدم�ات الطبي�ة والعالجية 

للمواطنني«.

الصحة تعلن افتتاح
إفتتـــاح مستشفيــات 

يف »3« حمافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

صوت مجلس محافظة البرصة عىل رصف مخصصات املوظفني 
العاملني باآلجر اليومي يف البرصة ألربعة أشهر املقبلة.

وق�ال عضو املجل�س احمد عبد الحس�ني إن “مجل�س محافظة 
البرصة عقد جلس�ته االعتيادية اليوم، ملناقش�ة عدد من القوانني 
املدرجة عىل ج�دول اإلعمال بينها أج�ور العاملني باالجر اليومي 

ومخصصات البرتودوالر واملشاريع املتوقفة”.
وأضاف أن “املجلس صوت خالل الجلسة عىل رصف أجور العاملني 
املنتسبني عىل املحافظة ومجلس املحافظة لألشهر األربعة املقبلة 
وإكم�ال الفروقات يف املبالغ املخصصة لرواتبهم”، مش�ريا اىل انه 

“تم تخصيص 314 مليون دينار إلكمال مستحقاتهم”.ا

جملس البرصة: سنرصف خمصصات 
العاملني باألجر اليومي

    بغداد / المستقبل العراقي

الب�رصة  يف  االس�تثمار  هيئ�ة  أك�دت 
سعيها لتشجيع مستثمرين عىل انشاء 
منتجعات س�ياحية يف عدد م�ن الحزر 
املهملة يف ش�ط الع�رب، فيما دعا نائب 
ع�ن املحافظة اىل تش�كيل لجنة وزارية 

مشرتكة إلحياء تلك الجزر.
وقال رئيس هيئة االس�تثمار يف البرصة 
ع�يل جاس�ب إن »ش�ط الع�رب يض�م 
العدي�د م�ن الج�زر التي يمكن إنش�اء 
منتجعات وفن�ادق س�ياحية فيها عن 
طريق االس�تثمار، حي�ث أن مثل هكذا 
مش�اريع تحظى باهتمام املستثمرين، 
كما تعود بنتائج ايجابية عىل االقتصاد 
املحيل«، مبيناً أن »الهيئة تحركت فعلياً 
به�ذا االتج�اه من خ�الل التح�ري عن 
ملكي�ة بعض الجزر املهمل�ة، ومنها أم 
الرص�اص وأم الخصاصي�ف، وقد تمت 
مخاطبة مديرية البلديات بكتب رسمية 
لتحديد عائدية الجزر عىل وجه الدقة«.

ولفت جاس�ب اىل أن »جزيرة الس�ندباد 

القريب�ة من مركز املدين�ة تمتلك وزارة 
الثقافة والس�ياحة واآلثار نس�بة %15 
م�ن أراضيه�ا، والج�زء اآلخ�ر البالغة 
للقط�اع  ملكيت�ه  تع�ود   %85 نس�بته 
معق�دة  الجزي�رة  وقضي�ة  الخ�اص، 
بس�بب ملكيته�ا املختلط�ة«، مضيف�اً 
أن »أكث�ر م�ن كت�اب ت�م توجيهه من 
هيئة االس�تثمار اىل الوزارة إلرشادنا اىل 

األفراد الذين يمتلكون غالبية مس�احة 
الجزي�رة، لكن لغاية اآلن لم نحصل من 

الوزارة عىل إجابة«.
من جانبه، قال النائب عن البرصة فالح 
الخزعيل يف حديث ل� السومرية نيوز، إن 
»طلباً قدمت�ه اىل األمانة العامة ملجلس 
الوزراء لتش�كيل لجنة وزارية مشرتكة 
تضم وزارات منها البلديات والتخطيط 

وامل�وارد املائي�ة من أجل اعداد دراس�ة 
عن كيفية إحياء جزر ش�ط العرب من 
خ�الل االس�تثمار«، موضح�اً أن »تل�ك 
الج�زر منه�ا الس�ندباد والعجرياوي�ة 
الرص�اص،  وأم  ومعاوي�ة  والس�هلة 
وجميعه�ا يمكن تحويلها اىل منتجعات 
سياحية تستقطب السياح من مختلف 

املحافظات ودول الجوار«.
وأش�ار الخزعيل اىل أن »ه�ذا النوع من 
املش�اريع يس�هم يف تعظي�م اإلي�رادات 
املالية، كما انه يخلق نش�اطاً اقتصادياً 
يتضمن توفري الكث�ري من فرص العمل 
ألبن�اء املحافظة«، معترباً أن »املش�كلة 
تكم�ن يف الروتني املصاح�ب لالجراءات 
الرسمية، فضالً عن ضعف الشجاعة يف 

اتخاذ القرار من قبل أصحاب القرار«.
وأك�د الخزعيل أن »س�احل قضاء الفاو 
املطل عىل الخليج يمك�ن أيضاً االنتفاع 
من�ه س�ياحياً من خ�الل االس�تثمار«، 
مضيف�اً أن »دول الج�وار لديها تجارب 
ناجح�ة به�ذا الش�أن يمكن دراس�تها 

واالستفادة منها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

حذر رئيس املجلس املحيل لناحية العظيم يف محافظة دياىل، 
محمد ضيفان العبيدي مما وصفها بكارثة إنس�انية بسبب 
ش�حة مياه هي األش�د من نوعها يف تاري�خ الناحية، فيما 

طالب العبادي بتدخل فوري إلنقاذ اآلالف من املواطنني.
وقال العبيدي إن »مناطق ناحية العظيم شمايل دياىل، تعاني 
منذ أش�هر من أزمة مياه حادة جداً وبلغت ش�دتها مؤخراً 
نتيج�ة توقف مضخ�ات املياه بس�بب انقط�اع الكهرباء«، 

مبين�ا، أن�ه »ال توجد حتى مياه للغس�يل يف من�ازل األهايل 
بالوق�ت الحايل«.وأضاف العبيدي أن »أزم�ة املياه التي تمر 
به�ا مناط�ق العظي�م اآلن غ�ري مس�بوقة وتعد األش�د من 
نوعها يف تاريخ الناحي�ة، فضال عن تهديدها آلالف االرايض 
واملحاصيل الزراعي�ة أبرزها البطيخ، األمر الذي أصبح ينذر 
بوقوع كارثة إنس�انية يف العظيم«.وأكد عىل أن »بقاء األمر 
عىل حاله س�يخلق موجة نزوح كبرية ب�ني األهايل بحثاً عن 
املياه«، مطالبا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل 

الفوري إلنقاء اآلالف من األهايل البسطاء مما يعانوه«.

جملس العظيم حيذر من »كارثة« شح املياه

هيئة االستمثار تسعى إىل حتويل »جزر مهملة« يف شط العرب اىل »منتجعات سياحية«

    بغداد / المستقبل العراقي

لتواص�ل  النف�ط  أس�عار  تراجع�ت 
االنخف�اض الكب�ري ال�ذي س�جلته يوم 
الجمع�ة، يف الوق�ت ال�ذي تق�ول في�ه 
الس�عودية وروس�يا إنهم�ا ق�د تزيدان 
اإلم�دادات يف ح�ني ال تظهر أي مؤرشات 

عىل انحسار نمو اإلنتاج األمريكي.
وبحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش 
بلغ�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام القي�اس 
العاملي مزيج برنت 75.09 دوالر للربميل 
بانخف�اض 1.35 دوالر أو ما يعادل 1.8 

باملئة باملقارنة مع اإلغالق السابق.
وبلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط األمريكي 66.22 دوالر للربميل 

بانخفاض 1.66 دوالر أو 2.5 باملئة.
و9.1  باملئ�ة   6.4 العق�دان  وانخف�ض 
باملئة ع�ىل الرتتيب من مس�توى الذروة 

الذي المس�اه يف وقت س�ابق من الشهر 
الجاري.

ويف الص�ني، تراجع�ت عقود ش�نغهاي 
اآلجلة للنفط الخام 4.8 باملئة إىل 457.7 
للربميل.وب�دأت  دوالر   71.64 ي�وان 
منظمة البل�دان املصدرة للبرتول }أوبك{ 
وكذلك روسيا أكرب املنتجني وغري العضو 
يف املنظم�ة يف كب�ح اإلم�دادات يف 2017 
لتقلي�ص الفج�وة بني الع�رض والطلب 
يف الس�وق ودعم األسعار التي انخفضت 
يف 2016 ألدن�ى مس�توياتها يف أكثر من 
عرش س�نوات عند ما يقل عن 30 دوالرا 

للربميل.
ب�دأت  من�ذ  ارتفع�ت  األس�عار  لك�ن 
التخفيض�ات يف العام امل�ايض، ليتجاوز 
برن�ت 80 دوالرا للربميل يف وقت س�ابق 
م�ن مايو أي�ار، مم�ا أثار مخ�اوف من 
أن ارتف�اع األس�عار ق�د يع�وق النم�و 

االقتصادي ويذكي التضخم.
وبه�دف تعوي�ض النق�ص املحتم�ل يف 
اإلم�دادات، قالت الس�عودية أكرب منتج 
يف أوب�ك وكذل�ك روس�يا أك�رب منت�ج يف 
العالم يوم الجمعة إنهما تناقشان زيادة 
إنتاج النفط بنح�و مليون برميل يوميا.

يف الوق�ت ذات�ه ال يظهر اإلنت�اج املتزايد 
للنف�ط الخ�ام األمريك�ي أي م�ؤرشات 
ع�ىل الرتاج�ع يف الوق�ت ال�ذي واصل�ت 
في�ه رشكات الحفر األمريكية توس�عة 
أعمال البحث ع�ن حقول نفطية جديدة 
الطاق�ة  رشكات  الس�تغاللها.وأضافت 
األمريكي�ة 15 منص�ة حف�ر نفطي�ة يف 
األس�بوع املنتهي يف 25 مايو أيار ليصل 
عدد الحفارات إىل 859 حفارا، وهو أعىل 
مس�توى منذ عام 2015، يف مؤرش قوي 
عىل أن إنتاج الخام األمريكي س�يواصل 

النمو.

اسعار النفط تنخفض مع دراسة »أوبك« وروسيا زيادة اإلنتاج

    بغداد / المستقبل العراقي

قررت اللج�ان املش�رتكة يف قائممقامية 
السليمانية، حظر لعبة النطاطة الهوائية 
}ترامبول�ني{ ، وذلك حفاظا عىل س�المة 

حياة االطفال.

وق�ال آوات ع�يل، رئي�س لجنة الس�المة 
ترصي�ح  يف  املش�رتكة،  للج�ان  التابع�ة 
صحف�ي ،ان« اللجن�ة اخط�رت اصحاب 
هذه االلعاب يف عموم مدينة السليمانية، 
يلتزم�وا  ل�م  ب�رورة رفعه�ا، لكنه�م 
باالخط�ار، ف�إن اللجن�ة ب�دأت وبق�رار 

الس�ليمانية،  قائممق�ام  م�ن  رس�مي 
بمصادرة هذه األلعاب«. 

وأرجع عيل، الس�بب يف اص�دار القرار، اىل 
افتق�اد ه�ذه االلعاب لرشوط الس�المة، 
مما يشكل خطر عىل حياة االطفال الذين 
يلعبون بها، مؤكدا ان » اللجان املش�رتكة 

س�تمنع نص�ب ه�ذه االلعاب مج�ددا يف 
شوارع واحياء مدينة السليمانية«. 

واش�ار ع�يل، اىل ان » ه�ذه الحملة التي 
تقوم بها اللجان املش�رتكة ملصادرة هذه 
االلع�اب، نهائية، ولن يت�م إعادة االلعاب 

املصادرة اىل اصحابها«.

السليامنية حتظر »النطاطة« حفاظًا عىل سالمة األطفال

عودة »100« ارسة نازحة من املخيامت 
اىل مناطق سكناهم غرب الرمادي

اليونسكو: لـم نشطب الشهادات العراقية 
للتعليم العايل من التصنيف العاملي
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التجربة ومعالـم البناء الديمقراطي مستقباًل
          ســعــد العــبــيــدي

لق�د اقرتب الش�ك م�ن حاف�ات اليقني ملا 
يتعل�ق بحدوث أخطاء وتج�اوزات يف دورة 
االنتخاب�ات الت�ي ج�رت يف الثان�ي ع�ر 
م�ن هذا الش�هر بهدف انت�اج برملان جديد 
وحكومة كذلك جديدة، اذ لم يكتف املتابعون 
املش�ككون بأقوال وش�ائعات هنا وأخرى 
هن�اك بع�د أن زحفت بع�ض االعرتاضات 
لتصل مقرات معظم الكتل السياس�ية عدا 
املتفوقة، وأروق�ة مجلس الوزراء، ومن ثم 

االمم املتحدة بمندوبها 
يف بغداد.

 ه�ذا واذا ما كان الزحف عىل هذا القدر من 
املستوى فان االقرتاب من اليقني يف حصول 
الخطأ يصبح أمراً وارداً وباحتماالت عالية. 
واذا ما كان األمر هكذا زحف بهذه الس�عة 
وبمقادي�ر انتق�اد عالي�ة، ف�ان االق�رتاب 
واليق�ني يصبحان أمران ال فائدة منهما اذا 
ل�م نتوقف عندهما نحن العراقيني جميعنا 
الرابح�ون والخارسون، ومعنا الذين تنحوا 
جانب�اً وعزف�وا ع�ن املش�اركة تح�ت أي 

ذريع�ة كانت، نتوقف لنرى وندقق بطبيعة 
العم�د  الت�ي حصل�ت ومق�دار  األخط�اء 
فيه�ا وكذل�ك مق�دار العفوية، ونس�جلها 
يف س�جالت خاص�ة ونبدأ م�ن اآلن حمالت 
اص�الح له�ا عمدي�ة كان�ت أم عفوية ألن 
كثريا من األخطاء تحتاج اىل  تريع قوانني 
للتعامل معها وأخرى تحتاج  توفري أجهزة 
ومعدات، وغريه�ا تحتاج توعي�ة وتثقيفا 
ك�ي يلتزم به�ا املجتم�ع وكذلك االنس�ان 
املنتخب يف ال�دورة االنتخابية القادمة عام 
2022 وهي وان يراها البعض بعيدة زمنيا، 

اال انها بعمر الشعوب لحظة ستمر وسنجد 
أنفس�نا بمواجه�ة اس�تحقاقات انتخابية 
اذا ل�م نبادر ونصح�ح الخطأ الحاصل اآلن 
،س�نجد أنن�ا نعيد الك�رة ألخط�اء مماثلة 
ونصب�ح بالت�ايل وكأنن�ا ل�م نس�تفد م�ن 
تجرب�ة مررن�ا به�ا ولم نتعظ م�ن أخطاء 
حصل�ت، مما يعني أننا س�نبدأ من الصفر 
وباحتم�االت عالية لتك�رار األخطاء ذاتها 
والهفوات ذاته�ا التي تقدم لنا منتوجا هو 

املنتوج ذاته شئنا أم أبينا. 
ان املنط�ق العلمي يقت�ي أن نبدأ من اآلن 

يف تقويم املسرية االنتخابية، ونضع النقاط 
ف�وق الح�روف يف عمل دائب، نش�خص يف 
نهايته طبيعة األخطاء وماهية التجاوزات، 
ونضع لها حل�وال ومعالجات، نطوي فيها 
صفحة انتهت ونمهد للبدء بصفحة أخرى 
قادمة تؤهلنا أن نعيش عرص الديمقراطية 
الصحيحة كما عاش�تها من قبلنا ش�عوب 
ودول وبن�ت عليه�ا حضارات أيق�ن أهلها 
أنهم يف واق�ع ديمقراطي يعيش�ون وانهم 
جزء م�ن نظام هم ينتجونه وهم يدافعون 
عنه وه�م الذين يعيش�ون يف كنفه بحرية 

وأم�ان. علم�ا أن الوق�وف ع�ىل االخط�اء 
وارس�اء قواع�د االس�تفادة م�ن التجارب 
وتطويرها فلس�فات وآليات عمل س�لكت 
طريقه�ا جمي�ع الش�عوب الت�ي طبق�ت 
الديمقراطي�ة، ومن خالله�ا وصلت اىل ما 
وصل�ت اليه الي�وم مجتمع�ات راضية عن 
حالها املعاش، س�اعية اىل تحقيق األحسن 
م�ن العي�ش، والعراقي�ون يف واق�ع الحال 
ليس�وا أقل منهم ش�أنا وال تنقصهم وفرة 
العل�م ليس�تفيدوا من تجاربه�م ويتعظوا 

ويصححوا األخطاء.

الصني ربحت اجلولة األوىل من احلرب التجارية
          هيذر لونغ 

يب�دو، إىل الي�وم، أن الصني تربح 
املعركة يف املناوشات التجارية مع 
الرئيس األمريكي، ولكنها لم تربح 
الحرب بع�د. وأعلن البيت األبيض 
قب�ل أي�ام أن الص�ني وافقت عىل 
خفض العج�ز التجاري األمريكي 
البلدي�ن خفضاً »ملموس�اً«،  بني 
وهو يبلغ 375 بلي�ون دوالر، وأن 
العمل ج�ار عىل تفاصيل االتفاق. 
مستش�اري  كب�ري  كان  وبينم�ا 
ترامب االقتصاديني، الري كودلو، 
ُيعلم املراسلني أن الصينيني وافقوا 
ع�ىل تقليص العجز مئت�ي بليون 
دوالر عىل األقل، س�ارعت بكني إىل 
النف�ي. ويف اليوم الت�ايل، لم يذكر 
بي�ان البيت األبيض حجم تقليص 
العج�ز التج�اري. وه�ذا الرتاجع 

فوز صيني.
والحق يق�ال، يف�رتض أن يكون 
م�ع  الرئيس�ية  املعرك�ة  م�دار 
الصني عىل رسقة حق�وق امللكية 
تع�ود  رسق�ة  وه�ي  الفكري�ة. 
إىل س�نوات خل�ت ول�م تتوق�ف، 

األمريك�ي  االقتص�اد  وُتكب�د 
س�نوياً خس�ائر ترتاوح بني 225 
بلي�ون دوالر و600 بلي�ون دوالر. 
وكان يف�رتض برتام�ب أن ُيل�زم 
الصينيني الك�ف عن رسقة أرسار 
األعم�ال األمريكي�ة والتكنولوجيا 
البي�ت  بي�ان  ولك�ن  األمريكي�ة. 
األبيض لم يس�تفض يف ذكر هذه 
املسألة، وأشار إليها إشارة باهتة 
وعارضة، وقال إن الطرفني اتفقا 
ع�ىل »تعزي�ز التع�اون«- وهذا يف 
الرطانة الديبلوماس�ية صنو »لن 
نفعل الكثري«، وأن الصني ستعدِّل 
قوانني براءة االخرتاع فيها- وهذا 
م�ا ل�م يح�دث َبع�د. وغلبت عىل 
ال�ردود املواقف الس�لبية، حتى يف 
أوساط أكثر مؤيدي ترامب وأقرب 
حلفائه من أمث�ال دان دي ميكو، 
وهو مدير تنفيذي سابق يف رشكة 
فوالذ وكان من مؤيدي سياس�ته 
ع�ىل  التعرف�ة  رف�ع  اىل  الرامي�ة 
األلوميني�وم والف�والذ. وتس�اءل 
ه�ذا ع�ىل توي�رت إذا كان ترام�ب 
خطا خط�وة اىل الخل�ف. واختزل 
مق�دم برامج »فوك�س بيزنس«، 

ل�و دوب�س، م�ا ج�رى بالق�ول: 
»الصيني�ون قال�وا ال لالتف�اق!«. 
الجمه�وري  الس�ناتور  وتس�اءل 
مارك�و روبي�و يف تغري�دة قائالً: 
»ملاذا يقع املسؤولون األمريكيون، 

عىل الدوام، يف خداع الصني؟«.
وليس�ت »التنازالت« الصينية غري 
خطوات س�بق أن عزم�ت عليها. 
فاالقتص�اد الصيني ه�و األرسع 
تتعاظ�م  ل�ذا،  العال�م.  يف  نم�واً 
حاج�ة املصان�ع وامل�دن الصينية 
إىل الطاق�ة، وس�كانها يري�دون، 
أكث�ر فأكث�ر، تن�اول اللحمة مع 
توسع الطبقة الوسطى. لذا، ليس 
مفاجئاً أن ُتقب�ل بكني عىل رشاء 
مزيد م�ن موارد الطاقة األمريكية 
والس�لع الغذائي�ة. وإدارة ترامب 
تسعى إىل إخراج املس�ألة إخراجاً 
يظه�ر أنها أفلحت يف حمل الصني 
عىل رشاء املزي�د )وتقويم اختالل 
امليزان التجاري(. ولكّن الصينيني 
يف األحوال كلها كانوا سيش�رتون 
ه�ذه الس�لع )الطاق�ة والغذاء( 
نزوالً عىل حرك�ة الطلب الصينية 
املحلية. فالصني تشرتي ما قيمته 

س�نوياً حواىل 20 بليون دوالر من 
الس�لع الزراعية، و7 باليني دوالر 
م�ن الغاز والنف�ط. ولو ضاعفت 
الصني مرتني أو ثالثاً مش�رتياتها 
ه�ذه، ل�ن تضاه�ي أو ل�ن تبلغ 
قيمة التقليص يف العجز التجاري 
بلي�ون   200( واملزع�وم  املوع�ود 

دوالر(.
وسّوقت بكني املحادثات التجارية 
مع أمريكا عىل أنه�ا نجاح وفوز. 
وقالت وس�ائل إعالمها إن أمريكا 
وافق�ت ع�ىل »ع�دم ش�ن ح�رب 
زي�ادة  تب�ادل  ووق�ف  تجاري�ة 
التعرفات الجمركية«. وال ش�ك يف 
أن العودة عن حرب تجارية تصب 
يف مصلحة الجانبني، ولكن تراجع 
إدارة ترامب ع�ن تعرفات قيمتها 
150 بلي�ون دوالر ضد الصني هو 
صيد ثمني لبك�ني. ويرغب ترامب 
يف نجاح القمة مع كوريا الشمالية 
يف 12 حزي�ران )يوني�و( الق�ادم. 
وي�درك الصينيون أن�ه يحتاج اىل 
مس�اعدتهم، وتوقع�وا يف تقارير 
كث�رية أن يكون ترامب »طيعاً« يف 

امللف التجاري يف انتظار القمة.

فاتورة »بريكسيت«
          أليكس كزراليس

وزيرة بارزة مكلفة باملفاوضات 
حول »بريكس�يت« يف حكومة 
أُرغم�ت ع�ىل  »تريي�زا م�اي« 
تقديم اعرتاف سيايس مؤلم: أن 
اململكة املتح�دة ملزَمة قانونياً 
بتس�وية فاتورة طالقها حتى 
يف حال ل�م تحصل ع�ىل اتفاق 
تجاري مس�تقبيل م�ع االتحاد 
األوروبي. ويف محاولة لتسهيل 
وأنص�ار  الجمه�ور  ابت�الع 
»بريكس�يت« لكبس�ولة ال�39 
 52( اس�رتليني  جني�ه  ملي�ار 
مليار دوالر( املرة، كانت »ماي« 
تش�ّدد عىل أن التس�وية املالية 
واتفاق�اً للتج�ارة الح�رة هما 
جزء من الحزمة نفس�ها. هذا 
يف ح�ني كان االتح�اد األوروبي 
واضح�اً دائم�اً بش�أن حقيقة 

أنهما شيئان منفصالن.
بأس�ئلة  ح�ورصت  وبعدم�ا 
املّرع�ني،  قب�ل  صعب�ة م�ن 
أُرغمت »سويال بريفرمان« عىل 
االعرتاف بأن الربملان سيصّوت 

ع�ىل دف�ع م�ا يس�مى فاتورة 
»بريكس�يت« قب�ل أن يصب�ح 
النص القانوني التفاق تجاري 
مس�تقبيل جاه�زاً. وأي ق�رار 
لوقف الدف�ع - الذي من املقرر 
أن يستمر لسنوات – سيقتي 

إعادة تفاوض.
وم�ن الالف�ت بش�كل خ�اص 
ع�ن  ص�در  االع�رتاف  أن 
كان�ت  الت�ي  »بريفرم�ان«، 
أح�د وج�وه الحمل�ة املؤي�دة 
املتحدة من  املمكلة  النس�حاب 
االتح�اد األوروب�ي والتي كانت 
تق�ود مجموع�ة م�ن نحو 60 
مرعاً محافظاً من املشككني 
يف ج�دوى امل�روع األوروبي. 
الحايل،  وُيعترب زعيم املجموعة 
»كاك�وب ري�س م�وغ«، م�ن 
املنتقدي�ن ملاي بش�كل خاص، 
ويش�ّدد ع�ىل رضورة أال تقوم 
اململكة املتح�دة بدفع أي فلس 
م�ن دون الحصول ع�ىل اتفاق 

تجاري باملقابل.
إن�ه موض�وع س�ام سياس�ياً 
أن  املرج�ح  م�ن  وموض�وع 

يلهب املتشددين القلقني الذين 
»م�اي«  تق�دم  أن  يخش�ون 
لالتح�اد األوروبي تنازالت أكثر 
وأكرب مم�ا ينبغي، بم�ا يف ذلك 
أح�دث مخط�ط للحف�اظ عىل 
عالقات مع االتح�اد الجمركي 
لع�دد م�ن الس�نوات م�ن أجل 
االلتفاف عىل املش�كلة املتمثلة 
يف كيفي�ة الحفاظ ع�ىل حدود 
مفتوح�ة يف إيرلندا الش�مالية. 
كم�ا أن�ه يمث�ل أيض�اً ذخرية 
املعارضني  للمرعني  بالنسبة 
للربيكس�يت الذين يس�عون إىل 
إحباط ذاك الطالق. وس�يتعني 
عىل املرع�ني أن يصوتوا عىل 
اتف�اق »بريكس�يت« يف وق�ت 
الحق م�ن هذه الس�نة. ولكن 
املعني  الوزير  »ديفيد ديفيس« 
ب»بريكس�يت«يقول: إن�ه من 
الصع�ب ع�ىل الربمل�ان اعتماد 
م�روع القان�ون إذا ل�م تكن 
ح�ول  مفصل�ة  فك�رة  لدي�ه 
التي  التجارية  االتفاق�ات  نوع 
ستسفر عنها عملية االنسحاب 

من االتحاد األوروبي.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ

االتحادية
محكمة بداءة الكرخ 

اعالن
اىل املدعى عليه )عبد السالم صبار زبري( مجهول محل اقامته 

حاليا 
اق�ام املدعي )امني  بغداد اضافة لوظيفت�ه ( الدعوى املرقمة 
اعاله لدى هذه املحكمة يطالبك فيها بفس�خ العقد وتحميلك 
الرس�وم واملصاريف واتعاب املحاماة وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس البل�دي انتقالك 
اىل جه�ة مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة يوم 2018/6/4 الس�اعة التاس�عة ويف حالة 
ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 3097

التاريخ 2018/5/10
بن�اء عىل الدعوة املقامة م�ن قبل املدعي )محمد 
ج�وده احم�د( ال�ذي يطل�ب تبدي�ل لقب�ه م�ن 
)النوات�ي( اىل ) الب�و ش�يخ رس�ول( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
)خمس�ة عر يوم (  وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة  رق�م 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 1954/ب2018/3
التاريخ 2018/5/29

اعالن
اىل املدعى عليها / زهرة سعيد غازي 

اقام املدعي رئيس مجلس ادارة مؤسس�ة املكم 
للتطوي�ر االقتص�ادي )محمد عب�د االله مهدي( 
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقم�ة اعاله ضدك 
والذي يطلب فيها الحكم بتأديتك واملدعى عليهما 
االخرين له مبلغا مق�داره )2677 دوالر امريكي 
عن قرض مؤرخ يف 2016/8/1( ونظرا ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف 
محكم�ة ب�داءة كربالء واش�عار مخت�ار منطقة 
العس�كري 15 املختار عيل عبد الكريم عبدالله لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة 2018/6/7 التاس�عة صباح�ا 
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

خالد جابرعبيد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري العامة يف النجف /2
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 5717/2
املحلة او رقم واسم املقاطعة : حي االنصار

الجنس:  دار 
النوع :  ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة: 120م2
املش�تمالت :  دارين مفرزة بصورة غري رسمية 
ال�دار االوىل غرف�ة ن�وم م�ع ه�ول ومطب�خ 
وصحيات وغرفة يف ط1  الدار الثانية غرفة نوم 
+ اس�تقبال + مطبخ + صحيات + البناء قديم 

السقف شيلمان
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : صاحب الدار

مقدار املبي�ع  )61,000,000(  واحد وس�تون 
مليون دينار 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 
/2 باملزاي�دة العلني�ة العقار املوص�وف اعاله 
والعائ�د للراه�ن  التفات وس�حر بنات حس�ن 
حس�ني لقاء طلب الدائ�ن املرتهن مرصف بابل  
البال�غ )36,000,000( س�تة وثالث�ون مليون 
دينار فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خ�الل 30 يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل لتاريخ نر هذا االعالن مس�تصحبا معه  
تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)61,000,000( واح�د وس�تون ملي�ون دينار 
وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من 

اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

محكمة بداءة الرميثة
العدد  :339/ب/2018

التاريخ 2018/5/27
اىل / املدعي عليها � خديجة محمد زغري

اق�ام املدع�ي )معم�ر حبي�ب محم�د( دعوى 
للمطالب�ة بازال�ة ش�يوع العق�ار املرقم 509 
الرقي الرميثة ولدى تبليغك تبني انك مجهولة 
مح�ل االقام�ة حس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة 
العرين واش�عار مختار منطقة الغربي تبني 
انك كنت تس�كنني س�ابقا الرميث�ة )الغربي( 
ومرتحل�ه اىل جهة مجهول�ة ولكونك مجهولة 
مح�ل االقام�ة يف الوق�ت الحارض علي�ه تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافع�ة املصادف يوم 2018/6/6 ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال  معذره رشعية 
فس�وف يص�در الق�رار بحق�ك غيابي�ا وف�ق 

القانون
القايض

سالم مجيد حسوني
��������������������������������������

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

العدد : 60/ش/2018
التاريخ 2018/5/28

اىل املدع�ى علي�ه )مح�ي الدين خالد حس�ني( 
مجهول محل االقامة

اقام�ت املدعية )بيداء كاظم جواد ( يف الدعوى 
املنظ�ورة امام هذه املحكم�ة واملرقمة بالعدد 
الحك�م  فيه�ا  تطل�ب  والت�ي  60/ش/2018 
بالتفريق للهجر بالنظر ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار املختار ورشح القائم بالتبليغ 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك نرا يف صحيفت�ني يوميتني 
محليت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف 
 2018/6/10 يف  صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة 
وبعكس�ه س�وف ينظر يف الدعوى غيابا وعلنا 

حسب القانون
القايض

عيل سلمان ابراهيم
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 1151/ش/2018

التاريخ: 2018/5/28
اعالن

اىل املدعى عليه / سليم كيكو كاظم
اقام�ت املدعية خل�ود صاحب كري�م الدعوى 
املرقم�ة اعاله امام ه�ذه املحكمة تطلب فيها 
تصدي�ق الط�الق الرجع�ي وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك فقد ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2018/6/5 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

اعالن
اىل املتهم الغائب / ر.ع ضياء محيبس شايع 

حسني
املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة 

العنوان / محافظة البرصة � 5 ميل
بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة 5/ م�ن ق .ع.د  
رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك 
بتاري�خ 2017/1/18 ولحد االن وملجهولية 
محل اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل 
ان تح�ر امام محكمة  قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوم�ا م�ن تاريخ  نر ه�ذا االعالن 
يف صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه يف محل 
اقامت�ك ومقر دائرت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوج�ة ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا ألحكام 
امل�واد )65 و 68 و 69( م�ن قان�ون اص�ول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )حس�ني 
س�الم ظاه�ر(  ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل 
)اللقب( من )املس�لم( اىل )املوس�وي( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دى اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال

التاريخ 2018/5/27
اعالن مفقود

اىل املفقود / وسام عواد جاسم
بتاريخ 2018/4/4 قدم والدك املدعو )عواد 
جاس�م محمد( يطلب فيه نصبه قيما عليك 
لكونك خرجت بتاريخ 2007/10/2 ولم تعد 
لح�د االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عر 
يوم من اليوم الثاني من تاريخ النر سوف 
ينص�ب )عواد جاس�م محم�د(  قي�م عليك 

إلدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 3696 

التاريخ : 2018/5/28
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )مطر 
صب�اح كط�وف( ال�ذي يطل�ب تبدي�ل اس�مه 
م�ن )مطر( اىل )ع�ادل( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�ده اقصاها 
)خمسة عر يوم ( وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد: 3611 
التاريخ : 2018/4/27

ق�دم املواطن )احمد كاظم ج�رب( طلبا لغرض 
تبدي�ل لقبه وجعله )ش�رب( بدال م�ن )النفاخ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عر يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة )22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة

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

فق�دت مني ب�راءة الذمة الصادرة م�ن الهيئة 
العامة للرائب  فرع النجف االرشف ذي العدد 
اىل  واملعنون�ة   2013/5/13 بتاري�خ   11384
مديرية مرور محافظة القادسية بأسم )عزيز 
فضل خطار( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء /الهيئة الثانية
العدد : 103/ج/2018
التاريخ2018/5/22 

اعالن 
اىل املتهم�ني الهارب�ني 1� احم�د عبيد جاس�م 

املسعودي
2 � كفاح ابراهيم عبيد جاسم املسعودي 
3  � نرسين احمد عبيد جاسم املسعودي
4 �  انور ابراهيم عبيد جاسم املسعودي

ق�ررت هذه املحكم�ة محاكمتك�م صباح يوم 
2018/7/23 وف�ق احكام امل�ادة )1/406/ب 
مح�ل  وملجهولي�ة   ) العقوب�ات  قان�ون  م�ن 
اقامتكم ق�ررت املحكم�ة تبليغكم بصحيفتني 
محليت�ني للحضور امامها يف اليوم املش�ار اليه 
اعاله وبخالفه س�يتم اجراء محاكمتكم غيابيا 

وفق االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء /الهيئة الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء /الهيأة االوىل
العدد : 115/ج/2018
التاريخ2018/5/27 

اعالن 
اىل املتهم  الهارب  / امجد فارس غانم

ق�ررت ه�ذه املحكم�ة محاكمتك  صب�اح يوم 
 /295( امل�ادة  اح�كام  وف�ق   2018/8/16
عقوب�ات ( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  قررت 
املحكمة تبليغك  بصحيفتني محليتني للحضور 
امامه�ا يف الي�وم املش�ار اليه اع�اله وبخالفه 

سيتم اجراء محاكمتك  غيابيا وفق االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء /الهيأة االوىل
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد 2285/ج/2017
التاريخ 2018/5/24

اعالن
املش�تكي / الحق الع�ام / 1  � مديرية بلدية يف 

كربالء
2 � مديرية التسجيل العقاري يف كربالء  

املحكوم الهارب / ثائر عبد الرسول صرب /اسم 
االم / زعمه جوده /تولد 1977/2/3

بن�اء ع�ىل الدع�وى الجزائي�ة املرقم�ة اع�اله 
حكمت املحكمة عىل املدان  )ثائر عبد الرس�ول 
ص�رب ( بالحب�س ملدة س�نة واح�دة فقط وفق 
امل�ادة 292/298  عقوب�ات حكما غيابيا قابال 
لالع�رتاض والتمييز وافهم علنا يف 2018/3/6 
ولصدور ق�رار  الحك�م باالدانة بحق�ك غيابيا 
فقد تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني  رس�ميتني 
ومراجع�ة طرق الطع�ن القانوني�ة خالل املدة 
القانوني�ة وبخالف�ه س�يصبح ق�رار الحك�م 

باالدانة بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض 

عماد مهدي عباس
����������������������������������������

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
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( التي تطلب تبديل اس�مها فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها )خمس�ة عر يوم ( وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 واالمر االداري املرق�م 24195  يف 

 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

العدد : 1069/ب/2018
التاريخ 2018/5/27
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مغامرة »الرغبة« السوّريالية ومنجزاهتا

 حرك�ة س�ّجلت نش�اطاً ثوري�اً الفت�اً 
س�واء يف خطابها أو يف الوس�ائط التي 
اعتمدتها إليصاله، كما تش�هد عىل ذلك 
أعداد  البيانات والكرّاس�ات وخصوصاً 
مجلة »الرغبة اإلباحية« التي أصدرتها 

بانتظام خالل الفرتة املذكورة.
وال ش�ك يف أن طبيع�ة ه�ذا النش�اط 
وقيم�ة ثم�اره ه�ي الت�ي دفع�ت دار 
L’Asymétrie )عدم التماُثل( الفرنسية 
إىل رصد أنطولوجيا لرتاث هذه الحركة 
صدرت حديثاً يف باريس، وتش�ّكل خري 
خالص�ة ملغام�رة ش�عرية فري�دة من 
نوعها قام بها شّبان عرب جمعهم جّو 
التمرّد الذي كان طاغي�اً يف باريس بعد 
أيار 68، ووجدوا يف الحركة السوريالية 
كان�وا  عم�ا  جذري�ة  األكث�ر  التعب�رَي 
يحلمون به من حرية وخيال، فأطلقوا 
يف كانون الثاني )ديسمرب( 1973 العدد 
األول من مجلته�م، »الرغبة اإلباحية«، 

التي شّكلت لسان حركتهم.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن إطالق عدد من 
الش�عراء والفنانني العرب حركة ثورية 
»منّظمة« تج�رؤ عىل تبني أقىص ما يف 
الس�وريالية م�ن أف�كار انقالبية، كان 
ش�يئاً جديداً آنذاك. فلنأخ�ذ مثالً النداء 
الذي أطلقوه وقالوا فيه: »س�ورياليتنا 
هي لتدمري ما يسمى بالوطن العربي«، 
أو »نسخر تفاكهاً من مفاهيم الطبقات 
الحاكمة القمعية: وط�ن، عائلة، دين، 
جامع�ة، ثكن�ة، معب�د وما ش�ابه ذلك 
من الغبار األيديولوجي«، نداء لم يفهم 
معظم النّقاد والصحافيني العرب آنذاك 
معن�ى راديكاليت�ه ونربته الح�اّدة، بل 
ذهب بعضهم إىل حد اّتهام أعضاء هذه 

الحركة ب� »الصهاينة« و »العمالء« عىل 
ضوئ�ه، يف حني أن ما قص�ده الجنابي 
ورفاق�ه فيه هو تفجري فكرة »الوطن« 
باملطل�ق العتباره�م إياها »ش�تيمة يف 
حق شمولية اإلنس�ان« )بيان 1975(، 
وبالتايل لتحريرنا م�ن أوطاننا الغارقة 
داخ�ل حدوده�ا واملنطوي�ة بطريق�ة 

مرضية عىل خصوصياتها الثقافية.
وأبعد م�ن هذه الفكرة، ه�دف أعضاء 
من�ذ  اإلباحي�ة«  »الرغب�ة  مجموع�ة 
محظ�ورات  تحطي�م  إىل  انطالقته�م 
وتمزي�ق امتثالي�ة سياس�ية وذهني�ة 
ضم�ن  العرب�ي،  عاملن�ا  يف  متج�ّذرة 
مس�عى يت�وق إىل التوفيق بني الش�عر 
والسياس�ة، لك�ن م�ن دون الوقوع يف 
خط�أ خلطهم�ا، ملتزم�ني يف ذل�ك بما 
أوىص به الش�اعر الس�وريايل الفرنيس 
أن  الش�اعر  »ع�ىل  بريي�ه:  بنجام�ان 
يناض�ل يف كل ميدان: يف ميدان الش�عر 
بوس�ائل خاص�ة بالش�عر ويف مي�دان 
العمل االجتماعي، م�ن دون أن يخلط، 
أب�داً، ميداَني العم�ل وإال عاد االلتباس 
ال�ذي ينبغي تبديده، وَبُطل )الش�اعر( 
أن يك�ون ش�اعراً، أي ثورياً«. ولذا جاء 
شعرهم صافياً، صورياً، وخالياً من أي 
شعار س�يايس: »يا كاسح األلم يف املاء 
املذاب/ يف رياضيات النس�اء والش�هوة 
املرّة/ يا ن�ايس الحب يف لعب األطفال/ 
ي�ا محت�ال بجن�س الس�كني« )فري�د 
العريب�ي(. ومن هذا املنطلق كانت، من 
جهة، الش�عارات املقتضبة والصاعقة 
والبيانات السياس�ية واملقاالت النقدية 
املثرية للجدل والرس�وم الكاريكاتورية 
االنتهاكية، ومن جهة أخرى، النصوص 

الش�عرية. وال عجب إذاً يف قول الشاعر 
السوّريايل الفرنيس إدوار جاغري يف هذه 
املجموعة: »إنها إحدى أفضل املفاجآت 

التي صنعتها السوّريالية لنفسها«.
أما األنطولوجيا الصادرة حديثاً فتكمن 
قيمته�ا أوالً يف جعلن�ا نعي�ش مغامرة 
الجنابي ورفاقه يف السبعينات من خالل 
مختارات واسعة من بياناتهم ونصوص 

مجلّتهم، تحرض يف الشكل األصيل الذي 
صدرت فيه، وهو ما يمنحنا أيضاً فكرًة 
واضحة ع�ن طريق�ة تصميمهم هذه 
املجلّة وفربكتها. ويف هذا السياق، يتبنّي 
لن�ا أوالً املجه�ود اليدوي الجّب�ار فيها، 
س�واء يف نقل نصوصها وتخطيطها، أو 
يف تزيينها بالرسوم، كما يتبنّي استثمار 
 )détournement( االختط�اف  تقني�ة 

ع�ىل طريقة حرك�ة مبدع�ي األوضاع، 
اختط�اف قوان�ني الرشائ�ط املص�وَّرة 
والثقافة الشعبية األمريكية، واختطاف 
فن التخطيط بالذات ع�رب إخراجه من 
لتمجي�د  وتوظيف�ه  القدس�ية  هالت�ه 
الحياة البرشي�ة الدنيوية. أما مضمون 
النصوص النقدي�ة واإلبداعية، فيعكس 
تغ�ذّي الجناب�ي ورفاق�ه من ق�راءات 

نظري�ة طالئعية حّولوها إىل ممارس�ة 
بروت�ون  ألندري�ه  ق�راءات  حياتي�ة. 
وبنجامان برييه وتيودور أدورنو وكارل 

ماركس وغي دوبور وغريهم.
بامل�واد  ثرّي�ة  األنطولوجي�ا  وبالت�ايل، 
التوثيقي�ة ح�ول »الرغب�ة اإلباحي�ة«، 
ولكن أيضاً بمدخل نقدي طويل وضعه 
الشاعر والباحث الفرنيس مارك كوبري، 
يلي�ه نّص تقديم�ي للجناب�ي، وهو ما 
يجع�ل منه�ا مرجع�اً حاس�ماً يف هذه 
الحركة يصّحح نهائياً كل ما ُوِضع من 
دراس�ات وأطروحات ومقاالت حولها، 
ومعظمه�ا تش�ويهي ين�ّم ع�ن جه�ٍل 
ملح�ّركات وطبيع�ة نش�اط أعضائها، 
نصوصه�م  ع�ىل  اّط�الع  ع�دم  وع�ن 
وأع�داد مجلته�م. ع�دم اّطالع تس�ّده 
ه�ذه األنطولوجيا بفصٍل يحمل عنوان 
»فهرس�ت األع�داد الخمس�ة وبع�ض 
املنش�ورات« وال يقترص عىل األس�ماء 
وعناوي�ن امل�واد، بل يقّدم بالفرنس�ية 
مقتطف�اً من كل مادة ن�رشت يف أعداد 
املجلة، ما يسمح للقارئ الذي لم يّطلع 
ع�ىل أعداد »الرغب�ة اإلباحية«، بتكوين 
فكرة دقيقة عن طبيعة املواد املنشورة 

فيها.
أما اللغة املستخَدمة شعرياً وسياسياً يف 
األنطولوجيا، فتجع�ل القارئ الفرنيس 
ال يش�عر بغربة عما تحتوي�ه، نظراً إىل 
أن النص�وص املرتجَم�ة فيه�ا تذّك�ره 
بلغة السورياليني والحركات الهامشّية 
الفرنسية التي كان لها دور يف انتفاضة 
أي�ار 1968. وه�ذا يعكس جه�داً كبرياً 
يف الرتجم�ة، بحي�ث تّتض�ح التأثريات 
الخلفي�ة له�ذه الحركات ع�ىل أعضاء 

»الرغبة اإلباحية« يف الرتجمة الفرنسية 
أكثر مما يف النصوص العربية األصلية.

يبقى أن نش�ري إىل أن مغام�رة »الرغبة 
اإلباحي�ة« ال تتوّقف ع�ام 1975. فبعد 
تفّرق أعضائها، تابع الجنابي نش�اطه 
ضمن الروح الس�وّريالية نفس�ها لكن 
من دون اس�تخدام صفة الس�وريالية، 
فأّس�س أو ش�ارك يف تأس�يس مجالت 
طالئعي�ة عدي�دة، مث�ل »اللحظ�ة« و 
»الشبكة« باللغة اإلنكليزية، و»النقطة« 
باللغ�ة العربي�ة، قب�ل أن ُيص�ِدر ب�ني 
عاَم�ي 1980 و1981 سلس�لة جديدة 
م�ن »الرغب�ة اإلباحي�ة«، ص�در منها 
ثالثة أع�داد تضّمنت نصوصاً معظمها 
مكت�وب مبارشًة بالفرنس�ية وتعود إىل 
كّت�اب ذوي توّجه س�وّريايل أو ينتمون 
إىل حرك�ة مبدعي األوض�اع أو متأّثرين 

ب� »مدرسة فرانكفورت«.
الجناب�ي  دأب  املج�الت،  ه�ذه  ويف 
ع�ىل إظه�ار أن »الس�وّريالية ليس�ت 
أنطولوجيا من الصور الغريبة، وال هي 
انبع�اث للصوفية«، كما ظ�ن البعض، 
وال ه�ي عقيدة، ب�ل »طريق�ة كينونة 
وحال�ة ذهنية وكفاح م�ن أجل الحياة 
اآلنية وحّرية بلوِن اإلنسان«. دأب أيضاً 
عىل ع�دم وضع الش�عر يف خدمة هذه 
الث�ورة أو تلك، القتناعه بأن »الش�عر، 
حني يتحق�ق، هو كل الث�ورة«. قناعة 
نستش�ّفها من�ذ قصيدت�ه األوىل الت�ي 
يقول فيها: »تعايَلْ ي�ا حرُب/ عانقيني 
حّت�ى الّثمالة/ تع�ايَلْ/ امكثي يف ميناء 
آالم�ي/ ألُضاجعِك/ أنا العاش�ُق العائُد 
من بعيد/ َتعايَل/ فإنَّ الحبَّ هنا صيٌف 

بارٌد،/ غيمٌة ممنوعة«.

أنطوان جوكي
حني نتطّرق إىل موضوع السوّريالية العربية، يحرض فوراً إىل أذهاننا نشاط جماعة »فن وحّرية« املرصية التي أّسسها الشاعر جورج حنني عام 1938، وننىس أو 
نتناىس عمداً، وألسباب مختلفة، الحركة السوّريالية التي قادها الشاعر العراقي عبدالقادر الجنابي يف باريس بني عاَمي 1973 و1975، وضّمت الشاعر اللبناني 

غازي يونس واملعماري والرسام السوري مروان ديب والشاعر الجزائري فريد العريبي واملرتجم العراقي محمد عوض والرسام عيل فنجان.

املغرب مستمر باالحتفاء بابن بطوطة
ضمن االحتف�اء بابن بطوطة )1304 – 1377( هذا 
الع�ام، يفتتح متحف »بن�ك املغرب« نهاية الش�هر 
الجاري معرض يس�لّط الضوء عىل أس�فار الرحالة 
املغرب�ي إىل رشق أفريقي�ا وغربه�ا ومنطق�ة البحر 
املتوس�ط واألندلس وصقلية وبالد السودان قام بها 

خالل حوايل تسعة وعرشين عاماً. 
املع�رض ال�ذي يتواص�ل حت�ى نهاية كان�ون األول 
املقب�ل، ينّظم بموازاة إصدار ميدالية تذكارية تحمل 
صورته، مع اسمه وعامي والدته ووفاته، باإلضافة 
إىل رس�م لوس�ائل النقل الت�ي اس�تعملها يف رحلته 
الك�ربى، ورق�م 120 أل�ف كيلوم�رت، ال�ذي يعكس 
املس�افة التقريبي�ة التي قطعها خالل أس�فاره، إىل 

جانب خريطة جغرافية للمس�ار الذي س�لكه خالل 
رحالته.

تتضّمن املعروض�ات مجموعة من القط�ع النقدية 
التي س�ّكها مختلف امللوك الذي�ن قابلهم، إضافة إىل 
مقتطف�ات من كتاب�ه وخرائط تس�تعرض مراحل 
أس�فاره، كما يلق�ي املعرض الضوء ع�ىل العالقات 
التاريخية املشرتكة واالسرتاتيجية التي كانت تربط 
املغ�رب م�ع بل�دان يف الق�ارة األفريقية خ�الل تلك 
الحقبة.ُتعرض أيضاً رس�وم ومخطوطات وعمالت 
نقدي�ة، ويتضم�ن برنام�ج الفعالي�ة سلس�لة من 
ع�روض الدمى املتحركة لفائدة أطفال املدارس، يتم 
خاللها تتبع املس�ار الذي قطعه الرحالة يف أسفاره، 

بالعودة إىل كتابه »تحف�ة النظار يف غرائب األمصار 
وعجائ�ب األس�فار«، ال�ذي ت�م تدوين�ه بأم�ر من 

السلطان أبو عنان املريني )1329 -1358(.
اخت�ار املنّظم�ون مقتطف�ات م�ن املروي�ات الت�ي 
تص�ف كّل رحل�ة وأرفقت م�ع الوثائق وامل�واد التي 
تؤّرخ للس�الطني الذين لقيهم أو عايش�هم الرحالة، 
والخرائ�ط املبني�ة ألوط�ان ومحطات أس�فاره، يف 
محاول�ة إلب�راز زمن�ه وش�خصيته وقيم�ة وفوائد 
إنجازه.يش�ري املعرض إىل أس�فار ابن بطوطة التي 
قام بها يف مرحلة شهدت العديد من وموجات التمرّد 
عن السلطة املركزية ممثلة يف الدولة العباسية التي 
كان�ت تعي�ش مرحل�ة االنحط�اط والتف�كك خالل 

النص�ف االول م�ن الق�رن الثامن الهج�ري/ الرابع 
عرش امليالدي.

ُيذكر أن بعد رحالت طويلة ومتعددة إىل الرشق، عاد 
ابن بطوطة إىل املغرب بعد أن تمكن منه الش�وق إىل 
مس�قط رأس�ه، س�الكاً أثناء رجوعه طريقاً بحرياً 
عرب تونس ورسدينيا والجزائر، ويف سنة 1350، عرّب 
الرحال�ة مضيق جبل طارق، وط�اف يف مملكة بني 

نرص يف غرناطة قبل أن يعود إىل فاس.
ثم التحق بعد فرتة بقافلة متوجهة إىل سجلماس�ة، 
وبدأ رحلته إىل مايل والنيجر، ليعود إىل مس�قط رأسه 
ويبارش يف كتابة مؤلّفه الش�هري حول رحالته والذي 

انتهى منه عام 1357.

»حقيقة أم جرأة«.. شخصيات طفولية

ابـن مـصـطـفـى الـعـقـاد يـعـيـد »رسـالـة«
 والده إىل السينامت

ال يبدو أن املخرج جيف وادلو، كان موفقاً كثرياً 
يف رؤيت�ه اإلخراجية لفيلم »حقيق�ة أم جرأة« 
)Truth or Dare( ال�ذي كت�ب بنفس�ه نص�ه، 
حيث ج�اء الفيلم مخيباً آلم�ال الكثريين ممن 
توقعوا أن يك�ون واحداً من أفضل أفالم اإلثارة 
والرع�ب الت�ي ص�درت خ�الل الع�ام الجاري، 
والس�يما أن قائمة الفيلم تحمل اسم جيسون 
بلوم، الذي ت�وىل إنتاج فيلم الرعب »غيت أوت« 
الذي ع�رض العام املايض، واس�تطاع أن يوجد 
لنفسه مكاناً يف قوائم األوسكار، حيث اقتنص 

جائزة األوسكار ألفضل نص سينمائي أصيل.
فيل�م »حقيقة أم جرأة« لم يكن عىل مس�توى 
»غي�ت أوت«، فقد ج�اء بش�خصيات طفولية 
وأح�داث مرتبك�ة، وبقص�ة تك�ررت كث�رياً يف 
دهاليز هوليوود، لدرجة ل�م تعد مقنعة تماماً 
لكل من يش�اهدها حتى املراهقون أنفس�هم، 
الذين تدور قصة الفيل�م حولهم، حيث تتناول 
تفاصي�ل لعب�ة »الحقيقة أم الج�رأة« الربيئة، 
والتي يش�ارك فيها مجموعة أصدقاء، ولكنها 
رسعان ما تتحول إىل لعبة مميتة وقاتلة عندما 
يرشع ش�خص، يدع�ى »م�ا« أو »يشء ما« يف 
معاقبة أولئك الذي�ن يقولون كذباً أو يرفضون 

تحديات الجرأة التي تفرضها قوانني اللعبة.
النظرة األوىل للفيلم قد تشري إىل أن سبب إنتاجه 
يأتي من باب دافع »النوس�تاليجيا« أو الحنني 
إىل ذكري�ات املايض، حي�ث كانت ه�ذه اللعبة 
جزءاً من�ه، وال يمكن اإلن�كار أن تريللر الفيلم 
قد س�اهم يف رفع مس�توى التوقعات، لدى كل 

من تابعه، ليأتي الفيلم بمشاهد أقل بكثري من 
املس�توى املتوقع، بداية من س�ري أحداثه التي 
جاءت بش�كل غري منطقي، م�روراً باختيارات 
املخ�رج جيف وادلو الس�هلة، خاصة يف عملية 
تصاع�د الحبك�ة الدرامي�ة، وص�والً إىل نهاية 

الفيلم الباهتة نظراً الفتقادها لعنرص اإلبهار.
وادلو ل�م يكن موفق�اً أيضاً يف اختي�ار مواقع 
لح�دوث  كم�كان  املكس�يك،  يف  تصوي�ره، 
»اللعن�ة«، حيث ل�م يفتح املخرج مج�االً أمام 
ش�خصيات الفيلم للرتدد ع�ىل البيت، ووقوعه 
يف ف�خ التكرار خاصة يف لقطات الس�يارة أثناء 
اقرتابها من الحدود املكسيكية، األمر الذي نزع 
عنرص الجذب واملفاجأة عن الفيلم، الذي امتاز 

باعتماده عىل ش�خصيات اتس�مت أفعالها ب� 
»الطفولية«، وهو ما برز من خالل ترصفاتهم 
الت�ي أفقدته�م الجاذبي�ة، ول�م تمكنه�م من 
الحصول عىل تعاطف املش�اهد نفس�ه، أو نيل 
تأث�ره بما يح�دث له�م، وهو ما خل�ق فجوة 
واس�عة بني الش�خصيات والس�يناريو نفسه، 
الذي يفرتض أن يكون قادراً عىل حمل الحكاية 
وتقديمه�ا بقوال�ب جميلة، لو احس�ن املخرج 
استغالله. فيلم »حقيقة أم جرأة« أحد األعمال 
التي يسهل جداً أن تس�قط من ذاكرة املتفرج، 
ولع�ل النقط�ة األق�وى في�ه أن�ه ت�م إنتاج�ه 
بميزاني�ة منخفض�ة، ال تتج�اوز ثالثة ماليني 

ونصف املليون دوالر.

بع�د 42 عام�اً، يعود نج�ل املخرج 
الراح�ل مصطف�ى العق�اد، ليخرج 
ويعي�د  »الرس�الة«،  وال�ده  كن�ز 
ترميمه، ويطرحه مجدداً يف الصاالت 
السينمائية اإلماراتية والخليجية يف 
عيد الفطر املقب�ل. إذ أعلنت رشكة 
»تران�كاس انرتناش�ونال فيلم�ز«، 
انرتتينم�ن« أخ�رياً عن  و»فرون�ت 
إعادة ط�رح فيلم »الرس�الة« الذي 
يتن�اول قص�ة النبي محم�د )ص( 
ال�ذي  الفيل�م  اإلس�الم.  ورس�الة 
يف  فارق�ة  عالم�ة  يش�كل  زال  م�ا 
تاريخ الس�ينما العربية، ورش�ح يف 
السبعينيات اىل جائزة »أوسكار« عن 

أفضل موس�يقى تصويرية، شارك 
في�ه أمل�ع النج�وم العرب م�ن عبد 
الل�ه غيث اىل منى واصف، اىل جانب 
نجوم عامليني أمثال أنطوني كوين، 
أيرين باباس وديميان توماس. وها 
ه�و يعود الي�وم، اىل الضوء، بتقنية 
الرقمي�ة.   K4 الشاش�ة  وض�وح 
النسخة املرممة باللغتني اإلنكليزية 
والعربية، ستتيح للجيل الحايل الذي 
لم يتس�ّن له حضور الفيلم، فرصة 
مش�اهدته، اىل جانب من عارصوه 
وفضلوا اليوم إعادة مش�اهدته من 
جدي�د، بص�ورة محس�ّنة وج�ودة 
عالي�ة. وتعليق�اً عىل ه�ذا اإلنجاز، 

أع�رب مال�ك العقاد )مدي�ر رشكة 
»تران�كاس«(، عن س�عادته بطرح 
النس�خة الرقمية الي�وم، من العمل 
التاريخي األضخم، و»إعطائه املزيد 
من املجد الذي يس�تحقه«، مضيفاً 
»إنه ملن املهم جداً يف وقتنا الحايل أن 
نش�ارك تراثنا الثق�ايف وتقديم عمل 
يقدم ص�ورة حقيقية عن اإلس�الم 
والع�رب«. ومن املتوق�ع أن يعرض 
الع�رض  ص�االت  يف  »الرس�الة« 
اإلماراتية نهاية عطلة أس�بوع عيد 
الفط�ر أي ب�ني 14 و16 حزي�ران 
)يوني�و( املقب�ل، ويف باق�ي صاالت 

السينما يف منطقة الخليج.

الهام زكي خابط

عىل قارعِة الطريِق تفرتُش األخباُر
طفٌل يتلوى أملاً

وبنعيم الشظايا مدثٌر 
يتيٌم جائٌع 

عىل املزابِل يقتاُت وأكثُر
وعىل رصيِف االنتظاِر ما زاَل ذلَك

الشيُخ الكسرُي فرجاً يتأمُل 
وربما يقتُل

وهاهي األرملُة 
بأشالِء غيمٍة صيفيٍة تتعطُر

ثم
يرصُخ املذياُع

والجُو مختنٌق 
بدماء الضحايا األبرياء

» الديمقراطية » الحريُة 
طريقنا

يا حثالَة الشعِب
هل أصابكم الصمُم.

 مخاض
 فاجأها املخاُض 

فالتفَّ حولها بعٌض من الصغاِر
رصخْت... تستغيُث

أين هنَّ النساُء 
(قهقهة ٌ من هنا وهناك )

يف املطابِخ منشغالٌت، ويف السواِد الهياٌت
وأيَن هُم الرجاُل

ال ... جواب
دثروا وليَدها بغباِر الطريِق 

ثمَّ
تعالِت الضحكاُت !

أتراُهم ْجرحى والكفن هو الدواُء؟

عىل قارعة الطريق

بقلم / ماهر الساعدي

صورةإيجابي�ة للمرأة التي تتالءم مع 
مكانتها ودورها األس�ايس يف املجتمع 
فما هي صورة املرأة يف اإلعالم الرّاهن 
فقط ؟ إنم�ا رّكزت عىل صور املرأة يف 

اإلعالم نذكر
قدرتها عىل اإلسهام يف عملية التنمية 
والعمل عىل إدارة حوارات حول قضايا 

املرأة ودمجها ضمن الثقافة وكذلك 
ص�ورة املرأة الت�ي تملك م�ن الخربة 
والعلم بحيث تك�ون قادرًة عىل إفادة 
املس�تمع أو املش�اهد فوسائل اإلعالم 
تع�رض أحياًنا برام�ج علمّية مفيدة 
يك�ون للمرأة فيها دوٌر أس�ايس وهذا 
مارك�زت علي�ه يف برامجه�ا حينم�ا 

تقّدم املعلومة الّصحيحة املفيدة التي تثري عقلية املشاهد أو املستمع من خالل 
الربامج والحوارات  التي  تتناولها يف الجوانب  االنس�انية الحياتية وكذلك صورة 

املرأة التي تشارك يف الجانب السيايس واالقتصادية، 
هن�ادي س�نان املذيع�ة امللتزمة الت�ي تعرض امل�ادة اإلخبارية وبع�ض الربامج 
الصباحية بأس�لوٍب ش�يق ومبس�ط وفصاحة لغوية التي  تنق�ل معاناة الّناس 
وتظلّماته�م يف أماكن ش�ّتى يف العراق خاصة والعالم وذل�ك من اجل ايصالها إىل 

الجهات املعنية واملشاهد أو املستمع لتكوين رأي عام اتجاه قضّية معّينة.

اإلعالمية هنادي سنان 
صدر العدد الخامس واألربعون من مجلة »حروف عربية« 
عن ندوة الثقافة والعل�وم بدبي، وقد كتب افتتاحية العدد 

رئيس التحرير عيل عبيد الهاميل.
تضمن العدد ملفاً موسعاً عن »خط املحقق« الذي يعد رمزاً 
للجالل والجم�ال والرصانة، حيث كان الخطاطون األوائل 
يتب�ارون يف كتابة املصح�ف الرشيف بهذا الخ�ط املتفرد. 
واحتوى الع�دد أيضاً حواراً مطوالً م�ع الخطاط الكويتي 
جاس�م معراج. أما يف باب دراسات فكتب د. جواد الزيدي 
دراس�ة مهمة بعنوان »املرتك�زات التقويضي�ة يف اللوحة 
الخطي�ة املع�ارصة«، وكت�ب د. محمد حس�ن مق�االً عن 
محمود النيسابوري، وهو خطاط ظهر يف القرن السادس 
ع�رش ويعد أحد أهم وأش�هر الخطاطني يف عهدي الش�اه 
إس�ماعيل الصفوي )1487/  1524(، والشاه طهماسب 
)1524/  1576(. ويف باب »املكتبة« عرض لكتاب »مبادئ 
الخ�ط الكويف املغربي من الخ�ط املرابطي« الذي صدر عن 
مركز الكويت للفنون اإلس�المية، بينما جاءت هدية العدد 
عىل ش�كل لوحة كتبها بخط املحق�ق الخطاط األردني د. 
نص�ار منص�ور، يف حني كان�ت قصيدة الع�دد بعنوان »لم 
يكن زايد فينا واحداً« التي أبدعها صاحب الس�مو الش�يخ 
محم�د بن راش�د آل مكت�وم، نائ�ب رئيس الدول�ة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد كتبها الخطاط 

السوري حسام مطر.
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نفحات - رمضانية
الدكتور هاشم غرايبه

 ( الحمي�ري  أحم�د  د.  يتح�دث 
عراقي الجنس�ية ( عما شهده في 
اليابان عندما كان ُيحّضر لش�هادة 
الدكت�وراة ف�ي طب األس�نان من 
جامع�ة طوكيو ع�ام 2008 ، فقد 
س�أله صديق�ه الهن�دي يوم�ا أن 
ينتظ�ره قلي�ا ألن ش�خصا يري�د 
التح�دث مع�ه ، فج�اءه بأس�تاذه 
الياباني ) البروفيسور ميزوشيما 
( والذي س�أله :هل أنت مس�لم ؟ ، 
أج�اب باإليجاب ، وتص�وم ؟ فرد 
علي�ه : طبعاً ، فس�أله : لم�اذا ؟ ، 
فقال : اس�تجابة ألم�ر الله ولكي 
نف�وز برضاه ، فس�أله : هل يقول 
لك�م دينك�م ع�ن فائ�دة الصي�ام 
للجس�م ، فقال : إن القرآن أخبرنا 
فقط أن ف�ي الصوم خير لنا ولكن 
ال نعلم�ه ، وأما نبينا فق�د قال لنا 
: “ صوم�وا تصح�وا “ ، فق�ال : 
اس�تغرب منك�م كي�ف أنت�م أيها 
المسلمون وبهذا العدد ولم يخطر 
ببال علمائكم أن يبحثوا كيف يفيد 
الصي�ام صحي�ا .يق�ول د. أحمد ، 
أش�غلني ذلك ، فبحثت ووجدت أن 
هذا ) البروفيس�ور( مشهور ألنه 
واحد م�ن أربعة علم�اء في العالم 
يعمل�ون ف�ي حقل جديد إس�مه ) 
autophagy ( أي اإللته�ام الذات�ي 
للخلي�ة ، وه�ي عملي�ة بيولوجية 
يق�وم به�ا الجس�م له�دم بع�ض 
مكوناته�ا  واس�تخدام  الخاي�ا 
لتتغذى عليها الخايا األكثر أهمية 
في الجس�م ، وتحدث هذه العملية 

التلقائي�ة عندم�ا ال يصل الجس�م 
الغ�ذاء الكاف�ي .وأكم�ل : س�ألت 
صديقي الهندي عن العالم الياباني 
) ميزوش�يما ( فق�ال إن�ه يصوم 
ش�هرا في العام ، فدهشت وقررت 
ان أبحث عن هذا األمر ، وساعدني 
باس�تخدام  األكاديم�ي  وضع�ي 
scholargoogle ( ال�ذي  مح�رك ) 
يتيح لي الدخول على مواقع علمية 
وأوراق منش�ورة عليها ، فوجدت 
أنه تبين أن عملي�ة اإللتهام الذاتي 
، تستهدف الخايا القليلة األهمية 
والخاي�ا حديث�ة  المريض�ة  أي   ،
التشكل ) الس�رطانية ( ، وتتحفز 
ه�ذه العملي�ة عند انقط�اع الغذاء 
والم�اء عن الجس�م لم�دة ثمانية 
ساعات على األقل ، وبشكل يومي 
متواصل لفت�رة معينة ، على أن ال 
يتم تزويد الجسم بالمواد النشوية 
والدهون خال تلك الفترة ، فا يتم 
إعادة تدعيم للخايا المريضة ، ومن 
الش�روط أيضا أن يس�تمر الجسم 
بالنشاطات البدنية المعتادة خال 
الفت�رة ، مما يعني أن اإلمتناع عن 
الطعام والماء يجب أن يكون نهارا 
.واخيرا يذكر د.أحمد أن معلوماته 
مصدره�ا مجات علمي�ة رصينة 
 Nature و Cell و Science(( : مثل
ي�ورد  ث�م   ،  )  NEJMو  PNASو
عناوي�ن أكث�ر من عش�رين ورقة 

علمية قبلت للنشر . 
لق�د قم�ت بالتأك�د م�ن صحة ما 
ذك�ره الدكت�ور أحم�د الحميري ، 
فدخل�ت إل�ى بضع�ة عناوين مما 
ذكره فوجدتها تؤكد هذه النظرية 

الجدي�دة والت�ي سيس�تفاد منها 
ف�ي ع�اج الس�رطان واألمراض 

المتعلقة باأليض والشيخوخة .
ه�ذه  عل�ى  للتعتي�م  أده�ش  ل�م 
الحقيقة ، فجميع مراكز األبحاث 
والمجات المحكمة يسيطر عليها 
الملح�دون ، وذلك بفضل ترتيبات 
مدروس�ة ، فالمناه�ج في جميع 
ال�دول موح�دة ، وتب�دأ بتدري�س 
فرضي�ات داروي�ن ف�ي المدارس 
المطلق�ة  الحقيق�ة  أنه�ا  عل�ى 
وتس�تمر هذه الهالة من القدسية 
حت�ى خ�ال التعلي�م الجامع�ي ، 
فالمقررات ال تقبل الفكرة الدينية 
وتعتبرها نقي�ض العلم ، وأما في 
الدراس�ات العلي�ا ، ف�ا يقب�ل أي 
بحث ال ينبني على نظرية داروين 
) النشوء واإلرتقاء ( التي تفترض 
أن أصل اإلنس�ان ق�رد ، وهكذا ال 
يصل المتعلم ال�ى مرتبة العالِم إال 
إن تخلى المرء عن إيمانه بالخالق 

.
ماحظ�ة : أرف�ق عناوي�ن لبعض 

المقاالت لمن لم يقتنع : 
 Nutrient starvation elicits an

acute autophagic response
h t t p : / / w w w . p n a s . o r g /
content/108/12/4788.full.

pdf
 Autophagy fights disease
 through cellular self-digestion

2008
http://www.nature.com/…/
j o … / v 4 5 1 / n 7 1 8 2 / f u l l /

nature06639.html

كن وال تكن يف شهر رمضان

كيفية استغالل الوقت يف شهر رمضان

ن يدخل باَب الرَّيَّان: 1- ُكْن ممَّ
ع�ن َس�ْهٍل ريض الله تع�اىل عنه ع�ن النبيِّ 
صىل الله عليه وس�لم، قال: “إنَّ يف الَجنَِّة َباًبا 
ائموَن َيوَْم  ُيَقاُل ل�ه الرَّيَّاُن، يدخل من�ه الصَّ
القيام�ة، ال يدخل من�ه أحٌد غريه�م، ُيَقاُل: 
ائم�وَن؟ فيقوم�ون، ال يدخ�ل منه  أي�ن الصَّ
أحٌد غريهم، فإذا دخلوا أُْغلَِق؛ فلم يدخل منه 

أحٌد” ]1[.
ن ُيصلِّ الله واملائكة عليه: 2- ُكْن ممَّ

عن أبي س�عيٍد الُخ�ْدِريِّ ريض الله تعاىل عنه 
قال: قال رس�وُل اللَّه صىل الله عليه وس�لم: 
�ُحوُر أَْكُل�ُه َبرََك�ٌة؛ فا َتَدُع�وُه، ولو أن  “السَّ
َيْج�َرَع أحدك�م ُجرَْعًة من ماٍء؛ ف�إنَّ اللَّه عزَّ 
ريَن”  وَج�لَّ ومائكت�ه يصلُّ�ون عىل املَُتَس�حِّ

.]3[
3-عن أب�ي أيوب األنص�اريِّ ريض الله تعاىل 
عنه قال: إنَّ رسول اللَّه صىل الله عليه وسلم 
ق�ال: “َمْن صام رمضان، ثمَّ أَْتَبَعُه س�تًّا من 

َشوَّاٍل؛ كان كصيام الدَّهر” ]5[.
ن ُيضاَعف صيامه: 4- ُكْن ممَّ

عن زيد بن خالٍد الُجَهِنيِّ ريض الله تعاىل عنه 

قال: قال رس�ول اللَّه صىل الله عليه وس�لم: 
َر صائًما؛ كان له مثل أَْجرِِه، غري أنَّه  “َمْن َفطَّ

ائم شيًئا” ]6[. ال َيْنُقُص من أَْجِر الصَّ
ن يعمل عماً ال ِمْثل له: 5- ُكْن ممَّ

ع�ن أبي أُمامَة ريض الله تعاىل عنه أنَّه س�أل 
رس�ول اللَّه صىل الله عليه وس�لم: أيُّ العمل 
وْم؛ فإنَّ�ه ال ِعْدَل  أفض�ُل؟ قال: “علي�َك بالصَّ

له” ]7[.
ن ال يظمأ أبًدا: 6- ُكْن ممَّ

عن َس�ْهل بن س�عٍد ريض الله تعاىل عنه عن 
ائمني  النبي صىلَّ الله عليه وس�لَّم قال: “للصَّ
ب�اٌب يف الجنَّة، ُيقال ل�ه الرَّيَّان، ال يدخل فيه 
أحٌد غريهم، فإذا دخل آِخرهم أُْغلَِق. َمْن دخل 

فيه رشب، وَمْن رشب لم يظمأ أبًدا” ]9[.
ن يتخلَّق بأخاق النبوَّة: 7- ُكْن ممَّ

ع�ن أب�ي ال�دَّْرَداء ريض الل�ه عنه ق�ال: قال 
رس�ول الله صىل الله عليه وسلم: “ثاٌث ِمَن 
�حوِر،  ِة: تعِجي�ل اإلِفطاِر، وتأِخري السُّ النُُّب�وَّ
اة” ]11[. مال يف الصَّ وَوْضُع اليمني عىل الشِّ

ن يأكل مَن الغداء املبارك: 8- ُكْن ممَّ
ع�ن املِْقدام بن َمْعدِي َك�رِب، عن النبي صىلَّ 

حور؛  الله عليه وسلَّم قال: “عليكم بغداء السُّ
فإنه هو الغداء املبارك” ]13[.

ن ُيْبِعده الله فيدخل النار: 9- ال تُكْن ممَّ
عن جابر بن َسُمرََة ريض الله تعاىل عنه قال: 
صعد النبيُّ صىل الله تعاىل عليه وس�لَّم املِْنَبَ 
فق�ال: “آمني، آم�ني، آمني”. فق�ال: “أتاني 
جبائي�ل علي�ه الصاة والس�ام، فق�ال: يا 
�د، َم�ْن أدرك أحد أبَوي�ه، فمات، فدخل  محمَّ
النَّار؛ فأبعده الله تع�اىل، فُقْل: آمني. فقلُت: 
�د، َم�ْن أدرك ش�هر  آم�ني. فق�ال: ي�ا محمَّ
رمضان، فمات، فلم ُيْغَف�ر له، فأُدخل النَّار؛ 
فأبعده الله. فُقْل: آمني. فقلُت: آمني. فقال: 
وَم�ْن ُذِكرُْت عن�ده ولم يص�لِّ عليك، فمات، 
فدخل النَّار؛ فأبعده الله. فُقْل: آمني. فقلُت: 

آمني” ]19[.
�ن ُيْحرَم الحج م�ع النبيِّ  10- ال تك�ن ممَّ

صىل الله عليه وسلم:
عن اب�ن عبَّ�اٍس، أنَّ النبيَّ ص�ىلَّ الله عليه 
وس�لَّم قال المرأٍة م�َن األنص�ار، يقال لها 
أمُّ ِس�ناٍن: “م�ا منع�ِك أن تكوني حججت 
معن�ا؟”. قال�ت: ناضحان كان�ا ألبي فاٍن 

زوجه�ا حجَّ هو وابنه ع�ىل أحدهما، وكان 
اآلخر يس�قي علي�ه غامنا. ق�ال: “فُعْمرٌَة 
ًة معي”  �ًة” أو “حجَّ يف رمضان تقيض حجَّ

.]20[
11- ال تكن مّمن ُيْحرَِم البكة:

عن أنس بن مال�ٍك ريَض الله عنه قال: قال 
روا؛ فإنَّ  النبي صىلَّ الله عليه وسلَّم: “َتَسحَّ

حور َبرََكٌة” ]21[. يف السَّ
ق  12- ال تكن مّمن يعلَّق بعراقيبه، وتش�قَّ

أشداُقه:
عن أبي أُماَمة ريَض الله عنه قال: س�معُت 
رس�وَل الله صىل الل�ه عليه وس�لم يقول: 
“بينم�ا أن�ا نائ�ٌم؛ أتان�ي رج�ان، فأخ�ذا 
؛ فأتيا بي جباً وعرًا، فقاال: اصعد؛  بضبعيَّ
له لَك،  فقلُت: إّني ال أُطيُقُه، فقاال: إنَّا سنسهِّ
فصعدُت، حتَّى إذا كنُت يف س�واء الجبل؛ إذا 
بأصواٍت شديدٍة، فقلُت: ما هذه األصوات؟ 
قالوا: هذه عواُء أه�ل النَّار. ثمَّ انطلق بي، 
قًة  فإذا أنا بقوٍم معلَّقني بعراقيبهم، مش�قِّ
أشداُقهم دًما، قلُت: َمْن هؤالء؟ قال: الذين 

ُيْفِطرون قبل َتِحلَّّة صومهم” ]22[.

السؤال:
أنا شاب أطلب العلم، ومتردد ماذا أصنع في رمضان؟ هل 
أراج�ع حفظي أو أحفظ ش�يًئا جدي�ًدا أو أراجع في كتب 

أهل العلم أو أجعل كامل وقتي أو ُجلّه للتاوة فقط؟
الجواب:

ذكر العلماء أن هذه المس�ائل مم�ا تختلف فيه األفضلية؛ 

فأحياًن�ا يكون هناك وقت األفضل فيه الجهاد في س�بيل 
الل�ه، ووقت آخ�ر األفضل فيه قراءة الق�رآن، ووقت آخر 

األفضل فيه -بالنسبة لبعض الناس- طلب العلم.
وم�ن هن�ا فإنني أق�ول: بالنس�بة لرمض�ان وألنه وقت 
محدود، أنصحك بأن تركز فيه على قراءة القرآن وحفظه 
ومذاكرة ما سبق من حفظه والزيادة في تاوته، وتجمع 

إلى ذلك ش�يًئا من طلب العلم. بعبارة أخرى، أال تغفل عن 
طلب العلم؛ ألنني أظن -والله أعلم- أن اإلنسان ربما يمل 
فيما لو استمر -في رمضان أو غيره- على وتيرة واحدة، 
فإذا جعل غالب وقته لحفظ القرآن وتاوته، وجعل أيًضا 
له بعض الوقت لمدارس�ة بعض أنواع العلم، فهذا ال بأس 

به.

شهر رمضان يف لبنان جيمع مسيحيني ومسلمني عىل »مائدة« التسامح
بي�روت – تكتس�ي أج�واء رمض�ان ف�ي بيروت 
خصوصية يغذيه�ا التنوع الدين�ي حيث يحرص 
بع�ض المس�يحيين عل�ى مش�اركة المس�لمين 

صومهم وحضور موائد اإلفطار 
يش�ارك العدي�د منه�م إخوانهم المس�لمين 
ف�ي لبنان طق�وس ش�هر رمض�ان، فيصومون 
م�ع أصدقائه�م وجيرانه�م ويحض�رون م�آدب 
اإلفط�ار في البيوت والمطاع�م من باب الفضول 
والترفيه أو التكافل االجتماعي، وال يتخلفون عن 
الس�هرات في المقاهي والخي�م الرمضانية.هذه 
الظاه�رة التي ازداد انتش�ارها مؤخ�را في لبنان 
رس�الة فيها الكثير من المحب�ة وتؤكد التوق إلى 
السام والعيش باطمئنان في ظل تصاعد التشدد 

الطائفي والمذهبي في منطقة الشرق األوسط.
“أح�اول  س�نة(،   28( جوزيفي�ن  تق�ول 
مشاركة إخواني المسلمين أجواءهم الرمضانية 
وتقاليده�م حت�ى أتمك�ن من معرف�ة اآلخر عن 
قرب وأنفي االختافات المزعومة بين المسلمين 
والمس�يحيين، فبرأي�ي، االختاف ف�ي الديانة ال 
يقطع س�بل التعايش مع بعضنا، ذلك أن رمضان 
يقربنا من بعضنا ويكشف لنا أن قواسم التعايش 

المشتركة أكثر من أسباب الفرقة والتباعد”.
وتضي�ف أن” المس�يحيين ينقس�مون إل�ى 
قس�مين؛ قس�م يرف�ض التق�رب والتواصل مع 
المس�لمين  طق�وس  تعنيه�م  ال  إذ  المس�لمين، 
الديني�ة ذات الطابع االجتماع�ي، كرمضان الذي 
يعتب�ر ش�هر التكاف�ل والتس�امح، وذل�ك يرجع 
إلى الح�رب األهلية الت�ي فرقت بي�ن اللبنانيين، 
وهناك مس�يحيون منفتحون يتفاعلون مع بقية 
طوائف المجتمع، إذ تجدهم ينخرطون في أجواء 
رمض�ان، فمنهم من يح�اول الصيام، ومنهم من 

يكتفي بالمشاركة في السهرات الرمضانية”.

تعايش قديم
أن  إل�ى  الت��اريخي�ة  الوث���ائ�ق  تش�ي�ر 

المسيحيي�ن كانوا يشاركون المسلمين أعيادهم 
ومناس�باتهم، وأهمها ش�هر رمض�ان، والعكس 
المس�يحية. الديني�ة  المناس�بات  ف�ي  صحي�ح 

ويقول المؤرخ حس�ان حاق كان وس�ط بيروت 
يش�كل صورة نموذجية للتعايش بين المسلمين 
“إذ كان  العثمان�ي،  العه�د  والمس�يحيين، من�ذ 
الجمي�ع يحرص�ون ف�ي أول أيام رمض�ان على 
زيارة المس�لمين في محاتهم التجارية حاملين 
معهم بع�ض األنواع م�ن الحلوي�ات الرمضانية 

المعروفة”.
وُيس�جل المؤرخ�ون اللبناني�ون “أّن الوالي 
العثمان�ي كان ُيقيم اإلفطارات في رمضان داعيا 
رجاالت الدولة من المس�لمين والمسيحيين، وأن 
ع�ددا م�ن رؤس�اء الجمهورية الس�ابقين وعلى 
رأسهم بش�ارة الخوري كان يحرص سنويا على 
المجيء إلى صالون الجامع العمري الكبير لتقديم 
المباركة للمس�لمين وال سيما مفتي الجمهورية 

آنذاك محمد خالد”.
للتقاليد والع�ادات الرمضانية أس�اس متين 
بي�ن اللبنانيي�ن عل�ى اخت�اف طوائفه�م، وهذا 
التواص�ل يبرز بأبهى حلته ف�ي المناطق الريفية 
كم�ا ف�ي المدن اللبناني�ة، ذلك أن س�كان الحارة 
الواحدة من المس�لمين والمس�يحيين يحترمون 
ع�ادات بعضه�م؛ ففي أي�ام الصيام المس�يحية 
والمس�لمة عل�ى الس�واء ال تج�د م�ن ي�أكل في 
الش�ارع أمام المأل، بل من المسحيين من يحاول 
الصي�ام ألس�باب متع�ددة منها الفض�ول ومنها 

التكافل أو االحترام.
يق�ول ج�ورج إنه يح�اول كل س�نة الصيام 
وقد نجح الس�نة الماضية ف�ي الصمود لمدة 11 
يوما كاملة، في حين ال تصوم زوجته س�ونيا إال 
إذا دعته�ا صديقاتها إلى اإلفطار، واختيارها هذا 
يأت�ي من قناع�ة أنها تريد أن تش�ارك صديقاتها 
كل األجواء الرمضاني�ة، فتصوم من الفجر حتى 
غروب الش�مس، وعلى الرغم من أنها تش�عر في 

كل م�رة ببع�ض التعب واإلره�اق إال أن صيامها 
هذا يجعلها تشعر بسعادة غامرة وارتياح نفسي 

شديد.

ختام السهرة حلويات
اللبناني�ة المس�يحية  وتس�اهم الجمعي�ات 
أو المس�لمة ف�ي الحفاظ على ه�ذا التواصل بين 
الطوائ�ف من خ�ال الضيافات الت�ي تنظمها في 
إطار الفعالي�ات الخيرية أين ال يف�رق المرء بين 

مسيحي ومسلم طالما أن الجميع لبنانيون.
احت�رام اآلخ�ر نجده أيضا في م�كان العمل، 
إذ ال يتعمد المس�يحي استفزاز زميله المسلم في 

رمضان بأن يأكل أو يدخن أمامه في المكتب.
ج�ورج وأحمد يعمان في مؤسس�ة واحدة 
ف�ي بي�روت، يقضي�ان س�اع���ات طويل�ة في 
المكتب نفس�ه لذلك يرى جورج أن “أقل ما أفعله 

أن أش�ارك زميل�ي الصوم، أو على أق�ل تقدير أن 
أحت�رم صيامه.. فما أقوم به ه�و معاملة بالمثل 
لما فعله أحمد في فترة الصوم عند المس�يحيين، 
وهذه هي العدالة والمحبة القائمة على المعاملة 

بالمثل”.
أم�ا إلياس فيبدو أنه ح�اول أن يعيش تجربة 
الصيام خال شهر رمضان إال أنه لم يفلح مع أول 
يوم بدأه عل�ى الرغم من رغبته الجامحة في ذلك 
ألن ح�رارة الطقس أدت به إلى الش�عور بعطش 

أجبره على شرب الماء منذ الساعات األولى.
يق�ول إلياس إن�ه حاول أن يش�ارك بالصيام 
هذا العام، وامتنع عن الطعام والشراب في اليوم 
األول م�ن رمض�ان “ولكنن�ي مع تقدم س�اعات 
النهار لم أس�تطع أن أتابع صيامي لشدة العطش 

والحر… فاضطررت إلى شرب الماء”.
ولف�ت إل�ى أن ه�ذه التجرب�ة كانت ش�اقة 

علي�ه، “على أم�ل أن أصوم عندم�ا يحل رمضان 
في فصل الش�تاء”. وأوضح أن سبب نيته الصيام 
في رمضان مع المس�لمين “مش�اركة أصدقائي 

المسلمين ورسالة حب لهم”.
وقررت كريستين خوض تجربة صيام شهر 
رمضان هذه السنة، على الرغم من طول ساعات 
الصيام التي تفوق 16 ساعة والطقس الحار الذي 

يزيد الوضع صعوبًة.

رمضان األطفال المسلمين والمسيحيين
انضمت كريس�تين هذا العام إلى مس�يحيين 
آخري�ن اعتادوا مش�اركة المس�لمين الصيام في 
ش�هر رمضان، لكل منه�م دوافع�ه الخاصة به، 
لكن جميع ه�ذه الدوافع تعكس نموذج التعايش 
في لبنان الذي يبقى ه�و الرد على تصاعد العنف 
الدين�ي في المنطق�ة وضرورة نب�ذه خاصة في 

السنوات األخيرة.
وقالت كريس�تين، التي تس�كن ف�ي منطقة 
المتن المسيحية شمال بيروت، إنها صامت أياما 
من ش�هر رمضان الحالي “لتش�عر بما يشعر به 
المس�لمون خ�ال الصي�ام خاصة في ه�ذا الجو 
الحار”.وأوضح�ت أن صيامها مع المس�لمين بدا 
غريبا بالنس�بة إلى عائلته�ا التي لم تعترض على 
هذه الخطوة باعتبار أنها “تجربة تقوي التواصل 
االجتماعي مع المس�لمين ف�ي لبنان” الذي يضم 
18 طائفة. وش�ددت على أن صيامها كمس�يحية 
في ش�هر رمضان في المنطقة “يؤكد أنه ال فرق 
بين مس�لم ومس�يحي بالمواطنة”، مضيفة أنها 

“دعوة للمسلمين من أجل التاقي”.
ويعط�ي إيلي نموذج�ا عن مدى التس�امح 
الذي يج�ب أن يس�ود المنطقة بس�بب االقتتال 
الطائف�ي ال�ذي ال عاقة له بالديانة اإلس�امية 

وبكل الديانات السماوية.
وق�ال “أنا أص�وم بعضا من ش�هر رمضان 
بالرغ�م م�ن كون�ي مس�يحّيا، ألن�ي أعتب�ر أن 

هذا تمس�ك بدين س�ماوي أيضا… وال مش�كلة 
في ذل�ك.. فالصيام بالنس�بة إلي رس�الة محبة 
واعتراف باآلخر ودعوة إلى التعايش معا خاصة 

في هذا الزمن الصعب”.

الحلويات ال تفرق بين األديان
وم�ع أن إيل�ي يب�دو متصالحا مع نفس�ه، 
فإنه ال يخبر إال المقربين جدا منه بشأن صيامه 
“خوف�ا من بع�ض المس�يحيين المعترضين أو 
م�ن بعض المواقف المزعجة من هنا وهناك، أنا 

بغنى عنها”.

سهرات رمضان
المس�يحيون الذين لهم عاق�ات صداقة أو 
ج�وار م�ع المس�لمين ال يغيبون عن الس�هرات 
الرمضانية سواء كانت في البيوت أم في المطاعم 
والمقاه�ي ألجوائها الس�احرة التي تختلف عن 
بقية س�هرات الس�نة. س�مير طبيب مس�يحي 
ينتظ�ر ش�هر رمض�ان للخ�روج م�ع أصدقائه 
ف�ي الليل إل�ى المقهى ليدخ�ن النرجيلة في جو 
حميمي مصح�وب بالغناء والعزف دون ضجيج 
س�واها من الس�هرات فهذه الس�هرات تفتح له 
خياال عن سهرات ألف ليلة وليلة، ليختتم سهرته 
بوجبة سحلب )حليب ممزوج ببعض البهارات( 
أو ع�رق الس�وس والتم�ر الهندي.وتق�ول لينا 
وه�ي فتاة مس�يحية تعيش م�ع صديقاتها في 
منزل مش�ترك في بيروت “أنتظر شهر رمضان 
مثل المس�لمين وأعشق لياليه الجميلة، وخاصة 
الس�هرات الرمضانية التي تجمع الكل في الخيم 
الرمضانية التي تمتاز بديكور من الطراز العربي 
فهي تس�افر بن�ا إلى الجو الروحاني والنفس�ي 
الس�ائد فى ش�هر رمض�ان”، مضيف�ة “أتخيل 
نفسي وكأني في عالم غير الذي أعيش فيه؛ إنه 
عالم متخيل تزينه النراجيل والموسيقى ورائحة 

القهوة العربي”.

اإلعـجـاز الـقـرآنـي والـعـلـوم
بقلم البايولوجي شيماء مجيد محمد 

يؤمن المس�لمون بالق�ران الكريم انه كام 
الل�ه المحفوظ في الس�طور والصدور من 
جيل الى جي�ل الملقنة تاوته بالمش�افهة 
,وقد يختلف�ون حول ماهيته�ا , فاالعجاز 
يعن�ي ضمن�ا التح�دي م�ع عج�ز الجه�ة 
الت�ي ت�م تحديها وه�ذا ما يعتب�ره البعض 
الق�ران واس�لوبه ولك�ن  خاص�ا بباغ�ة 
آخري�ن يؤمن�ون بش�مولية االعج�از ف�ي 
القران للعلوم بش�كل مطلق فيؤمن معظم 
المس�لمين ان الله ه�و خالق الك�ون وبما 
ان الق�ران هو كام�ه فان من المس�تحيل 
ان يتعارض م�ع الحقائق العلمي�ة التي تم 
وس�يتم اكتش�افها بعد نزول القران ولهذا 
ف�ان اإلعج�از العلم�ي يعني تواف�ق النص 
القرآن�ي م�ع مقتضي�ات العل�م الحديث او 
وجود الماح�ات او تصريحات ضمنه تؤكد 
حقائق علمي�ة عرفت الحقا,    واليكم نبذة 
عن ه�ذه المعج�زات القرآني�ة التي تخص 
بعض أقس�امنا العلمية.عل�وم الحياة: قال 
تعالى:بس�م الله الرحمن الرحي�م))ان الله 
اليس�تحي ان يضرب مثا م�ا بعوضة فما 
فوقها فأما الذي�ن امنوا فيعلمون انه الحق 
م�ن ربهم وإما الذين كف�روا فيقولون ماذا 

اراد الل�ه به�ذا مثا يضل به كثي�را و يهدي 
به كثيرا وما يضل به اال الفاسقين)26( ((. 
الحقيق�ة العلمية: ينتمي البعوض الى رتبة 
الحش�رات ذات الجناحين التي تش�مل على 
3000 ن�وع من البع�وض . ينقل العديد من 
األم�راض الخطيرة لإلنس�ان . بحيث تقوم 
بعوض�ة االنوفل�س بنقل م�رض الما ريا 
لإلنس�ان في مناطق كثيرة للعالم وخاصة 
ف�ي إفريقيا , كما تقوم بعوضة الكيولكس 
بنقل العديد من اإلمراض لإلنس�ان مثل داء 
الفياريا , وحمى غرب النيل ,التهاب الدماغ 
كم�ا تق�وم بنقل حم�ى ال�وادي المتصدع 
للحي�وان ومن�ه لإلنس�ان وأيض�ا م�رض 
اللس�ان األزرق للحي�وان . وتنق�ل بعوضة 
االي�دس م�رض الحم�ى الصف�راء خاصة 
ف�ي إفريقي�ا وج�ه اإلعجاز ف�ي )بعوضة 
فم�ا فوقه�ا( اذا أخذنا معن�ى كلمتي ) فما 
فوقه�ا( بان�ه ما أدناه�ا في الحج�م او ما 
اصغ�ر منها , كما جاء في تفس�ير الطبري 
فلق�د وج�د ان البعوض�ة ترتب�ط بعاقات 
معقدة مع الكائنات التي اصغر منها والتي 
تعيش داخ�ل معدة البعوضة مثل: البكتريا, 
الفطري�ات , الفيروس�ات واالوليات . وجد 
ان بعض ه�ذه الكائنات مفي�دة وضرورية 
لحياة البعوضة , وبعضها ضار بها . تساعد 

البكتريا الموجودة ف�ي معي البعوضة في 
تصنيع مضادات للفيروسات.

2. عل�وم الفيزي�اء: ق�ال تعالى :بس�م الله 
الرحمن الرحيم))يدبر األمر من السماء الى 
األرض ث�م يعرج اليه في ي�وم كان مقداره 
إلف س�نة مما تعدون(( اآلية 5 من س�ورة 
الس�جدة وج�ه اإلعجاز في )مم�ا تعدون( 
في سنة 1676 قدم الفلكي “اوالس رومر” 
الدليل على ان سرعة الضوء غير لحظية كما 
http://     ذكرت الموس�وعة البريطاني�ة
www.iid-alraid.de/EnOfQuran/

Ijazz/01-13-REF.htm اس�تمرت بع�ده 
القياس�ات ثاثة قرون ال�ى ان اعتمدت في 
باري�س س�نة 1983 اثناء انعق�اد المؤتمر 
الدولي للمعايير حيث قدرت س�رعة الضوء 
في الف�راغ ب: 299792.458كم/ثانية هذا 
م�ا توصل الي�ه العلم�اء في اواخ�ر القرن 
العشرين كما ذكرت الموسوعة البريطانية 
. واذا رجعن�ا ال�ى اآلي�ة الكريم�ة نجد أنها 
أعطت معادل�ة دقيقة تؤكد صحة ما وصل 
أليه المؤتمر الدولي للمعايير في باريس عام 
1983 صاحب هذا االكتشاف في هذه المرة 
ه�و احد العلم�اء المس�لمين المتخصصين 
ف�ي الفيزي�اء وه�و الدكتور محم�د دودح 
مستش�ار لدى هيئة االعج�از العلمي حيث 

اس�تنبط من قوله تعالى في االية اعاه من 
سورة السجدة  ان االمر المقصود من اآلية 
ه�و االم�ر الكون�ي الفيزياوي ف�ي حياتنا 
الدنيا , وقد قال هذا ايضا من قبله ترجمان 
الق�ران الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما فقد روي عنه في تفس�ير 
االم�ر ال�ذي ذكرت�ه اآلية “ه�ذا ف�ي الدنيا 
ولس�رعة س�يره )اي االمر الكوني( يقطع 
مس�يرة ألف س�نة في يوم م�ن أيامكم “ . 
واما عن قول�ه تعالى :))مما تعدون(( فقد 
ذكر ابو حيان التوحيدي في تفسيره ان “ان 
الس�نة مبنية على سير القمر “ ومعنى ذلك 
ان الع�رب كان�ت تعتمد في حس�اب الزمن 
على الحس�اب القمري , كما كانوا يعبرون 
عن المس�افة بالزمن كأن يقولون :مسافة 
ثاثة ايام , والقران ن�زل بلغة العرب فقال 
:مما تع�دون على ضوء ما تق�دم اذا علمنا 
ان س�رعة جسم ما =المسافة المقطوعة/ 
الزم�ن وبالمطابق�ة بين المعادل�ة العلمية 
والمعادل�ة القرانية نجد ما يل�ي : المعادلة 
القراني�ة  المعادل�ة العلمي�ة في ي�وم كان 
مقداره)زم�ن ي�وم ارض�ي( الزم�ن ال�ف 
س�نة مم�ا تع�دون )بالحس�اب القم�ري( 
=12000دورة قمرية المسافة األمر الكوني 
=ألف س�نة مما تعدون 12000دورة قمرية 

/ زم�ن ي�وم ارض�ي السرعة=المس�افة/
قمري�ة=  12000دورة  المس�افة=  الزم�ن 
25,83134723)بليون كم( =299792,458 
ك�م/ ثاني�ة الزم�ن       زم�ن ي�وم ارض�ي       
الكيمي�اء:  )ثانية(عل�وم   86164,09966
قال تعالى:بسم الله الرحمن الرحيم ))وما 
يس�توي البح�ران هذا ع�ذب فرات س�ائغ 
ش�رابه وهذا مل�ح أجاج وم�ن كل تأكلون 
لحما طريا وتس�تخرجون حلية تلبس�ونها 
وترى الفلك فيه�ا مواخر لتبتغوا من فضل 
الل�ه ولعلك�م تش�كرون )12((( الحقيق�ة 
العلمية: اذا زرنا احد معامل البوضة ياحظ 
ان تجمي�د البوظة بالجلي�د العادي اليكفي 
الن الجلي�د الع�ادي اليس�تطيع التبريد الى 
م�ادون درجة الصف�ر المئ�وي ولذلك فأن 
العم�ال يضعون م�ع الجليد المل�ح فيؤلف 
مزيجا مائي�ا ينصهر في درجة اخفض من 
الصفر ) ياح�ظ انه اليمك�ن التبريد بهذه 
الطريقة - بزيادة تركي�ز الملح الى مادون 
12( وه�ذه الماحظ�ة البس�يطة ه�ي من 
االهمي�ة بمكان ف�ي مياه البح�ار. فوجود 
هذه النس�بة من الملح يجع�ل البحر يتجمد 
بدرجة اقل من الصفر مما يسمح ببقاء ماء 
البحر سائا الى اقل من 10 فيؤدي ذلك الى 
تس�يير الماحة مدة اكبر في الشتاء فبينما 

ناحظ تجمد االنهار في فصل الش�تاء .هذا 
عدا ان الماء المملح يس�هل على الحيوانات 
واألس�ماك واإلنسان الس�باحة النه يخفف 
م�ن وزنها كما ان ملوحة البحار تعمل على 
تعقيم مائها فتمنع حدوث التعفنات وتكاثر 
االمراض ولوال ذل�ك الصبحت البحار بؤرة 
جي�دة لألوبئة واالم�راض الت�ي تنتقل الى 
كاف�ة البلدان واالقطار . ونجد أنفس�نا في 
دهش�ة حين نتذكر ان هذا السائل خلق الله 
كل انواع المخلوقات منه مصدقا لقوله:)) 
وجعلنا من الماء كل شيء حي افا يؤمنون 
)30((( س�ورة االنبي�اء فالم�اء يدخل في 
تركيب بعض النباتات بنسبة %99 بينما في 
االنسان والحيوان قد تزيد عن %75 فالماء 
يدخ�ل في جميع اجهزة الجس�م وافرازاته 
واذا نقص�ت كمية الماء في الجس�م لم تعد 
هذه االجهزة على القيام بأعمالها الخاصة 
وبإمكان اإلنسان العيش بدون طعام شهرا 
اواكثر ولكنه اليس�تطيع العيش بدون ماء 
أكث�ر من ثاثة ايام علوم الفلك: قال تعالى: 
بس�م الل�ه الرحم�ن الرحيم))ف�ا اقس�م 
بالخنس  *الجوار الكنس((16-15 التكوير( 
الحقيقة العلمية : الثقوب الس�وداء ظاهرة 
كونية مرعبة اس�تهوت العلماء منذ قرون 
م�ن الزم�ان والزال�وا يحاولون اكتش�اف 

إس�رارها , واخيرا تمكنوا م�ن العثور على 
أدل�ة تثب�ت ان ه�ذه الثقوب موج�ودة في 
مجرتن�ا , وبأوزان ثقيلة ج�دا , وتزيد على 
أربعة مايين ضعف وزن الش�مس !! وهذا 
خبر جاء على موقع وكالة األنباء األلمانية 
يقول�ون في�ه: خبراء الم�ان يتوصلون الى 
دليل عل�ى وجود ثقب عماق في قلب درب 
التبانة هل اش�ار القران الى هذه الثقوب ؟ 
يق�ول العلماء ان هذه األجس�ام هي نجوم 
ميت�ة ولكنه�ا ثقيلة جدا ضم�ن حيز ضيق 
جدا, وه�ي مقبرة للنج�وم , وتبتلع كل ما 
يقترب منها , وتجري وتس�بح في الفضاء 
, ومن ش�دة جاذبيتها فأنه�ا تجذب الضوء 
فا تعكس اي اش�عة وال تس�مح الي ضوء 
مغادرتها فهي الترى أبدا . وبسبب ضخامة 
هذه المخلوقات وهي من الظواهر الكونية 
العظيمة جدا فقد اقسم الله بها , وبصفاتها 
المميزة لها ) الترى, تجري, تكنس وتبتلع 
من يقترب منها (وقد لخص القران لنا هذه 
الصف�ات بثاث كلمات يق�ول تعالى:))فا 
اقس�م بالخنس *الج�وار الكنس(( ومعنى 
)الخن�س( التي الترى ,)الجوار(التي تجري 
,)الكن�س( الت�ي تكن�س وتبتلع األجس�ام 
.... فس�بحان الل�ه وتبارك الخال�ق المبدع 

المصور فيما خلق.

فتاوى رمضان
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هوميلز: غياب بواتينج لن يؤثر عىل أملانيا
             المستقبل العراقي / متابعة

�د مات�س هوميل�ز مداف�ع باي�رن  أكَّ
أنَّ�ه  ميون�خ، والمنتخ�ب األلمان�ي، 
ف�ي حالة ع�دم لحاق زميل�ه جيروم 
بواتينج، ببداية الفري�ق في نهائيات 
مونديال روسيا هذا الصيف، فإنَّ ذلك 

لن يؤثر على الماكينات.
وُيعاني بواتينج من إصابة تعرض لها 
خالل مواجهة ريال مدريد، في ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وال 
زال يتعافى حتى اآلن، ويبذل قصارى 

جهده للتواجد في المونديال.
وقال هوميلز، خالل تصريحات نقلها 

موقع “سبورت 1” األلماني: “الالعب 
ال�ذي أتمن�ى أن يش�ارك بجانبي في 

، ولن أقول”. خط الدفاع؟ ليس لديَّ
وأضاف: “إذا فشل بواتينج في اللحاق 
بأولى مبارياتنا في المونديال، فنحن 
لدينا ب�دالء جيدي�ن، وذلك س�يعتمد 
عل�ى طريقة لعبنا 3، أو 4 في الخلف، 

وليس لدي العب مفضل”.
 وتابع: “التجارب السلبية؟ فقط مع 
الوقت يمكن�ك التعامل مع ذلك، نحن 
نترك أنفس�نا للتفكير أكثر من الالزم 
ح�ول اإلقص�اء أم�ام ري�ال مدري�د، 
وحتى اآلن لم ننَس، ولكن ذلك أصبح 

من الماضي”.

وأوض�ح: “كل الالعبين في المنتخب 
يريدون مساعدة الفريق، وال يمكنني 
أفض�ل  الجي�ل  ه�ذا  كان  إذا  الق�ول 
م�ن جي�ل 2014، فه�ذا الع�ام نح�ن 
مرش�حون، لك�ن يوجد معن�ا 5 أو 6 

منتخبات أخرى”.
وواصل: “م�ن أجل وض�ع هدف في 
عقل�ك لتحقيق�ه مث�ل كأس العال�م، 
يج�ب أن تتغل�ب على نق�اط الضعف 

لديك”.
واختت�م: “مرك�ز حراس�ة المرمى؟ 

نحن نعرف نوير، وتير شتيجن منذ 
وقت طويل، وال يهم من س�يكون 
أداء  الح�ارس فكالهم�ا س�يقدم 

وزير الشباب يناقش خطة مرشوع 
بغداد عاصمة شباب العرب 2020

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ناق�ش وزي�ر الش�باب والرياض�ة، عبد 
الحس�ين عبطان، الي�وم األثنين، الخطة 
المتكاملة لمشروع بغداد عاصمة الوطن 

العربي للشباب لعام 2020.
ونق�ل بيان لل�وزارة ، عن عبط�ان قوله 
خ�الل لقائه الكادر المتق�دم في الوزارة 
للوط�ن  بغ�داد  عاصم�ة  “مش�روع  ان 
العربي س�تكون ل�ه مخرج�ات ايجابية 

على الش�باب العراقي من خالل احتوائه 
عل�ى مواضي�ع مهم�ة تعن�ى به�م لعل 
ابرزه�ا دورهم في بن�اء الدولة وتطوير 
قدراتهم وتعزير الثقة فضال عن محاربة 

البطالة”.
وأضاف، ان “الوزارة س�تظهر مش�روع 
بغداد عاصمة الوطن العربي بشكل مغاير 
وسيتم خالله طرح فعاليات وفقرات لها 
تأثير كبير على المشاركين بشكل خاص 

والشباب العراقي بشكل عام”.

        المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية، اليوم الثالثاء عن الس�عر 
ال�ذي يريده برش�لونة، حامل لقبي الدوري وال�كأس من أجل 
بيع الفرنس�ي الموه�وب عثمان ديمبلي خالل فت�رة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
وبحس�ب ما نش�ره برنامج “elchiringuitotv” الش�هير في إسبانيا، 
فإن برش�لونة س�وف يتخل�ى عن ديمبل�ي إذا حصل على ع�رض بقيمة 
100 ملي�ون يورو.ول�م يكش�ف البرنامج عن أية ع�روض مقدمة حاليا 

لبرشلونة من فرق أوروبا للحصول على خدمات ديمبلي.
وانتق�ل عثم�ان ديمبل�ي لصفوف برش�لونة م�ن بوروس�يا دورتموند 
األلماني ف�ي فترة االنتقاالت الصيفية الماضية مقابل 140 مليون يورو 
بالحوافز.غير أنه لم يظهر بشكل جيد بسبب اإلصابات وقلة ثقة إرنستو 

فالفيردي به في الموسم المنصرم.

برشلونة حيدد سعر بيع ديمبيل

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ُتغادر بعثة المنتخب العراقي للشباب أللعاب 
الق�وى، العاصمة بغداد، متوجهة لطوكيو، 
ي�وم الجمعة، للمش�اركة في بطولة آس�يا 
تحت 18 عاًما.وقال وليد تركي، نائب رئيس 
االتحاد، في تصريحات ل: “س�تغادر البعثة 
يوم الجمعة”، مشيًرا إلى أنَّ الالعبين دخلوا 
معس�كًرا داخلًيا بمدينة كربالء، اس�تمرَّ 
أس�بوًعا للبطول�ة الت�ي تحتضنه�ا 
“المعس�كر  اليابان.وأض�اف 
ش�هد التزاًما م�ن الالعبين، تحت 
إشراف من مدربيهم من اجل رفع 

جاهزيتهم البدني�ة والمعنوية، قبل التوجه 
لطوكيو”، الفًتا إلى أنَّ االتحاد يأمل تحقيق 
أرق�ام تؤه�ل لبطولة العالم للش�باب، التي 
س�تقام في فنلندا.وأش�ار إلى أنَّ “الالعبين 
خس�روا فرصة مهمة قبل بطولة آسيا كان 
م�ن الممك�ن أن يحققوا م�ن خاللها أرقام 
تاهيلي�ة وه�ي بطول�ة الع�رب الت�ي تعذر 
على العراق المش�اركة فيها؛ بسبب إيقاف 
النش�اط اإلداري للجن�ة األولمبي�ة حينها، 
وبالتالي س�تكون الفرص�ة مقصورة على 
بطولة آسيا”.يذكر أن البعثة العراقية تضم 
7 رياضيي�ن، والعبة واحدة للمش�اركة في 

البطولة.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف العب الوس�ط البرازيل�ي فابينيو المنض�م حديثا لصف�وف ليفربول 
اإلنجليزي، قادما من موناكو الفرنسي، مدة تعاقده مع الريدز.وقال فابينيو 
في تصريحات لمجلة )فرانس فوتبول(: “لقد وقعت لمدة 5 مواس�م”.وكان 
الن�ادي اإلنجليزي أعلن أمس اإلثنين ضم الالعب البرازيلي بعقد طويل األجل 
دون تحديد مدته.وأضاف العب موناكو الس�ابق: “أنا سعيد للغاية باالنتقال 
إل�ى ليفرب�ول، لقد تواصلت مع مس�ؤوليه لعدة أس�ابيع، كم�ا تحدث معي 
مدرب�ه يورج�ن كلوب عن طريق�ة عمله وأس�اليب تدريبه ول�م ينس أيضا 
التطرق إلى تاريخ النادي”.وواصل فابينيو: “لقد أكد لي كلوب أنني سأكون 
ركي�زة مهمة في ليفربول، فهو يلعب بطريقة أفضلها كثيرا، ويميل للكرة 
الهجومي�ة ف�ي بطولة دوري قوية، وم�ن المنتظر أن أق�وم بمهام العب 
الوس�ط رقم 6 و8”.وأق�ر فابينيو أنه كان متوترا للغاي�ة في آخر فترتي 
انتقاالت في ظل تلقيه العديد من العروض، مضيفا: “في فترة االنتقاالت 
الش�توية كنت غاضبا للغاية، ولكن كان علي مواصلة العمل بجدية ألفتح 
الب�اب مجددا أمام انتقالي لفريق آخر، وبش�كل عام أش�كر نادي موناكو 

وخاصة رئيسه فاديم فاسيليف الذي أدين له بالفضل”.

منتخب شباب ألعاب القوى يغادر 
إىل اليابان

فابينيو يكشف مدة عقده مع ليفربول

             المستقبل العراقي / وكاالت

تخطط رابطة األندية الفرنس�ية المحترفة لتعظيم موارد 
مسابقة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، أش�ارت صحيفة )ليكيب( إلى أن الرابطة 
الفرنس�ية تريد رفع المقابل المادي في العقد الجديد لبث 
ال�دوري الفرنس�ي إل�ى مليار ي�ورو س�نويا، وذلك خالل 

الفترة من 2020 إلى 2024.
وأوضحت أن العقد الحالي الذي سينتهي بعد عامين ينعش 

خزين�ة الرابط�ة الفرنس�ية بمقابل م�ادي قيمته 726.5 
مليون يورو س�نويا بواق�ع 540 مليون يورو من ش�بكة 
كانال بل�س باإلضافة إلى 186.5 مليون يورو من ش�بكة 

بي إن س�بورتس. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن 
الرابطة الفرنس�ية بدأت تتلقى بعض العروض 

لش�راء حقوق الدوري الفرنسي، حيث أكدت 
7 قنوات تليفزيونية الي�وم الثالثاء رغبتها 
في بث البطولة خالل الفترة من 2020 إلى 

.2024

             المستقبل العراقي / وكاالت

أكد أندري�اس كوبكه، مدرب ح�راس مرمى المنتخب 
األلمان�ي، أن حالة مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، 
أصبحت أفضل خ�الل الفترة األخيرة، مش�يًرا إلى أنه 
س�يحرس عرين الماكينات الس�بت المقب�ل في ودية 
النمس�ا.وعانى نوير من إصابة بالقدم في س�بتمبر/

أيلول الماضي، ولم يشارك في أي مباراة منذ إصابته، 
سوى 30 دقيقة ضد منتخب ألمانيا تحت 20 عاما.

وقال كوبكه، خالل تصريحات نقلها موقع “س�بورت 
1” األلمان�ي: “مانويل نوير سيش�ارك ف�ي 30 دقيقة 
أخ�رى غ�ًدا ض�د منتخ�ب تح�ت 20 عاما”.وأضاف: 
“ُنخطط أن يش�ارك نوير أمام النمسا السبت المقبل، 

ولدي شعور جيد جًدا عن حالته حتى اآلن”.
وتاب�ع: “نحن أقل قلقا على نوير من جيروم بواتينج، 
حي�ث يمكن�ه زيادة قدرت�ه على التحمل ف�ي التدريب 

أكثر وأكثر”.
وأوض�ح: “ق�دم نوي�ر تعاف�ت تمام�ا، وهذا 

ش�عور جيد جًدا، وحتى اآلن ال يوجد شيء 
يمنع نوير من اللعب يوم الس�بت”.وأتم: 

“بالطب�ع تير ش�تيجن ي�ود اللعب في 
كأس العال�م كحارس رق�م 1، وهو 

قدم موس�ما رائعا مع برشلونة، 
لكنه يعلم أن هذا وضع خاص 

مع�ه  التعام�ل  ويمكن�ه 
بشكل جيد”.

مرشوع املليار يورو يطرق أبواب
الدوري الفرنيس

تطورات جديدة يف حالة نوير

            المستقبل العراقي / متابعة
 

المنتخ�ب  مهاج�م  س�واريز،  لوي�س  �د  أكَّ
األوروجويان�ي، أنَّ�ه ال يهت�م بالش�ائعات الت�ي 
تتحدث عن احتمالية رحيله عن برشلونة، معرًبا 
عن س�عادته بالتواجد داخل الن�ادي، بطل الكرة 

اإلسبانية.
وقال س�واريز في مؤتم�ر صحفي عق�ده الليلة 
الماضية: “ال أهتم بالش�ائعات. أنا سعيد مع ليو 
)ميسي(.. نتبادل األمنيات بالحظ الطيب كزمالء 

وأصدقاء”.
وانضم سواريز، أمس االثنين إلى صفوف منتخب 
أوروجواي الذي بدأ تدريباته منذ أسبوع استعداًدا 
للموندي�ال، بحض�ور 26 العًبا ضمته�م القائمة 

األولية للمدرب أوسكار تاباريز.
كما انضم لمنتخب أوروجواي أمس أيًضا، كل من 
مداف�ع وقائد الفريق دييج�و جودين، والمهاجم 
ايدنس�ون كافان�ي، اللذي�ن حص�ال عل�ى عطلة 

قصيرة، بعد أن أنهيا موسهما األوروبي.
وأوضح س�واريز، أنَّ المنتخبات المرشحة للفوز 
بالمونديال هي نفس�ها التي تتصدر الترشيحات 

ف�ي كل م�رة، وه�ي: البرازي�ل، وألماني�ا، 
وإسبانيا، واألرجنتين، وفرنسا، مشيًرا إلى 

أن األخيرة تملك جيالً مميًزا من الالعبين.
وأش�ار س�واريز، إلى أن بلجيكا تشارك 
ف�ي موندي�ال ه�ذا الع�ام بنف�س جيل 
الالعبين الذي شارك بالمونديال األخير، 
وأنه�ا أيًضا تملك حظوظها في الترش�ح 

للفوز باللقب.
وع�ن حظ�وظ منتخ�ب أوروج�واي، ق�ال 

س�واريز: “من الس�هل أن تقول أنك ترغب في 
الفوز بالمونديال، لكن من الصعب تحقيق هذا”.

واستطرد قائال: “يجب أن تتعامل بمنطق مباراة 
بمب�اراة.. علينا أن نتحلى بالتركيز لكي نعبر دور 

المجموعات”.
وتلع�ب أوروج�واي بالمجموع�ة األول�ى ف�ي 

روس�يا،  م�ن  كل  تض�م  الت�ي  الموندي�ال 
والسعودية، ومصر.

وتواج�ه أوروج�واي، المنتخب المصري 
15 حزيران/يوني�و ف�ي مس�تهل  ف�ي 
مش�وار الفريقين ف�ي المونديال ضمن 

منافسات المجموعة األولى.

سواريز يرشح »6« منتخبات 
للفوز باملونديال

مدرب بلجيكا خيرج عن صمته بشأن استبعاد ناينجوالن
           بغداد/ المستقبل العراقي

 
روبرت�و  البلجيك�ي،  المنتخ�ب  م�درب  ب�رر 
مارتيني�ز، أمس اإلثني�ن، االس�تبعاد المفاجئ 
لرداج�ا ناينج�والن، الع�ب وس�ط روم�ا، من 
قائمت�ه لموندي�ال روس�يا، ب�أن “عم�ل 
المدرب يتمثل في استدعاء الالعبين 
األفضل اس�تعدادا للمنافسة مع 
الفريق الوطني، حتى لو كان 
ذلك ي�ؤدي التخ�اذ قرارات 

مثيرة للجدل”.
وقال المدرب اإلس�باني 
رفيعي  العبين  “نختار 

المس�توى للمنتخ�ب الوطن�ي، م�ع العل�م بأن 
ق�رارات بعينها س�تكون غير ش�عبية، إنه عمل 

مدرب المنتخب”.
وأثار قرار مارتينيز باستبعاد العب وسط روما 
من المش�اركة في المونديال، دون أن يستدعيه 
حت�ى لقائم�ة الالعبين ال��28 الذين س�يجري 
تقليصهم إلى 23 فقط، موجة من االحتجاجات 
بين مش�جعي “الش�ياطين الحمر”، وقد اقترح 
بعضه�م التزام الصمت 10 دقائق في المباريات 
الودية المقررة اس�تعدادا لكأس العالم كإشارة 
احتجاج على ق�رار المدرب.وص�رح مارتينيز: 
“سيكون من السهل جدا بالنسبة للجهاز الفني 
وبالنس�ية لي إعالن األس�ماء ال��23 المنتظرة 

ث�م عدم اللع�ب ف�ي المونديال كم�ا كان يروق 
لن�ا، يج�ب أن نتخذ قرارات صعب�ة ألننا نضطر 
للحكم عل�ى أداء الالعبين في المنتخب الوطني 
فحس�ب”.وأضاف: “بعض الالعبين يستحقون 
خ�وض المونديال، ول�ن يتمكنوا م�ن ذلك ألن 
الع�دد مح�دود”.وكان ناينج�والن )30 عام�ا( 
صرح عقب علمه بقرار استبعاده بأن مارتينيز 
“سرق” حلم طفولته، وقال إنه كان “يستحق” 

أن يوجد في الفريق الذي سيسافر إلى روسيا.
وم�ن المق�رر أن يت�م تقلي�ص قائم�ة منتخب 
بلجي�كا إل�ى 23 العبا ف�ي الرابع م�ن يونيو/

حزي�ران بعد أن يخ�وض “الش�ياطين الحمر” 
لقاء وديا أمام البرتغال.

           المستقبل العراقي / وكاالت

تع�رض ماري�و بالوتيلي، مهاج�م منتخ�ب إيطاليا، 
للعنصري�ة، خالل المباراة الودي�ة التي جمعت إيطاليا 
والس�عودية، بملع�ب كيبونب�ارك بس�انت جالي�ن ف�ي 

سويسرا.
ذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” اإليطالية، أن الفتة 
عنصري�ة كتب عليها “قائ�دي يجب أن يمتل�ك دم إيطالي”، 
ظه�رت في مدرجات الطليان، في إش�ارة ألص�ول بالوتيلي 

الغانية.وأضافت أن بالوتيلي رد على هذه الالفتة، بعدما نش�ر 
الصورة عبر حس�ابه بش�بكة “إنس�تجرام” قائ�اًل: “نحن في 

2018 يا رجال، أرجوكم استيقظوا وكفى”.
وتمكن بالوتيلي من تس�جيل أول أه�داف منتخب إيطاليا أمام 
الس�عودية، ف�ي المباراة الت�ي انتهت بف�وز األزوري بهدفين 

مقابل هدف.
يش�ار إل�ى أن مهاج�م المنتخب، ق�د أهدى هدفه ف�ي مرمى 
الس�عودية إلى الراحل دافيد أس�توري، قائد فيورنتينا، والذي 

توفي بشكل مفاجئ، في شهر مارس/ أذار الماضي.

           المستقبل العراقي / وكاالت

ذكرت تقاري�ر صحفي�ة إيطالية، أنَّ 
يوفنتوس، ح�ّدد ميزانيته التي ينوي 
إنفاقها، إلب�رام العديد من الصفقات، 
صحيف�ة  المقبل.وقال�ت  الصي�ف 
“الجازيتا ديلو س�بورت” أمس الثالثاء، 
إنَّ “يوفنت�وس ُيريد إنف�اق 230 مليون 

يورو، في الميركاتو الصيف المقبل”.
وأشارت إلى أن “البيانكونيري، خصص 

م�ن ه�ذه الميزاني�ة ما بي�ن 50 إلى 55 
مليون يورو، للتعاقد مع الكرواتي ماتيو 

كوفاسيتش، العب وسط ريال مدريد.
وأضاف�ت “اليوف�ي يريد اس�تغالل عدم 
مش�اركة الكرواتي بش�كل أساسي مع 
الميرنج�ي؛ القناعه باالنضم�ام لكتيبة 
الس�يدة العجوز”.ولفتت إلى أنَّ “انتقال 
كوفاس�يتش لبط�ل إيطالي�ا، س�يكون 
صفق�ة رابح�ة لري�ال مدري�د، بع�د أن 
اشتراه من إنترميالن عام 2015، مقابل 

30 مليون يورو”.
ويريد يوفنتوس، دعم وسط ميدانه هذا 
الصيف تحس�ًبا لرحيل األلماني س�امي 
ميرالي�م  البوس�ني  أن  كم�ا  خضي�رة، 
باالنتق�ال  تقاري�ر  تربط�ه  بيانيت�ش، 
إل�ى العم�الق الفرنس�ي باريس س�ان 
جيرمان.يذكر أن تقارير أش�ارت إلى أنَّ 
يوفنت�وس، ف�ي طريقه لض�م األلماني 
إيم�ري كان، العب وس�ط ليفربول في 

صفقة انتقال حر.

بالوتييل يرد عىل الفتة عنرصية

يوفنتوس حيدد ميزانيته لضم كوفاسيتش
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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:تشاركي اليوم يف املفاوضات للحصول عىل مشاريع 
مهم�ة عاطفي�اً:ال ت�رددي و تقربي من الش�خص الذى 
تنجذبني تجاهه.الرجل م�ن برج الحمل:مهنياً:الكثري من 

الفرص اإليجابية التى ستحسن أوضاعك املهنية

أصحاب ب�رج امليزان حظ�ك لليوم:املرأة من ب�رج امليزان 
مهنياً:ح�اويل أن تتقربي أكثر من زم�اء العمل وأن تبني 
معه�م عاقات ناجح�ة عاطفياً:ترتاحي اىل قرب الحبيب 

منك وتشعري بالصدق يف عاقته معك.

أصح�اب برج الث�ور حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الثور 
مهنياً:ح�اويل أن تس�تفيدي ق�در اإلم�كان م�ن نصائ�ح 
رؤس�ائك يف العم�ل الي�وم عاطفياً:تش�عرين باإلنج�ذاب 

لشخص تعرفتي إليه يف العمل مؤخراً.

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم:املرأة من برج العقرب 
مهنياً:تحاويل أن تجدي منفذ ومربر ملش�كلة تقع اليوم يف 
العم�ل عاطفياً:تخطط�ي اىل قضاء عطل�ة مميزة برفقة 
الحبيب اليوم.الرجل من برج العقرب:مهنياً:التزم بوعودك 

وحافظ عىل مصداقيتك يف العمل

أصحاب ب�رج الجوزاء حظك لليوم:املرأة من برج الجوزاء 
مهنياً:تح�ي بالصرب و ثق�ي بإمكانياتك فأنت األقدر عىل 
تج�اوز الصع�اب عاطفياً:أعطي الحبي�ب الفرصة حتى 
ته�دأ األم�ور بينكما.الرج�ل م�ن ب�رج الجوزاء:مهنياً:ال 

تشعر باليوم بسبب كثرة إنشغالك وتسارع األحداث

أصح�اب برج القوس حظك لليوم:امل�رأة من برج القوس 
مهنياً:عليك�ي أن تع�ريف كيف تح�ددي أولوياتك يف العمل 
بما يتناس�ب معك عاطفياً:أنت جذابة ولس�ت بحاجة اىل 
أن تلفتي األنظ�ار إليك.الرجل من برج القوس:مهنياً:يوم 

ممتاز تحقق من خاله الكثري من الخطط و األهداف 

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم:املرأة من برج الرسطان 
مهنياً:عليكي أن تس�ريي مع التيار خال هذه الفرة وأن 
تتقبي األوض�اع كما هي عاطفياً:ال تس�تطيعني التفكري 
بغ�ري الحبيب.الرجل م�ن ب�رج الرسطان:مهنياً:تترصف 

بعصبية اليوم بسبب الضغوطات الكثرية 

أصح�اب برج الجدي حظ�ك لليوم:املرأة م�ن برج الجدي 
مهنياً:تتميزي اليوم يف عملك وتتمي الكثري من املسؤوليات 
بوقته�ا املناس�ب عاطفياً:كون�ي صادق�ة يف كام�ك مع 

الحبيب فهو سيقدر ظروفك.

أصح�اب برج األس�د حظ�ك لليوم:امل�رأة من برج األس�د 
مهنياً:حيات�ك املهنية تتج�ه نحو املزيد م�ن اإلنجازات و 
النج�اح فلم القلق؟ عاطفياً:ال تتدخي يف ش�ؤون الحبيب 
و تمي عليه التعليمات.الرجل من برج األسد:مهنياً:تسري 

األمور كما تريد اليوم وتفرض آرائك 

أصح�اب ب�رج الدل�و حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الدلو 
مهنياً:تتنف�ي الصعداء أخرياً بعد ف�رة حرجه يف العمل 
عاطفياً:تقب�ي مزاجي�ة الحبيب ه�ذه الف�رة فهو يمر 
بظروف صعبة.الرجل من ب�رج الدلو:مهنياً:تحاول اليوم 

السيطرة عىل األحداث

لليوم:امل�رأة م�ن ب�رج  الع�ذراء حظ�ك  أصح�اب ب�رج 
الع�ذراء مهنياً:إحرم�ي التسلس�ل الوظيف�ي للعم�ل و 
اتبع�ي التعليم�ات عاطفياً:تبدي�ن متوت�ره وقلقه اليوم 
وتش�عري أن�ك فقدت�ي الثق�ة بالحبيب.الرج�ل من برج 

العذراء:مهنياً:تستعيد اليوم نشاطك وحيويتك

أصح�اب برج الح�وت حظك لليوم:املرأة م�ن برج الحوت 
مهني�اً:ال تخج�ي م�ن طل�ب املس�اعده فه�ذا ل�ن يقلل 
م�ن إمكانيات�ك عاطفياً:كون�ي أكث�ر مرون�ة يف تعاملك 
ب�رج  م�ن  بعدوانية.الرج�ل  تت�رصيف  وال  الحبي�ب  م�ع 

الحوت:مهنياً:أوضاعك يف العمل بتحسن.

احلوتالعذراء

فقدان السمع له عالقة بنوعية الغذاء
تش�ري دراس�ة يف الواليات املتح�دة إىل أن من 
ب�ني مزايا تن�اول وجبات صحي�ة هو التمتع 
بالحماية من فقدان الس�مع املرتبط بالتقدم 
يف الس�ن، خاص�ة بالنس�بة للنس�اء. وتابع 
الباحث�ون أكث�ر من 80 أل�ف ام�رأة ملدة 26 
عاما ووجدوا أن النساء الائي تناولن وجبات 
صحي�ة قل لديه�ن احتمال اإلصاب�ة بفقدان 
متوس�ط أو حاد للسمع بنس�بة 47 يف املائة 

باملقارن�ة مع النس�اء الائ�ي تناولن وجبات 
أقل من الناحية الصحية.

وقال�ت الطبيبة ش�ارون كوره�ان من كلية 
هارف�ارد للطب يف بوس�طن »رغ�م االعتقاد 
أن فقد الس�مع عنرص مصاحب لتقدم السن 
ويتع�ذر تجنبه، ف�إن نتائج أبحاثنا س�لطت 
الض�وء عىل عدد م�ن العوام�ل الغذائية التي 
يمك�ن تعديله�ا وربم�ا تحد من خط�ر فقد 

السمع«.

وقال�ت كورهان وزماؤه�ا يف دورية التغذية 
إن نح�و 48 مليون ش�خص يعانون من فقد 
السمع يف الواليات املتحدة. وأضافوا أنه يمكن 
أن يكون لفقد الس�مع آثار مدمرة من خال 
تقلي�ص قدرة الش�خص ع�ىل التواصل األمر 
ال�ذي غالبا ما ي�ؤدي إىل العزل�ة االجتماعية. 
كم�ا أن فق�د الس�مع مرتبط أيض�ا بتدهور 
اإلدراكي�ة  والوظائ�ف  العم�ل  يف  اإلنتاجي�ة 

واالكتئاب أيضا.

»10« محري تثري أزمة
أمر وزي�ر الزراعة البوروندي األحد بس�حب 
عرشة حم�ري نقل�ت إىل بلدة يف وس�ط الباد 
بتموي�ل من س�فارة فرنس�ا، بعدما س�ببت 
ه�ذه املس�ألة جدال ب�ني ش�خصيات قريبة 
م�ن الس�لطة.ووضعت الحم�ري، الت�ي ت�م 
رشاؤها من تنزانيا، بترصف س�كان قرية يف 
منطقة جيتيغا، يف إطار مرشوع ملنظمة غري 
حكومية محلية ملس�اعدة النس�اء واألطفال 
عىل نق�ل املنتجات الزراعي�ة واملياه وحطب 

التدفئة.لكن ش�خصيات قريبة من الس�لطة 
انتقدت بشدة هذه الهبة معتربة أنها »إهانة 
للشعب«. وذكرت الشخصيات بأن هذا النوع 
من الحمري الغريب، يرمز يف فرنسا إىل الجهل 
والغباء.وطل�ب وزير الزراعة ديو روريما من 
مدير محي، األحد، »س�حب كل الحمري التي 
وزعت ف�ورا بدون احرام اإلج�راءات الفنية 
لتوزي�ع الحيوان�ات الغريبة«.وكان الس�فري 
الفرني يف بوروندي، لوران دوالهوس، أشاد 

يف تغري�دة عىل توير، الخميس، يوم تدش�ني 
املرشوع بإدخال الحمري إىل »بوروندي«.وردا 
ع�ىل الجدل، أكد الس�فري الفرني عىل توير 
أنه »عىل حد علمه، تم احرام كل اإلجراءات«.

لك�ن دبلوماس�يا أوروبيا طلب عدم كش�ف 
هويته، قال إن »س�فارة فرنس�ا تدفع حاليا 
ثمن بيانها األخري حول االستفتاء يف بوروندي 
وزيارة )رئيس رواندا املجاورة بول( كاغامي 

خصوصا اىل فرنسا«.

محاية اجلسم بعد الصيام
أكد خبري التغذي�ة ورئيس وحدة التثقيف 
الغذائ�ي بمعهد التغذية يف مرص، الدكتور 
مج�دي نزي�ة، أن هن�اك أموراً أساس�ية 
يج�ب أن يفعله�ا الصائ�م ف�ور إط�اق 
مدف�ع اإلفطار مبارشة لحماية جس�مه، 
وتعويض�ه عم�ا فق�ده خ�ال س�اعات 
الصي�ام الطويلة.وق�ال يف حدي�ث خاص 
ل�«العربية.نت« إن الصائم يجب أن يركز 
عىل س�ائلني علي�ه تناولهما ف�ور إطاق 
مدفع اإلفطار، األول هو السائل السكري 
لتعوي�ض الجس�م ف�وراً باحتياجاته من 
الطاقة التي فقده�ا، ويفضل بالطبع أن 

يكون هذا الس�ائل مناس�با لوزن وطول 
وسن وطبيعة نشاط الصائم، فمن يعمل 

بمهنة ش�اقة طوال النهار يحتاج لركيز 
أع�ىل م�ن الس�كريات، وتختلف النس�بة 
املق�ررة وفقا لوزن وط�ول الصائم حيث 
تق�ل إذا كان قصري القام�ة وزائد الوزن، 
وتزي�د لو كان اإلنس�ان نحيف�ا وطوياً، 
وه�ذه لها حس�ابات معق�دة وكل حالة 
تحتاج لس�عرات حرارية معينة«.وأضاف 
أن هذا الس�ائل الس�كري يج�ب أن يكون 
رسيع االمتص�اص حتى يس�هل وصوله 
للدم مبارشة، وتزويد الخايا بما تحتاجه 
من الطاقة، ولذلك يفضل التمر والخشاف 

والتني وغريها.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن متوّسط عمر رمش العني الواحد يقارب 
90 يوم�اً، علم�اً أّن رم�وش ع�ني اإلنس�ان تتجّدد 

دائماً.
ه�ل تعل�م أّن أّول من صن�ع الّصاروخ ه�ي أملانيا، 

وذلك يف عام 1942.
ه�ل تعلم أّن القدس تّم احتاله�ا عىل مدى الّتاريخ 

24 مرّة.
ه�ل تعل�م أّن طبيب أس�نان قام باخ�راع الكريّس 
الكهربائ�ّي ال�ذي ُيس�تخدم يف اإلع�دام، كم�ا قام 
موظفون لدى توماس أديسون بوضع أّول تصميم 

فّعال له.
هل تعلم أّن دموع اإلنسان عند بكائه تحّفز الجسم 
عىل إفراز مواد مسّكنة لأللم، حيث يتّم إفرازها من 

قبل املخ.
هل تعلم أّن أطول سلسلة جبلّية هي سلسلة جبال 
األنديز، ويبلغ طولها حوايل 7000 كم، حيث تقع يف 

قاّرة أمريكا الجنوبّية.

الشائعات ترضب مواقع التواصل االجتامعي
ص�ورة لطعام تم رشاؤه من مطعم ش�هري ومعها أخرى 
لحرشة ميتة يؤكد ش�خص ما أنه وجدها يف الطعام، مع 
كتابة »بوس�ت« أو »تغري�دة« عىل أحد مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي يفند في�ه الكاتب صدمته الكب�رية يف املطعم 
ال�ذي اعتاد تن�اول الطع�ام في�ه و«كان« يعتربه ضمن 

األفضل.
هذه ه�ي نوعي�ة »الهجم�ات« التي تتع�رض لها بعض 
العامات التجارية الشهرية يف العالم، والتي قد يشاهدها 
الكثري منا عىل مواقع التواصل االجتماعي، حتى أن موقع 
»بيزني�س إنس�يدر« أكد أن هناك »هوس�ا« ل�دى البعض 
بتألي�ف أو ع�ىل األدق »تلفي�ق« األخب�ار الس�لبية ح�ول 
املاركات العاملية ومحاولة جذب االنتباه من خال نرشها 

عىل وسائل التواصل.
استغال ملجموعات حماية املستهلك

وكثريًا ما تس�تغل ال�رشكات أيًضا املجموع�ات الخاصة 
بحماي�ة املس�تهلك ع�ىل ش�بكات التواص�ل الس�تهداف 
املنافسني بأخبار س�لبية مختلقة، لتمتع تلك املجموعات 

باملصداقي�ة مع إبقاء الرشكة املروجة للش�ائعات خارج 
الصورة تماًما.

ووفًقا ل�«نيويورك تايمز« فإن مصادر الش�ائعات تتنوع 
بني املس�تخدمني العاديني الذين يرغبون يف جذب االنتباه 
»وتحويل الخيال إىل واقع« وبني الرشكات املنافس�ة التي 

تس�عى لتلويث سمع املنافسني من خال نرش أخبار غري 
حقيقية عن املنافس�ني بما يعمل عىل تقويض مبيعاتهم 

وبالتايل زيادة مبيعات تلك الرشكات يف املقابل.
ويف غالبية الحاالت ال تظهر الرشكات املنافسة يف الواجهة، 
إذ تس�تخدم حس�ابات أخرى أو مجموعات عىل شبكات 
التواص�ل لن�رش ش�ائعاتها أم�ا يف تمتعه�ا بالكثري من 
املصداقي�ة لدى املتابعني، بداًل م�ن نرشها عىل صفحاتها 
بما يجعلها عرضة للمس�اءلة فضًا عن وضع املنشورات 
يف إط�ار التنافس بني الرشكات ب�داًل من أخذها كحقيقة 
من قبل املتتبعني.ولعل أش�هر حالة خالفت هذا املفهوم، 
كانت م�ا أش�ارت إليه صحيف�ة »جارديان« ح�ول رفع 
»كنتاك�ي« لقضية يف الصني تتهم فيها 3 من منافس�يها 
بتش�ويه س�معتها بناء عىل ادعاءات خاطئة بعد نرشها 
لصورة لدجاجة ب�8 أرجل وادعائها أنها مش�وهة جينًيا 
وأن الرشكة األمريكية تستخدمها، وانترشت تلك الصورة 
بشكل كبري يف وسائل التواصل االجتماعي عام 2015 بما 

أصاب املبيعات برضر بالغ.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
- صدر الدجاج : 2 صدر )مسلوق ومقطع مكعبات( - الجبن 
الكريمي : علبتني )ط�ري( - صلصة الرانش الجاهزة : كوب 
- صلصة بوفالو : نصف كوب )حارة( - جبنة ش�يدر : كوب 

ونصف )مبشورة( - الكرفس : 4 أعواد )مقطع رشائح( 
طريقة التحضري

1. ضعي الدجاج املقطع يف مقاة عىل نار متوسطة وأضيفي 
الصلصة الحارة البوفالو.

2. أضيف�ي الجب�ن الكريمي وصلص�ة الران�ش وقلبي حتى 
يمتزج ويصبح الخليط دافئا.

3. أضيفي نصف كمية الجبن الش�يدر وقلبي ثم انقي املزيج 
إىل طبق الفرن.

4. انث�ري باقي كمية الجبن الش�يدر عىل وجه الطبق وغطيه 
وأدخليه الفرن حتى تبدأ بالغليان ويذوب الجبن.

5. انث�ري رشائ�ح الكرفس عىل الوج�ه وقدميها م�ع الخبز 
املحمص.

تغميسة بوفالو الدجاج



اكتشاف سبب »غري متوقع« للتعاسة!
أكدت دراس�ة أجرتها جامعة أكس�فورد أن 
تن�اول األش�خاص لوجب�ات الطع�ام دون 
مش�اركة أحد، يعد أحد أهم أسباب التعاسة 

بعد املشاكل املالية أو اإلعاقات الجسدية. 
ويف الدراس�ة، طرح الباحثون مجموعة من 
األسئلة عىل أكثر من 8 آالف شخص، تقيس 
مق�دار الس�عادة والرض�ا والقيم�ة الذاتية 
والقل�ق عىل مقياس ي�راوح من 0 إىل 100، 

ويطلق عليه اسم مؤرش »العيش الجيد«.
وس�جل األش�خاص الذين يأكلون وحيدين 
دائم�ا، عالمات أقل ب� 8 نقاط يف املتوس�ط، 
مقارن�ة بأولئك الذين لم يفعل�وا ذلك. وقال 

ح�وايل خم�س الذي�ن يعيش�ون وحده�م، 
إنه�م يأكل�ون بمفرده�م ط�وال الوقت، ال 
سيما األش�خاص غري املرتبطني أو أصحاب 
األعمال املس�تنفدة للطاق�ة. وكانت الحياة 
الجنسية غري املرضية أو الحرمان من النوم 
والشعور بضغط الوقت، من األسباب املهمة 
أيض�ا للتعاس�ة. وبهذا الص�دد، قال كريس 
شريوود، رئيس قسم العالقات االستشارية: 
»نعل�م أن العالق�ات الجي�دة م�ع األصدقاء 
والعائل�ة رضوري�ة لرفاهيتنا الش�خصية. 
وتعترب مشاركة الطعام مع اآلخرين طريقة 
بس�يطة لتعزيز عملي�ات التواص�ل، فلماذا 

ال نجربه�ا؟«. وتن�ص الدراس�ة املنش�ورة 
 Oxford أجرته�ا  والت�ي   ،Sainsbury يف 
Economics بالتع�اون م�ع مرك�ز األبحاث 
االجتماعية، عىل ما ييل: »يف حني يش�ري هذا 
التحلي�ل إىل أن تناول الطعام دون مش�اركة 
اآلخري�ن ق�د ي�ر برفاهي�ة الن�اس، فإن 
الحواج�ز التي تحول دون الجل�وس لتناول 
الطعام يف مجموعات أكثر انتظاما، تش�كل 
عائق�ا كبريا. وبالنس�بة للبع�ض، قد يكون 
الفش�ل يف القيام بذلك مدفوع�ا إىل حد كبري 
االتص�االت  ونق�ص  االجتماعي�ة  بالعزل�ة 

الشخصية«.

سباح فرنيس يتجهز لقطع أكرب حميطات األرض!
يتجه�ز الس�باح الفرن�ي، ب�ن ليكومتي، 
لقط�ع املحيط اله�ادئ ابتداء من س�واحل 
اليابان يف رحلة تس�تغرق 6 أشهر متواصلة 

ومسافة تتخطى 9000 كيلومر. 
ويبدأ ليكومت�ي رحلته الطويلة، يف 27 مايو 
الج�اري، ومن املتوق�ع أن تنتهي يف نوفمري 
املقبل، إن نجح يف الوصول إىل ش�اطئ سان 
فرانسيس�كو. ولو تحقق ذلك، سيصبح بن 
ليكومت�ي أول إنس�ان يف العالم يس�بح أكرب 

محي�ط ع�ىل الكوكب، الرحلة التي فش�ل يف 
تحقيقها العديد من قبله.

وخالل 6 أش�هر، ينوي السباح اجتياز كافة 
التحديات التي تفصله عن الشاطئ املقابل، 
كالقرش األبيض والعواصف املدمرة والعزلة 

وامللل.
ورصح الس�باح يف تعليقه ع�ىل الخرب قائال: 
»السباحة هي ش�غفي يف الحياة، ولكنني ال 
أريد أن أس�بح بغرض املتعة وحس�ب، يجب 

أن يكون يل هدف أكرب ورؤية أبعد«.
ه�ذه ليس�ت امل�رة األوىل التي يقط�ع فيها 
ب�ن محيطا كام�ال، فف�ي ع�ام 1998 قام 
بقطع املحي�ط األطلي يف ح�دث جعل منه 
أيقونة س�باحة عاملية. ولكن السباح أعرب 
ع�ن االختالف الكب�ري بني الرحلة الس�ابقة 
والراهن�ة، ألن املس�افة بني اليابان وس�ان 
فرانسيس�كو هي أطول ب�� 3000 كيلومر 

عن املسافة بني فرنسا والواليات املتحدة.

أقيم يف أحد متنزهات مدينة ساراسوتا، بوالية فلوريدا، حفل تدشني أول 
نصب تذكاري، تحت سطح البحر لضحايا الغواصات املفقودة.

وم�ن بني هذه غواصة »س�كوربيون«، التي تعد آخ�ر غواصة أمريكية 
مفق�ودة، يف عرض البح�ر حيث اختفت أثناء قيامها بدورية يف ش�مال 
األطلي ع�ام 1968 وعىل متنها نحو 100 م�ن الضباط وأفراد الطاقم 
الذي�ن بات م�ن املؤكد موتهم جميعا. وس�يجري تكري�م هؤالء ومعهم 
م�ا يقرب من 4000 آخري�ن ُفقدوا يف حوادث غ�رق أو اختفاء عرشات 
الغواصات األمريكية بدءا من عام 1900. ويضم نصب )الدورية األبدية( 
66 م�ن كرات الش�عاب املرجانية الصناعية تخلي�دا لذكرى 65 غواصة 
أمريكية ُفقدت س�واء يف أوقات الحرب أو الس�لم إضاف�ة إىل كرة أخرية 
تمجد ضحايا الغواصات يف حوادث أخرى. وسيجري تثبيت الكرات التي 
يبل�غ وزنها اإلجمايل 590 كيلوغراما تقريب�ا يف قاع البحر عىل عمق 14 
مرا لتشكيل شعاب مرجانية صناعية جاذبة ملختلف األحياء البحرية.

أمريكا تضع نصب تذكاري لتخلد 
)4( آالف مفقود حتت املاء

للعام الثامن عىل التوايل.. »ابل«
أغىل رشكة يف العالـم

أصبح�ت عالم�ة رشكة آب�ل أغىل عالم�ة تجاري�ة يف العال�م وتصدرت 
التصنيف السنوي ملجلة فوربس للسنة الثامنة عىل التوايل. 

وارتفع س�عر عالمة آبل التجارية هذا العام بنس�بة 8% ليصبح 182.8 
ملي�ار دوالر. واحتل�ت العالمة التجارية لرشكة غوغ�ل املرتبة الثانية يف 
تصنيف فوربس، وارتفعت قيمتها منذ عام 2017 بنس�بة 30% لتصبح 

132.1 مليار.
وجاءت العالمة التجارية لرشكة مايكروس�وف يف املرتبة الثالثة يف هذه 
القائم�ة، بقيم�ة 104.8 مليار بعد أن ارتفع ثمنه�ا خالل العالم األخري 

بنسبة %21.
وأدرج�ت فوربس عالمات تجارية أخرى ش�هرية يف ه�ذه القائمة مثل 
فيس�بوك وكوكا ك�وال وسامس�ونغ ورشكات أخرى م�ن جميع أنحاء 
العالم، كرشكات تصنيع السيارات وسالسل الوجبات الرسيعة وماركات 

مصنعي األلبسة.

معه�د  م�ن  باحث�ون  ذك�ر 
للتكنولوجيا  ماساشوس�يتس 
رقاق�ة  املتح�دة  الوالي�ات  يف 
إلكروني�ة مغلف�ة بن�وع من 
البكتريي�ا املعدل�ة ع�ن طريق 
يمكنه�ا  الوراثي�ة  الهندس�ة 
نزي�ف  ح�االت  تش�خيص 
املع�دة وغريه�ا من مش�كالت 
ويق�ول  الهضم�ي.  الجه�از 
الباح�ث تيموث�ي لو األس�تاذ 
بقس�م هندس�ة اإللكرونيات 
والهندس�ة  الكمبيوتر  وعل�وم 
معه�د  يف  البيولوجي�ة 
ماساشوسيتس إنه »عن طريق 
الجمع بني وحدات االستشعار 
جيني�ا  املعدل�ة  البيولوجي�ة 

واألجه�زة اإللكروني�ة الت�ي تعمل الس�لكيا 
اعتم�ادا عىل مصادر طاق�ة محدودة، يمكننا 
رصد اإلش�ارات البيولوجية التي تحدث داخل 
الجسم، ويف توقيت يقارب التوقيت الحقيقي 
لحدوثها«.اكتشاف بإمكانه، بحسب الباحث، 
أن يفت�ح الباب عىل مرصاعيه أمام تطبيقات 
جديدة يف مجال تشخيص األمراض.  ويف إطار 

الدراس�ة الجديدة، طور فري�ق البحثى أيضا 
وحدات استش�عار بكتريية تس�تجيب إلحدى 
مكون�ات الدم يطلق عليها اس�م »هيم«، كما 
ط�وروا أيض�ا وحدات استش�عار تس�تجيب 
لنوعية من الجزيئ�ات التي تعترب مؤرشا عىل 
ح�دوث االلتهابات.ووض�ع فري�ق الدراس�ة 
البكترييا عىل رقاقة إلكرونية يمكنها تحويل 
االس�تجابة البكتريي�ة إىل إش�ارة الس�لكية. 

اإللكرون�ي  املوق�ع  ونق�ل 
»تي�ك إكس�بلور« املتخص�ص 
يف التكنولوجي�ا ع�ن الباح�ث 
فيلي�ب ن�ادو قول�ه إن الفكرة 
»تكمن يف وضع خاليا بكتريية 
داخل رقاق�ة إلكرونية بحيث 
يقوم هذا الجهاز برحلة داخل 

املعدة«.
ويأخذ جهاز االستشعار شكل 
أس�طوانة بط�ول 1.5 بوص�ة 
طاق�ة  مص�در  إىل  ويحت�اج 
بق�وة 13 ميك�رو وات، وق�ام 
ببطارية  بتزوي�ده  الباحث�ون 
بق�وة 2.7 فول�ت. ويس�تطيع 
الجهاز العمل ملدة شهر ونصف 
من االستخدام املتواصل.واثبت 
الجهاز الجدي�د قدرته عىل رصد حاالت نزيف 
داخل املعدة عند اختباره يف أجسام الخنازير. 
ويقول الباحثون إن هذا الجهاز س�وف يكون 
م�ن املمكن اس�تخدامه ملرة واح�دة فقط، أو 
تصميمه بحيث يبقى داخل الجهاز الهضمي 
لع�دة أيام أو أس�ابيع بحيث يعطي إش�ارات 

مستمرة.

بكرتيا برقائق إلكرتونية لتشخيص األمراض 

قال مسؤولون إن رائد الفضاء األمريكي أالن بني تويف يف هيوستون، عن 
عمر ناهز 86 عاماً. وكان بني رابع شخص يميش عىل سطح القمر عام 
1969، خالل مهمة »أبولو 12«، كما قاد فريقاً يف محطة فضاء »سكاي 
الب« ع�ام 1973، ث�م حّول مس�ريته املهني�ة إىل مجال الرس�م. وقالت 
أرسته، يف بيان أصدرته إدارة الطريان والفضاء األمريكية )ناسا(، إن بني 
ال�ذي عمل يف البحرية األمريكية وكان واحًدا من 12 ش�خصاً يف التاريخ 
وطأت أقدامهم سطح القمر، ُتويف يف مستشفى هيوستون ميثوديست، 
بعد مرض اس�تمر أس�بوعني. ويف الذكرى األربعني إلطالق مهمة »أبولو 
11« عىل س�طح القمر، أقام بني معرضاً للوحاته عن مشاهد للقمر، يف 

املتحف الوطني للطريان والفضاء يف واشنطن. 

وفاة رابع شخص يميش عىل القمر

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1683
 االربعاء 30 آيار 2018

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

نهلة الصعيدى 
رمضان شهر عظيم وفرصة جليلة الستحضار نعم الله علينا؛ للوفاء 
بحق ش�كرها، صيانة وحماي�ة لها، انطالًقا من ق�ول الله عز وجل: 
ُكْم لَِئْ َشَكرُْتْم أَلَِزيَدنَُّكْم َولَِئْ َكَفرُْتْم إِنَّ َعَذاِبى لََشِديٌد«.  َن َربُّ »َوإِْذ َتأَذَّ
ومن أهم هذه النعم التي تستحق الشكر، وأجلها نعمة األوالد، فالله 
ْنَيا«، كما  جعلهم زينة الحي�اة الدنيا »الَْماُل َوالَْبُنوَن ِزيَن�ُة الَْحَياِة الدُّ
عدهم نعمًة عظيمة »َوأَْمَدْدَناُكْم ِبأَْموَاٍل َوَبِننَي َوَجَعلَْناُكْم أَْكَثَر َنِفريًا«، 
يَّاِتَنا  وجعله�م قرة أعني »َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّ
ُقرََّة أَْعنُيٍ«. وش�كر هذه النعمة يكون بإحس�ان تربيتهم، واالهتمام 
بتأديبهم، وتعليمهم ش�ؤون دينه�م، وأمرهم باملعروف، ونهيهم عن 
املنكر، فالبيت له دور كبري بالغ األهمية يف إعداد األبناء إعداداً سليماً 
نافع�اً للبرشية، ودينن�ا عامر، وس�نتنا مليئة بما يجب به إحس�ان 
تربيته�م، وتقويم ُخُلقهم، وتعديل س�لوكهم. علينا أن نتأمل حديث 
رس�ولنا »أال كلكم راع، وكلكم مس�ؤول عن رعيته، فاألمري الذي عىل 
الناس راع، وهو مس�ؤول عن رعيته، والرجل راع عىل أهل بيته، وهو 
مس�ؤول عنهم، واملرأة راعية عىل بيت بعلها وولده، وهي مس�ؤولة 
عنه�م، والعب�د راع عىل مال س�يده، وهو مس�ؤول عن�ه، أال فكلكم 
راع مس�ؤول عن رعيته«، وعلينا أن نس�أل أنفس�نا ما الذي قمنا به 
تجاه هؤالء الرعية؟ وأن نجعل هذا الحديث قاعدة من قواعد تربيتنا 
ألبنائن�ا، فاألرس الي�وم يف أمس الحاجة إىل قواع�د الربية عىل أصول 
دينية ثابتة تشد النفوس إىل عرى اإليمان الراسخ، فاملسؤولية امللقاة 
ع�ىل عاتق اآلباء واألمهات كبرية جداً وخطرية جداً؛ ألنها تتعلق ببناء 
رجال الغد الذين يتولون حماية الدين والحفاظ عىل األوطان، ولألسف 
الشديد قد ضيَّعها الكثري منهم، فالولد أمانة يف عنق الوالدين ُيسأالن 
ه به إىل أي  عنه�ا، وقلُبه الطاهر جوهرٌة نقية خاليٌة، مس�تعدٌّ للتوجُّ
جه�ة؛ كما قال - ص�ىل الله عليه وس�لم - ىف الحديث الصحيح: »كل 
انه«.  سانه، أو ينرصِّ مولوٍد يولد عىل الفطرة، فأبواه يهودانه، أو يمجِّ
فعىل اآلباء مراجعة أنفس�هم ىف عالقاته�م مع أبنائهم، فالله خلقهم 
أصح�اب فطر س�ليمة، خلقهم بقل�وب مفطورة عىل محبَّ�ة الولد، 
واالهتماِم بأمره، ولوال ذلك النقرض النوُع اإلنساني من األرض، وملا 
ص�رب األبوان عىل رعاي�ة أوالدهما، ولنتذكر حديث رس�ول الله صىل 
الله عليه وسلم: »ما من عبد اسرعاه الله رعية فلم ُيِحْطها بنصحه 
إال لم يجد رائحة الجنة«. يجب علينا أن نحاس�ب أنفس�نا، وأن نتقي 
الله يف أبنائنا، الذين هم أمانة يف أعناقنا، وأن نراجع إيماَننا، فاإليمان 
ج�ذور تتغلغل يف القلب، وتمتد فروعها يف الس�لوك، وتبدو ثمراتها يف 
األخالق واملعام�الت، وهو ما نفقده يف مج�ال تربيتنا ألوالدنا. ندعو 
الل�ه يف هذا الش�هر الكريم أن نرى أطفالنا وقد اس�تقامْت أخالُقهم، 

وحسنت أحوالهم، وصلحت رسائرهم.

 القاضي علي كمال
إذا كانت القاعدة القانوني�ة ترمي اىل توفري الحماية ملصالح 
املجتمع وحقوق افراده كهدف اساس فان الوسائل واالليات 
التي يعتمد عليها املرشع لحمايتها من خالل القانون تختلف 
فيم�ا بينها وفقاً لطبيعة هذه الحقوق واملصالح فقد تصبح 
العالنية وسيلة تسخر لحماية هذه املصالح بينما عىل العكس 
من ذلك قد تنفع الرسية اسباغ الحماية لها مما يدعو املرشع 
اىل التعوي�ل عليها اذ ربما تتس�بب العالني�ة بالرر لصالح 
الحق يف بعض الحاالت االمر الذي يجد املرشع يف الكتمان خري 

طريقة يحقق من خاللها الحفاظ عىل املصالح والحقوق.
 لذل�ك يعد االلت�زام باملحافظة ع�ىل االرسار الوظيفية وعدم 
إفشائها من الواجبات املهمة امللقاة عىل عاتق املوظف واملكلف 
بخدم�ة عامة وبرصف النظر عن طبيع�ة عمل او اهمية اية 
وظيف�ة حكومية عامة فانها ال بد م�ن احتوائها عىل الكثري 
من الوثائق واملعلومات والبيانات التي تنطوي عىل العديد من 
االرسار املهمة حيث يطلع عليها املوظف بحكم عمله اليومي 
ولوال مرك�زه الوظيفي ملا اتيحت ل�ه امكانية االطالع عليها 
ومعرفته�ا وس�واء اكانت تل�ك االرسار عىل الصعي�د الطابع 
الش�خيص اي املتصل�ة بافراد املجتمع الذي�ن لديهم مصالح 
يف التعامل مع ش�اغل الوظيفة مثل االرسار املتعلقة بالوضع 
امل�ايل او الدعاوى او الضم�ان االجتماعي ونحو ذلك ام كانت 
تل�ك االرسار الوظيفي�ة راجع�ة - وهو الغال�ب - اىل الصعيد 
العام او العميل وهي االرسار ذات العالقة بنشاط املؤسسات 
الحكومية والجهات االدارية التي تأخذ املصلحة العامة الحظ 
األوف�ر منها كونها ترج�ع بالنفع عىل املجتم�ع بأرسه مثل 

األرسار املتعلقة باألنشطة االدارية او املالية او األمنية.
إن االلت�زام بكتم�ان األرسار الوظيفي�ة ب�دا واجب�اً اخالقياً 
اقتضت�ه مب�ادئ ال�رشف واالمان�ة قب�ل كل يشء فالكتمان 
يك�ون فضيل�ة اذا حصل يف ام�ور تتطلب عدم إفش�ائها الن 
املصلحة املعتربة تس�توجب عدم إظهارها للغري ملا قد يرتب 
عىل إفشاء هذه االرسار من الرار بمصالح الدولة واالفراد 
فمن اخط�ر االمور عىل الدولة افش�اء أرساره�ا، وقد تكون 
االرضار الناجمة عن كش�ف االرسار الوظيفية افدح من تلك 
التي ترتب عىل افش�اء االرسار الشخصية بسبب جسامتها 
واتس�اع نطاقه�ا وم�ن هن�ا حرص�ت الكث�ري من ال�دول يف 
ترشيعاته�ا الوضعية ع�ىل تجريم افش�اء األرسار الوظيفية 
ضمن النص العام الوارد يف قانون العقوبات وكذلك التش�ديد 
ع�ىل وج�وب كتمانه�ا يف القوان�ني والتعليم�ات الخاص�ة 
بالوظيف�ة يف الدول العربية واالجنبية ورصدت لهذا الس�لوك 
الجزاءات املناس�بة حس�ب اهمي�ة الرس الذي يتم إفش�اؤه. 
اذ يعد فعل االفش�اء س�لوًكا مجرماً بموج�ب احكام قانون 
العقوبات حيث ان االلزام القانوني بحفظ األرسار الوظيفية 
يقع ع�ىل عاتق املوظف او املكلف بخدمة عامة فمن الواجب 
ان يحاف�ظ ه�ؤالء عىل جمي�ع األرسار التي يطلع�ون عليها 
س�واء أكانت موثقة بشكل تحريري أم بشكل الكروني بغية 
ضمان نزاهة العمل الوظيفي وس�ريه بش�كل س�ليم ومنع 
االرضار باملصال�ح االجتماعية فاملوظف الذي يديل للصحافة 
بمعلوم�ات او وثائق غري مرصح بنرشه�ا او يف حالة قيامه 
االحتف�اظ بأص�ول بع�ض األوراق الرس�مية وع�دم مراعاة 
مصلح�ة الدول�ة واملواطن معاً يع�د مخالف�اً لواجب كتمان 
األرسار الوظيفي�ة إذ أن املرشع الجنائي يس�تأثر باهتمامه 
يف النص�وص الجزائي�ة أمرين: االول يتمث�ل يف املحافظة عىل 
س�المة كيان الدولة واملجتمع والثاني يتمثل يف عدم التفريط 
باص�ل حقوق االفراد وحرياتهم بحي�ث تكون هناك مواءمة 
ب�ني هذي�ن االمرين ومن ثم تتط�رق هذه الدراس�ة اىل بيان 
مفه�وم االرسار الوظيفي�ة وكذل�ك يس�أل امللت�زم بكتم�ان 
االرسار انضباطي�ًا لكونه قد خالف احدى واجباته الوظيفية 
كم�ا يمك�ن ان تلحقه املس�ؤولية املدنية وذل�ك بتعويض ما 
تسبب به من الرر املادي او املعنوي الذي تطالب به دائرته 
الرس�مية بعد اللجوء للمحاكم اذا ترتب عىل افش�اء االرسار 
رضر ما م�ع بيان نطاق واجب حفظ ارسار الوظيفة ومداه 
الن تقري�ر االلت�زام بعد افش�اء تل�ك االرسار لي�س بقاعدة 
مطلقة فهناك حاالت استثنائية يباح فيها االفشاء ملسوغات 

تقتضيها املصلحة االجتماعية.
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