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»االمام احلسني)عليه السالم(«

من لم يجعل اهلل
 له من نفسه واعظاً فإن مواعظ الناس

 لن تغني عنه شيئاً 

ص3تأين بتحرير أيمن املوصل: إخراج املدنيني أوال.. والسيطرة عىل »االنغامسيني« والبطش بقادة اإلرهاب

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4استمرار غارات مرص عىل ليبيا حتى القضاء عىل اإلرهاب يف درنة

إسـرائيـل تـبـنـي مـديـنـة تـحـاكـي قـريـة لـبـنـانـيـة لـمـواجـهـة حـزب اهلل

الدفاع الربملانية تتحدث عن زج عنارص لـ »داعش« ببغداد وتدعو إىل التنسيق بني األجهزة األمنية

العراق حيرس احلدود مع سوريا بـ »خندق« و »ساتر«
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

بعد اعالن وصول�ه اىل الحدود العراقية 
الس�ورية، كش�فت قيادة الحشد الشعبي 
ع�ن البدء بتحص�ن مواقعه ع�ى الحدود 
من خ�الل حفر خن�ادق واقامة الس�واتر 
الرتابية ورفع ومعالجة العبوات الناس�فة 
واملتاخم�ة  املح�ررة  الق�رى  يف  وااللغ�ام 
للحدود. ورشعت قوات الحش�د الش�عبي 
ببناء الس�واتر الرتابية وحفر الخنادق بن 
الحدود العراقية السورية بدًء من قرية ام 
جريص غرب سنجار بغرب املوصل.واشار 
الحش�د الش�عبي يف تقرير اىل ان الهندسة 

العس�كرية التابع�ة للحش�د ق�د »رشعت 
بحفر الخنادق وبناء الس�واتر بن الحدود 
العراقية السورية بدًء من قرية ام جريص 
غرب سنجار نزوال باتجاه القرى الجنوبية 
املتاخم�ة للرشيط الح�دودي بن البلدين« 
تأمين�ا للح�دود وقط�ع تواصل ام�دادات 
تنظيم داعش فيهما. وكان الحشد الشعبي 
اعل�ن يف 24 م�ن الش�هر الح�ايل إنط�الق 
الصفح�ة الثاني�ة م�ن عملي�ات »محمد 
رس�ول الله الثانية« لتحري�ر ما تبقى من 
مناطق غ�رب القريوان والبعاج وصوال إىل 
الحدود العراقية الس�ورية حيث حقق هذا 
الهدف باملرابطة عى هذه الحدود. وأمس 

الثالث�اء، بارشت قوات الحش�د الش�عبي 
ايض�ا برفع ومعالج�ة العبوات الناس�فة 
واملتاخم�ة  املح�ررة  الق�رى  يف  وااللغ�ام 
للحدود العراقية الس�ورية. واطلق الحشد 
الي�وم الس�ادس م�ن الصفح�ة الثاني�ة 
لعملي�ات لتحري�ر قضاء البع�اج والقرى 
املحيط�ة به غرب املوصل. واكد ابو مهدي 
املهندس، القائد امليداني للحش�د الشعبي، 
ان عمليات الحش�د مستمرة حتى تطهري 
الرشي�ط الح�دودي م�ع س�وريا وتأمينه 

بالكامل من تنظيم »داعش«.

التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ال�وزراء  أس�تغرب رئي�س مجل�س 
القائ�د الع�ام للق�وات المس�لحة حيدر 
العبادي، أمس الثالثاء، من التصريحات 
التي تدعو الى حكوم�ة طوارئ، مؤكداً 
ان االنتخاب�ات س�تجري ف�ي وقته�ا، 
وفيما تح�ّدث ع�ن الخروق�ات األمنية 

دع�ا  بغ�داد،  العاصم�ة  ضرب�ت  الت�ي 
الكتل السياس�ية إلى االلت�زام بالوحدة 

الوطنية.
وق�ال رئيس الوزراء حي�در العبادي 
ف�ي المؤتم�ر الصحفي االس�بوعي ان 
»الخ�رق االمن�ي الذي حصل ف�ي بغداد 
ال يمك�ن عده انهياراً بق�در ما هو خلل 
استخباري”، متهماً بعض االصوات -لم 

يس�مها- بانها تعطي االرهاب أكبر من 
حجمه، مبيناً ان االرهاب يريد ان يحقق 

نصرا اعالمياً ونفسياً«.
وأشار العبادي الى ان »االرهاب ليس 
ل�ه القدرة عل�ى المواجهة ف�ي الميدان 

لذلك يلجأ إلى االعمال االرهابية«.

التفاصيل ص3

كوريا الشاملية تعلن 
نجاح جتربتها الصاروخية 

وسط إدانات دولية

ترامب زار الرشق األوسط 
لتطبيـع العالقـات بني دول 

اسالمية وارسائيل

زيـن الـعـراق
تطلـق محـلـة »رمضـان 

يا زين أيامك«

رئيس مانشسرت سيتي 
ينهي اجلدل حول مصري 

أجـويـرو

احلشد الشعيب رصد »حتركات مشبوهة« للقوات االمريكية على الشريط احلدودي وحذر من التصادم
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هـيـومـن رايـتـس: 90 ألـف مـنـزل بـالـقـدس »مـهـدد بـالـهـدم«التغيري توجه حتذيرا لبارزاين: إياك من التدخل باختيار خليفة نوشريوان مصطفى
االحتادية: مصادقة الربملـان عىل »اصالحـات العبـادي« ليسـت تفويضـا احلكيم حيذر من »شيوع االحلاد« ويدعو ملواجهتـه بـ »الفكـر«

االحتـاد األوربـي حيـاول جـر اردوغـان 
إلـى مـفاوضات نــاجعـة

العبادي يتحدث عـن »تقصيـر« يف اإلعـالم 
احلكومـي ويوجـه بوضع ضوابط

استقالة »مدير االتصاالت« يف البيت األبيض
        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقال مدير االتصاالت في البيت األبيض 
مايك دوبكي بعد مرور 3 أشهر فقط على توليه 

منصبه.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد عين دوبكي 
من أجل إعادة صياغة االس�تراتيجية اإلعالمية 

داخل البيت األبيض.
وتفيد األنباء بأنه وفقا لتلك الت�����عديالت 
س�يحتف����ظ الناط���ق باسم البيت األبيض 
ش�ين سبايس�ر بمنصبه لكن�ه س�يع�����قد 

مؤتمرات صحفية بوتيرة أقل.
السياس�ة  س�ئم  ق�د  ترام�ب  أن  وُيعتق�د 
اإلعالمية التي يتبعها البيت األبيض حاليا، وأنه 
طرح فكرة إلغاء اإليجاز الصحفي اليومي على 

أن يعقد مؤتمرا بنفسه كل أسبوعين.
ول�م يعلن البي�ت األبيض بعد من س�يخلف 

دوبكي.
وقدم دوبكي اس�تقالته في 18 أيار، بحسب 
أكسيوس نيوز، وهو الموقع اإلخبار الذي كان 

أول من نشر خبر استقالته.
ول�م يع���م�ل دوب�ك����ي ف�ي الحمل�ة 

االنتخ���ابي�ة لترامب، ول�م ُينظر إليه على أنه 
من الموالين له.

وقال�ت مستش�ار البي�ت األبي�ض كيلي�ان 
كون�واي إن دوبك�ي وافق�ت عل�ى البق�اء في 
المنصب حتى يعود ترامب من جولته الخارجية 
األول�ى التي ش�ملت منطقة الش�رق األوس�ط 

وأوروبا.
وأضافت ف�ي تصريحات لقناة فوكس نيوز 
األمريكية: »عب�ر عن رغبته في أن يغادر البيت 
األبيض، وأشار بش�كل واضح إلى أنه سينتظر 

حتى تنتهي رحلة الرئيس الخارجية«.
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جمـلـس الـوزراء يلغـي شـرط »الكفيـل« بمشـروع »بسـمـايـة«
ويناقل 25 مليار من النقل.. ويتخذ قرارا بشأن البطاقة الوطنية
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العبادي يتحدث عن »تقصري« يف اإلعالم احلكومي ويوجه بوضع ضوابط 
        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئيس ال�وزراء حي�در العبادي بوض�ع ضوابط 
لاع�ام الحكوم�ي ومعالج�ة تقص�ره يف التواص�ل مع 
ال�وزراء مه�دي  الع�ام ملجل�س  الجمهور.وأك�د األم�ن 
الع�اق عىل أهمي�ة وضع أطر وضواب�ط ومعاير لألعام 
الحكومي.واش�ار الع�اق بحس�ب بي�ان لامان�ة خ�ال 
ترؤسه اجتماعا حرضه رئيس شبكة االعام العراقي عيل 
الش�اه ومدراء االعام يف الوزارات واملؤسسات العراقية، 
ال�ذي نظمه مكتب االعام واالتص�ال الحكومي يف األمانة 
العامة ملجل�س ال�وزراء، ان رئيس مجلس ال�وزراء وجه 
بتحدي�د اطر لقطاع االعام الحكوم�ي، بوصفه جزءاً من 
قطاع االعام، ومغذي للوس�ائل اإلعامية، مع االخذ بنظر 
االعتب�ار مواجهة االنتق�ادات التقويمي�ة والجارحة التي 
وجهت اليه، واتهامه بالقصور يف أداء رس�الته والتواصل 

مع الجمهور عىل املستويات عامة«.
واعت�ر األم�ن الع�ام ملجل�س ال�وزراء »عملية وضع 
مدون�ة ومعاير لألعام الحكومي، س�احا فعاال ملحاربة 
الفس�اد، وكشف الغطاء عن املفس�دين« مبينا »انها تعد 

وثيقة هامة عند عرض أولئك عىل القضاء«.

وأضاف ان »املدونة ستس�هم يف توفر الفرصة لتوحيد 
الخطاب اإلعام�ي الحكومي وتحس�ينه، لعكس حقيقة 
اإلنج�ازات الحكومية، والتح�والت التي تش�هدها الدولة 

واملجتمع«.
وأك�د الع�اق »أهمي�ة اخض�اع الرس�ائل اإلعامي�ة 
الحكومية للمهنية والدقة واملصداقية والحقيقة، وتجنب 
االث�ارة، واح�رام الجمه�ور، واالبتع�اد ع�ن اس�تخدام 
العب�ارات واملف�ردات الت�ي تس�بب االلتباس يف الرس�ائل 
اإلعامية، فضاً عن توضيح املواقف السياسية للحكومة، 
ورؤية رئيس مجلس الوزراء والوزراء واملسؤولن يف إدارة 

وزارتهم ومؤسساتهم«.
اىل ذلك حددت مديرة مكتب االعام واالتصال الحكومي 
يرسى كريم محس�ن اهم النقاط الت�ي تضمنتها املدونة 
منها »أهمية تنسيق وتنظيم اعمال املؤسسات الحكومية 
بش�كل يضمن تفعيل نظام اعامي قوي يواكب التحوالت 
املع�ارصة ويس�تعيد القدرة عىل تقديم رس�ائل الحكومة 
اىل املواطنن«.ودع�ا الع�اق يف خت�ام االجتم�اع اىل اعداد 
مس�ودة ملدونة اعام الحكومي، تكون دليا للمؤسس�ات 
الحكومية، وتنظم الفعاليات، واالنتقال اىل مرحلة جديدة 

من االعام الحكومي العراقي.

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس لجن�ة األمن والدفاع النيابي�ة حاكم الزاميل 
إىل التنس�يق ب�ن األجه�زة األمنية الن تنظي�م داعش دفع 
بعنارصه ملهاجمة بغداد، فيما أعلنت مؤسس�ة الش�هداء 
عن انجاز أول قاعدة بيانات منذ العام 2003 لحرص شهداء 

االرهاب والعمليات العسكرية.
وقال رئيس لجنة األمن والدف�اع النيابية حاكم الزاميل 
ان »ل�كل م�ن وزارة الداخلي�ة وعملي�ات بغ�داد واجب�ات 
أمنية معين�ة، فعمليات بغداد تق�وم بعملياتها وواجباتها 
حت�ى وان كان املل�ف األمني بي�د وزارة الداخلي�ة«، مبينا 
ان »ال�وزارة تحتاج إىل قطعات من الجيش، لكن التنس�يق 
والتع�اون املش�رك ب�ن الداخلي�ة وعمليات بغ�داد كفيل 
بإنه�اء أي تداخل يف العم�ل«. وأضاف، ان�ه »اليوم نحتاج 
إىل جمي�ع األجه�زة األمنية، وأي جهة تمس�ك امللف األمني 
يجب ان تنس�ق م�ع باقي األجهزة األخرى«. وأش�ار اىل ان 
»الجميع يعلم بان داعش بعد خس�ارته يف املوصل، زج كل 
عنارصه وإمكانياته للعم�ل يف بغداد، ويتم العمل من قبل 
االس�تخبارات عىل متابعتهم«، الفتا إىل ان »االس�تخبارات 
ل�م تحدد بالضب�ط النق�اط واملضافات والعج�ات الناقلة 
لإلرهابين والسيارات املفخخة«. وشهدت العاصمة بغداد 
تفجرين بسيارتن مفخختن، استهدفت إحداهما تجمعا 
للعوائل بالقرب من مرطبات الفقمة يف الكرادة خارج وسط 
العاصمة بغداد، وأس�فرت عن مقتل وإصابة 58 ش�خصاً 
واحراق 7 سيارات، باإلضافة إىل وقوع أرضار مادية، فيما 
استهدفت الثانية دائرة التقاعد العامة، وأدت إىل سقوط 50 

شخصاً بن قتيل وجريح من مدنين ومنتسبن أمنين.
بدورها، أعلنت مؤسس�ة الشهداء عن انجاز أول قاعدة 
بيانات منذ العام 2003 لحرص ش�هداء االرهاب والعمليات 
العس�كرية، فيما أكدت استعدادها لتش�كيل لجان بمدينة 

املوصل الستقبال طلبات ذوي الشهداء فيها.

وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة ش�هداء وضحاي�ا االرهاب يف 
املؤسس�ة، ط�ارق فرم�اي املن�دالوي يف ترصي�ح اوردت�ه 
صحيف�ة “الصب�اح” إن دائرته “وبالتنس�يق مع الجهات 
واملؤسس�ات الحكومية الس�يما وزارتي الداخلية والدفاع، 
انج�زت اول قاعدة بيانات منذ العام 2003 لحرص ش�هداء 
االرهاب والعمليات العس�كرية والذي يندرج ضمن برنامج 
)الحوكمة االلكرونية(”. وأضاف أن “تلك القاعدة ستوفر 
جميع البيانات املتعلقة بأي ش�هيد سواء كان عسكريا او 
مدنيا، موظفا كان او كاسبا ومن خال قاعدة بيانات عىل 
قرص )CD( لدى املؤسس�ة بما يسهل منح تأييد الشهادة 
لذويه بما يسهم يف تخفيف العبء عنهم، مؤكدا ان مؤسسة 
الش�هداء س�تكون الجهة الوحي�دة املخمولة بمن�ح تأييد 
االستشهاد. وافصح املندالوي عن “تشكيل املؤسسة ل� 22 
لجنة فرعية الس�تقبال  املعامات املروجة من ذوي شهداء 
العملي�ات االرهابي�ة، وتحديد حج�م االرضار التي تخلفها 
العمليات االرهابية”، منوها بأن “كل لجنة تتكون من قاض 
وممثل�ن من وزارات: الدف�اع والداخلي�ة والصحة اضافة 
اىل مجالس املحافظات وممثلن عن مؤسس�ة الش�هداء”. 
واوضح أن “كل لجنة ستصدر قرار الشمول بعد التأكد من 
املعلوم�ات الواردة يف املعاملة ورفعه�ا اىل املديريات”، الفتا 
اىل ان “تلك اللجان موزعة بواقع اربع يف العاصمة، وثاث يف 
دياىل، والع�دد ذاته يف صاح الدين، واثنتن يف االنبار، فضا 
ع�ن لجنة واح�دة يف كل م�ن محافظ�ات: النجف االرشف 
وكرباء املقدسة وواسط واملثنى وميسان والديوانية وبابل 

وذي قار وكركوك”.
وأكد املندالوي، أن مؤسس�ته “تستعد لتشكيل اكثر من 
لجنة يف مدينة املوصل بعد تحرير جزء كبر منها، من اجل 
ان يت�م ش�مولهم بقانون املؤسس�ة ومنحه�م االمتيازات 
املخصص�ة له�م وف�ق القان�ون، فضا عن تش�كيل لجان 
تتمحور مهمته�ا بتحديد حجم االرضار ورفعها اىل االمانة 

العامة ملجلس الوزراء بغية تعويض املترضرين مادياً”.

مؤسسة الشهداء تعلن إنشاء »أول« قاعدة بيانات لضحايا اإلرهاب والعمليات العسكرية

الدفاع الربملانية تتحدث عن زج عنارص لـ »داعش« ببغداد وتدعو إىل التنسيق بني األجهزة األمنية

       بغداد / المستقبل العراقي

رأى النائ�ب ع�ن ائتاف دول�ة القان�ون عباس 
البيات�ي، أمس الثاثاء، أن تأجيل انتخابات مجالس 
املحافظ�ات أصبح »أمرا واقعيا«، مش�را إىل وجود 
ثاث�ة أس�باب تجع�ل تأجي�ل االنتخاب�ات إىل العام 

املقبل أمرا »ال مفر منه«.
وق�ال البيات�ي إن »هن�اك ثاثة أس�باب توجب 
عىل الرملان والقوى السياس�ية م�ن خالها تأجيل 
انتخابات مجالس املحافظات من شهر أيلول املقبل 
إىل ع�ام 2018«، مبين�ا أن »الس�بب األول هو عدم 
ترشيع قانون انتخاب�ات مجالس املحافظات حتى 
اللحظ�ة والثاني ه�و الرغبة الش�ديدة ل�دى الكتل 

السياسية بتغير مفوضية االنتخابات الحالية«.
وأض�اف البيات�ي، »أما الس�بب الثال�ث فهو أن 
الكتل السياس�ية حتى اللحظة لم تنشئ تحالفاتها 
االنتخابية ولم تتفاهم عليها، وهذا دليل رغبتها بأن 
تكون انتخابات الرملان واملحافظات يف شهر نيسان 
م�ن العام املقب�ل«، الفت�ا إىل أن »تأجي�ل انتخابات 

مجالس املحافظات أصبح أمرا ال مفر منه«.
وأك�د أن »التأجيل بحاجة إىل قرارين من مجلس 
النواب األول بتحديد املوعد املقبل لانتخابات واآلخر 
بمص�ر املجال�س املحلي�ة الحالي�ة، فهل س�تبقى 
لتمارس أعمالها أو سيتم حلها وتخضع املحافظات 

واملحافظن لرقابة مجلس النواب«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن عض�و مجلس االنب�ار فهد الراش�د، أمس 
الثاث�اء، أن 15 عض�وا بمجل�س املحافظ�ة علقوا 
حضوره�م يف جلس�ات املجلس، عازين الس�بب اىل 
الخافات السياس�ية.  وقال الراش�د إن »15 عضوا 
جلس�ات  يف  حضوره�م  عقل�وا  االنب�ار  بمجل�س 
مجلس األنبار«. وأضاف الراش�د، أن »الس�بب وراء 
تعليق حضوره�م حتى ال يكونوا طرف�اً بالنزاعات 
والخاف�ات السياس�ية الت�ي تش�هدها محافظ�ة 
األنب�ار«. يذك�ر أن هن�اك خافات سياس�ية كبرة 
ب�ن الكتل داخل مجلس األنب�ار، األمر الذي انعكس 
س�لبا عىل عودة االستقرار للمناطق املحررة وتوفر 

الخدمات فيها.

دولة القانون تكشف عن »ثالثة أسباب« تستوجب 
تأجيل انتخابات جمالس املحافظات 

15 عضوًا بمجلس األنبار يعلقون 
حضورهم جللسات املجلس

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئي�س مجل�س محافظة دي�اىل عيل الداين�ي، أمس 
الثاثاء، عن إصدار وزير الدفاع عرفان الحيايل قرارا »أنقذ« 120 
أرسة من الترشد ش�مال رشق املحافظة، فيما أشاد ب�«املوقف 

اإلنساني« للوزارة يف حرصها عىل األهايل.
وق�ال الدايني إن »وزي�ر الدفاع عرفان الحي�ايل اصدر قرارا 
عاجا بإعطاء الضوء األخرض لعودة 120 أرسة إىل مجمع قرب 
معس�كر املنصور )45كم شمال رشق ب عقوبة( كانت قد نزحت 

بعد أحداث حزيران 2014«.
وأضاف الدايني أن »املجمع عائد ملعسكر املنصور باألساس 
وضي�ق الح�ال هو م�ن دفع األرس للس�كن به خال الس�نوات 
املاضية«، الفتا إىل أن »قرار الوزير أنقذ األرس من الترشد كونها 

تعيش حاليا وضعا إنسانيا مأساويا«.
وأشاد الدايني ب�«املوقف اإلنساني ل وزارة الدفاع يف حرصها 
عىل األهايل واالس�تجابة العاجلة من قبل وزيرها يف إعادة األرس 
مع تعهد األخر بإخاء املس�اكن فور الطل�ب منها إذا ما كانت 

هناك حاجة ملحة لذلك«.
يش�ار إىل أن العديد من األرس س�كنت بعد 2003 يف منشآت 
ومس�اكن عائ�دة ل�وزارة الدف�اع اغلبه�ا م�ن األرس الفق�رة 

واملهجرة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد رشط�ة محافظة ميس�ان، العميد ن�زار موهي 
الس�اعدي، أم�س الثاث�اء، إلقاء القب�ض ع�ىل 17 متهما من 

املطلوبن للعدالة يف قضايا تهديد والقتل.
وقال الس�اعدي، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »مف�ارز مركز رشط�ة الصدر التابع إىل قس�م رشطة 
حطن وبالتع�اون مع قوة من فوج املهمات الخاصة ودوريات 
النجدة ومكافحة اإلجرام واملتفجرات، تمكنت من إلقاء القبض 
ع�ىل 5 من املطلوبن وفق املادة )432( جرائ�م التهديد، وإلقاء 
القب�ض ع�ىل 3 مدانن بجرائ�م مختلفة من قب�ل مفارز مركز 

رشطة الحسن التابع إىل القسم املذكور اعاه«.
وأض�اف، ان »مف�ارز مراك�ز قس�م رشط�ة ع�يل الغرب�ي 
تمكن�ت من خ�ال تنفيذ عملية أمنية من إلق�اء القبض عىل 6 
من املطلوب�ن للعدالة، والقبض عىل مته�م مطلوب وفق املادة 
)443( جرائ�م الرسقات من قبل مف�ارز مكتب مكافحة إجرام 

حطن التابع إىل قسم مكافحة اإلجرام يف رشطة ميسان
وأوض�ح ان »مف�ارز مركز رشط�ة الزهراء التابع إىل قس�م 
رشطة قضاء املجر الكبر تمكنت من إلقاء القبض عىل متهمن 
اثن�ن احدهم�ا مطلوب وفق امل�ادة )405( ال�رشوع بالقتل، و 

األخر وفق املادة ) 413( جرائم اإليذاء العمد«. 
وأعلن�ت قيادة رشطة محافظة ميس�ان، االس�بوع املايض، 
الق�اء القبض ع�ىل متهمن مطلوبن بته�م مختلفة يف مناطق 

من املحافظة.

جملس دياىل يكشف
 عن قرار وزاري »أنقذ« 120 أرسة 

مـن الـتـشـرد

مـيـسـان: اعـتــقـال 17 مـتـهـمـًا 
بـالـقـتـل والـتـهـديـد 

       بغداد / المستقبل العراقي

أكدت املحكمة االتحادي�ة العليا، أمس الثاثاء، 
ان تصويت مجلس النواب بالقرار 15 لسنة 2015 
عىل قرار مجلس الوزراء املرقم 307 لس�نة 2015 
بمس�مى »حزمة اإلصاح�ات« ال يعن�ي تفويضاً 
للصاحي�ات، الفتة إىل أنها بمنزلة املصادقة عليها 

رشيطة اتفاقها مع الدستور والقوانن النافذة.
وقال�ت املحكم�ة يف بي�ان، تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه«، ان »املحكم�ة االتحادية 

العلي�ا عقدت جلس�تها برئاس�ة الق�ايض مدحت 
املحمود وحض�ور جميع أعضائه�ا، بعد ان تلقت 

طعناً بقرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2015«.
وتاب�ع، أن »املدع�ي اعتر هذا الق�رار تفويضاً 
من مجلس النواب لصاحيات�ه إىل مجلس الوزراء 
ال�ذي اصدر حزم�ة إصاحات بالقرار 307 لس�نة 
2015، وق�ال إن هذا يتعارض مع مبدأ الفصل بن 

السلطات الواردة يف املادة 47 من الدستور«.
وأش�ار إىل أن »املحكمة وجدت أن قرار مجلس 
النواب ج�اء للمصادقة عىل ق�رار مجلس الوزراء 

واشرط لنفاذها أن تكون وفقاً للدستور والقوانن 
الناف�ذة«. ولف�ت إىل »إمكاني�ة أي مواطن الطعن 
بالق�رارات الناتج�ة ع�ن املصادقة أم�ام املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا أو أي محكم�ة مختصة متى ما 
وج�د فيها مخالفة للدس�تور أو القوانن«، منوها 
إىل أن »املحكمة قررت رد الدعوى ألنها ال تستند إىل 
الدستور«. وكان مجلس النواب، قد صوت يف 11 آب 
2015، باإلجماع، عىل ورقت�ي اإلصاح الحكومية 
والنيابية املقدمة من رئيس الوزراء حيدر العبادي 

ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

االحتادية: مصادقة الربملان عىل »اصالحات العبادي«
 ليست تفويضًا

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحالف 
الوطن�ي من ش�يوع ظاه�رة االلح�اد يف املجتمع 
الع�راق، الفتاً إىل ان هن�اك ممتعضن ومترضرين 
من تمس�ك املجتمع العراق�ي بثوابته الدينية ومن 
عاقت�ه بالله س�بحانه وتعاىل، داعي�ا اىل مواجهة 
هذه االفكار الدخيلة عىل املجتمع بالفكر والرضب 
بيد من حدي�د عىل داعمي ومش�غيل هذه االفكار 

وتعرية االس�اليب الت�ي يعتمدونه�ا يف نرش هذه 
االفكار .

وقال الحكيم، يف االمس�ية الرمضانية الثالثة يف 
مكتبه ببغداد، ان مواجهة داعش ال تعني التهاون 
يف مواجه�ة ه�ذه الظواهر ومنها ش�يوع تعاطي 
املخ�درات، مح�ذرا م�ن منهجي�ة معتم�دة لنرش 
ه�ذه االفة عر بيعها باس�عار زهيدة للوصول اىل 
حد االدمان وباس�عار ارخص من دول منشئها يف 

الدول التي تزرع فيها هذه االفات.

واش�ار الحكيم اىل خطورة الرش�وة يف املجتمع 
كمصداق م�ن مصاديق الظلم خاص�ة اذا رضبت 
الرش�وة احد مفاصل القض�اء، فضا عن خطورة 
الربا وكتم الش�هادة اذا استوجب املحل االدالء بها 
والبوح بالش�هادة ان كان املحل محل س�ر، مبينا 
ان العطاء يولد املحبة وهن�اك من تهواهم االفئدة 
وال تراهم وتلب�ي نداءهم كما حدث هذا مع فتوى 
الجهاد الكفائي لامام السيستاني التي لباها مئات 

االالف دفاعا عن العراق وشعبه ومقدساته.

احلكيم حيذر من »شيوع االحلاد« ويدعو ملواجهته بـ »الفكر«

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت حرك�ة التغي�ر الكردية، 
ام�س الثاثاء، الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني ال�ذي يتزعم�ه رئيس 
واليت�ه  املنتهي�ة  كردس�تان  اقلي�م 
التدخ�ل يف  مس�عود بارزان�ي، م�ن 
اختي�ار زعيم للحركة خلف�ا للراحل 
نوش�روان مصطف�ى ال�ذي توىف يف 

محافظة السليمانية قبل ايام.

وق�ال عضو عن الحركة ش�رين 
رض�ا ان »قرار اختي�ار زعيم لحركة 
التغير مرك لقادة الحركة وال يمكن 
لألح�زاب الكردية وبارزان�ي التدخل 
الختي�ار زعيما للحرك�ة«، مبينة ان 
»الحركة يف طور اختيار رئيس جديد 
له�ا بع�د م�رور 40 ي�وم ع�ىل وفاة 
زعيمها الس�ابق«. وكش�فت النائبة 
الكردية، عن ثاث شخصيات مرشحة 
لتويل رئاسة الحركة هم )عمر السيد 

عيل ، قادر الحاج عيل ،عثمان الحاج 
عيل( وه�م من الش�خصيات البارزة 
واملرشحة لخافة املرحوم نوشروان. 
واش�ارت ايضا اىل ان “حركة التغير 
االق�رب اىل ح�زب االتح�اد الوطن�ي 
برئاسة جال طالباني خصوصا وان 
هن�اك اتفاقيات س�ابقة بن الحزب 
مفاتح�ات  ع�ن  فض�ا  والحرك�ة، 
عدي�دة لاندم�اج بينهم�ا«. وت�ويف 
نوش�روان مصطفى عن عمر ناهز 

73 عاماً يف مدينة السليمانية، شمال 
الع�راق وال�ذي كان اح�د مؤس�ي 
االتحاد الوطني الكردستاني، وشغل 
منص�ب نائ�ب االمن الع�ام لاتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني لغاي�ة العام 
2006 . وترك مصطفى بعدها العمل 
الس�يايس، ومن ث�م اس�س يف العام 
2009 حرك�ة التغير التي ش�اركت 
يف انتخاب�ات وحققت نتائج جيدة يف 

االنتخابات املحلية واالتحادية.

التغيري توجه حتذيرًا لبارزاين: إياك من التدخل باختيار 
خليفة نوشريوان مصطفى
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     بغداد / المستقبل العراقي

قرر مرصف الرشيد، الثالثاء، احتساب فائدة اعىل الصحاب االرصدة العالية يف فروعه 
كافة، مبينا ان الخطوة تأتي من اجل زيادة االيداعات واستثمار الفائض.

وقال املرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان »مجلس ادارة املرصف 
واف�ق عىل زيادة نس�بة الفائدة عىل ارصدة حس�ابات التوفري الت�ي تبلغ 50 مليون 

دينار عراقي فما فوق«، مشريا اىل ان »الفائدة ستصل عىل هذه املبالغ اىل %5 ».
واض�اف ان »ه�ذه الخط�وة تأتي م�ن اجل زي�ادة االيداع�ات واس�تثمار الفائض 
واس�تقطاب اك�ر عدد م�ن الزبائن«، مبينا انه »س�بق وان قرر الغاء رشط ش�اهد 

التعريف والرقعة الجغرافية لفتح حساب التوفري«.
يذك�ر ان معظم املواطن�ن يرفضون وضع اموالهم الخاص�ة يف املصارف الحكومية 
نتيج�ة قلة الفوائد التي تضعها املصارف الحكومية، اضافة اىل الروتن املتبع يف فتح 

الحساب.

مرصف الرشيد يقرر احتساب »فائدة أعىل« ألصحاب االرصدة العالية

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

بعد اعالن وصول�ه اىل الحدود العراقية 
الس�ورية، كش�فت قيادة الحشد الشعبي 
عن البدء بتحصن مواقعه عىل الحدود من 
خالل حفر خنادق واقامة السواتر الرتابية 
ورفع ومعالجة العبوات الناسفة وااللغام 

يف القرى املحررة واملتاخمة للحدود.
ورشعت قوات الحش�د الش�عبي ببناء 
الس�واتر الرتابي�ة وحف�ر الخن�ادق ب�ن 
الحدود العراقية السورية بدًء من قرية ام 

جريص غرب سنجار بغرب املوصل.
واشار الحش�د الشعبي يف تقرير اىل ان 
الهندس�ة العس�كرية التابعة للحش�د قد 
»رشعت بحفر الخنادق وبناء السواتر بن 
الحدود العراقية السورية بدًء من قرية ام 
جريص غرب سنجار نزوال باتجاه القرى 
الجنوبي�ة املتاخمة للرشيط الحدودي بن 
البلدي�ن« تأمين�ا للحدود وقط�ع تواصل 

امدادات تنظيم داعش فيهما.
وكان الحشد الش�عبي اعلن يف 24 من 
الش�هر الحايل إنط�الق الصفح�ة الثانية 
م�ن عمليات »محمد رس�ول الله الثانية« 
لتحرير ما تبقى من مناطق غرب القريوان 
العراقي�ة  الح�دود  إىل  وص�وال  والبع�اج 
السورية حيث حقق هذا الهدف باملرابطة 

عىل هذه الحدود.
وأم�س الثالثاء، بارشت قوات الحش�د 
الش�عبي ايضا برف�ع ومعالج�ة العبوات 
املح�ررة  الق�رى  يف  وااللغ�ام  الناس�فة 
واملتاخم�ة للح�دود العراقي�ة الس�ورية. 
واطلق الحشد اليوم السادس من الصفحة 
الثاني�ة لعملي�ات لتحري�ر قض�اء البعاج 
والق�رى املحيط�ة به غ�رب املوصل. واكد 
ابو مهدي املهندس، القائد امليداني للحشد 
الش�عبي، ان عملي�ات الحش�د مس�تمرة 
حتى تطهري الرشيط الحدودي مع سوريا 

وتأمينه بالكامل من تنظيم »داعش«.
وقال املهندس يف ترصيح له من الحدود 
العراقية السورية خالل العمليات الجارية 
هناك ان »قوات الحشد الشعبي وبمساندة 
ط�ريان الجيش تنف�ذ عمليات عس�كرية 

الرشي�ط  ع�ىل  املوص�ل  غ�رب  واس�عة 
الحدودي مع س�وريا محقق�ة انتصارات 

كبرية ضد تنظيم داعش االجرامي«.
وق�ال املهن�دس »عملياتن�ا مس�تمرة 
حتى تطهري املناطق الحدودية مع سوريا 
وتأمينها بش�كل ت�ام«. واضاف املهندس 
ان قوات الحشد الشعبي ستمسك االرض 
اىل جان�ب الجي�ش العراق�ي يف الرشي�ط 
لتف�ادي ع�ودة  الح�دودي م�ع س�وريا 

االرهابين اليها.
ويبل�غ ط�ول الح�دود العراقي�ة 605 
كيلومرتات. وارجع املهندس تأخر تحرير 
قض�اء تلعفر غ�رب املوص�ل إىل »قضايا 
سياس�ية وفنية« لم يوضح طبيعتها، إال 
أنه اكد أن القضاء محارص بش�كل كامل. 
وقال ان قوات الحش�د الش�عبي تحارص 
قض�اء تلعفر منذ اش�هر طويلة، الفتاً إىل 
ان م�ا يؤخر تحري�ر تلعف�ر قضايا فنية 

وليست سياسية فقط.
بدوره�ا، ح�ذرت كتائ�ب اإلم�ام عيل 
القوات االمريكية م�ن التصادم مع قوات 
الحش�د بع�د مواجهتمه�ا ع�ىل الح�دود 

العراقية السورية.
وق�ال القيادي يف الكتائب إياد الربيعي 
ان »تحري�ر املناطق القريب�ة من الحدود 
الس�ورية العراقي�ة هدفن�ا« ونس�عى اىل 
»تحري�ر املناط�ق املحص�ورة بن س�هل 

سنجار وصوالً اىل الحدود«.
وأضاف بان “الحدود السورية العراقية 
من�ذ ع�ام 2003 ولغاي�ة اآلن كانت ممراً 
لدخ�ول األرهابي�ن اىل الع�راق ، وزعزعة 
أمن املناطق الغربية وبغداد«، مضيفاً  أنه 
»ينص�ب تركيزنا اآلن عىل مس�ك الحدود 
السورية، واذا اعرتضتنا القوات األمريكية 
فس�نواجهها«، وتابع » نحن مس�تعدون 
ملواجه�ة اي ق�وة تعرتض أم�ن العراق«. 
وأش�ار اىل ان »قواتن�ا تأتمر بأم�ر القائد 
العام للقوات املس�لحة وال سلطة للقوات 
األمريكي�ة او اي قوات دولي�ة اخرى عىل 
عملياتن�ا وكل ق�وة تم�س ام�ن الع�راق 
س�تواجه من الحش�د الش�عبي والجيش 

العراقي ككل«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ش�هدت عمليات تحري�ر الموصل 
في مرحلته�ا األخيرة تأني�اً من قبل 
القوات األمنية مع اقترابها من إعالن 
النصر بش�كل كامل، ك�ون المنطقة 
األخي�رة الت�ي حوصر به�ا »داعش« 
فيه�ا عدد كبي�ر من المدنيي�ن، األمر 
الذي استوجب الحفاظ على أرواحهم 

وتأمين ممرات آمنة لخروجهم.
وق�ال قائ�د الش�رطة االتحادي�ة 
الفري�ق رائ�د ج�ودت إن قواته أمنت 
خروج آالف المدنيين في عبر ممرات 
آمنة في المناطق التي تش�هد معارك 

في الجانب األيمن للموصل.
وأوضح الفريق جودت »عملنا على 
فتح عشرات الممرات االمنة وحررنا 
االف المدنيي�ن من قبض�ة الدواعش 
ودمرن�ا تحصينات الع�دو بالكامل«. 
وأضاف أن »قوات الشرطة االتحادية 
س�يطرت عل�ى ما تس�مى بمدرس�ة 
تدريب االنغماس�يين وف�رق االغارة 
الزنجيلي«.  للدواع�ش ف�ي منطق�ة 
ولفت إلى أن قواته المتوغلة في حي 
الزنجيلي تش�تبك م�ع عناصر داعش 
وتكبده�م  الضيق�ة  االزق�ة  وس�ط 
خس�ائر كبيرة«، مضيف�ا أن »كتائب 
الثقيلة  صواري�خ ك�راد والمدفعي�ة 
تقصف مقرات الدواعش ودفاعاتهم 
ف�ي الزنجيلي لتس�هيل تق�دم قوات 
المش�اة الخاص�ة«. وتمكنت القوات 
العراقية الخاصة من تحرير عش�رات 
العراقيي�ن المحتجزي�ن ل�دى تنظيم 

داعش بجبهة الموصل.
ق�وات جه�از  ان  وابل�غ مص�در 
مكافحة اإلرهاب نجحت بتحرير اكثر 
م�ن 380 مدنيا بينهم نس�اء وأطفال 

وكبار س�ن في ح�ي الزنجيلي غربي 
مدين�ة الموصل. واض�اف ان العملية 
تمت بع�د مع�ارك شرس�ة خاضتها 
الق�وات ضد تنظيم داع�ش اإلرهابي 
اس�تمرت ل�� 5 س�اعات متواصل�ة. 
اإلع�الم  خلي�ة  أعلن�ت  بدوره�ا، 
»إرهابي�اً«   17 الحرب�ي ع�ن مقت�ل 

وتدمي�ر ثالث عج�الت بقصف جوي 
اس�تهدف تجمعات لتنظيم »داعش« 
ف�ي نين�وى. وقالت الخلي�ة في بيان 
تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »طيران الجيش وجه ضربة 
جوية تس�تهدف عدة تجمعات تابعة 
لعصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة في تل 

فارس والبعاج و بادوش«.
وأش�ارت الخلي�ة إل�ى أن الضربة 
»أسفرت عن مقتل 17 إرهابياً وتدمير 
ثالث عجالت أحده�ا تحمل أحادية«. 
كما قال مس�ؤول في ح�رس نينوى 
إن ق�وات الح�رس اعتقل�ت زوجين 
قياديين في تنظيم داعش واوالدهما 

الثالث�ة في الس�احل األيم�ن لمدينة 
الموص�ل. وأوض�ح يحي�ى الطال�ب 
نائ�ب قائد ح�رس نين�وى  أن قوات 
الحرس تمكنت من القاء القبض على 
المدعو راض�ي ابراهيم حس�ين أحد 
قادة تنظيم داعش وزوجته القيادية 
في التنظيم وأوالده ال� 3 الذين كانوا 

يعملون فيما يسمى بديوان الحسبة.
وأض�اف أن قوات الحرس اعتقلت 
أف�راد األس�رة في منطق�ة 17 تموز 
ش�مال غرب�ي الموص�ل بن�اء عل�ى 
معلومات استخباراتية دقيقة تلقتها 

من مصادرها الخاصة.
وعلى الصعيد اإلنساني، قال يانس 

ليركا، المتحدث باس�م مكتب تنسيق 
الشئون اإلنسانية لألمم المتحدة، إنه 
منذ بدء العمليات العسكرية في غرب 
الموص�ل ف�ي 19 ش�باط الماض�ي، 
ف�ر ما يقرب م�ن 600 ألف مدني من 
غرب المدينة، في الوقت الذي ال يزال 
المدنيون يفرون. وأضاف ليركا، في 
مؤتمر صحفي في جنيف، أنه ال تزال 
هناك مخاوف إنس�انية كبيرة بشأن 
حماي�ة ما يقدر بنحو 180 ألف مدني 
م�ا زالوا ف�ي المناطق التي يس�يطر 
عليه�ا تنظي�م »داع�ش« بالموص�ل 
بم�ا ف�ي ذل�ك ف�ي منطق�ة المدينة 
الواقعة مباش�رة  القديم�ة واألحياء 
ش�مال المدين�ة القديم�ة. وأضح أنه 
م�ع ب�دء العملي�ات العس�كرية على 
القديم�ة واألحياء  مدين�ة الموص�ل 
المج�اورة في 26 و27 أي�ار الجاري 
م�ن  العراقي�ة  الحكوم�ة  طالب�ت 
المدنيي�ن الف�رار من ه�ذه المناطق 
على طول مم�رات أمنة، الفتا إلى أنه 
وعلى امتداد هذه المقاطع تم إنشاء 
تس�ع مناطق تجميع ونقاط حراسة 
ومواقع فح�ص، وتق�دم المنظمات 
اإلنس�انية مس�اعدات عاجلة فورية 
م�ن وجب�ات جاهزة ل�ألكل، ومياه، 
ومرافق الص�رف الصحي والخدمات 

الطبية.
وحذر المتحدث من أن االحتياجات 
اإلنس�انية والحاجة إل�ى الحماية ما 
زالت كبي�رة للغاية س�واء بالنس�بة 
لآلس�ر النازحة أو بالنس�بة للسكان 
المعرضين للخط�ر في المناطق التي 
جرى اس�تعادتها حديثا، والتي يمكن 
الوص�ول إليه�ا، منوه�ا ب�أن نقص 
مياه الش�رب النظيف�ة يمثل مصدر 

قلق كبير في مدينة الموصل.

احلشد الشعيب رصد »حتركات مشبوهة« للقوات االمريكية على الشريط احلدودي وحذر من التصادم

العراق حيرس احلدود مع سوريا بـ »خندق« و »ساتر«

تأمني ممرات آمنة خلروج »آالف السكان«.. ومكافحة اإلرهاب حيرر »400« مدني حمتجز

تأين بتحرير أيمن املوصل: إخراج املدنيني أوال.. والسيطرة عىل »االنغامسيني« والبطش بقادة اإلرهاب

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أستغرب رئيس مجلس الوزراء القائد العام 
للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمس الثالثاء، 
م�ن التصريح�ات الت�ي تدع�و ال�ى حكومة 
طوارئ، مؤك�داً ان االنتخابات س�تجري في 
وقته�ا، وفيما تحّدث ع�ن الخروقات األمنية 
الت�ي ضرب�ت العاصم�ة بغ�داد، دع�ا الكت�ل 

السياسية إلى االلتزام بالوحدة الوطنية.
وق�ال رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي في 
المؤتم�ر الصحف�ي االس�بوعي ان »الخ�رق 
االمن�ي الذي حص�ل في بغ�داد ال يمكن عده 
انهياراً بقدر ما هو خلل اس�تخباري”، متهماً 
بع�ض االص�وات -لم يس�مها- بانه�ا تعطي 
االره�اب أكبر من حجمه، مبين�اً ان االرهاب 

يريد ان يحقق نصرا اعالمياً ونفسياً«.
وأش�ار العبادي ال�ى ان »االرهاب ليس له 
القدرة على المواجهة ف�ي الميدان لذلك يلجأ 

إلى االعمال االرهابية«.
م�ن  اس�تغرابه  ع�ن  العب�ادي  وعب�ر 
التصريحات الت�ي تدعو الى حكومة طوارئ، 

مؤكداً في الوقت نفس�ه بانه ال احد يستطيع 
ان يغي�ر التوقيتات الدس�تورية واالنتخابات 

ستجري في وقتها.
ودعا رئي�س الوزراء، السياس�يين الى ان 
اليتحدث�وا ف�ي الغرف بش�يء وف�ي االعالم 

شيء اخر.
وق�ال العب�ادي أيض�اً »عندما يس�تهدف 
االره�اب االبرياء ف�ي بغداد يح�اول البعض 
تثبي�ط العزائ�م والمعنوي�ات ف�ي جبه�ات 
القت�ال«، مؤكداً »اننا نعمل على خطة جذرية 

بشأن نقاط التفتيش المشتركة«.
ووجه القائد العام للقوات المسلحة رسالة 
ال�ى كل دول الج�وار ب�ان القوات المس�لحة 

تخضع لقيادة واحدة.
وأضاف العبادي” اننا سوف لن نبقي احدا 

من االرهابيين ونحن جادون بمالحقتهم”.
وش�دد رئي�س ال�وزراء العراق�ي والقائد 
العام للقوات المسلحة على أن حكومته جادة 
بمالحقة االرهابيين، مشيرا إلى وضع خطة 
لتأمين الحدود العراقية وعزل مسلحي داعش 

في العراق عن زمالئهم في سوريا.

م�ن  أح�دا  نبق�ي  »ل�ن  العب�ادي  وق�ال 
اإلرهابيي�ن. ونحن جادون بمالحقتهم«، بعد 
االنتهاء من الحملة العسكرية المتواصلة في 

الموصل منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأض�اف العب�ادي أن خط�ة ت�م وضعه�ا 
باش�رافه ش�خصيا وبالتنس�يق مع الحش�د 

الشعبي لتأمين الحدود العراقية مع سوريا.
وأش�ار رئي�س وزراء العراق إل�ى الخطة 
بالقول، »سنبدأ بعملية ضبط الحدود العراقية 
الس�ورية لعزل داعش في س�وريا عن داعش 

العراق«.
إل�ى ذلك، عق�د مجل�س الوزراء جلس�ته 
االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س مجل�س الوزراء 

الدكتور حيدر العبادي.
المجل�س موض�وع االس�تثمار  وناق�ش 
في المش�روع الس�كني المتكامل بمحافظة 
ميس�ان، ووّجه المجلس بان تستكمل الهيئة 
الوطنية لالس�تثمار التفاصي�ل المطلوبة في 

ضوء ما تم في اجتماع مجلس الوزراء.
وصّوت المجلس على رفع ش�رط الكفيل 
من ش�رط منح القروض الخاصة بمش�روع 

بس�ماية حص�راً، وره�ن الوح�دة الس�كنية 
للمص�ارف )الرافدين، والرش�يد، والمصرف 

التجاري(.
كما صّوت مجلس الوزراء على ابرام عقد 
مش�اركة بين ش�ركة ناقالت النفط العراقية 
والش�ركة العربية البحرية لنقل البترول التي 

يساهم العراق بجزء من رأسمالها.
ووّج�ه المجل�س ايضا بتس�ريع اجراءات 

البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات.
ووّجه المجل�س وزارة المالية بتحويل25 
ملي�ار دين�ار م�ن موازن�ة وزارة النق�ل الى 
حساب شركة ديو الكورية الجنوبية المنفذة 
لمشروع كاسر االمواج الغربي لميناء الفاو، 
وتشكيل لجنة للتفاوض مع احدى الشركات 

التي عرضت احالته لمشروع استثماري.
كما وّج�ه المجلس بتش�كيل لجنة تتولى 
اع�ادة النظ�ر بمش�روع قان�ون التخطي�ط 

العمراني.
ووّج�ه مجل�س ال�وزراء ايضا باإلس�راع 
في اج�راءات التدقيق االمن�ي للموظفين في 

مناطق محافظة نينوى المحررة.

العبادي يستغرب احلديث عن »حكومة طوارئ« ويؤكد: االنتخابات ستجري مبوعدها

جملس الوزراء يلغي رشط »الكفيل« بمرشوع »بسامية«.. ويناقل 25 مليار من النقل.. ويتخذ قرارا بشأن البطاقة الوطنية
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         بغداد / المستقبل العراقي

تعت�زم  أنه�ا  م�ر  قال�ت 
االس�تمرار يف الرضبات الجوية عىل 
جماع�ات إرهابية يف ليبيا، إذ تتهما 
بقت�ل مس�يحيني مريني يف كمني 

األسبوع املايض.
وقال ق�ادة ليبي�ون إن طائرات 
حربية مرية نفذت رضبات جوية 
عىل مدينة درن�ة الليبية يف مواصلة 
للهجم�ات التي بدأت بعد س�اعات 
من فت�ح ملثمني الن�ار عىل عربات 
يف طريقه�ا إىل دير يف محافظة املنيا 

مما أسقط 29 قتيال و24 مصابا.
وقال ش�اهد إن هجوم�ا أصاب 
وأصاب�ت  لدرن�ة  الغرب�ي  املدخ�ل 
غارت�ان أخري�ان منطق�ة الظه�ر 

الحمر جنوبي درنة.
وق�ال أحمد املس�ماري املتحدث 
باس�م الجيش الوطن�ي الليبي وهو 
فصيل مسلح يف رشق ليبيا متحالف 
م�ع م�ر إن الرضب�ات الجوي�ة 
مشرتكة بني الجيش الوطني الليبي 

والجيش املري.
وق�ال املتح�دث باس�م الجي�ش 
املري العقي�د أركان ح�رب تامر 
الرفاعي إن كل من يخطط لإلرهاب 
ض�د مر ليس آمنا أّيا كان موقعه 

أو مسماه.
تم�ول  ق�وى  »أي  أن  وأض�اف 
اإلرهاب أو تدعمه ستنال عقابها يف 
أي مكان«، مش�دًدا عىل أنه »لم يتم 
العس�كرية  العمليات  إعالن توق�ف 

ضد مواقع تدريب اإلرهابيني«.
وق�ال القائ�د العس�كري الليب�ي العميد 
عبد الس�الم الحايس إن الرضبات استهدفت 
مجلس مجاه�دي درنة وكتيبة ش�هداء أبو 
س�ليم وهما جماعتان ليبيت�ان متحالفتان 
مع تنظيم القاعدة. وأش�ار املتحدث باس�م 

الجيش املري إىل أن »القوات ال تس�تهدف 
فريًق�ا بعين�ه ف�ال ف�رق ب�ني التنظيم�ات 
اإلرهابي�ة أًي�ا كان�ت مس�مياتها فجميعها 

أسماء لنفس األيديولوجية التكفريية«.
وق�ال وزي�ر الخارجية املري س�امح 
شكري إن مر استهدفت قواعد الجماعات 
املتش�ددة يف ليبيا »للقضاء عليها والحد من 

قدرتها عىل تهديد األمن القومي املري«.
وأضاف شكري يف مؤتمر صحفي مشرتك 
مع نظريه الرويس سريغي الفروف أن بالده 
تتطل�ع إىل أن »توظف روس�يا كل اإلمكانات 
املتاح�ة لديه�ا للعمل املش�رتك للقضاء عىل 
اإلرهاب«. وأعلن تنظيم »داعش« مسؤوليته 
ع�ن الهج�وم يف م�ر وه�و األح�دث الذي 

يف  تفجريي�ن  بع�د  مس�يحيني  يس�تهدف 
كنيس�تني الش�هر املايض أس�فرا عن مقتل 
أكث�ر من 45 ش�خصا وأعل�ن التنظيم أيضا 

مسؤوليته عنهما.
وق�ال ي�ارس رزق رئي�س مجل�س إدارة 
مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير صحيفة 
األخبار واملراسل الحربي السابق املقرب من 

الرئاس�ة املرية إنه تم�ت إصابة 15 هدفا 
يف الي�وم األول م�ن الرضب�ات بم�ا يف ذلك يف 
درنة والجفرة يف وس�ط ليبي�ا حيث تتمركز 

ما وصفه »بمعسكرات اإلرهاب«.
وق�ال إن األهداف »ش�ملت مراكز قيادة 
لتنظيمات اإلرهاب ومواقع تدريب للعنارص 
اإلرهابي�ة ومخ�ازن عت�اد أس�لحة وذخرية 

وتجمع�ات للدباب�ات واملدرع�ات« 
مضيف�ا أن 60 مقاتلة ش�اركت يف 

الغارات.
ونفذت مر عددا من الرضبات 
الجوي�ة ع�ىل ليبيا من�ذ أن غرقت 
يف قت�ال بني الفصائل يف الس�نوات 
التالية للحرب األهلية التي أطاحت 

بمعمر القذايف عام 2011.
متش�ددة  جماع�ات  وحقق�ت 
بينه�ا تنظي�م »داعش« مكاس�ب 
مدين�ة  ودرن�ة  الف�وىض.  خ�الل 
يقطنه�ا 150 ألفا وتمتد عىل طول 
الطري�ق الرسي�ع الس�احيل ال�ذي 
يرب�ط ليبيا بمر وللمدينة تاريخ 

طويل من التشدد.
ب�ادئ  يف  »داع�ش«  وحاول�ت 
األم�ر ترس�يخ موطئ ق�دم لها يف 
درن�ة لكنها واجه�ت مقاومة من 
جماع�ات مس�لحة محلي�ة منه�ا 
تحال�ف مجل�س مجاه�دي درن�ة 
وكتيبة ش�هداء أبو سليم. وطردت 
 2015 يف  املدين�ة  م�ن  »داع�ش« 
وأقام�ت بعد ذلك قاعدته�ا الليبية 

الرئيسية يف رست.
وتدعم مر القائد العس�كري 
خليف�ة حفرت ال�ذي يقاتل الجيش 
الوطن�ي الليب�ي بقيادته جماعات 
إسالمية متشددة ومقاتلني آخرين 
يف بنغ�ازي ودرن�ة من�ذ أكث�ر من 
عامني. وقال املسماري للصحفيني 
يف بنغ�ازي إن قوات حفرت تنس�ق 
م�ع الجي�ش امل�ري الرضب�ات 
يف  الغ�ارات  واس�تهدفت  الجوي�ة 
مطلع األس�بوع مخازن ذخرية ومعسكرات 
عمليات. وقال الرئيس امل�ري عبد الفتاح 
الس�ييس ي�وم الجمع�ة إن الغ�ارات الجوية 
استهدفت متش�ددين تآمروا لش�ن الهجوم 
وإن م�ر لن ترتدد يف تنفيذ رضبات جديدة 

داخل وخارج البالد.

القاهرة تريد االنتقام ألقباط سقطوا بهجوم مسلح

استمرار غارات مرص عىل ليبيا حتى القضاء عىل اإلرهاب يف درنة

االحتاد األوريب حياول جر اردوغان إىل مفاوضات ناجعة

        بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت منظم�ة هيومن رايت�س ووتش املعني�ة بحقوق 
اإلنس�ان، يف تقرير أصدرته حول هدم منازل الفلسطينيني 
يف الق�دس املحتلة، إن 90 ألف فلس�طيني يف رشقي القدس 

يسكنون يف منازل بدون تريح.
وأوضح�ت يف تقريره�ا أن االحت�الل يرف�ض منحه�م 
تصاريح للبناء، ولم ُيخصص لهم س�وى 12% من مساحة 
األرض لبناء املساكن الفلسطينية، غري أن املنطقة أصبحت 
مكتظة، يف املقابل خصصت 35% من أرايض رشقي القدس 

لبناء مستوطنات يهودية.
وأش�ار التقرير إىل أن وثائق مخطط�ات بلدية االحتالل 

تسعى إىل أن يكون الفلسطينيون أقلية يف املدينة.
وأضاف�ت يف تقريرها أن املواط�ن »أرشف فواقة« والذي 
كان يف فحص طبي البنته آية، والتي تبلغ من العمر ش�هرا 
واحدا، تلقى اتصاال هاتفيا يبلغه بأن قوات االحتالل  تهدم 
منزله الذي بناه قبل س�ت سنوات عىل أرض عائلته يف حي 
ص�ور باهر. م�ن جانبه، أوضح�ت املنظمة أن�ه بمقتىض 
القان�ون الصهيون�ي العن�ري، يتع�ني ع�ىل أرشف وكل 
م�ن يهدم منزله من قب�ل آليات االحت�الل، أن يدفع غرامة 
وتغطية تكلفة ه�دم منزله، وعىل حد قول أرشف، يقدر أن 
يك�ون املبلغ يف حدود 150,000 ش�يكل، أي بما يعادل  42 
ألف دوالر. وذك�ر التقرير الصادر ع�ن املنظمة أن عمليات 
اله�دم أدت إىل ترشيد 254 فلس�طينيا نصفهم من األطفال 
تقريب�اً، ووفق التقرير فإن قوات االحت�الل هدمت 9 مباٍن 
خالل العام املايض، وما زالت تستمر يف عمليات الهدم خالل 

العام الجاري.
 ويب�ني املركز أن القان�ون الدويل يحظر ع�ىل االحتالل، 
املنطبق عىل القدس تدمري املمتلكات إال ألس�باب الرضورة 
العسكرية، لكن االحتالل ينتهك هذا الحظر عىل مدى احتالله 
لألرايض الفلس�طينية وبم�ا فيها القدس، دون محاس�بة، 

فقط العائالت الفلسطينية هي التي تدفع الثمن.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت وكالة االنباء الكورية الش�مالية الرس�مية الثالثاء 
ان التجرب�ة الت�ي اجرته�ا بيونغ يان�غ عىل اط�الق صاروخ 
بالستي »تكللت بالنجاح«، يف الوقت الذي أثارت هذه التجربة 
الجديدة ادانات دولية عىل وقع اشتداد التوتر يف شبه الجزيرة 
الكورية. وقالت الوكالة ان »الصاروخ البالستي حلق باتجاه 
ال�رشق حيث كان الرشوق وقد بلغ هدف�ه بدقة بعدما اجتاز 
نصف املس�افة القادر ع�ىل بلوغها«.وكان�ت كوريا الجنوبية 
اعلن�ت ان الصاروخ ال�ذي اطلقته جارتها الش�مالية هو من 
طراز سكود وقد حلق ملس�افة 450 كلم، بينما اعلنت اليابان 
ان الصاروخ س�قط يف مياه منطقته�ا االقتصادية الخالصة 
التي تمتد ملس�افة 200 ميل بحري )370 كلم( من سواحلها. 
وهذه ثالث تجربة الطالق صواريخ يجريها الشمال يف غضون 
ثالث�ة أس�ابيع و12 منذ بداية الس�نة رغم سلس�لة القرارات 
الص�ادرة ع�ن مجلس االم�ن والت�ي تحظر عىل بيون�غ يانغ 
مواصل�ة برنامجيه�ا البالس�تي والنووي، وتلويح واش�نطن 
بتدخل عس�كري. وكان الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب علق 
عىل اط�الق الصاروخ بتغريدة عىل تويرت ق�ال فيها ان كوريا 
الش�مالية تظهر »عدم االحرتام« تجاه الصني، رغم »الجهود 
الكبرية التي تبذلها« بكني. ويعول ترامب عىل الصني، الحليف 
الوحي�د للنظ�ام الك�وري الش�مايل، الس�تخدام نفوذها لدى 
الزعي�م الكوري الش�مايل كيم جونغ أون بغي�ة إقناعه بوقف 

برامجه البالستية والنووية.

هيومن رايتس: 90 ألف منزل بالقدس 
»مهدد باهلدم«

كوريا الشاملية تعلن نجاح جتربتها 
       بغداد / المستقبل العراقيالصاروخية وسط إدانات دولية

أعلن جيش االحتالل اإلرسائييل عن وضع حجر 
األس�اس لبناء منش�أة لتدريب عنارصه، تحاكي 
»مدينة لبنانية«، وذلك عىل ما يبدو اس�تعداداً ألي 
مواجه�ة م�ع املقاومة االس�المية )»ح�زب الله« 
اللبنان�ي( بحس�ب ما ج�اء يف مقال ع�ىل موقع » 

إرسائيل نيوز 24«.
وأفاد الجي�ش اإلرسائييل يف بي�ان إنه »يف إطار 
برنام�ج )أفيف( متعدد الس�نوات، يم�ر ذراع الرب 
بتغيري هام يف جهاز التدريبات. من بني التطويرات 
الهام�ة هن�اك منش�أة التدريب�ات الحديث�ة التي 
س�تقام يف الشمال، منشأة »سنري« التي تم االثنني 

وضع حجر األساس لبنائها«.
وأوض�ح جيش االحتالل اإلرسائييل أن املنش�أة 
»تحاك�ي قرية لبنانية كب�رية، تتواجد بها قيادات 

وإدارات رقاب�ة تابع�ة لحزب الله، وبيوت س�كن، 
ومساجد، ومباٍن عاّمة«. 

هدف منشأة التدريبات هو تمكني املحاربني من 
التجّه�ز عىل أفضل وجه للمعرك�ة ضد حزب الله، 
وما يميزها هو أنها تمكن من دخول السيارات من 
عدة اتجاهات وحتى إطالق النار خالل التدريبات، 

األمر غري املمكن يف منشآت التدريب األخرى.
وأش�ارت مصادر عس�كرية إرسائيلية للموقع 
إىل أن التكلفة الش�املة لربنامج التدريبات متعدد 
السنوات الذي وضعه الجيش اإلرسائييل تبلغ نحو 

1,3 مليارد شاكل، أو 400 مليون دوالر.
يف  االس�رتاتيجي  التخطي�ط  قس�م  وعم�ل 
الجيش اإلرسائييل طوال س�بعة أش�هر عىل إنشاء 
معس�كرات تدريبية جديدة ووضع خطة لتحديث 

أخرى قائمة. 
وق�ال أحد الضباط خالل وضع حجر األس�اس 

ملنشأة »س�نري« يف الجوالن، إنه يتوقع بدء القوات 
الربية التدريب فيه خالل العام املقبل.

وأش�ار املوق�ع إىل أن املنش�أة تتي�ح للجي�ش 
اإلرسائي�يل الت�درب ع�ىل دخ�ول ق�وات مدرع�ة 
تحاك�ي  الت�ي  القري�ة  يف  دباب�ات  واس�تخدام 
طوبوغرافي�ا وبن�اء وتصمي�م قري�ة لبنانية، هذا 
إضاف�ة إىل تدري�ب باس�تخدام الرص�اص الح�ي 

واألسلحة الثقيلة أيضاً.
كما أوضح أنه سيتم تحديث منشآت تدريبية يف 
غور األردن و«بتساليم« )جنوب فلسطني املحتلة(. 
وخالل العام�ني املاضيني بنى الجي�ش اإلرسائييل 
أكثر من 40 منشأة تدريبية صغرية تحاكي القتال 
يف بيئ�ة مأهول�ة وأحياء س�كنية وقت�ال يف أنفاق 
تح�ت األرض، وذلك ضم�ن جه�وده لتنفيذ العرب 
املس�تخلصة من عملية »الجرف الصلب«، أو حرب 

غزة عام 2014.

        بغداد / المستقبل العراقي

االنتفاض�ة  لجن�ة  عض�و  اعت�رب 
الرئي�س  ه�دف  »عب�ادي«  والق�دس 
االمريك�ي دونال�د ترام�ب م�ن لقائه 
بعض قادة الدول العربية واالسالمية يف 
الرياض اخريا هو تطبيع عالقات هذه 
ال�دول مع الكي�ان الصهيوني. وخالل 
اجتم�اع لجن�ة االنتفاض�ة والق�دس 
الذي عقد أمس الثالثاء، قال عبادي ان 
ظروف هذا العام الس�ائدة يف املنطقة 
تختل�ف بوض�وح عما كان�ت عليه يف 
االع�وام املاضي�ة. واش�ار اىل الزي�ارة 
الت�ي قام به�ا ترام�ب اىل الس�عودية 

وفلس�طني املحتل�ة قائ�ال، ان ه�دف 
الرئيس االمريكي من لقائه بعض قادة 
الدول العربية واالس�المية هو تطبيع 
العالقات بينها وبني الكيان الصهيوني. 
واض�اف، ان ترام�ب وبع�د اللقاء زار 
ارسائيل وبرش ق�ادة الكيان قائال بان 
الدول العربي�ة عىل اس�تعداد لتطبيع 
عالقاتها معهم وكانت هذه الرس�الة 
االه�م لزيارة ترام�ب اىل املنطقة. كما 
اش�ار اىل الوثيقة السياس�ية الجديدة 
لحركة املقاومة االسالمية يف فلسطني 
)حماس( والتحليالت الواردة بش�انها 
نصوص�ا  الوثيق�ة  له�ذه  ان  قائ�ال، 
ينبغي الق�اء الضوء عليه�ا وتبيينها. 

تعن�ي  ال  الوثيق�ة  ه�ذه  ان  واعت�رب 
املس�اومة والليونة بل تغي�ري التكتيك 
حي�ث  السياس�ية  واالس�رتاتيجية 
اصدرته�ا حم�اس كوثيقة سياس�ية 
للخروج من التحديات القائمة. واعترب 
ظ�روف جبه�ة املقاومة الي�وم بانها 
جيدة واض�اف، ان اكرب وافضل عامل 
تمكن عىل املس�توى والعامل�ي والدويل 
الظ�روف  يف  املقاوم�ة  جبه�ة  دع�م 
الصعب�ة هو ي�وم القدس واملس�ريات 
العظيمة التي تجرى يف اخر جمعة من 
ش�هر رمضان املبارك، فهذه الشجرة 
الطيبة التي زرع االمام الراحل )رض( 
غرس�ها ق�د تحول�ت الي�وم اىل دوحة 

عمالق�ة. من جانبه، اعت�رب العضو يف 
لجن�ة االنتفاضة الق�دس »فرهادي« 
دع�م الش�عب الفلس�طيني والتصدي 
ثابتة  الصهيوني اس�رتاتيجية  للكيان 
االيراني�ة  االس�المية  للجمهوري�ة 
وضم�ن قوانينها واض�اف، ان الدفاع 
عن الشعب الفلسطيني حتى التحرير 
الكامل لفلس�طني يعد ضم�ن قوانني 
الجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة منذ 
االعوام االوىل النتصار الثورة االسالمية 
لغاية االن والتي تؤكد عىل دعم جميع 
مظلوم�ي العالم االس�المي س�واء يف 
اليمن او البحرين او س�وريا اىل جانب 

القضية الفلسطينية.

إرسائيل تبني مدينة حتاكي قرية لبنانية ملواجهة حزب اهلل

ترامب زار الرشق األوسط لتطبيع العالقات بني دول اسالمية وارسائيل

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مس�ؤولون يف بروكس�ل إن املحادث�ات الت�ي 
جرت األس�بوع املايض بني رؤس�اء مؤسسات االتحاد 
األوروبي والرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان عقدت 
يف أج�واء طيبة، لكنها لم تس�فر ع�ن اتفاقات جديدة 

وهونوا من شأن تريحات إردوغان.
وم�ن املق�رر أن يناق�ش ق�ادة االتح�اد األوروبي 
عالقاتهم وخاصة تعاونهم مع تركيا بشأن الهجرة يف 

بروكسل يف يومي 22 و23 حزيران.
ولم تص�ل دعوات داخ�ل الربمل�ان األوروبي بوقف 
محادث�ات انضمام تركيا رس�ميا حت�ى اآلن إىل القوة 
املطلوبة. وقال مصدر لدى سؤاله عما إذا كان االتحاد 
األوروبي سيسعى للعمل أكثر مع تركيا بعد املحادثات 
رفيعة املس�توى التي عقدت م�ع إردوغان »ليس لدينا 
خي�ار«. وتصاعد التوتر بني تركي�ا واالتحاد األوروبي 
حول قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان واألمن لكن التكتل 
يعتم�د ع�ىل مس�اعدة أنق�رة العضو يف حلف ش�مال 

األطليس بشأن الهجرة والراع يف سوريا.
وُنقل ع�ن إردوغان قول�ه بعد اجتم�اع مع رئيس 
املجل�س األوروب�ي دونالد توس�ك ورئي�س املفوضية 
األوروبية جان كلود يونكر األسبوع املايض يف بروكسل 

إن االتحاد قدم له جدوال زمنيا يمتد عىل مدى 12 شهرا 
لتجديد العالقات بني الطرفني. لكن مس�ؤولني بارزين 
يف االتحاد أبدوا حذرا وبعض التشكك وقالوا إنه لم يتم 
تحديد موعد رس�مي. وأضافوا أن ل�دى االتحاد قائمة 
باجتماعات متوس�طة ورفيعة املستوى يأمل عقدها 
م�ع تركي�ا ه�ذا الع�ام، لك�ن أي تحس�ن يف العالقات 
الثنائي�ة يعتمد عىل حل إردوغان لبعض نقاط الخالف 
العدي�دة ع�ىل األقل. وتش�مل الخالفات ب�ني الجانبني 
قلق االتح�اد األوروبي م�ن قوانني مكافح�ة اإلرهاب 
يف تركيا التي يصفها بأنها فضفاضة جدا وتس�تخدم 
ملالحق�ة منتقدي الرئيس الرتكي كم�ا اتضح يف حملة 
أمنية واس�عة شنتها أنقرة بعد محاولة انقالب فاشلة 
قب�ل عام تقريب�ا. وتتعلق مخاوف أخ�رى لدى التكتل 
بمعاملة األكراد ووسائل اإلعالم واألكاديميني يف تركيا 
إضافة إىل حص�ول إردوغان عىل املزيد من الس�لطات 

عقب استفتاء أقر تعديالت دستورية يف نيسان.
وتس�ببت الحملة االنتخابية التي سبقت االستفتاء 
يف خالف�ات جديدة مع دول أعضاء يف االتحاد األوروبي 
منه�ا أملانيا وهولن�دا بعد رفض الس�لطات يف البلدين 
السماح لسياسيني أتراك بعقد مؤتمرات انتخابية عىل 
أراضيهما ورد إردوغان بتش�بيه الس�لطات يف البلدين 
بالنازية. وع�ىل الرغم من التريح�ات الحادة عادة، 

قال مس�ؤولون بارزون يف االتح�اد األوروبي إن أجواء 
االجتماع كانت »جيدة وبناءة«.

وق�ال مص�در »كان�ت بالتأكي�د غري عدائي�ة لكن 
الجانب�ني أع�ادا إىل ح�د بعي�د التأكيد ع�ىل مواقفهما 

املعروفة جيدا«.
وتش�كو تركي�ا م�ن ب�طء التق�دم يف محادث�ات 
متوقف�ة عن انضمامها لعضوية االتحاد األوروبي ويف 
مناقش�ات بش�أن إعفاء األتراك من تأشريات الدخول 
ل�دول التكتل وبخصوص رصف مس�اعدات مالية من 

االتحاد لالجئني السوريني يف األرايض الرتكية.
ويق�ول االتح�اد إن ع�ىل إردوغ�ان أن يعال�ج أوال 
مخاوفه�م بش�أن حقوق اإلنس�ان وس�يادة القانون 
وعلي�ه أن يعم�ل يف هذا امللف مع مجل�س أوروبا وهو 
جهة رقابة أوروبية عىل حقوق اإلنسان وتركيا عضو 
فيه. ويقول التكتل إن التقدم يف محادثات إعادة توحيد 
جزيرة قربص رضوري أيض�ا لفتح ملفات أخرى بما 
يش�مل أفكارا ح�ول تعزي�ز اتحاد جمرك�ي قائم بني 

تركيا واالتحاد األوروبي.
وأشار إردوغان إىل أن تركيا قد تجري استفتاء عىل 
اس�تمرار محادثات االنضمام لالتحاد وآخر عىل إعادة 
العم�ل بعقوبة اإلع�دام وهو ما قد يق�ي تماما عىل 

محاوالت انضمامها للتكتل.
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 953 / بحث / 2017 

التاريخ 30 / 5 / 2017
اعالن

اىل املدعى عليه / مرتىض خليل خريي
اقام�ت املدعية زه�راء محمد مجيد البح�ث املرقم اعاله 
امام هذه املحكمة تطالب�ك فيها دعوى نفقة وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس 
املحيل لذا قرر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يوم البحث املصادف 11 / 6 
/ 2017 الساعة التاسعة صباحاً ويف حالة عدم حضورك 

سيجري البحث بحقك غيابياً وفق االصول  
القايض / عيل خليل سلوم

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

الهيأة االستئنافية الثانية
العدد 558 / س / 2017 
التاريخ 30 / 5 / 2017  

اعالن  
اىل املستأنف عليه / صادق جمعة عيل

بن�اءاً عىل الطعن االس�تئنايف املقدم ضدك من قبل املس�تأنف عبد 
املنع�م عطيه ابراهيم وملجهولية مح�ل اقامته لذا قررت املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني واسعتي االنتشار لحضورك 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة 7 / 6 / 2017 الس�اعة 
الثامن�ة والنص�ف صباحاً وعند عدم حض�ورك او من ينوب عنك 

قانوناً فسوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول . مع التقدير

القايض
حممد عبد اهلل سهيل
عضو اهليأة االستئنافية الثانية

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

دار العدالة يف الطارمية 
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية والتاجي

 العدد 338 / ش / 2017 
التاريخ 30 / 5 / 2017  

املدعية / رساب جمعه حريش 
املدعى عليه / احمد كريم عسكر

اعالن
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية ف����ي الطارمية والتاجي 
يف الدع�وى الرشعي�ة امل��رقمة 338 / ش / 2017 ق�راراً غيابياً 
بتاريخ 30 / 4 / 2017 واملتضمن التفريق القضائي للهجر عليه 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني بالحكم الغيابي الصادر بحقك 
من هذه املحكمة ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
خالل املدة القانونية سوف يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية 

وفقاً للقانون
القايض / حسني جمباس حسني

اعالن
مناقصة استريادية

2017/7 م/د  رشاء ماكنة عدد )2( متنقلة حديثة ومتطورة لكبس الرتمينل /ملحوالت القدرة ( 
)معلنة للمرة االوىل (

تاريخ الغلق ) 2017/7/23(
ي�ر ) وزارة الصناعة واملعادن/رشك�ة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة 
لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )رشاء ماكنة عدد )2( متنقلة حديثة ومتطورة لكبس الرتمينل( مع مالحظة 

ماياتي:
1-ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية االتص�ال )رشكة دياىل 
العامة ( وعرب الربيد االلكرتوني ) www.dialacompany.com( وخالل ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل 
الخميس من الس�اعة الس�ابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر مساءا وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي ) 30000( دوالر )ثالثون  الف دوالر فقط ( واصل مخازن الرشكة 

ب-مق�دار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو ) 900( دوالر )تس�عمائة ال�ف دوالر فقط( واملطلوب 
تقديمها مع العطاء

ج-ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراقي ) فقط مائة الف دينار الغريها( غري 
قاب�ل لل�رد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي 

العطاءات 
د-عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع ) نماذج العطاء ( ويجب 
ان يت�م تعبئ�ة النم�وذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن تقب�ل اي بدائل كما ويج�ب تعبئة جميع 

الفراغات باملعلومات املطلوبة
ه�- يفضل ان يكون املنشا )غربي او ياباني (

*مالحظ�ة : تعفى ال�رشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او وكيل تجاري 
مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة

2- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 
3-يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ) رشكة دي�اىل العامة /طريق بغداد بعقوب�ة الجديد –قرب 
تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 
2017/7/23 وان العطاءات  املتاخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان  االتي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة 
التاسعة صباحا ليوم 2017/7/24 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام 

الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.

الحاقا باعالننا ذي العدد 108 يف 2017/3/27
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن بيع قطع 
االرايض الس�كنية العائدة ملديرية  بلدية الع�دل املدرجة مواصفاتها يف 
القائم�ة املرفقة طيا والبالغ عددها )3( قطعة ارض س�كنية ويجري 
البيع اىل املواطنني كافة للمتزوج�ني الذين اليملكون هم وازواجهم او 
اوالدهم القارصين دار او شقة او قطعة ارض سكنية وكذلك  من لديه 
قرار حجلة اعالة  اس�تنادا للم�ادة 15 اوال من قانن بيع وايجار اموال 
الدولة املرقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلديات ميس�ان س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما 
تب�دا منفي اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه تامينات قانونية التقل 
ع�ن 25 % م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وس�تجري املزايدة 
خالل الدوام الرس�مي  من اليوم االخ�ري من مدة االعالن ويكون مكان 
اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدية العدل ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

اجور النرش واجور اللجنة اجور قانونية اخرى
املستمسكات املطلوبة :

1-اق�رار مصدق من مديرية بلديات ميس�ان /القانونية وعىل البلدية 
تبليغ الذين يرغبون بدخول املزايدة  بتقديم االقرار قبل موعد املزايدة 
2-تايي�د اس�تمرار  بالخدم�ة م�ن دائرت�ه معن�ون اىل مديري�ة بلدية 

امليمونة
3-جنسية +شهادة جنسية له وزوجته

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

دار العدالة يف الطارمية 
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية و التاجي

العدد 5666
التاريخ 25 / 5 / 2017

املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان 
اىل املدعو / كريم زيدان خلف

قدمت زوجتك ساجدة مزيد خلف طلب اىل هذه املحكمة بطلب 
يف نصبها قيمة عليك الدارة شؤونك باعتبارك مفقود بتاريخ 3 
/ 11 / 2015 عليه تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني لغرض 
حضورك امام هذه املحكمة او من ينوب عنك قانوناً ويف املدة 
القانوني�ة خ�الل ) 15 ( يوم اذا كنت داخ�ل العراق و ) 30 ( 
ي�وم اذا كنت خ�ارج العراق ويف حالة عدم حضورك س�تقوم 

املحكمة بتنصيب زوجتك قيمة عليك ووفق االصول  
القايض / عيل عبد الغفور امحد

مديرية تنفيذ املسيب
رقم االضبارة /83/ت/2017

التاريخ/2017/5/30
اعالن

الس�يد  1/كاظ�م  عليه�م/  املنف�ذ  اىل 
حس�ني2/خجة الس�يد عيل حس�ني 3/

ج�واد كاظ�م حس�ني 4/رش�يد كاظ�م 
حس�ني 5/زكي كاظم حسني 6/مديحة 

كاظم حسني
لق�د تحق�ق له�ذة املديري�ة م�ن كت�اب 
مركز رشطة االسكندرية املرقم 4265يف 
2017/5/29انك مجه�ول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 
)27(م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ املسيب 
خالل خمس�ة عرش يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش هذة املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
مهند عبد االله مكطوف

اوصاف املحرر
س�ند املبلغ ثالثة مليون دين�ار ويف حالة 
ع�دم حضوركم ضمن املدة اعاله تعدون 
عن التنفيذ وسيتم تسجيل سهامكم من 
العقار املرقم 23م20لوكه باسم املشرتي 

هيثم عبد حسن ابراهيم

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة جنح االمام
العدد/79/ج/2017

اعالن
اىل املتهم/ عبد الكاظم عليوي حسني

لوجود شكوى جزائية بحقك مقامة من 
قبل املش�تكي باسم صاحب عبد الكاظم 
وف�ق اح�كام امل�ادة 1/456م�ن قانون 
العقوبات وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار مختار منطقتك لقد تقرر تبليغك 
عن طريق الصحف املحلية للحضور امام 
هذة املحكمة بموع�د املحاكمة املصادف 
تج�ري  س�وف  2017/7/10وبعكس�ه 

املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض
عادل خضري عباس

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من الجامعة 
تقني�ات  هندس�ة  قس�م  االس�المية 
الحاس�بات املرحلة الثالثة باسم الطالب 
) عب�اس فاضل رمضان( ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة الصدور

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الوكال�ة الص�ادرة 
م�ن الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع املنتجات 
 176 املرقم�ه  دي�اىل   ف�رع  النفطي�ه/ 
و9باس�م كاظم جاسم محمد فمن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

مديرية تنفيذ املحاويل
رقم االضبارة/124/ت/2017

اعالن
اىل املنفذ عليه /عباس جهاد جبار

لقد تحقق لهذة املديري�ة من مختار منطقة 
ح�ي العدال�ه الثان�ي /النج�ف االرشف انك 
مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة )27(من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
املحاوي�ل خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذة املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل
 ختام رشيف محمد الربيعي

اوصاف املحرر
حس�ب اش�عار مختار ح�ي العدال�ة الثانية 
محافظ�ة النج�ف االرشف وكت�اب مديري�ة 
تنفيذ النجف بالع�دد 35يف 2017/5/25انك 

مجهول محل االقامة 
املح�رر املنفذ ق�رار محكمة ب�داءة املحاويل 

بالعدد51/ب/2017يف 2017/2/28

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  اس�تئناف ص�الح  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 260 / ش / 2017 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه – احم�د رميض جس�ام – 
مجهول محل االقامة 

اقام�ت املدعي�ة مها مزاحم ش�جاع الدعوى 
املرقم�ة 260 / ش / 2017 والت�ي تطل�ب 
فيه�ا التفري�ق للهجر بينها وبين�ك وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني وق�د تم تحديد 
يوم 7 / 6 / 2017 موعدا للمرافعة بالدعوى 
اعاله وعليك الحضور باملوعد اعاله ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض احمد حميد حسان 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2638/ش2017/6

التاريخ 2017/5/29
اعالن

اىل املدعى عليه /سيف رعد ناجي
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا يف الدعوى 
املرقمة 2638/ش2017/2 يف 2017/4/30 
واملتضمن  الحكم بنفقة ماضية ومس�تمرة 
للمدعي�ة ) خلود كاظم عباس ( ومس�تمره 
لولده�ا ) عيل س�يف رعد ( وحس�ب مامبني 
يف الق�رار وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
رشح  املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي 
العروب�ة /النجف لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميتني محليت�ني بالحكم اعاله 
ول�ك ح�ق االع�رتاض او من ين�وب عنك عىل 
القرار املذكور خالل املدة القانونية وبعكسه  
سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق 

االصول قانونا امام هذه املحكمة
القايض

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء 

العدد 224/ج/2017
التاريخ 2017/5/15

اعالن
اىل /املحكوم�ني الهارب�ني : ) حماد عبد 
الحس�ني عطيه غزاي اس�م االم /فوزية 
عب�د ومحمد الجواد حماد عبد الحس�ني 
اس�م االم /انتظ�ار كاظ�م وف�ؤاد عب�د 
الحس�ني عطيه غزاي اس�م االم /فوزية 
عبد واياد عبد الحسني عطية غزاي اسم 
االم /فوزي�ة عبد وصادق عبد الحس�ني 
عطي�ة غ�زاي اس�م االم /فوزي�ة عب�د 
وعقيل صادق عبد الحس�ني عطية اس�م 

االم /نهى عبد الصاحب(
حكم�ت عليكم ه�ذه املحكم�ة باالعدام 
ش�نقا حت�ى امل�وت وف�ق اح�كام املادة 
1/406/أ من قان�ون العقوبات وبداللة 
م�واد االش�رتاك 47و48و49 من�ه وامر 
مجلس ال�وزراء رق�م 3/اوال /4 لس�نة 

2004
وملجهولية مح�ل اقامتكم تقرر تبليغكم 
بصحيفتني محليتني لتسليم انفسكم اىل 

هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح كربالء

العدد 1255/ج/2017
التاريخ 2017/5/17

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /وحي�د كاظم عباس 

العاريض
اسم االم /فهيمة رايض

تاريخ التولد /1968
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك وتعذر 
تنفيذ ام�ر القبض الص�ادر بحقك وفقا 
الح�كام امل�ادة )298/292( عقوبات يف 
القضية املقامة ضدك من قبل املشتكيان 
) مديري�ة التس�جيل العق�اري الثاني�ة 
يف كرب�الء ونوري�ة عيل مخل�ف ( قررت 
بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة 
محليت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم 2017/7/4 الساعة التاسعة 
صباحا  وبخالفه سيتم اجراء محاكمتك  

غيابيا وفق القانون
القايض جبار سلمان شاوي

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح كربالء

العدد 1179/ج/2017
التاريخ 2016

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /احم�د ع�ادل كامل 

املشايخ 
اسم االم /زهرة حسن

تاريخ التولد /1982
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك وتعذر 
تنفيذ ام�ر القبض الص�ادر بحقك وفقا 
الحكام املادة )456( عقوبات يف القضية 
املقامة ض�دك من قبل املش�تكي )ذلفاء 
محمد هاد( قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
ام�ام  للحض�ور  بصحيفت�ني محليت�ني 
هذه املحكمة صب�اح يوم 2017/5/25 
الساعة التاسعة صباحا  وبخالفه سيتم 

اجراء محاكمتك  غيابيا وفق القانون
القايض
خري الله عبد السجاد مهدي

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات الهندية

العدد 148/ج/2017
التاريخ 2017/5/18

اعالن
اىل املتهم�ان الهاربان ) باس�م س�عدون 

عبد زيد وحاكم طالل مرهون ( 
قررت هذه املحكم�ة محاكمتكم صباح 
ي�وم 2017/8/3 وف�ق اح�كام امل�ادة ) 
11/444 عقوب�ات ( وملجهولي�ة مح�ل 
تبليغك�م  املحكم�ة  ق�ررت  اقامتك�م 
بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور امامها 
يف اليوم املش�ار اليه اعاله وخالفه سيتم 

اجراء محاكمتكم غيابيا وفق االصول
القايض
رئيس محكمة جنايات الهندية

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء 

العدد 225/ج/2017
التاريخ 2017/5/16

اعالن
اىل /املحك�وم اله�ارب : ) جعف�ر راف�ع 
عرار زغري التميمي اسم والدته /سعيده 

ياور(
حكم�ت علي�ك ه�ذه املحكم�ة باالعدام 
ش�نقا حتى املوت وفق امل�ادة 1/406/أ   
م�ن قان�ون العقوب�ات وبدالل�ة م�واد 
االش�رتاك 47و48و49 منه وامر مجلس 

الوزراء رقم 3/اوال/4 لسنة 2004 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفس�ك اىل 

هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات الهندية

العدد 139/ج/2017
التاريخ 2017/5/21

اعالن
اله�ارب ) حس�نني ع�الوي  املته�م  اىل   

محيسن الشامي( 
قررت ه�ذه املحكم�ة محاكمتك صباح 
ي�وم 2017/8/10 وفق اح�كام املادة ) 
2/393/أ/ عقوب�ات ( وملجهولية محل 
اقامتك قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني للحضور امامها يف اليوم املشار 
اليه اعاله وخالفه سيتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وفق االصول
القايض
رئيس محكمة جنايات الهندية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد 1197/ج/2017
التاريخ 2017/5/18

اعالن
اىل املتهم الهارب /انتصار مهدي عباس 

اسم االم /تمامة جاسم محمد 
تاريخ التولد /1982

بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك وتعذر تنفيذ 
امر القبض الصادر بحقك وفقا الحكام املادة 
)245( عقوبات يف القضية املقامة ضدك من 
قبل املش�تكي )الحق العام( ق�ررت املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني للحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم 2017/5/25 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا  وبخالفه س�يتم 

اجراء محاكمتك  غيابيا وفق القانون
القايض
خري الله عبد السجاد مهدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء 
العدد 163/ج/2017
التاريخ 2017/5/15

اعالن
اىل /املحكوم الهارب : ) يارس حس�ن حسني 

يارس الحيثان اسم والدته /صربية عباس(
حكمت علي�ك هذه املحكمة باالعدام ش�نقا 
حتى املوت وفق احكام املادة 1/406/أ/ج/

ه��/ح  من قان�ون العقوب�ات وبداللة مواد 
االش�رتاك 47و48و49 من�ه وام�ر مجل�س 

الوزراء رقم 3/اوال /4 لسنة 2004
تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفسك اىل هذه 

املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء 
العدد 132/ج/2017
التاريخ 2017/5/14

اعالن
اىل /املحك�وم اله�ارب : ) كاظ�م ياب�ر عنيد 

الدراجي اسم والدته /زغريه عويد(
حكم�ت عليك ه�ذه املحكمة بالس�جن مدى 
الحياة استنادا الحكام املادة 1/440و2و3و4  
من قان�ون العقوبات وبدالل�ة القرار 1631 
لس�نة 1980 واالمر رقم 7 القس�م 3 لس�نة 

 2003
تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفسك اىل هذه 

املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن ثالث اىل كافة املواطنني

العدد : 168
التاريخ 2016/5/10

عبد الودود عبد الستار حممود 
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات  ميسان 
رئيس اللجنة

قيمة المتر المربع الواحدالمساحةرقمه وموقعهنوع العقارت

قطعة ارض 1
25000 خمسة وعشرون الف دينار 300م1113/12سكنية

قطعة ارض 2
25000 خمسة وعشرون الف دينار 300م1106/12سكنية

قطعة ارض 3
25000 خمسة وعشرون الف دينار 300م1107/12سكنية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   بغداد / المستقبل العراقي

إح�دى رشكات  الع�راق  زي�ن  تح�رص 
خدم�ات  يف  الرائ�دة  زي�ن  مجموع�ة 
االتصاالت والبيان�ات املتنقلة يف منطقة 
ال�رق االوس�ط وش�مال افريقيا، عىل 
مشاركة شهر رمضان املبارك من خالل 
العديد من األنش�طة والفعاليات يف إطار 
برامجها للمسؤولية اإلجتماعية. وتهدف 
زي�ن العراق اىل تعزيز جس�ور الثقة مع 
املواطنني العراقيني، باعتبارها جزء من 
املجتم�ع املح�ي وتتطل�ع اىل خدمة هذا 
املجتمع واملس�اهمة الفعلي�ة يف تنميته 

وتطّوره.
ولقد أطلقت زين العراق حملة »رمضان 
يا زي�ن ايام�ك« قب�ل الش�هر الفضيل، 
وتضمنت توزيع س�الت غذائية للعوائل 
من النازحني والعوائل املحتاجة التي بلغ 
عدده�ا اكثر من 3000 ش�خص وتضم 
قائمة املس�تفيدين أيضا األيتام وعوائل 
الش�هداء. باإلضاف�ة اىل توزي�ع افط�ار 
الطرق�ات يف الش�وارع واملفرتقات للحد 
م�ن الرسعة ع�ىل الطرقات اثن�اء وقت 
االفطار ملن لم يتس�نى له�م الوصول اىل 

املنزل.
واضاف بيان للركة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »حملة »رمض�ان يا زين 
الع�راق  زي�ن  أه�داف  تجس�د  ايام�ك« 
الش�هر  وع�ادات  بمعان�ي  وإلتزامه�ا 
الفضيل والعطاء وفعل الخري والسالمة، 
ه�ذا وخصصت زي�ن الع�راق للنازحني 
م�ن مدينة املوصل الحص�ة االكرب حيث 
سيتم توزيع املساعدات الغذائية اىل اكثر 

م�ن 1000 عائلة يف املخيمات التي تضم 
مواطن�ني من مدين�ة املوصل بش�قيها 
االيم�ن واالي�رس للمدين�ة. ه�ذا اضافة 
اىل الحم�الت املس�تمرة بتوزيع الرائح 
املجاني�ة وبطاقات التعبئة عىل العائالت 

النازحة يف املخيمات.
واش�ار اىل ان »الس�الت الغذائية املوزعة 
ت�م تجميعه�ا وف�ق املعاي�ري املعتم�دة 
ملنظم�ة الغ�ذاء العاملي والتي س�تكون 
بإم�كان عائل�ة مكونة من 4 اش�خاص 

من االستفادة منها ملدة شهر.
عي الزاهد الرئيس التنفيذي لزين العراق 
علّ�ق عىل هذه املبادرات بحس�ب البيان 
بالق�ول » مب�ادرات رشكتن�ا يف التنمية 
املس�تدامة مس�تمرة وبموج�ب خط�ه 
موضوعه ومدروس�ة و نحن حريصون 
عىل ان يكون التأثري االيجابي واملستدام 
ه�و العن�وان ملبادراتن�ا وقي�اس م�دى 
تأثريها و تحقيقها الحد اهداف التنمية 
املستدامة ال 17 واملعتمدة عامليا، وتكون 
املب�ادرات عىل مس�تويات مختلفة منها 
بتأث�ري مب�ارش ملعالج�ه جزء م�ن ازمة 
مثل ازمة النازحني ومنها ايضا مبادرات 
تأثريه�ا مس�تدام مثل حم�الت التلقيح 
ضد مرض ش�لل االطفال وبالتعاون مع 
اليونيس�يف ووزارة الصحة أو مبادرات 

تمكني الشباب العراقي«. 
وتاب�ع »حملة »رمضان ي�ا زين ايامك« 
الفضي�ل،  الش�هر  ط�وال  املتواصل�ة 
ستس�تهدف يف أنش�طتها أيض�ا األرامل 
وكبار الس�ن، بحيث سيستفيد من هذه 
الحمل�ة أكثر من 15 ألف مواطن عراقي 

يف كافة أنحاء البالد.

زين العراق تطلق محلة »رمضان يا زين أيامك«
تتضمن سالت غذائية وافطار ألكثر من 15 الف نازح ومستفيد
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الزراعة تطلق مستحقات 
حمصول الذرة الصفراء 

ملسوقيه يف املسيب واملدحتية

مؤرش العراق يرتاجع 1.49 يف املئة

حمافظ واسط يبحث مع رشكة بريطانية االستثامر يف قطاع الصحة والبيئة

العمل: اسرتداد أكثر من 5 مليارات دينار من املتجاوزين عىل اعانات احلامية

    بغداد / المستقبل العراقي

»اط�الق  ع�ن  الزراع�ة  وزارة  اعلن�ت 
الصف�راء  ال�ذرة  محص�ول  مس�تحقات 

ملسوقيه يف املسيب واملدحتية ».
واف�اد بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »ضم�ن عملي�ة تس�ديد 
مستحقات الفالحني واملزارعني ، واصلت 
وزارة الزراع�ة ومن خ�الل رشكة ما بني 
النهرين العامة للبذور رصف مستحقات 
محص�ول ال�ذرة الصف�راء ممن س�وقوا 
التابع�ة  االس�تالم  ملراك�ز  محصوله�م 

للركة« .
واض�اف أن »رصف املس�تحقات أطلقت 
لتس�ديد مس�تحقات الفالحني واملزارعني 
الذي�ن س�وقوا محصوله�م ملعم�ل الذرة 
الصف�راء يف املس�يب للموس�م الزراع�ي 
و   )  2017  �  2016  ،  2015  �  2014  (
معمل الذرة الصفراء يف املدحتية للموسم 
) 2016 � 2017 ( بع�د انجاز معامالتهم 
وتدقيقها م�ن قبل دي�وان الرقابة املالية 

االتحادي« .
وبني أن »ع�دد املعامالت املنجزة واملدققة 
م�ن قبل ديوان الرقابة املالية للمس�وقني 
ملعم�ل ال�ذرة الصفراء يف املس�يب بلغ )3 
( مس�وق ملوس�م 2014 � 2015 و )679 
( ملوس�م 2016 � 2017 ، فيم�ا بل�غ عدد 
املسوقني ملعمل الذرة الصفراء يف املدحتية 
) 1608 ( مس�وق ملوس�م 2016 � 2017 
».الفتاً إىل »ربط قوائم بأس�ماء الفالحني 
واملزارعني املشمولني باملستحقات والذين 
س�وقوا محصولهم ملعمي الذرة الصفراء 
يف املس�يب واملدحتية ليتم مراجعتهم تلك 

املواقع الستالم مستحقاتهم املالية .
يذكر أن الس�يد وزير الزراعة فالح حسن 
زيدان قد وجه برصف املس�تحقات املالية 
للفالحني واملزارعني واإلرساع بتس�ديدها 
الس�تدامة العملية الزراعية وتش�جيعهم 
ع�ىل مزاول�ة الزراعة للنه�وض بالقطاع 

الزراعي .

    بغداد / المستقبل العراقي

سجل مؤرش سوق العراق لألوراق املالية انخفاضا خالل 
تداوله يوم امس الثالثاء بنسبة بلغت 1.49 باملئة، يف حني 
تم اطالق التداول ملرصف عرب العراق ورشكة الصناعات 
اإللكرتونية لنفس جلس�ة التداول.وقال املدير التنفيذي 
للسوق طه أحمد عبد السالم يف ترصيح ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، إن مؤرش االس�عار ISX 60 اغلق يف جلس�ة 
اليوم عىل )591.87( نقطة منخفضا بنس�بة )%1.49( 
عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )600.85( نقطة.

واضاف عبد الس�الم ان »عدد االسهم املتداولة يف جلسة 
السوم الثالثاء بلغت 891,114,681  سهم بقيمة بلغت 
573,443,938 دين�ار يف ح�ني ت�م تداول اس�هم )33( 

رشكة من اصل )101( رشكة مدرجة يف الس�وق«.وبني 
عبد الس�الم انه اليزال عدد الركات املتوقفة بقرار من 
هيئ�ة االوراق املالية لعدم التزامه�ا بتعليمات االفصاح 

املايل )13( رشكة .وعن االسهم املشرتاة من املستثمرين 
غ�ري العراقيني اكد عبد الس�الم انه�ا »بلغت )89,616( 
مليون سهم بقيمة بلغت )191,048( مليون دينار من 
خ�الل تنفي�ذ )133( صفقة عىل اس�هم  )7( رشكات، 
وان عدد االس�هم املباعة من املستثمرين غري العراقيني 
بلغت )92,131( مليون سهم بقيمة بلغت )113,344( 
مليون دين�ار من خالل تنفيذ )57( صفقة عىل اس�هم  
)4( رشكات«.وش�هدت جلس�ة التداول يف سوق العراق 
ل�الوراق املالي�ة تداول اس�هم مرصف عرب الع�راق بعد 
قرار الهيئة العامة واملصادقة عىل الحس�ابات الختامية 
وايضا تم طرح اسهم رشكة الصناعات االلكرتونية بعد 
ايفاء الركة بمتطلبات االفصاح املايل وتقديم االفصاح 

املطلوب منها للهيئة والسوق.

   المستقبل العراقي/ الغانم
 

بحث محافظ واس�ط مال�ك خلف وادي 
بريطاني�ة  الدريع�ي م�ع وف�د رشك�ة 
موض�وع االس�تثمار يف مج�ال الصح�ة 

والبيئة«.
املحافظ�ة  يف  اعالم�ي  مص�در  وق�ال 

»الدريع�ي  ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
 )HILTRON( رشك�ة  وف�د  اس�تقبل 
للتباحث  الصحي�ة،  العاملية  الربيطاني�ة 
قط�اع  يف  االس�تثمار  موض�وع  ح�ول 
الدريعي  البيئة.وأوضح  الصحة وقط�اع 
بحسب املصدر ان »الطرفني تباحثا حول 
موض�وع االس�تثمار يف قطاعي الصحة 

والبيئة، وتدارسا آلية االستثمار يف مركز 
أمراض القلب، ومركز أمراض السكري، 
بع�د االنتهاء م�ن املخطط�ات والجدوى 
االقتصادية، التي سبق للركة عينها ان 
تعاون�ت فيهما مع الجه�ات املختصة يف 
املحافظة«.وأضاف املحافظ ان »الطرفني 
تطرق�ا اىل موضوع االس�تثمار يف قطاع 

النفاي�ات،  وتدوي�ر  جم�ع  ويف  البيئ�ة، 
وتطوير شبكة املجاري الثقيلة، مؤكدا ان 
»الحكومة املحلية أبدت كافة التسهيالت 
املمكنة للرك�ة الربيطانية املتخصصة 
يف مج�ايل الصح�ة والبيئ�ة، لالس�تفادة 
من القرض الربيطاني، بعد اس�تحصال 

املوافقات القانونية.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون اإلجتماعي�ة، عن 
اس�رتداد أكثر من 5 ملي�ارات دينار من املتجاوزين 

عىل اعانات الحماية يف بغداد واملحافظات«.
وقال�ت مدير عام صندوق الحماي�ة االجتماعية يف 
ال�وزارة جاكلني صلي�وا يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، إن »هيئة الحماية االجتماعية يف الوزارة 
اسرتدت )5,651,790,760( ديناراً من املتجاوزين 
عىل اعانات الحماي�ة االجتماعية من فئتي الرجال 
والنساء يف بغداد واملحافظات للمدة من 1/1 لغاية 

4/30 من عام 2017«.
ع�ن  الكش�ف  »عملي�ات  أن  صلي�وا،  وأضاف�ت 
املتجاوزي�ن ج�اءت م�ن خ�الل تدقي�ق البيان�ات 
وتقاط�ع املعلوم�ات الت�ي تنفذه�ا الدائ�رة والتي 

اس�همت بنحو كب�ري يف معرفة املبال�غ التي ذهبت 
للمتجاوزي�ن بغري وج�ه حق واعادته�ا اىل الوزارة 
لتوزعه�ا م�ن جديد بني املس�تحقني الفعليني وفق 
قان�ون الحماية االجتماعية الجديد رقم 11 لس�نة 
2014 كون�ه يس�تهدف العائ�الت الت�ي ه�ي دون 

مستوى خط الفقر«.
وتابعت، أن »ايقاف االعانات جاء لعدة اسباب منها 
تكرار بصمة املس�تفيد يف حال اس�تالمه راتبني من 
الدول�ة، او تغيري الحالة االجتماعية له، او بس�بب 

التعيني يف احد مؤسسات الدولة، او الوفاة«.
ودعت صلي�وا، من توقفت اعاناته�م اىل »مراجعة 
دوائ�ر الحماي�ة االجتماعي�ة واقس�امها، الكم�ال 
معاملة ب�راءة الذمة لغرض اس�رتداد االموال التي 
بذمتهم«، الفتة اىل أن »اس�رتداد االموال يجري من 
خ�الل االلية املعمول بها حالي�ًا وفق املادتني )18( 

و)19( م�ن القان�ون اللتني تنص�ان عىل ان رصف 
االعانات واملسرتجع منها يكون عن طريق صندوق 

الحماية االجتماعية«.
وبين�ت، أن »عملي�ة اس�رتداد االم�وال تب�دأ بع�د 
تقديم املراجع طلبا بايقاف راتبه يف قس�م ش�ؤون 
املواطنني فرتفع اوليات املستفيد اىل قسم الحاسبة 
لتجمي�د قيده عىل ان يراجع بعدها الكمال معاملة 
ب�راءة الذمة، مؤك�دة ان 10% م�ن املتجاوزين هم 
الح�ال، و90% منه�م موظف�ون  م�ن ميس�وري 

ومتقاعدون«.
ولفت�ت إىل، أن�ه »يف ح�ال وج�ود رات�ب تقاع�دي 
للمواطن فسيتم تزويد هيئة التقاعد بكتاب ملعرفة 
تاريخ تخصيص الراتب التقاعدي واعالمهم بتاريخ 
ايق�اف رات�ب االعان�ة، ويف حال�ة التعيني فس�تتم 

مخاطبة الجهة املعنية ملعرفة تاريخ املبارشة.

التجارة تبحث العالقات الثنائية مع تايلند

وكيل النقل يعقد اجتامعًا مشرتكًا مع تنفيذ 
املشاريع والطريان املدين

التجارة تبحث جتهيز مناطق حمافظة 
نينوى املحررة بحصة املفردات الغذائية

   بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر التخطيط وزي�ر التج�ارة وكالة س�لمان الجميي ، م�ع نظريته 
التايلندي�ة العالق�ات الثنائية ب�ني البلدين«.واف�اد بيان ل�وزارة التجارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان »الجميي التقى وزيرة التج�ارة التايلندية )ابي رادي 

تنرتابون(، عىل هامش زيارته اىل تايلند ».
واض�اف انه »ج�رى خالل القاء بح�ث العالقات الثنائية بني الع�راق وتايلند  ، 

وسبل توسيعها وتعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبني الصديقني«.
ووج�ه الجميي دعوة إىل وزيرة التجارة التايلندية لزيارة العراق واملش�اركة يف 
مع�رض بغداد الدويل لعرض منتوجاتهم«. ودعا الجميي خالل اللقاء بحس�ب 
البي�ان »بأن العرض ال يتوقف عىل الرز فقط بل يف جميع القطاعات، الس�يما 
االنش�ائية والغذائية . كما تم خالل اللقاء مناقشة تذليل املعوقات التي أدت اىل 
توقف تجهيز الرز التايلندي ».واش�ار البيان انه » من جانب اخر شارك الوزير 
يف مؤتم�ر ال�رز يف تايلند الذي يقام كل س�نتني يف العاصم�ة بانكوك، بحضور 
رئي�س الوزراء التايلن�دي والوزراء وعدد كبري من املس�ؤولني التايلندين افتتح 
اعمال مؤتمر الرز، واشاد رئيس الوزراء التايلندي )برايوت جان اوجا( يف كلمه 
ل�ه خالل االفتتاح بحضور وزير التجارة س�لمان الجمي�ي كون العراق له دور 
مه�م مع تايلند؛ نظرا للعالقات الوطي�دة بني ألبلدين .  كما  تم افتتاح معرض 

منتجات الرز التايلندي بعد املؤتمر.

   بغداد / المستقبل العراقي

 عق�د الوكيل الفني ل�وزارة النقل عباس عمران، اجتماعاً مش�رتكاً ضم مدير 
الرك�ة العامة لتنفيذ املش�اريع اس�امة الص�در ومدير عام الط�ريان املدني 
حس�ني محسن لبحث س�بل االرتقاء بعمل الركات وتطوير التعاون بينهم«.

وقال عمران يف بيان العالم الوزاؤرة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن 
»االجتماع عقد ملناقش�ة التحصينات االمنية ملطار بغداد الدويل وذلك من خالل 
السياج االمني املحيط به واملحافظة االجواء االمنية الهادئة يف املطار«.واضاف 
الوكيل الفني انه »تمت مناقش�ة تنظيم العق�ود واملوافقات الخاصة بمنظمة 
االيكاو وتفعيل العقود االمنية التي تخص املطار األمر الذي من ش�أنه تحقيق 

انجاز كبري يضاف اىل االنجازات التي تحققها الوزارة يف اآلونة األخرية.

   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث مدي�ر عام دائ�رة الرقابة التجاري�ة عضو خلية االزم�ة يف وزارة 
التج�ارة مع مدراء دوائر وفروع التموين يف نينوى آلية تجهيز مفردات 
البطاقة التموينية للمناطق املحررة ونسب التجهيز والتأكيد عىل تجهيز 
كافة املناطق بالحصة الش�هرية من املواد الغذائية وبنس�ب متس�اوية 

لكل املناطق«.
واضاف مدير عام الدائرة حس�ني فرحان خالل زيارته لدوائر ورشكات 
الوزارة يف املوقع البديل يف رشكة املواد االنشائية يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، بانه »تم مناقش�ة الية تجهي�ز املناطق املح�ررة باملفردات 
الغذائي�ة باالضافة اىل التج�وال باملوقع ولقاء املوظفني واالس�تماع إىل 
املالحظات واملش�اكل واملعوق�ات التي تواجه عمله�م واملقرتحات التي 

تسهم بايجاد الحلول املناسبة لها«.
وبني بانه »ت�م توجيه فرع الرقابة يف نينوى برضورة قيام فرق رقابية 
بمتابعة تجهيز املف�ردات الغذائية للعوائل من قبل الوكالء واخذ عينات 
عش�وائية م�ن تل�ك العوائل للتاك�د من تجهيزه�م بمف�ردات البطاقة 
التمويني�ة من عدم�ه واعداد تقارير اس�بوعية وارس�الها اىل دائرته يف 

مركز الوزارة .
واش�ار اىل  »زيارت�ه لس�ايلو بازوايا ملتابع�ة اس�تعدادات واحتياجات 
الس�ايلو للموس�م التس�ويقي الحايل يف املحافظة والتاك�د من جاهزية 

البناكر والساحات الستالم الكميات املسوقة من الفالحني واملزارعني.

كهرباء الصدر تربم عقدها الثاين مع رشكة هالل املجد لعقود اخلدمة والصيانة واجلباية
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة توزيع كهرب�اء الصدر 
ع�ن اب�رام عقده�ا الثان�ي م�ع رشكة 
هالل املج�د لعقود )الخدم�ة والصيانة 
والجباية ( ملنطقة الراش�دية وجزء من 

منطقة الحسينية.
ورد  الكهرب�اء  ل�وزارة  ب�ني  وذك�ر 
ل�«املستقبل العراقي«، انه »بعد النجاح 
الذي تحقق بمش�اركة القطاع الخاص 
الك�رخ  بمناط�ق  التوزي�ع  قط�اع  يف 
والرصافة, ابرمت املديرية العامة لتوزيع 
كهرباء الصدر عقدها الثاني مع رشكة 
هالل املجد لصيانة وجباية  )10 محالت 
و 49 قري�ة ملنطقة الراش�دية ومحلتني 
)215,223( يف منطقة الحسينية، ومن 
املخط�ط ان يدخ�ل العقد حي�ز التنفيذ 

وتقدي�م خدمات�ه للمش�رتكني البال�غ 
عددهم )16540( مشرتكاً لفرتة ال تزيد 

عن ثالثة اشهر فرتة التحضريات«.
واض�اف ان�ه »وق�ع العق�د مدي�ر عام 

محم�د  ويف  الص�در  كهرب�اء  توزي�ع 
املياح�ي, واملدير املف�وض لركة هالل 
املجد عمار وديع عارف، وحرض التوقيع 
معاوني املدير العام, ومديري االقس�ام 

يف املديرية وتم مناقشة كافة التفاصيل 
من واجب�ات ومهم�ات الت�ي تقع عىل 

الطرفني« .
وأشار املياحي بحسب البيان اىل »أهمية 
األستثمار واألستفادة من الضائعات يف 
منظومة الطاق�ة الكهربائية من خالل 
توضيح ألية األس�تثمار ورشوط العقد 
واألس�عار املناس�بة للمواطن , مش�دداً 
عىل »أهمية العمل بروح الفريق الواحد 
لتج�اوز التحدي�ات التي تواج�ه قطاع 
الكهرباء خالل املرحلة الراهنة وخاصة 
يف ظ�ل الظ�روف االس�تثنائية التي يمر 
بها العراق,مس�تعرضاً، أوضاع املديرية 
واإلش�كاليات الت�ي تواجه س�ري العمل 

والحاجة املاسة ملضاعفة الجهود« .
واك�د ع�ىل »رضورة رف�ع التج�اوزات 
وااللتزام بإج�راء الصيانة الوقائية عىل 

الش�بكة الكهربائي�ة للنه�وض بواق�ع 
الجباي�ة والقض�اء ع�ىل الضائع�ات يف 
الطاق�ة وإيج�اد معالج�ات حقيقي�ة 
لظاه�ر مؤك�داً ع�ىل »رضورة تثقي�ف 
املواط�ن يف عملي�ة الرتش�يد ومل�ا له�ا 
أهمي�ة يف أس�تقرار منظوم�ة الطاق�ة 
الكهربائي�ة«.و طالب الركة برضورة 
االرساع بوض�ع االعالنات ضمن الرقعة 
لتوضي�ح  الرك�ة  لعم�ل  الجغرافي�ة 
بعض االرشادات الرضورية التي تخص 
التسعرية وعرض مجموعة من االجهزة 
التي تس�تهلك كمية كب�رية من الطاقة 
بالش�كل  وط�رق كفاءته�ا وتوظيفها 
الصحي�ح وال�ذي ينس�جم م�ع واق�ع 
املنظوم�ة الكهربائية يف الوقت الحارض 
والوصول اىل االكتفاء الذاتي لالستهالك 

وضمان عدم االرساف.
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حمنة التعليم يف الوطن العريب
          مصطفى الفقي

كلما اتجهت أبصارنا نحو مستقبل الوطن العربي 
وجدنا دائم�اً أن التعليم هو بوابة املس�تقبل وأن 
األمم الناهضة بغري اس�تثناء ق�د ارتبطت بهذه 
القضية املهمة ذات التأثري الكبري يف حياة الشعوب 
ومس�رية ال�دول، خصوص�اً يف مراح�ل التح�ول 
الفك�ري والثق�ايف، فالتعليم هو املتغري املس�تقل 
الذي تتبعه مظاهر النهضة وأسباب الرقي، وهو 
يمثل قضية ال تقف وحدها يف الفضاء ولكن تدور 
حولها دوائر متعددة تمثل املحاور التي تنتظم يف 
فلك التعليم، وس�وف نذكر منه�ا محاور الثقافة 
والبح�ث العلم�ي والتدري�ب املهن�ي والتش�غيل 
واإلع�ام ودور املؤسس�ات الدينية، فه�ذه كلها 
ملحق�ات بالعملية التعليمي�ة تتأثر بها وتخضع 
ألس�اليب اإلصاح التي تس�لكها لألخذ بيد األمة 
من خال النه�وض بالتعليم وتوابعه وملحقاته. 

دعونا نغوص قلياً يف هذه املحاور:
أوالً: إنن�ا نع�رف بأن�ه لي�س كل متعل�م مثقفاً 
ولكنن�ا نزع�م أن كل مثقف قد ال يك�ون بحاجة 
إىل التعلي�م النظام�ي، وألن األخري هو القماش�ة 
الكب�رية التي يتم منه�ا تفصي�ل ملحقاته، لذلك 
فإن محنة التعليم تنعك�س بالرضورة عىل بقية 
امللحق�ات، إذ ليس من ش�ك يف أن تدهور التعليم 
يؤدي بالرضورة إىل تراجع الثقافة وتدني س�لوك 
الب�ر، وسنكتش�ف أن االرتب�اط ب�ن التعلي�م 

والثقافة إن لم يكن رشطياً فإنه يبدو طردياً، فإذا 
ج�رى إصاح التعليم فإن ثقافة الش�عب عموماً 
س�تجد طريقها إىل الرقي واالزده�ار، ولو أخذنا 
النم�وذج املرصي، بحكم ضخامة عدد الس�كان، 
فسنكتش�ف أن تراجع ال�دور اإلقليمي وخفوت 
اإليق�اع الثقايف ارتبطا معاً براجع مكانة التعليم 
املرصي وضعفه يف العقود األخرية، وهنا يجب أن 
ندرك أن النهضة صفق�ة متكاملة وأن التقدم له 
مؤرشات عدة يتصدرها التعليم الذي يمثل قاطرة 
الصحوة الوطنية مهما تعددت األفكار واختلفت 
األيديولوجي�ات، ونحن نعني بالتعليم هنا جدولة 
الذه�ن وترتي�ب العق�ل وامل�ي نحو آف�اق الغد 

بخطى ثابتة وعقل متوهج وحماسة ال تفر.
إن أزمة الثقافة العربي�ة مرتبطة بمحنة التعليم 
التي شهدتها كثري من الدول العربية، ولقد قرأت 
أخرياً دراسة ملنظمة اليونسكو اعتمدت عىل مسح 
شامل ملستويات التعليم يف الوطن العربي خرجت 
منه بأن مس�توى التعليم يف األرايض الفلسطينية 
املحتلة أفضل منه بكثري يف الدول العربية األخرى. 
ثانياً: إن العاقة بن التعليم والبحث العلمي مثل 
العاقة بن املادة الخام واملادة املصنعة، فالبحث 
العلمي هو توظيف العلم يف خدمة الصناعة ودعم 
التكنولوجي�ا التي تجلب أس�باب الراحة واألمان 
للب�ر، فالعاق�ة بن التعلي�م والبح�ث العلمي 
عاقة مركبة ومتداخل�ة، إذ ال يوجد بحث علمي 
متميز إال من خال تعليم جيد قد يؤدي بالرضورة 

إىل االهتم�ام التلقائي بالبح�ث العلمي وال يمكن 
أن يتحق�ق ذلك بمعزل عن إرادة الدولة من خال 
سياس�ات الحكومات يف الدول العربية املختلفة، 
ول�و راجعنا األرق�ام التي تنفقها ال�دول العربية 
ع�ىل البحث العلمي منس�وبة إىل الدخ�ل القومي 
يف كل بلد منه�ا لوجدناها متواضعة إىل حد كبري، 
ونحن بهذه املناسبة نرد هنا عىل الذين يزعمون 
أن البحث العلمي يحتاج إىل نفقات باهظة وأموال 
طائل�ة، ألن ذلك ال يبدو صحيحاً عىل إطاقه، فما 
زل�ت أتذكر كلمات صديقي الراحل الدكتور أحمد 
زويل يف معرض تعليقه عىل ضعف البحث العلمي 
يف دول الوط�ن العربي. لقد ق�ال يل رحمه الله إن 
االكتشافات العلمية الحديثة وتطوير االخراعات 
املختلفة لم تعد بحاجة إىل إنفاق كبري، فالش�باب 
األمريكي يحاول قضاء وقته يف دراس�ة املعادالت 
الرياضية وتصنيع األجهزة الحديثة مس�تخدمن 
)كراج�ات( العم�ارات بح�د أدنى م�ن النفقات 
وبتكلفة محدودة للغاية! فمتى يس�تيقظ العرب 
ويدرك�ون أن البح�ث العلمي ه�و الوليد املبارش 

لفكر النهضة يف كل العصور والدول كافة!
ثالث�اً: إن العاق�ة ب�ن التعليم والتدري�ب املهني 
ه�ي العاقة بن النظرية والتطبيق، إذ إن التفوق 
العلمي أو الحصول عىل شهادات عليا ليس مربراً 
لكي يكون املرء ناجحاً يف عمله، إذ ال بد أن يتأهل 
كل ش�خص ملا س�يقوم ب�ه ولذلك ف�إن التدريب 
عملية مهمة قد تزيد خطورتها عن التعليم ذاته، 

وإذا كنا يف اختيار أمام ش�خصن أحدهما مدرب 
ع�ىل العمل واآلخر متف�وق يف الدراس�ة النظرية 
ح�ول ذات املوضوع فإن األولوية تكون ملن تدرب 
فعلياً ع�ىل العم�ل وأدرك طبيعته مب�ارشة، وأنا 
أتذكر أن أحد وزراء الخارجية املرصية كان بصدد 
ترش�يح من�دوب دائم ملرص ل�دى األم�م املتحدة 
وكان أمامه ديبلومايس كبري حصل عىل ش�هادة 
الدكتوراه يف موض�وع العاقة بن مجلس األمن 
والجمعية العامة بينما كان منافسه ديبلوماسياً 
ال يحمل الدكتوراه ولكنه عمل يف املنظمة الدولية 
مرتن من قبل، فاختاره وزير الخارجية با تردد 
قائاً: العربة بمن مارس العمل ال بمن قرأ عنه أو 
كت�ب فيه، وأنا أظ�ن أن التدريب املهني واحد من 
أه�م لوازم الحي�اة لتأهيل الخريج�ن يف حياتهم 
العملي�ة، إذ إن إتقان العم�ل وجودة األداء يأتيان 
م�ن التدريب ع�ىل املهنة والتأهل له�ا مهما كان 
ن�وع املؤهل ال�درايس ودرجته، وأنا أحس�ب أننا 
يف ال�دول العربية أش�د الناس حاج�ة إىل التدريب 
املهني وإىل نوعية من التعليم الفني فوق املتوسط 
ال�ذي يتيح لصاحبه أن يس�د حاج�ة مطلوبة يف 
مروعات التنمي�ة والبناء، ويذكرني ذلك بنظام 

»البوليتكنيك« املعمول به يف التعليم الربيطاني.
رابعاً: إن مشكلة املشاكل يف بعض الدول العربية 
ويف مقدمها م�رص أن املعروض من الخريجن ال 
يلتقي م�ع الطلب عليهم، فالعاق�ة بن العرض 
والطلب ليس�ت قائم�ة، وقد نرى عرض�اً لنظام 

تعليمي متجمد منذ منتصف القرن املايض يحاول 
أن يلتق�ي م�ع الطل�ب يف الربع األول م�ن القرن 
الح�ادي والعرين وهذا هراء وعب�ث، لذلك فإن 
البطال�ة يف مرص هي بطالة نس�بية، فالعاطلون 
يف معظمه�م ال يملكون خ�ربات واضحة تؤهلهم 
ألن يفك�روا يف الطريق الصحيح للمس�تقبل وأن 
يخت�اروا العم�ل الجدي�د، وقد ت�رى بعض رجال 
األعمال يبحثون عن العمالة النادرة فا يجدونها 
بينما يبحث مئ�ات اآلالف من العاطلن من عمل 
فا يجدون ألنهم غري مؤهلن له ويمكثون كذلك 
يف طوابري انتظار لسنوات عدة وكان األوىل بهم أن 
يرفع�وا من كفاءتهم وأن يضيفوا إىل خرباتهم ما 
يجعلهم مؤهلن لسوق العمل الحالية، وأنا أدعو 
الجامع�ات يف عاملنا العرب�ي واملعاهد املتخصصة 
ألن تربط أعداد الخريجن بالطلب عىل التش�غيل 
ألن ال�ذي يحص�ل عىل ش�هادة ث�م ال يعمل يبدو 
كالقنبل�ة املوقوتة القابل�ة لانفجار ويتجه نحو 
االنخ�راط يف س�لك اإلره�اب أو إدم�ان املخدرات 
أو اح�راف األعم�ال غري املروعة. خامس�ًا: إن 
العاقة بن التعليم واإلع�ام بكافة أدواته عاقة 
وثيق�ة ففي الدول التي ما زالت فيها األمية تمثل 
مش�كلة يكون جهاز التلفزيون ه�و أداة للتعليم 
والرفيه يف الوقت نفسه ويتحمل القائمون عليه 
بالتايل مسؤولية تشكيل العقل الجمعي والضمري 
الذي يس�ود يف من�اخ س�يايس واجتماعي معن، 
وإذا كنا نعيش عرص ثورة املعلومات فإن التعليم 

يمث�ل الخلفية الطبيعي�ة ألدوات اإلعام املختلفة 
مقروءة ومسموعة ومرئية بحيث يجب أن يتوخى 
الجميع الحرص الشديد يف املادة اإلعامية إذا كان 
الخطاب موجهاً إىل املتعلمن كما أن مسؤوليتهم 
ال تقل عن ذلك عند مخاطبة األمين ويف الحالتن 
يبدو التعليم، بحضوره وغيابه، قاس�ماً مشركاً 
لألهمية بن الحالت�ن، كما أن اإلعام يعتمد عىل 
ك�وادر متعلم�ة ومدرب�ة يس�تطيع م�ن خالها 
اقتح�ام الحواجز التي تصنعه�ا األفكار املختلفة 
أو اآلراء املتضارب�ة، كم�ا أنه يج�ب أال يغيب عن 
البال أن اإلعام هو الذي يحمل الرس�ائل املبارشة 
إىل املتلق�ي مهم�ا كان مس�توى تعليم�ه ودرجة 
ثقافت�ه، من هن�ا تبدو خطورة اإلع�ام املعارص 
واعتم�اده املبارش عىل القاع�دة التعليمية. هذه 
رؤى للتعلي�م العرصي يف املنطق�ة العربية ومنه 
تتج�ىل خطورة م�ا ح�دث للمجتمع�ات العربية 
يف العق�ود األخ�رية ومن�ه تتضح أيض�اً خطورة 
العملية التعليمي�ة وتأثريها املبارش وغري املبارش 
يف مف�ردات أخرى لها أهميتها يف حياة الش�عوب 
مث�ل قضايا الثقاف�ة والبحث العلم�ي والتدريب 
صم�ود  ودرج�ة  واإلع�ام  والتش�غيل  املهن�ي 
املؤسس�ات الدينية أمام تيارات عاتية تحاول أن 
تقذف بها يف أتون اإلرهاب وتضعها موضع اتهام 
أمام جرائمه الش�نيعة، ويبقى التعليم يف النهاية 
هو مصباح عاء الدين الذي يقدم الحل السحري 

لكثري من املشكات الراهنة يف عاملنا العربي.

استهداف التعايش يف مرص
          إياد مهدي عباس 

استهداف األقباط يف مرص مرة أخرى 
من قبل التنظيمات اإلرهابية املتطرفة 
دليل عىل إرصار تل�ك التنظيمات عىل 
تنفيذ مخططاتها يف مرص عىل الرغم 
م�ن فش�لها يف اكثر من مرة يف ش�ق 
الص�ف الوطني يف دولة عاش�ت فيها 
مختل�ف املكون�ات لق�رون طويل�ة، 
األقباط  املتك�ررة ض�د  فاالعت�داءات 
واملكونات االخرى يف مرص يس�تهدف 
الطوائ�ف  ب�ن  الس�لمي  التعاي�ش 
واالديان وهو بطبيعته الوحش�ية يعد 
ترجم�ة واقعية ألفكار داعش والفكر 
املتط�رف الذي جاء بقتل املخالفن له 
يف كل م�كان وهو مش�ابه مل�ا يحدث 
يف س�وريا والعراق ليدرك الجميع بان 
املخطط واح�د وتق�ف وراءه جهات 
ودول تؤم�ن ب�ذات الفك�ر املتط�رف 
الذي تحمله هذه العصابات االرهابية 
وتم�ده بالفت�اوى والدع�م االعامي 

واللوجستي .
التس�اؤل ال�ذي يط�رح نفس�ه هن�ا 
ه�و: ملاذا مرص؟ ومن هو املس�تهدف 
التفج�ريات  ه�ذه  م�ن  الحقيق�ي 

املتك�ررة؟ لاجابة عىل هذا التس�اؤل 
ال ب�د م�ن االع�راف بحقيق�ة مهمة 
للغاي�ة وه�ي تراب�ط املصال�ح ب�ن 
الع�دو الداخ�ي ونقصد هن�ا الجهات 
املس�لحة املعارض�ة للحكوم�ة وبن 
الجهات الخارجي�ة التي ال تريد ملرص 
ان تعود ملمارس�ة دورها الحقيقي يف 
املنطق�ة. وبغض النظ�ر عن األطراف 
املستفيدة من هذه الجرائم الوحشية 
فانه�ا بالنهاي�ة تري�د زعزع�ة االمن 
واالس�تقرار من خ�ال رضب الوحدة 
الوطني�ة املرصي�ة باتج�اه إضعاف 
هيبة الدولة ومحاولة اسقاط النظام 
الس�يايس. وم�ن جان�ب اخ�ر ي�رى 
بع�ض املتابعن بأن االعت�داءات التي 
تتعرض لها مرص تس�تهدف االعتدال 
ال�ذي تتعام�ل به مرص م�ع القضايا 
العربي�ة ال س�يما القضية الس�ورية 
والعراقي�ة واليمنية حي�ث كان ملرص 
مواقف مخالفة ملواقف أطراف النزاع 
التي تس�عى للتصعيد وتلج�أ للحلول 
العسكرية يف سوريا واليمن بعيدا عن 

الحلول السياسية السلمية.
وعندم�ا نتح�دث ع�ن م�رص ال بد ان 
يحرض األزهر ومس�ؤوليته يف إيقاف 

الجرائ�م الطائفية والقت�ل الجماعي 
لجماعات تعيش عىل ارض مرص منذ 
ق�رون طويل�ة, وال نبال�غ اذا ما قلنا 
ب�ان رجال الدي�ن يف األزه�ر الريف 
فشلوا يف مواجهة التطرف يف مرص بل 
يف العالم العربي واالس�امي والسبب 
ه�و صمت األزه�ر ورجال�ه حول ما 
يقوم به داعش والتنظيمات املتطرفة 
األخ�رى م�ن جرائ�م وحش�ية وعدم 
التص�دي للفت�اوى التكفريي�ة الت�ي 
يستند اليها داعش يف قتل االقباط وكل 
املخالفن له.  ان هذا الصمت وتغايض 
االزهر عن وجود مناهج متطرفة يتم 
تدريس�ها يف ه�ذه املؤسس�ة الدينية 
العريق�ة جعلنا ام�ام حالة من غياب 
ثقاف�ة التعايش وقبول االخر يف مرص 
حيث تم الرويج لهذه االفكار يف زمن 
حكم االخوان ملرص، االمر الذي جعلنا 
نش�هد اكثر من تفج�ري وجريمة قتل 
يري�د البعض من خالها جر الش�عب 
املرصي اىل حرب دينية تأخذ الباد اىل 
منزلق خطري وكل هذا يصب يف صالح 
أعداء مرص ممن يري�دون ابعاد هذه 
الدول�ة عن مكانتها  ليلعبوا دورا اكرب 

من  حجمهم.

ترامب الرابح الوحيد من قمم الرياض
          سميح صعب

لم تدم إحتفالية  قمم الرياض كثرياً بعدما 
طفا االنقس�ام رسيعاً عىل سطح العاقات 
بن دول مجل�س التع�اون الخليجي حيال 
العاقات م�ع إيران. الس�عودية واإلمارات 
تدعمهم�ا م�رص أش�علتا حرب�اً إعامي�ة 
ع�ىل قط�ر يف الي�وم الثاني للقم�ة العربية 
- اإلس�امية - االمريكي�ة. وتبن من حجم 
االتهامات املتبادلة أن املشكلة ليست وليدة 
الس�اعة، وإنما هي نتيجة تراكمات كانت 
كل األطراف تداريها كي ال تظهر إىل العلن.    
التباي�ن يف املواقف حيال إيران ليس جديداً. 
لقد كانت الس�عودية دائماً هي األكثر حدة 
يف الن�ربة حيال إي�ران. ودائم�اً كانت قطر 
والكوي�ت وس�لطنة عم�ان تح�اول تبن�ي 
لهج�ة أق�ل عدائي�ة إذا م�ا ص�ح التعبري، 
حيال طهران وتس�عى إىل أرضية مش�ركة 
للتفاهم والحوار عىل القضايا ذات الخاف. 
لكن هذه املعادلة لم تعد مقبولة مع الدور 
القي�ادي للس�عودية يف الخلي�ج وال�رق 
األوس�ط عموم�اً، م�ن اليم�ن إىل س�وريا، 
والسعي لدى إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترام�ب م�ن أج�ل إيج�اد تس�وية للرصاع 
الفلس�طيني - اإلرسائي�ي، وبناء تحالفات 

إقليمية وإس�امية ملواجه�ة إيران ودورها 
اإلقليم�ي. ومنذ أن تصدت الس�عودية لهذا 
الدور مع تسلم امللك سلمان بن عبد العزيز 
الحكم، لم يعد ثم�ة حاجة من وجهة نظر 
الرياض للدور القطري الذي كان عىل مدى 
أكث�ر عرة أع�وام هو املتصدر وال س�يما 
بع�د اندالع “ث�ورات” م�ا يس�مى بالربيع 
العرب�ي ع�ام 2011. وقت�ذاك كان�ت قطر 
ه�ي الت�ي تق�ود، وه�ي التي لعب�ت بدعم 
ترك�ي، الدور األبرز يف أحداث مرص وتونس 
ووص�ول جماع�ة “اإلخوان املس�لمن” إىل 
الحك�م يف هذه الدول. وب�دت قطر وكأنها 
الدولة الراعية لإلس�ام السيايس يف الرق 
األوس�ط. ويف س�وريا كانت قطر مع تركيا 
أيض�اً أب�رز راعيتن للمعارضات املس�لحة 
وبينه�ا فصائ�ل تكفريية.  لكن مع تس�لم 
امللك سلمان الحكم بدأت املعادالت بالتغري، 
إذ أن الرياض الت�ي كانت تكتفي بدور من 
املقع�د الخلف�ي ملس�ار األح�داث تصدرت 
املش�هد، فأنش�أت التحالف العربي ملقاتلة 
الحوثي�ن يف اليمن وإعادة عبد ربه منصور 
ه�ادي إىل س�دة الحك�م. ويف س�وريا باتت 
فصائ�ل س�لفية وتكفريي�ة كث�رية تتب�ع 
الس�عودية وأهمه�ا “جي�ش اإلس�ام” يف 
غوطة دمش�ق بش�كل أس�ايس. كما لعبت 

الرياض دوراً رئيسياً يف تشكيل الهيئة العليا 
للمفاوض�ات إىل حوار جنيف.  ومنذ البداية 
لم تكن الس�عودية تنظر بع�ن اإلرتياح إىل 
الدور القطري يف دعم “اإلخوان املس�لمن” 
يف ال�دول العربي�ة. وع�ام 2014 س�حبت 
س�فراءها  وقط�ر  والبحري�ن  الس�عودية 
م�ن الدوحة إحتجاجاً ع�ىل الدعم القطري 
ل�”اإلخ�وان”، قب�ل أن تع�ود العاق�ات إىل 
طبيعتها بن الجانب�ن إثر تعهدات قطرية 
بالتزام سياس�ة مجلس التعاون الخليجي 
وع�دم انته�اج سياس�ات يستش�ف منها 
تتسبب يف الشقاق داخل دول املجلس.   وبدا 
ظاهري�اً أن األم�ور قد اس�تقامت، لكن ما 
تكش�ف بعد قمم الرياض، يظهر أن الجمر 
كان خامداً تحت الرماد. وما زاد يف االلتباس 
هو سلس�لة املقاالت التي نرت يف اإلعام 
األمريك�ي حول ما وصفت�ه بتورط قطر يف 
دع�م التنظيمات التكفريية يف املنطقة ومن 
بينها تل�ك املوضوعة عىل الائحة األمريكية 
لإلره�اب. وأتاح الس�ياق ال�ذي ذهبت فيه 
األمور ب�روز تكهنات حول وجود تنس�يق 
سعودي - أمريكي لشن حملة عىل قطر من 
أجل تحجيم دورها اإلقليمي وجعلها تلتزم 
مجدداً بالسياسة التي تقررها السعودية يف 
امللفات األساسية يف املنطقة وعدم تفردها 

بمواق�ف تتناقض مع املواقف الس�عودية، 
وال س�يما بالنس�بة إىل ملف حس�اس مثل 
العاق�ات مع إي�ران.     وقد أحدثت الحرب 
اإلعامية التي تولتها الفضائيات ووس�ائل 
العاق�ات  أن  الطرف�ن،  اإلع�ام م�ن كا 
الخليجي�ة ليس�ت عىل م�ا ي�رام.  وهذا ما 
أفق�د القمم التي عق�دت يف الرياض الكثري 
من األج�واء االحتفالية الت�ي رافقتها عىل 
م�دى يوم�ن. ولم يتبَق من كل ذلك س�وى 
فوز الرئيس األمريكي دونالد ترامب بعقود 
قارب�ت ال��400 ملي�ار دوالر م�ن عق�ود 
تس�ليحية واس�تثمارية.  وبذلك بدا ترامب 
الراب�ح الوحيد من القمم،  بينما االئتافات 
التي اُعل�ن عنها بدأت تعاني تصدعات قبل 
أن تب�دأ.  إن عص�ب اإلئتاف�ات املقرح�ة 
يق�وم عىل فكرة املواجهة م�ع إيران، بينما 
الكث�ري من ال�دول التي حت�ى تلك حرضت 
القمة العربية – اإلس�امية - األمريكية، ال 
ترى فائدة من الدخ�ول يف نزاع مع طهران 

أو تصعيد املواجهة معها. 
وهناك مث�ًا تركيا وباكس�تان ومرص من 
ب�ن الدول الت�ي ال تبدو مس�تعدة النتهاج 
سياسات تقوم عىل العداء املطلق مع إيران، 
م�ع كل املضاعفات التي يمك�ن أن يجرها 

تأجيج لنزاع مذهبي يمتد أجياالً.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 2954/ب2015/1

التاريخ 2017/5/30
اعان

بن�اءا عىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة الخاص 
بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 1/1153و2/1153 
محل�ة امل�راق يف النجف عليه عليه ه�ذه املحكمة 
عن بي�ع العق�ار املذك�ور اع�اه واملبين�ة اوصافه 
وقيمته ادناه فع�ىل الراغبن بالراء مراجعة هذه 
املحكم�ة خ�ال 30 يوم�ا م�ن الي�وم الثان�ي لنر 
االعان مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املقدرة بموج�ب صك مصدق المر 
محكمة بداءة النجف وص�ادر من مرصف الرافدين 
رق�م ) 7( يف النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عر من اليوم االخري من االعان يف 
املحكمة وعىل املش�ري جلب هوي�ة االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف: العقارين املرقم�ن 1/1153و2/1153 
محل�ة امل�راق  يف النجف مفرزين بصورة رس�مية 
وان العقار املرق�م 1/1153 عبارة عن دار يقع عىل 
طريق ع�ام 4 م وبواجهة 11.9 مر ) ركن( ويتالف 
من مدخل صغري وصالة وس�طية مفتوحة املساحة 
7م وتط�ل عىل ثاث غ�رف ن�وم ومجموعة صحية 
ومطب�خ صغ�ري يف الطاب�ق االريض ام�ا يف الطاب�ق 
العل�وي يحتوي  عىل ثاث غرف نوم وان بناء العقار 
من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومبلط باالسمنت 
ومش�غول من قبل املس�تاجر راسم رحمن بناي مع 
اف�راد عائلته وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع 
بصفة مس�تاجر وان العقار مجهز باملاء والكهرباء  
وان درج�ة عمرانه دون الوس�ط وان القيمة املقدرة 
ل�ه بمبل�غ 172.150.000 مائ�ة واثنان وس�بعون 
مليون ومائةوخمسون الف دينار واما العقار املرقم 
2/1153 عبارة عن عرصة تقع عىل طريق عام 4 م 
وطريق فرع�ي 3 م وبواجهة 7.5و7.80 م ركن وان 
القيمة  املقدرة بمبلغ 130.860.000 مائة وثاثون 

مليون وثمانمائة  وستون الف دينار فقط الغريها

دائرة تنفيذ 
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة /2017/900
التاريخ 2017/5/28

اىل املنفذ عليه /مفيد سلمان يوسف
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن رشح مبل�غ املديرية 
وتاييد املجلس البلدي ملنطقة حي الس�ام انك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ البرصة وخال خمس�ة عر يوما تبدا من اليوم 
التايل للنر ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك  ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
ان�ك مدي�ن مبل�غ ق�دره 77.255.000 فقط س�بعة 
وس�بعون ملي�ون ومائتان وخمس�ة وخمس�ون الف 

دينار اىل الدائنة هيفاء سلمان يوسف 
املنفذ العدل 
حيدر فالح

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة الب�رصة بالعدد 1676/ب/2016 

يف 2016/12/25

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة البداءة املتخصصة بنظر 
الدعاوى التجارية يف البرصة

العدد 105/ت/2017
التاريخ 2017/5/28

اعان
اىل املدع�ى علي�ه /املدي�ر املف�وض لرك�ة بريكونز 

الركية اضافة لوظيفته
اق�ام املدع�ي املدير املف�وض لركة فيزوكوم س�مري 
نعمة جاس�م اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 105/

ت/2017 ض�دك يطل�ب فيه�ا الحكم بالزام�ك بدفع 
مس�تحقاته املالية البالغ�ة )928.467( $ تس�عمائة 
وثماني�ة وع�رون الف واربعمائة وس�بعة وس�تون 
دوالر امريك�ي عن بموج�ب العقد الثان�وي املؤرخ يف 
2014/4/30 الخ�اص  تصميم وبناء منش�ات مخيم 
املراقبة الصناعية  يف موقع ام قرص وارطاوي لحساب 
رشكة غاز الب�رصة ولتعذر تبليغ�ك ملجهولية عنوانك 
عليه تقرر تبليغك اعانا بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباحا ي�وم املرافعة 
املوافق 2017/6/8 وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد 300/ب/2016
التاريخ 2017/5/25

بن�اءا عىل القرار الص�ادر عن محكمة ب�داءة الرميثة 
بعدد 300/ب/2016 واملؤرخ 2016/7/24 واملكتسب  
الدرجة القطعية واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم 
831 الرق�ي تقرر االعان عن بيعه يف املزايدة العلنية 
يف صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن وملدة خمس�ة عر 
يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم الثان�ي لتاري�خ النر فعىل 
الراغب�ن بال�راء مراجعة محكمة ب�داءة الرميثة يف 
تمام الس�اعة الثانية عر ظهرا مس�تصحبن معهم 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة التقديرية 
للعق�ار البالغة س�بعون ملي�ون دينار عراق�ي ان لم 
يكونوا من الركاء وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري 
االحال�ة القطعية وفقا لاصول القانونية مع العلم ان 
الدفع نقدا ) والداللية عىل املش�ري ( واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رس�مية فيكون الي�وم الذي يليه موعدا 

للمزايدة
القايض
رحيم طايش حمزة

اوصاف العقار 
1-العقار 831 محلة الرقي 

2-مس�احة العقار 161 مر و 82 سنتمر وهو عبارة 
ع�ن دار س�كن تتك�ون من غرف�ة واس�تقبال  وهول 
وكلي�دور ومطب�خ وحمام ومرافق صحي�ة يف الطابق 
االريض وغرف�ة واح�دة يف الطاب�ق العل�وي وس�احة 
مكش�وفة وحمام ومرافق صحي�ة خارجي البناء من 
الطابوق واالس�منت والس�قف من الكونكريت املسلح 
واالرضي�ة مبلطة بالكايش والج�دران ملبوخ بالبورك 
بارتف�اع 70  بالس�رياميك  ازارة  ومصبوغ�ة وتوج�د 
سنتمر وان درجة البناء جيدة  ويقع يف شارع فرعي

اعان جريدة
اىل /الريك حميد كريم كاظم

اقت�ى... حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي 
الكائن قرب رشكة اشور للمقاوالت /شارع خريسان 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك السيد 
) مروة منعم يعقوب ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
القطعة املرقم�ة )1420/11( مقاطع�ة )17مرحبا(  
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخال مدة اقصاها 
خمس�ة عر يوم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق 
من تاريخ نر االعان وبعكس�ه س�وف يسقط حقك 

يف االعراض مستقبا 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

فقدان
فقد وصل قبض ايرادات الحكومة املرقم 294958 بمبلغ 
20.367.900 مليون دينار عراقي عن رسم طابع ورسم 
هنديس للمناقصة ) 13/9/بلدية /2017 ( بأسم )رشكة 
النرج�س للمقاوالت ( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1097/ب/2017
التاريخ 2017/5/29

اعان
اىل املدع�ى عليه�م 1- قيس داود س�لمان عبد 
العزي�ز 2- عادل داود س�لمان عب�د العزيز 3- 
احمد داود س�لمان عب�د العزي�ز 4- نهلة داود 
س�لمان عبد العزي�ز 5-ندى داود س�لمان عبد 

العزيز
اق�ام املدع�ي عص�ام بهج�ت الفت�ال الدعوى 
ضدك�م  1097/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة 
وال�ذي يطلب فيه�ا اع�ادة املبلغ املس�تلم من 
قبلك�م والبال�غ )512.250(خمس�مائة واثنا 
ع�ر ال�ف ومئت�ان وخمس�ون دوالر امريكي 
ولتع�ذر تبليغك�م حس�ب رشح مبل�غ ه�ذه 
املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة مناوي باش�ا 
عليه تقرر  تبليغكم اعانا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2017/6/13 وعند عدم 
حض�ورك  او ارس�ال م�ن ينوب عنك�م قانونا 
وبعكسه س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

اعان جريدة
اىل /الريك نعيم كاظم بدر

االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى... 
العراقي الكائن قرب رشكة اشور للمقاوالت /

شارع خريس�ان وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك الس�يد ) كامل حس�ن عي ( 
بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
)2463/2( مقاطع�ة )5 ش�اعورة(  لغ�رض 
تس�ليفه قرض االس�كان وخال مدة اقصاها 
خمس�ة عر ي�وم داخل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ نر االعان وبعكس�ه سوف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبا 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الديوانية

العدد /2155/ش/2017
التاريخ 2017/5/24

اىل املدعى عليه )عائد محسن غازي(
تبليغ 

اقام�ت املدعي�ة )س�ليمة عبد الل�ه فرهود ( 
الدعوى الرعي�ة املرقمة 2155/ش/2017 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا الحك�م 
بالتفريق القضائي للهجر حس�ب نص املادة 
43/اوال/2 م�ن قان�ون االحوال الش�خصية 
رقم 88 لسنة 1959 وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ الوارد من مركز 
رشط�ة االس�كان واش�عار املجل�س املح�ي 
االستش�اري ملجمع الزيتون السكني الجديد 
العمارات فئة B تقرر تبليغك نرا بصحيفتن 
محليت�ن بالحضور يف موع�د املرافعة القادم 
املصادف ي�وم 2017/6/4 الس�اعة الثامنة 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعان مفقود

اسم املفقود ) مثنى عبد الله صالح(
)زوجت�ك(  قدم�ت   2017/5/23 بتاري�خ 
املدع�و )ايناس عبد الكريم ش�هاب  ( تطلب 
فيها نصبه قيما عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2016/6/15 ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا تقرر  
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة ع�دم 
حضورك خال خمس�ة عر ي�وم من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ النر س�وف تنص�ب والدتها 

قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض
طارق محمد توفيق
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         حسام حسين 

تعاملت بحب مع إرهاصات المدرسة 
التش�كيلي،  الف�ن  ف�ى  التأثيري�ة 
وخصوص�ا عند”مونيه” و” ديجا”، 
وم�ن المع�روف أن هذه المدرس�ة 
تتمح�ور ح�ول البعدي�ن التاريخ�ى 
واالجتماع�ي، ومتقاطعة كذلك مع 
الفلسفة وعلم النفس. ولست أدرى 
لم�اذا ل�م أتعاط�ف مع “بيكاس�و” 
م�ن البداية، رغم جدي�ّ�ة الرجل فى 
بس�ط معطيات فن يستخلص معان 
غير متوقعة، ولمس�ة م�ن الجمال، 
يحققه�ا بالتق�ارب الش�اعرى بين 
أش�ياء تب�دو عادية ج�دا، ُتنتزع من 
إل�ى  لتتح�ول  التقلي�دي؛  غرضه�ا 

استعارات موضوعية مدهشة.
 كان الش�ائع أن التكعيبية قد وقفت 
للموض�وع  لتعي�د  التأثيري�ة  ض�د 
اعتباره، لكنه�ا انتهت مثل التأثيرية 
ب�رز  هنال�ك  الموض�وع.  بت�وارى 
“بيكاسو” لينأى بنفسه عن التورط 
ف�ى التجريد المس�دود، وال�ذى تاه 
فيه الكثيرون وعلى رأس�هم “ بييت 
عالقت�ى  ظل�ت  لك�ن  موندري�ان”. 
بفنه عالقة م�ن يحترم جهده، دون 
اإلمع�ان الظاهر بحقيقة هذا الرجل 
كمب�دع كبير، يعيد للفن التش�كيلى 

الكثير من رونقه.
 حاولت مع “جرنيكا” الس�عى لفك 
هذه الِشفرة. بعد أن وصفها صديٌق 
ل�ى كونها لوحة تبعث على الصداع، 
وأحسبه وصفا يعبر عن جهالة، فال 
يوجد ف�ن من وجهة نظ�رى يمكن 
نعت�ه بهذا األث�ر. فرح�ُت أبحث فى 
المواقع ك�ى أرى “جرنيكا” واختبر 
ذائقتي، وأرى إن كنت فعال سأصاب 
بالصداع أم ال . باس�تطالع ظروفها 
علم�ت أن طائ�رة أمريكي�ة عمالقة 
هبط�ت بالعاصم�ة مدري�د، تحم�ل 
“جرنيكا”. كان فى استقبالها حرس 

شرف رس�مي، سار بها فوق بساط  
أحم�ر، وأطلق�ت المدفعي�ة احتفاًء 
به�ا واحداً وعش�رين طلقة، قبل أن 
تأخذ طريقه�ا إلى متحف “البرادو”  
تنفي�ذاً لوصية”بيكاس�و”. وهك�ذا 
قوبل�ت اللوح�ة بمث�ل م�ا يقابل به 
الملوك والرؤس�اء، تحية إن لم تكن 
لعظم�ة الرس�ام، فه�ى أروع تحية 
يمك�ن توجيهها للف�ن الرفيع الذى 
يثي�ر الوج�دان ضد الح�رب، ويدعو 

إلى الحرية والسالم.
 أمس�كت ببعض الدالالت التاريخية 
الت�ى س�بقت رس�م ه�ذه اللوح�ة. 
فلق�د أتخذ “بيكاس�و” م�ن هجوم 
طي�ران “هتل�ر” و”فرانك�و” عل�ى 
مدينة “جرنيكا” الصغيرة فى إقليم 
“بس�كاي” موضوعا لها. والواضح 
أن الرج�ل لم يكن يقص�د أن يحكى 
األح�داث، ب�ل يري�د أن يوض�ح إلى 
أى م�دى وجه�ت الفاش�ية اإلهانة 
أنظ�ر  كن�ت  واعت�رف  لإلنس�ان. 
ألسطورة. أمارس حيالها السباحة، 
وليس مج�رد الرؤي�ة الفاحصة لما 
تمخضت عنه ريش�ة الرج�ل، ومرَّة 
أخ�رى تأكدت أننا لس�نا بصدد عمل 
رم�زي. فالمغزى ال ُي�رد من خارج 
اللوح�ة، وال يمك�ن تلخيص�ه ف�ى 
خط�اب، ولكن�ه يؤل�ف مع الش�كل 
ُكال واح�دا ال يتج�زأ. رأي�ت األلوان 
آالم�ا، والخطوط أه�واال أو غضبا، 
وسيطرة كاملة على التكوين؛ حتى 
يصب�ح العمل برمت�ه إدانة وصرخة 
يطلقه�ا الضحاي�ا .  اللوحة إجماال 
بمعن�ى  مذبح�ة  لمذبح�ة،  مش�هد 
الكلم�ة، مش�هد ترتف�ع م�ن أمامه 
الس�تارة، ولكن�ه بال مبالغة يس�مو 
فوق الحكاية المروية. فنحن لس�نا 
داخل بيت أو خارجه، والضوء فيها، 
ال هو ضوء نه�ار أو ليل، وال يمكننا 
أن نج�زم أن خطوط الضوء الباهتة 
الت�ى تب�رز تفاصي�ل المذبح�ة هى 

أش�عة الش�مس، أو حتى انعكاسات 
لحريق معي�ن، أو ضوء لمصباح، أو 
حت�ى الوض�وح المخيف الت�ى تبثه 
النظرة الثابتة على األشياء، مع األخذ 
بعي�ن االعتبار أن األش�الء الممزقة 
والمشوهة  تخلط ببشاعة األشكال 
الحيواني�ة،  باألش�كال  اإلنس�انية 
وصرخة المرأة الواقفة إلى اليس�ار 
وهى تحمل طفال ميتا بين ذراعيها، 
ليس�ت صرخ�ة أم معينة، ب�ل على 
م�ا فهمت ب�دت كرم�ز عالمى آلالم 
المح�ارب  ي�د  وقبض�ة  اإلنس�ان، 

المحتض�ر؛ المضموم�ة على حطام 
نصل س�يف، وس�ط زهور هش�ة ال 
تفنى أبدا. ه�ذه القبضة ال تعبر عن 
الهزيم�ة، ب�ل ع�ن ع�زم ال ينطفئ 
عل�ى البق�اء واالنتص�ار، وينطب�ق 
األمر نفس�ه على الصهي�ل الرهيب 
للج�واد المحتضر، وقد ظهر جانباه 
الممزقين بكل مساحتهما عن طريق 
حيل�ة فني�ة رائع�ة من منظ�ورات 
عدي�دة . هذا م�ع صرخ�ة احتضار 
تطلقها امرأة أشبه بشعلة متأججة 
تس�قط فى فراغ، مع اندفاعة امرأة 

أخ�رى ينثنى جس�مها كأن�ه عالمة 
استفهام حية، وقد اختلطت عيونها 
بالدم�وع . ف�كل ش�كل من أش�كال 
الفزع يش�ّوه الجس�م الذى يس�تبد 
به ويجرده من اإلنس�انية، ويفسخ 
أوصاله، كأن الحرب ليس�ت فوضى 
مؤقتة، ب�ل هى اعت�داء على قانون 
األشياء ذاتها. وكأن “بيكاسو” ينظر 
بوعى حثيث لنظرية تفس�يرية بأثر 
رجعى، الزدهار الكائنات المشوهة، 
فى إش�ارة واضحة للتنبيه بخطورة 

هجوم القوى الالإنسانية.

 مكث�ت لفت�رة احتال عل�ى الرؤية، 
أمض�ى وأع�ود ك�ى اختبر م�ا علق 
بخيالى منه�ا. الغري�ب ورغم زوال 
تأثي�ر المش�اهدة المباش�رة، كن�ت 
محمال ببقايا منه، لمستنى عبقرية 
الل�ون األس�ود والرم�ادي، وكأنها 
مقص�ودة لتعب�ر عن الم�وت، أو ما 
يمكن تسميته كابوسا. قمت بتكبير 
اللوح�ة فوج�دت أن المنظ�ور على 
درجة م�ن الخصوصي�ة، ُيظهر كل 
ش�يء منف�ردا، حام�اًل ف�ى طياته 
حي�زه الخ�اص، ويبس�طه كل مرَّة 

حس�ب قان�ون جدي�د تمام�ا، كم�ا 
تتفتح كل زهرة بطريقتها الخاصة، 
وهكذا يضفى كل ش�يء أقصى قدر 
م�ن الكثافة على هذا النوع من األلم 
أو البؤس المتفجر من اللوحة، ومع 
ذلك تتجه بنا ف�ى عبقرية نادرة إلى 
ع�دم إحساس�نا الت�ام بالهزيمة أو 
اليأس، وذلك بفضل التعبير الشكلى 
وح�ده.  الص�ادم فع�ال أن اللوحة ال 
تعطين�ا اليقي�ن بالنصر م�ن خالل 
تفاصيلها. وخاص�ة وجه امرأة فى 
وض�ع جانبى أش�به بش�علة تنطلق 
من النافذة، وتصوب نارها نحو ثور 
ال يهتز وال يتأثر، بل ينبع هذا اليقين 
م�ن التركيب الع�ام للوح�ة، والتى 
تعبر عن الوجود الش�امل لإلنسان، 
وكأن اللوحة مقس�مة لثالثة أجزاء: 
باب�ان ومثل�ث متس�اوى األض�الع 
يتوس�طهما، وتحتل الش�علة قمته، 
وتت�رادف داخل ه�ذا المثلث الُمحدد 
األلوان األسود واألبيض والرمادي، 
والخط�وط المح�ددة الت�ى تش�كل 
م�ا فيها من ش�خوص، ف�ى تجمع 

إنسانى مهيب .
 تركت “جرنيكا” وفى نفسى  سؤال 
مؤل�م.. كي�ف ُيمن�ع ه�ذا الفن من 
الوصول لمدارك الجماهير؟ ولس�ت 
ج أن فن�ا كه�ذا موجه  أدرى م�ن روَّ

للذين يحسنون تفصيل كل شيء. 
لك�ن حت�ى ل�و عجزن�ا ع�ن تحليل 
تفاصي�ل بن�اء اللوح�ة- أى لوحة-  
األل�وان،  وتوزي�ع  وفراغاته�ا 
فبحسبنا منها االنطباعات الشاملة، 
والُمحرك�ة للعواط�ف، والت�ى تبدو 
لى فى متناول الجميع، وأحس�ب أن 
الق�ول بأن المس�توى األدن�ى للفن 
والواقعية الُمس�رفة فى الس�طحية 
للوع�ى  األق�رب  وحدهم�ا  هم�ا 
الش�عبي، أدعاء يعنى إننا بصدد فن 
يحتقر الناس، وهذه جريمة ال يجب 

أن نقبلها.

»جـرنـيـكـا«.. جـمـالـيـات الـمـأسـاة

           عالء الدين الحمداني الحمداني

مسكون هذا الجانب
ال تقترب 

فيه ..من اإلنس الكثير
لو أحببت ..

هناك في ضفة الشيطان 
قلم .. كتاب .. أزميل ..

بعض من األسمال
تواري سوأة البوح الماجن..

رؤوس .. طويلة .. فارغة
عيون .. ترمقك..

بال أدنى غاية
في باحة الشيطان 

مجرفة .. تواريك 
بعد أن تتم مراسم تشييع

ذاكرة الضفة النائية
ُتزاحم الفسحة الكبيرة

سرادق منسوجة من الوهن 
وأثر من موضع نعل

خذه وانثره على زوايا العتم
يتبين لك 

َمن ذر الرماد بالعيون
دكات بافواه فاغرة

كؤوس مترعة من سالف الثمالة
هنا أُرضة المنسأة 

تلوذ باليباب
ريش من الغراب .. الحكيم 

وقرن مثقوب 
تعوي به الريح

ظلين يتبعانك ..
أينما تولي شطرك 

يعقبك ظل أخر
أفترْش ذاكرة موبوءة

بأنفاس الذبيحة 
المنبوذ في ليلة العتم

يدانيه .. الشيطان
هاك بقايا أنسان
تلفظني مرارتي

نافر ... وجل .. ربما هناك نفعا
اترك لي بين الرقود

مقام .. 
حيزي ضئيل ..

الزحام شديد في الضفة النائية
كم هو مهلك 

صخب االلسنة المترهلة
كل ما في االمر

أنبذه .. أحيانا
لكن ...

كثيرا ما أدانيه 
فهو يكاتبني .. 
يرتع على حبال 
كان قد نسجها 
الملعون أبيه ..

لفظته الضفاف البعيدة ..
تورث هدأة اخرى

ضفة الشيطان
بوجوه متربة

أعياها العبور .

ضفة الشيطان

          عارف حمزة

ترجمة الش�عر الجاهل�ّي كانت مهّمة 
ُمحّيرة للعديد م�ن المترجمين العرب 
واألجان�ب، والمستش�رقين، لوعورة 
تل�ك اللغة الت�ي باتت أكث�ر مفرداتها 
غير متداولة منذ عش�رات الس�نوات، 
وألّن اللغ�ة الُمترج�م إليه�ا ال ب�ّد أن 
ُتخرج ُمفرداتها الت�ي ماتت منذ زمن 
بعيد؛ إذ إّن لكّل لغة عالمّية لغة قديمة 
ما عاد يتداولها س�وى القلّة، وُتسمى 
اللغة الس�وداء! إال أّن المختارات التي 
ص�درت قب�ل أس�ابيع قليلة ع�ن دار 
“مانيّس�ي” األلمانّية بعنوان “جناحا 
قلبي الُمثقل”، كأنطولوجيا لشاعرات 
عربّيات م�ن القرن الخامس الميالدي 
وحتى اليوم، استطاعت أن ُتسّهل تلك 
األمور وتبسطها، وتجعل تلك األمنية 
قابلة للتحّقق. وه�ي المختارات التي 
اخت�ار قصائد له�ّن من قبل الش�اعر 
والمترجم، صاحب دار الجمل، العراقي 
خالد المعالي، الذي ترجم تلك القصائد 

باالشتراك مع هربيرت بكر.

الجاهلّي الحالّي
اختار المعالي مختاراته القديمة ولكن 
تلك التي ال تحتوي تلك المفردات التي 
حارب بها فحول الش�عر م�ن الذكور 
ف�ي حروبه�م وغزواته�م وش�بقهم 
وغروره�م؛ بل اخت�ار نصوصاً أقرب 
للغ�ة اليوم، بل وأقرب للغناء حتى في 
معظ�م األحيان.تب�دأ المخت�ارات من 
ليل�ى بنت ُلكيز )توفيت نحو عام 483 

ميالدي�ة(، المعروفة بليل�ى العفيفة، 
وقصيدتها الُمغناة، غنتها أسمهان في 
عام 1938، الشهيرة “ليت للبراق عيناً 
فترى/ ما أقاسي من بالء وَعنا”. وهي 
قصيدة مناجاة لإلخوة والعشيرة كي 
ينجدوها من س�بي الف�رس لها. هي 
قصيدة حماس�ّية من أج�ل “الحفاظ 
على الشرف” من أن ُيسبى من العدّو/ 
الغريب. وقد ُترجمت القصيدة كاملة، 
14 بيت�اً، بترجمة سلس�ة؛ بس�بب أّن 
القصيدة نفسها هي قصيدة مباشرة، 

وال يوجد فيها ما ُيصعب ترجمته.
على ه�ذا النح�و تأت�ي قصائ�د بقّية 
الجاهلّي�ة  العص�ور  م�ن  الش�اعرات 
م�ا  نوع�اً  مباش�رة  واإلس�المّية؛ 
وبس�يطة في صورها وتراكيبها، كما 
ف�ي قصيدة الخنس�اء الش�هيرة أيضاً 
ف�ي رث�اء صخر، حي�ث اختار قس�ماً 
منه�ا. ولك�ن المخت�ارات تذه�ب إلى 
تن�ّوع المواضي�ع التي تن�درج تحتها 
هذه األبي�ات المختارة؛ فه�ي تتجّول 
في الحب والحّس�يات أكث�ر، كما عند 
عش�رقة الُمحاربّية واألبي�ات الثالثة 
لضاحي�ة الهاللّي�ة، الت�ي تق�ول ف�ي 
أحده�ا: “ثكل�ُت أب�ي إن كن�ُت ذق�ُت 
كريق�ه/ ُس�الفاً، وال ماء م�ن المزن 
صافياً”، وقصي�دة ثواب بنت عبد الله 
الحنظلّية وليلى العامرّية وحفصة بنت 
حمدون وصوالً إلى القصيدة الشهيرة 
لواّلدة بنت المستكفي “أنا والله أصلح 
للمعالي/ وأمشي مشيتي وأتيه تيها”. 
بينم�ا تذه�ب المواضي�ع األخرى إلى 
“تحّرر المرأة” أيضاً ولكن من سطوة 

الرج�ل أو م�ن س�طوة الحض�ر، كما 
في القصيدة الش�هيرة لميس�ون بنت 
نج�دل الكلبّي�ة والتي مطلعه�ا “لبيت 
تخف�ق األرواُح في�ه/ أح�ّب إل�ّي من 
قصر منيف”، وكذلك من س�طوة ظلم 
الحاش�ية؛ كما قصي�دة الحجناء بنت 
ُنصيب والتي مطلعها “أميَر المؤمنين 
أال تران�ا/ كأنا من س�واد الليل قبُر”. 
وهكذا ُتعطي ه�ذه المختارات صورة 
متقّدمة للمرأة في تلك العصور؛ حيث 
تظهر كامرأة تتحّدث باس�تفاضة عن 
الش�هوة والح�ب والوص�ال وكامرأة 
تس�تطيع بقصيدة أن ُتشعل نار حرب 
وزراء.مخت�ارات  رؤوس  قط�ع  أو 
العصر الجاهلّي والعصور اإلس�المّية 
اس�تغرقت نص�ف الكت�اب تقريباً، ما 
ُيق�ارب م�ن 190 صفح�ة، وينته�ي 

عن�د شمس�ة الموصلّي�ة الت�ي اختار 
لها المعال�ي ثالثة أبيات من قصيدتها 
الحّس�ية الش�هيرة، والتي تنتهي بهذا 
البي�ت الفاتن: “هيف�اُء إن قال الزماُن 
لها: انهضي،/ قال�ت روادفها: اقعدي 

وتمّهلي”.

ترجمة ُمبّسطة
يبدأ القسم الحديث مع الشاعرة فدوى 
طوقان ومن ثّم ن�ازك المالئكة، وهو 
زمن طوي�ل جداً بين زم�ن الموصلّية 
وزمن طوق�ان؛ ويطرح س�ؤاالً جدياً 
عن ع�دم وجود تمثيل لش�اعرات بين 
في  المش�اركات  الزمنين.الش�اعرات 
القس�م الحدي�ث أكثره�ّن عل�ى قي�د 
الحياة، وأكثره�ّن أيضاً معروفات في 
العال�م العرب�ّي ش�عرياً و”صحافّياً”. 
وقد حاول المعالي أن ال ينحاز لمنطقة 
واح�دة؛ بل نّوع المختارات بين جزئي 
الوط�ن العربّي المش�رقّي والمغربي، 
رغم أن الغلبة كانت للجزء اآلس�يوي. 
الكثي�رات م�ن  المخت�ارات  وضّم�ت 
اللواتي أصدرن  الش�ابات  الش�اعرات 
كتاب�اً أو كتابي�ن، وهي فرص�ة جّيدة 
لهّن ال يحصل عليها اآلخرون بسهولة. 
وق�د ال يحصل�ن عليه�ا ف�ي كت�اب 
خ�اّص ل�كل واح�دة منه�ن؛ ألّن دور 
النش�ر األلمانّي�ة، بخالف دور النش�ر 
واإليطالّي�ة  واإلنكليزّي�ة  الفرنس�ّية 
واإلس�بانّية حتى، تفّض�ل المختارات 
حتى بالنس�بة للش�عراء العرب الذين 
القسم  لديهم منجز ش�عرّي.نصوص 
الحديث ل�م تخُل كذلك من المباش�رة 

ومن تلك القضايا الت�ي تقّصد الكتاب 
إثارته�ا حول تح�ّرر المرأة الش�رقّية 
ورغباتها وقضّية الش�رف والمجتمع 
المتخلّ�ف، رغ�م أن�ه كان متقّدماً في 
العص�ر الجاهل�ّي!! بينم�ا ب�دا األم�ر 
مع ف�دوى طوق�ان ون�ازك المالئكة 
أن�ه امتداد لذل�ك الزمن الذي س�بقهم 
ف�ي الج�زء األول م�ن الكتاب.جاءت 
ترجم�ة الكتاب مبّس�طة، م�ن خالل 
تراكيب وجمل تبدو أقل مس�توى من 
اللغة التي يكتب بها الش�عراء األلمان، 
س�واء القدامى منه�م أو الجدد، وهي 
قد تعطي الش�عر العربي مستوى أقل 
م�ن المس�توى ال�ذي يحمل�ه القارئ 
األلماني للغة العربّية وللشعر العربي. 
وبغض النظ�ر عن بعض األخطاء هنا 
أو هناك، حيث كان باإلمكان االشتغال 
بطريق�ة أفضل عل�ى الترجمة، أو من 
حي�ث وج�ود مقط�ع عرب�ي ُتقابل�ه 
ترجمة لمقطع تّم حذفه، أو كما حدث 
مع قصيدة رنا التونس�ي حيث تخالف 
الترجم�ة األلمانّي�ة ترتي�ب المقاطع 
العربّي�ة، وحي�ث المقط�ع الثالث هو 
نفس�ه المقطع الرابع، وهو قد يكون 
خطأ طباعياً على أّي�ة حال، بينما في 
الترجمة األلمانّي�ة نعثر على المقطع 
المحذوف. وهي م�ن القصائد القليلة 
الفاتنة ف�ي هذا الكت�اب؛ حيث تكتب 
التونس�ي: “أهرُب ألني ال أستطيع أن 
أحّبَك س�وى بطريقة واحدة/ طريقة 
َمن يفتح�ون النوافذ ويقفزون/ على 
ثقة من أّن السعادة ال ُيمكن أن تسقط 

على األرض”.

              فاضل عبد علي جواد

قال�ت لرفيقتها وس�ط الحافل�ة ؛بعد 
إبتسامة ظفر, ونظرات كأنها تنم عن 
إكتش�اف س�ر  خطير:� هل تحفظين 

سرا..؟
  � بئر عميقة ..!

� أم�س وقف�ت عل�ى عم�ر ) ...(الذي 
كانت تخفيه عنا لسنين طويلة ,وكلما 
س�ألناها عن�ه  كانت تماط�ل وتراوغ  

تارة ؛وتكذب وتزيغ عن ذكره أخرى..
� وك�م تبين عم�ر هذه الكاذب�ة ...ألم 

تعلم أن حبل الكذب قصير ..؟
� خمس وعشرون سنة ..

وقاطعتها� وكان�ت تدعي اللعينة أنها 

لم تبلغ بعد العشرين سنة ..
بعد برهة قصيرة ,حدثت البئر العميقة 
إح�دى رفيقاته�ا..  � ه�ل تعلمي�ن إن 
,ف�ي  س�نة  ثالث�ون  )....(كان  عم�ر 
حي�ن أنهاكانت تأكد لن�ا أن عمرها  لم 

يتجاوزبعد العش�رين س�نة .. وحدثت 
الثاني�ة رفيقته�ا والثالث�ة والرابع�ة 
,وقب�ل أن تغرب الش�مس تجاوزعمر 

رفيقتهن..
 أربعون سنة .. 

جناحا قلبي املثقل.. أنطولوجيا شاعرات عربيات باألملانية

قصة قصرية.. بئر عميقة

صواب
ص�درت حديث�اً ع�ن دار الفاراب�ي، رواية »ص�واب« للكاتب س�الم المعوش، 
ج�اء فيها«…قلت في نفس�ي: »كم ه�ي رضية وراضية ه�ذه البلدة.. ترضى 
بالقليل ألن الله خلق أبناءها متواضعين في كّل شيء. في مسكنهم ومأكلهم 
وملبسهم وفي أعمالهم. يجاهد االبن قبل الزواج ليبتني غرفة ترابية يلصقها 
ببيت والده.. أو يبنيها في مكان آخر.. يساعده الناس على إشادتها.. ما أروع 
منظره�م وهم يتعاونون عل�ى نقل الحجارة ورصفها.. وحم�ل التراب الذي 
يتحّول إلى طين ممزوج بالتبن ليبقى قوياً.. ما أصفاهم وهم ينّسقون جذوع 
الشجر، ليكون س�قفاً قوّياً مغّطى بطينهم المصنوع بأيديهم… وبرجا تحبُّ 
الحياة ف�ي الحياة.. تبحث ع�ن الليالي المالح والنهارات المش�تعلة بالرحيل 
إلى مكامن االعتزاز باألفعال، ترتاح إلى ماضيها العريق الزاخر بالموجودات 
والعابق بالذكريات، تنتظر اآلتي لعلّه يأتي بالخبر.. تعمر بالقلوب المس�افرة 
في مدائن التاريخ وجوالت البشر، سواء أكانوا على أرضها أم على أرض الناس 
اآلخرين… تبتكر الس�هر واألنس والس�مر، لتبقي العالئق وطيدة والساعات 
نابضة بالحياة، مليئة بالقول والنظر والحكايا األلف وحكمة الس�فر… تأكل 

مما تزرع، وتلبس مما تصنع، وتتدفأ بما تحيك وتزرٍع …«.

ص�درت حديثاً ع�ن دار الس�اقي، مجموعة قص�ص قصيرة 
بعن�وان »جيرمي�ن وإخوانه�ا« للمؤلف ح�ازم صاغية. جاء 
فيها:«ل�م يكن من الس�هل التع�ّرف إلى عم�ر جيرمين. كان 
أمرها يشبه األحجية: هل تعرف عمرها، كان يسألنا يوسف، 
ابن شقيقتها، واثقاً من أّننا لن نعرف. فجيرمين التي صدمتها 
س�ّيارة وه�ي طفلة، نم�ت نم�ّواً متفاوتاً كما ينمو العش�ب 
البّرّي. جس�مها ظّل صغيراً ورفيعاً كجس�م تلمي�ذة ابتدائّية 
تش�ارك ف�ي مباريات مدرس�ّية للرك�ض، إذ رجاله�ا أطول 
مّما يحتمله ذاك الجس�د الضئيل. وبي�ن أفراد البيت اآلخرين، 
وكلّه�م ذوو قامات ضخمة، بدت جيرمين أش�به باللعبة التي 
تتحّرك وس�ط ظاللهم....«. ح�ازم صاغية: كاتب لبناني. من 
إصداراته عن دار الساقي »االنهيار المديد«، »هجاء السالح«، 
»أنا كوماري من س�ريالنكا«، »هذه ليست سيرة«، »مذكرات 
رن�دا الترانس«، »ش�عوب الش�عب اللبناني« )باالش�تراك مع 

بيسان الشيخ(.

جريمني وإخواهنا



www.almustakbalpaper.net

العدد )1452( االربعاء  31  آيار  2017
رم�ضانيات9

رمضان يف ليبيا.. عبادة ومهرجان تسوق عائيل
هناء رشاد

إىل جانب الروحاني�ات العالية التي ُتميِّز 
شهَر رمضان يف ليبيا، أيًضا يتميز الشهر 
الكريم هناك بأنه شهر التسوق بامتياز؛ 
حيث يب�دأ الجميع التجهي�ز له قبل أيام 
عديدة من دخوله، فتج�د رواًجا كبريًا يف 
األس�واق، وتزداد عمليات البيع والرشاء 
لكاف�ة مس�تلزمات األرسة؛ م�ن أجهزة 
املن�زل؛  ديك�ورات  إىل رشاء  كهربائي�ة، 
استعداًدا الستقبال الضيوف، والتحضري 
للعزائ�م، والت�ي تنت�رش ب�ن العائ�ات 
واألصدق�اء، إىل جانب مأل الخزانات بكل 
ما لذَّ وطاب من األغذية الرمضانية التي 

تنترشرِ يف كل مكان.
 وتبدأ نس�مات رمضان م�ع قدوم رجب 
وش�عبان؛ حي�ث تجد أغل�ب العائات يف 
ليبي�ا َتحررِص ع�ى صيام يوم�ي االثنن 
الصي�ام  اس�تعداًدا لش�هر  والخمي�س؛ 

وشوًقا إليه.

مدفع اإلفطار
مدف�ع اإلفط�ار قديًم�ا يف طرابلس كان 
يس�معه الناس من وراء جدارن الرساي 
الحم�راء، فينطل�ق ُمنبًِّها أه�ايل املدينة 

بوجوب الفطر؛ لدخول وقت املغرب.
ولكن م�ع ازدياد عدد الس�كان وبمرور 
السنن، اختفى وأصبح الناس يعتمدون 

يف إفطارهم عى التليفزيون واإلذاعة.
 

املساجد
وَتش�تهر طرابل�س بوج�ود ع�دد كبري 
م�ن املس�اجد العتيقة، وه�ي متعددة، 
منها: )مسجد ميزران، مسجد القدس، 
الناق�ة،  مس�جد  العنق�ودي،  مس�جد 
مسجد سيدي أبو منجل، مسجد موالي 
محم�د( وغريه�ا من املس�اجد الهامة، 
والتى تزدان بها مدينة طرابلس، وتقوم 
ه�ذه املس�اجد يف رمضان باالس�تعداد 
لص�اة الرتاويح والتهج�د، والتي تميز 
الش�هَر الفضيل، فتق�وم بتهيئة املكان 
وتوس�عته الس�تقبال أع�داد كبرية من 
املصل�ن، فضاً ع�ن إعداد املس�ابقات 

الدينية.

»املسحراتي« )كان يا ما كان(:
أم�ا »املس�حراتي«، وال�ذي كان يج�وب 
الباد ُممس�ًكا طبلته الصغرية وعصاه، 
ه الصغار بمرحهم، صادًحا بصوت  ويزفُّ
جميل: )س�هر الليل يا س�هر الليل، عادة 
حل�وة وفعل جمي�ل(، )اصحى ي�ا نايم، 
�د الدايم(، وكغريها من الباد العربية  وحِّ
فق�د أصب�ح »املس�حراتي« مع الس�َهر 
املمتدِّ للصباح أمام شاش�ات التليفزيون 
- أصبح من التاريخ الذي يحكيه األجداد 
لألحف�اد يف لي�ايل رمض�ان؛ حي�ث يحلو 

السهر.

 موائد الرحمن:
كما تق�ام يف هذا الش�هر الكري�م موائد 
الرحم�ن يف كاف�ة ربوع ليبي�ا، وُتقيمها 
ة؛ مثل:  جمعي�ات أهلية عديدة وُمنت�رشرِ
الخريية،  جمعي�ة واعتصم�وا لألعم�ال 
جمعي�ة الدع�وة اإلس�امية، وصن�دوق 
الضم�ان االجتماع�ي، وبع�ض النوادي 
والشعبيات )املحافظة(؛ من أجل إطعام 

الفقراء واملساكن وابن السبيل.
 وتعدُّ من أجمل املظاهر الرمضانية:

تزاُيد األنش�طة الثقافية، وشهر رمضان 
تنشط فيه الندوات الثقافية يف كل منطقة 

وح�ي؛ حي�ث الربام�ج الثقافي�ة للجان 
الثقافة واإلعام، واألمس�يات الش�عرية 
الت�ي ُتقيمه�ا رابطة الكت�اب واألدباء يف 
ليبي�ا، وأنش�طة األحي�اء الجماهريي�ة، 
وبيوت الثقاف�ة، وندوات أدبية يف القصة 
والش�عر وغريهم�ا، وإقام�ة املع�ارض 
الش�عبية التي تح�وي ال�رتاث واألكات 

الشعبية.
 

أكات تقليدية:
وع�ن األكات الرمضانية، تق�ول أميمة 
- وهي ربة من�زل -: نقوم بإعداد أكات 

رمضان قبل قدومه بأي�ام، فيوجد لدينا 
أكلة تقليدية تس�مى )بسيس�ة(، عبارة 
عن عدد م�ن البقولي�ات عدس وحمص 
وكمون وشعري وسكر، وبعض البقوليات 
الت�ي تص�ل إىل أكث�ر م�ن 10 مكون�ات 
م�ن الحب�وب والبقوليات، يت�م رشاؤها 
وتنظيفه�ا وأخده�ا للمطحن�ة، ونقوم 
بطحنه�ا، وُنضي�ف عليه زي�ت الزيتون 

ونخلطه يف صحن ويؤَكل مع التمر.
األمازيغي�ة،  األكات  م�ن  والبسيس�ة   
ولك�ن كل الليبين يأكلونها اآلن وتباع يف 
األسواق ومحات العطارين، وهناك أكلة 

أخرى تسمى )زميطة( نقوم بتحضريها 
قب�ل رمض�ان؛ ألنها أيًض�ا تحتاج لرشاء 
الش�عري وتنظيف�ه وتحميصه ع�ى النار 
ث�م طحن�ه، وُيخلَط بالزي�ت حتى يكون 
مثل العجن، وتقدم عى مائدة الس�حور 
يف رمض�ان، وباق�ي الس�نة ع�ادًة تؤكل 
يف اإلفط�ار أو العش�اء، وه�ي أيًض�ا من 
األمازيغي.وم�ن  األص�ل  ذات  األكات 
الحلويات الش�عبية الش�هرية يف رمضان 
حلوى )العس�لة والزالبية(، باإلضافة إىل 
الحلويات األخرى؛ الكنافة، والبسبوسة، 

والبقاوة، والقطايف، ولقمة القايض.
أهم املظاهر الرمضانية

أما عن أهم املظاه�ر الرمضانية، فتقول 
أميمة:

الغالبي�ة العظمى للبي�وت الليبية تكون 
يف حال�ة ش�غل دائ�م قبل رمض�ان حتى 
يأتى الش�هر الفضيل، فتق�وم ربة البيت 
بالشغل البس�يط يف التنظيف مع الطبخ، 
وتتف�رَّغ بقدر اإلم�كان للعب�ادة، وأيًضا 
يق�وم الليبيون ب�رشاء التم�ر ومكونات 
املهلبي�ة )ال�رز املطح�ون( واملك�رسات، 
وقبل رمضان بأس�بوع نش�رتي اللحوم 
وامل�واد الغذائي�ة األخ�رى، رز، مكرونة، 

دقيق...... 
والعديد م�ن الناس يحب�ون رشاء أدوات 
منزلية جدي�دة لرمضان؛ مث�ل: فناجن 
قه�وة جديدة، أو أك�واب م�اء، أو أطقم 

شوربة.
ومن العادات الروحاني�ة أن هناك العديد 
من الليبين يقوم�ون بُعمرة يف رمضان، 

وخاصًة يف العرش األواخر.

أول يوم عند العائلة:
أم�ا ع�ن أول ي�وم رمض�ان، فتقضي�ه 
معظ�م العائات بالتجمع يف بيت العائلة؛ 
حيث يك�ون اإلفط�ار عى التم�ر واللبن 
والحليب، بجانب القهوة والعصري، وبعد 
صاة املغرب يتناولون الش�وربة العربية 
)الليبي�ة(، ومعها أطب�اق متنوعة، مثل: 
الكس�كاس، واملبطن، والضوملة،  )رشتة 
وطب�ق البوريك بالبيض، أو بالبطاطا، أو 
اللحم املفروم؛ لكن بالبيض هو األغلب(، 

ويتم تجهيز ورق البوريك يف البيت.

صاة وتكافل:
وتضيف أميمة: يحرص الناس يف رمضان 
ع�ى التكافل االجتماع�ي، والتزاور فيما 
بينهم، وبعد اإلفطار نذهب رجاالً ونساء 
ألداء صاة الرتاويح، والتي تمتدُّ لساعات 
طويل�ة، وبعدها تب�دأ الزي�ارات ويذهب 
الرج�ال للمقاهي. كما ي�زداد يف رمضان 
الس�عي يف األعم�ال الخريية؛ م�ن إفطار 
صائ�م، ورشاء مؤن�ة للعائ�ات الفقرية، 
وهناك بعض العائات تقوم بذبح خروف 
قبل رمض�ان بيوم وتق�وم بتوزيعه عى 
الفق�راء. وبالنس�بة للرج�ال يف رمضان 
فيحل�و لهم بعد العرص الخروج للس�وق 
ورشاء الفواكه أو أي يشء ناقص يف البيت 
لتس�لية صيامهم، وأفضل ما يف رمضان 
أن أغل�ب الرج�ال يصلُّ�ون الصل�وات يف 

املسجد ويصطحبون معهم أطفالهم.

أهم مساجد طرابلس:
وع�ن أه�م املس�اجد، تق�ول أميم�ة من 

طرابلس عروس البحر:
من أهم املس�اجد وأعرقها مس�جد الدعوة 
اإلسامية، وله أهمية تاريخية؛ ألنه يقع يف 
ميدان مهمٍّ يف طرابل�س )ميدان الجزائر(، 
وهو عبارة عن كنيس�ة قديمة وكبرية منذ 
عهد االس�تعمار اإليط�ايل لليبيا، وبعد ذلك 
اتُّخدْت كمس�جد ومق�رٍّ لجمعي�ة الدعوة 
اإلس�امية، وت�مَّ مؤخ�ًرا إع�ادة ترميم�ه 
دون املساس بشكله األس�ايس؛ باعتباره 
إرًث�ا عامليًّا، ويع�دُّ تحفًة معماري�ة رائعة 
الجم�ال، باإلضافة لكرب حجم�ه وموقعه 
املميز وس�ط البل�د، واملس�جد اآلَخر الهام 
جام�ع )م�والى محم�د( الذى بن�اه ملك 
املغ�رب محمد الخام�س، وهو كبري ومهم 
وموقعه مميَّز بن ش�ارع الزاوية وشارع 
الجمهوري�ة. واملس�جد الثال�ث امله�م هو 
مس�جد )الق�دس( يف ش�ارع الجمهورية، 
وهو مشهور؛ ألن كثريًا من الناس يقيمون 
في�ه عقد الق�ران للزواج وكذل�ك الدروس 
الدينية، وكذلك جامع )ميزران( يف ش�ارع 
مي�زران، ويش�َتهر ب�أن به ق�راًء رائعن، 
وكان له دور مهم يف ثورة 17 فرباير. كذلك 
جام�ع )أبو منج�ل(، واملس�اجد جميعها 

تقع يف وسط مدينة طرابلس.

أنواع الصوم

رمضان شهر التوبة

آالء جابر 

الصوم
الصوم هو االبتعاد عن الشهوات من بزوغ الشمس حتى 
غروبها، والصوم هو رابع أركان اإلسام، وآخرون يعرفون 
الصوم عى أنه اإلمس�اك عن بعض األم�ور املخصوصة، 
لف�رتة زمنية مخصوصة، وكذل�ك بنية مخصوصة، وهو 
فرض عى كل مس�لم بالغ عاقل صحيح الجسم ومن لم 
يكن عى س�فر. والدليل عى فريض�ة الصوم قوله تعاىل: 
رِىَل نرَِس�ائرُِكْم ُهنَّ لرَِباٌس لَُكْم  َيامرِ الرََّفُث إ لَّ لَُكْم لَْيلََة الصِّ »أُحرِ
َوأَْنُتْم لرَِب�اٌس لَُهنَّ َعلرَِم اللَُّه أَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتاُنوَن أَْنُفَس�ُكْم 
وُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب  ُ

َفَتاَب َعلَْيُكْم وََعَفا َعْنُكْم َفاآْلَن َبارشرِ
َ لَُك�ُم الَْخْيُط اأْلَْبَيُض  ُبوا َحتَّى َيَتَبنَّ اللَُّه لَُكْم َوُكُل�وا َوارْشَ
رِىَل اللَّْيلرِ  َي�اَم إ وا الصِّ �َن الَْفْجررِ ُثمَّ أَترِمُّ َن الَْخْيطرِ اأْلَْس�َودرِ مرِ مرِ
درِ ترِلَْك ُحُدوُد اللَّهرِ  ُفوَن يفرِ الَْمَساجرِ وُهنَّ َوأَْنُتْم َعاكرِ ُ

َواَل ُتَبارشرِ

ُ اللَُّه آَياترِهرِ لرِلنَّاسرِ لََعلَُّهْم َيتَُّقوَن«،  َفَا َتْقرَُبوَها َكَذلرَِك ُيَب�نِّ
ومن املهم معرفة أن هناك أربع مجموعات للصيام، وهي 

كما ييل. 
أنواع الصيام

الصي�ام الواجب صوم رمضان، والدليل عى وجوبه قوله 
َها ٱلَّذرِي�َن ءاَمُنواْ ُكترِ�َب َعلَْيُك�ُم ٱلّصَياُم َكَما  تع�اىل: »«ٰيأَيُّ
ن َقْبلرُِك�ْم لََعلَُّك�ْم َتتَُّقوَن.)البقرة:18(  ُكترَِب َع�َى ٱلَّذرِيَن مرِ
قضاء أيام اإلفطار يف رمضان بعذر رشعي، مثل النسيان 
والس�فر والدورة الش�هرية، واملرض، لقوله تعاىل: »َفَمن 
�ْهَر َفلَْيُصْم�ُه َوَمن َكاَن َمررِيًض�ا أَْو َعَىٰ  نُكُم الشَّ َد مرِ َش�هرِ
�دٌَّة ّم�ْن أَيَّ�اٍم أَُخ�َر«. )البق�رة:185( صوم فك  َس�َفٍر َفعرِ

اإلحرام يف الحج
ويسمى أيضاً صوم التمتع، وهذا الصوم مفروض عى كل 
حج لم يجد شاة ليذبحها. ما كان جزاًء ملا صاد يف األشهر 
الح�رم. كفارة عى كل من حلق أثناء الحج. كفارة القتل 

ملن لم يس�تطع تحري�ر رقبة، أو دفع دي�ة ألهل املقتول، 
عليه الصوم ش�هرين متتالين. كفارة اليمن ملن لم يقدر 
عى إطعام أو كس�وة عرشة مس�اكن، أو تحرير رقبة أو 
صيام ثاثة أيام متتالية عن كل يمن. كفارة الظهار، ملن 

لم يستطع تحرير رقبة، عليه صيام شهرين متتالن. 

صوم النذر
 صيام التطوع صيام داوود -عليه السام-. صوم الشهر 
الل�ه املحرم والدليل عى ذلك قول أبي هريرة --ريض الله 
عنه- قال: س�ئل رس�ول الله -صى الله عليه وسلم-: أي 
الصاة أفضل بعد املكتوبة؟ قال: »الصاة يف جوف الليل«، 
فقيل: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: »ش�هر الله 
املحرّم«. صوم ستة أيام من شهر شوال. صوم يوم عرفة 
للمس�لمن غري الحجاج، وصوم أول عرشة أيام من شهر 
ذي الحجة. الصوم الليايل البيض. يوم عاش�وراء، والدليل 

ع�ى هذا الصوم أن أبا قتادة قال: قال رس�ول الله -صى 
الله عليه وس�لم-: ».. وصيام يوم عاشوراء أحتسب عى 
الل�ه أن يكفر الس�نة التي قبل�ه«)]19[(. يوما الخميس 

واألثنن. 

الصيام املحرّم
صوم طول العمر. صوم أول أيام عيدي األضحى والفطر. 
صوم املرأة النوافل بدون إذن زوجها. صوم أيام الترشيق. 
صوم يوم الشك. صوم النساء يف مرحلة الحيض والنفاس. 

صيام يوم أو اثنن قبل رمضان. 
الصوم املكروه

صي�ام يومي املهرجان والنريوز. إف�راد يومي الجمعة أو 
الس�بت بالص�وم، فهذان اليوم�ان يج�ب أن يتبعها يوم 
صيام أو يس�بقهما. الوصال. ص�وم الحجاج يوم عرفة. 

الصوم أثناء السفر، ملن يشعر باملشقة والتعب.

سناء الدويكات 
 

ُتفتح أبواب التوبة يف ش�هر رمضان املبارك 
مل�ن أراد التوب�ة وتغي�ري حيات�ه إىل األفضل 
وإرضاء الله تعاىل؛ فشهر رمضان هو شهر 
الخري والربكة وشهر اإلحسان وشهر العتق 

من النار؛ فقال رس�ول الله ص�ّى الله عليه 
وس�لّم: »إذا كان أّول ليلة من شهر رمضان 
صف�دت الش�ياطن وم�ردة الج�ن وغلقت 
أبواب النار فل�م يتم فتح منها باب وفتحت 
أبواب الجن�ة فلم يغلق منها ب�اب، وينادي 
من�ادرِ ي�ا باغي الخ�ري أقبل وي�ا باغي الرش 
أقرص، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة«. 

ما أجمل التوبة لله تعاىل وما أجمل الغفران، 
وأن تبك�ي ب�ن ي�دّي الل�ه وينك�رس قلبك 
يف ه�ذا الش�هر فتش�عر براح�ٍة ال توصف؛ 
فش�هر رمضان فرصة ال تعّوض أبداً للتوبة 
والرج�وع إىل الل�ه، ففيه�ا يغلق الل�ه تعاىل 
أب�واب الن�ار ويفتح أب�واب الجن�ة، كما أّن 
م�ردة الش�ياطن يربطه�ا الل�ه تع�اىل عن 

اإلنس�ان فتصبح التوبة أس�هل من األشهر 
األخ�رى، كما أّن املظاهر الدينّية التي تظهر 
يف ه�ذا الش�هر تزيد من عزيمة املس�لم عى 
التوبة. يمكن اتباع نظام معن خال ش�هر 
رمض�ان للتوبة مث�ل الص�وم واإلكثار من 
الص�اة والصدقات، واالبتع�اد عن املعايص 
مثل مش�اهدة التلفاز واالبتعاد عن مجالس 
النميم�ة والغيبة، وع�دم اي�ذاء الناس. وال 
تنىس أّن الله تعاىل يبّدل جميع الس�يئات إىل 
حس�نات عند التوبة النصوحة، وال يفرّط يف 
ه�ذه التوب�ة إاّل الجاهل ال�ذي يهتم لدنياه 
والحي�اة الفاني�ة وال يتطلّ�ع آلخرته، فقال 
رس�ول الل�ه عليه وس�لم يف حدي�ث قديس: 
ق�ال الله تعاىل: »يا اب�ن آدم إّنك ما دعوتني 
ورجوتن�ي غفرت لك وما كان منك وال أبايل، 
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان الس�ماء ثم 

استغفرتني غفرت لك وال أبايل«. 
فكن ذا عزيمة صادق�ة وابتعد عن أصدقاء 
السوء، وتّذكر أّن الله غفور رحيم فارجع إىل 
الله مهما بلغت همومك، واس�تمر يف توبتك 
وال ترج�ع عنه�ا، وان�دم ع�ى ما ف�ات من 
عمرك وأقلع عن ذنبك، واعزم كل العزم عى 

ع�دم الرجوع إلي�ه ولتكن عزيم�ة صادقة، 
وادُع بالدع�اء الت�ايل: »اللهم ل�ك الحمد كله 
أن�ت أوجدتني ورزقتني وجعلتني مس�لماً، 
اللهم سبحانك قد عصيتك بنعمتك، سبحانك 
خالفتك مع عظمت�ك، اللهم ال تغفر يل فمن 
يغف�ر يل وإن ل�م ترحمن�ي فم�ن يرحمني، 
اللهم إني عائد إليك تائباً فربحمتك ومغفرتك 
ولطف�ك اس�تغيث، ال تردن�ي واقبلن�ي ي�ا 
م�ن يقب�ل التوب�ة ع�ن عب�اده ويعفو عن 
الس�يئات«، وأكثر من ترديد )ربي اغفر يل( 
واالستغفار يومياً. وال تقترص التوبة يف شهر 
رمضان فقط بل يف كّل الش�هور، فارجع إىل 
ربك وتذّكر فضله عليك رغم معصيتك، ونّور 
قلب�ك باإليمان والص�دق، والت�زم بصاتك، 
والص�اة عى رس�ول الله، وتح�ّى بمكارم 
األخاق والصدقة، وقم باألعمال التي تنفعك 
بعد موت�ك فالدني�ا فانية وغ�ري دائمة، وال 
تقابل رب�ك وأنت عى معصية وال تهرب من 
نفسك بل حاس�بها عى كل خطأ تقرتفه يف 
حق نفس�ك حتى ال تندم فيما بعد، وال تقل 
ذنوبي كث�رية فكيف س�يغفر يل، فكما قلنا 

سابقاً فالله غفور رحيم. 

االفطار عىل التمر 
بركة وصحة

يلع�ب الصي�ام دورا مهم�ا يف ش�فاء امل�رىض ..ويف ذلك 
قال رس�ول الله ) صلىالله عليه واله وس�لم (:«اذا افطر 
احدكم فليفطر عى تم�ر فانه بركة ، فان لم يجد فاملاء 

انه طهور » 
ولقد كان رس�ول الله صلوات الله عليه وس�امه يفطر 
قبل ان يصيل عى رطبات ..فان لم تكن تمريات ..حس�ا 

حسوات من املاء.
وعلينا ان نعلم هنا ان اختيار الرس�ول صلوات الله عليه 
وس�امه للرطب والتمر واملاء ليفطر عليها الصائم فيه 

نظرة ثاقبة وتوافق تام مع النصائح الطبية ..وهذا
ل�م يك�ن لياتي ل�وال اله�ام الله س�بحانه وتع�اىل لنبيه 
الكري�م ص�ى الله عليه واله وس�لم به�ذا االختيار..وان 
من املعروف ان الصائم عند نهاية صومه يكون يف اش�د 
الحاج�ة لعاملن مهمن :اولهم�ا /مصدر غذائي لتوليد 

الطاقة  بصورة عاجلة جدا ..
وثانيهما/تامن مصدر مائي لتعويض النقص . وهذان 

العامان متوفران يف الرطب والتمر واملاء .
وله�ذا كان الرس�ول صل�وات الله عليه وس�امه يعجل 
فطره  ع�ى التمر وامل�اء ..وكذلك يعج�ل  صاة املغرب 
ويقدمه�ا ع�ى اكم�ال االفطار ..وه�ذا اله�دي الرباني 

يتوافق تماما مع النصائح الطبية اليوم .
الن بع�د اكل التم�ر ورشب امل�اء ت�رتك املع�دة واالمعاء 
لفرتة ربع س�اعة ..وهو وقت صاة املغرب ..لتعمل عى 
امتصاص  واس�تخاص الس�كر ..ويك�ون االمتصاص  

اكثر ما يكون عندما تكون املعدة واالمعاء خاليتن .
وه�ذه الدقائ�ق كفيلة برفع نس�بة الس�كر  يف الدم اىل 
املس�توى الطبيعي ..وهذايؤدي  اىل عودة نشاط الجسم 
وحيويت�ه ..ويزي�ل الش�عور بالج�وع ..وعندم�ا  يعود 
الصائ�م الكم�ال افط�اره ..ونتيج�ة لع�دم االحس�اس 
بالجوع الش�ديد ..تج�ده الياكل بنه�م ورشاهة ..وبهذا 
يك�ون الصائم امللت�زم به�ذا الحديث النب�وي بعيدا عن 

االصابة بامراض )التخمة (وما اكثرها .

افياء رمضانية

سعدون شفيق سعيد 

ضحى العنيد

 خل�ق الب�اري عز وجل الك�ون، بما فيه 
والنه�ار,  واللي�ل,  واالرض،  الس�موات, 
وتعاق�ب الفص�ول االربع�ة, فجعل من 
اللي�ل س�باتا, والنه�ار معاش�ا, وك�رم 

االنسان تكريما.
ذكر س�بحانه وتعاىل يف كتابه العزيز »يا 
ايه�ا الناس انا خلقناك�م من ذكر وانثى 
وجعلناكم ش�عوبا وقبائ�ل لتعارفوا ان 
اكرمك�م عند الله اتقاك�م« )صدق العيل 

العظي�م( الزواج ه�و الوس�يلة لضمان 
اس�تمرار العي�ش, وبقاء النس�ل، وهو 
س�نة نبوية رشيفة يشمل الكل اال الذين 

لم يستطيعوا تكوين ارسة ألسباب ما.
 اذن هي سنة كونية متصلة اتصال وثيق 
م�ع  قوله تع�اىل »وم�ن كل يشء خلقنا 
زوج�ن لعلكم تذك�رون« )ص�دق العيل 
العظيم( حيث جعل من كل مخلوق ذكر 
وانثى، ليتكاثروا، ويستمروا بالبقاء من 
اجل العبادة، والشكر للخالق عى فضله، 
ونعمه.  إن الرجل و املرأة  خلقا من نفس 

الطين�ة, وله�م نف�س الخصائص, فكل 
منهما مكلف, ومحاس�ب ع�ى اي عمل 
يق�وم به, ومؤتمنن ع�ى تربية ابنائهم 
تربية صالحة وهن�اك حقوق كما هناك 
واجب�ات ترتت�ب عليهم. يقع ع�ى املرأة 
الثقل االكرب يف تربي�ة االبناء لكونها هي 
املدرس�ة التي تخرج جيا صالحا مبني 
عى اس�س صحيح�ة، كما يق�ع عليها 
مس�ؤولية اتج�اه زوجه�ا، وهن�ا يثبت 
للجميع ان املرأة اكثر من نصف املجتمع 
ولي�س نصفه كما يش�اع، وله�ذا نجاح 

ال�زواج، او تكوين العائل�ة يتطلب منها 
التضحية اكثر من الرجل.

أن حقوق امل�رأة يف املجتمع غري مطبقة 
بالص�ورة الصحيح�ة، رغم م�ا حققته 
املرأة العراقية، وأول ما يجب ان نقوم به 
هو ترجمة الدس�تور اىل قوانن حقيقية 
لضم�ان حقوقه�ا، ومكانته�ا، وثاني�اً 
تفعيل دورها يف املجتمع واالستفادة من 
القوانن فالحقوق تأخذ وال تعطى. الرجل 
هو النصف الثاني يف املجتمع، الذي تقع 
عليه مس�ؤولية توفري العي�ش ألرسته، 

وحمايتهم، والتكفل باحتياجاتهم، وهو 
الس�ند االكرب للمرأة، لتلبيه رغباتها ،وال 
يجعله�ا تحتاج اىل انس�ان غريه، وايضا 
الش�عور باألم�ان هذه اه�م نقطة لدى 
النس�اء ل�ذا ينبغ�ي للرج�ل ان يوفره�ا 
له�ا . االرتب�اط بينهم�ا مق�دس، وفيه 
رشوط يج�ب التوف�ر بينهم�ا بع�د اخذ 
موافقته�م  بكل حري�ة, واعتدال, وعدم 
االح�راج, اواإلجب�ار, لضمان اس�تمرار 
العاق�ة الزوجية، وليكون هنالك تفاهم 
ب�ن الطرف�ن، لبناء عاق�ه وديه مبنيه 

ع�ى الحب, والثق�ة, واالح�رتام، وتبادل 
اآلراء, عى الطرفن تحمل اعباء املعيشة 
خاص�ة ونحن نم�ر بظ�روف اقتصادية 

كبرية، وصعبة عى  بعض الشباب.
 واخ�ريا :الزواج س�نة الحي�اة ,فاختيار 
الفاه�م,  الواع�ي،  املناس�ب،  الرشي�ك 
واختيار الس�ن املائم لارتب�اط, ليكون 
هنالك انس�جام يسود يف العاقة لضمان 
نجاحها, واس�تمرارها  بش�كل ايجابي 
بعي�د ع�ن الخاف�ات, والنزاع�ات, التي 

تؤدي اىل انهاء العاقة نهائيا.

الزواج سنة احلياة
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عبطان تفقد امللعب  وختصيص »٢٠٠« تذكرة للعنرص النسوي و »8« بوبات لتامني دخول وخروج اجلمهور
        البصرة/ المستقبل العراقي

وصل وزير الش�باب والرياضة عبدالحسني 
عبط�ان، اىل ملعب جذع النخلة يف محافظة 

البرصة«.
ويالقي املنتخب الوطن�ي يوم غد الخميس 
، نظ�ره االردن�ي »ودياً« ع�ى ملعب جذع 
النخل�ة يف محافظ�ة الب�رصة، وس�يلتقي 
بعدها كوري�ا الجنوبية يف اإلمارات، قبل أن 
يغادر إىل طهران استعدادا ملواجهة املنتخب 

الياباني يف تصفيات كأس العالم.
وكان عض�و اتحاد الكرة كام�ل زغر، اكد 
بوقت سابق، أن جميع الرتتيبات الستضافة 
املنتخ�ب األردن�ي يف ملعب الب�رصة الدويل 

باتت جاهزة.
وس�يتوجه العب�و املنتخ�ب االردن�ي اليوم 
االربع�اء اىل محافظ�ة الب�رصة، اس�تعداداً 

لخوض املباراة مع املنتخب الوطني.
م�ن جانبها اعلنت اللجن�ة االعالمية ملباراة 
املنتخب الوطني ونظره االردني »الودية«، 
الي�وم االثن�ني، ع�ن طباع�ة 400 ترصيح 

للصحفيني الذين سيغطون املباراة«.
وخصصت وزارة الش�باب والرياضة ٢000 
تذكرة لدخول ملعب البرصة الدويل وحضور 
مب�اراة العراق واألردن الودية يوم الخميس 

املقبل 
 وقال مدير شباب و رياضة البرصة صادق 
الكنان�ي ان�ه »بتوجي�ه من وزير الش�باب 
والرياض�ة عب�د الحس�ني عبطان وس�عيا 
لتواجد العنرص النس�وي يف مدرجات ملعب 
الب�رصة الدويل ت�م تخصي�ص ٢00 بطاقة 
دخ�ول ملب�اراة الع�راق واألردن الودية يوم 

الخميس املقبل .
 وأضاف الكناني انه« س�يتم توزيع التذاكر 
ع�ى النس�اء يف منت�دى الزه�راء النس�وي 
التابع ملديرية شباب ورياضة البرصة وفق 

ضوابط و محددات س�تضعها إدارة املنتدى 
والت�ي س�تتكفل ايض�ا بنقل النس�اء يوم 
املباراة اىل ملعب البرصة الدويل ذهابا وإيابا 

.«
م�ن جانبها ح�ددت اللجنة املنظم�ة العليا 
ملب�اراة الع�راق و االردن الودي�ة ي�وم غ�د 

الخمي�س ٨ بوابات لدخ�ول ملعب البرصة 
الدويل« . 

 وقال مدير قسم االعالم و االتصال الحكومي 

ب�وزارة الش�باب والرياضة ع�ي العطواني 
انه »تم تحدي�د ٨ بوابات لدخول الجماهر 
بانس�يابية اىل ملعب البرصة ال�دويل تالفيا 

لإلرباك و ضمان دخول و خروج الجماهر 
الرياضية بصورة سلسة رسيعة 

و أضاف العطواني » س�يتم تقسيم امللعب 
أمني�ا اىل ع�رة اج�زاء و س�يكون ضمن 
مس�ؤوليات عنارص الجهات األمنية بالزي 
املدن�ي مش�را اىل توف�ر ٣00 حافل�ة لنقل 
الجماه�ر م�ن أماك�ن القط�ع اىل مدين�ة 

البرصة الرياضية ذهابا و ايابا
 و دع�ا مدي�ر قس�م االع�الم و االتص�ال 
الحكوم�ي الجماه�ر الرياضي�ة اىل ع�دم 
الخ�روج مبارشة من ملع�ب البرصة الدويل 
بع�د انته�اء املب�اراة تالفي�ا لإلرب�اك اثناء 

خروجهم من امللعب«.
بدوره أكد قائ�د عمليات محافظة البرصة 
الفريق الركن جليل الشمري تحديد واجبات 
الضباط و املرات�ب املكلفني بتوفر الجانب 
األمني ملباراة العراق و االردن الودية يوم غد 

الخميس«. 
 و قال الشمري يف ترصيح تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان�ه تم توزي�ع الواجب�ات عى 
الضباط و املراتب يف القوة األمنية املاس�كة 
لقاطع العمليات الخاص باملباراة و توجيه 
العن�ارص األمني�ة بااللتزام بأع�ى درجات 
التعامل املثايل مع الجماهر الرياضية التي 
ستحرض اللقاء ال سيما عند نقاط التفتيش 
البعيدة من املدينة الرياضية و القريبة منها 

ويفيِ أماكن القطع التي تم تحديدها«.
وأضاف انه »ت�م فتح اكرب عدد من املمرات 
و الطرق املؤدية اىل مدينة البرصة الرياضية  
تضمن الدخول االنسيابي للجماهر و دون 
تداخل مع املس�ؤولني وكبار الش�خصيات 
م�ن املدعوين لحض�ور املب�اراة ، مبينا ان 
»محافظة البرصة س�تكون الخطوة االوىل 
والناجح�ة لرفع الحظر ال�كي عن املالعب 
العراقية و ستتميز تنظيميا بتعاون وجهود 

الجميع.

عمليات البصرة تكمل حتضرياتها االمنية ملباراة العراق واالردن

برشلونة يعقد آماالً كبرية عىل فالفريدي الشغوف بالتحديات الكبرية
              المستقبل العراقي/ متابعة

يتعيَّ�ن على إرنس�تو فالفيردي، ال�ذي ال تروق 
ل�ه التحديات الصغيرة، أن ُيعيد برش�لونة، إلى 
طري�ق النج�اح وإلى أس�لوب اللعب ال�ذي أثار 

إعجاب العالم أجمع.
وأعل�ن برش�لونة ، اإلثني�ن، تعيي�ن فالفيردي 
في منصب المدي�ر الفني للفريق، خلًفا للويس 
إنريك�ي، ليخ�وص الرجل الذي دائًم�ا ما يقدم 
عمالً كبيًرا مع الكيانات العمالقة، تحدًيا ضخًما 

مع الفريق الكتالوني.
ويتعي�ن عل�ى فالفيردي، الذي س�يتم تقديمه، 
الخميس المقبل لوس�ائل اإلع�الم، والجمهور، 
تحدي�د الصفق�ات الت�ي يرغ�ب ف�ي إتمامه�ا 
والوقوف على األس�اليب والطرق الفنية، التي 
ق�د تقنع ليونيل ميس�ي، وزمالئ�ه لبدء حقبة 
جديدة.التطلعات كبيرة والش�كوك ليست قليلة 
أيًض�ا، فالمدرب، البالغ م�ن العمر 53 عاًما، لم 

يس�بق له تدريب ناٍد كبير في الدوري اإلسباني 
لكرة القدم.

لك�ن فالفي�ردي، قام بذلك ف�ي اليونان، عندما 
ق�اد أولمبياك�وس، خ�الل فترتين، وف�از معه 
ب�3 ألق�اب ببطولة ال�دوري اليوناني الممتاز، 

باإلضافة إلى ألقاب أخرى.
رئي�س  بارتومي�و،  ماري�ا  جوس�يب  وق�ال 
برش�لونة، مفسًرا األس�باب التي دفعت النادي 
للتعاق�د مع فالفيردي: “لديه قدرات، ومعرفة، 
وخبرة. إنه عاش�ق لكرة القدم التي تعتمد على 

الناشئين، وهو أسلوب عمل خاص بنادينا”.
وأض�اف “يتمت�ع بق�درة كبي�رة عل�ى العمل، 
وه�و أحد الش�غوفين بالتكنولوجي�ا الحديثة، 
مع�ه  تحدث�ت  المباري�ات.  ف�ي  وبتطبيقه�ا 
وهو س�عيد للغاي�ة؛ ألن عمل�ه الجديد كمدرب 

لبرشلونة، يعد تحدًيا مثيًرا”.
كان فالفيردي، قد رفض هذا التحدي، في وقت 
س�ابق، عندما لم يقبل بالعمل مع برشلونة في 

الماضي.“اآلن جاء في الوقت المناسب”.. هكذا 
تحدث بارتوميو ع�ن فالفيردي، أحد المدربين 
القالئل الذين تمكنوا من انتزاع لقب من لويس 

إنريكي )كأس السوبر اإلسباني 2015(.
وخ�الل 4 س�نوات مع أتلتيك بيلب�او، وفي ظل 
موارد محدودة، كان لدى فالفيردي فسحة من 
الوقت، كي ينخرط ويتطلع على أس�رار الليجا، 
والكرة العالمية أيًضا، حتى لو كان ذلك ببطولة 

الدوري األوروبي.
ونال فالفيردي، إشادة الهولندي الراحل يوهان 
كروي�ف، أح�د أيقون�ات برش�لونة: “لقد كان 
العًبا ذكًي�ا. كان يبهرني باهتمامه بكرة القدم 
وبالتعل�م. إنه أحد أب�رز المدربين الواعدين في 

الكرة اإلسبانية”.
ولع�ب فالفي�ردي، تح�ت قي�ادة األس�طورة 
الهولندية في برشلونة في الفترة ما بين عامي 
1988 و1990.ورغ�م أن�ه ل�م يضم�ه لقائمته 
األساس�ية ف�ي أي م�رة، كان كروي�ف، يؤك�د 

أن فالفي�ردي، ال�ذي خ�اض مع�ه 29 مب�اراة 
وس�جل 10 أهداف، دائًما م�ا كان يثير إعجابه 
بذكائه، وش�غفه بكرة القدم.من جانبه، تحدث 
فالفيردي عن فلس�فته التدريبية في عالم كرة 
القدم، والتي تقترب أكثر لفلسفة إنريكي، حيث 
قال: “االستحواذ على الكرة يجبرك على اللعب 

بشكل جماعي، وأيًضا يساعدك على التقدم”.
وأض�اف: “تبح�ث ع�ن تحقي�ق الت�وازن ف�ي 
الفريق، كما ه�و الحال في إحدى الصور”، في 

إشارة إلى هوايته في التقاط الصور.
ويواج�ه فالفي�ردي، ألول م�رة ري�ال مدريد، 
الغريم التاريخي لبرش�لونة، ف�ي مباراة ودية، 
ستجمع بين الفريقين في تموز/يوليو المقبل، 

بمدينة ميامي األمريكية.
ويس�تعد فالفيردي، الملق�ب ب�”النملة”؛ لبدء 
حقب�ة جديدة مع برش�لونة، يهدف خاللها إلى 
تلبي�ة تطلعات جماهيره لرؤي�ة فريقها، وهو 

يتقدم وينمو.

وزارة الشباب والرياضة : سيتم أجراء تعديالت عىل قانون االندية بام يتوافق 
مع كتاب املجلس االوملبي اآلسيوي قبل طرحه للتصويت

              بغداد/ المستقبل العراقي

 أك�د مدير عام دائرة العالق�ات والتعاون الدولي 
احم�د الموس�وي ان “م�ا ط�رح للتصوي�ت في 
مجل�س الن�واب من تعدي�ل على قان�ون األندية 
رقم ١٨ لس�نة ١٩٨٦في الجلسة االخيرة يختلف 
ف�ي اغل�ب فقرات�ه ع�ن التعدي�ل الذي أرس�لته 
وزارة الش�باب والرياض�ة والذي ت�م قراءته في 
الق�راءة االول�ى للبرلم�ان والذي اعتمد بش�كل 

أساس�ي على عدم مخالفة المواثي�ق والقوانين 
الرياضية الدولية”.وقال الموس�وي في تصريح 
رسمي تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه، 
ان “الوزارة اعتمدت بش�كل أساس�ي في تعديل 
قانون ١٨ لس�نة  ١٩٨٦ وتعديله ٣٧ لسنة ١٩٨٨ 
عل�ى فق�رات ال تتقاط�ع والمواثي�ق والقوانين 
الرياضي�ة الدولية وارس�لت النس�خة المقترحة 
بفق�رات مختص�رة ال�ى مجل�س الن�واب عب�ر 
لجنة الش�باب والرياضة، وتم�ت القراءة األولى 

واضافة بع�ض الفقرات إذ أخذ بنظر االعتبار ما 
جاء في كتاب المجلس األولمبي االس�يوي الذي 
راعى إس�تقاللية األندية وتنظيم آلية انتخاباتها 
من قبل وزارة الش�باب والرياضة بالتنس�يق مع 
اللجن�ة االولمبية م�ن دون ان يكون هناك تدخل 
بعمل تل�ك األندية او اي تأثير على س�ير العملية 

االنتخابية”.
وأضاف الموس�وي ان “اضافة ع�دد من الفقرات 
عل�ى تعدي�ل القان�ون اث�ر عل�ى المبدأ األس�اس 

م�ع  تتف�ق  ال  تعدي�الت  هن�اك  ان  ولوح�ظ 
المواثيق الدولية، لذا ستقوم وزارة الشباب 
والرياضة بإجراء تعديالت على النص الذي 
س�يتم التصويت عليه في الرابع من تموز 
المقبل وحسب ما جاء في كتاب المجلس 
األولمبي االسيوي.  يذكر ان تعديل قانون 
األندية الجديد ل�م يتم التصويت عليه في 

الجلسة االخيرة لمجلس النواب العراقي 
لعدم اكتمال النصاب القانوني .

رئيس مانشسرت سيتي ينهي اجلدل حول مصري أجويرو

ميالن يربم رسميًا صفقة أرجنتينية

              المستقبل العراقي/ متابعة

�د خل�دون المب�ارك، رئيس نادي مانشس�تر س�يتي  أكَّ
اإلنجلي�زي، أن المهاجم األرجنتيني س�يرجيو أجويرو، 
سيس�تمر م�ع النادي.وأحاط�ت الش�كوك، بمس�تقبل 
أجوي�رو، مع مانشس�تر س�يتي، بعد أن أصبح حبيًس�ا 
لمقاع�د البدالء لصالح جابرييل خيس�وس، الذي انضم 
للن�ادي في كانون ثان/يناير الماضي.وثارت ش�ائعات 

في الفترة األخيرة، حول اهتمام مانشستر سيتي، بضم 
الالعب ألكس�يس سانش�يز، مهاجم أرس�نال، مما فجر 
الج�دل حول مصير أجويرو م�ع النادي.“بالطبع”، كان 
هذا م�ا قاله المبارك ف�ي تصريحاته للموقع الرس�مي 
لنادي مانشس�تر عل�ى اإلنترنت، رًدا على س�ؤال إذا ما 
كان أجوي�رو س�يبقى أم ال، وأضاف: “ال يوجد أي ش�ك 
ل أجويرو، ه�ذا الموس�م 33 هدًفا مع  في هذا”.وس�جَّ
مانشستر سيتي، ليصل مجموع أهدافه منذ قدومه من 

أتلتيك�و مدريد، عام 2011 إل�ى 169 هدًفا.ويمتد تعاقد 
المهاجم األرجنتيني، 28 عاًما، مع مانشس�تر س�يتي 

حت�ى ع�ام 2020.وتابع المب�ارك: “أجوي�رو، أحد 
أفض�ل الالعبين ف�ي العالم. نح�ن فريق يتطلع 

إلى الفوز بكل مس�ابقة نش�ارك فيها. لقد 
تمكن�ا من أن نجع�ل س�يرجيو أجويرو 
جزًءا من الفريق، وذلك كان أمًرا ضروًيا، 

ولم يعترينا أي شك في هذا”.

              المستقبل العراقي/ متابعة

�د نادي فياري�ال، رس�مًيا انتق�ال المداف�ع األرجنتيني  أكَّ
ماتيو موس�اكيو، إلى صفوف مي�الن، الصفقة التي كانت 
مفاوضاته�ا، قد ب�دأت قبل أس�بوع، .وأكد الن�ادي، إتمام 
الصفق�ة بش�كل نهائ�ي، بع�د أن أعلن موافقته األس�بوع 

الماض�ي، عل�ى س�فر الالع�ب، إل�ى إيطالي�ا للخض�وع 
للفحوص�ات الطبية، التي تس�بق توقيعه عل�ى العقد.بهذا 
الش�كل، أصبح موس�اكيو، العًبا جديًدا ل�”الروسونيري” 
ل�4 مواس�م قادمة، بعد أن لعب 8 مواسم مع “الغواصات 
الصف�راء”، في صفقة س�تنعش خزينة النادي اإلس�باني 
ال الموس�م الماضي،  ب�18 مليون يورو.كان الناديان، توصَّ

التف�اق مبدئي بش�أن المدافع، لك�ن الصفقة لم تتم؛ 
نظ�ًرا لعدم تمك�ن ميالن م�ن دفع المقاب�ل المادي 
للحصول عل�ى خدماته.وانضم المدافع األرجنتيني، 
26 عاًما، لصفوف “الغواصات الصفراء” في 2009 
للع�ب بفريقه الرديف، قادًما م�ن ريفر بليت، لكنه 

شارك مع الفريق األول بنفس الموسم.

صاالت نفط الوسط ترتأس املجموعة 
الثانية ببطولة أندية آسيا

زيدان يكشف عن  أكثر ما يضايقه
قبل هنائي كادريف

              بغداد/ المستقبل العراقي

ُسحبت امس الثالثاء، في مدينة هو تشي منه 
الفيتنامي�ة، قرع�ة بطولة األندية اآلس�يوية 
لك�رة الص�االت 2017 ف�ي فيتنام”.يش�ارك 
بالبطول�ة، 14 نادًي�ا، ت�م تقس�يمهم، على 4 
مجموعات، بحي�ث تضم مجموعتي�ن 4 أندية، 
فيم�ا  يتنافس�ون  أندي�ة،   3 ومجموعتي�ن 
بينه�م، خ�الل الفترة م�ن 20 إلى 30 
المقبل.وأوقع�ت  يوليو/تم�وز 
القرع�ة، ن�ادي نفط الوس�ط 
المجموع�ة  ف�ي  العراق�ي، 
الريان  إل�ى جان�ب  الثاني�ة، 

القطري، وفاموس الهندي، وديسي انفيست الطاجيكي.
في المقابل، يلعب ثاي س�ون ن�ام الفيتنامي المضيف، 
بالمجموعة األولى، التي تض�م أيًضا الظفرة اإلماراتي، 
وفيك فايبرز األسترالي، واريم من قيرغيزستان.وتضم 
المجموعة الثالثة، ش�ريكر أوس�اكا الياباني، وس�اني 
غيتي باس�اند اإليراني، وش�ينزن نانلين�ج الصيني، في 
حي�ن تض�م المجموعة الرابع�ة تش�ونبوري بلو وايف 
التايالن�دي، والماليك األوزبكي، وبنك بي�روت اللبناني.

ويتأه�ل أول فريقي�ن، م�ن كل مجموع�ة لل�دور رب�ع 
النهائي.وت�م وضع نادي ثاي س�ون نام الفيتنامي على 
رأس التصنيف بصفته ممثالً للدولة المضيفة، في حين 
تم تصنيف بقية األندية، بحسب نتائج النسخة الماضية 

عام 2016 في تايالند.

              المستقبل العراقي/ متابعة

د زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن إش�راك إيس�كو، أو جاريث بيل، بنهائي دوري األبطال  أكَّ
أم�ام يوفنتوس، الس�بت المقبل، ال يع�د أكثر ما يقلقه، كاش�ًفا أن أكثر ما يضايق�ه، هو إجالس 4 
العبي�ن ف�ي مقاعد المتفرجين.وقال زي�دان، في مؤتمر صحفي، امس الثالث�اء: “هناك 4 العبين، ال 
يمكن استدعاؤهم في القائمة. هذا ما يضايقني أكثر من أي شيء آخر”.كان زيزو، على علم بأن أسئلة 
الصحفيين، خالل المؤتمر الذي عقده بقاعة مؤتمرات المدينة الرياضية لريال مدريد، ستتركز على أي 
العب س�يختار بين إيس�كو، وبيل، بالتشكيلة األساسية للملكي.لكنه وكما كان متوقًعا لم يكشف عن أي 
شيء، واكتفى بالتأكيد على الحالة البدنية الجيدة للويلزي، الذي تعافى من إصابة جديدة، في ربلة الساق.

ر فقط في هذا. إنه العب هام للفريق، وأنا سعيد  وصرح المدرب الفرنسي: “نحن سعداء لرؤية بيل بيننا. أُفكِّ
بتعافيه، سنستعد للمباراة جميعنا كما اعتدنا”.وأضاف “إنها قرارات صعبة؛ ألننا موجودون كلنا، وسيتعين 

عليَّ االختيار من بين عدد كبير من الالعبين من سيبدأ.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن عدد شعر الرأس يبلغ نحو 120 ألف شعرة يف الرأس السليم .. و 
كلما كان الشعر رقيقاً كان أكثر .. و الشعر األشقر أكثر من الشعر 
األس�ود و الشعر األحمر عموماً أقل كثافة إذ يبلغ 90 ألف شعرة .. 
و يتجدد هذا العدد بوجه عام خالل خمس�ة أعوام حيث يسقط كل 

يوم ما بني 50 : 60 شعرة.
أن امل�خ يحتاج إىل س�دس كمية الدم التي يضخه�ا القلب و خمس 
األو**جني الذي يدخل الجسم .. رغم أن املخ ال يزن أكثر من واحد 

عىل خمسني من الجسم كله.
هل تعلم أنه يوجد يف جسم اإلنسان نحو 32 بليون خلية .

أن يف جس�م اإلنس�ان أكثر من مليوني غدة عرقي�ة تفرز كمية من 
الع�رق ترتاوح م�ا بني نصف ل�رت إىل لرت ونصف كل 24 س�اعة بال 
توق�ف صيفاً و ش�تاًء م�ع املجه�ود و الحركة وم�ع ارتفاع درجة 

الحرارة.
أن األظاف�ر إذا أزيلت جراحياً أو فقدت ألي س�بب فإنها تأخذ مائة 

يوم لكي تعود كما كانت مرة أخرى.
أن احتباس البول يف الجسم يؤدي إىل ارتفاع نسبة البولينا و حدوث 

حالة تسمم تسمى ) التسمم البوليني (.
أن وزن الطن من الحديد بعد أن يصدأ تماما يصبح ثالثة أطنان .

� أن غصن الزيتون يرمز إىل الس�الم ، ويكثر ش�جر الزيتون يف بالد 
حوض البحر املتوسط ، وأن شجر الزيتون تعمر 200 سنة .

أن رمال الصحراء تخفي تحتها خزانات مياه جوفية ضخمة .
� وه�ل تعلم أن الحوت يس�تطيع البقاء س�اعة تح�ت املياه بدون 

تنفس

مهنياً: يتحس�ن وضعك املايل وباس�تطاعتك 
عق�د صفق�ة جديدة ق�د تزيد م�ن أرباحك. 
عاطفياً: تش�اور مع الرشي�ك وقف عند رأيه 
قبل اتخاذ قرار مصريي يتعلق بمس�تقبلكما 
. اجتماعياً: تسعى إىل إرضاء الجميع ولكن يف 
بعض األحيان تنىس نفسك وتهمل أعصابك. 

مهنياً: يتفق الجميع عىل أنك املساهم األكرب 
يف نجاح املش�اريع بفضل أف�كارك الخالقة. 
عاطفياً: يس�ود االنسجام بينك وبني الرشيك 
وتنتهي الخالفات التي نش�أت بينكما أخرياً. 
اجتماعي�����اً: تكون يف حالة جيدة وتتمتع 

بالتفاؤل وتجذب إليك املزيد من األصدقاء.

مهنياً: يطرح عليك زميل يتمتع بخربة كبرية 
أفكاراً قد تفيدك يف املستقبل. عاطفياً: تعيش 
مع الرشيك أوقاتاً زاخرة بالرومنس�ة والحب 
تلغي أي مسافة بينكما. اجتماعياً: أقلع عن 
عادة س�يئة تلقيت انتقادات قاسية بشأنها 

وأشغل نفسك بأمور مفيدة.

مهنياً: كن دقيق�اً يف مواعيدك وال تتأخر عن 
دفع املس�تحقات حتى ال تقع يف مأزق كبري. 
عاطفي�����اً: أّكد للحبيب أنك ستبقى دائماً 
إىل جانب�ه مهم�ا كان�ت الظروف وس�تحبه 
عىل ال�دوام. اجتماعياً: تلتقي أش�خاصاً قد 

يساهمون يف تطور حياتك نحو األفضل

مهنياً: تعيد النظر يف أم�ورك العالقة وتفّكر 
بهدوء إليجاد الحلول املناس�بة لها. عاطفياً: 
ُيعجب أحد األش�خاص بش�خصيتك الهادئة 
الخارج�ي. اجتماعياً:  واهتمامك بمظه�رك 
تستفيد من النصائح التي تقّدم إليك وتشعر 

بأن حياتك تجري يف املسار الصحيح.

مهنياً: تثري أف�كارك الجديدة اإلعجاب وتنال 
النجاح والتقدير اللذين كنت تس�عى إليهما. 
عاطفي�اً: ال تنتق�د الرشي�ك بس�بب غلط�ة 
صغرية ارتكبه�ا فليس هناك أحد بمنأى عن 
الخطأ. اجتماعي��اً: يطلب منك أحد األقرباء 

مساعدة مالية

مهني�اً: الرج�وع إىل الوراء يس�بب لك الكثري 
املتاع�ب، إس�َع إىل ح�ّل األم�ور مهم�ا كلف 
األمر. عاطفياً: س�اعد الرشيك إلثبات نفسه 
مج�دداً وإعادة الثقة إليه بعد األزمة التي مّر 
بها. اجتماعياً: يس�اورك حزن داخيل يف هذه 

الفرتة، تجاوز هذا الشعور قبل تفاقمه.

مهنياً: ال تتجاهل النصائح التي يقدمها إليك 
أحد الزمالء وأعمل به�ا لتتمكن من النجاح. 
واالختب�اء  التصّن�ع  ع�ن  ابتع�د  عاطفي�اً: 
وراء األقنع�ة، يحب�ك الرشيك ع�ىل طبيعتك 
وعفويت�ك. اجتماعي��اً: خذ إج�ازة لتمضية 

الوقت مع العائلة واألصدقاء وحتى السفر

مهني�اً: تدرس وضعك امل�ايل وتقّيم ميزانيتك 
وتفّكر يف خطوة كبرية س�تقدم عليها قريباً. 
عاطفياً: تس�عى إىل حماي�ة الرشيك ودعمه 
وفعل املس�تحيل إلس�عاده ورفع معنوياته. 
اجتماعياً: ال تحكم عىل األشخاص من خالل 

مظهرهم الخارجي

مهني�اً: ي�ؤدي أح�د الزم�الء دوراً مهم�اً يف 
تحس�ني عملك ودفعك إىل التط�ور والنجاح. 
عاطفي�اً: تش�عر براح�ة كبرية م�ع الحبيب 
وتفّكر ملياً يف االرتباط به رسمياً. اجتماعياً: 
تتجاه�ل كل م�ا يقول�ه لك الغ�ري وتفعل ما 

تعتقده أنت الصواب، إحذر من املبالغة.

مهني�اً: تعود عليك مش�اريعك بأرباح جيدة. 
صفق�ة جدي�دة ق�د تحّس�ن وضع�ك املايل. 
عاطفي�اً: تريد أن تتأكد م�ن عواطفك تجاه 
الحبي�ب قبل أن تتخذ خطوة ق�د تندم عليها 
الحق�ًا. اجتماعي�اً: يس�اعدك صدي�ق ع�ىل 

تخطي مشكلة كانت تشغل بالك كثرياً

مهني�اً: ملل�ت من تلقي األوام�ر من اآلخرين 
وتحلم ببدء العمل عىل مرشوعك الش�خيص. 
عاطفياً: ال تنج�رف ورء املغامرات العاطفية 
العاب�رة ب�ل ابح�ث ع�ن الرشي�ك املناس�ب. 
اجتماعي�اً: تتلق�ى دعوة من أح�د األصدقاء 

توسع أمامك دائرة املعارف.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2/1 كيل�و ص�دور دج�اج مس�لوقة ، مقطعة 
مكعب�ات - 1 ثم�رة بص�ل  مكعب�ات - 2 كوب 
ش�وربة دجاج - 2 كوب لب�ن - 3 ملعقة كبرية 
دقيق - 2 ملعقة كبرية س�من - 1 ملعقة كبرية 

زيت – ملح - فلفل أسود
طريقة التحضري:

يف مق�الة متوس�طة الحجم عىل نار متوس�طة 
سخني 1 ملعقة من الزيت.

ضع�ي البص�ل يف الزيت مع التقليب بإس�تمرار 
ليتحمر ثم ارفعيه من املقالة.

يف نفس املقالة عىل نار متوس�طة ضعي السمن 
و باقي كمية الزيت ثم ضعي الدقيق و قلبي ملدة 

5 دقائق.
اضيف�ي اللب�ن تدريجيا اىل الدقيق م�ع التقليب 

حتى تمام الذوبان.
ضع�ي الدج�اج و الش�وربة و املل�ح و الفلف�ل 
األس�ود وقلب�ي باس�تمرار حت�ى يغلياملزيج و 

يصبح سميك القوام.
ضعي الكشك يف أطباق التقديم ثم زينية بالبصل 

املحمر و قدمية ساخنا.

أرقام »غريبة« ألطول ساعات الصيام يف العالـم
يبدأ املس�لمون، يوم الس�بت، صيام ش�هر رمضان، فيمتنعون بذلك 
ع�ن ال�رشاب والطعام م�ن رشوق الش�مس إىل غروبه�ا، فضال عن 
التقي�د بعدد من اآلداب األخرى، لكن الفرتات التي يصومونها تختلف 
بحسب البلدان التي يقيمون بها، وموقعها يف الكرة األرضية.ويطول 
الصيام يف البلدان الواقعة يف ش�مال الكرة األرضية، الس�يما يف دائرة 
القطب الشمايل، إذ تسطع الشمس يف بعض املناطق طيلة 24 ساعة.

وبحس�ب صحيف�ة »إندبندن�ت« الربيطانية، فإن منطقة يف ش�مال 
فنلندا، ال يس�تمر فيها الليل سوى 55 دقيقة، أي أن عىل املسلمني إن 
وجدوا فيها أن يصوموا 23 ساعة و5 دقائق، من حيث املبدأ.ويصوم 
مس�لمو الدول اإلس�كندنافية أط�ول الفرتات، إذ تصل م�دة الصيام 
يف النرويج مثال إىل 19.48 س�اعة، بينما يصوم مس�لمو إيسلندا 21 
س�اعة.ويقول محمد يف ترصيح لإلندبندنت، إن أقاربه يف بنغالديش 
يس�تغربون حني يخربهم بصيامه أكثر من عرشين س�اعة يف اليوم 
الواحد.لكن مس�لمي دول أخرى مجاورة يتبعون مواعيد اإلفطار يف 
دول الرشق األوسط، أو أقرب بلد مسلم إليهم، تركيا، بالنظر إىل طول 

فرتة النهار أو عدم غروب الشمس باملرة.

نظام غذائي للوقاية
من التهاب املفاصل

أظهرت دراسة جديدة أن كبار السن الذين يتناولون أغذية غنية باأللياف، 
أقل عرضة لإلصابة بآالم وخشونة الركب الناتج عن التهاب املفاصل.

وأوضحت الدراسة أن الذين تناولوا أطعمة غنية باأللياف كانوا أقل عرضة 
بنس�بة 30 يف املئ�ة، من الذين تناول�وا أقل قدر من األلي�اف لإلصابة بآالم 
الركبة أو الخشونة أو تورم الركبة جراء التهاب املفاصل أو تدهور حاالت 
اإلصاب�ة بالتهاب املفاصل خالل فرتة املتابعة التي اس�تمرت أربعة أعوام، 

وفق ما أوردت »رويرتز« األحد.
وش�ملت الدراس�ة 4796 رجال وامرأة م�ن األمريكيني الذي�ن يعانون من 
الته�اب املفاصل أو عرضة لإلصابة به.وقالت كبرية الباحثني يف الدراس�ة، 
الدكتورة تش�اويل داي، إن النظام الغذائي النباتي الغني باأللياف له مزايا 
صحية واضحة مثل خفض نسبة الكولسرتول وتحسني مستويات السكر 
يف الدم والوصول إىل وزن صحي، لكن غالبية األمريكيني ال يتناولون كميات 

كافية من الطعام الغني باأللياف.

التحفيز الكهربائي للدماغ غري جمد
 »TES« أكد عدد من العلماء السويديني أن التحفيز الكهربائي للدماغ

ال يجدي نفعا يف تحسني القدرات املعرفية عند األصحاء.
ويف حدي�ث ملوق�ع MedicalXpress قال العلماء: »رغم ش�عبية تلك 
الطريق�ة والت�ي اعتربها الكثري من األطباء يف الس�نوات األخرية من 
أفضل الطرق لتحس�ني الذاكرة وتنش�يط عمل الدماغ، إال أن أبحاثنا 
األخ�رية بين�ت ضع�ف فاعلي�ة تل�ك الطريقة«.وأضاف�وا: »أجرينا 
اختب�ارات لفح�ص مس�تويات الذاك�رة والتعلم عىل 123 ش�خصا 
س�ليما ذهنيا، تراوح�ت أعمارهم بني 65 و75 عاما، حيث قس�منا 
املش�اركني إىل مجموعتني، طلب من أفراد املجموعة األوىل اس�تخدام 
نظام ذهني تعليمي معني لتنش�يط ذاكرته�م واالنتقال برسعة بني 
املهمات العقلية الختبار تركيزهم يف حل املسائل، أما أفراد املجموعة 
الثاني�ة فتم إخضاعهم لجلس�ات قص�رية من التحفي�ز الكهربائي 
للدماغ وقياس مدى تأثري تلك الجلسات يف زيادة قدرتهم عىل التذكر 
وح�ل املس�ائل الذهنية«.وقد تبني للعلم�اء يف نهاية التج�ارب التي 
اس�تمرت ألس�بوعني، أن أفراد املجموعة األوىل كان�وا أكثر قدرة عىل 
التذكر ومعالجة املسائل الذهنية من الذين خضعوا لجلسات التحفيز 
الكهربائي للدماغ، األمر الذي يدل عىل أن التحفيز الكهربائي للدماغ 

غري مجد فعليا لألشخاص الذين ال يعانون من أمراض عصبية.

1وال�د الوال�د o البيه البواب 2ف�رك اليشء باليشء 
 o اس�م يعرف به الشخص غري اس�مه الرسمي o
عكس مي�ت 3فيلم م�رصي )1955( م�ن إخراج 
هنري بركات و بطولة عبد الحليم حافظ و إيمان 
4شخص من مدينة الضباب 5ممثلة سورية لقبها 
مرصي 6ثلثا بلح o ثمر منه زيت مذكور يف القرآن 
)مبعثرة 7للنداء o ينشف )معكوسة( 8متشابهان 
o م�ن األط�راف o متش�ابهان 9كوميدي مرصي 
راحل سمي مرسح هام باسمه يف القاهرة )بدون 

ال� التعريف(. 10ملك الطيور o الفن السابع

التغريب�ة  يف  ش�ارك  ممي�ز  س�وري  1ممث�ل 
الفلس�طينية 2غ�وار الطوش�ة 3االس�م الثاني 
ملمث�ل مرسح�ي كومي�دي م�رصي o ثلث�ا دار 
4ممثل�ة مرصي�ة متزوج�ة م�ن أحم�د حلمي 
5طعام يقدم بعد الوجبة الرئيسة o قرأ وفحص 
وتمعن يف موضوع ما 6يعمل ولكن انتاجه قليل 
 o سئم o متشابهان 7إمارة عربية o عائد إلينا o
جملة موسيقية 8احقاق العدل o والدة 9يوضع 
لتجمي�ل الع�ني o ممثلة مرصي�ة متزوجة من 

نقيب الفنانني 10حروف متش�ابهة

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..الكشك بالدجاج
مكرب صوت بلوتوث من املستقبل!طب

إن كن�ت تفكر ب�رشاء مكرب ص�وت بلوتوث 
 Kalium جديد، فربما عليك التفك�ري باقتناء

Sound Heroes القادم من املستقبل.
فبعيداً عن التصميم التقليدي ملكربات الصوت 
الحالية، ُيق�دم Kalium تصميماً مذهالً عىل 
هيئة األبط�ال الخارقني م�ع قاعدة عرصية 
مليئ�ة باملزايا.فيمكن من خالل قاعدة املكرب 
ش�حن هاتفك الس�لكياً للهوات�ف املدعومة، 
واالختي�ار م�ن ب�ني مالي�ني األل�وان أثن�اء 
االس�تماع إىل املوس�يقى من خ�الل التطبيق 

الخاص باملكرب ع�ىل الهواتف الذكية، إضافة 
إىل القدرة عىل اس�تخدام آلة الدخان املدمجة 

باملكرب إلضفاء املزيد من اإلثارة.
ويف ح�ال امتالكك ألكثر م�ن وحدة من مكرب 
الص�وت، فيمكنك ربطها جميع�اً عن طريق 
الش�بكة الالس�لكية وتقديم تجرب�ة صوتية 

منزلية مميزة.
 Kalium Sound يش�ار إىل أن مكرب الص�وت
Heroes متوف�ر حالياً كم�رشوع عرب منصة 

indiegogo للتمويل الجماعي،.

أول »سمكة درون«

مصمم�ة  درون  كام�ريا  حقق�ت 
عىل ش�كل س�مكة للغ�وص تحت 
امل�اء، نجاحا مذهال خ�الل حملة 
كيك س�تارتر لجمع تمويل بقيمة 
20 أل�ف دوالر، خالل أق�ل من 24 
س�اعة.وأطلق ع�ىل أول »س�مكة 
بيونيك درون« لقب »بيكي«، التي 
تأت�ي مجهزة ب�� »زعانف«، حيث 
صممته�ا Robosea، الت�ي تق�وم 
بتصنيع معدات الروبوتات املنظمة 
للتلوث.وتأت�ي الس�مكة »بيكي«، 
مزودة بكامريا 4K، ويمكن التحكم 
بها ع�رب الهات�ف املحمول.ووفقا 
ابُتك�رت  الصيني�ني،  للمصمم�ني 
»سمكة الروبوت الذكية«، للغوص 

إىل عمق يص�ل لنحو 59 مرتا، كما 
ُبرمجت للع�ودة إىل موقع إطالقها 
عن�د انخف�اض ش�حن البطارية.

وبدأت رشكة كيك س�تارتر، بجمع 
التموي�ل ال�الزم )20 أل�ف دوالر( 
للس�مكة الروبوت، يوم االثنني 22 
مايو، حيث جمع�ت 35 ألف دوالر 

خالل 24 ساعة.
الرئيس  وق�ال مينج�يل ش�يونغ، 
التنفيذي للرشكة: »يمكن ل� بيكي 
الوصول إىل أي مكان تقريبا، وهي 
مصمم�ة بطريقة خاص�ة للعودة 
تلقائي�ا إىل موق�ع اإلط�الق، كم�ا 
تقوم بإرس�ال موقعه�ا الحقيقي 

إىل الهاتف املحمول«.
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عن املحكمة االحتادية العليا 
»آليات تعديل الدستور« أجنحة احلرية ..

إياس الساموكمؤيد عبد الزهرة 

تضمن الدس�تور العراقي آليتين لتعديله، األولى نصت عليها المادة )126( تحت 
مس�مى األحكام الختامية، ويمك�ن اعتبارها بمنزلة القواعد العام�ة للتعديل، لكنه 
في موضع آخر نص على قاعدة أخرى نس�تطيع تسميتها بأنها انتقالية واستثنائية 
وتنف�ذ لمرة واحدة فقط نص�ت عليها المادة )142( تحت مظل�ة القواعد أالنتقالية 
حي�ث وضعت لغاية معينة، ولظروف رافقت مرحلة اعداد واقرار الدس�تور وأخذت 
شكل الشرط من وجهة نظر المشرع الدستوري. ومن خالل استقراء قرار المحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا المرق�م )54/اتحادية/2017( الص�ادر ف�ي )22/5/2017( في 
تفس�ير هاتي�ن المادتي�ن وهو جاء بطل�ب من رئاس�ة مجلس الن�واب، حيث صدر 
الحكم الدس�توري بأن تطبيق الية المادة )142( يجب أن يكون سابقا لتطبيق االلية 
الواردة في المادة )126(. المادة )142( وهي آخر االضافات الواردة على الدس�تور 
ويب�دو أنها وضعت ش�رطا  يجب تنفيذه فقد أوردت طريقة لتعديل الدس�تور وهي 
بتش�كيل مجلس النواب لجنة من أعضائه ممثلة للمكونات الرئيسة للشعب العراقي 
مهمته�ا تقديم توصية بتعديالت وصفت بأنها ضرورية على أن تعرض على اعضاء 
مجلس النواب دفعة واحدة للتصويت عليها باألغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. 
واألغلبية المطلقة لعدد األعضاء بحس�ب ق�رار المحكمة االتحادية العليا رقم )33/ 
اتحادية/ 2007( هي )النصف 1+( لعدد اعضاء مجلس النواب سواء من الحاضرين 
أو الغائبين في جلس�ة مكتمل�ة النصاب، اي موافقة ما ال يقل ع�ن )165( نائباً من 
مجم�وع االعضاء في ال�دورة الحالية. وبعد حصول حزم�ة التعديالت على موافقة 
االغلبية المطلقة لعدد اعضائه تعرض على اس�تفتاء الشعب العراقي وتعتبر ناجحة 
بشرطين، االول موافقة ثلثي المصوتين من الشعب العراقي، والثاني عدم رفض تلك 
التعديالت من ثلثي ثالثة محافظات فاكثر. وأكدت المادة )142( أن االلية المرسومة 
فيها مس�تثناة من اليات تعديل الدس�تور الواردة في المادة )126(. وهذا االس�تثناء 
ال�ذي تضمنته الم�ادة )142( جاء ايضاَ  بش�رط وهو ضرورة االنته�اء من االليات 
الواردة فيها بتعديل الدستور ومن ثم الصيرورة إلى االليات الواردة في المادة )126( 
من الدستور. أن المحكمة االتحادية اشارت في قرارات سابقة ضمناً إلى أن االولوية 
تأتي بتطبيق المادة )142( لتعديل الدس�تور، وآخره�ا القرار رقم )119/ اتحادية/ 
2015( الذي تضمن عدم دس�تورية قرار رئيس مجل�س الوزراء بإلغاء منصب نائب 
رئي�س الجمهورية المنص�وص عليه في المادتين )69( و)75( من الدس�تور، حيث 
جاء في نص القرار “أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس 
الجمهوري�ة قد صدر خالفاً لما رس�مته المادة )142( من الدس�تور فيكون مخالفاً 
الحكام�ه مم�ا يقتضي الحك�م بعدم دس�توريته..”. ونعتق�د بأنه لو كان�ت المادة 
)142( من الدس�تور قد جرى تطبيقها لقالت المحكمة إن الغاء منصب نائب رئيس 
الجمهورية يتطلب تعديل الدستور وفق احكام المادة )126( منه. وبالتالي ال يكون 
لرئي�س الجمهورية أو مجلس ال�وزراء  مجتمعين أو خمس اعض�اء مجلس النواب 
صالحية اقتراح التعديل االول للدس�تور، وهذه االليات تضمنتها المادة )126( كون 
متوق�ف تنفيذها لحين االنتهاء من اليات المادة )142( التي تخول تعديل المواد بما 
فيه�ا االليات الواردة ف�ي  المادة )126(.  وهذا يعني ان الم�ادة )142( جاء حكمها 
مطلق�اً ومخ�والً بتعديل جميع مواد الدس�تور أو اي منها دون أس�تثناء، اما المادة 
)126( والت�ي اوردت ش�روطا ينبغي االلتزام بها وهي تختل�ف في بعض مفاصلها 
عن الية تعديل الدستور الواردة في المادة )142( منه. ولكن قد يثار تساؤل هنا، هل 
الفش�ل في تعديل الدس�تور وفق المادة )142( يعني أن الحاجة منتفية له بموجب 

تلك المادة، نعتقد بان الموضوع يحتاج إلى وقفة تأمل.

للحرية أجنحة التعد وال تحصى هذه بعضها:
1 -  حرية التجوال..

،س�تصيبك  مس�بق  تخطي�ط  دون  التج�وال  حري�ة  لقدمي�ك  تطل�ق  ان 
الدهش�ة،تفاجؤك  األش�ياء..عفوية االكتش�اف، وكأن�ك تتع�رف عل�ى المدينة  
أحياء وأس�واق وساحات وحدائق ومعروضات وأطياف الناس  الول مرة ، تقف 
أمامها تتفحصها تحاول ايجاد علة لها فال تملك س�وى المزيد من اإلعجاب ،مع 
ان الم�وت المفخ�خ مثل طائر يتج�ول يبحث عن فريس�ة ،والتعلم متى ينقض 
..توجه كهذا” التجوال “ أحبه جدا فانا صعلوك الطرقات ،عفريت الشوارع ،منذ 
الطفولة تعش�قني واعش�قها،ولو كان لألرصفة لس�ان لنطقت ، عن هذا الذي 
يالزمها مثل متش�رد ،لم يجد سواها مالذا ،واليطالب بثمن إيجار وقع خطواته 
..  تلك الخطوات التي لو تم حسابها ،ستعادل رحلة دوران كاملة حول العالم ..

 2 - الجسُر
أيها الواصُل بين رمشِة العيِن وشهقِة الفرح .. التكْن جسراً ضعيَف الحضوِر 
، ككهرب�اِء البالد التجيُد اإلضاءة في منازِل الفقراِء ، أو كمدفأٍة ناقصِة الدفِء ، 

عنواناً للكآبِة ..لتبَق وسيلَة.
،ال�روُح  والس�ماُء  األرُض   ، حمامتي�ن   ، مدينتي�ن   ، لغتي�ن  بي�ن  عب�وٍر 
والجس�ُد،وصٌل للعش�اِق ، نبٌض للحياِة ، تحلُق فوقَك النوارُس وتس�تظلُّ تحتَك 
ضحكاُت الماِء وزوارُق الصيادين .. جس�راً يصُل ش�ماَل القلِب بيمينِه ، يؤسُس 
للحبِّ مدناً تنعُم بالس�الِم ..تشيُع التعايَش الجدراَن تطوقها والشمَس تحجبها. 

.جسراً جميالً
3 -الحبُّ أوكسجيُن الحياِة

يا أنِت..
الح�بُّ أوكس�جيُن الحياِة دونُه النس�تطيُع التنفَس ..تنفس�يِه م�لَء رئتيِك 
س�تجدينُه في الحقوِل الضاحكِة.بنبٍض يخفُق س�راً لحلٍم يداعُب الجفوَن.. في 

برعم تفتح للتو .
مازل�ِت في ربيِع العمِر أغنيًة بتوالً ..تنفس�ي بعمٍق س�تقفين على س�يقاٍن 

قويٍة
4 -اركب حلمك ..

هل تريد ان اقرا كفك كما تقول النجوم أم ما أراه في عينيك ؟!
اعلم انك لس�ت م�ن النوع الذي يق�ف متفرجا ،او من أولئ�ك الذين يقضون 
حياته�م يس�الون ماذا حدث ؟وانك من الن�وع الذي يفعل الش�يء إذا اراد ولهذا 

أقول لك:
التلتف�ت لم�ا قيل او يقال بش�أنك ،عالج جروح�ك أوال ،والعم�ل على إدارة 

غضبك ثانيا ،واقطع وادي الشك ولن تندم ..
لن تكون الس�حب بيضاء والس�ماء صافية زرقاء دائما ،وال يخدعنك ماترى 
من ظاهر األش�ياء..ضحكة تمال الف�م ،دعوة لطعام ،مال يس�فح تحت قدميك 
،م�كان للراح�ة واالس�تجمام ..فاتنة تراقص�ك ،فثمة من يس�كنهم الظالم حد 

النخاع ..لتبقى أسير أكاذيبهم الملونة ..
اركب حلمك وس�افر على س�ارية إرادتك وكن أنت الظل لآلخر وصلي للنور 
في اعماقك ، ستكتش�ف الكثير، ربما لن تبلغ ماتريد بسهوله ،ربما تركب البحر 
وتج�وب الصحارى، وتقطع الس�هول وتصعد جبل تلو آخ�ر ،ولكنك في النهاية 

من سيقف على قمة الجبل رافعا الراية والشمس تلوح وجهك .

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

دشنت رئيسة تشيلي، ميشيل باشليت، مشروع إنشاء 
أضخم مرصد )تلسكوب( في العالم في تشيلي..وقد 
أطلق على المرصد الذي يخصص لدراس�ة الكواكب 
 European Extremely( خارج المنظومة الشمسية
Large Telescope(، ويتوق�ع أن ينته�ي بناؤه عام 
2024. وقالت باشليت: »ليس مجرد مرصد، بل أكبر 
بره�ان على إمكان�ات العل�م والتكنولوجيا، وكذلك 
إمكانات التع�اون الدولي«..وس�يزود المرصد الذي 

يقدر س�عره ب� مليار ي�ورو، ب� 5 مراي�ا يبلغ قطر 
أكبره�ا 39 مترا..ويض�م المش�روع 13 بلدا عضوا 
م�ن أوروب�ا ناهيك ع�ن البرازي�ل وتش�يلي، وتفيد 
المعلوم�ات ال�واردة م�ن مرص�د »ESO« األوروبي 
الجنوب�ي المم�ول للمش�روع، ب�أن مس�احة القبة 
ال�دوارة يمكن مقارنتها بمس�احة حقل كرة القدم. 
أما الوزن اإلجمالي للمرصد فيبلغ 5 آالف طن، منها 

3 آالف طن هي وزن األجزاء المتحركة.

 خل�ق إدم�ان البش�ر عل�ى كل أدوات التكنولوجي�ا 
الحديث�ة مجتمعات رقمية تحاول مس�ايرة التطور 
التقن�ي الكبي�ر، ولكنها ف�ي المقابل تنصهر ش�يئا 
فش�يئا داخل هذه الموجة من التطور، حيث استغل 
المط�ّورون ش�غف البش�ر بالتكنولوجي�ا وجعلوا 
ال�ذكاء االصطناع�ي يس�ّطر بع�ض الفص�ول م�ن 

حياتهم اليومية وفق أهوائه.
 حي�ث يعمل العديد م�ن عمالق�ة التكنولوجيا على 
دمج تقنية الذكاء االصطناع�ي في الحياة اليومية، 
فيم�ا يعكف بعض المطورين على تطوير برمجيات 
قادرة على تغيير البعض من عادات البشر اليومية.

وظهرت مش�اهد من هذا التدخل في الحياة اليومية 
للبش�ر من خالل إنترنت األش�ياء، 
حيث تم إطالق، قبل ش�هر رمضان 
م�ن  مجموع�ة  قصي�رة،  بم�دة 
التطبيق�ات المبرمج�ة لمس�اعدة 
مس�تخدميها على اإللمام بمواعيد 
اإلفطار واإلمساك ومعرفة البرامج 
والمسلس�الت الرمضانية وأوقات 
بثها، باإلضافة إلى المساعدة على 

الطهي.
نومادي�ك  ش�ركة  أطلق�ت  كم�ا 
كابيتال ليمت�د أول تطبيق إماراتي 
متميز ومتكامل لتنظيم المناسبات 
واألحداث بمناس�بة شهر رمضان. 
مثل اللق�اءات الجماعية والنزهات 
الخارجي�ة والحف�الت المنزلية أو 
حت�ى ج�والت الس�فر واس�تئجار 

القوارب واليخوت وغير ذلك.

سيدة أمريكية ترتبط بمحطة قطارالتكنولوجيا حتول حياتنا إىل جمتمعات رقمية العمل لبناء أكرب مرصد يف العالـم 

ق�ّررت س�يدة أميركية تدع�ى كارول الزواج م�ن محطة قطار 
“س�انتا في” في والية كاليفورنيا إذ وقعت في غرامها منذ 36 
عاما..وتستقل كاورل )45 عاما( الباص يوميا لمدة 45 دقيقة 
وذلك لتتس�نى له�ا الفرصة لقضاء الوقت ف�ي المحطة األحب 
إل�ى قلبها. ومضى عامان عل�ى زواج كارول من هذه المحطة 
وتصف يوم زواجه�ا بأجمل يوم في حياتها بالرغم من أن هذا 
االرتب�اط ليس ملزما قانوني�ا. وأعلنت كارول ف�ي مقابلة لها 
أنها تنجذب إلى األشياء وليس إلى األشخاص بالرغم من أنها ال 
يمكن أن تترجم هذا االنجذاب إلى رابط جسدي. وذكرت كارول 
أنها ارتبطت مس�بقا برجل لم�دة 18 عاما إال أنها حاليا تنجذب 
إل�ى المحطة وتحب الوقوف ملتصقة عل�ى جدرانها، وأضافت 
أنه�ا تتكلم مع الج�دران مثل أي إنس�ان فتخبرها عن تفاصيل 

يومياتها وتبوح لها بأفكارها..

الحلقة الثالثة


