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أمانة جملس الوزراء تفتح باب الرتشيح للعمل يف فريق التحقيق الدويل بجرائم «داعش»
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صبرك على املُصيبة
يُ ّ
خـفـف ال ّرزيـة ويـجـزل
املثـوبـة

العراقي

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

تركيا يف مرحلة حكم الفرد :اردوغان سلطانا ورئيسا
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القوات األمنية تطلق «معركة» إلعادة املختطفني
اعتقلت عناصر على ارتباط بعملية االختطاف ..وعثرت على خيوط تدل على أماكنهم داخل كركوك
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
أطلقت القوات األمنية عمليات عسكرية،
ما يشبه املعركة ،إلعادة املختطفني الذي
قام تنظيم داعش باختطافهم عىل طريق
بغ�داد -كرك�وك ،فيم�ا عث�رت الق�وات
األمني�ة عىل خي�وط ت ّدل على أماكنهم،
وذلك إثر اعتقال عدد من عنارص التنظيم
عىل ارتباط بعملية االختطاف.
وأكد املتحدث الرس�مي باس�م العمليات
املشتركة العميد يحيى رسول أن القوات
األمنية انطلق�ت بعمليات دهم وتفتيش
باشتراك قيادات عملي�ات دياىل وطريان

الجيش والجهد االس�تخباري للبحث عن
املخطوفني الستة.
ونقلت وكالة «املعلومة» عن رسول القول
إن “الق�وات األمني�ة انطلق�ت بعمليات
موس�عة للده�م والتفتي�ش باشتراك
قيادة عمليات دياىل والجهد االستخباري
وطريان الجي�ش للعديد من املناطق التي
يش�تبه تواج�د عنارص داع�ش اإلرهابي
فيه�ا” ،مبين�ا إن “العملي�ات وجه�ت
رضبات موجعة لتلك العنارص”.
واضاف إن “الجهد االس�تخباري يواصل
عمل�ه لجم�ع معلوم�ات ع�ن تواج�د
املخطوفين الس�تة يف محافظ�ة كركوك

محودي يطالب بفتح «حتقيق عاجل» بشأن ظاهرة
ترسيب اسئلة االمتحانات
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لتنفي�ذ عملية التحرير” ،نافيا “اشتراك
جه�از مكافح�ة اإلرهاب ضم�ن عملية
تحرير املخطوفني الستة واشتباكهم مع
عنارص داعش اإلرهاب�ي يف إحدى القرى
التابعة ملحافظة كركوك”.
بدوره ،أكد املتحدث الرسمي باسم الحشد
الشعبي محور الشمال ،عيل الحسيني أن
القوات األمنية وقياد العمليات املشتركة
وعنارص االستخبارات انطلقت بتحركات
كثيفة داخ�ل محافظة كرك�وك لتحرير
مختطفي كربالء الستة.

التفاصيل ص3

نائب :يف ( )30حزيران ينتهي عمر الربملان
وال يمكن التمديد له
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األم كوخا تروي جحيم «داعش» ..وال تكل من البحث
عن ابنائها املفقودين
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أمض�ت كوخ�ا األم اإليزيدي�ة م�ن العراق
عامني مع زوجها وأطفالها يف أرس تنظيم
«داعش» ،اال انه�ا عانت بعد تحريرها من
االم ذكري�ات امل�ايض واختف�اء ثالث�ة من
أطفالها خالل فرتة األرس.ومنذ عودتها من
األرس ،ترتدي كوخا فس�اتني سوداء اللون

فحس�ب ،حيث تعيش مع زوجها محمود
وأطفالها الخمسة الصغار يف منطقة جبل
س�نجار ،ش�مايل العراق ،بع�د ان تقطعت
به�م الس�بل وم�ا ح�دث معهم«.لقد فات
األوان بالنس�بة يل» ،ه�ذا م�ا تقوله كوخا
البالغة من العمر  40عاماً ،من دون إكمال
الجمل�ة ،حي�ث ال تتوق�ف ع�ن التفكري يف
أطفالها الثالثة الكبار وهم سعدون البالغ

م�ن العم�ر  22س�نة ،وف�راز البالغة من
العمر اليوم  18س�نة ،وابنتها أفني البالغة
من العمر اليوم  15سنة ،الذين اختفوا ولم
تج�د لهم أثرا ً لحد اآلن .غري أن بصيصا ً من
األم�ل يف رؤيتهم مج�دداً ،يجعلها صامدة
لح�د اآلن برغ�م ما عاش�ته م�ن ذكريات
مؤملة يف املايض.

التفاصيل ص3

الصحة تكشف عن حصيلة الوفيات العراق منذ  2015وتتحدث عن «سمنة» يف املجتمع

مؤسستان تعلنان املبارشة بتوزيع عقود شقق بسامية لذوي الشهداء
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إيران :إذا فكرت السعودية باالعتداء علينا سنرد بألف صاروخ
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد كبري مستش�اري املرش�د اإليراني للشؤون
العس�كرية اللواء رحيم صفوي ،أمس االثنني،
أن�ه إذا فكر الس�عوديون باالعت�داء عىل إيران
«س�يتم اس�تهداف القصور امللكية يف الرياض
بألف صاروخ وتدمريها».

ويف كلم�ة ل�ه يف مدين�ة شيراز ح�ول بع�ض
التهديدات التي تطلقها الس�عودية ضد إيران،
إن «حزب اللّه أصبح يشكل تهديدا ً
قال صفوي ّ
دائما ً للصهاينة بامتالكه  80ألف صاروخ».
وتابع قائالً» ليعلم األع�داء أن إيران هي القوة
األوىل يف املنطق�ة ولن ُتح�ل أي قضية من دون
مش�اركة إي�ران» .ويف ه�ذا اإلط�ار ،أوضح ّ
أن

دول الجوار ال تش�كل تهديدا ً إليران ،مس�تبعدا ً
أن «تق�وم الس�عودية بارت�كاب حماق�ة م�ع
طه�ران» .وأش�ار كبير مستش�اري املرش�د
اإليران�ي للش�ؤون العس�كرية إىل ّ
أن «أميركا
خرست حلفائه�ا والصهاينة ضعفو» ،مضيفا ً
«ول�و كان�وا يملكون الق�وة لكانوا ق�د أزاحوا
الرئيس السوري بشار األسد عن السلطة».

جملس البرصة خيصص ( )895مليون دينار ملعاجلة شح املياه وامللوحة

حتقيق نينوى تصدق اعرتافات ارهابيني بينهم مسؤول مفارز «داعش» يف الساحل االيرس

حزبان إسالميان كرديان يعلنان حتالفا باسـم «نحـو االصـالح»
نائبة :واشنطن تدرب
( )8000داعيش بسوريا لتنفيذ
عمليات ارهابية يف العراق
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ملف اهلجرة
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نائبة :واشنطن تدرب ( )8000داعيش بسوريا لتنفيذ
عمليات ارهابية يف العراق

نائب :يف ( )30حزيران ينتهي عمر الربملان
وال يمكن التمديد له

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د النائ�ب ع�ن التحال�ف الوطن�ي
حنين القدو ،أمس االثنني ،عدم وجود أي
مخرج أو سند قانون لتمديد عمل مجلس
النواب ،مبينا انه يف حال تم ترشيع قانون
لتمديد عمل الربملان فسيتم الطعن به من
عدة جهات.
وق�ال الق�دو يف حديث لـ الس�ومرية
ني�وز ،إن «الدس�تور العراق�ي ل�م يعالج

قضية إلغ�اء االنتخاب�ات أو أية إجراءات
تؤثر بالتوقيتات الدس�تورية بما يستلزم
تمديد عمل مجلس النواب لفرتات أخرى»،
مبينا ً أن «الدس�تور أشار بكل وضوح إىل
العم�ر القانوني ملجلس الن�واب هو أربع
سنوات تقويمية بالتايل فال يمكن للربملان
تمديد عمله لساعة واحدة».
وأض�اف الق�دو ،أن «مجل�س النواب
وبع�د نهاي�ة ال�دوام الرس�مي لي�وم 30
حزي�ران يكون قد انتهى بش�كل قانوني

ودستوري ورفعت الحصانة واالمتيازات
ع�ن جميع أعضائ�ه وال يوجد أي مخرج
أو س�ند قانوني أو دستوري لتمديد عمله
تح�ت أي عن�وان» ،الفت�ا ً اىل أن «ترشيع
قانون لتمديد عمل الربملان سيكون حوله
رفض ش�ديد وس�يتم الطعن به من عدة
جهات».
وكان مجل�س النواب أنه�ى ،الجمعة
( 22حزيران  ،)2018القراءة األوىل ملقرتح
قانون تمديد عمل املجلس.

( )8رشكات سياحية «ومهية» وترحل
( )116عام ًال أجنبي ًا خمالف ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن املتح�دث باس�م قيادة رشط�ة محافظة
كربلاء العقي�د عالء الغانم�ي ،أم�س االثنني ،عن
إغلاق ثمان�ي رشكات س�ياحية «وهمي�ة» يف
املحافظة ،فيما أش�ار إىل ترحيل  116عامالً أجنبيا ً
أغلبه�م باكس�تانيون ملخالفته�م رشوط اإلقامة.
وقال الغانم�ي يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،إن «مفارز قسم األمن السياحي التابع
ملديرية االس�تخبارات ومكافحة اإلرهاب يف كربالء
تمكن�ت م�ن إغلاق  8رشكات س�ياحية وهمي�ة
التمتل�ك موافقات أصولية الفتتاحها ،باإلضافة إىل
ترحيل  116شخصا ً من العمالة األجنبية غالبيتهم
يحملون الجنس�ية الباكس�تانية وذل�ك ملخالفتهم
رشوط اإلقامة».وأضاف الغانمي ،أنه «تمت إحالة
أصحاب الشركات املخالف�ة إىل القض�اء وصدور
قرارات جزائية من الس�لطة القضائي�ة بحقهم»،
داعي�ا ً املواطنين إىل «ع�دم التعامل م�ع الرشكات
الوهمية ورضورة إبالغ الجه�ات األمنية بالرسعة
لتطبيق القانون والحفاظ عىل النظام العام واتخاذ
اإلجراءات الرادعة بحق املخالفني».

االستخبـارات تعلـن إلقـاء القبـض
عىل ارهابيني اثنني يف السليامنية
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت املديرية العامة لالس�تخبارات واألمن،
أمس االثنين ،القاء القبض على ارهابيني اثنني
يف الس�ليمانية.وذكرت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان�ه «عبر
معلومات مديرية استخبارات وأمن دياىل تمكنت
مف�ارز مديري�ة اس�تخبارات وأمن الس�ليمانية
امليدانية التابعة اىل املديرية العامة لالس�تخبارات
واألمن من إلق�اء القبض على ارهابيني اثنني يف
محافظة الس�ليمانية مطلوبين وفق املادة 4/1
ارهاب اىل محكمة تحقيق خان بني سعد».
واشارت اىل ان «املتهمني ينتميان اىل عصابات
داعش اإلرهابي�ة قاما بعملي�ات ارهابية عديدة
ابرزه�ا اس�تهدفت الق�وات األمني�ة بواس�طة
العبوات الناسفة وممارسة عمليات قتل وتهجري
املواطنني يف محافظة دياىل».

بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن املتح�دث بإس�م الحرك�ة االسلامية
الكردس�تانية كام�ل محم�ود ،أم�س االثنني ،عن
تش�كيل تحال�ف إنتخابي م�ع االتحاد االسلامي
الكردس�تاني لخ�وض انتخاب�ات برمل�ان اقلي�م
كردس�تان ،مبين�ا ان التحالف يحمل اس�م «نحو
االصالح».
ونقل�ت وكالة «الس�ومرية ني�وز» عن محمود
القول إن «الحركة االسالمية الكردستانية واالتحاد
االسالمي الكردس�تاني اتفقتا عىل تشكيل تحالف
تحت اس�م نحو االصالح لخوض انتخابات برملان

اقلي�م كردس�تان» ،الفت�ا اىل أن «برنامج التحالف
يهدف اىل اصالح االوضاع السياس�ية واالقتصادية
واملشاكل التي تواجه املجتمع الكردستاني».
وأض�اف محم�ود أن�ه «ت�م دع�وة الجماع�ة
االسلامية الكردس�تانية لإلنضمام اىل التحالف»،
مؤكدا يف الوقت نفسه عىل «أهمية العمل السيايس
املشرتك يف اقليم كردستان».
وتاب�ع محم�ود أن�ه «تم�ت مفاتح�ة جمي�ع
االحزاب الكردية املعرتضة على نتائج االنتخابات
العراقي�ة بضرورة املش�اركة يف انتخاب�ات اقليم
كردس�تان بقائم�ة موح�دة» ،الفت�ا اىل أن «تل�ك
الجهود لم تنجح».

واكد محمود ان «التحالف مستعد للتعاون مع
أي ط�رف يه�دف تحقيق االصالح�ات والتغيريات
وترسيخ نظام املؤسساتي والعمل عىل حل املشاكل
التي تعاني منها مواطني اقليم كردستان».
يذك�ر ان مفوضي�ة االنتخابات واالس�تفتاء يف
اقليم كردس�تان اعلنت يف وقت س�ابق ،عن تمديد
فترة تس�جيل التحالف�ات االنتخابي�ة لخ�وض
إنتخابات اقليم كردس�تان اىل يوم  25من حزيران
الج�اري لفس�ح املجال أم�ام االحزاب السياس�ية
لتش�كيل تحالفات انتخابية ،حيث تشير مصادر
مطلعة اىل أن املفوضية س�جلت تحالف�ا إنتخابيا
واحدا فقط.

جملس البرصة خيصص ( )895مليون دينار ملعاجلة شح املياه وامللوحة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مجل�س محافظة البرصة،
أم�س االثنين ،عن تخصي�ص أكثر
م�ن  895ملي�ون دينار ملل�ف املياه
ودفع اللس�ان امللحي بش�ط العرب
ومواجهته.

ونقل�ت وكالة «الغ�د برس» عن
عض�و املجل�س احمد عبد الحسين
الق�ول إن “املجل�س عق�د جلس�ته
االعتيادية ملناقشة عدد من القضايا
املدرج�ة عىل ج�دول اإلعم�ال منها
ملف املياه وشحتها وامللوحة وملف
دعم املوازن�ة التش�غيلية ومرشوع

ماء البرصة ومواضيع أخرى”.
وأضاف أن “املجلس صوت خالل
الجلس�ة عىل تخصيص  895مليون
دينار لحل مش�كلة املي�اه وامللوحة
يف قض�اء اب�ي الخصي�ب واملناطق
التابع�ة إضاف�ة اىل قض�اء الف�او
وصيانة مشروع م�اء البرصة من

خالل صيان�ة اآللي�ات التخصصية
واملضخات”.
وأك�د ان�ه “م�ن املق�رر ان يت�م
مناقش�ة دع�م املوازنة التش�غيلية
للمحافظ�ة للع�ام الج�اري إال ان�ه
ت�م تأجيل مناقش�تها غدا بجلس�ة
استثنائية”.

عمليات دياىل :دمرنا حمكمة رشعية لـ «داعش» حتت االرض
يف عملية محرين

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن قائد عملي�ات دياىل الفريق
الركن مزهر العزاوي ،أمس االثنني،
عن انتهاء عملية حمرين العسكرية،
فيما اكد تدمري ما تسمى بـ»املحكمة
الرشعي�ة» لتنظيم «داع�ش» تحت
األرض.
ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز»

ع�ن الع�زاوي الق�ول إن «الق�وات
األمني�ة املشتركة انتــــــه�ت
م�ن تنفيذ مح�اور عملي�ة حمرين
العس�كرية التي انطلق�ت من ثالثة
محاور بإس�ناد من طيران الجيش
وش�ملت مناط�ق واس�عة ومعقدة
من ناحي�ة التضاريس لتعقب خاليا
داعش».
وأض�اف الع�زاوي ،أن «العملية

محودي يطالب بفتح «حتقيق عاجل» بشأن ظاهرة
ترسيب اسئلة االمتحانات

طال�ب نائب رئي�س هم�ام حمودي،
أمس االثنني ،بفتح تحقيق عاجل بش�أن
ظاه�رة ترسيب االس�ئلة وإقالة
كل املتورطين فيه�ا ،فيما أبدى
استغرابه من الصمت الحكومي
إزاء هذه الظاهرة.
ووص�ف حم�ودي ،يف بي�ان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه ،ظاه�رة ترسيب االس�ئلة
بـ»الفضيحة» ،وأضاف أن «عىل
مجل�س ال�وزراء فت�ح تحقي�ق
عاجل مع وزارة الرتبية بوزيرها
ووكالئها ومدرائها والجهات ذات
العالق�ة فيها عىل خلفية ظاهرة
ترسي�ب اس�ئلة االمتحان�ات

مبدية اس�تغرابها من «صم�ت الحكومة
العراقية وع�دم تطرقها له�ذه املواضيع
كاج�راء تعودن�ا عليه منه�ا للهروب من
االحراج وعدم امتالكها القدرة عىل مجرد
االستفس�ار من امريكا عن ه�ذه األنباء
وس�بب قيامها بقصف الحشد ومحاولة
اضعاف�ه لتوهين الح�دود العراقي�ة مع
س�وريا وتس�هيل تنق�ل الدواع�ش م�ن
العراق اىل سوريا وبالعكس».
ودع�ت العوادي الحكوم�ة اىل «التحيل
بالشجاعة بمواجهة هذا املخطط وانهاء
الوج�ود االمريك�ي ال�ذي يحم�ي داعش
ويس�تهدف االحرار من الحش�د الشعبي
البط�ل ،الن ابقاء ه�ذا الوجود معناه زج
الع�راق بمؤام�رة مخطط له�ا ان تحصد

حزبان إسالميان كرديان يعلنان حتالف ًا باسم
«نحو االصالح»

رشطة كربالء تغلق

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت النائب�ة ع�ن ائتلاف دول�ة
القانون فردوس الع�وادي ،أمس االثنني،
ان الوالي�ات املتحدة تق�وم حاليا بتدريب
 8000داعشي بس�وريا لتنفي�ذ عمليات
ارهابي�ة يف الع�راق ،محذرة من س�قوط
مناط�ق اذا ل�م تتخذ الحكوم�ة إجراءات
وقائية.
وقالت العوادي يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ان «هناك مخطط
أمريكي إلعادة تنظيم داعش وأعانته عىل
احتالل بعض املناطق الشمالية والغربية
من البلاد وإغراق الع�راق بحرب جديدة
وإنهاك�ه اقتصادي�ا» ،مبين�ا ان «امريكا
تستغل انش�غال الكتل بتشكيل الحكومة
لتنفيذ هذا املخطط».
واضافت ان «كل التحركات االمريكية
تنس�جم تماما مع املعلومات التي اعلنها
الحشد الشعبي ،بان الطائرات االمريكية
تهبط على مناطق ومعس�كرات يتواجد
فيها تنظيم داعش اإلرهابي» ،مشيرة اىل
ان «اه�م حليف المريكا هي تركيا اعرتف
حزبه�ا الحاك�م امتالك�ه ادلة على قيام
امري�كا بتقديم دعم جوي لتنظيم داعش
اإلجرام�ي وانه�ا تق�وم حالي�ا بتدري�ب
 8000داعشي يف ش�مال س�وريا تمهديا
لتنفيذ عمليات ارهابي�ة قتالية يف العراق
وسوريا».
وتابع�ت ان «هناك أنباء تشير اىل ان
الطيران االمريك�ي يصن�ع على الحدود
العراقية  -الس�ورية منطقة آمنة لهؤالء
الدواع�ش الذي�ن تق�وم بتدريبه�م»،

الوزاري�ة» .ودع�ا حم�ودي ،اىل «إقال�ة
ومحاس�بة املتس�ببني فيه�ا وإحالته�م
للنزاه�ة وف�ق القان�ون» ،مس�تغربا من
«الصم�ت الحكوم�ي لفضائ�ح ترسي�ب

االس�ئلة وعدم االكرتاث لإلهمال الواضح
لقطاع الرتبية».
وش�دد على رضورة «محاس�بة
املقرصي�ن ع�ن ضع�ف األداء الرتب�وي
واملس�ؤولني عن التالعب بمشاعر
الطلاب خلال فترة االمتحان�ات
واضاع�ت جهده�م» ،موضحا ان
«ظاهرة ترسيب األس�ئلة وآخرها
الرتبي�ة االسلامية أعط�ت للعالم
اجمع انطباعا س�يئا ع�ن القطاع
الرتب�وي يف الع�راق والتش�كيك يف
إجراءاته».
وكان�ت وزارة الرتبي�ة ق�ررت
أول أم�س الس�بت ،الغ�اء امتحان
مادة االسلامية للصف الس�ادس
االعدادي وتحديد موعد جديد لهذه
املادة بعد ترسب اسئلة االمتحان.

أس�فرت عن تدمري معسكر داعيش
و 10مضاف�ات ،باإلضافة إىل تدمري
 10دراج�ات ناري�ة وأربع س�يارات
وثالث�ة أكي�اس كبيرة لالعت�دة
واملتفجرات».
وتاب�ع ،أن «الق�وات االمني�ة
ضبطت ما يس�مى بمحكمة داعش
تح�ت االرض والتابع�ة لوالية دياىل
وفيه�ا آث�ار دم�اء وت�م تدمريه�ا

بالكام�ل إضافة إىل تفكي�ك عبوات
مع ضبط منظومة متكاملة للطاقة
الشمسية».
وكان�ت ق�وات امني�ة مشتركة
ب�دات عملي�ة عس�كرية واس�عة
لتعق�ب خالي�ا «داع�ش» يف حوض
حمري�ن ضمن ثالث محاور ش�مال
وش�مال رشق دياىل باتجاه الحدود
مع صالح الدين.

آالف من العراقيني يف املناطق املس�تهدفة
وتبق�ي مدنه�ا اطلال صامت�ة بلا اي
روح للحي�اة ،وكذل�ك م�ن أبن�اء قواتن�ا
املس�لحة والحشد الش�عبي» ،معتربة ان
«العراق امام فتن�ة كبرية  ،اكرب من فتنة
ع�ام  ٢٠١٤التي كانت نتائجها س�قوط
املحافظ�ات الغربي�ة بيد داع�ش ،واذا لم
تتخ�ذ الحكومة إجراءات وقائية س�يقع
العراق بنفس املشكلة التي أدت اىل سقوط
هذه املناطق».
واك�د رئيس ال�وزراء حي�در العبادي،
ام�س االح�د ،ان هناك اج�راءات رسيعة
وعملي�ات نوعي�ة للقض�اء على الخاليا
االرهابية ،فيما اش�ار اىل ان االزمات التي
تحصل يف البلد لن تؤثر عىل قوة الدولة.

حتقيق نينوى تصدق اعرتافات ارهابيني بينهم
مسؤول مفارز «داعش» يف الساحل االيرس
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مجل�س القضاء االعلى ،أم�س االثنين ،ان محكمة
تحقيق نينوى صدقت اعرتافات متهمني احدهم يعمل مسؤول
مفارز الساحل األيرس .وقال املتحدث باسم املجلس عبد الستار
بريق�دار يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه إن
«مديرية استخبارات ومكافحة اإلرهاب يف نينوى ألقت القبض
على متهمني اثنني ينتميان لتنظيم داع�ش اإلرهابي» .وأضاف
بريق�دار أن «املتهمين ضبط�ا يف زم�ار عند دخوله�م منطقة
الشيش�ة يف نينوى ،وكان بحوزتهما حزام ناسف وكاتم لغرض
زعزع�ة الوضع األمن�ي يف املحافظة» ،مشيرا اىل ان «املحكمة
صدقت أقوال إرهابي آخر ألقت خلية الصقور القبض عليه بناء
على أوامر قضائية حني تواج�د يف أنفاق احد ال�دور باملدينة».
وتابع أن «األخري تم تعيينه مس�ؤول املفارز الجديد يف الس�احل
األيرس وقد حاول استهداف القوات األمنية برمانة يدوية إال أنها
انفج�رت بالقرب منه وأدت إىل إصابته» ،الفتا اىل ان «املجموعة
تم توقيفهم وفق املادة الرابعة  1/من قانون مكافحة اإلرهاب
رقم  13لس�نة  2005بغية إحالتهم للمحكمة املختصة» .يذكر
ان القض�اء العراق�ي يصدر بني فرتة واخرى احكاما بالس�جن
واالعدام ض�د املنتمني واملتعاونني مع تنظي�م «داعش» ،بينهم
من جنسيات عربي واجنبية.

مفوضية انتخابات كردستان متدد فرتة
تسجيل التحالفات حتى األربعاء
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت مفوضية االنتخابات يف اقليم كردستان ،أمس االثنني،
انها قررت تمديد فرتة تس�جيل التحالفات االنتخابية لغاية يوم
االربعاء املقبل.
وقالت املفوضية يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه« ،نعلن لجمي�ع الجهات املعنية والكيانات السياس�ية عن
تمدي�د فترة تس�جيل التحالف�ات االنتخابية» ،مشيرة إىل انه
ت�م تحدي�د يوم  27م�ن حزيران الج�اري آخر موعد لتس�جيل
التحالفات االنتخابية.
وكانت الحركة االسلامية الكردس�تانية أعلنت عن تشكيل
تحال�ف انتخابي م�ع االتحاد االسلامي الكردس�تاني لخوض
انتخابات برملان اقليم كردس�تان ،ويحمل التحالف اس�م «نحو
االصلاح» .وس�بق أن م�ددت مفوضي�ة االنتخاب�ات يف اقلي�م
كردس�تان فرتة تس�جيل التحالفات االنتخابي�ة اىل يوم  25من
حزيران الجاري لفسح املجال أمام االحزاب السياسية لتشكيل
تحالفات انتخابية.

الصحة تكشف عن حصيلة الوفيات العراق منذ 2015
وتتحدث عن «سمنة» يف املجتمع

بغداد  /المستقبل العراقي

اعل�ن ممثل الصحة العاملي�ة يف وزارة
الصح�ة ،أم�س االثنين ،ع�ن حصيل�ة
الوفي�ات يف الع�راق من�ذ  2015ولغاي�ة
منتص�ف  ،2018فيم�ا اش�ار اىل ان %35
يعانون من زيادة الوزن.
ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن
ممثل منظمة الصح�ة العاملية يف الوزارة
استش�اري االم�راض الوبائي�ة واملزمنة
ثامر كاظ�م قول�ه ان «نوعي�ة االمراض
االنتقالية تغريت بش�كل ملحوظ يف البالد
خالل االونة االخرية» ،مبينا ان «االمراض
كان�ت تقتصر فقط على :داء الس�حايا
والتدرن واملالري�ا والكولريا ،فيما لم تكن
االم�راض االربع�ة املزمنة وه�ي الضغط
والسكر والقلب واالوعوية الدموية ،تشكل

خطورة بالغة عىل الصحة العامة».
واض�اف ان «هناك احصائيات اعدتها
االجه�زة املختص�ة يف ال�وزارة تشير اىل
ان ع�دد الوفيات ارتفع من�ذ العام 2015
وحت�ى منتص�ف الع�ام الح�ايل اىل 170
ألف حال�ة وفاة 62 ،باملئ�ة منها حصلت
بس�بب االم�راض املزمن�ة الت�ي انترشت
نتيج�ة الزدي�اد التدخين والغ�ذاء غير
الصح�ي واس�تخدام الده�ون املش�بعة
وضعف النش�اط البدني املنظم» ،مشيرا
اىل ان «االحصاءات اظهرت ايضا ان نسبة
االصاب�ة بأم�راض ارتف�اع ضغ�ط الدم
وصلت اىل  35باملئة لالعمار من  30اىل 70
عاما».
ودع�ا كاظ�م اىل «رضورة اتباع طرق
الوقاية وتش�خيص االس�باب التي تؤدي
اىل ظهور االمراض ،السيما التدخني الذي

يعد من اهم االس�باب» ،موضحا ان «20
باملئ�ة م�ن املواطنين هم م�ن املدخنني،
االمر الذي يش�كل خط�ورة بالغة خاصة
بعد ازدياد استخدام (االراكيل) والسجائر
االلكرتوني�ة والرتوي�ج لها بش�كل كبري
وانتشارها بني الشباب والشابات».
واكد ان « 33باملئة من الشباب يعانون
من السمنة و 35باملئة املتبقية تعاني من
زي�ادة بال�وزن نظرا النخفاض النش�اط
البدني وعدم وجود برام�ج توعوية بذلك
الش�أن» ،الفـــتا اىل ان «هن�اك امراضا
تنتق�ل ع�ن طري�ق اس�باب تتدخ�ل بها
وزارات ودوائ�ر اخرى ،منه�ا وجود مواد
ملوث�ة يف املي�اه او الطع�ام وه�و االم�ر
الخ�ارج ع�ن ارادة ال�وزارة ،ما يس�تلزم
وضع خط�ط صحية تشترك بها جميع
الجهات».

مؤسستان تعلنان املبارشة بتوزيع عقود شقق بسامية لذوي الشهداء
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

بارشت مؤسس�ة الشهداء وبالتعاون مع هيئة االس�تثمار الوطنية ،أمس
االثنني ،بتس�ليم الوجبة االوىل لعقود الش�قق الس�كنية يف منطقة بسماية
لذوي الشهداء.
وقال بيان ملؤسس�ة الش�هداء تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،انه
«تم�ت املب�ارشة بتوزيع  25عقد يوميا ً من مجموع  250ش�قة يف معرض
بغ�داد الدويل ومن املؤم�ل ان يتم انجاز توزيع جمي�ع العقود خالل مدة ال
تتجاوز الشهر اي بواقع وجبتني اسبوعيا».
وأش�ار اىل ان «عملية التوزيع تجري تحت ارشاف اللجان الخاصة املشكلة
من قبل املؤسس�ة عىل توزيع الش�قق وذلك ضمن توجه املؤسسة السكان
ذوي الشهداء عن طريق التنسيق املشرتك مع هيئة االستثمار الستحصال
وجبات جديدة من الشقق السكنية».
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اعتقلت عناصر على ارتباط بعملية االختطاف ..وعثرت على خيوط تدل على أماكنهم داخل كركوك

القوات األمنية تطلق «معركة» إلعادة املختطفني

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أطلقت القوات األمنية عمليات عسكرية ،ما
يش�به املعركة ،إلعادة املختطفين الذي قام
تنظيم داعش باختطافهم عىل طريق بغداد-
كرك�وك ،فيم�ا عث�رت الق�وات األمنية عىل
خيوط ت� ّدل عىل أماكنهم ،وذل�ك إثر اعتقال
ع�دد من عنارص التنظيم عىل ارتباط بعملية
االختطاف.
وأك�د املتح�دث الرس�مي باس�م العملي�ات
املشتركة العمي�د يحي�ى رس�ول أن القوات
األمني�ة انطلق�ت بعملي�ات ده�م وتفتيش
باشتراك قي�ادات عملي�ات دي�اىل وطيران
الجي�ش والجه�د االس�تخباري للبح�ث عن
املخطوفني الستة.
ونقلت وكالة «املعلومة» عن رسول القول إن
“الق�وات األمنية انطلقت بعمليات موس�عة
للده�م والتفتيش باشتراك قي�ادة عمليات
دياىل والجهد االس�تخباري وطيران الجيش
للعديد من املناطق التي يشتبه تواجد عنارص
داعش اإلرهابي فيه�ا” ،مبينا إن “العمليات
وجهت رضبات موجعة لتلك العنارص”.
واضاف إن “الجهد االستخباري يواصل عمله
لجمع معلومات عن تواجد املخطوفني الستة
يف محافظ�ة كركوك لتنفيذ عملية التحرير”،
نافيا “اشرتاك جهاز مكافحة اإلرهاب ضمن
عملية تحرير املخطوفني الس�تة واشتباكهم
مع عنارص داع�ش اإلرهابي يف إحدى القرى
التابعة ملحافظة كركوك”.
بدوره ،أكد املتحدث الرس�مي باس�م الحشد
الش�عبي محور الش�مال ،عيل الحس�يني أن
الق�وات األمني�ة وقي�اد العمليات املشتركة
وعن�ارص االس�تخبارات انطلق�ت بتحركات
كثيف�ة داخ�ل محافظ�ة كرك�وك لتحري�ر
مختطفي كربالء الستة.
وق�ال الحس�يني إن “التح�ركات األمني�ة
واالس�تخباراتية مس�تمرة داخ�ل محافظة
كرك�وك ملعرفة م�كان احتج�از املخطوفني
الستة وتحريرهم من قبضة مجاميع داعش
اإلرهابي�ة” ،الفتا اىل إن “التح�ركات األمنية
تبل�غ أعلى درج�ات الرسي�ة لحماي�ة أروح
املخطوفني”.
وأض�اف إن “الق�وات األمنية تتح�رك داخل
كركوك بشكل كثيف ،فضال عن انتشار كبري

لعن�ارص االس�تخبارات يف أزق�ة املحافظة”،
فيم�ا رف�ض الحس�يني اإلدالء بمعلوم�ات
وصفه�ا بـ”الحساس�ة” عن املنطق�ة التي
يعتقد وجود املختطفني فيها.
إىل ذل�ك ،ق�ال مركز االعالم االمن�ي إنه جرى
اعتق�ال ع�دد من عن�ارص داع�ش عىل صلة
بحادث�ة االختط�اف التي تعرض له�ا  6من
العنارص األمنية عىل طريق كركوك.
وذكر املركز يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»

نس�خة منه ان�ه «يف ضوء االجتم�اع الذي تم
ليل�ة ام�س (األول) برئاس�ة رئي�س الوزراء
القائد العام للقوات املس�لحة حيدر العبادي،
مع قادة االجهزة االمنية واالستخبارية ،فقد
اتخذت خالله عدة اجراءات وأوامر لتش�كيل
عملي�ات خاص�ة لحماية املواطنين وتأمني
الطرق من عصابات االرهاب والجريمة».
وأض�اف ان�ه «تم على الف�ور تنفي�ذ حملة
ملالحقة العنارص االرهابية ،حيث قامت قوة

امني�ة بالق�اء القبض عىل ع�دد من عنارص
عصاب�ات االرهاب والجريم�ة التي لها صلة
بحادث�ة االختطاف الت�ي حصلت عىل طريق
محافظة كركوك مؤخرا ،وباالخص اختطاف
عدد من املدنيني واملنتسبني».
وأوض�ح املرك�ز ان «الجه�ات االمني�ة
والعسكرية تتابع هذا املوضوع اوال بأول».
وكان تنظي�م داعش قد نرش يف وقت س�ابق،
مقطع�ا مص�ورا يظه�ر س�تة اش�خاص

اختطفهم على طريق كركوك بغ�داد ،وهدد
بقطع رؤوس�هم مالم يتم االفراج عن نساء
التنظي�م املتواج�دات يف الس�جون العراقي�ة
خالل  3أيام ،ويعرف األشخاص عن أنفسهم
يف التس�جيل املصورعلى أنه�م م�ن أف�راد
الرشطة العراقية أو قوات الحشد الشعبي.
من جه�ة ثانية نقلت «رويترز» عن مصدر
قوله ،أن «مس�لحني يشتبه بأنهم من داعش
هاجموا منزل موظف من األقلية الرتكمانية

يف حمري�ن بمحافظ�ة دي�اىل ،وقام�وا بذبح
والدته وش�قيقاته الثالث ،ونج�ا هو ألنه لم
يكن يف املن�زل وقت الهجوم فيما لم تعلن أي
جماعة مس�ؤوليتها عن االعت�داء الذي وقع
يف وق�ت متأخر من لي�ل األحد».جدير بالذكر
ان عملي�ة خطف  6من أفراد القوات األمنية،
جرت عىل طريق رسيع يربط بغداد بش�مال
البالد وهو طريق ش�هد تصعي�دا يف هجمات
داعش خالل األسابيع القليلة املاضية.

جربها عناصر التنظيم على تزيني ابنتها لتزوجيها لـ «داعشي»

األم كوخا تروي جحيم «داعش» ..وال تكل من البحث عن ابنائها املفقودين
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أمضت كوخا األم اإليزيدية من العراق
عامني م�ع زوجه�ا وأطفالها يف أرس
تنظي�م «داعش» ،اال انه�ا عانت بعد
تحريره�ا م�ن االم ذكري�ات امل�ايض
واختفاء ثالثة من أطفالها خالل فرتة
األرس.ومنذ عودتها من األرس ،ترتدي
كوخا فس�اتني سوداء اللون فحسب،
حي�ث تعي�ش م�ع زوجه�ا محم�ود
وأطفالها الخمسة الصغار يف منطقة
جبل س�نجار ،ش�مايل العراق ،بعد ان
تقطعت بهم السبل وما حدث معهم.
«لقد فات األوان بالنس�بة يل» ،هذا ما
تقول�ه كوخ�ا البالغة م�ن العمر 40
عاماً ،من دون إكمال الجملة ،حيث ال
تتوقف عن التفكري يف أطفالها الثالثة
الكبار وهم س�عدون البالغ من العمر
 22س�نة ،وف�راز البالغ�ة م�ن العمر
اليوم  18س�نة ،وابنته�ا أفني البالغة
م�ن العم�ر الي�وم  15س�نة ،الذي�ن
اختفوا ولم تجد لهم أثرا ً لحد اآلن.
غير أن بصيصا ً من األم�ل يف رؤيتهم
مج�دداً ،يجعله�ا صام�دة لح�د اآلن
برغم ما عاش�ته من ذكري�ات مؤملة
يف امل�ايض ،كم�ا تعان�ي بناته�ا م�ن
نوبات الهلع خالل الليل ،،حيث تقول
كوخا «لو لم يكن لدي أطفال ،لقتلت
نفيس».
وب�دأ كابوس كوخ�ا يف الثالث من آب
ع�ام  ،2014حينم�ا هاج�م تنظي�م
«داع�ش» منطقة س�نجار يف ش�مال
العراق ،التي تقطنها األقلية اإليزيدية،
حيث ارتك�ب التنظيم بحقهم فظائع
ال يمك�ن تصوره�ا وعملي�ات إعدام

جماعي ،كم�ا تتحدث األم�م املتحدة
عن عمليات إبادة جماعية لإليزيديني
هناك.
وخوفا ً من بط�ش «داعش» ،فر نحو
 50أل�ف إيزي�دي م�ن منطق�ة جبل
س�نجار نحو الهضبة الت�ي تقع عىل
ارتف�اع ألف مرت ،والت�ي بالكاد يمكن
الوصول إليها.

ونزحت كوخا وأطفاله�ا مع عائالت
أخ�رى م�ن املنطق�ة ،وكان زوجه�ا
محم�ود يريد احضار والديه املس�نني
مع�ه ،لك�ن عن�د وصوله�م منتصف
الجبل ،حارصهم مقاتلو «داعش».
وتوثق قطع املالبس املتناثرة ،واملالبس
الداخلي�ة املمزق�ة واألحذية ش�احبة
الل�ون املتناثرة عىل جنب�ات الطريق،

محاوالت الهروب اليائسة لإليزيديني
من قبضة «داعش».
وتقول كوخ�ا أنه «تم فص�ل الرجال
عن النس�اء ،وأنها تعرضت وأطفالها
الثماني�ة إىل االس�تعباد» ،مشيرة اىل
«انه�م قاموا بأرس النس�اء املس�نات
ّ
وإجباره�ن أيض�ا ً على ال�زواج م�ن
خمسة أو ستة رجال».

واكدت «كانوا يتبادلون النساء مقابل
الحص�ول على س�يجارة ،ويتهادون
بالنس�اء فيم�ا بينه�م» ،حي�ث ق�ام
الجالدون بفصل كوخا عدة مرات عن
أطفاله�ا ،كم�ا فق�دت يف وقت الحق
االتصال مع ابنيها وابنتها أفني ،التي
اجربت عىل ال�زواج بالقوة يف املوصل
من أحد مقاتيل التنظيم.وتتذكر كوخا

ذلك قائلة« :لقد قاموا بإعادتها يل مرة
أخرى ،وكان جسمها مغطى بالكامل
بثياب سوداء اللون ،كما قاموا بتزيني
وجهها كما لو أنها عروس».
وهنا تعرضت كوخا إىل إذالل من نوع
آخر ،إذ كان م�ن مهامها كأم تجهيز
ابنتها لحف�ل زفافها ،ومنذ ذلك اليوم
لم تر ابنتها مجدداً.

سيخضع لعدة مقابالت ويعمل حتت رئاسة األمم املتحدة

أمانة جملس الوزراء تفتح باب الرتشيح للعمل يف فريق التحقيق الدويل بجرائم «داعش»
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أعلن�ت األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء ،أمس
االثنين ،فت�ح ب�اب الرتش�يح للعم�ل يف فريق
التحقيق ال�دويل بجرائم داعش يف العراق .وذكر
بيان لألمانة تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه ،تعل�ن اللجنة الوطني�ة الدائم�ة للقانون
الدويل اإلنساني املشكلة بموجب االمر الديواني
رقم ( )10لس�نة  2017عن فتح باب الرتش�يح
للعم�ل يف الفريق العراقي العام�ل ضمن فريق
التحقي�ق ال�دويل ال�ذي انش�ائه مجل�س االمن
بموج�ب الق�رار ( )2379لس�نة  2017وف�ق
االختصاص�ات والشروط الواج�ب توفره�ا يف
املرشحني واملدرجة ادناه:
 -1ان يك�ن مهني�ا ولدي�ه اح�د التخصص�ات
االتي�ة (القانون الجنائي ال�دويل ،قانون حقوق
االنس�ان ،القانون اإلنس�اني الدولي�ة  ،قانون
جنائي عراق�ي ،اإلجراءات الجنائي�ة العراقية،

التحقيق�ات الجنائي�ة واملالحق�ة القضائي�ة،
حف�ظ وتخزي�ن األدلة ،اختصاص يف الش�ؤون
العس�كرية ،الجنائي�ة الرقمية ،الط�ب العديل،
التصوي�ر الجنائي ،حماية الش�هود والضحايا،
جرائم العن�ف الجنيس ،حقوق امل�رأة والطفل،
الجرائ�م املرتكبة ضد األطف�ال ،جرائم االتجار
بالبرش ،حماية الرتاث اآلثاري).
 -2حاصل عىل شهادة جامعية أولية عىل األقل
يف مجال اختصاصه.
 -3لدي�ه ممارس�ة فعلية ال تق�ل عن (خمس)
سنوات يف مجال عمله.
 -4حسن السرية والسلوك.
 -5غير محكوم علي�ه بجرائم ضد اإلنس�انية
وجرائم اإلبادة الجماعية.
 -6يجيد اللغة اإلنكليزية.
 -7لدي�ه خبره يف التعام�ل م�ع املنظم�ات
الدولية.
ودعا البي�ان «الراغبين يف العم�ل ضمن فريق

التحقيق الدويل آنفا ممن تتوافر فيهم الرشوط
املذك�ورة أعاله ملء اس�تمارة الرتش�يح ربطا
م�ع السيرة الذاتي�ة على املوق�ع االلكرتون�ي
 ausama.n.mussa@gov-iq.netيف موع�د
أقص�اه نهاية الدوام الرس�مي لي�وم االحد 15
تموز املقبل».
ون�وه اىل ان «املرش�حني س�وف يخضع�ون
للمقابل�ة والتقييم من للجن�ة الوطنية الدائمة
للقانون الدويل اإلنس�اني الختيار األفضل ممن
تتواف�ر فيه�م الشروط للعم�ل ضم�ن فري�ق
التحقيق الدويل ولالس�تعالم االتصال عىل الرقم
.»07709477889
وكان مجل�س األم�ن الدويل اعتم�د يف  21أيلول
 ،2017وباإلجم�اع القرار  2379الذي طلب من
األمني العام لألمم املتحدة تشكيل فريق تحقيق
برئاسة مستش�ار خاص لدعم الجهود الرامية
إىل محاس�بة جماع�ة داع�ش على جرائمها يف
العراق.

وعين األمين الع�ام لألم�م املتح�دة ،أنطونيو
غوترييش ،الربيطاني ،كريم أس�عد أحمد خان،
مستشارا ً خاصاً ،ورئيسا ً لفريق التحقيق الدويل
يف جرائم داع�ش بالعراق .وخان هو أول رئيس
لفري�ق التحقيق ،وهو مح�ام بريطاني ،ولديه
أكث�ر من  25عامً ا من الخربة املهنية يف القانون
الجنائي الدويل ،وحاصل عىل ليس�انس الحقوق
التي تع�ادل ش�هادة البكالوريوس م�ع مرتبة
الرشف يف القانون من كلية كينغ ،جامعة لندن،
والعديد من الدرجات واملؤهالت األخرى ،ودرس
وحارض عن الرشيعة اإلسالمية ويتمتع بخربات
واسعة» .كما عمل كمدعي عام ومحامي دفاع
يف املحاكم الجنائية املحلية والدولية ،بما يف ذلك،
املحكم�ة الجنائية الدولي�ة ،واملحكمة الجنائية
الدولية لرواندا ،واملحكمة الدولية ليوغوسالفيا
الس�ابقة ،الدوائ�ر االس�تثنائية يف محاك�م
كمبودي�ا ،واملحكمة الخاص�ة بلبنان واملحكمة
الخاصة لسرياليون.

وتعرض�ت كوخ�ا وبناتها الخمس�ة
األصغ�ر س�نا للبي�ع ع�دة م�رات ،يف
البداية داخل الع�راق ،ثم عرب الحدود
إىل سوريا.
ويف األشهر القليلة املاضية ،تم سجن
ح�وايل  50فردا ً من النس�اء واألطفال
اآلخرين داخل قبو مظلم يف الرقة من
بينهم كوخا وأطفالها ،الذي عانوا من
الجوع والخوف من الغارات الجوية.
ويف صي�ف ع�ام  ،2016ت�م إطلاق
رساحه�م ،ويفترض أن ذل�ك ح�دث
بس�بب دفع فدية من قب�ل الحكومة
اإلقليمي�ة الكردي�ة ،لك�ن كوخ�ا ال
تع�رف تفاصي�ل إطلاق رساحه�م،
وتتذك�ر فقط أنهم اس�تقلوا الحافلة
إىل العراق.
والتق�ت كوخ�ا ،بعد عامين ،زوجها
محمود ،الذي انض�م إىل قوات كردية
ملحاربة «داعش» ،وتقول «أحيانا ً أبكي
كاملجنون�ة ،لكن ليس أمام األطفال»،
الفت�ة اىل «انن�ي لم أع�د طبيعية مثل
السابق ،وأخربني األطباء أن الدواء ال
يمكن أن يس�اعدني ألنن�ي أفكر أكثر
من الالزم».
ومنذ فرتة تقدمت عائلة كوخا بطلب
إىل أحد برنامــج املساعدات للسماح
له�م بالس�فر إىل أستراليا ،لكنهم يف
الوقت نفسه يرصون عىل عدم فقدان
األمل يف العثور عىل األبناء املفقودين،
حي�ث يع�ود اإليزيدي�ون م�ن األرس
باس�تمرار ،وغـــالب�ا م�ا يباع�ون
مقاب�ل أكث�ر م�ن  10آالف دوالر من
مهرب�ي البشر .كما تواصل�ت كوخا
ومحم�ود باملهربين ،لك�ن م�ن دون
نتيجة حتى اآلن.
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حزب العدالة والتنمية حيصل على األصوات للرئاسة والربملان واملعارضة تشكك

تركيا يف مرحلة حكم الفرد :اردوغان سلطان ًا ورئيس ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب
إردوغ�ان وحزبه العدالة والتنمية
الحاك�م فوزهما ف�ي االنتخابات
الرئاس�ية والبرلماني�ة األح�د،
متغلبي�ن على أكبر تح�د انتخابي
لحكمهما منذ عقد ونصف.
ول�م يق�ر ح�زب المعارض�ة
الرئيس�ي بالهزيم�ة عل�ى الف�ور
لك�ن بعد أن ق�ال في ب�ادئ األمر
إن إردوغ�ان لن يحق�ق الفوز من
الجول�ة األول�ى ،ع�اد ليق�ول إنه
سيواصل نضاله الديمقراطي “أيا
كانت النتيجة”.
وأك�د رئيس لجن�ة االنتخابات
سعدي جوفن فوز إردوغان بأكثر
من نصف األصوات بعد فرز 97.2
في المئة من األصوات.
وق�ال إردوغ�ان ف�ي كلم�ة
مقتضبة في اس�طنبول “ش�عبنا
منحنا وظيفة الرئاسة والمناصب
التنفيذية”.
وأض�اف “آم�ل أال يح�اول أحد
التش�كيك ف�ي النتائ�ج واإلضرار
بالديمقراطية لكي يخفي فشله”.
ول�وح إردوغ�ان ( 64عام�ا)،
وهو أش�هر سياس�ي في التاريخ
التركي الحدي�ث وإن كان أكثرهم
إث�ارة للج�دل ،ألنص�اره المهللين
من فوق حافلة في اسطنبول.
وت�ؤذن االنتخاب�ات بتطبي�ق
نظام رئاسة تنفيذية قوية يسعى
إليه�ا إردوغ�ان منذ فت�رة طويلة
وأيدته أغلبية بس�يطة من األتراك
ف�ي اس�تفتاء ج�رى ف�ي .2017
ويقول منتقدون إن ذلك سيقوض
الديمقراطية بشكل أكبر في تركيا
العضو في حلف ش�مال األطلسي
كما سيرسخ االستبداد.
ويمهد انتصار إردوغ�ان الطريق لفترة والية
جديدة مدتها خمس س�نوات .وبموجب الدستور
الجدي�د فإنه قد يخدم فترة أخرى من  2023حتى
عام .2028
وق�د يعن�ي األداء القوي غي�ر المتوقع لحزب
الحرك�ة القومية التركي حلي�ف العدالة والتنمية
ضمان الف�وز بأغلبي�ة برلمانية مريحة يس�عى
إليها إردوغان لممارسة الحكم دون قيود.
وقال محمد شيمش�ك وهو ينش�ر النتائج في
تغريدات على تويتر “يهيئ ذلك الس�احة لتسريع
وتيرة اإلصالحات”.
وفي التعامالت اآلس�يوية المبك�رة ،ارتفعت
الليرة التركية أكثر من واحد في المئة أمام الدوالر

بدعم من احتمال تعزز االس�تقرار السياس�ي في
البالد.
وح�ث مح�رم إنج�ه ،المناف�س الرئيس�ي
إلردوغان على الرئاس�ة ومرش�ح حزب الشعب
الجمه�وري أكب�ر أح�زاب المعارض�ة ،مراقب�ي
االنتخاب�ات عل�ى البق�اء ف�ي مراك�ز االقت�راع
للحيلول�ة دون أي تزوي�ر محتمل لالنتخابات مع
ظه�ور النتائ�ج النهائية من الم�دن الكبرى التي
عادة ما يسجل فيها حزبه أداء قويا.
وأثارت المعارضة الشكوك في دقة ومصداقية
األرق�ام الت�ي نش�رتها وكال�ة أنب�اء األناض�ول
الرسمية ،وهي الجهة الوحيدة التي تنشر األرقام
الرسمية لالنتخابات.
لك�ن منص�ة للمعارض�ة تجم�ع حصيلته�ا
الخاص�ة م�ن مراقبي�ن منتش�رين ف�ي مراك�ز

أمريكا تعتزم فتح حتقيق يف اهلجوم
عىل رئيس الوزراء األثيويب
بغداد  /المستقبل العراقي
قالت وس�ائل إعالم تابع�ة للدول�ة االثيوبية أمس
االثني�ن إن الوالي�ات المتح�دة سترس�ل خب�راء م�ن
مكت�ب التحقيقات االتحادي (إف.ب�ي.آي) إلى إثيوبيا
للمس�اعدة في التحقيق في تفجير قنبلة وسط تجمع
سياسي حضره رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد.
وانفجرت قنبلة الس�بت بعد دقائق م�ن انتهاء آبي
من كلمته أمام حشد تجمع دعما لمساعيه الرامية إلى
إج�راء إصالحات سياس�ية واقتصادية جذرية بما في
ذلك اتفاق سلام م�ع إريتريا .واعتقلت الس�لطات 30
شخصا لالشتباه في ضلوعهم في الهجوم الذي أسفر
ع�ن مقتل ش�خصين وإصابة  156بج�روح في ميدان
مس�كل الذي امتأل بالن�اس في العاصم�ة أديس أبابا.
وقال مسؤولون إن تسعة من ضباط الشرطة اعتقلوا
أيضا بس�بب أخط�اء أمنية .وذك�رت هيئ�ة فانا للبث
“الحكوم�ة األميركية قال�ت إنها سترس�ل خبراء من
إف.بي.آي” .ونقلت هيئ�ة فانا للبث هذا التصريح عن
جيلبرت كابالن وكي�ل وزارة التجارة األميركية خالل
محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية في إثيوبيا.
ولم ي�رد تأكيد بعد من س�فارة الوالي�ات المتحدة
ف�ي العاصم�ة اإلثيوبية وال م�ن واش�نطن .وإثيوبيا
م�ن حلفاء الواليات المتحدة الرئيس�يين في المنطقة
خاصة فيما يتعلق بمحاربة المتش�ددين في الصومال
المجاورة .ولم يفصح مس�ؤولو األمن عمن قد يكون
مس�ؤوال عن الهجوم .وتولى أبي الس�لطة في نيسان
متعه�دا بتحقيق المزيد من الش�فافية ف�ي الحكومة
والمصالحة في البالد التي تش�هد اضطرابات سياسية
منذ  .2015وتولى ابيي رئاس�ة الحكومة خلفا لهايلي
ميري�ام ديس�يلين ال�ذي اس�تقال وس�ط موج�ة من
االحتجاج�ات بقيادة اكب�ر مجموعتي�ن عرقيتين في
البالد .ورغم تباهي إثيوبيا بأنها أحد أسرع اقتصادات
أفريقي�ا نموا ،يق�ول معارض�ون إن المزاي�ا ال توزع
بش�كل عادل بي�ن الجماع�ات العرقي�ة والمناطق في
البلاد الت�ي يحكمه�ا نفس االئتلاف الحاك�م منذ ما
يزي�د على  25عاما .وجاب أب�ي البالد وتعهد بمعالجة
المظالم واالستجابة للحقوق السياسية والمدنية.
وأفرج�ت إثيوبيا ع�ن آالف المعارضي�ن منذ بداية
الع�ام .وتبنت البلاد تغيي�رات كبرى في السياس�ات
شملت خصخصة جزئية لشركة االتصاالت الحكومية
وخط�وط الطي�ران اإلثيوبية مما خفف من س�يطرة
الحكوم�ة على االقتص�اد .وإلى جان�ب التعهد بإجراء
إصالحات اقتصادية ،فاجأ أبي اإلثيوبيين هذا الش�هر
عندما أعلن اس�تعداده لتنفيذ اتفاق سالم أبرمته بالده
م�ع إريتريا عام  2000إلنهاء حرب اس�تمرت لعامين.
واعترى االتفاق الجمود مما أسفر عن حشد عسكري
ضخم من الجانبين.

االقتراع في جميع أنحاء البالد أكدت بش�كل عام
أرقام األناضول.
وقال�ت أح�زاب المعارض�ة ومنظم�ات غي�ر
حكومية إنها نش�رت نحو نص�ف مليون مراقب
ف�ي مراك�ز االقتراع لمن�ع التالع�ب باألصوات.
وأضاف�ت أن التعديلات التي أُدخل�ت على قانون
االنتخاب�ات ومزاعم التالعب في اس�تفتاء جري
الع�ام الماضي تثي�ر مخاوف بش�أن نزاهة هذه
االنتخابات.
وق�ال إردوغ�ان إن�ه ال توج�د أي مخالف�ات
خطيرة في عملية التصويت.
وف�ي س�باق االنتخاب�ات البرلماني�ة ،ذكرت
القن�وات التلفزيونية أن حزب العدالة والتنمية ذا
الجذور اإلسالمية حصل على  42بالمئة في حين
حص�ل حليفه ح�زب الحرك�ة القومي�ة على 11

بالمئة ،وذلك بعد فرز  99بالمئة من األصوات.
وفي معسكر المعارضة ،حصل حزب الشعب
الجمه�وري عل�ى  23بالمئ�ة بينم�ا ح�از حزب
الش�عوب الديمقراطي الموالي لألك�راد على 11
بالمئة ،ليتجاوز الحد المطلوب لدخوله البرلمان.
كم�ا حصل الحزب الصالح أيضا على عش�رة في
المئة.
وذكر التلفزيون الرسمي أن نسبة اإلقبال على
مس�توى البالد مرتفع�ة ،إذ بلغت نحو  87بالمئة
في كال السباقين االنتخابيين.
ويق�ول إردوغ�ان إن الصالحي�ات الجدي�دة
س�تمكنه على نحو أفضل من معالجة المشكالت
االقتصادي�ة المتزاي�دة ومواجه�ة المس�لحين
األكراد في جنوب ش�رق تركيا والعراق وسوريا
المجاورين.

لبنان يتفوق جمـدد ًا يف احلــرب
االلكرتونية مع الكيان االرسائييل
بغداد  /المستقبل العراقي
تواصل تل ابيب حربها التجسس�ية عل�ى لبنان ،التي باتت
خاسرة أيضا ً لما يحققه الجيش من انجازات تتمثل باكتشاف
كل أجهزتها المزروعة في لبن�ان ،فقد تمكن الجيش اللبناني
م�ن تفكيك ،قبل أي�ام ،جهاز تجس�س اس�رائيلي عالي الدقة
والتقني�ة ،وذلك على مقربة من موقع رويس�ات العلم وبركة
كفرشوبا عند خط االنسحاب داخل األراضي اللبنانية.في هذا
الس�ياق أكد مصدر أمني لبنان�ي ،أن دورية من الجيش عثرت
على المنظومة المعادية ،فضربت عناصر من مخابرات الجيش
طوقا ً في محيطها وعلى الفور عملت فرقة من فوج الهندسة
على تفكيكها ونقلها إلى أحد مواقعه العس�كرية ،مشيرا ً إلى
أن الجهاز عبارة عن قطعتين الكترونيتين خاصة باالتصاالت
متصلتي�ن بكابل تغذي�ة لألجهزة.وأوضح المصدر نفس�ه أن
الجهاز االس�رائيلي مثبّ�ت على صخرة قرب خط االنس�حاب
جنوب موقع اس�رائيل في رويسات العلم وعلى بعد  700متر
منها في مرتفعات كفرشوبا المحتلّة ،الفتا ً إلى أنه موجه إلى
الجانب اللبناني ،حيث تنشط حركة رعاة الماشية في المنطقة
الخالية من العوائق واألسلاك الشائكة ،وهو عبارة عن جهاز
القط ومرس�ل هوائي ومحمي بش�بك حدي�دي ظاهر للعيان
وموصول بكابالت وجهاز تخزين وبطاريات تغذية كهربائيّة،
ويلتق�ط المعلوم�ات ويبثها إلى رويس�ات العل�م ،ومنها إلى
غرف�ة عمليات عس�كرية اس�رائيلية في المنطقة الش�مالية
للجيش االسرائيلي ،وهي تعمل على تحليلها وتزويد جنراالت
اس�رائيل العس�كريين بها.وأك�د المصدر أن ه�ذه المنظومة
التجسسية ستكون البند األول على جدول أعمال اللقاء الثالثي
ف�ي الناقورة ،ألن زرعها ف�ي األراضي اللبناني�ة يعتبر خرقا ً
للس�يادة اللبناني�ة ،الفتا ً إلى أن  4جنود اس�رائيليين كانوا قد
خرقوا خط االنسحاب المذكور ،واتجهوا من موقع رويسات
العلم إلى خراج كفرش�وبا مسافة  500متر قبل أيام ،ومكثوا
في المنطقة مراقبين المنظومة التجسسية للتأكد من أنها ما
زالت في مكانها ،فيما اتخذت حينها وحدات الجيش االجراءات
الميداني�ة وتابعت هذا الخرق مع “اليونيفل”.وأش�ار المصدر
األمني اللبناني إلى أن ذلك ترافق مع تحليق لطيران االستطالع
ّ
مرجحا ً أن تكون اسرائيل
االسرائيلي فوق ش�بعا والعرقوب،
زرع�ت ه�ذه المنظومة في وق�ت ليس ببعي�د للحصول على
معلومات عن تح�ركات الجيش اللبناني ،مؤكدا ً أن األخير أعد
تقريرا ً مصورا ً بالمنظومة التجسس�ية المكتشفة ،وبالمكان
الذي وضعت فيه تمهيدا لتس�ليمه لممثل الحكومة في اللقاء
الثالثي اللبناني-الدولي-االسرائيلي في الناقورة ،الفتا ً إلى أن
ّ
تنصت زرعته
اسرائيل كانت عمدت قبل مدة إلى تفجير جهاز
ف�ي الباروك الع�ام الماضي ،وقبله عثر الجيش على عش�رات
أجهزة التجس�س والتنصت مزروعة ومموّهة في صخور في
بني حيان وعريض دبين ومركبا والعديسة ورميش وعيترون
وكف�ركال وفي س�هل الخيام وعدل�ون والباروك.م�ن جانبه،
يؤك�د عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاس�م هاش�م ،إلى
أن التجس�س االسرائيلي على لبنان ليس جديداً ،فهو كان منذ
أيام احتاللها للجنوب واس�تمر بعد االنسحاب ،وهناك المئات
م�ن ه�ذه االجهزة الت�ي زرعتها ت�ل أبيب على ط�ول الحدود
الجنوبية ،وهو ما يعتبر خرق�ا ً للقرار الدولي  1701وانتهاكا ً
للس�يادة اللبنانية ،مش�يرا ً إلى أن لبنان يتاب�ع هذا الموضوع
باس�تمرار وتقدم بش�كاوى عديدة لألمم التحدة ،موضحا ً أنه
في كل مرة كان الجانب اللبناني يثير االمر في الناقورة ،كانت
اس�رائيل تؤكد أنها ستواصل تجسسها داخل األراضي اللبناية
بهدف جمع المعلومات عن المقاومة ،مش�يرا ً إلى أن إسرائيل
عملت مؤخرا ً على رفع وتيرة أعمال التجس�س بعدما خسرت
كل الشبكات العميلة معها ،بفضل تفكيكها على أيدى الجيش
واألمن العام وباقي األجهزة األمنية.

روسيا حتذر من حتضريالغرب لسيناريو جديد يف سوريا
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت المتحدث�ة باس�م الخارجي�ة
الروس�ية ماريا زاخاروفا ،بأن سيناريو
جدي�دا يج�ري التحضي�ر له في س�وريا
إليجاد أس�اس قانوني يخ�دم آيدلوجية
ال�دول الغربي�ة .وقال�ت زاخاروف�ا ،في
تصري�ح خ�اص ل�ـ”“ :”RTالمهم�ة
الرئيس�ية التي كانت أم�ام دول التحالف
الذي تترأسه الواليات المتحدة ،ولألسف
أمام عدد من الدول اإلقليمية ،هي إسقاط

بشار األسد ،وهذا األمر كان واضحا منذ
البداية” .وأشارت الدبلوماسية الروسية،
أن التحال�ف قدم إلى المنطقة في س�بيل
إنجاز هذه المهم�ة ،وأنهم حاولوا إيجاد
آلي�ة يثبتوا ع�ن طريقها “عدم ش�رعية
األس�د” .وأضافت“ :مهمتهم فش�لت ،إذ
إن الرهان كان على أن يقوم الس�وريون
بأنفس�هم بتغيي�ر النظ�ام ع�ن طري�ق
لع�ب دور عدم الرضا عل�ى طريقة إدارة
البالد ..نحن نعرف تمام المعرفة ،وقوف
األم�وال وع�دد م�ن ال�دول خلفه�ا ،من

أجل تحقي�ق ه�ذه األه�داف” .وتابعت:
“ابتكروا س�يناريو جديدا باس�تخدام ما
يس�مى (معارضة معتدل�ة) وإرهابيين،
وعب�ر عملي�ات مس�لحة للوص�ول إل�ى
هدفهم المنش�ود ،إال أن هذا الس�يناريو
فش�ل أيضا ،حينها أصب�ح مطلوبا إنقاذ
س�وريا بل والمنطقة والعالم بأكمله من
خطر اإلرهاب مثل داعش وغيره ،حينها
انضم�ت روس�يا إل�ى الجيش الس�وري
لتحري�ر الدولة وإنق�اذ المنطقة من هذا
التهديد”.وشددت زاخاروفا ،على أن هذا

األمر س�يؤثر بش�كل س�لبي للغاية على
الجهود التي تبذل في جنيف وعلى س�ير
عملية التس�وية السلمية لألزمة ،مشيرة
إلى أن “كل اس�تفزاز باستخدام األسلحة
الكيميائية ،والت�ي تمولها الدول الغربية
– عل�ى س�بيل المثال (الخ�وذ البيضاء)،
يحصل�ون فيها على ماليي�ن الدوالرات،
ويت�م اعتماده�ا كقاع�دة لإلثباتات ،من
جه�ة أخ�رى يق�ف المس�لحون خل�ف
تصني�ع األس�لحة الكيميائي�ة والم�واد
الس�امة ،ويرون ب�أن عملهم وجهودهم

ال تذه�ب في مهب الريح ،وهذا س�يكون
حافزا لهم لالس�تمرار” .ودعت الناطقة
باس�م الخارجية الروسية السوريين إلى
توخي الحيط�ة والحذر وع�دم االنجرار
وراء مخطط�ات المنظمات المش�بوهة
مث�ل “الخوذ البيض�اء” ،متمني�ة عليهم
فض�ح أس�اليب وأكاذي�ب م�ا تق�وم به
ه�ذه الجماعات على صفح�ات التواصل
االجتماعي .وختم�ت زاخاروفا بالقول:
“نعم ،أعرف بأننا نطلب الكثير ،ولكن ما
نقوم به من ناحيتنا ليس بالقليل”.

ملف اهلجرة يقود وزير الداخلية االيطايل إىل ليبيا
بغداد  /المستقبل العراقي
غ�ادر وزير الداخلي�ة االيطالي ماتيو
س�الفيني أمس االثنين متوجها إلى ليبيا
لبحث مل�ف الهجرة مع الس�لطات
هناك ،بحسب ما أعلن على حسابه
ف�ي تويت�ر .وكت�ب س�الفيني في
تغريدة “مهمة ليبيا نحن قادمون”
وأرفقه�ا بص�ورة ل�ه عل�ى مت�ن
طائرة عس�كرية .ورفضت ايطاليا،
دولة الوص�ول األولى ف�ي االتحاد
األوروب�ي ،من�ذ تول�ي حكوم�ة
ش�عبوية الحك�م اس�تقبال س�فن
إنقاذ على متنها مهاجرين وتطالب
حكومات التكتل بتضامن أكبر حول
المسألة.
وس�الفيني ه�و العض�و األول
في الحكوم�ة الجديدة ال�ذي يزور
ليبي�ا وكان طل�ب بوض�وح األح�د
من منظمات غي�ر حكومية أجنبية
التوق�ف ع�ن مس�اعدة مهاجري�ن
قبالة سواحل ش�مال إفريقيا حيث
قال�ت إحداه�ا أن هن�اك نح�و ألف
ش�خص في وضع ح�رج على متن
ق�وارب .وص�رح س�الفيني “دعوا
الس�لطات الليبي�ة تق�وم بإنق�اذ
المهاجري�ن وإعادتهم إل�ى دولهم
كما تقوم بذلك منذ فترة دون إزعاج
أو مشاكل من سفن المنظمات غير
الحكومية المتهافتة”.
وأضاف س�الفيني أن “المرافئ
االيطالية مغلقة وستظل كذلك أمام

الذين يساعدون في تهرب البشر”.
وف�ي مقابل�ة نش�رت االثني�ن م�ع
صحيف�ة “ال ريبوبلي�كا” أع�رب نائ�ب
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الليبي�ة احم�د معيتيق عن األم�ل في أن
يتع�اون م�ع الحكوم�ة االيطالي�ة حول
المس�ألة .وقال معيتي�ق أن التعاون بين
ايطاليا وليبيا “حاسم” مضيفا أن وصول

المهاجري�ن يط�رح “مش�كلة ضخم�ة
لبالده” .وظلت سفينة “اليفالين” عالقة
األح�د وعلى متنته�ا  239إفريقيا بينهم
نس�اء حوامل وأطفال بعد رفض ايطاليا

ومالطا اس�تقبالها بينما واجهت سفينة
“اكواري�وس” مصي�را مماثلا قب�ل أن
تسمح لها الس�لطات االسبانية بالرسو.
وتعاني ليبيا م�ن حالة من الفوضى منذ
اإلطاح�ة بالزعي�م الليب�ي معم�ر
القذاف�ي بدع�م م�ن حلف ش�مال
األطلسي في .2011
ونجم عن ذلك أن أصبحت البالد
نقط�ة انطلاق آلالف المهاجري�ن
الذي�ن يأمل�ون ف�ي الوص�ول إلى
أوروبا والذين يغ�رق المئات منهم
أثناء محاولتهم عبور المتوسط.
ووصل مئ�ات آالف المهاجرين
إل�ى الش�واطئ االيطالي�ة ف�ي
السنوات األخيرة.
وتس�بب مل�ف الهج�رة ف�ي
الخلاف بي�ن فرنس�ا وايطالي�ا
خلال األس�بوعين الماضيي�ن
بش�كل كبير ،ووصل األمر إلى حد
تب�ادل االتهام�ات العلني�ة وحت�ى
الشتائم ،ما أدى لتوتر أجواء القمة
المصغ�رة األوروبي�ة الت�ي عقدت
األحد في بروكس�ل لبحث مس�ألة
المهاجري�ن ،حيث هاجمت ايطاليا
بش�دة االقت�راح الفرنس�ي بإقامة
“مراكز مغلق�ة” للمهاجرين الذين
يصل�ون بح�را إل�ى ايطالي�ا داخل
أراض�ي ه�ذا البلد .ويعتق�د القادة
االيطالي�ون الش�عبويون الجدد أن
الرئيس الفرنسي يمثل أوروبا التي
تري�د أن تغس�ل يديها من مش�اكل
المهاجرين.
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حلماية احلدود األوربية من املخاطر

فرنسا تدشن قوة عسكرية مع «دول أخرى» ملواجهة األزمات
بغداد  /المستقبل العراقي
دش�نت فرنس�ا أمس االثنني قوة عس�كرية
م�ع دول أخرى م�ن بينه�ا بريطانيا خارج
إط�ار االتحاد األوروبي فيم�ا تحاول باريس
اإلبقاء عىل لن�دن قرب الدفاع�ات األوروبية
بعد خروجها من التكتل.
وته�دف الق�وة الت�ي تع�رف باس�م مبادرة
التدخ�ل األوروبي�ة إىل تش�كيل تحال�ف من
جيوش مستعدة ملواجهة األزمات قرب حدود
أوروب�ا خ�ارج إط�ار حلف ش�مال األطليس
والواليات املتحدة .وتأتي الخطوة بعد أش�هر
من املفاوضات مع أملانيا التي تريدها فرنسا
أيضا يف محور القوة الجديدة.
وأقام�ت وزيرة الدف�اع الفرنس�ية فلورنس
ب�اريل احتف�اال يف لوكس�مبورج حيث وقعت
أملانيا وبلجيكا وبريطانيا والدنمرك وإستونيا
وهولندا وإسبانيا والربتغال خطاب نوايا.
وقال�ت للصحفيني بعد االحتفال ”قناعتنا...
أن األوروبيين ينبغي أن يكونوا أقوياء وأكثر
قدرة ...عىل حماية أنفسنا وسيادتنا“.
وط�رح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الفكرة خالل خطاب ألق�اه يف أيلول .وقوبل
االقتراح بتش�كك يف البداي�ة ألن االتح�اد
األوروبي وقع يف كان�ون األول اتفاقا دفاعيا
ب�ارزا يه�دف إىل تطوي�ر مشترك للق�وات

واألسلحة.
وأوضح�ت باريل أنه كان م�ن املقرر أيضا أن

تنض�م إيطاليا لكنها انس�حبت بعد انتخاب
حكوم�ة جدي�دة هناك م�ن أحزاب اليس�ار

واليمني املتطرف املناهضة للمؤسسات.
ورغ�م املخ�اوف م�ن احتم�ال التداخ�ل مع

قطاع األعامل األملاين يشهد «انخفاض ًا» يف املعنويات
بغداد  /المستقبل العراقي
تراجع�ت الثق�ة يف قط�اع األعم�ال بأملاني�ا
خالل حزيران إىل أقل مس�توى فيما يزيد عن
عام ،بم�ا يشير إىل أن معنويات املس�ؤولني
التنفيذيين يف أكبر اقتصاد يف أوروبا تس�وء

يف الوق�ت الذي يقترب فيه العال�م من حرب
تجارية شاملة.
وتراج�ع النش�اط يف القطاع�ات االقتصادية
األربع�ة الت�ي رصده�ا معه�د إيف�و ومقره
ميونيخ يف مسح أمس االثنني ،وهي قطاعات
الصناعة والخدم�ات والتج�ارة والبناء ،مما

يعزز دالئل عىل أن االقتصاد يتباطأ بعد طفرة
يف العام املايض.
وق�ال املعه�د إن م�ؤرش من�اخ األعم�ال نزل
إىل  ،101.8وهو أقل مس�توى من�ذ مايو أيار
 .2017وتزي�د الق�راءة قليلا ع�ن متوس�ط
توقعات رويرتز البالغ .101.7

وقال كلمنز فوس�ت رئي�س إيفو ”قوة الدفع
التي حظي بها االقتصاد األملاني (تقل)“.
لك�ن اقتصاديين اس�تبعدوا ح�دوث كس�اد
وتوقعوا أن يواص�ل االقتصاد النمو وإن كان
بوتيرة أبطأ م�ن املعدل ال�ذي س�جله العام
املايض ،والتي بلغت  2.5باملئة.

حتى تتصدى إلسلاميني متش�ددين .وتريد
برلني أن تك�ون القوة التي اقرتحها ماكرون
يف إطار االتف�اق الدفاعي لالتح�اد األوروبي
ال�ذي يش�مل كل ال�دول األعض�اء يف التكتل
ع�دا بريطانيا ومالطا والدنمرك .ومن ناحية
أخرى ،ترص فرنسا عىل أن تكون خارج إطار
اتف�اق االتحاد ال�ذي يركز أكث�ر عىل تطوير
األس�لحة والعت�اد .وب�دا وزي�ر الخارجي�ة
األملان�ي هايكو ماس أيضا ناف�د الصرب عىل
ب�طء اتخ�اذ الق�رار يف االتح�اد األوروبي إذ
ق�ال إن برلين ترغب يف أن يت�م اتخاذ القرار
مس�تقبال فيما يتعلق بالسياس�ة الخارجية
لالتح�اد بغالبي�ة األص�وات ولي�س اإلجماع
الذي يسمح لبلدان بوقف القرارات.
وتسعى بريطانيا رغم انسحابها من االتحاد
إىل إب�رام معاه�دة أمنية مع التكت�ل بحلول
الع�ام املقب�ل يف إطار حرصها على الحفاظ
عىل إمكانية الوصول لقواعد بيانات االتحاد
األوروبي وعقود األس�لحة وتبادل معلومات
املخابرات .وتس�اند الكثري م�ن دول االتحاد
األوروبي الفكرة.
ومن املقرر أن تتسلم إسبانيا عىل صعيد آخر
الحق يف قي�ادة مهمة بحري�ة تابعة لالتحاد
األوروبي تحارب القراصنة الصوماليني وذلك
بع�د خروج لن�دن الت�ي تتوىل قي�ادة املهمة
حاليا من التكتل العام املقبل.

مب�ادرات دفاعي�ة أوروبي�ة أخ�رى رح�ب
ينس س�تولتنربج األمني العام لحلف ش�مال
األطلسي بالق�رار قائال إنه س�يدعم تحديث
جيوش أوروبا وجعلها أكثر قدرة عىل الحشد
الرسي�ع .وق�ال للصحفيين ،بع�د اجتماع
مشترك لوزراء الدفاع والخارجية يف االتحاد
يف لوكس�مبورج” ،أعتق�د أن بإمكانه تعزيز
جاهزية القوات ألنن�ا بحاجة ألن نكون عىل
أهبة االستعداد“.
وقالت باريل إن املبادرة التي تقودها فرنس�ا
تتم�اىش على نحو م�ا م�ع دع�وة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ألن تبذل أوروبا املزيد
فيما يتعلق بأمنها.
واتف�ق وزراء دف�اع دول االتح�اد األوروب�ي
عىل قواعد االتفاق املعروف باس�م (التعاون
الهيكيل الدائم) الذي سيدعمه صندوق دفاع
جدي�د بعدة ملي�ارات يورو اعتب�ارا من عام
 .2021لكن هذا االتفاق لن يش�مل بريطانيا
ألنها ستنس�حب من االتحاد األوروبي فعليا
يف نهاية آذار من العام املقبل.
وب�دا أن دور بريطاني�ا يف القوة س�اعد عىل
تخط�ي خالفات بني أملانيا وفرنس�ا بش�أن
التدخ�ل العس�كري .وتق�اوم أملاني�ا فك�رة
املهام العس�كرية التي تس�تخدم القوة فيما
تريد فرنسا اس�تجابة أرسع ألزمات مثل ما
حدث عام  2012يف مايل حيث تدخلت باريس

كوريا الشاملية :مستمرون بتجاهل اليابان
حتى تتخليها عن تدريبات عسكرية

املهاجرون يعوضون نسبة انخفاض عدد سكان إسبانيا
بغداد  /المستقبل العراقي
أظه�رت إحص�اءات رس�مية يف إس�بانيا أم�س االثنين إن
عدد س�كان البالد ارتفع يف  2017للع�ام الثاني عىل التوايل،
بع�د انخفاض�ه بين عام�ي  2012و 2015يف خضم ركود
اقتص�ادي ،إذ عوض�ت زيادة ع�دد األجان�ب انخفاض عدد
املواطنني اإلسبان.
وتأت�ي هذه األرقام يف وقت تواجه فيه أوروبا تدفقا متزايدا
للمهاجرين ،معظمهم من ش�مال أفريقي�ا وبلدان مزقتها
الح�روب مث�ل س�وريا ،بع�د أن بلغ�ت الهجرة عبر البحر

املتوس�ط ذروتها يف عام  .2015وعق�د  16من قادة االتحاد
األوروب�ي محادث�ات طارئة يف بروكس�ل ي�وم األحد إليجاد
”حل أوروبي“ لهذه القضية.
وق�ال املعهد الوطني لإلحصاء إن عدد س�كان إس�بانيا بلغ
 46.66مليون يف األول من يناير كانون الثاني  2018بزيادة
قدرها  132ألفا و 263شخصا عن العام السابق ،وهو أعىل
مستوى منذ األول من يناير كانون الثاني .2013
وأظهرت البيانات أن إس�بانيا ش�هدت زيادة صافية يف عدد
املهاجرين الوافدين إىل البالد بلغت  146ألفا و 604أشخاص
بع�د وصول ما يق�رب من نص�ف مليون ش�خص يف العام

املايض ،وهو أكرب عدد من املهاجرين خالل عرش سنوات.
وتج�اوز إجم�ايل عدد الوفيات يف إس�بانيا ع�ام  2017عدد
املوالي�د ب�أرسع وتيرة منذ ب�دء تس�جيل البيان�ات يف عام
 .1941وأظه�رت بيان�ات األس�بوع امل�ايض انخفاض عدد
املواليد بنس�بة  4.5يف املئة يف حني زادت الوفيات بنسبة 3.2
يف املئة.
وبحس�ب ما ذكره املعهد الوطني لإلحصاء فقد جاءت أكرب
الزيادات يف أعداد املهاجرين القادمني من فنزويال وكولومبيا
وإيطالي�ا واملغ�رب ،يف حين كان�ت أكبر االنخفاض�ات يف
القادمني من رومانيا وبريطانيا واإلكوادور.

الطرفان املتناحران يف جنوب السودان يلتقيان
يف اخلرطوم

بغداد  /المستقبل العراقي

قال رئيس جنوب السودان سيلفا كري وزعيم
املعارض�ة ري�ك مش�ار أم�س االثنين إنهما
يأمالن يف تحقيق انفراجة يف محادثات السالم
ل�دى اجتماعهما يف الخرط�وم لكن لم تتوافر
بش�كل ف�وري أي م�ؤرشات إىل اس�تعداد أي
منهما لتقديم تنازالت حقيقية.

وق�ال كير ل�دى ب�دء املحادث�ات ”جئ�ت إىل
ه�ذا االجتم�اع بعقل مفتوح وآم�ل أن يكون
ش�قيقي ري�ك قد فع�ل اليشء نفس�ه ...أرى
الحاج�ة لوق�ف هذه الحرب غير الرضورية
وآمل أن يكون دكتور ريك يرى ذلك أيضا“.
وق�ال إن الخالف�ات م�ا زال�ت قائمة بش�أن
”اقتس�ام الس�لطة والرتتيب�ات األمني�ة“ يف
إشارة فيما يبدو إىل تمثيل محتمل للمعارضة

يف حكومة جنوب السودان و“اندماج“ مقاتيل
املعارضة مع القوات الحكومية.
وقال مش�ار للصحفيني ”جئن�ا إىل الخرطوم
بحثا عن السلام“ لكنه قال إن دعوته جاءت
”متأخرة“ دون مزيد من اإليضاح.
وعرض جنوب السودان يوم الجمعة السماح
ملمثلني ع�ن املتمردين باالنضم�ام للحكومة
لكنه استبعد مشار نفسه.

واندلعت الحرب عام  2013بعد أقل من عامني
عىل استقالل جنوب الس�ودان الغني بالنفط
عن الس�ودان .وأزهقت الحرب أرواح عرشات
اآلالف وأجربت ماليني عىل الفرار.
ويس�تضيف الرئيس الس�وداني عمر البشري
املحادث�ات يف الخرط�وم .وعان�ى الس�ودان
اقتصاديا منذ انفصال الجنوب الغني بالنفط
ويشهد اآلن أسوأ أزمة مالية منذ سنوات.

بغداد  /المستقبل العراقي
ذكرت وس�ائل إعالم كورية ش�مالية أمس االثنني أن
البلاد ستس�تمر يف تجاه�ل اليابان ما ل�م تكف عن
األعم�ال العدائية ض�د جارتها عىل غ�رار التدريبات
العس�كرية واسعة النطاق ومس�اعي تعزيز التأهب
العسكري.
وتتطل�ع الياب�ان لقم�ة محتملة م�ع زعي�م كوريا
الش�مالية كيم جون أون يأمل رئي�س وزراء اليابان
شينزو آبي أن يعالج خاللها مسألة مواطنني يابانيني
خطتهم كوريا الشمالية قبل عقود.
ورغ�م القم�م الت�ي عقدها كي�م مع زعم�اء الصني
وكوريا الجنوبية والواليات املتحدة يف إطار طفرة من
النش�اط الدبلومايس خالل الع�ام املنرصم ،لم يتحدد
بعد موعد لقمة مع اليابان.
وقالت وكالة األنباء املركزية الكورية ”إذا لم تصحح
اليابان طموحاتها بش�أن السلام واألمن ،فسيكون
عليه�ا أن تدرك أن النتيجة النهائية املتمثلة يف تجاوز
اليابان ستكون حتمية“.
وأضاف�ت ”يتعين على الياب�ان وق�ف تدريباته�ا
العسكرية واسعة النطاق وتعزيز قدراتها العسكرية
الرامية ملهاجمة (كوريا) ووقف سياس�اتها العدائية
تجاهنا واالنفصال عن املايض وإظهار جديتها تجاه

السالم“.
ويف عام  ،2002أقرت كوريا الش�مالية بأنها خطفت
 13ياباني�ا يف س�بعينيات وثمانيني�ات القرن املايض
وعاد خمسة منهم لبالدهم.
وتعهد آب�ي ،الذي يواجه فضائ�ح يف الداخل ،أال يهدأ
حتى يعود باقي املخطوفني وهي قضية ضغط رئيس
ال�وزراء الياباني عىل الرئيس األمريكي دونالد ترامب
لكي يثريها أثناء قمته مع كيم يف سنغافورة يوم 12
يونيو حزيران.
ول�م تتطرق الوكال�ة الكورية يف تقريره�ا إىل قضية
املخطوفني لكنها وبخت حكومة آبي ألنها لم تتخذ يف
وقت أقرب قرار إلغاء تدريبات عىل إجالء اليابانيني.
وب�دأت الياب�ان تدريب�ات الع�ام املايض على إجالء
املدنيين يف حني كانت كوريا الش�مالية تجري العديد
من التجارب على إطالق الصواريخ عىل بعض الجزر
الياباني�ة وبالق�رب منه�ا .وقالت طوكيو األس�بوع
املايض إنها س�تعلق التدريب�ات يف الوقت الراهن بعد
قمة سنغافورة.
ووص�ف آبي القم�ة بأنه�ا خط�وة أوىل باتجاه نزع
السلاح النووي يف حني أكد مس�ؤولون من حكومته
على رضورة أن تتوخ�ى الوالي�ات املتح�دة واليابان
الح�ذر تج�اه كوري�ا الش�مالية حتى تب�ذل جهودا
ملموسة يف هذا الصدد.

خالفات الدول تدفع سفن انقاذ املهاجرين إىل التخبط يف املتوسط
بغداد  /المستقبل العراقي
بقي الغموض مس�يطرا على طريقة
التعاطي مع تدفق املهاجرين يف البحر
املتوس�ط اثر الخالفات العميقة حول
طريقة مقاربة ازمة الهجرة ،ويف حني
انق�ذ خف�ر الس�واحل الليبي�ون نحو
الف مهاجر ،ال تزال الس�فن االنسانية
تنتظ�ر التعليم�ات ملواصل�ة عمليات
االغاثة التي تقوم بها.
وبع�د ان اك�دت رفضها تماما لرس�و
س�فن االنق�اذ التابعة ملنظم�ات غري
حكومي�ة يف مرافئها ،ح�ذرت ايطاليا
هذه الس�فن من مغبة التدخل النقاذ
املهاجري�ن ،وطلب�ت منها ت�رك االمر
لخفر الس�واحل الليبيين للقيام بهذا
العمل.
واعل�ن اكس�ل س�تيري احد مؤسسي
منظمة «اليفالين» غري الحكومية التي
تملك سفينة انقاذ تحمل االسم نفسه
لوكال�ة فران�س ب�رس ،ان الس�فينة
موج�ودة حالي�ا يف املي�اه الدولية عىل
بع�د نح�و ثالثين ميلا بحري�ا قبالة
الش�واطىء املالطية ،وه�ي تقل 234
مهاج�را انقذته�م االربع�اء امل�ايض،
بينهم  14امرأة واربعة اطفال ما دون

الثالث سنوات.
ورفضت الس�لطات االيطالية السماح
للس�فينة بالرس�و يف اح�د مرافئه�ا،
وطلب�ت منه�ا االتص�ال بالس�لطات
الليبي�ة ،معتبرة ان طرابل�س بات�ت
مسؤولة عن عمليات انقاذ املهاجرين
يف البحر.
ووج�ه املس�ؤولون ع�ن «اليفالي�ن»
رس�الة الكرتوني�ة اىل خفر الس�واحل
الليبيني بقي م�ن دون جواب .ويعتقد
اكس�يل س�تيري ان�ه من غير املرجح
ان ت�رد الس�لطات الليبي�ة ،وان الحل
الوحيد امام الس�فينة سيكون التوجه
اىل جزي�رة المبي�دوزا االيطالية جنوب
صقلية.
وطلب�ت س�فينة «اليفالي�ن» م�ن
الس�لطات الفرنس�ية الس�ماح له�ا
بالرسو يف احد مرافئها ،وتم نقل مواد
غذائية وادوية اليها من مالطا.
واض�اف اكس�ل س�تيري «املش�كلة ان
هناك  234ش�خصا عىل متن س�فينة
ال يزي�د طوله�ا عن ثالثني مترا تبحر
على مقرب�ة من بل�د متق�دم ،يف حني
تتف�رج اوروبا عىل اش�خاص يكادون
يهلكون».
وترسو الس�فينة «سيفاكس» التابعة

ملنظمة «يس اي» االملانية وترفع العلم
الهولندي ،يف مرفأ فاليتا املالطي حيث

تجري عملية تدقيق يف اوراقها ،بعد ان
اعلنت الس�لطات الهولندية ان اسمها

ال يرد يف سجالتها البحرية.
وق�ال املس�ؤول يف منظم�ة «يس اي»

ميكاي�ل بوش�خوير يف اتص�ال م�ع
فران�س ب�رس ان عملي�ة التدقي�ق يف
االوراق «يمك�ن ان تنته�ي يف نهاي�ة
االسبوع الحايل».
وتبح�ر س�فينة «اوبن ارم�ز» التابعة
ملنظمة «برواكتيفا» االسبانية يف املياه
الدولي�ة عىل بعد ما بين  24و 30ميال
بحريا قبالة الشواطىء الليبية.
واعلن�ت املنظم�ة االح�د ان ايطالي�ا
رفض�ت تدخل س�فينتها لنج�دة نحو
ال�ف مهاجر كان�وا عىل وش�ك الغرق
قبال�ة ليبي�ا ،حي�ث اكدت الس�لطات
االيطالي�ة ان خف�ر الح�دود الليبيين
سيقومون بالعمل.
واك�دت املتحدث�ة باس�م املنظم�ة
لوكالة فرانس ب�رس انها تلقت خالل
الس�اعات االخيرة م�ا بين «س�بعة
وثماني�ة» اتص�االت م�ن زوارق تق�ل
مهاجرين تطلب املس�اعدة وهي تبحر
قبالة شواطىء ليبيا .واعلنت السفينة
«اوبن ارمز» ان املهاجرين س�يجربون
عىل العودة اىل ليبيا.
ويفي�د خف�ر الس�واحل االيطاليون يف
اتصال م�ع فران�س ب�رس ان حاملة
الحاويات الدنماركية الكسندر مريسك
تبح�ر عىل مقربة من مرفأ بوزالو عىل

الشواطىء الجنوبية لصقلية وهي تقل
 108مهاجرين انقذتهم الجمعة .وقال
مسؤول يف خفر الس�واحل االيطاليني
يف بوزالو «نحن ننتظر االوامر» التخاذ
قرار بما علينا القيام به.
وكانت السفينة غريت وجهتها بعد ان
تلقت نداء اس�تغاثة صب�اح الجمعة،
حس�ب ما ق�ال لوكال�ة فرانس برس
مي�كال الب�ك لين�ت املتح�دث باس�م
السفينة التي انقذت  113مهاجرا.
ووجه�ت وزي�رة الهج�رة الدنماركية
اينج�ر س�تويربغ رس�الة اىل وزي�ر
الداخلي�ة االيط�ايل ماتي�و س�الفيني
طالب�ة من�ه التح�رك لع�دم ابق�اء
املهاجرين يف البحر.
تبح�ر س�فينة اكواريوس االنس�انية
الت�ي تعم�ل لحس�اب منظم�ة «اس
او اس ميديرتاني�ه» الفرنس�ية قبال�ة
الس�واحل الليبية بع�د ان انطلقت من
مرفأ بلنس�ية حسب ما قالت متحدثة
باسمها.
وكانت هذه السفينة انقذت يف السابع
عرش من حزيران/يونيو  630مهاجرا
قبال�ة الس�واحل الليبي�ة ونقلتهم اىل
مرفأ بلنس�ية االس�باني بع�د رفضت
ايطاليا ومالطا استقبالها.
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الكهرباء :تواصل محالت رفع التجاوزات
وصيانة الشبكة يف البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
تواصل املالكات الهندسية والفنية يف مديرية
توزي�ع كهرباء البصرة التابع�ة للمديرية
العام�ة لتوزيع كهرب�اء الجن�وب حمالتها
برف�ع التج�اوزات الحاصل�ة عىل الش�بكة
الكهربائية يف منطقة املعقل وسط محافظة
البرصة.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة
الكهرباء مصع�ب رسي املدرس يف بيان ورد
لـ»املستقبل العراقي» ,ان «الحمالت تضمنت
رفع عدد من التجاوزات ونصب املقاييس يف

املنطقة املذكورة أبتداءآ من تقاطع الشارع
التجاري بأتجاه الش�ارع املؤدي إىل ش�ارع
محط�ة القط�ار واملناطق املحيط�ة بها من
اجل تقليل الضائع�ات والتخلص نهائيا من
ح�االت التجاوزات التي تحدث عىل الش�بكة
وتس�بب حاالت انقطاع يف التيار الكهربائي
وعدم اس�تقراره ,فضال ع�ن تعرض اجزاء
كبيرة م�ن الش�بكة الرضار بالغ�ة وكذلك
حدوث حاالت عطب ملحوالت التوزيع بسبب
عدم اس�تيعابها لالحمال الكهربائية نتيجة
تلك التجاوزات».
ومن جانب اخر ,تمكنت املالكات الهندسية

والفني�ة يف مديري�ة توزي�ع كهرباء ش�مال
البرصة التابعة للمديرية العامة املذكورة من
صيان�ة قابلو اريض ملغ�ذي( )11ك.ف غرب
املحافظ�ة القادم من محطة الخور الثانوية
١١/٣٣ك ف ضمن الرقعة الجغرافية لناحية
خور الزبري غرب مدينة البرصة الذي تعرض
إىل عط�ب جوي�ن اريض فيه وق�د تم فحص
وتحدي�د العط�ل وصيانته وإعادت�ه للعمل,
اىل جانب اج�راء الصيان�ة الوقائية الطارئة
ملغ�ذي املدين�ة ٣٣ك.ف القادم م�ن محطة
الحم�داوي  ١٣٢ك.ف الذي تعرض إىل قطع
جمرب ضغط عايل يف الجزء الهوائي منه .

بغداد  /المستقبل العراقي
بحث�ت وزارة الصناعة واملعادن وخالل زيارة
اجراه�ا وفد م�ن ال�وزارة والرشك�ة العامة
للحديد والصلب اىل جمهوريا كوريا الجنوبية
التع�اون يف مجال صناع�ة وانت�اج االنابيب
امللحومة.وقال مدير مركز االعالم والعالقات
العامة يف الوزارة عبدالواحد علوان الش�مري
يف بيان ورد لـ»املستقبل العراقي» ،ان «الوفد

الزراعة :انتاج اكثر من سبعة
ماليني بيضة و 1249طن
من حلوم الدجاج يف كربالء

كربالء  /المستقبل العراقي
أعلن�ت مديري�ة زراعة كربلاء املقدس�ة بان
إنت�اج املحافظة م�ن بيض املائ�دة للفرتة من
 5 /15لغاية  6/15من هذا العام بلغ اكثر من
سبعة ماليني بيضة  ،تم تسويقها إىل األسواق
املحلية ،كما بلغت الكميات املسوقة من لحوم
الدج�اج املحلي  1249طن�ا للفترة ذاتها .يف
حين بلغ عدد البيوض املخصصة للرتقيد اكثر
م�ن ملي�ون و 830ال�ف و 785بيض�ة يجري
اس�تخدامها كامه�ات للبيض وانت�ج اللحوم
البيضاء.يف املقابل اعلنت مديرية زراعة كربالء
املقدس�ة ع�ن إنت�اج  5800طن�ا م�ن اعالف
الحيوان�ات من خلال اربعة معام�ل عاملة يف
املحافظ�ة وللفرتة ذاتها .يذك�ر ان معظم تلك
املش�اريع كانت قد منحت قروض زراعية من
املب�ادرة الزراعية إضاف�ة إىل منحها دعما من
ال�وزارة من خالل توفري األعلاف واللقاحات
لهذه املشاريع .

الهيدروليك والبنلات الكهربائية وزيارة احد
املصان�ع الت�ي س�بق وان تم تجهي�ز بعض
املع�دات منه�ا» .واكد الش�مري ان «الرشكة
العامة للحدي�د والصلب حريصة عىل تطوير
معم�ل االنابيب واضافة خ�ط انتاجي جديد
بالتعاون مع الرشكات الكورية لتلبية حاجة
وزارة النفط وتوفري العملة الصعبة وتحقيق
عوائ�د مالية فضلا ع�ن نق�ل التكنولوجيا
وتدريب العاملني .

مرصف الرافدين ينفي منحه سلفة قدرها
« »15مليون دينار ملوظفي الدولة

املنافذ احلدودية تكشف عن ايرادات اجلامرك قبل وبعد تسلم مهامها
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن رئي�س هيأة املنافذ الحدودي�ة ،كاظم العقابي،
اتخاذ اجراءات يف املنافذ وايرادات الكمارك يف أم قرص
الجنوبي ،فيما كشف عن ان اغلب التجار امتنعوا عن
اخراج بضاعتهم بعد اس�تالم هي�أة املنافذ الحدودية
املوان�ئ يف  2أيار .2018وق�ال العقابي يف بيان ،تلقته
«املس�تقبل العراق�ي»  ،ان «ايرادات الكمارك لش�هر
حزيران يف منفذ ميناء أم قرص الجنوبي ملدة  23يوميا ً
بلغ�ت اكث�ر من  25ملي�ار دينار عراقي بعد اس�تالم
هيأة املنافذ مهامه�ا يف املوانئ ،وان ايرادات الكمارك
يف منف�ذ ميناء أم قصر الجنوبي من  1كانون الثاني
لغاية  30نيس�ان بلغت اكثر  22ملي�ار دينار عراقي
قبل مبارشة الهيأة يف الثاني من أيار .»2018واش�ار
اىل ان «السونار املوجود يف منفذ ميناء أم قرص الجنوبي عاطل
عن العمل ُ
منذ ما يقارب  3س�نوات وجميع الحاويات تخرج
ب�دون فحص» ،موضح�ا ان «كلفة تصليح الس�ونار ترتاوح

بني الف اىل ال�ف ونصف دوالر ،لكن لم يتم تصليحه رغم ذلك
هيئة الكمارك تس�تويف اجور فحص عىل الحاوية الواحدة 30
الف دينار».واضاف العقابي ان «معدل الحاويات التي تخرج
يومي�ا ً تقدر  500حاوي�ة مرضوبه بأجور فح�ص تقدر 30

الف للحاوية ،ليصبح الرقم النهائي يف الس�نة خمس
ملي�ارات واربعمائة مليون دين�ار عراقي ،قيمة املال
املستوىف من هيئة الكمارك بدون فحص» ،كاشفا عن
ان «اغلب التج�ار امتنعوا عن اخ�راج بضعاتهم بعد
اس�تالم هيأة املنافذ الحدودية املوانئ يف  2أيار 2018
كونه�ا تحم�ل مخالفات والتحمل اجازة اس�ترياد او
ش�هادة منش�أ».واوضح انه «احكمنا السيطرة عىل
البواب�ات االساس�ية يف املناف�ذ البحري�ة وت�م أجبار
جمي�ع الدوائر العامل�ة هناك بالعمل وف�ق القوانني
واالج�راءات األصولية» ،الفتا اىل انه «اتخذنا اجراءات
ملن�ع مح�اوالت التهري�ب بكافة أش�كاله ،والحد من
املس�اس باألمن القومي للبالد من خالل أداء الواجب
الوظيفي بكل مهنية وفرض السلطة يف جميع املنافذ
الحدودية».وذك�ر العقابي ،ان «هذه األجراءات تأتي
يف اطار حملة منظمة وصارمة تقودها هيأة املنافذ الحدودية
ملن�ع ح�االت الفس�اد االداري وامل�ايل يف الدوائ�ر العاملة لدى
منافذها.

النفط :حتقيق اكثر من  7.5مليار دوالر ايرادات نفطية خالل شهر
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النف�ط ع�ن ارتف�اع مجموع
الكميات املصدرة وااليرادات املتحققة لشهر
ايار املايض مقارنة مع االشهر السابقة من
العام الحايل.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة النفط عاصم
جه�اد ان مجم�وع الكمي�ات املص�درة من
النفط الخام لش�هر ايار املايض من الحقول
النفطي�ة يف وس�ط وجن�وب الع�راق بلغت

( )108مليون�ا و( )175الف�ا و()920
برميال ،بايرادات بلغت ( )7مليارات و(550
) مليونا و( )777الف دوالر ،فيما لم تسجل
االحصائية صادرات من حقول كركوك.
واشار اىل ان الكميات اعاله تم تحميلها من
قب�ل  35رشك�ة اجنبية مختلفة الجنس�ية
عرب موانئ البرصة وخور العمية والعوامات
االحادية عىل الخليج.
واضاف جهاد ان معدل سعر الربميل الواحد
بلغ ( )69,801دوالرا .

تواص�ل وزارة االعمار واالس�كان والبلديات
واالش�غال العام�ة تنفي�ذ حملات خدمي�ة
كبرى يف ع�دد م�ن االقضي�ة والنواح�ي
التابعة ملحافظ�ة نينوىوذكر املركز االعالمي
لل�وزارة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»،

ان مديري�ة بلديات نين�وى التابع�ة ملديرية
البلدي�ات العام�ة إح�دى تش�كيالت الوزارة
نف�ذت حمالت خدمية واس�عة ش�ملت رفع
النفايات واألنقاض ونقلها إىل مواقع الطمر
الصح�ي خ�ارج امل�دن  ,أضاف�ة إىل تنفي�ذ
عدد من املش�اريع الخدمي�ة وتأمني إيصال
الخدمات الرضورية إىل املواطنني كافة .

وتاب�ع أن الحمالت الخدمي�ة تنفذ يف ناحية
برطل�ة وتلكي�ف والحضر وحم�ام العلي�ل
حي�ث نفذت عدد م�ن املش�اريع الخدمية و
تأهي�ل املعبر املائ�ي يف قضاء الحضر بعد
إن جرفت�ه مي�اه األمطار إضاف�ة إىل تأهيل
مقرات ومدارس حكومية وتنظيف الس�وق
العرصي يف الحرض وتأهيل أس�واق الش�فاء

التجارة تلغي « »٢١٩وكالة غذائية وطحني
ملخالفتها الضوابط
اعلن�ت دائ�رة التخطيط واملتابعة ب�وزارة التج�ارة ،عن الغاء
 ٢١٩وكالة غذائية وطحني بس�بب مخالفة وكالئها للضوابط
والتعليمات .
وقالت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» ،نسخة منه ،إنه «تم الغاء  ٢١٩وكالة غذائية وطحني
بسبب مخالفة وكالئها للضوابط والتعليمات».
وأضافت ان «دائرتها قامت وللش�هر ذاته بمنح وكالة واحدة
وتدوي�ر 111وكالة ودمج  ٧وكاالت واس�تحداث وكالة واحدة
باالضافة اىل تس�جيل ( )٣٧٠٩٤طفل حديث الوالدة وتسجيل
( )٦٩٥١٢ف�رد و( )٥اطفال فضال عن ش�طب ( )٣٨١٣٢فرد
ً
اخرى
من البطاقة التموينية بسبب الوفاة او السفر او اسباب
وبهذا الصدد».
وش�ددت عىل الدوائر الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة

وبواق�ع ( )32مح�ل يف ناحية حم�ام العليل
وتأهي�ل دورة البلدي�ة ودورة الكراج ودورة
املستوصف يف حمام العليل.
وبني ان الحملة تضمنت ايضا ً تأهيل املحالت
واملاك البلدية بواق�ع ( )14محل يف قضاء
تلكيف وبالتنس�يق مع منظم�ة ( ) UNDP
إضافة إىل تنظيف وكنس الش�وارع الرئيسة

واملواطنين كافه بضرورة «االبالغ عن املتوفني واملس�افرين
ليتس�نى للدائ�رة ش�طبهم م�ن البطاق�ة التمويني�ة حس�ب
الضوابط والتعليمات.

والفرعي�ة يف مركز ناحية ربيعة يف ش�وارع
الكهرب�اء والس�وق العرصي حي�ث تم رفع
(  )8ط�ن من النفايات فيه�ا وحمالت لرفع
الس�كراب وفت�ح الش�وارع وردم الحف�ر
واملس�تنقعات واالنفاق وم�ن جانب آخر تم
استالم عدد من االليات واملكائن التخصصية
يف بلدية الحرض.

اخلميس املقبل ..انطالق معرض الرعاية
الصحية يف معرض بغداد الدويل
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
نفى مرصف الرافدين ،األنباء التي تحدثت عن منح س�لفة قدرها
 15مليون دينار ملوظفي دوائر الدولة.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «ما اش�يع يف بعض وس�ائل التواصل االجتماعي
عن منح س�لفة  15مليون دينار ملوظفي دوائر الدولة عارية عن
الصحة».
وأضاف ان «املرصف سبق وان حدد سلفة قدرها خمسة ،وعرشة
ملي�ون دينار ّعن طريق أدوات الدف�ع االلكرتوني ووفق تعليمات
تم نرشها يف وقت سابق.

أمانة بغداد تعلن موعد افتتاح «»6
ساحات يف العاصمة بعد إعادة تأهيلها
بغداد  /المستقبل العراقي

االعامر تنفذ محالت خدمية كربى يف عدد من االقضية والنواحي التابعة لنينوى
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن وزير املواد املائية حس�ن الجنابي ان العراق سيتجاوز ازمة
شح املياه التي يواجهها يف شهر نوفمرب املقبل.
وقال الجنابي يف ترصيح ادىل به للصحفيني عىل هامش حضوره
ندوة بشأن شحة املياه أقيمت يف مبنى الوزارة ببغداد ،ان «املوجة
الت�ي تتحدث عن قلة املياه ق�د خفت ،وقد تمكنا من التوصل مع
تركيا اىل اتفاق يقيض بتأجيل ملء س�د (اليس�و) اىل مطلع شهر
تموز املقبل».
وأض�اف ان «ال�وزارة ماضي�ة يف خطته�ا بتوفري مي�اه الرشب،
واملحاصي�ل الزراعية ،ومواجهة الش�حة» ،مردف�ا بالقول «نحن
واثق�ون باننا س�نتجاوز هذه األوضاع يف ش�هر (نوفمرب) املقبل
إضافة اىل تأمني الحصة املائية للزراعة الشتوية.

الصناعة تبحث مع كوريا اجلنوبية التعاون يف جمال صناعة
وانتاج االنابيب امللحومة
ال�وزاري اجرى زي�ارة ميدانية اىل رشكة جي
وان الكوري�ة الت�ي تخت�ص بتصنيع معدات
انت�اج االنابي�ب امللحوم�ة حلزوني�ا وطوليا
واطلع على االمكانيات الكبيرة التي تتمتع
به�ا هذه الرشكة كم�ا قام بزي�ارة عدد من
الرشكات الكورية االخ�رى املصنعة لالنابيب
واالطالع على التطور الحاص�ل يف صناعتها
 ،مضيف�ا بأن�ه ق�د ج�رى ايضا زي�ارة عدد
م�ن الشركات الكورية املصنع�ة ملنظومات

وزير املوارد املائية حيدد موعد ًا إلنتهاء
ازمة شح املياه يف العراق

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للمع�ارض والخدمات
التجاري�ة يف وزارة التجارة  ،عن انطالق معرض
الرعاية الصحية الشامل بدورته الثانية الخميس
املقبل وبمش�اركة عربية ودوليةومحلية واسعة
.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة التج�ارة تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،عن مدير عام الرشكة هاش�م محمد
حاتم مدي�ر عام الرشك�ة،ان» املعرض س�يقام
برعاية املفوضية العليا لحقوق االنسان و نقابة
اطباء االس�نان يف العراق وتنظي�م رشكة الهيبة
برس�تيج لتنظي�م املعارض واملؤتم�رات وللفرتة
( )٣٠-٢٩-٢٨لشهر حزيران الجاري وعىل ارض
معرض بغداد الدويل

وتاب�ع ،ان» املع�رض س�يحضىى بمش�اركة
واس�عة من الدول العربي�ة واالجنبية برشكاتها
الرصين�ة ومنه�ا (املاني�ا ،تركيا ،اي�ران ،لبنان،
هولندا) باالضافة اىل مش�اركة الرشكات املحلية
املتخصص�ة يف املجال الطبي ،مبين�ا ان املعرض
س�يتخلله اقام�ة الندوات واملح�ارضات العلمية
من قبل خبراء الطب وبحضور واس�ع من قبل
مدراء املستش�فيات واالطب�اء وطلبة الجامعات
العراقية بمختلف االختصاصات «.
وأش�ار حاتم اىل ،ان «املع�رض يعترب حدثا مهما
كونه يس�تقطب الرشكات الرائ�دة واملختصة يف
مج�ال الطب والتع�رف عىل نتاجاته�ا وامكانية
االس�تفادة من التكنولوجيا الحديثةباالضافة اىل
تبادل الخربات من اجل النهوض بالواقع الصحي
العراقي.

أعلنت أمانة بغداد ،تحديد مطلع شهر تموز املقبل موعدا ً الفتتاح
مجموع�ة من الس�احات الت�ي أعي�د تطويره�ا وتأهيلها ضمن
مشروع ومبادرة (ألق بغداد) الذي يتضمن تطوير  ٢١س�احة يف
العاصم�ة بغداد .وذكر بي�ان لالمانة تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان «االمني عام مجلس ال�وزراء مهدي العالق اجرى
م�ع امينة بغداد ذكرى علوش وصاحب املبادرة املوس�يقار نصري
ش�مة جول�ة ميدانية يف عدد من الس�احات لالطلاع عىل املراحل
النهائي�ة لتنفيذ اعم�ال التطوير».وتابع  ،ان « األمانة س�تفتتح
س�احات (الطريان والتحريات والنسور والفارس العربي والشيخ
معروف) بعد تحقيق نسبة انجاز بلغت ( )%98من اعمال التطوير
« .وأضاف البيان ان « الجهة املنفذة العمال التطوير اكملت البنى
التحتي�ة لجميع الس�احات عىل وف�ق افضل املواصف�ات واجود
املن�ايشء  ،مؤك�دة افتت�اح معظم الس�احات نهاية ش�هر تموز
املقب�ل «  .يذك�ر ان مرشوع الق بغ�داد ينفذ بالتع�اون مع البنك
املرك�زي العراقي ورابط�ة املصارف الخاص�ة العراقية وبارشاف
امانة بغداد.

جملس الوزراء يوافق عىل فصل مغذيات
املياه السكنية عن الزراعية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ،موافق�ة املجلس عىل فصل
مغذيات املياه الس�كنية عن الزراعية ضم�ن دعم إجراءات معالجة
ش�حة املي�اه يف املحافظ�ات الجنوبية.وقالت االمان�ة يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» ،نس�خة من�ه ،ان»مجلس ال�وزراء وافق عىل
اس�تثناء مديري�ات م�اء املحافظات م�ن تعليم�ات تنفي�ذ العقود
الحكومي�ة رق�م ( )2لس�نة  2014وتعليمات تنفي�ذ املوازنة العامة
االتحادية للس�نة املالية  ،2018/لغرض اإلرساع بتنفيذ الكش�وفات
الخاص�ة بتطوي�ل ممص�ات محط�ات االس�الة وفص�ل املغذي�ات
الزراعية عن السكنية ودعم برنامج املراشنة وتقنني استخدام املياه
للمستهلكني لغرض تنفيذ تلك الكشوفات امانة من املديريات انفاً».
واضاف�ت ،ان»القرار يأتي تماش�يا ً مع توجه�ات الحكومة ملعالجة
ش�حة املياه وتوفري املياه لألرايض الزراعي�ة ،وتوفري املياه الصالح
للرشب للمواطنني».وتعاني املحافظات الجنوبية يف البالد من ش�حة
املياه نتيجة قيام تركيا بتقليل حصة العراق من نهر دجلة ،باالضافة
اىل انخفاض نسبة االمطار التي هطلت خالل فصل الشتاء.
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العالـم أمام أحادية ترامب  ...والعودة عن العوملة متعذرة
باسكال المي
يب�دو أن دونالد ترام�ب النرجيس
واألنان�ي ،يعىص علي�ه فهم تعدد
األقطاب ،وال يعرف غري توس�ل يد
حديدي�ة يف مقاربة اآلخ�ر .وخري
دلي�ل على ذلك م�ا ج�رى يف قمة
مجموع�ة ال�دول الس�بع األخرية
يف الكيبي�ك ،ويف س�نغافورة .وهو
ينق�ل نه�ج تلفزي�ون الواق�ع إىل
عالم السياس�ة الدولية .ولكن ما
يفعله يضمر تماسكاً :فهو يرمي
إىل ه�دف واضح وحي�وي ،الفوز
يف االنتخاب�ات النصفية يف ترشين
الثان�ي (نوفمرب) املقب�ل .وهو ال
يريد أن تفرت ش�عبيته يف أوس�اط
حواىل  35يف املئة م�ن األمريكيني.
وأرى أن ترام�ب يف مس�عاه
إىل إطاح�ة العومل�ة س�يصطدم
بالرأس�مالية املعومل�ة .والرتاب�ط
والتداخ�ل التكنولوجي بني أنظمة
اإلنت�اج بل�غ مبلغ�ا ً تتكب�د مع�ه
العودة عن العوملة ثمنا ً باهظاً.

وال شك يف أن أثر العوملة أليم يف بعض
الدوائ�ر ،ولكنه�ا فعال�ة وناجعة
والع�ودة عنه�ا مكلف�ة .وعملية
بريكزيت (انسحاب بريطانيا من
االتح�اد األوروبي) ه�ي خري دليل
عىل ذلك .فاالنس�حاب هذا ممكن
سياس�ياً ،ولكن�ه على املس�توى
االقتص�ادي أليم وباه�ظ الكلفة.
واالقتراع عىل بريكزي�ت هو مرآة
رجحان كف�ة األهواء السياس�ية
عىل كفة العقالنية االقتصادية.
واالتفاق بني الرئيسين األمريكي
والصين�ي على رفع الرس�وم عن
رشك�ة «زي تي إي» هو خري دليل
عىل تعثر يف كرس حلقات شبكات
اإلنت�اج .فف�ي وق�ت أول ،رغبت
واش�نطن يف االقتصاص من هذه
الرشك�ة الصينية ج�زاء التفافها
عىل العقوبات عىل إي�ران وكوريا
الش�مالية ،فحظر عليه�ا ترامب
التزود بمكونات إلكرتونية أمريكية
طوال سبع س�نوات .وهذا الحظر

ه�و صنو الحكم عليه�ا باإلعدام.
ولك�ن الرئي�س الصين�ي أقن�ع
نظيره األمريك�ي بالرتاج�ع عن
مس�عاه ،وأبرما تسوية .واندماج
االقتص�ادات العاملي�ة ق�د يتباطأ
الوترية ولكنه لن يسري القهقرى.
والعالم يرص صفوف�ه لاللتفاف
على ترام�ب .فطوكي�و فاج�أت
املراقبني حني رفعت لواء معاهدة
التبادل الح�ر العابر لله�ادئ بعد
انس�حاب أميركا منه�ا .والحياة
تدب يف عروق اتفاق باريس للمناخ
على رغم انس�حاب أميركا منه.
وانضمت إليه كاليفورنيا ،وانفكت
م�ن ع�رى الس�لطة الفيديرالي�ة
األمريكي�ة .والكونغرس األمريكي
ل�م يق�ل كلمته بع�د يف سياس�ة
ترام�ب التجاري�ة .فالدس�تور
ينيط به الكلمة الفصل يف ش�ؤون
االتفاق�ات التجاري�ة .ورف�ع
الرضائب عىل األلومنيوم والفوالذ
هو يف مثابة إطالق أمريكا طلقات

نارية على قدميها ،وإلحاق األذى
بأنش�طة تس�تهلك ش�طرا ً كبريا ً
م�ن هذه امل�واد عىل غ�رار قطاع
الصناعة السيارات والبناء.
ولي�س الطع�ن يف ض�م الصني إىل
منظم�ة التجارة العاملية يف محله.
فهي منذ دخولها يف  ،2001دفعت
ثمنا ً أعىل م�ن مثيالتها من الدول
النامي�ة :لم يك�ن يف مقدور بكني
فرض تعرف�ات جمركية صناعية
تف�وق  10يف املئة ،وهذا متوس�ط
أدنى من نظريه يف كل من الربازيل
والهن�د وأندونيس�يا .ولك�ن حبذا
لو كانت مقارب�ة منظمة التجارة
العاملية الصني مختلفة يف مجالني:
املساعدات العامة للرشكات وبلوغ
األس�واق العامة عىل وقع تسارع
وتيرة النم�و الصين�ي .والي�وم،
تس�لط ح�ال الصني الض�وء عىل
ش�وائب املنظمة هذه ،وتحديدا ً يف
دعوة الدول الثرية إىل التزام الليونة
يف التعام�ل م�ع ال�دول النامي�ة

وإعفائها من مبدأ املعاملة باملثل يف
الحقوق والواجبات .وحني دخول
الصين منظم�ة التج�ارة العاملية
كانت بلدا ً نامياً ،ولكن حالها اليوم
محيرة .ولم يع�د املرء يع�رف إذا
كانت دولة ثري�ة فيها فقراء كثر
أم بلدا ً فقريا ً فيه أثرياء كثر .ولذا،
تمس الحاج�ة إىل إصالح منظمة
التج�ارة العاملي�ة ومعالج�ة هذه
الشائبة وغريها من الشوائب.
وأدع�و إىل عوملة غير منفلتة من
عقاله�ا .ولكنني لم أق�ل يوما ً أن
العوملة تنثر بذور الس�عادة .فهي
عملية أليمة .ويعود إىل السياسات
االجتماعية معالجة نتائجها .ويف
االتحاد األوروبي ،يوزع  45يف املئة
م�ن الناتج املحيل على الضمانات
االجتماعي�ة ،على خلاف ما هي
الح�ال يف أميركا وبريطانيا حيث
الحماي�ة االجتماعي�ة أضع�ف.
وغياب الحماية االجتماعية يفرس
جزئيا ً فوز ترامب والربيكزيت.

ويف وق�ت ينفرط عق�د مجموعة
السبع ،تشد روسيا والصني والهند
وإي�ران وجمهوريات س�وفياتية
س�ابقة أوارص منظمة ش�نغهاي
للتع�اون .ودونال�د ترام�ب يزرع
الش�قاق يف الغرب .وبلغ «كرسه»
ع�ود الغرب مبلغ�ا ً لم تع�د تقوم
ل�ه (للغ�رب) قائم�ة يف ع�دد من
املس�ائل .ففي مواجهة إيران عىل
س�بيل املثل ترشذم موقف الغرب
وتذرر وتش�ظى .والي�وم ،االتحاد
األوروبي أقرب إىل روس�يا والصني
منه إىل أمريكا .وهذا غري مس�بوق
من�ذ عق�ود .وحتى ح�رب العراق
ل�م ت�زرع مثل ه�ذا الش�قاق بني
ضفت�ي األطليس .وم�ا يرتتب عىل
الفال�ق هذا لم تض�ح معامله بعد.
فأوروبا عىل سبيل املثل قد ترسع
وترية اتفاق اس�تثمار مع الصني،
وقد تجدد الرؤية إىل مس�ائل منها
اندماج القارة األوروبية وعالقاتها
مع روسيا ،وملكية البيانات.

الفضاء
ليس مكان ًا للحرب
بيتر ويزمر
الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب
ال يفوت فرص�ة ليكرر أن األفرع
الخمس�ة للق�وات املس�لحة
األمريكي�ة ليس�ت كافي�ة .فيوم
االثنني ،أص�در تعليم�ات لوزارة
الدف�اع بإنش�اء «ق�وة فض�اء»
لتصبح الفرع الس�ادس للجيش
األمريك�ي ،قائلا« :س�تكون
لدين�ا الق�وة الجوي�ة وس�تكون
لدين�ا الق�وة الفضائي�ة ،وه�ي
ق�وة منفصلة ولكنه�ا معادلة».
ويأتي هذا بع�د ترصيح للرئيس
األمريكي يف مارس املايض ،خالل
إلقائ�ه كلمة يف محط�ة مريامار
الجوية التابعة للقوات البحرية يف
كاليفورنيا ،قال فيه «إن الفضاء
مجال لخوض الحرب ،تماما ً عىل
غرار األرض والجو والبحر».
ولكن ه�ذه فكرة فظيع�ة .أثناء
إدالئه به�ذه الترصيح�ات ،كان
ترام�ب يكرر عبارات ألش�خاص
يعرف�ون الكثير ع�ن الح�رب
ولكنه�م ال يعرف�ون ش�يئا ً ع�ن
الفض�اء .فبادئ ذي ب�دءُ ،يعترب
الفضاء «مج�اال للبرشية» ،وفق
معاهدة الفضاء الخارجي لس�نة
 – 1967التي ُتعد الواليات املتحدة
وأكثر م�ن  100بلد أعضاء فيها.
وه�ذه االتفاقية تن�ص عىل مبدأ

ٌ
مج�ال تعود
مف�اده أن الفضاء
ملكيته لنا جميعا ،وليس لبعض
الدول فقط.
ثانياً ،إن الحرب يف الفضاء خطرية
بش�كل خاص ألنها مج�ال قابل
للتل�وث عىل نحو فري�د وخطري،
إذ كلم�ا كان ثم�ة تل�وث ،كلم�ا
كان م�ن الصع�ب بالنس�بة ألي
منا اس�تخدام الفضاء .وال ش�ك
أنه م�ن مصلحة الواليات املتحدة
وبقي�ة العال�م الح�رص على أال
يصبح الفضاء أبدا ً ميدانا ً لخوض
الح�رب .ويمكنن�ا تحقي�ق ذل�ك
م�ن خالل اس�تمرارنا يف الحرص
عىل ع�دم اس�تباحته .والخطوة
املنطقية التالية تكمن يف االتفاق
على اعتب�ار الح�رب يف الفضاء
ً
ً
دولية .وقد تكون الصني
جريم�ة
وروس�يا مس�تعدتني لتأس�يس
ه�ذا املعيار الدويل ،ذلك أنه س�بق
أن اقرتحت�ا اتفاقية تحظر وضع
أس�لحة يف الفض�اء كلي�ا – وهو
مقرتح عرقلت�ه الواليات املتحدة
من�ذ عقد م�ن الزم�ن .وخالصة
الق�ول إن الفض�اء الخارج�ي
يواج�ه تهديدا ،وقد ح�ان األوان
ك�ي يحرص املجتم�ع الدويل عىل
أال يصب�ح ه�ذا التهدي�د واقع�اً.
ولهذا ،ف�إذا كان ترامب يرغب يف
أن يجعل بل�ده آمنا ،فيجب عليه
االنخراط يف هذه القضية.

انتخابات تركيا والتصدي ألردوغان
إيشيان ثارور
يف الس�نوات الثلاث املاضي�ة،
ق�اد الرئيس الرتك�ي رجب طيب
أردوغان بالده يف رحلة سياسية
مثرية بال نهاية فيما يبدو .وتحت
رعاي�ة حكومته ،ش�هدت البالد
انتخابين برملانيين واس�تفتا ًء
مثيرا ً للج�دل من�ح الرئاس�ة
الرتكية سلطات أوسع .وعمليات
التطهير التي بدأت بع�د انقالب
عس�كري فاش�ل يف ع�ام 2016
م�ا زالت تمس�ك بتالبي�ب البالد.
والح�دث الكبري الت�ايل يحل يوم
غ� ٍد األحد  24يونيو ،حني يصوت
األت�راك على الرئي�س والربمل�ان
التاليين .والرهان�ات مرتفع�ة
كم�ا كان الح�ال دوما ً بالنس�بة
ألردوغ�ان وخصوم�ه .ف�إذا
ف�از فإنه س�يضطلع بس�لطات
رئاس�ة تنفيذية موسعة أضافها

االس�تفتاء الذي ت�م القتال عليه
برضاوة عام .2017
وبع�د عقد ونصف م�ن البقاء يف
الس�لطة ،أصب�ح أردوغ�ان أهم
س�يايس ترك�ي من�ذ مصطف�ى
كم�ال أتات�ورك مؤس�س تركيا
الحديثة .لكن منتقديه يخش�ون
م�وت الديمقراطي�ة الضعيف�ة
وتعزي�ز س�لطوية رصيح�ة يف
تركي�ا .وهن�اك ع�دد كبير م�ن
املحللين ي�رون أن تركي�ا يف ظل
والي�ة أردوغ�ان تعد مث�االً بارزا ً
عىل إمكانية تراجع الديمقراطية
وإفس�اح الطري�ق أم�ام هيمنة
مسممة لألغلبية.
وأردوغان س�يايس داهية حافظ
على حكم�ه بتعبئ�ة نم�ط من
القومي�ة الدينية املثري للش�قاق
لكن�ه فاعل .ووج�ه غضبه نحو
شبكة هائلة من األعداء املفرتضني
يف الخ�ارج ب�دءا ً م�ن حكومات

غربية وجماعة كردية انفصالية
إرهابي�ة ،وانته�اء برج�ل دي�ن
عجوز يعيش منفيا ً يف بنسلفانيا.
ويس�تطيع أردوغان شن حملته
االنتخابي�ة على أس�اس س�جل
الرخاء االقتصادي والتنمية ،لكن
االقتص�اد الرتكي يرتنح بش�دة.
وي�رى «أتيال يس�يالدا» املحلل يف
رشكة «جلوبال سورس بارتنرز»
التي تتخذ من اسطنبول مقرا ً أن
«سنوات السياسات غري املسؤولة
أرضت باالقتصاد الرتكي».
وحس�ب كري�م فهي�م مدي�ر
مكت�ب «واش�نطن بوس�ت» يف
اسطنبول ،فإن زعماء املعارضة
أش�اروا أيضا ً إىل أرقام مش�جعة
يف اس�تطالعات ال�رأي تعك�س
س�أم الناخبني م�ن الرئيس بعد
س�نوات قليلة مضطربة يف تركيا
تمي�زت بتصاع�د التوت�رات مع
بعض حلف�اء البلاد يف «الناتو»

وبتصاعد االستقطاب االجتماعي
يف الداخل .هذه النتائج تشير إىل
انتصار محتمل للمعارضة ْ
إن لم
يكن يف السباق الرئايس ،فسيكون
يف الربمل�ان ،حيث يأمل�ون انتزاع
األغلبي�ة الت�ي يتمت�ع بها حزب
«العدال�ة والتنمي�ة» الذي ينتمي
إليه أردوغان.
ومتحدو أردوغان أقوى هذا العام
بفضل الرياح السياسية وظهور
تحال�ف معارض�ة يتضمن ليس
فقط اليساريني واألقليات الدينية
والعلمانيين ،ب�ل أيض�ا ً قوميني
من الجن�اح اليميني ومس�لمني
متمس�كني بالدي�ن .وخص�م
أردوغ�ان الرئيسي يف الس�باق
الرئ�ايس ه�و «مح�رم اينج�ه»
من حزب «الش�عب الجمهوري»
الوس�طى الذي ارتب�ط عىل مدار
عقود بالعلمانية الشديدة وبقمع
األقلي�ات العرقية عىل ي�د الدولة

الرتكي�ة .وعم�ل «اينج�ه» ،وهو
معلم س�ابق يف مدرس�ة ،جاهدا ً
كي يب�دد الص�ورة النمطية عنه
ويدافع عن مستقبل أكثر احتواء
للجمي�ع .وي�رى املنافس�ون أن
أردوغ�ان يعرق�ل تق�دم البلاد
بخالفات�ه مع االتح�اد األوروبي
و«الناتو» وقيامه بإجراءات ترض
بالعملة الرتكية .ورصح املرش�ح
الرئايس اإلسالمي «تمل كرم الله
أوغلو» لصحيف�ة «جارديان» أن
«السياسات التي يتبعها أردوغان
أو حكومته ال تس�اعد تركيا عىل
الوقوف عىل قدميها يف كل املجاالت
والسياس�ات تقريب�اً ،س�واء
كانت السياس�ات االقتصادية أو
الخارجية» .لكن عمر تس�ابينار
من معه�د بروكينج�ز يحذر من
أن رس�الة املعارض�ة الرئيس�ية
تقترص عىل الس�أم من أردوغان
وأنه يمثل املايض ،وأضاف« :ربما

أجدت هذه الرسالة نفعا ً لو كان
أردوغ�ان يف الثمانين من العمر.
لكن أردوغان مازال قوة يحس�ب
لها حساب رغم نقاط ضعفه».
وتجدر اإلشارة إىل أن كل األنظار
كانت موجه�ة إىل أصوات األكراد
يف انتخابات ع�ام  .2015ويمثل
األك�راد  20يف املئ�ة م�ن س�كان
البلاد ،وأردوغ�ان حص�ل على
دعم هائل ذات يوم من الناخبني
األكراد أصح�اب العقلية الدينية،
بعد أن خفف القيود عىل الحقوق
الثقافية لألكراد .لكن اس�تئناف
الصراع مع الجماع�ات الكردية
املسلحة يف تركيا وسوريا والعراق
أضعف هذا الدعم ،يف الوقت الذي
تضطه�د في�ه حكومت�ه ح�زب
«الشعب الديمقراطي» اليساري
املؤيد لألكراد ال�ذي تتهمه أنقرة
بالتواطؤ مع ميليش�يات كردية
محظورة.
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هـدى بـركـات« :بـريـد الـلـيـل» تـحـكـي خـلـل الـعـالـم
سارة ضاهر

لها أسلوب خاص يف الحياة كما يف الكتابة .قلّما تشارك يف املناسبات الثقافية ،فهي كما تقول ال ُتجيد ّ
فن «التسويق والتسوّق» .نالت جائزة العويس عىل مجمل أعمالها
الطافحة بالفقد والتيه والبحث عن معنى يف الفوىض العارمة حولها .تكتب بلغة عالية عن الشخصيات والتواريخ .واستمرّت كذلك يف رواية «بريد الليل» ،أحدث أعمالها،
بحيث طرحت قض ّية آن ّية عىل مس�توى عاملي ،هي افتقار اإلنس�ان للتواصل مع أخيه اإلنس�ان .هذه املواضيع وغريها تطرقنا اليها يف لقائنا معها ،وكان هذا الحوار:

 ++نب�دأ من جائزة العويس التي نلتها أخرياً .قلتِ
كلم�ة الفائزين ،رّ
وعبتِ ع�ن ارتباك اللحظة ،ماذا
تضيفني يف هذا الحدث؟
 صحيح ،وه�ي فعالً جائزة مقنع�ة وبريئة منالشبهات ،وتأخذ يف االعتبار مجمل أعمال الكاتب،
ولم يفز بها أي دخيل عىل األدب والثقافة بش�كل
عام .وال ت�زال جائزة العويس ،إضاف�ة إىل كونها
م�ن أهم الجوائز مادياً ،من أب�رز الجوائز العربية
معنويا ً وثقافياً .لذلك ذهبت لنيلها بكل فخر ،ولم
ً
ملتبس�ا ّ
عيل ،كم�ا من املمكن أن يكون
يكن األمر
ّ
الحال بالنس�بة اىل جوائز أخرى .كنت أظن ،ألنني
بعيدة من األج�واء االجتماعية والثقافية العربية،
أنن�ي غير معروفة بين ه�ذه األوس�اط ،كوني
ال أملك وس�ائط تواص�ل للتعاطي م�ع الروائيني
ّ
لك�ن ثمة روائيّني
العرب ،على رغم أني أقرأ لهم؛
ّ
يرس�لون يل رواياتهم ونرتاس�ل ملناقشتها .وملا ت ّم
اختياري لني�ل الجائزة فرحت كثيراً ،وأدركت ّ
أن
أعمايل مق�روءة جيداً .فابتع�ادي الجغرايف ّ
يكثف
من ابتعادي من الوسط.
 ++ولكن ،ما سبب بعدك من الوسط الثقايف؟
 الس�بب األس�اس أنن�ي ،بطبيعت�ي ،وحي�دةومستوحشة ،ومَ ن يقرأ رواياتي ال يستغرب ّأنني
لس�ت كائنا ً اجتماعياً ،فأنا ال أت�ر ّدد عىل املقاهي
وأجلس مع الزمالء ومع النقاد ،ليس�ت يل عالقات
ش�خصية معهم ،باستثناء مَ ن أعرفهم منذ زمن،
أي قبل أن أس�افر وأترك لبن�ان .لذلك ال أطلب من
ناقد أن يكتب عن رواياتي ،وال نتبادل الكتابة عن
بعضن�ا أنا وكاتب آخر .ال أنتم�ي إىل هذه األجواء
أبداً ،وكوني ال أعيش يف لبنان ،بالتايل لست عرضة
لعيشها.
 ++هل ّ
تتهمني الوسط الثقايف بتعميم هذه األجواء
التي يمكن أن تكرّس ما ُيعرف «بالشللية»؟
 ال أته�م أحداً ،ولكن هذه طبيعتي ،أعيش بعيداً،وأعمل كثرياً ،وال وقت لدي ملمارس�ة النش�اطات
االجتماعي�ة ،أنا ش�خص يحب وحدت�ه كثرياً ،وال
أرى بعدا ً اجتماعيا ً مالزما ً ملهنة الكتابة.
 ++ماذا كلفتك هذه الوحدة؟
 ش�خصيا ً ل�م تكلّفني س�وى ما أن�ا بغنى عنه،أي أنواع الش�هرة والتس�ويق املس�تندة إىل نشاط
اجتماعي صالوني...
ي�رى بعضهم أنن�ي متعجرف�ة ،ويعتبرون أنني
أبتعد منهم بسبب الرتجمات العاملية لرواياتي ،أو
الكتابة عني يف الصح�ف الكبرية مثالً ،أو حصويل

ّ
وكأنني أهتم
على الجوائ�ز واألوس�مة الرفيع�ة،
بالجانب العامل�ي أكثر من العربي ،وهذا األمر غري
صحي�ح ،ول�و كان األم�ر كذلك ،الخترت الكتابة
باللغة الفرنس�ية .أنا أعشق اللغة العربية ،لكنني
أحب الوحدة وهذا كل ما يف األمر.
 ++كيف تقوّمني حال اللغة العربية اآلن؟
زر .وصلن�ا إىل مرحلة من االنحطاط اىل درجة
 مُ ٍّ
أن الكاتب لم يعد يشعر أنه بحاجة أن يكتب بلغة
ّ
عربي�ة س�ليمة ،يف حني أن على األدب أن يصحّ ح
مس�ار اللغة ويج ّددها ،كما ّ
أن اللغة هي ما يمنح
الن�ص روح�اً .ونادرة ه�ي دور النشر التي تعيد
ّ
والكتاب أنفس�هم يأنفون ذلك
تحري�ر نص أدبي،
وال يسمحون بـ «مراجعة» ما يكتبون!
حقيق�ة ّأني كلّما ص�درت ترجمة إلحدى رواياتي
يصيبني اكتئاب ،إذ يبقى هاجيس تعديل الرتجمة
لتقريبها من العربية ،لتش�به أكثر األصل العربي،
وال أكون راضي�ة .ولكن برزت أخريا ً لفتات واعية
تهتم باللغة العربية ،وهذا رضوري ،كما ّ
أن هناك
بعض الحركات يف البلدان العربية املتمولة ،تلتفت
اىل ه�ذه اللغة ،من خلال بعض املؤتم�رات التي
تبحث يف كيفيّة دعم الرتبية وتعليم اللغة العربية،
عىل أمل أن يس�تمرّوا يف العم�لّ ،
ألن الحال لم يعد
مقب�والً ،إذ باإلم�كان إعادة تحسين كل مظاهر
االنحطاط ،م�ا عدا اللغة التي يحت�اج إعادة رفع
مستواها زمنا ً طويالً.
 ++هل عندك رؤية يف هذا اإلطار؟
 أكي�د ،أن�ا وغريي عندن�ا أفكار ،لكنن�ي ال أملكالوس�ائل ،ألنها تحتاج إىل مؤسس�ات .قارني بني
ّ
خص اللغة
أعمال مؤسس�ة مثل «الروس» يف م�ا
الفرنس�يّة ،وبين قواميس اللغ�ة العربية التي لم
تع�د مفرداتها تقن�ع الباحث أو حتى املس�تخدم
العادي بس�بب ِق َدمها وكونه�ا ناتجة من مجهود
فردي ،وهذا خطأ .هنا ال يوجد يشء اسمه مجهود
ف�ردي ،يف املقاب�ل هن�اك هدر كبري يف مؤسس�ات
كبرية ومهمة.
 ++ه�ل يضع�ون إمكاناته�م يف امل�كان الخط�أ
برأيك؟
 يضع�ون إمكاناته�م ح�ول امل�كان الصح ،ال يفصلب�ه ،ومن هنا يجب أن نبدأ .ث ّم هناك اس�تعانة
غري مفهوم�ة باألجانب فيما املطلوب هو حضور
أهل االختصاص العرب وخرباتهم.
 ++ما هي رؤيتك من أجل تطوير هذا املجال؟

 ال أستطيع االدعاء ّأن لدي رؤية متكاملة ،لكنني
ّ
املؤسس�ات الكبيرة والجدي�ة،
أع�رف إمكان�ات
ابت�داء م�ن تحدي�ث القواميس ،يعن�ي ابتداء من
تش�كيل فريق عمل كبري يش�تغل عىل القواميس
بش�كل مس�تمر ومعارص ،األمر الذي ُيس�اهِ م يف
تغذية اللغة .عندما اس�تعملت كلمة «نس�يانات»
يف رواي�ة «أهل الهوى» ،وه�ي كلمة غري موجودة
يف القام�وس ،ابتكرتها .وهذا األم�ر ليس مطلوبا ً
من ّ
الكت�اب .دخولنا العرص يعن�ي تحديدا ً دخول
لغتنا العربيّ�ة العرص ،وتقديمها وعي�ا له ...لكنّ
هذه الحاج�ة الحيوية ال يمك�ن أن تتحقق فقط
باملجهودات الفرديّة.
ّ
تصنفني هذا الك�م الهائل من الروايات،
 ++كي�ف
هل هو واقع صحّ ي أم يحتاج رقابة؟
 الرقابة غري واردة عىل أي عمل أدبي .ش�خصيّاً،أنا غري ّ
ّ
تس�مينه «الكم الهائل» من
مطلعة عىل ما
ّ
الروايات .لكنني ،من حيث املبدأ ،لست ضد النتاج
ّ
الكبريّ ،
سيش�كل تراكماً ،تنتج منه
ألن هذا النتاج
رّ
كتابة جدي�دة وجريئة ،تغي نوعيّ�ة كتابتنا ،كما
رّ
غّي�ت يف الس�ابق ال ُبعد األيديولوجي والتبشيري
والتعليم�ي يف الرواية ،حيث كان على الروائي أن
يكون مرش�داً .أعتقد ّأنن�ا انتهينا من هذا التوجّ ه
بفض�ل الكم الهائل من الكتابة .أن�ا ال أ ّدعي ّأنني
كتب ألنن�ي بعيدةّ ،
على اطالع عىل كل ما ُي َ
لكنني
أرى الزاوية اإليجابية يف الكتابة الشبابية.
 ++هل تعتقدين أن النقاد َيرَون ذلك؟
ّ
ب�أن النقاد هم املقياس ،النقد عندنا
 أنا ال أؤمنرّ
مقّص� عن رسع�ة الحرك�ة الت�ي تتط�وّر فيها
ً
الكتابة الرسدي�ة .يعني ،مثال ،هناك نقاد ما زالوا
يقيّم�ون الرواي�ة بناء على نظريّات الس�تينات.
صحيح أنها كانت حقبة مهمة جداً ،لكنها انتهت.
املجتمع�ات العربي�ة اآلن يف مكان آخ�ر ،ال نعرف
بعد إىل أين س�نصل .عندما صدرت روايتي «حجر
الضح�ك» ،انص�بّ ه� ّم النقاد ،مع األس�ف ،حول
كيف أنه من املعقول أن تكون الشخصية إيجابية
ومثليّة يف الوقت نفسه ،كما ّ
أن نقادا ً كبارا ً تح ّدثوا
عن ع�دم وجود «الش�ارع « -باملعنى الجماهريي
األيديولوجي -يف الرواية .وأنا كنت أكتب ،تحديداً،
عن شخص ضيّعته «أجواء» شارع الحرب األهليّة.
ش�عرت ّ
بأنهم يق�رأون أدب التس�عينات بذهنيّة
ً
الس�تينات .وأنا ،من األساس ،بعيدة جدا من هذه
النظري�ات النقدي�ة ،وما زل�ت .يف روايتي األخرية
«بريد الليل» اعتمدت مب�ادرات رسدية ع ّدة ،أعلم

ّأنه�ا مجازفة كبرية ،ليس كتقنيّة بل كروح رسد،
بمعنى إىل أين أذهب بهذا الرسد ،كل رواية أكتبها،
أش�عر ّ
بأنني أدخل مغامرة جديدة عىل مستويات
ُ
كثرية ،لذلك كل خمس سنوات حتى أصدِر رواية.
 ++إىل أين يذهب بك الرسد؟
 ال أدري ،يف معظ�م األوق�ات ،وأن�ا أكتب أحاولأن أس�أل الس�ؤال نفس�ه ،ألنني ،فعالً ،ال أعرف.
أب�دأ الكتاب�ة من ط�رف خيط ،أو م�ن جو معني،
أو ربم�ا تشير يل إح�دى الش�خصيات باالقرتاب
منها ،بس�ماع «صوتها» ...وسير السرد تخلقه
عملي�ة كتابة الرواية ،وليس قب�ل البدء بالكتابة.
لكنني أس�تطيع القول اآلن ،إنني عندما أُقدِم عىل
مغام�رة يف الكتابة الرسدية أدرس�ها جيّداً ،ألنني
بعد هذه الخربة ،ل�م أعد أجرّب باملعنى التجريبي
الكام�ل ،يعني ،بحس�ب س�ؤالك ،ال أك�ون أعرف
إىل أين س�أصل ،لكنني أعرف م�ا إذا كان الطريق
رّ
وأغي مس�ار يّ
نص كلّما اكتش�فت
صحيحا ً أم ال.
أش�ياء جديدة أثن�اء الكتابة .فأنا ال أش�عر بأنني
َ
مرغم�ة على الكتاب�ة ،أو باألح�رى مرغمة عىل
ّ
ّ
النرش يف مواقيت أو مه�ل محددة ،...عىل أي حال
بداي�ة الرواية تجعلني أش�عر إن كان من األفضل
االستمرار بالكتابة أو ال.
مرّة أخرى أقول إن الكتابة مغامرة كربى ال تعني
فقط الكاتب نفس�ه أو قارئه املحّل�يّ أو مجتمعه

الضيّ�ق ال�ذي يس�مع أص�داءه يف العائل�ة أو يف
املقه�ى ...وأتمنى أن يأخذ السرد الرواية العربية
م�ن املحليّة إىل العامليّة ،بعي�دا ً من الفولكلور ،وأن
ّ
ّ
ّ
س�ن
ككتاب دون
يكف الخ�ارج عن النظ�ر إلينا
الرشد ،آتني من األطراف أو كقبائل منقرضة.
ّ
تحقق معك هذا األمر؟
 ++هل
 نعم ،وأنا س�عيدة بتحقيقي ذلك .لم يعد يقرأنيالخ�ارج ،أو تت�م ترجمة أعمايل من أج�ل التنويع
األنرتبولوجي ،أو الشبق اإلكزوتيكي أو كريبورتاج
ع�ن أح�داث بلدانن�ا ،أو ليعرفوا اإلسلام ،وكيف
ً
مثلا مرّت فترة طويلة
تكتب نس�اء املس�لمني.
كانوا يرتجم�ون للكاتبات اللواتي يتح ّدثن س�لبا ً
عن اإلسالمّ ،
ألن هذا األمر يناسب السوق واألهواء
الغربية .أصبح�ت اآلن خارج ه�ذه املعادلة ،وقد
انت َب َه�ت دور النشر إىل ّ
أن ه�ذا الن�وع من األدب
قصري َ
النفس ،يتهافت القرّاء عليه لفرتة محدودة،
بع�د أي انفجار أو عملية إرهابية ...ث ّم ينرصفون
عن�ه .لذلك أدركوا أنه�م إذا أرادوا التعرّف إىل هذه
املجتمع�ات ،عليه�م أن يتعرّف�وا إىل أدب ّ
كتابه�ا
بلغتهم ،وليس ما ُي َ
كتب نيابة عنهمُ .
فهم ليس�وا
ً
فولكلورا ً وال ريبورتاجا .وقد بدأ هذا التحوّل ،وهو
أم�ر مهم ،ويجب االس�تمرار بذلك ،ونس�تحق أن
نستمر ونحافظ عىل هذه الصورة.
« ++ملك�وت ه�ذه األرض» كان�ت رواي�ة كبرية
الحج�م ،يف حني ّ
أن روايتك الجديدة «بريد الليل» ال
تتع ّدى الـ  136صفح�ة ،هل كان اتجاه التكثيف
عن قصد بسبب صعوبة األسواق الغربيّة؟
 ال أب�داً .عندما أبدأ الكتابةّ ،يتضح فورا ً االتجاه،
وأدرك الحجم الذي ستكون عليه الرواية« .ملكوت
هذه األرض» تتح ّدث عن م ّد زمني من العرشينات
حتى بدايات الحرب األهلي�ة اللبنانية ،كنت أكتب
مجتمع�اً ،ال أحد ،تقريباً ،يعرف عنه ش�يئاً ،حتى
أن�ا حفرت فيه رغم أنه مجتمعي لكنني لم أنش�أ
فيه .حجم الرواية ال أح ّدده سلفاً ،لكنني أحدسه،
ً
انطالق�ا ربّما من الطاقة الدافع�ة لعمليّة الكتابة
ونوعيّ�ة اللغ�ة الرسديّة .وقد كتب�وا عن «ملكوت
ه�ذه األرض» يف صحيف�ة «لو موند» الفرنس�ية
ً
مثلا ،أنها ليس�ت مجرّد رواي�ة ت�ؤرّخ للبنان أو
للعالم العرب�ي ومصائر أقليّاته فحس�ب ،بل هي
رواي�ة مهمّة عىل املس�توى العاملي ،من حيث ّ
إنها
عملت عىل العنارص الدينية والخرافية والتاريخية،
وسبكتها بأسلوب خاص.
 ++كيف تتقبلني تباين اآلراء حول أعمالك؟

الالئحـة القصيــرة جلـائــزة الــروايــة
العربية بالفرنسية
أعلنت مؤسسة جان لوك ال غاردير
ومعه�د العال�م العرب�ي يف باري�س
الالئح�ة الطويل�ة لجائ�زة الرواية
العربية التي تمنح كل س�نة ألفضل
رواي�ة عربية كتبت بالفرنس�ية أو
ترجمت إليها .والرواية الفائزة تحوز
جائزة مقدارها عشرة آالف يورو.

وضم�ت الالئح�ة الرواي�ات اآلتية:
«ثرواتن�ا» للجزائرية الفرنكوفونية
كوث�ر عضيمي (دار س�وي)« ،ظل
الش�مس» للكويتي طالب الرفاعي
(أك�ت س�ود -س�ندباد)« ،ش�اب
غاض�ب» للجزائ�ري س�يلم ب�ايش
(غاليمار)« ،هرة س�يكريا» للبناني

رشيد الضعيف (أكت سود -أوريان
دي ليف�ر)« ،نس�اء الكرنتين�ا»
للمرصي نائل الطوخي (أكت سود-
س�ندباد)« ،املدين�ة ترب�ح دائم�اً»
للمرصي -الربيطان�ي عمر روبرت
هاميلت�ون (غاليم�ار)« ،أجنحة يف
البعيد» للبناني جاد هالل (أليزار).

وكان ف�از به�ذه الجائزة س�ابقاً:
اللبنان�ي جبور الدويه�ي (،)2013
املرصي محم�د الفخراني (،)2014
الس�عودي محم�د حس�ن عل�وان
( ،)2015العراقي�ة إنعام كجه جي
( ،)2016العراق�ي س�نان أنط�ون
(.)2017

حمرتف جتريبي« :الفنان كاتب ًا والكاتب فنان ًا»

تح�ت عن�وان «الفن�ان كاتباً|الكات�ب
فناناً» تقيم األكاديمية الليبية املرصية
مروى ب�ن حليم محرتفا ً تجريبا ً ينطلق
عن�د الثاني�ة م�ن بع�د ظهر الس�بت،
الثالثني من الش�هر الج�اري وتتواصل
لثالثة أيام بتنظيم من «س�يال» (معهد

القاهرة للفنون الحرة).تستكش�ف بن
حليم النصوص بوصفها عملية صناعة
فنية شبيهة بالعمل عىل مادة تشكيلية
ً
مثلا أو النح�ت أو غريه�ا،
يف الرس�م
حي�ث تكون اللغة واألف�كار هي الخام
املستخدم يف حالة الكاتب.ترى املحارضة

رضورة أن يأخذ الكاتب يف عني االعتبار
استخدامات بديلة للغة خارج املسارات
األدبي�ة واألكاديمي�ة املألوف�ة ،وتخترب
فرضي�ات يف تحرير الكلمة املكتوبة من
الخلفيات واملرجعيات املهيمنة.تناقش
الكتابة ع ّدة نصوص إبداعية وأكاديمية

وفلس�فية مكرّس�ة وتق�وم بتفكي�ك
تركيبها واستكش�اف عملية بناءها يف
األس�اس ،قبل أن تصبح عمالً مكتمالً،
كما تستخدم منهجية التجريد املطبقة
يف الفن�ون البرصي�ة لتلف�ت النظ�ر إىل
س�لطة الكلمات وكيف تحم�ل داخلها

دالالت الهيمن�ة والخض�وع املتوارث�ة
ّ
متخصصة يف
فيها.بن حلي�م أكاديمية
بالدراس�ات املتعلّقة بالسلطة والذاكرة
والهوية ،واستخدام الوسائط املختلفة
يف عم�ل واحد يجم�ع الن�ص بالفيديو
والفيلم واألداء والنحت.

الـصـورة الـغـريـبـة
محمود الرحبي
«إن األشياء يف الخارج أعيان ،ويف الذهن
صور» ،محمد بن عيل التهانوي.
مس�تمتعان بالش�مس ،البذخ اإلالهي
ال�ذي يصع�ب احت�كاره ،أن�ا وأخ�ي
مس�تمتعان بالش�مس ،وبالظ�ل الذي
حفظناه ،وبالهواء الحر وبالكالم  ..أنا
وأخي.
أخ�ي يعمل مص�ورا يف قس�م التصوير
بالجامع�ة .عليه أن يجمع صورا ً كثرية
قب�ل أن نعود إىل البيت .الكامريا يف يده.
وعين�اه تنظ�ران إىل كل يشء ،وعيناي
تراقب�ان عيني�ه يف ه�ذه اللحظ�ة من
الش�مس .وحني وصلنا إىل البحر ،طلب
مني أن أصمت .بدأ ينصب شبكته التي
س�تجمد األش�ياء وتحبس�ها يف إط�ار
الصورة.
ال تتكل�م  .ق�ال يل هامس�اً .س�يأتيالغ�روب بعد قلي�ل والب�د أن يجر معه
بعض الطرائد.
الش�مس كانت أقرب مم�ا يجب ،هكذا
تفع�ل قب�ل أن تنس�حب ،تص�ب جام
نوره�ا مقرتبة من رؤوس�نا ثم تزحف
روي�دا إىل البح�ر وتغ�وص وه�ي تكرب
وتتحول إىل برتقالة.
الربتقالة  .قلت له هامساً.أرغ�ب يف طائر تحت الربتقالة .أجاب.علين�ا أن نصم�ت  .ال تش�تت تفكريي.
الطي�ور س�تمر برسعة ،الب�د أن أكون
مستعداً.

كانت إح�دى عينيه عىل ثق�ب الكامريا
و أصبع�ه متوثبة للكبس عىل الزر حني
عرب نورس عجوز ثقيل الخطى.
ضغ�ط أخي على املكبس ع�دة مرات،
وكأن�ه يصط�اد ش�يئا م�ن الس�ماء
بخرطوشة صيد .كرر الضغط وقام من
مكانه وهو يتبع مسار الطائر.
لكي تحصل عىل ص�ورة واحدة جيدةعلي�ك أن تصور مئة ص�ورة  .بعد املئة
وواحد يمكنك أن تختار.
هل ستشارك هذا العام أيضا.س�أظل أش�ارك كل عام حتى أفوز .البد أن صورة ما غريبة س�تجد طريقها.

ولكن الصور الغريبة ال تأتي بس�هولة،
ربما هي األوىل بعد األلف .صورة واحدة
فقط هو ما أبحث عنه.
يف غرفتين�ا كانت قناني امل�اء الفارغة
تت�وزع يف كل م�كان .أكثر م�ن ثالثني
قنينة فارغة تسبح يف األرض.
إق�ذف به�ا لألعىل وأن�ا أص�ور  .قالأخي.
بدأت بالقذف ،ف�كان يصوب آلته كمن
يحاول اصطيادها يف الهواء.
علي�ك أن تق�ذف به�ا جميع�ا لألعىل .يج�ب أن أص�ور جميـــــ�ع ه�ذه
القنان�ي الفارغ�ة حتى أظف�ر بواحدة

تصلح ألن تبقى.
– سأجلس كي ال ترتطم بالسقف.
إفتح فمك وأنت تقذف بها.أفتح فمي؟يج�ب أن يتالق�ى فم�ك بف�م القنينةوهي تس�بح يف الهواء .ستكون صورة
يف غاية االبتكار.
– وكيف أفعل ذلك .
– ستس�اعدنا الصدفة  .ما عليك سوى
رم�ي كل قنينة لألعىل وفم�ك مفتوح،
وأنا سأنقض عليها.
كان أخ�ي يرق�ص أمام�ي بكامرت�ه
متحف�زا ونصف وجهه مغطى بجس�د
آلت�ه .يقرف�ص ويقف�ز واقف�ا يتقدم
ويرتاجع ،وأنا أق�ذف القناني يف الهواء
وفمي مفتوح.
إفتح فمك عن آخره .عن آخره.ظ�ل أخي يزعق من خل�ف آلته الصماء
التي كانت ترس�ل رصاصاتها الضوئية
بحماس.
ولكن فجأة سمعني وأنا أخرج رصاخا
غري مفهوم من فمي .أزاح كامرته عن
وجهه ونظر إيل متعجباً.
أرشت له ب�دوري بأن فم�ي يرفض أن
ينغلق .لقد انحرف يشء ما عن مساره
يف عظ�ام فك�ي .كن�ت أطل�ق الرصاخ
يف وجه�ه دون معن�ى  .وحين تيق�ن
م�ن جدية قس�مات وجه�ي وبأنني لم
أكن أم�زح رشع يصور بحماس أش�د.
قفزت ناحيت�ه وأنا أركله ولكنه تراجع
إىل زاوي�ة الغرف�ة رسيع�ا وانقض عيل

برشقات متتابعة من كامرته.
ألم أقل لك أن الصدفة ستساعدنا.هددت�ه بفتح ب�اب الغرف�ة وأنا أرصخ
بأعىل صوتي.
كن�ت يف س�يارته باتج�اه مستش�فى
الجامعة ،وق�د أطلق إش�ارات الخطر.
كان يصارع ضحكته أو فرحه .بدوري
حين رأيت وجه�ي من املرآة العاكس�ة
ش�عرت بابتسامة ترتس�م عىل محياي
دون أن تظه�ر ،ث�م أطلق�ت ضحك�ة
مش�وهة ،فتش�جع أخ�ي للضح�ك.
اكتشفت أن الفك الداخيل هو من يعطي
معن�ى لي�س للكالم فق�ط إنم�ا كذلك
للضحك .كان ضحك�ه واضحا ،يف حني
بدا ضحكي خش�نا أشبه بلهاث وحش.
وعند الطوارئ حني س�ألنا العس�كري
ع�ن مقصدنا ،كان أخي يشير إيلّ وهو
يتصن�ع نربة جادة .أرس�ل العس�كري
نظرتين حائرتني ناحي�ة فمي املفتوح
عن آخره.
هبطنا راكضني ناحية قس�م الطوارئ
وأنا أوزع وجهي ذو الثقب الواسع عىل
كل من أراه أمامي .كانت الحالة غريبة
بحيث بدت غري ذات أهمية ألحد.
لبس الطبيب قفازين وأدخل إبهاميه يف
فمي وضغط عىل فكي الس�فيل .وحني
اس�توى األم�ر خل�ع القفازي�ن وقذف
بهما إىل بطن سلة املهمالت.
ويف طري�ق الع�ودة درب�ت إبهامي عىل
تقلي�د الطبيب .بدا األمر س�هالً .وأخي
قال – :ستصبح مشهوراً!

 أن�ا مغ�رورة بكتابت�ي ،عندم�ا ال تعجب بعضالناس ،أقول ،بفرح ،هذا يعني ّ
أن الرواية ممتازة،
ومتق ّدمة عىل زمنه�ا .وأنا بغنى عن بعض النقاد
الذي�ن يكتب�ون بس�طحيّةُ ،
وهم بذل�ك يعرّضون
مقاله�م للنقد ولي�س الرواية ،فيك�ون املقال هو
الس�يئ وليس�ت الرواي�ة س�يئة .وأنا أع�رف هذا
األم�ر جي�داً ،وأجرؤ عىل ق�ول هذا ال�كالمّ ،
ألنني
أقرأ كثيراً ،أقرأ الرواي�ات العاملي�ة املتق ّدمة ،ذات
املستوى الرفيع ،وأراقب أين وصلت ،فأشعر ّ
بأننا
مظلومون جدا ً عىل صعيد نقد نتاجاتنا.
 ++ه�ل رّ
يعب الربي�د يف روايتك األخيرة عن فكرة
التحوّل الذي يحدث يف العالم ،حيث فقدنا التواصل
مع بعضنا كبرش؟
 هو رمز. ++هل أمان الشخصيات هو يف الالمكان؟
 ال يوجد أمان ،لك�ن ،أحيانا ،يكون القلق مغذيّا ًللكتابة ،ليس القلق باملعنى اليومي ،بل أن تشعري
بأن�ك ما زل�ت تبحثني ،ما زلت غير مقتنعة ،غري
مرتاح�ة ،تطلبين م�ن الكتاب�ة أن تبح�ث معك،
تحاول أن تكتشف شيئا ً معك .أنا ال أكتب بسعادة
علي أي ح�ال .ه�و مزيج م�ن حزن قلِ�ق بقالب
جم�ايل .فالكتاب�ة تجعلك تأخذين ،بش�كل ج ّدي،
غضبك وقلق�ك ،لتس�تعيني بش�خصيات روايتك
لتحف�ري أبع�د ليتس�اءلوا عنك أس�ئلة ،أنت غري
معرّضة حتى تتساءليها .أنا حياتي بسيطة جداً،
أما شخصياتي فهم إما مجانني أو غري طبيعيّني،
أو مرشدون يف األرض ...ما ّ
يدل عىل ّ
أن هذه امليول
هي ميول القلق.
 ++وملاذا الليل؟
 حقيقة ،لدي صعوبة يف اختيار العناوين .اخرتتالليل ّ
ألن الش�خصيات تنتهي أمام نافذة تنظر إىل
الليل ،إىل السواد الذي ال نرى منه شيئاً.
 ++يعني أن رؤيتك سوداوية للمستقبل؟
 ال أتح ّدث هنا عىل املستقبل ،بل عىل رؤية الواقعالذي نعيش�ه .معناه ّأننا ال نرى ،عىل األرجح هي
س�وداويةّ ،
لكنني ال أحب الكلمة ،وربما أرى أنها
ّ
عمى أكث�ر منها س�وداويّة .أي أنن�ا إىل هذا الحد
ال نرى ،وال نس�تطيع أن نح ّدد م�ا نريد ،أن نتأمل
ّ
مخططّ ،
ألننا ال نفهم العالم الذي
الغد ،ليس لدينا
نعيش فيه لنقول هذا أملنا بالــــغد ،هذا حلمنا.
انكرسنا ،وأصبح ما فاتنا أكرب بكثري ممّا ننتظره
ونح�ن ال نس�تطيع أن نخرق�ه أو حت�ى أن نراه،
هناك عـــمى ،هناك سد ،هناك حائط.

االنفالت من رشانق اجلسد
سمية العبيدي

خلعت ثوبي البايل
مزقت حبايل
فأنا أطفو أطفو
كريشة غادرت صدر طائ ْر
حلم
تتلوى يف رقصة ٍ
ْ
ورقية هجرت راحة طفل رخوة
أسمو كطائرة
أرسم يف صفحات االفق
مخلوقات ما كانت يل مرئية
ارسم رائحة الوردة والوردة
ُ
ْ
تعبث
تبحث..
وأصابعي تلمس ذكرى منسية..
أكتب شعرا أخرض …
ُ
الرقيب
ال ليشطبه
وأمسح بأنملتي ضفائري الظامئاتِ اىل غدر الكوثر
أسمو فوق جراحي
أسمو خلف قضباني الكانت ذهبية
فراشة غادرت رشانق الجسد
وحققت ألف امنية منسية
أمتطي جياد الريح
كفرسان عصور مخملية
يصفعني مازحا خيط ريح ٍ
يمرح يف حقل الفرح املتنامي معي
كطفل يف دوامة
أنا والدوامة طفالن بال أقمطة ٍ
بال مغنطة تجذبنا اىل واد مُ ْ
رمل
ُ
الرعب
أو نحو صخور يوثقها
فتمكث يف خدر جبيل  ,سجن أبدي
ال تنطق ال ترشب ال تأ …
خلعت الجسد البايل
َ
ُ
وقطفت من قائمة اإلحباط ُحمّاي  ..سعايل
انفلتت عرباتي بال ُل ِجم
اىل األبدية
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شريين عبد الوهاب حتسم معركتها مع زياد برجي
ش�هد حفل الفنان�ة املرصية شيرين عبد
الوهاب واللبناني زياد برجي الذي أقيم قبل
ساعات يف الكويت رصاعا ً من نوع خاص،
حي�ث حس�مت شيرين األم�ر لصالحها.
فقد ب�دأ الخالف بني الثنائ�ي عندما طرح
زياد برجي بوسترا ً مغايرا ً عن املعتمد من
قبل الرشك�ة املنتجة للحف�ل ،ووضع فيه
صورت�ه بحجم أكبر من شيرين ،ما أثار
غض�ب األخرية التي أرصت قبل بدء الحفل
بس�اعة على أن تبدأ هي األمس�ية عىل أن
يختتمها زياد لتضعه أمام اختبار لشعبيته
يف الكوي�ت ما ترتب علي�ه رحيل الجمهور
عقب وصلة شريين فاضطر زياد الختصار
وصلته والختام مبكراً.وأقيم الحفل برعاية
وحضور الشيخ دعيج الخليفة بينما .قدم
فقرات�ه املذيع صالح الراش�د وم�ن إنتاج
رام�ي عمران .وهي من املرات القليلة التي
يتس�م فيها حف�ل غنائ�ي بدق�ة التنظيم
عىل مس�توى دخ�ول الجمه�ور وااللتزام
باألماك�ن املخصص�ة له�م .وب�دأ الحف�ل
يف تم�ام الع�ارشة والنص�ف تقريب�ا ً حيث
مأل الجمه�ور القاعة ع�ن آخرها .يف حني
تفاجأ الجميع بأن الظهور األول س�يكون
للفنانة شيرين عبد الوهاب خصوصا ً وأن

األغل�ب توقع أن تختتم ه�ي الحفل بحكم
جماهرييته�ا الكبيرة .ولكنه�ا آث�رت ـن
تبدأ لتبحر مع الحضور عىل مدار س�اعتني
يف غياه�ب الط�رب األصي�ل وتنتقل بخفة
كالفراش�ة بني أغنياتها القديمة والجديدة

لتع�رج على الط�رب األصي�ل وتنتقي من
أعمال زمالء لها.أطل�ت عبد الوهاب عقب
مقدم�ة مميزة م�ن املذيع صالح الراش�د
عىل وق�ع أنغام أغنية « ان�ا كتري « قبل أن
تخاطب الجمهور قائلة « سعيدة بوجودي

بينكم يف الكويت استشعر حماس وتفاعل
وأج�واء احتف�االت فرباير  ،أح�ب الكويت
وأهلها وادعو الله أن يطمئنكم عىل الفنان
القدير عبد الله الرويشد « لريد لها الحضور
التحية بأحس�ن منها ويردد اسمها لتضج
القاع�ة بالتصفيق .وال تملك شيرين أمام
هذا التقدير إال االبتسام لتميض يف جدولها
املزدح�م بأجم�ل األغنيات وهو ف�ن قائم
بحد ذاته أن يعي املطرب ماذا يختار وكيف
يمزج بين أعمال ت�ريض جمي�ع األذواق.
فتخت�ار أغني�ة « متعت�ذرش» .ويف خضم
التفاعل الكبير معها من الجمهور تداعب
شريين متعهد الحفل قائلة» املتعهد كسب
كتري اليوم ما ش�اء الله عدد الجمهور كبري
« .ثم تستكمل عبد الوهاب وصلتها وتشدو
ب�ـ» عىل ب�ايل» ومنه�ا إىل أغني�ة « حالوة
الدني�ا « وهي ترت مسلس�ل يحمل االس�م
وم�ن اللون الرومانسي إىل اإليقاع الرسيع
تنتق�ل الفنان�ة املرصية لتش�دو بـ» مش
بتاعت الكالم ده « ث�م تنتقي من أعمالها
« براج�ع نفيس» و» انا يف الغرام «.وتميض
النجمة املرصية يف جدولها وتش�دو بأغنية
« معقول أنس�اك» ومنها إىل « مشاعر» ثم
تختار من أعم�ال الفنانة القديرة فريوز «

نس�م علينا الهوا» لتلهب حماس الجمهور
قب�ل أن تختار من أرش�يف الصوت الدافئ
نج�اة الصغري أغني�ة « اما ب�راوة» وتعود
شريين إىل أعمالها وتغني « جرح تاني» ثم
« انا مش خايفة من حاجة» و « أيه يعني»
و « كن�ت بقول» وتضي�ف « مبتفرحش».
ويميض الوقت والجمهور عىل وترية واحدة
م�ن الحماس وتقدم له�م « انا مش مبينة
له» ثم « أمنتك عليه» ثم أغنية « منس�يه «
من مسلسلها « طريقي».
وم�ا ه�ي إال دقائ�ق حت�ى اعتلى الفنان
اللبناني زياد برجي املرسح يف وقت بدأ فيه
الحضور يف املغادرة .ولم يتبق يف القاعة
إال العشرات فقط ليقدم زي�اد وصلة
مدته�ا  45دقيقة تقريباً ،قدم خاللها
مجموعة من أغنيات�ه املعروفة عند
الجمه�ور منه�ا « انا قلب�ي عليك «
و «ي�ا غ�ايل علي» و « كلمة حلوة
وكلمتني « و نيايل فيك» و ينتقي
م�ن أعم�ال الفن�ان القدي�ر
ج�ورج وس�وف اغني�ة «
بيحس�دوني علي�ك» قبل
أن يختت�م وصلت�ه ب»
شو حلو».

كارال حداد :أحرض برناجم ًا
يشبهني!
أعلنت مُ ق ّدمة الربامج كارال ح ّداد ّ
أنها يف صدد ّ
التحضري لربنامَ ٍج س ُيعرض
عىل شاشة الـ»ام تي يف».
س�يكون ترفيهيًّا ،فيه الكثري من ّ
ُ
الضحك،
الربنامج
الفن واأللعاب ،وقالت« :هذا هو ّ
ّ
النوع
املوسيقى،
ُ
ُ
الّذي ُي ُ
شبهني .أنا أحبّ برامج املنوّعات وننتظ ُر
ت َبل�وُر الفك�رة وموع�د ع�رض الربنامج عىل
ّ
الشاشة ،عىل أن يرتافق والربمَ جة الجديدة يف
ُ
الخريف املقبل».
أمّ ا عمّا إذا كانت ُتتابع مباريات كأس العالم
بك�رة القدم ،فلفتت إىل ّ
أنها ُتش�جّ ع الفريق
اإلس�باني ،ممازح�ة« :م�ا يف ش�بّ بش�ع
ّ
بإسبانيا».

أش�ادت النجم�ة نرسي�ن طافش
باليوم األول لقيادة املرأة للس�يارة
يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية،
وقالت نرسين يف تعليق نرشته عرب
صفحتها الرس�مية عىل «فيسبوك»
 « :اليوم مهم ج ًّدا للمرأة الس�عودية
ول�كل النس�اء يف كل م�كان ..الي�وم
بدأت الس�يدة الس�عودية قيادة سيارتها
 ..ألف مربوك لكل النس�اء السعوديات عىل
اكتس�ابهم ّ
حقه�م املكتس�ب يف القيادة،
وألف مربوك الرخص».
وعلى الصعيد الدرامي كانت نرسين قد
غاب�ت عن املوس�م الرمضان�ي ،2018
بع�د اعتذارها عن املش�اركة بأكثر من
عمل للموس�م املايض ،فيما لم تعلن عن
مش�اريعها الدرامي�ة ملوس�م  2019لغاية
اآلن ،حيث من املتوقع أن تطلق أغاني جديدة
خلال الفرتات املقبلة ،بعد أن أطلقت أغنية «إلاّ
مع�ك» قبل ح�واىل االربعة أش�هر ،وقبلها كانت قد
ّ
أطلقت أغنيتي «  123حبيبي» و»متغيرّ
عيل» .

حممد رمضان متهم برسقة أغنية
فوجئ املطرب الشاب مصطفى حجاج،
بأغني�ة محمد رمض�ان الجدي�دة التي
تحم�ل اس�م «نمبر وان» ،يغنيه�ا عىل
طريقة أغان�ي املهرجانات ،وهي نفس
األغني�ة الت�ي كان قد غناه�ا مصطفى
حجاج مع محمد رمضان خالل أحداث
مسلسل «نرس الصعيد «.
األم�ر ال�ذي أس�توقف مصطف�ى كث ً
ريا
حتى عاد لرشكة nj music production
املنتج�ة لألغني�ة لصاحبه�ا املنت�ج
ومهن�دس الص�وت هان�ي مح�روس
ال�ذي يتواج�د مع�ه يف لبن�ان اآلن م�ن
أج�ل التحضري لبع�ض األعم�ال الفنية

ليىل إسكندر حامل يف طفلها األول
أعلنت الفنانة ليىل إس�كندر عن حملها
يف طفله�ا األول م�ن زوجه�ا الفن�ان
الس�عودي يعق�وب الفرح�ان ،لتنه�ال
عليه�ا التعليق�ات على حس�ابها على
انستقرام فور إخبار محبيها بهذا الخرب
السعيد.
ليلى إس�كندر أعلن�ت حمله�ا يف صبي
من خلال صورة ظه�رت فيها وبطنها
منتفخ�اً ،وعلق�ت قائل�ة« :يوس�ف بن
يعق�وب الفرح�ان الغامدي...ش�كرا يا
الله».

وتفاعل محبو ليىل إسكندر معها بشدة،
لتنه�ال عليها عب�ارات التهنئة والدعاء
له�ا وللصغير أن يكون بصح�ة جيدة،
وأن تنعم أرستها بالسعادة.
وكانت ليىل إس�كندر أعلنت زواجها من
يعقوب الفرح�ان يف عام  ،2015بعد أن
تزوج�ا رسا ً يف عام  ،2013وعن الس�بب
الذي دفعها إلخفاء الزيجة عامني ،أكدت
بدوره�ا إننا يف مجتمع رشق�ي والقرار
يكون يف ي�د الرجل ،بخالف إنها ال تحب
أن تتح�دث ع�ن حياتها الش�خصية يف

اإلعالم ،بحسب النرشة الفنية.
ونقلت ليىل إسكندر إقامتها يف السعودية
بلد زوجها الفنان يعقوب الفرحان منذ
عدة أش�هر ،وأصبحت تحيي العديد من
األعراس هناك.
الجدير بالذكر أن ليىل إس�كندر كشفت
عن اعتناقها اإلسلام ،وذل�ك من خالل
س�ؤال وجه لها عرب فيديو «اليف» عىل
انستقرام ،وذلك بعد أن تم تداول صور
له�ا بكثافة وهي ترتدي الحجاب مع
زوجها يف السعودية.

أول تعليق من نرمني الفقي بعد حصوهلا
عىل الرباءة

حصلت الفنان�ة نرمني الفقي عىل حكم
بالبراءة من تهمة النص�ب عىل مواطن
خليجي وعدم وفائها بالزواج منه .وهي
التهم�ة الت�ي واجهتها نرمين منذ عدة

أس�ابيع رغم محاولتها املستمرة لنفيها
.
وبعد حصولها عىل الحكم مبارشة كتبت
الفنانة الشهرية عرب حسابها عىل موقع

التواص�ل االجتماع�ي في�س بوك
»:أتق�دم بجزيل الش�كر والعرفان
لألستاذ ارشف عبد العزيز املحامي
بالنقض لتحقيق�ه النجاح الباهر
يف القضية املقام�ة بالباطل ضدي
وأقدر جهودك فأنت أهل للشكر ».
وكان أح�د االش�خاص ق�د تق�دم
بدع�وى قضائي�ة ض�د الفنان�ة
نرمني الفقي يتهمها فيها برفض
رد أم�وال حصل�ت عليه�ا منه يف
صورة حواالت بنكية ومجوهرات
وإكسس�وارات ومالب�س ،تصل
قيمتها ل�ـ  8ماليين جنيه ،أكد
ان�ه قدمه�ا لها يف إط�ار وعدها
له بال�زواج ،لكنه�ا تنكرت لهذا
الوع�د وتوقف�ت ع�ن ال�رد عىل
مكاملات�ه بمج�رد حصولها عىل
املبلغ املايل.

أصالة لـ نوال الكويتية :تستحقني أن تدخيل التاريخ
علق�ت الفنان�ة أصالة عىل فيدي�و قيادة ن�وال الكويتية
ّ
«بتستحقي تدخيل
لس�يارتها يف شوارع الرياض بقولها:
التاريخ يا رائعة» .وكتبت «صوال» كما يناديها أصدقاؤها
هذا التعليق ،عرب حسابها عىل موقع التغريدات القصرية
«تويرت».
وكانت نوال قد نرشت فيديو
لها أثناء قيادتها الس�يارة يف
ش�وارع الرياض ،وبجوارها
سالم الهندي املدير التنفيذي
لرشكة روتانا ،وعلقت قائلة:
ّ
إن نوال هي أول فنانة كويتية
تق�ود س�يارتها يف ش�وارع
اململك�ة العربية الس�عودية،
وكان ذل�ك عق�ب الب�دء يف
تنفيذ ق�رار الس�ماح للمرأة
بقيادة الس�يارة يف ش�وارع
اململكة مبارشة ،حيث أحيت
ً
ناجحا يف
نوال حفلاً غنائيًّ�ا

الرياض ،قدمت خالله مجموعة من أبرز أغانيها التي
تفاعل معها الجمهور.
أن أصال�ة ً
ُيذك�ر ّ
أيضا أحي�ت مؤخرًا حفًل�اً غنائيًّا يف
اململكة العربية الس�عودية بصحبة كارمن س�ليمان،
وقدم�ت كل منهم�ا
مجموع�ة م�ن أش�هر
أغانيه�ا ،وداعب�ت أصالة
كارمن عىل املرسح مؤكدة
ً
رشيقا،
أنها تمتلك جس� ًدا
وأضاف�ت أصال�ة أنه�ا
حاولت الحصول عىل جسد
مماث�ل لكنها فش�لت رغم
امتناعها عىل األكل تمامً ا.
ونشرت بعده�ا كارم�ن
ص�ورة تجمعهم�ا س�ويًّا
على املسرح ،وكتب�ت
عليه�ا أنه�ا ترشف�ت
بلقاء أصالة.

هن�اك ،ليخبره «ب�أن رمض�ان أصدر
أغني�ة جديدة بنفس إس�م أغنيتنا التي
شاركنا بها خالل أحداث مسلسل «نرس
الصعي�د»؛ مم�ا أده�ش املنت�ج هان�ي
مح�روس بحس�ب بي�ان صحفي صدر
ع�ن املكت�ب اإلعالمي للمطرب الش�اب
مصطفى حجاج.
أغني�ة «نمبر وان» الت�ي غناها حجاج
خلال لحظ�ة القب�ض على «زلط�ة»
بمسلس�ل «نسر الصعي�د» كان�ت ق�د
ً
نجاح�ا كبيرا ً حي�ث حقق�ت
حقق�ت
مش�اهدات اقرتبت من املليون مشاهدة
خلال  9أيام فق�ط من طرحه�ا داخل

نرسين طافش
حتتفي بقيادة
املرأة للسيارة

أحداث املسلسل ،ليقرر بعدها
املنت�ج هاني مح�روس طرح
األغنية بش�كل خاص خلال إجازة
العي�د .وبحس�ب البي�ان ذات�ه فإن
املط�رب مصطف�ى حج�اج يتواجد
حاليا ً بصحبة املنتج هاني محروس
بلبن�ان للتحضري لعدد م�ن األعمال
الفني�ة الجديدة والحفلات لكنه لم
يتحدث مع رمض�ان حتى اآلن حول
األغنية الجديدة التي طرحها املطرب
الش�اب وحققت نس�بة مش�اهدات
عالي�ة خلال الـ 24س�اعة األوىل من
عرضها عىل قناته عرب يوتيوب.

فنانة تشن هجوم ًا عىل سالف فواخرجي!
هاجمت الفنانة منة فضايل الفنانة سلاف
فواخرجي بعد ترصيحاتها املفاجئة ،بشأن
الوس�ط الفني املرصي وما كان سيحدث فيه
لو كانت استقرت يف مرص.
وعلق�ت من�ة فض�ايل بكلم�ات قوي�ة على
ترصيحات سالف فواخرجي لتقول« :برصاحة
سقطتِ من نظري ،الفن الراقي الفن املرصي،
واحنا كممثلين مرصيني نمتل�ك فنانني كتري
متمتلكه�وش ،وماتنس�يش إن معرف ِتك كانت
من مصر ،بس احن�ا اليل بنعمل يف نفس�نا

كده ،وبنس�مح إن ّ
أي ح� ّد يهني فنانني مرص،
وعمومً ا مرص طول عمرها بتنجم أي حد حتى
ل�و كان كومب�ارس ،يا ترى إي�ه رأي املنتجني
واملخرجني وزمالئي الفنانني والنجوم ،خسارة
سالف كنتِ بحرتمِ ك».
ويب�دو أن البع�ض نص�ح منة فض�ايل بحذف
املنش�ور ،وهذا ما وقع بالفعل ،إال أن كلماتها
ت�م تداوله�ا عىل نط�اق واس�ع ،خاص�ة وأن
البعض انصدم من ترصيح سالف فواخرجي.
وكانت سالف فواخرجي كشفت خالل لقائها

يف برنام�ج «عرب وود» ،إنه�ا لو كانت مقيمة
يف مصر ول�م تنقطع ع�ن العم�ل يف هوليوود
الرشق منذ  7سنوات ،لكانت أجلست الفنانات
املرصيات يف املنزل ،عىل حد تعبريها.
وعلى الرغ�م أن سلاف فواخرج�ي أك�دت يف
حواره�ا ،إنه�ا ال تقص�د أن تبدو مغ�رورة يف
كالمه�ا ،إال أن البع�ض وج�د أن ترصيحه�ا
مس�تفز وليس يف محل�ه إطالق�اً ،بينما دافع
محبوه�ا عنه�ا مشيرين إىل أن التعبير ربما
خانها.

ميغان ماركل تدفع رضيبة امللكية

اضط�رت ميغ�ان م�اركل Meghan
 Markleاىل تودي�ع طبقه�ا املفض�ل بعد
أن أصبحت أمرية ودوقة ساسكس ،وبات
عليه�ا اإللت�زام بسياس�ات العائل�ة املالكة
الصارمة حت�ى يف املاكوالت ،حيث أن قواعد
القرص تقيض بعدم تن�اول أي من املأكوالت
البحري�ة ،وهي الوجبة الت�ي كانت مفضلة
لدى ميغان.
ورشح بتل�ر غران�ت ،مدي�ر بروتوك�والت
القرص امللكي ،هدف ما تنص عليه سياس�ة
عدم تناول أعضاء األرسة املالكة للمأكوالت
البحرية.
وق�ال غران�ت إن ع�دم تن�اول املأكوالت
البحري�ة خط�وة معقول�ة ورضوري�ة
ج�داً ،متابعاً« :نحن ال نريد ألي فرد من
العائلة املالكة أن ُيصاب برد فعل خطري
ناتج عن التس�مم الغذائ�ي ،خاصة إذا
كان يف جولة خارج البالد».
وأوضح أن�ه إىل جانب عدم تناول املحار
وأصناف املأك�والت البحرية فإنه أيضا ً
ُيحذر عىل أعضاء العائلة امللكية تناول
الكبد.

وكان األمير هاري طلب مرة أن يتناول لحم
الكبد لكن أن�درو فراكهارس�ن ،مدير منزل
كالرنس هاوس ،الذي يعد واحدا ً من أش�هر
القص�ور امللكية يف بريطانيا بأكملها ،واملقر
الرئيسي إلقامة ويل العه�د الربيطاني األمري
تش�ارلز ،أجابه بأنه ينفذ القاعدة الصارمة
التي تنص عىل أن الطهاة ال ينبغي لهم رشاء

الكبد.
وكانت ميغان رصحت سابقا ً أن بينها وبني
األكل البح�ري عالق�ة عش�ق ال تنتهي ،وأن
اليوم املفضل بالنس�بة لها ه�و ذلك املمتلئ
بالغذاء الش�هي واملتن�وع بمختلف أصناف
املأك�والت البحري�ة ،لكنه�ا الي�وم أصبحت
محرومة من هذا الطبق.

وائل جسار يرد الصاع صاعني ألحالم!
رد الفن�ان وائل جس�ار عىل هجوم الفنان�ة أحالم عليه
بطريقت�ه الخاص�ة ،عندما حل ضيف�ا ً يف إحدى فقرات
برنامج «عرب وود» ،وسأله املذيع عن خالفه معها.
ورد وائل جس�ار عىل املذيع الذي سأله عن أحالم قائالً:
«مني أحالم ديه؟» ،ثم أوضح إنه لن يتحدث عنها ألنها
ال تتح�دث عن زمالئها بش�كل راقي ،له�ذا لن يتطرق
لل�كالم بخصوصه�ا .وأضاف وائل جس�ار إن�ه يف حالة
لو أحلام ال تعرف�ه ،فهو اآلخ�ر ال يعرفه�ا وال يراها
م�ن األس�اس .وكانت أحلام تحدث�ت بوضوح عن
أزمتها مع وائل جس�ار ،خلال وجودها يف برنامج
«مجموعة إنس�ان» ،حيث قال�ت إنها عندما علقت
على كالم منتق�دي «ذا فوي�س» ،كان كالمها لكل
الناس الذي�ن لم يبدوا إعجابهم باملوس�م الرابع من
الربنامج ،وليس وائل جسار هو املقصود فقط.
وب�دأت األزم�ة بين وائل جس�ار وأحلام ،عندما علق
األول على األصوات املوجودة يف املوس�م الرابع من «ذا
فويس» ،كاش�فا ً أن املواس�م الس�ابقة من الربنامج
ٍ
كانت تضم أصواتا ً أفضل.

وبس�بب تعلي�ق وائ�ل جس�ار على أص�وات برنام�ج «ذا
وفوي�س» ،وجهت أحالم رس�الة عىل اله�واء دون أن تذكر
اس�مه ولك�ن أمل�ح الكثيرون إنه املقص�ود ،لتق�ول له يف
أح�د العروض املبارشة« :الزم تنضف أذنك عش�ان تس�مع
األصوات».
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جرييرو يتمنى اللحاق بمونديال
2022

عضو باحتاد الكرة :عقوبة درجال
كانت مفاجئة لنا
المستقبل العراقي  /متابعة

قال عض�و في االتحاد العراق�ي لكرة القدم،
ان العقوب�ة الص�ادرة م�ن لجن�ة االنضباط
ضد المرشح الس�ابق لرئاسة االتحاد عدنان
درجال “كانت مفاجئة”.
وكانت لجنة االنضباط في اتحاد الكرة قررت
الخمي�س الماضي حرمان عدنان درجال من
مزاولة العم�ل االداري لمدة خمس س�نوات
وفق المادة  ٢١-٨٠-٧٩من الئحة العقوبات.
وقال علي األس�دي ان “عقوبة درجال كانت
وف�ق ق�رار لجن�ة االنضب�اط وكان اص�دار

بغداد /المستقبل العراقي

العقوبة مفاجئ لالتح�اد الن قرارات اللجنة
ال تدخل المجلس التنفذي لالتحاد”.
وأض�اف ،ان “االعتراض�ات باالنتخاب�ات
والطع�ن فيها أمام القضاء باتت أمرا ً طبيعيا ً
في ه�ذه العملي�ة الديمقراطية ،لك�ن الدليل
عل�ى نزاهة االنتخابات هي الفارق البس�يط
باالصوات بين بعض المرشحين”.
وأش�ار األس�دي “تفاج�أت بطل�ب درج�ال
لالتح�اد اآلس�يوي بحرمان أعض�اء االتحاد
م�دى الحي�اة م�ن العم�ل االداري ،والبعض
طالبونا بأول يوم بعد االنتخابات باالستقالة
الجماعية”.

أع�رب باول�و جيريرو ،نجم وقائ�د منتخب بيرو ،ع�ن أمنيته بالمش�اركة مجددا في
بطولة كأس العالم ،بعدما ش�ارك هذا العام في المونديال األول له في مس�يرته ،وهو
يناهز من العمر  34عاما.وقال جيريرو قبل مباراة بيرو األخيرة في مونديال روس�يا
 2018أمام أس�تراليا الي�وم الثالثاء “ال أعرف إذا كانت هذه ه�ي مباراتي األخيرة في
المونديال”.وأضاف الهداف التاريخي لبيرو “أشعر بأنني قادر على اللعب ،في إشارة
لمونديال  ،2022حيث سيبلغ آنذاك  38عاما.

قدم مييس تؤجل رحيله
عن املنتخب األرجنتيني

سان جريمان يستهدف
مدافع بايرن ميونخ
المستقبل العراقي /وكاالت
ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة ،أن نادي
باري�س س�ان جيرمان الفرنس�ي،
يهت�م بالتعاق�د م�ع مداف�ع بايرن
ميون�خ األلمان�ي ،خلال فت�رة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة “بيلد” ،فإن نادي
العاصمة الفرنس�ية ،يستعد لتقديم
 60ملي�ون يورو ،للظف�ر بخدمات

حتديد موعد قرعة دوري الكرة للفئات
العمرية اخلاصة بأندية بغداد

جي�روم بواتين�ج ،م�ن أج�ل
تدعي�م خط الدف�اع ،بالتعاقد
مع الدولي األلماني.
وس�يكثف باري�س س�ان
جيرم�ان ،مفاوضات�ه ف�ي
الفترة المقبلة ،من أجل حسم
الصفق�ة لصالحه ،نظ�رًا لوجود
اهتمام قوي به ،من قبل مانشستر
س�يتي اإلنجلي�زي ،وال�ذي يقوده
فن ًيا ،اإلسباني بيب جوارديوال.

العراق يشارك
بدوري ابطال آسيا املقبل

بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت لجنة المسابقات التابعة التحاد الكرة موعد اقامة قرعة الدوري العراقي لكرة القدم الممتاز
والدرجة االولى لفئة الش�باب والخاصة بمحافظة بغداد تولد  1999-2000-2001منتصف شهر
تموز المقبل في مقر اتحاد الكرة .
واش�ار بيان العلام الكرة انه من” المق�رر ان تقام قرعة ال�دوري العراقي لفئة الناش�ئين تولد
 2002-2003ولفئة االش�بال تولد  2004-2005للدوري الممتاز ودوري الدرجة االولى في الثالث
من شهر تموز المقبل في مقر اتحاد الكرة”.
وكانت لجنة المسابقات أصدرت عددا من التعلميات الخاصة بإقامة منافسات دوري الكرة للفئات
العمرية والتي تخص إلية المشاركة والعقوبات على االنديـة المخالفة في حالة حدوثها.
يذك�ر ان اتحاد ك�رة القدم قد أعلن في وقت س�ابق عن اقامة بطوالت الفئ�ات العمرية من جديد
لتطوير القاعدة الرياضية واالهتمام بش�كل جدي من خالل التعاون التام مع االنديـة المش�اركة
في المنافسات .

الرصيب ميرتوفيتش يتحدى
نجوم الربازيل

بعد الجدل الذي أثارته مباراته أمام سويسرا،
يرغب المنتخ�ب الصربي ،في العودة مجددا
لص�ب تركيزه في مبارياته في بطولة كأس
العال�م  2018بروس�يا ،وتحقي�ق المفاجأة
األكب�ر ،بإقص�اء المنتخ�ب البرازيل�ي م�ن
المنافسات.
وقال مهاجم صربيا ،ألكسندر ميتروفيتش،
قبل مواجهة بالده البرازيل ،األربعاء المقبل
“أي فري�ق يمكن�ه الفوز عل�ى اآلخر ،نحن

يصر النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،على أال تكون مباراة
منتخ�ب بالده أمام نيجيريا غدا الثالثاء ،في بطولة كأس
العالم  2018بروسيا هي آخر مبارياته بقميص منتخب
“التانجو”.
وستحدد مباراة اليوم التي تعد بمثابة نهائي للمجموعة
الرابع�ة لموندي�ال روس�يا  ،2018حيث يس�عى الفريقان
لحس�م البطاقة الثانية للتأهل من هذه المجموعة إلى دور
الستة عشر.
وبس�بب غي�اب الرغبة ورد الفعل المناس�ب ف�ي المباراة
األولى أمام أيس�لندا ،أصبح ميس�ي يواجه ش�بح الرحيل
المبكر عن المونديال ،وهو ما قد يكون أسوأ نهاية يمكن
تخيله�ا لمس�يرته م�ع المنتخ�ب األرجنتيني.ويتحم�ل
ميس�ي وحده مس�ؤولية ضياع ركلة الج�زاء في مباراة
األرجنتين أمام أيس�لندا والتي انتهت بالتعادل  1ـ  ،1هذا
باإلضاف�ة إلى عدم ظهوره بالمس�توى المطلوب في مباراة
كرواتيا التي كانت بمثابة كارثة كروية للنجم األرجنتيني.

يارس قاسم يستعد ألمم آسيا بمعسكر
شاق يف لندن

بغداد /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي  /وكاالت

بغداد /المستقبل العراقي

بغداد /المستقبل العراقي

يخوض العب نادي نورثهامتون االنكليزي ،ياس�ر قاس�م ،معس�كرا ً تدريبيا ً ش�اقا ً في العاصمة
البريطاني�ة لندن ،للوصول إلى الجاهزي�ة المطلوبة قبل انطالق بطولة كأس
آسيا باإلمارات .2019
ويبذل قاس�م جهدا ً كبيرا ً في معس�كره التدريبي وبش�كل يومي حيث
استطاع أن يخسر  13كيلو غراما ً خالل  30يوما ً فقط ،ليعود إلى لياقته
البدنية وبنيته الجسمانية المعهودة.
صدي�ق الالعب المقرب حيدر عج�ام ،أكد في حديث أن “قاس�م يجري
تمريناته بإصرار كبير للعودة إلى مس�تواه السابق وحجز مكان أساسي
م�ع المنتخب الوطني”.وأوضح أن “الالعب يع�د الجماهير العراقية بأنه
سيعود لس�ابق عهده وسيكون احد األوراق المهمة للمدرب الجديد
السود الرافدين”.

الص�رب ،ال يوجد ش�يء مس�تحيل،
أن�ا أث�ق بأننا ق�ادرون عل�ى إقصاء
البرازيل”.
وإذا م�ا حقق�ت صربي�ا ،الت�ي تمتل�ك 3
نقاط ،الفوز على البرازيل ،فإنها ستتأهل
إلى دور الس�تة عش�ر وتطيح بالمنتخب
الالتيني خارج المونديال.
وتجم�ع البرازي�ل ف�ي جعبته�ا  4نقاط،
متساوية في هذا الصدد مع سويسرا التي
تلتقي مع كوستاريكا في ختام منافسات
المجموعة الخامسة.

ديشامب يتوعد مدرب الدنامرك بامللح
والفلفل واخلل
المستقبل العراقي  /متابعة
صرح ديدييه ديشامب ،مدرب منتخب فرنسا ،إن
التقييم المجحف ال�ذي صدر عن أوجه هاريدي،
المدي�ر الفن�ي للدنم�ارك الش�هر الماض�ي بحق
منافسه الفرنسي وضع “الملح والفلفل والخل”
عل�ى مب�اراة الفريقي�ن ف�ي كأس العال�م لكرة
القدم ،غ�دا الثالثاء.وقال هاريدي ،في تصريحات
لصحيفة يوالندس بوستن اليومية الدنماركية ،إنه
ال يؤمن بقدرات الفريق الفرنس�ي وتساءل بشأن
ما إذا كان العب الوس�ط بول بوجبا يفكر فقط في
طريقة تصفيف شعره.وبس�ؤاله عم�ا إذا كانت تلك
التعليقات أضافت المزيد من اإلثارة على المباراة ،قال
ديشامب“ :الملح والفلفل والخل ..قل ما تشاء”.

الموسم  2020على ان يتم حصر تقدم او تأخر
ممثل�ي االندي�ة العراقي�ة على وف�ق الحاصل
النقط�ي المتأت�ي من المش�اركات على جدول
ترتيب الدول لزيادة الحصة او نقصانها”.
وأشار البيان الى ان “العراق كان من المفترض
ان يك�ون مش�اركا ف�ي البطول�ة الحالية من
دوري ابطال اس�يا ،ولكن عدم استيفاء االندية
بمتطلبات الرخصة االسيوية الخاصة بالبطولة
االكبر على صعيد القارة حال دون ذلك
وأوضح القصاب ان “االندية العراقية لن يكون
بمقدورها المشاركة في كأس االتحاد االسيوي
مجددا جنبا الى جنب مع المش�اركة في دوري
االبطال حسب تعليمات االتحاد القاري”.

اعل�ن اتحاد الك�رة ، ،عن منح الك�رة العراقية
حص�ة تمثل�ت بمقع�د ونصف للمش�اركة في
دوري ابطال اسيا بدورته المقبلة.
وق�ال مدير دائ�رة التراخيص ف�ي اتحاد الكرة
سيف القصاب ،في بيان تلقت جريدة المستقبل
العراقي نس�خة منه ان “االتحاد االسيوي قرر
من�ح الك�رة العراقي�ة مقع�دا ونص�ف تذهب
ألصحاب المركزي�ن االول والثاني في الدوري
المحل�ي للتمثي�ل ف�ي دوري ابط�ال اس�يا في
النسخة المقبلة بشكل رسمي”.
وأضاف ،ان “الحصة المذكورة ستس�تمر حتى

مدافع إيران :كوستا أهان أفراد عائلتي

المستقبل العراقي /متابعة

صرح مرتض�ي بورعلي كنج�ي ،مدافع
إي�ران ،إنه تع�رض لإلهانة م�ن دييجو
كوس�تا ،مهاج�م المنتخ�ب اإلس�باني،

خالل المب�اراة التي جمع�ت المنتخبين ،في إطار
منافس�ات الجول�ة الثانية م�ن دور المجموعات
ً
وفقا
بكأس العالم.وقال مرتضي بورعلي كنجي،
لصحيف�ة “جلوبو س�بورت”“ :أعتقد أن كوس�تا
كان غي�ر أخالقي ،لق�د قال ألفاظا غي�ر أخالقية

عن والدتي ،وشقيقتي وأفراد عائلتي ،لقد أراد أن
يدفعني إلى الجنون معتقدا أنني عديم الخبرة”.
ً
س�لوكا يؤدي
وأض�اف“ :كان يريدن�ي أن أظه�ر
إلى طردي من المباراة ،لقد س�يطرت على نفسي
كثيرًا ،مع تفكيري في منتخب بالدي”.

نجم الربازيل يواجه شبح عدم إكامل املونديال
المستقبل العراقي /وكاالت
ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة ، ،أن المنتخ�ب البرازيلي قد
يفتق�د خدمات نجم�ه في باقي مش�وار السيليس�او
ف�ي كأس العالم.وتع�رض دوجالس كوس�تا لإلصابة

خالل الش�وط الثاني لمواجهة كوستاريكا ،التي فاز بها
السيليس�او بهدفي�ن دون رد ،حيث صن�ع الهدف الثاني
لزميله نيمار.وبحسب وكالة األنباء اإليطالية “،”ANSA
نقال عن تقارير روس�ية ،فإن كوس�تا يعاني من إصابة
في الفخذ ويواجه شبح الغياب لمدة  3أسابيع.

أمحد موسى أمل نيجرييا
أمام األرجنتني

العب أياكس يوافق
عىل االنتقال لربشلونة

يع�ول الجمهور النيجيري كثيرا على النجم األول للمنتخب ،أحمد موس�ى،
خلال المباراة المقبلة أمام األرجنتين ،بعدم�ا أحرز هدفين ،وقاد منتخب
بالده لتحقيق الفوز على أيسلندا.
وفضلا عن اس�تعادة التوازن في الجولة الماضية ،عق�ب الهزيمة على يد
كرواتيا ،يأتي التفاؤل النيجيري في مباراة األرجنتين حيث س�بق لموسى
وأن هز شباكهم مرتين في كأس العالم  2014بالبرازيل.
وم�ن جانبها نقلت صحيفة “ماركا” تصريحات مهاجم نيجيريا ،قبل يوم
واح�د من المب�اراة المرتقبة ،حيث ق�ال“ :أعتقد أن تس�جيل األهداف في
مرمى األرجنتين ال يمثل صعوبة بالنسبة لي”.

كشفت تقارير صحفية إسبانية ،اليوم االثنين ،عن أن نجم أياكس الهولندي ،أعطى
برشلونة ،الضوء األخضر لضمه خالل الفترة المقبلة.
وبحسب ما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية ،فإن فرانكي دي يونج ،متوسط
ميدان أياكس الهولندي أبلغ مس�ؤولي برش�لونة بموافقته على االنتقال للبارسا،
وأن الكرة اآلن في ملعب النادي الكتالوني ،الذي س�يحدد موعد ضم الالعب س�واء
في الصيف الجاري أو تأجيل ذلك لموسم واحد.
وأش�ارت الصحيفة إلى أن المشكلة في ضم دي يونج ،هي عدم رغبة إدارة أياكس
ف�ي بيعه ف�ي الصيف الج�اري ،ألنها ترى أن س�عره س�وف يرتفع بعد الموس�م
المقبل.

المستقبل العراقي  /وكاالت
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فنانة تبدع بـ «فن النار»
نجح�ت فنانة مرصية يف تقدي�م أعمال فنية
تميزها عن غريها ،من خلال «فن النار» ،إذ
يتم رسم اللوحات بأداة واحدة ،هي قلم الحرق
عىل الخشب.و ُي ّس�خن القلم أو الجهاز ،الذي
يعمل بالكهرباء ،اللوحة الخشبية ويحرقها،
محدثا ظلاال بني�ة مختلفة بس�يطرة تامة
من الفنانة م�ي عيل ندا.وتس�تخدم ندا «فن
النار» إلبداع أعمال فني�ة ،وهي تقنية تعتمد
عىل عالمات الحرق لرس�م وإبداع أشكال عىل

الخشب ومواد أخرى.
ول�م تكتش�ف ن�دا الرس�م عن طري�ق حرق
الخش�ب ،إال بعد تخرجه�ا ،واآلن بعد ما يزيد
على  6س�نوات عىل ممارس�تها له�ذا النوع
م�ن الفن ،ترى أنه يجب تعلي�م هذه التقنية
للطالب يف م�دارس الفنون.وقالت ندا« :هناك
اختالف جوهري بني الزيت وحرق الخش�ب.
يف لوح�ة الزي�ت يتم الب�دء برس�مها كاملة،
لكن ب�دون معالم محددة ،ث�م تبدأ باالقرتاب

سودوكو

من التفاصيل ش�يئا فش�يئا ،لتتدرج اللوحة
وترتت�ب م�ع م�رور الوقت» ،وفق م�ا ذكرت
وكال�ة رويرتز.وتابعت« :يف حرق األخش�اب
الطريق�ة تختلف ،فالعمل عليها يتم بالرتكيز
على جزء تلو اآلخ�ر ،بكام�ل تفاصيله ،ألنك
ال تس�تطيع أن تمس�ح م�ا عمل�ت علي�ه».
ويس�تغرق رس�م اللوح�ة الواحدة لش�خص
مثال 5 ،أشهر ،وكلما كانت درجة اللون أقتم،
كلما استغرق األمر وقتا أطول.

طول إصبع السبابة عند األطفال
أعل�ن علماء جامع�ة فيينا أن األطف�ال الذين
يك�ون إصبع الس�بابة لديهم قصيرا جدا ،هم
أكثر ميال لألنانية وحب التملك واالستحواذ.
وكان معلوما للعلماء سابقا أن األشخاص ذوي
سبابة أقرص من البنرص قد تعرضوا خالل فرتة
الحمل إىل تأثري هرمون التستوس�تريون ،حيث
بينت نتائج الدراسات السابقة أن األطفال ذوي
الس�بابة القصرية جدا يتمتعون بس�لوك أكثر
عدوانية ،اآلن تش�هد هذه الدراسة الجديدة أن

األطفال ذوي السبابة القصرية جدا ،ال يميلون
أيضا إىل مشاركة أقرانهم بما لديهم من أشياء،
ويميلون إىل اس�تعراض أنانيتهم أمام الجميع.
وأجرى علم�اء الجامعة تجربة علمية ش�ارك
فيه�ا  45طفلا تبل�غ أعماره�م ما بين 9-6
س�نوات ،طلب منهم مش�اركة أطف�ال آخرين
بامللصقات الت�ي بحوزتهم ،وق�ارن الباحثون
نتائ�ج ه�ذه التجربة م�ع مدى تأث�ر األطفال
بهرم�ون التستوس�تريون يف رح�م أمهاته�م.

المتاهات

واس�تنادا إىل تل�ك التج�ارب ،أعل�ن العلم�اء
أنه�م الحظ�وا «فرق�ا مذهال» بني املس�تويات
املنخفضة واملرتفعة لهرمون التستوس�تريون
يف رح�م األم ،حي�ث كان األطف�ال الذين تأثروا
بمس�توى عال للهرمون ،نادرا ما يتقاس�مون
ملصقاتهم أو يفعل�ون ذلك عىل مضض.وكان
تعلي�ق العلم�اء عىل ذل�ك أن «املس�توى العايل
لهرمون التستوس�تريون يف فترة الرحم يؤدي
إىل ظهور عالمات الذكورة عند البنني والبنات.

هل تعلم

؟؟

ه�ل تعلم أن املاء يش�كل ثلث�ي وزن اإلنس�ان وأن
بالزما ال�دم تتكون من  %90من املاء ،بينما نس�بة
املاء يف العظام تشكل .%22
يعتبر امل�اء املذي�ب الطبيع�ي للمع�ادن والعنارص
الطبيعية ،مثل الفيتامينات والبكترييا والفطريات.
املاء منظف حيث يغسل الجسم من السموم واملواد
الرسطانية ،ثم يخرجها عىل شكل بول.
ه�ل تعلم أن مي�اه األمطار التي تأتي من الس�حب
هي أنقى أنواع املاء عىل وجه األرض ،وبعد دخولها
الغالف الجوي تتلوث بفعل عنرص الكربيت وعوادم
املصانع وقد تكون «املطر الحميض».
ه�ل تعل�م أن هن�اك بع�ض العنارص الت�ي تضاف
للم�اء ك�ي تقتل بعض الش�وائب فيه مث�ل الكلور
الذي يعمل عىل تطهير املاء من البكترييا وامللوثات
فتكون رائحته قوية ونفاذة ويتم غليه للقضاء عىل
الرائحة ،كما يضاف الفلورايد للحماية من تسوس
األسنان ،بينما يضاف هيدروكسيد األملنيوم لتنقية
املاء وتصفيته.

فيسبوك خيربك بـ «رس شخيص»
كش�فت مواق�ع متخصص�ة يف أخب�ار
التكنولوجيا أن «فيس�بوك» تخترب ميزة
ّ
تمكن املس�تخدمني من معرفة
جديدة،
عدد الساعات التي يقضونها عىل تطبيق
التواصل االجتماعي األوسع انتشارا.
وحسب موقع «ماشابل» ،فإن التطبيق
س�يمد مس�تخدميه بإحصاءات دقيقة
ع�ن توقيت�ات الدخ�ول والخ�روج
من�ه ،بمي�زة تحم�ل اس�م «وقت�ك عىل
فيسبوك».
ويعتق�د أن الغرض من املي�زة الجديدة
ه�و تذكري املس�تخدمني بالحصول عىل
قس�ط من الراحة لدى استخدام تطبيق
«فيس�بوك» ،والحيلول�ة دون قضائهم
أوقاتا طويلة عليه.
وحس�ب صور مرسبة نرشها مطورون

طبق اليوم

أرز عىل الطريقة اإلسبانية

على مواق�ع التواص�ل ،ف�إن الخاصية
الجديدة تظهر عدد الدقائق التي يقضيها
املس�تخدم عىل تطبيق «فيسبوك» خالل
أسبوع ،مع إمكانية تحديده سلفا عىل
أن يرس�ل التطبيق إش�عارا للمستخدم
لدى انقضاء الوقت الذي حدده.
ولم ترد «فيس�بوك» عىل طلبات للتعليق
ح�ول تحديثه�ا ،لك�ن ه�ذه الخاصية
تبدو متس�قة مع السياس�ات الجديدة
للرشك�ة الت�ي ته�دف إىل تنظي�م وقت
املستخدمني.
ويف وقت سابق من العام الجاري ،قدمت
«غوغل» و»أبل» ميزات مشابهة تساعد
املس�تخدمني على مراقبة الوق�ت الذي
يقضونه عىل التطبيقات ومع هواتفهم
الذكية.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
أصحاب ب�رج الحمل حظ�ك لليوم مهنياً:ترقي�ة أو مبلغ
م�ايل يف طريقه الي�ك عاطفياً:تعيش الكثير من التجارب
العاطفية الجميلة اليوم.

أصحاب برج امليزان حظك لليوم مهنياً:تهتم كثريا ً بقضايا
مالي�ه هام�ه وتبحث يف س�بل تحس�ينها عاطفياً:تقوى
عالقتك مع الحبيب أكثر وتتقرب منه.

العقرب

الثور
أصحاب ب�رج الثور حظك لليوم مهني�اً:ال تهمل واجباتك
اليومي�ة والت�زم به�ا عاطفياً:اهت�م بش�ؤون الحبي�ب
العاطفية وال تتهرب منها.

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم مهنياً:ال تقدم عىل أية
مجازف�ات يف العمل قد تندم عليها الحقا ً عاطفياً:ال تبالغ
يف انتقاد الحبيب.

القوس

اجلوزاء
أصح�اب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:تبحث عن مورد
م�ايل إضايف يس�اعدك على زي�ادة دخل�ك عاطفياً:تدخل
تجربة عاطفية جديدة مع حب جديد.

أصح�اب برج الق�وس حظك للي�وم مهنياً:تعي�ش اليوم
فترة مضطربه يف العمل وال تع�رف كيف تترصف حيالها
عاطفياً:الحبيب يطلب لقائك ألمر طارئ.

اجلدي

السرطان
أصحاب ب�رج الرسطان حظ�ك للي�وم مهنياً:لديك طاقة
كبرية اليوم وحماس�ة للبدء بمش�اريع جديدة عاطفياً:ال
تكن كثري االنتقاد للحبيب فتبعده عنك.

أصح�اب ب�رج الج�دي حظ�ك للي�وم مهنياً:الكثير من
العوائ�ق التى تقف أمامك وتعرقلك ع�ن تحقيق طموحك
عاطفياً:تس�تعيد الثق�ة يف عالقت�ك م�ع الحبي�ب فلا
تضيعها.

الدلو

االسد
أصح�اب برج األس�د حظك لليوم مهنياً:ك�ن حريصا ً عىل
أرسار عمل�ك وال تبوح بها ألحد عاطفياً:الحبيب يتودد لك
فال تخذله.

أصحاب ب�رج الدلو حظك للي�وم مهنياً:تهتم بالكثري من
الشؤون القانونية التى تتعلق بأمور العمل عاطفياً:تعامل
برقه مع الحبيب وال تكن قاسيا ً معه.

احلوت

العذراء
أصح�اب برج الع�ذراء حظ�ك للي�وم مهنياً:تناقش اليوم
الكثري من القضايا املصريية يف العمل عاطفياً:كن واضحا ً
مع الحبيب يف نواياك وال تشكك به.

املقادير:
 طماط�م  :علب�ة (مفرومة)  -مرق دجاج  :ك�وب ونصف  -األرز :ك�وب ورب�ع  -الزب�دة  :ملعقة كبيرة  -الش�طة  :ملعقة صغرية
(مطحون�ة)  -أوريغان�و  :نص�ف ملعق�ة صغرية  -ب�ودرة الثوم :
نص�ف ملعقة صغيرة  -ملح  :نص�ف ملعقة صغيرة  -الكمون :
ملعقة صغرية (مطحون)
طريقة التحضري:
 .1ضعي املرق والطماطم والزبدة يف قدر عميق عىل نار متوسطة.
 .2أضيفي امللح والشطة وبودرة الثوم والكمون.
 .3أضيفي األرز واتركي املزيج حتى يغيل.
 .4خففي النار وغطي القدر واتركيه عىل النار ملدة  25دقيقة حتى
ينضج األرز.
 .5اس�كبي األرز يف طب�ق التقدي�م وزيني وجه�ه بالبصل األخرض
حسب الرغبة.
 .6قدميه ساخنا ً إىل جانب الدجاج املشوي أو اللحم.

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:ال تهمل التفاصيل
مهم�ا كانت صغريه يف العم�ل عاطفياً:تتفق مع الحبيب
وتعيش فرته من الوفاق برفقته.

تناول املأكوالت البحرية يرسع اإلنجاب
أظهرت دراسة أمريكية أن األزواج
الذين يتناول�ون املأكوالت البحرية
بكثرة ينجبون أرسع.
وتتبع الباحثون  500زوج وزوجة
يف ميش�يغان وتكس�اس ملدة عام
وطالبوهم بتس�جيل اس�تهالكهم
من البحريات.
وبنهاي�ة الع�ام حمل�ت  %92من
الزوج�ات الالئ�ي يتناولنها مرتني
أس�بوعيا ،بينما حملت  %79ممن
تناولنها أقل.
وقالت باحثة التغذية بكلية الصحة

بجامعة هارفارد أودري جاسكينز:
إن تناول املأك�والت البحرية يرفع
هرمون الربوجيسترون ،ما يؤدي
إىل تحسين الخصوب�ة وج�ودة
البويضة امللقحة.
ونصحت بتناول وجبتني أسبوعيا
من األسماك الدهنية مثل السلمون
واملاكريل والتون�ة الغنية بأوميغا
 ،3واملرتبط�ة بخف�ض مخاط�ر
أمراض القلب والجلطات .وحذرت
الحوام�ل منه�ا تحس�با لتش�وه
األجنة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة
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ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
أمهية التفكري يف صيانة
الديمقراطية

أثق بام شك فيه غوته
لوتس عبد الكريم

ماجد عبد الغفار الحسناوي
أن الديمقراطي�ة وس�يلة ألحراز التقدم بالنس�بة للفرد واملجتمع
وأتاحه الفرص الوفرية للمواطن كي يحقق أقىص إمكانياته ومن
الطبيعي ان يتطلب ذلك العناية بأسلوب التفكري وتهيئة الظروف
املناسبة الستخدام ذكاء الفرد .بحيث ال يكون هذا وسيله لتدمري
املجتمع او الحاق الخس�ارة به والديمقراطية تنمية قدرة االفراد
يف بناء الوطن واملس�اهمة عىل تحقيق السعادة ورفاهية املجتمع
والنظام الديمقراطي يحمل الفرد املسؤوليات التي تتعلق باختيار
من يمثله ووضع مقاليد األمور يف أيديهم ومحاسبتهم أن اساءوا
واذا ل�م يعرف الف�رد كيف يصون األمانة ويحس�ن الترصف فأن
الديمقراطية تتحول تدريجيا ً اىل ديكتاتوريه مقنعه قد يكون ذلك
القضاء عىل الفرد واملجتمع ويعمد االستبداديون لتحقيق مأربهم
اىل قم�ع حرية التفكير ووضع االغالل عىل العق�ول قبل وضعها
يف األي�دي واألرجل حتى ال ينكش�ف امرهم ويس�تغلون أس�اليب
الدعاية السياس�ية الني تعط�ل التفكري عند الناس حتى يس�هل
خداعهم فالتفكري ال يعدو رضوريا ألقامه الديمقراطية فحس�ب
ب�ل لصيانته�ا وتطوره�ا والناس بحاج�ه اىل اس�تخدام التفكري
السليم يف كل زمان ومكان واألفق امتأل بكثري من النظريات واآلراء
املتضاربة واالفكار املثرية فالكثري والصحف واالذاعات واالعالنات
تطارد العقول بعضها مقبول واالخر مسموم والديمقراطية تقوم
عىل اساس االقتناع الفكري وليس هناك سبيل للوصول اىل الحلول
الس�لمية ملش�كالت املجتمع ورسعة االتفاق عليها مثل االسلوب
العلمي يف التفكري ألنه يتسم بالدقة واملوضوعية والشمول والبعد
عن االهواء واملصالح الشخصية.

«إن�ه ألمر عسير أن املرء ال يمكن�ه الوثوق تمام�ا باألطباء ومع ذلك
فال يمكنه االستغناء عنهم» ،أرقد يف مستشفى جامعة غوته صاحب
هذا القول ال�ذي افتتحت به الكتابة ،حي�ث أخضع لفحوصات طبية
عدي�دة ،تطالعني صوره وتماثيله يف كل م�كان ..عىل أوراق التقارير
الطبية ،وعىل س�يارات املستش�فى ،وجدران املعاه�د الطبية ،وحتى
مالبس األطباء.
هنا هوس أو ش�به هوس بهذا الش�اعر العظيم الذي تفخر به مدينة
فرانكف�ورت؛ فه�و مقترن باس�م املدينة الت�ي ولد بها ع�ام 1749
ميالدي�ة – ألب كان يعمل مستش�ارًا للقيرص وه�و الدكتور (يوهان
كاسبر غوته) وأم هي (كاتارينا تكتور) ،وكالهما من أرفع العائالت
األرس�تقراطية يف املدينة .وللمكانة األدبية التي يحتلها الشاعر غوته
أطلق اس�مه عىل معهد مهمته نشر الثقافة األملاني�ة يف دول العالم،
وهو «معهد غوته» ،وليس ألملانيا معهد سواه حول العالم.
ويف عام  1795قام غوته بدراس�ة القان�ون يف جامعة اليبزج ،وأصدر
كت�اب (أنيتا) وهو اس�م حبيبته ،ث�م أصدر كتابا ً آخر هو (مش�اعر
املحبين أو مزاج املحبني) ،فلم يكن غوته ش�اعرًا فقط بل كان يكتب
األدب نثرًا وشعرًا.
ويف ع�ام  1768ميالدي�ة أصيب بمرض عضال وت�رك اليبزج عائدا إىل
فرانكفورت حيث قىض فرتة نقاهة مع صديقته س�وزانا كاترينا ثم
كت�بعنه�ا(روحالجم�ال).
وىف ع�ام  1770ميالدي�ة ع�اد إلكم�ال دراس�ة القان�ون يف جامع�ة
سرتاس�بورج ،حي�ث كت�ب ع�دة قصائ�د أش�هرها (أبيات ش�عرية
لفردريكابريون) ،ثم عاد بعدها إىل فرانكفورت ليسجل اسمه يف نقابة
املحامين ثم تعرف إىل حبه األكرب (ش�ارلوت) وكت�ب إليها العديد من
القصائد ..وعىل الرغم من ذلك أعلن خطوبته للس�يدة ليىل ش�ونيمان
ثم سافرا معا إىل سويرسا ،وهناك كتب (أغاني ليىل) وكعادته يف قرص
فترات غرامياته تركها يف خريف ذلك العام ،عىل الرغم من أنه القائل:
«املرأة ه�ي اإلناء الوحيد الباق�ي لنا لنفرغ في�ه مثالياتنا» ،و«من ال
يحب وال يخطئ فليُدفن».
ويف عام  1776ميالدية التحق ببالط أمري مقاطعة فايمار كمستش�ار
للبالط ،وهناك كتب ديوانه (رس�ائل ش�عرية إىل فون ش�تاين).
ويف ع�ام  1777ميالدي�ة توفيت أخت الش�اعر يف فرانكفورت ،وحزن
عليها حزنا عميقا ..ثم تويف والده عام  1780ميالدية؛ فكانت صدمة
أخرى له ،وكتب قصيدته (من لم يأكل خبزه بدموعه).
ع�ام  1786ميالدية قام برحلته الش�هرية إىل روما ونابويل وفينس�يا
حيث كتب كتابه األشهر (الرحلة إىل إيطاليا).
ويف ع�ام  1788ميالدية ع�اش حياة حافلة مع صديقته كريس�تيانا
فولبيوس وكان أول لقاء له مع الش�اعر ش�يللر يف (رودول ش�تات)،
وبدأت صداقة عميقة توجت باملراسالت بينهما والتي ظهرت يف شكل
كتاب (بني غوته وش�يللر) ،وهو م�ن أجمل كتب األدب األملاني .وكان
غوته قد قال عن شيللر إثر وفاته« :إنني قد فقدت نصف حياتي».

 %68من الشباب العراقيني يعانون السمنة
كش�فت وزارة الصح�ة والبيئة ،االثنني ،أن  %68من الش�باب العراقيني
يعان�ون من الس�منة وزيادة ال�وزن نظ�را النخفاض النش�اط البدني
لديهم.
وق�ال ممث�ل منظمة الصح�ة العاملية بال�وزارة واستش�اري االمراض
الوبائي�ة واملزمن�ة ثامر كاظ�م يف ترصيح اوردته صحيف�ة “الصباح”
الرس�مية ,إن “ 33باملئ�ة من الش�باب يعانون من الس�منة و 35باملئة
املتبقية تعاني من زيادة بالوزن».
وعزا كاظم ارتفاع تلك النسبة بني الشباب إىل “انخفاض النشاط البدني
وعدم وجود برامج توعوية بذلك الشأن».
وكانت نتائج دراس�ة جديدة حذرت من الصلة بني السهر ونقص النوم
وبني كثرة تناول األطعمة غري الصحية يف وقت متأخر من الليل.

كـاريكـاتـير

رئيس مركز الكلمة للحوار والتعاون يلتقي السفري السويدي
والصيني وااليطايل
النجف االرشف  -فراس الكربايس:
التقى س�ماحة العالمة السيد صالح الحكيم
رئيس مركز الكلمة للحوار والتعاون س�عادة
الس�فري الس�ويدي يف الع�راق الس�يد بونتس
ميالن�در يف مق�ر الس�فارة يف
بغ�داد ،حي�ث ج�رى الحدي�ث
حول النش�اطات التي يقوم بها
املركز يف مجال الحوار والتعايش
السلمي.
وعلى صعي�د متص�ل ،التق�ى
الس�يد الحكيم ،بس�عادة سفري
جمهورية الصني الش�عبية لدى
العراق الس�يد تش�ن ويتشينغ،
وقد هنئ الحكيم السفري الصيني
بمناس�ة مرور س�تون عام عىل
العالق�ات العراقي�ة  -الصينية.
وم�ن جه�ة اخرى وبدع�وة من
الس�فري االيطايل يف بغداد السيد
برونو انتونيو باسكوينو حرض

الس�يد صال�ح الحكي�م رئيس مرك�ز الكلمة
للح�وار والتعاون مأدبة افط�ار والتي اقيمت
يف الس�فارة االيطالية يف بغداد ،وهنئ الس�يد
الحكي�م الس�فري االيطايل بمناس�بة تش�كيل

ابتكار مواد بناء باستخدام الفطر
ط�ور علماء أستراليون م�واد بناء حديث�ة من قش�ور األرز والنفايات
الناتجة عن إنتاج الزجاج.
وللحصول عىل مادة بناء متجانس�ة من قش�ور األرز ونفايات الزجاج،
يس�تخدم العلماء عجينة خاصة يستخرجونها من فطر مقوس متعدد
« ،»Trametes versicolorوبعده�ا يصبح الخليط جاهزا لصنع الطوب
وألواح تثبيت األبنية.
وتتمي�ز مادة البن�اء الجديدة بخفة وزنها ومرونتها لتش�كيل كل أنواع
م�واد البناء الرضورية باملق�اس والحجم الالزمين .ويالحظ أن عملية
إنتاج املادة املبتكرة توفر الطاقة والوقت.
كم�ا يعترب الخرباء املادة املبتكرة صديقة للبيئة ومقاومة للنمل األبيض
الذي يعاني منه أصحاب البيوت الخشبية.

الحكوم�ة االيطالي�ة الجدي�دة ،وخلال هذه
املناس�بة التقى سماحته بالس�فري الهولندي
والسفري السويدي والسفري االسباني ورئيس
الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار الدكتور س�امي
االعرج�ي والس�يد بك�ر فت�اح
حسين رئي�س دائ�رة اورب�ا يف
الخارجية العراقية.
وان مرك�ز الكلم�ة للح�وار
والتع�اون يع�د مرك�ز عالق�ات
وأبحاث ينفذ أعماله فيما يخص
رس�الة النجف االرشف ،ويهدف
املرك�ز إىل تنويع العالق�ات ،واىل
نقل وتبادل أفكار ورؤى الخرباء
واملختصني يف العالم حولها.
ويعمل املركز وفق رؤية حوارية
ش�املة ذات أبع�اد وطني�ة
وإقليمية وعاملي�ة تتمتع برعاية
مكت�ب املرج�ع الدين�ي الس�يد
محمد سعيد الحكيم.

وصفات منزلية لعالج حروق سقف الفم
يواجه الكثري من األش�خاص مشكلة احرتاق
س�قف الفم عند تناول املأكوالت واملرشوبات
إذ يحت�وي الف�م عىل أنس�جة حساس�ة يتم
حرقها بسهولة بس�بب األطعمة واملرشوبات
الساخنة ج ًدا.
وال تعد هذه املشكلة خطرية ويوجد عالجات
منزلية كثرية لحلها ،إليكم بعضها:
م�لء الف�م بامل�اء الب�ارد عىل األق�ل ملدة 10
دقائ�ق .هذه الخطوة تمنع الحرق من التأثري
س�ل ًبا عىل الطبق�ات الداخلية للجل�د وعندما
رّ
تتغي حرارة املياه ،يجب بصقها واس�تبدالها
من جديد بمياه باردة.
تناول اللبن البارد أو كوب من الحليب ألن هذه
ّ
تغطي الجلد بش�كل موقت ،وبالتايل
األطعمة
تمنع تهيّج سقف الفم وتهدئ الحكة.
تطبي�ق جي�ل األلوا فريا على منطقة الحرق
ألن�ه يض�ع ح� ًدا لاللته�اب كم�ا يخفف من
الش�عور باألل�م واالنزعاج يف ه�ذه املنطقة،
ودائمً�ا ما يس�تخدم جي�ل األلوا فيرا لعالج
الح�روق الخارجي�ة ل�ذا يجب اختي�ار منتج
مناسب الستخدامه يف منطقة الفم.
يس�اعد العس�ل عىل علاج الح�رق إذ يبقي
س�قف الفم رط ًب�ا .باإلضافة اىل ذل�ك ،يتميز

العس�ل بخصائ�ص مض�ادة للحيوي�ة تمنع
العدوى وترسّ ع عملية املعافاة.
غسل الفم باملاء وامللح لتنظيف الحرق ومنع
اإلصابة بااللتهاب�ات .كل ما عليكم فعله هو

امللح يسبب الوفيات املبكرة
مختلفة منها تحليل البول.
وسمحت هذه الطريقة بتحديد مستوى
اس�تهالك امللح بش�كل دقيق واس�تمر
رصد املش�اركني بالدراسة ملدة  24سنة
تويف خاللها  272شخصا.
واتضح�ت العالق�ة املب�ارشة بني كمية
امللح املس�تهلكة ونس�بة الوفيات .وتم
تحدي�د املس�توى اآلمن لنس�بة امللح بـ
 1200إىل  9000ميلليغ�رام من كلوريد
الصوديوم يف اليوم ،كم�ا نصح األطباء
بعدم تجاوز هذه الكمية ألنها تزيد من
مخاطر الوفاة املبكرة

ثب�ت أخصائي�ون أمريكي�ون ،م�ن
مستشفى بريغهام لألمراض النسائية
بالق�رب م�ن بوس�طن ،أن اس�تهالك
كميات كبرية م�ن امللح مرتبط بارتفاع
خطر الوفاة املبكرة.
ونشر األخصائي�ون نتائج دراس�تهم
طويل�ة األم�د يف مجل�ة « ميدي�كال
إكسبريس» وش�ملت  2974ش�خصا
تترواح أعماره�م بين  30و 54عاما،
يعان�ون من ارتف�اع طفي�ف يف ضغط
الدم .وحددت كمية امللح التي يستهلكها
املتطوع�ون خلال  24س�اعة بط�رق

املكان األفضل للراوتر يف منزلك
م�كان «راوتر ال�ـ »Wifiممك�ن ان يوفر لك
الكثير م�ن وق�ت التحمي�ل ،وانتظ�ار إعادة
الش�بكة بع�د انفصاله�ا يف منتص�ف عملية
التحمي�ل أو يف منتص�ف مش�اهدة لفيل�م
«أونالي�ن» ،فالطريق�ة الخاطئ�ة ق�د تجعلك
تنتظ�ر لفرتة أطول حت�ى يمكنك تصفح عىل
اإلنرتنت.
موقع «الرواتر» هو املفتاح ،لذلك يجب وضعه
يف م�كان مركزي ،فاملكان املثايل أن يكون عىل

العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

مرمى البرص من أي مكان تجلس وتس�تخدم
فيه اإلنرتنت ،كم�ا يفضل تركيب الجهاز عىل
الحائ�ط أو يف زاوي�ة يف الس�قف ،ألن موجات
الراديو تنترش بش�كل عام نحو األرض ،وليس
ألعىل.كم�ا يجب تجنب العوائق ،التي ال تمكن
املوج�ات م�ن اخرتاقه�ا ،فموج�ات الرادي�و
تسافر بالتأكيد من خالل الجدران ،لكن سمك
الجدار ،يمكنه أن يضعف اإلش�ارة كالجدران
الخرس�انية التي تمتصه�ا وتفقد قوة كبرية،

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

تحضري املزيج عرب إضافة ربع ملعقة صغرية
م�ن املل�ح إىل كوب م�ن املاء الفات�ر ،ومن ثم
وض�ع املزيج يف الفم لغس�له جي� ًدا وبصقه،
يجب عليكم تكرار هذه العملية مرات عدة.

املضادات احليوية تزيد خماطر حصوات الكىل
أظه�رت دراس�ة حديثة أن تناول األطف�ال والبالغني خمس�ة أنواع من
املضادات الحيوية الش�ائع اس�تخدامها يجعلهم أكث�ر عرضة لإلصابة
بحصوات الكىل من األشخاص الذين ال يستخدمون هذه األدوية.
وفحص الباحثون الس�جالت الطبية االلكرتونية يف الفرتة من  1994إىل
 2015لنحو  25981شخصا أصيبوا بحصوات يف الكىل.
وأظه�رت الدراس�ة ان تعاط�ي أي م�ن املض�ادات الحيوية الخمس�ة،
وهي الس�لفا والسيفالوس�بورين والفلوركينولني والنيرتوفيورانتون/
ميثينامين والبنس�لني ،مل�دة من  3أش�هر إىل  12ش�هرا ارتب�ط بزيادة
مخاطر اإلصابة بحصوات الكىل.
وتراوح تزايد املخاطر املرتبط بهذه األدوية من  27باملئة مع البنس�لني
إىل أكثر من ضعف هذه النس�بة مع الس�لفا .وق�ال الطبيب جريجوري
تس�يان من مستش�فى األطفال يف فيالدلفي�ا واملعد الرئييس للدراس�ة
“دون ش�ك أنقذت املض�ادات الحيوية حياة املاليني وه�ي مطلوبة ملنع
الوفاة أو االرضار الخطرية للعدوى ،املزايا تفوق األرضار املحتملة».

كم�ا أن املع�دن واملرايات تش�كل ع�دو ،ألنها
تعكس املوجات ،كم�ا أن املعادن تبدد الطاقة
الكهرومغناطيس�ية بكف�اء وفق�ا ملوق�ع
«.»Wierdواملطبخ ليس أفضل مكان للراوتر،
حيث تالحظ أن رسعة اإلنرتنت تصبح بطيئة
كلما قمت بتس�خني يشء ما يف املايكروويف،
فه�ذا ألن املايكروويف يعمل عىل نفس الرتدد
الذي يعمل عليه الراوتر الالس�لكي ،مما يعيق
املوجات
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