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العراق يسعى إىل «دور ريادي» يف املنطقة بعد اخلالص من «داعش»
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أميـركـا تصـوب نظـرهـا إلـى افريقيـا
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برملان كردستان :نعم للتمديد

شرعن وجوده لـ « »8أشهر ..وأحزاب املعارضة رفضت حضور اجللسة وطالبت حبل رئاسة اإلقليم
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
قرر برملان كردس�تان يف جلسته التي
عقدها ،أمس الثالثاء ،تأجيل االنتخابات
الربملانية والرئاس�ية يف إقليم كردس�تان
ملدة  8أشهر ،فيما أصدرت حركة التغيري
والجماع�ة اإلسلامية الكردس�تانية
والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة
بالغا مشتركا طالبت فيه بحل مؤسسة
رئاس�ة االقليم واعطاء صالحياتها وفق
القانون اىل املؤسسات ذات العالقة.
وم�ن بين  111نائب�ا ً يف برمل�ان
كردس�تان ،حضر  68نائبا ً إىل جلس�ة،

ص�وت  60منه�م لصال�ح تمدي�د عمل
الربمل�ان وتأجي�ل االنتخابات الرئاس�ية
والربملانية لـ 8أشهر ،فيما صوت  8نواب
بـ»ال» للتأجيل .وقال رئيس كتلة االتحاد
اإلسالمي الكردس�تاني ،أبو بكر هلدني،
الذي ص�وت أعض�اء كتلته ب�ـ»ال» ،أنه
«كنا قد توصلنا لقناعة مفادها صعوبة
إج�راء االنتخابات يف الوقت الحايل ،لكننا
حرضن�ا الجلس�ة عىل أم�ل االتفاق عىل
موعد مح�دد ،لم نص�وت لصالح تأجيل
االنتخاب�ات لـ 8أش�هر ،ألنن�ا نعتقد أن
مدة من  3إىل  6أشهر كافية».
واتفق�ت كت�ل الح�زب الديمقراطي

املوانئ العراقية تعلن بداية املرحلة الثانية
لتطوير ميناء خور الزبري

الكردس�تاني ،واالتـــــح�اد الوطن�ي
الكـــردس�تاني ،واالتح�اد اإلسلامي
الكردس�تاني ،على تمدي�د عم�ل برملان
كردس�تان ،فيما كانت كتلة التغيري أكرب
الرافضين ليس للتمديد فحس�ب ،وإنما
لحضور الجلسة.
وق�ال رئيس كتل�ة االتح�اد الوطني
الكردس�تاني يف برمل�ان كردس�تان دلري
ماوتي« ،اتفقنا مع الحزب الديمقراطي
الكردس�تاني ،واالتح�اد اإلسلامي
الكردس�تاني على تمدي�د عم�ل الدورة
الحالية للربملان ملدة  8أشهر».

التفاصيل ص3

رئيس جملس القضاء األعىل يبحث مع اجلانب الياباين
تأمني املحاكامت العادلة للمنازعات التجارية
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صندوق النقد حيذر من التغري املناخي :العالـم سيحرتق

رئيس الوزراء يرد اهتامات اخلارجية األمريكية عن احلشد الشعبي:
مقاتلوه أمل املنطقة
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
دافع رئيس الوزراء حي�در العبادي عن
الحش�د الش�عبي خالل اجتماعه مع وزير
الخارجية األمريكي ريكس تيلرس�ون فور
وصول�ه إىل بغ�داد لي�ل االثنين ،إذ أك�د أن
الحشد الشعبي أمل العراق واملنطقة.
وأخبر العبادي تيلرس�ون ال�ذي وصل

بش�كل مفاج�يء إىل بغ�داد ،أن «مقاتلي
الحش�د الش�عبي مقاتلون عراقيون قاتلوا
اإلره�اب ودافع�وا ع�ن بلده�م ،وقدم�وا
التضحيات التي س�اهمت يف تحقيق النرص
على تنظيم (داعش)» بحس�ب بيان ملكتب
العبادي تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
منه .وأضاف العبادي أن «الحش�د الشعبي
مؤسسة رس�مية ضمن مؤسسات الدولة،

بغداد  /المستقبل العراقي

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
كريستين الغارد في افتتاح مؤتمر استثماري
في الرياض ،أمس الثالثاء ،إلى التعامل بحزم
مع مس�ألة التغي�ر المناخي ،مح�ذرة من أن
العالم «س�يحترق» إذا ل�م تتخذ خطوات على
هذا الصعيد.
وقال�ت ف�ي الجلس�ة االفتتاحي�ة لمنتدى
«مبادرة مس�تقبل االس�تثمار» في العاصمة
السعودية إن المساواة في الحقوق بين الرجل

وأن الدس�تور العراق�ي ال يس�مح بوج�ود
جماع�ات مس�لحة خ�ارج إط�ار الدول�ة،
وأن علين�ا تش�جيع مقاتيل الحش�د ألنهم
س�يكونون أملا للبلد وللمنطق�ة» .ويأتي
حديث العبادي ردا عىل ترصيحات تيلرسون
الت�ي دعا فيه�ا «جميع املقاتلين األجانب
واملليشيات اإليرانية» يف العراق.

التفاصيل ص3

احلكيم يثني عىل الدور احليوي لإلعالم يف ترسيخ ثقافة التنمية

وزير الداخلية يؤكد من جلوالء علـى محـايـة السلـم االهلـي
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والمرأة وبين االغنياء والفقراء هي أيضا أحد
أبرز المسائل التي يجب التعامل معها لتفادي
مستقبل مظلم.
وأوضحت الغارد «هناك قرارات حاس�مة
يجب أن تتخذ حيال مسألتين :التغير المناخي
والمساواة».
وتابعت «خالل  50س�نة ،س�نحترق إذا لم
نفعل ش�يئا حيال التغي�ر المناخي» ،مضيفة
«علينا في موازاة ذلك أن نحقق المساواة بين
الرجال والنس�اء ،واألغنياء والفق�راء .إذا لم
نتعامل مع هاتين المس�ألتين ،فإن س�يناريو

قاتم�ا ينتظرن�ا» .وف�ي أيلول الماض�ي ،أفاد
تقري�ر لمنظم�ة «كاليمت س�نترال» العلمية
أن موجات ح�ر ضربت جن�وب أوروبا خالل
الصيف الماضي عائدة إلى التغير المناخي.
وبحل�ول الع�ام  ،2050س�يصبح الح�ر
المس�جل خالل الصي�ف المنص�رم عاديا في
جن�وب أوروبا ف�ي حال لم ينج�ح العالم في
خفض تركزات الغازات ،بحسب التقرير.
ووقعت  195دولة في ديس�مبر  2015في
باريس اتفاقية بهدف الحد من ظاهرة التغير
المناخي.

رئيس الربملان يبلغ وفد عشائري عن حاجة االنتصارات إىل «رديف» من أبناء الشعب

اللجنة العراقية الروسية املشرتكة جتري مباحثات لتهيئة اجتامعات الدورة السابعة

بافل طالباين يشدد عىل رضورة «تغيري جذري» بحزب بارزاين ويعلن توجهه إىل بغداد قريبا
رئيس املنافذ احلدودية يوجه
بتسهيل عمل الصحفيني واالعالميني
يف تغطية الزيارة االربعينية
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خالفات «بريكست»..
مــن الـــطــاوالت إلــى
«تـويـتـر»
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األمم املتحدة :أطفال اليمن
يواجهون «أكرب أزمة» أمن
غذائي بالعالـم
ص4

ص2

ص2

ص2

كـلـوب
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أميـر الكـويـت «متشـائـم» وحيـذر مـن اهنيـار جملـس التعـاون اخلليجـي

ص4

2

�سيا�سية

العدد ( )1544االربعاء  25تشرين االول 2017

www.almustakbalpaper.net

أكد على خطأ االستفتاء ودعا إىل ترتيب البيت الكردي

بافل طالباين يشدد عىل رضورة «تغيري جذري» بحزب بارزاين ويعلن توجهه إىل بغداد قريب ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

اك�د باف�ل جلال طالبان�ي القي�ادي يف
االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني ع�دم وجود
رشوط مس�بقة ل�دى االتح�اد الوطن�ي
الكردس�تاني ،لبدء الحوار مع بغ�داد ،فيما
ش�دد على رضورة ان يك�ون هن�اك تغيريا
جذريا لحزب الديمقراطي الكردستاني الذي
يتزعمه مسعود بارزاني.
وق�ال طالباني ،نجل رئي�س الجمهورية
الراحل جالل طالبان�ي« ،يجب االعتماد عىل
الحوار س�بيالً وحي�دا ً لحل ازمة كردس�تان
وكرك�وك م�ع بغ�داد» ،مبين�ا ان» االتح�اد
الوطني يؤمن باالجتماع والتحاور والتعاون
ولك�ن ال�ذي خي�ب ظننا ه�و ع�دم توحيد
الصف�وف بني القي�ادات الكردية للعمل عىل
التغيري والتوجه اىل الحوار».
وش�دد طالبان�ي على رضورة ان يكون
هناك ح�وار بناء م�ع بغ�داد باالعتماد عىل
الدس�تور العراق�ي ،وقال «انا م�ع حكومة
بغداد ويجب ان نقف يف الوس�ط وان ننفتح
عىل البع�ض جميع أب�واب الح�وار وبعدها
نذهب اىل حل املشاكل الكبرية».
وأضاف القي�ادي يف االتحاد الوطني الذي
يواج�ه موج�ة تخوين من ح�زب بارزاني،
«س�نبدأ بحوار جدي م�ع بغ�داد قريباً ،من
دون رشوط مس�بقة ،فانا ضد أي عنف الن
قتل االخ�وة {الك�رد والع�رب} يشء خاطئ
يج�ب ان تك�ون قوتنا يف االتح�اد وان يكون
همن�ا األكرب حل كافة املش�اكل العالقة بني
اإلقليم واملركز».

وأردف بالق�ول «أي اتهام�ات ض�دي
باطلة وارفض اتهام�ي بالخيانة» ،وأوضح
بالق�ول»ال اري�د ان اتكلم عن هذه األش�ياء
وحتى بالس�وء عن مس�عود بارزاني وال أي
ش�خص اخر فالذي حدث ق�د حدث واصبح
م�ن امل�ايض» ،مس�تدركا ً «علين�ا التح�دث
باملستقبل».
وع�ن ماج�رى عش�ية دخ�ول الق�وات
األمنية اىل كركوك ،ق�ال طالباني «الحقيقة
الت�ي حدث�ت ان القوات العراقي�ة جاءت اىل
مدين�ة كركوك لوق�ف الدم�اء والعنرصيات
يف كرك�وك ،وكان هن�اك اجتم�اع يف دوكان
واألحزاب السياسية لم يتفقوا عىل انسحاب
قوات البيش�مركة من املحافظة؛ لذا توجهنا
كاتحاد وطني كردستاني للحفاظ عىل دماء
أهايل كركوك».
وتابع بالقول «لم يكن هناك اتفاق مسبق
م�ع الحكومة العراقية حول احداث كركوك،
ولكنن�ا أجرينا ح�وارات مع رئي�س الوزراء
حيدر العبادي حول ازمة كردس�تان» ،وأكد
عىل «احترام جميع اآلراء يف كركوك بش�ان
منصب املحافظ».
وق�ال نج�ل الرئي�س ال�ذي ت�وىف م�ن
فترة قريب�ة« ،عندما ن�رى ان وض�ع إقليم
كردس�تان بع�د االس�تفتاء اصب�ح اس�وء
واملشاكل بدأت كان هناك بديل جيد من قبل
االمري�كان والربيطانيني وقدم�ت مبادراتها
اال ان مستش�اري مس�عود بارزان�ي قام�وا
باستش�ارته بصورة خاطئة ،والديمقراطي
قاموا بتحاليل خاطئة لالستفتاء».
وأش�ار اىل انه «يجب العم�ل اختيار بديل

وزير الداخلية يؤكد من جلوالء
عىل محاية السلم االهيل
بغداد  /المستقبل العراقي
وصل وزير الداخلية قاسم االعرجي ،أمس الثالثاء،
اىل ناحية جلوالء بمحافظة دياىل قادما من محافظة
كرك�وك ،فيما اك�د عىل حماية الس�لم االهيل وتعزيز
االم�ن والتحقيق يف مل�ف تجريف منازل س�كنية يف
حي التجنيد .وقال عضو مجلس محافظة دياىل عمر
الكروي ،إن «وزير الداخلية قاس�م االعرجي وصل اىل
مركز ناحية جلوالء70( ،كم ش�مال رشق بعقوبة)،
اس�تجابة ملناش�دة اطلقناها من اج�ل الوقوف عىل
طبيعة االوض�اع االمنية يف الناحي�ة ومعالجة بعض
الثغ�رات وتعزيز االمن الداخيل» .واضاف الكروي ،ان
«االعرجي ش�دد على حماية الس�لم االهيل يف جلوالء
وتعزيز امنها الداخيل» ،مشريا اىل أن االعرجي أكد عىل
التحقيق يف ملف نجريف االف املنازل السكنية يف حي
التجنيد .ويعد حي التجنيد كربى األحياء الس�كنية يف
جل�والء وقد تعرض اىل عمليات تجريف ش�ملت نحو
أربعة االف منزل سكني.

عمليات الرافدين تبارش بحفر «خندق»
لتأمني املحافظات اجلنوبية
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات الرافدين ،أم�س الثالثاء ،عن
املبارشة بحف�ر خندق ضمن الحدود الفاصلة بني قيادتي
عملي�ات البرصة والرافدي�ن لتعزيز األم�ن يف املحافظات
الجنوبي�ة .وقال اللواء عيل دبعون بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «العمليات بارشت بحفر خندق
يمت�د من منطق�ة حقل الصبة باتجاه س�يطرة ام عنيج
وبطول اكثر من  20كم حيث س�يكون موقع هذا الخندق
ضم�ن الح�دود الفاصلة بين قيادت�ي عملي�ات البرصة
والرافدي�ن» .وبني أن «الهدف م�ن الخندق ،هو للحد من
حرك�ة العجالت القادمة م�ن محافظة البصرة باتجاه
الصح�راء والدخ�ول م�ن بعده�ا اىل محافظت�ي ذي قار
واملثنى» ،مؤكدا ان «الخندق سيساهم كثريا يف تعزيز أمن
املحافظات الجنوبية» .واش�ار اىل ان «من اهداف الخندق
ايضا انه س�يوفر لقي�ادة عمليات الرافدي�ن جهدا برشيا
كبيرا من عن�ارص الرشط�ة والجيش وال�وكاالت االمنية
ملتابعة الصحراء والطريق الدويل وس�تقترص املراقبة عىل
الدوريات اآللية املس�تمرة والجهد االس�تخباري واملس�ح
الجوي بص�ورة دورية من قبل طريان الجيش وس�يكون
هناك تنسيق دائم ومستمر مع قيادة عمليات البرصة».

لبارزان�ي لقي�ادة إقليم كردس�تان ،وكانت
هن�اك اجتماعات كبرية قبل االس�تفتاء مع
بارزان�ي وكنت انص�ح باختي�ار البديل قبل
االستفتاء ،ولكن القيادات السياسية اختاروا
هذه الرؤية وحدث ماحدث اليوم».
وج�دد طالبان�ي تأكيده على «االجتماع

والتح�اور والتع�اون» ،وقال «هم�ي األكرب
حل كافة املشاكل وباألخص يف كركوك ومع
ال�دول الغربية م�ن خالل الح�وار البناء مع
بغداد واألجانب».
وع�ن وج�ود ضغ�وط إقليمي�ة وداخلية
عىل بارزاني لتقديم استقالته ،قال طالباني

«اعتق�د ه�و خي�ار بارزان�ي وحزب�ه ،وان
األح�زاب السياس�ية لي�س لديه�ا أي خيار
اليوم سوى التوجه اىل الحوار ،واجراء تغيري
جذري للحزب الديمقراطي الكردستاني».
واردف قائلا ان «بره�م صالح ش�خص
عزي�ز علين�ا وه�و اكث�ر نجاح�ا يف تس�لم
مناص�ب قيادية داخ�ل اإلقلي�م» ،منوها اىل
«اننا نقف بالضد من تقسيم مدن كردستان
النها كارثة وعىل حكوم�ة اإلقليم واألحزاب
السياس�ية الكردي�ة تغيير وج�ة نظره�م
والتعاون جميعا لتوحيد كردستان».
ودعا اىل «التعاون مع الحكومات الغربية
والبل�دان االوربية بعد القطيعة التي حصلت
بس�بب خطا االس�تفتاء» ،مبينا ان «االتحاد
الوطني مازالت لديه عالقات جيدة مع بلدان
الغربي�ة والدولية ،ولدين�ا عالقات جيدة مع
ايران ونريد ان نبني جس�ورا للصداقة أيضا
مع بلدان الجوار والدول الغربية».
وع�ن االتف�اق على تس�ليم روات�ب
للبيشمركة يف السليمانية من قبل الحكومة
االتحادي�ة ،أش�ار طالباني «حس�ب رؤيتي
الشخصية ليس هناك أي تحاور مع حكومة
بغ�داد حول هذا االمر ،ولم نقدم أي أس�ماء
له�ا وهمي الرج�وع اىل الحوار م�ع بغداد»،
كاشفا «ستكون يل زيارة قريبة اىل بغداد».
واك�د ان» الس�يناريو لحلحل�ة االزم�ة
بني اإلقليم واملركز س�يكون عبر حوار بناء
م�ع بغداد» .وعلق طالبان�ي عىل صدور امر
قضائ�ي م�ن اإلقلي�م بح�ق ن�واب عراقيني
وشخصيات عراقية يف بغداد بالقول «اعتقد
يجب الرج�وع اىل الوراء واالعتماد عىل حوار

احلكيم يثني عىل الدور احليوي لإلعالم يف ترسيخ ثقافة التنمية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س التحال�ف الوطن�ي الس�يد عم�ار
الحكيم ،أمس الثالث�اء ،عىل الدور الحيوي لإلعالم
يف ترسيخ ثقافة التنمية بالبلد.
وذكر يف بي�ان ملكتب الحكيم تلقت «املس�تقبل

لإلعالم
العامل�ي
الي�وم
العراق�ي» نس�خة منه «يف
ّ
ِ
ِ
ّ
الحيوي واملهم الذي يلعب ُه
الدور
اإلنمائي ،نؤك ُد عىل
ّ
ِ
اإلعالمُ
ترسيخ ثقافة التنمية ومواجه ِة املصاعب
يف
ِ
ُ
ُ
والشعوب».
البلدان
التنموية التي تواجهها
واضاف «ندعو االعالم وهو يف فس�ح ٍة واس�ع ٍة
َ
من الحري ِة إىل ْ
املحور
ينهض بمسؤوليت ِه يف هذا
أن
ِ

محاور العمل اإلعالمي املتعددة».
املهم من
ِ
مقاربات منتج ٍة
واع�رب عن امله بـ «متابع�ة
ٍ
األمام».
دفع عملية التنمية يف البلد إىل
تسهمُ يف
ِ
ِ
ً
اإلعالم
إىل
«تحية
بالقول
الحكيم
الس�يد
وختم
ِ
الوطن�ي وهو ي�ؤاز ُر دولت ِه يف س�عيها نح َو نهض ٍة
ّ
تنموي ٍة شامل ٍة».

أك�د رئي�س مجل�س الن�واب
س�ليم الجب�وري ،أم�س الثالثاء ،ان
التحديات الكبرية التي تمر بها البالد
تتطل�ب تكات�ف الجمي�ع ،مبينا ان
االنتص�ارات الكبيرة الت�ي حققتها
قواتن�ا االمني�ة تحت�اج دورا ً رديف�ا ً
من ابناء الش�عب .وذكر بيان ملكتبه
االعالمي تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه  ،إن «رئي�س مجل�س
الن�واب ،س�ليم الجبوري اس�تقبل،
عددا م�ن ش�يوخ ووجهاء عش�ائر
ش�اطئ التاجي شمال بغداد ،وجرى
خلال اللق�اء اس�تعراض جملة من
امللفات املهمة عىل الصعيد املحيل ،يف
مقدمتها ما يتعل�ق بامللفات االمنية
والخدمية وس�بل تطويره�ا» .واكد
الجبوري ان «التحديات الكبرية التي
تمر بها البالد تتطلب تكاتف الجميع

رئيس جملس القضاء األعىل
يبحث مع اجلانب الياباين تأمني املحاكامت
العادلة للمنازعات التجارية

اللجنة العراقية الروسية املشرتكة جتري مباحثات لتهيئة اجتامعات الدورة السابعة
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت دائرة العالقات االقتصادية
الخارجي�ة يف وزارة التج�ارة ،اج�راء
اللجن�ة العراقية الروس�ية مباحثات
مكثفة من اج�ل التهيئة الجتماعات
الدورة الس�ابعة املقبل�ة للجنة وذلك
يف العاصم�ة الروس�ية .وق�ال مدير

ع�ام دائ�رة العالق�ات االقتصادي�ة
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،،ان�ه «ج�رى خلال
اجتماع�ات الخبراء مناقش�ة ماتم
تنفي�ذه يف محرض اجتماعات الدورة
الس�ابقة من تفعيل العمل املشترك
يف املج�االت االقتصادي�ة والعلمي�ة
واالس�تثمارية باالضاف�ة اىل دع�وة

الرشكات الروس�ية للدخول يف جميع
املناقص�ات واالس�تثمارات يف العراق
وباالخص ما يختص بمجاالت النفط
والطاقة الكهربائي�ة» .ودعا الجانب
الرويس «لزي�ادة عدد املنح والزماالت
الدراس�ية يف مجال الرتبي�ة والتعليم،
كما تم مناقش�ة التعاون يف مجاالت
الزراعة والثروة الحيوانية واالمراض

النباتي�ة» .واش�ار اىل ان «الجانبين
اعرب�ا ع�ن املهم�ا يف زي�ادة حج�م
التع�اون يف كل املج�االت وبما يخدم
املصالح املشرتكة بني البلدين» ،مبينا ً
انه «سيتم اليوم التوقيع عىل محارض
مشتركة بني الجانبني وذلك يف اطار
التهيئة العمال اللجنة السابعة املقبلة
ليكون ضمن جدول اعمالها».

اخلارجية الربملانية تؤكد عىل رضورة احلوار مع املانيا بشأن تسليح الكرد
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د عضو لجن�ة العالقات الخارجي�ة النيابية
هالل الس�هالني ،أم�س الثالثاء ،على رضورة أن
يكون هن�اك حوار م�ع أملانيا بش�أن تزويد الكرد
بالسالح ،داعيا ً إىل عقد اجتماع مع وزير الخارجية
إبراهي�م الجعفري لبحث الخطوات التي س�يقوم
بها للخروج بموقف موحد خالل األيام املقبلة.

ونقل�ت وكال�ة «الغ�د ب�رس» عن الس�هالني
القول إن «اللجن�ة (العالقات الخارجية النيابية)،
ت�رى رضورة وج�ود حوار مع الخارجي�ة األملانية
بش�أن ارصار حكومتها عىل تس�ليح البيش�مركة
يف اإلقليم» ،مؤكد انه «الب�د أن يكون هناك موقف
للحكومة االتحادي�ة لدى مجلس األمن الدويل بهذا
الشأن» .وأكد ،عىل «رضورة أن يكون هناك تحرك
جاد من قبل وزارة الخارجية لبيان املوقف العام»،

ً
الفت�ا إىل أنه «ال يمكن أن ترص املانيا التي هي جزء
م�ن التحالف ال�دويل ملكافحة االٍره�اب عىل تزويد
البيش�مركة بالسلاح الذي يس�تخدم ضد القوات
األمني�ة الت�ي تواج�دت لبس�ط األم�ن يف املناطق
املتنازع عليها».
وأضاف ،أن «السالح الذي استخدم ضد قطعات
الجيش من قبل البيشمركة خالل اليومني املاضيني
هو أساسا من تزويد الحكومة األملانية».

حمكمة التحقيق املركزية تعلن إحباط حماولة الستهداف زوار األربعني بغاز الكلور
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مجل�س القض�اء االعلى،
أمس الثالث�اء ،عن احب�اط محاولة
الس�تهداف املواطنين بغ�از الكلور
خالل ش�هر مح�رم يف إحدى مناطق
العاصم�ة بغداد ،مشيرا اىل القبض
عىل مف�رزة من  10أش�خاص تعمل

ضمن تنظيم «داعش».
وق�ال املتح�دث باس�م املجل�س
القايض عبد الس�تار بريقدار ،يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،إن «جهودا ً اس�تثنائية ملحكمة
التحقيق املركزية وبمتابعة وإرشاف
مبارش من قبل قضاته�ا وبالتعاون
مع األجهزة األمنية أحبطت محاولة

الستهداف املواطنني يف إحدى مناطق
العاصمة بغاز الكلور القاتل من قبل
تنظيم داعش اإلرهابي».
وأضاف بريقدار أن «هذه الجهود
أس�همت يف القب�ض عىل ما يس�مى
بأمير قاطع أبو غري�ب املكنى (أبو
آمنة) و 9من أفراد مفرزته ،واعرتفوا
خلال اس�تجوابهم بانتمائه�م إىل

تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي» .وأك�د
بريقدار ان «االعرتافات كش�فت عن
مخطط إرهابي الستهداف املواطنني
بعب�وات حراري�ة وخانق�ة مصنعة
من م�ادة الكلور خالل ش�هر محرم
الحرام» ،الفتا إىل أن «املجموعة أقرت
بتنفيذ العديد من العمليات اإلرهابية
يف العاصمة بغداد».

رئيس الربملان يبلغ وفد عشائري عن حاجة االنتصارات إىل «رديف» من أبناء الشعب
بغداد  /المستقبل العراقي

مع بغداد للتواصل لحل املشاكل» ،مبينا ان»
الدس�تور العراقي تضمن فق�رة ان حكومة
اإلقليم هي م�ن تتحاور م�ع حكومة بغداد
ولي�س م�ن ش�ان حزب�ا كردي�ا التكلم مع
بغداد».
وعن إمكانية ترأسه جمهورية العراق او
اإلقليم اس�تطرد قائال «انا شخص متواضع
ولك�ن هم�ي األكبر خدم�ة حزب�ي وكافة
االكراد واملناصب ليست أولوية يل ،وانا تحت
ام�رة األش�خاص الكردي�ة» ،مشيرا اىل ان
«األح�زاب الكردية قاموا بخط�وات خاطئة
واشياء سيئة احدثوها للشعب الكردي».
وع�ن رتبت�ه العس�كرية يف ق�وات
البيش�مركة ،ق�ال «انا كردي واول ش�خص
منذ تأسيس منظمة ضد اإلرهاب يف اإلقليم،
ول�دي خبرة يف املج�ال العس�كري وغادرت
إقليم كردس�تان وليس لدي أي مسؤولية يف
قوات البيش�مركة ،ولكن�ي يف اآلونة األخرية
نعم شاركت يف محاربة داعش».
ووج�ه بافال يف نهاية حواره اىل األحزاب
والقي�ادات الكردي�ة قائلا «اريد ان ارس�ل
رس�التي لكافة األحزاب السياس�ية والقادة
ب�ان القي�ادات السياس�ية يف اإلقلي�م قاموا
بأخط�اء كبيرة وكان لديهم بدي�ل لتفادي
مايجري اليوم ومع األسف جميع خطواتهم
كانت خاطئة» .وخلص إىل القول «رس�التي
بسيطة بان التصعيد العسكري ليس الخيار
الجيد والخيار األكرب من خالل الحوار والكرد
والعرب ليس عدوا لبعضهم ويجب الجلوس
اىل طاول�ة الح�وار وعىل االك�راد االتحاد مع
بعضهم للميض يف الحوار».

خصوص�ا ً العش�ائر الت�ي ينبغي ان
يك�ون دورها مؤث�را ً وداعما ً لجهود
الربمل�ان والحكوم�ة يف اس�تقرار
مدنهم» ،داعيا ً اىل «تذليل كل العقبات
واالنفت�اح عىل رشائ�ح املجتمع عرب
تفعيل اللقاءات سبيالً لحل الخالفات
تمهيدا ً للميض بمبدأ الحوار الش�امل
التي نتطلع اىل ان يكون منهج كافة
االط�راف ام�ام املح�ن والتحديات».
واضاف ان «االنتصارات الكبرية التي
حققتها قواتنا االمني�ة تحتاج دورا ً
رديفا ً م�ن ابناء الش�عب يف القضاء
على االف�كار املتطرف�ة ومحاربتها
بالطريق�ة الت�ي تخل�ق بيئ�ة امنة
تحتض�ن الجمي�ع بدون اس�تثناء».
م�ن جانب�ه ثم�ن الوفد العش�ائري
«دور رئيس الربملان يف دعم العشائر
من خالل اق�رار القوانني التي تصب
يف ترسيخ مفهوم املصالحة والوحدة
الوطنية يف البالد».

بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئيس مجل�س القضاء االعلى ،القايض فائ�ق زيدان
مع الس�فري اليابان�ي يف بغداد ،أم�س الثالث�اء ،دور القضاء يف
تأمني املحاكم�ات العادلة للمنازعات التجاري�ة .وقال القايض
عب�د الس�تار بريقدار املتحدث الرس�مي ملجل�س القضاء االعىل
يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،إن «القايض
فائق زيدان استقبل السفري الياباني يف مكتبه وناقش الطرفني
اهمية عمل الرشكات اليابانية يف مجال االس�تثمار يف االس�واق
بعد تحسن الوضع االمني والقضاء عىل االرهاب» .واكد بريقدار
ان «الطرفان ناقش�ا دور القضاء يف تأمني املحاكمات العادلة يف
حال عرض املنازعات التجارية عىل القضاء».

السعودية :املنفذان احلدوديان مع العراق
سيستأنفان العمل خالل ثالثة أشهر
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد القائم بأعمال السفارة السعودية لدى بغداد عبد العزيز
الش�مري ،أمس الثالثاء ،أن املنفذين عرعر وجميمة الحدوديني
بني العراق والس�عودية سيس�تأنفان العمل خالل الشهرين أو
الثالثة املقبلة.
وقال الشمري بحسب صحيفة «الرياض» ،إن «منفذ جديدة
عرعر من جهة اململكة شبه جاهز ،لكن املنفذ العراقي من جهة
العراق يحتاج بعض التجهيزات ،ومن املتوقع خالل ش�هرين إىل
ثالثة أشهر سيكون املنفذان جاهزين للتشغيل».
جار يف منفذ جميمة الربي السعودي
وأضاف ان «هناك عمل
ٍ
املح�اذي للمحافظات الجنوبية العراقي�ة ،كما أن النقل الجوي
وتطوي�ر املوانئ واملناط�ق الحدودية من أه�م التفاهمات التي
ش�ملها اجتم�اع املجل�س» ،الفت�ا ً إىل أن «تنمي�ة الرشاكة بني
القطاع الخاص يف البلدين س�يكون لها مردود إيجابي سيسهم
يف التطور الكبري للعالقات بني البلدين».
وأشار اىل أن «مشاركة اململكة حاليا ً بجناح متكامل يضم 60
رشكة سعودية يف معرض بغداد الدويل سيدعم االقتصاد الوطني
وسيعزز حجم التبادل التجاري بني البلدين الشقيقني».

جملس واسط يصوت عىل محاية احلدود من الدخول
«غري القانوين» خالل زيارة األربعني
بغداد  /المستقبل العراقي
صوّت مجلس محافظة واس�ط ،أم�س الثالثاء ،عىل الخطة
األمني�ة الخاص�ة بح�دود املحافظة خلال الزي�ارة األربعينية،
مؤك�دا ً عىل حماية الح�دود من الدخول غير القانوني .ونقلت
وكال�ة «الغد ب�رس» عن رئيس املجلس م�ازن املازني القول إن
«مجلس محافظة واسط صوت عىل وضع خطة كاملة لحماية
الزائرين املحليني وكذلك األجانب القادمني من املنافذ الحدودية
يف حدود املحافظة ،وكذلك املنافذ مع حدود املحافظات االخرى».
واضاف ،انه «تم التصويت عىل اس�تنفار كافة الجهات األمنية
مع املرور والدف�اع والرشطة والدفاع املدن�ي لحماية الزائرين،
وكذل�ك حماي�ة املنافذ الحدودي�ة من أعمال الش�غب والدخول
غير القانوني» .يذكر أن مجلس محافظة واس�ط كان قد عقد
جلسته ،اليوم الثالثاء ،بحضور  20عضوا ً من أصل .28

وزارة الصحة :ختصيص ( )250مليون دينار شهريا لـ( )9مراكز صحية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

كشفت وزارة الصحة ،أمس الثالثاء ،ان مجلس الوزراء صوت باملوافقة عىل مقرتح
الوزارة لدعم املراكز التخصصية ويخصص  250مليون دينار عراقي شهريا لتسعة
مراكز تخصصية يف العراق.
وذكر بيان للوزارة تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان مجلس الوزراء يصوت
باملوافق�ة عىل مقترح وزيرة الصحة والبيئ�ة بتخصيص مبل�غ  250مليون دينار
شهريا اىل ( )9مراكز تخصصية يف العراق لدعم تلك املراكز التخصصية» .
واض�اف البي�ان ان «املراك�ز التخصصية التي ش�ملت بالتخصيص ه�ي  -1مركز
النج�ف للاورام  -2مرك�ز النجف للقلب  -3مرك�ز النارصية للقل�ب  -4مركز ابن
البيط�ار للقلب  -5مدينة االمامني الكاظمبن (ع) الطبية  -6مركز ميس�ان لالورام
 -7مستش�فى ابن الهيثم للعيون  -8مستشفى ابن القف الصابات الحبل الشوكي
 -9مستشفى االمل لالورام».
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شرعن وجوده لـ( )8أشهر ..وأحزاب املعارضة رفضت حضور اجللسة وطالبت حبل رئاسة اإلقليم

برملان كردستان :نعم للتمديد

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ق�رر برمل�ان كردس�تان يف جلس�ته التي
عقده�ا ،أمس الثالث�اء ،تأجي�ل االنتخابات
الربملانية والرئاسية يف إقليم كردستان ملدة 8
أشهر ،فيما أصدرت حركة التغيري والجماعة
اإلسلامية الكردس�تانية والتحالف من أجل
الديمقراطية والعدالة بالغا مشتركا طالبت
فيه بحل مؤسس�ة رئاس�ة االقلي�م واعطاء
صالحياتها وفق القانون اىل املؤسسات ذات
العالقة.
وم�ن بني  111نائبا ً يف برملان كردس�تان،
حضر  68نائب�ا ً إىل جلس�ة ،ص�وت 60
منه�م لصال�ح تمديد عمل الربمل�ان وتأجيل
االنتخابات الرئاس�ية والربملانية لـ 8أشهر،
فيما صوت  8نواب بـ»ال» للتأجيل.
وق�ال رئي�س كتل�ة االتح�اد اإلسلامي
الكردس�تاني ،أبو بكر هلدن�ي ،الذي صوت
أعض�اء كتلته ب�ـ»ال» ،أنه «كنا ق�د توصلنا
لقناعة مفادها صعوبة إجراء االنتخابات يف
الوقت الحايل ،لكننا حرضنا الجلسة عىل أمل
االتفاق على موعد محدد ،لم نصوت لصالح
تأجيل االنتخابات لـ 8أش�هر ،ألننا نعتقد أن
مدة من  3إىل  6أشهر كافية».
واتفق�ت كت�ل الح�زب الديمقراط�ي
الكردستاني ،واالتحاد الوطني الكردستاني،
واالتحاد اإلسلامي الكردستاني ،عىل تمديد
عم�ل برمل�ان كردس�تان ،فيما كان�ت كتلة
التغيري أكرب الرافضني ليس للتمديد فحسب،
وإنما لحضور الجلسة.
وق�ال رئي�س كتل�ة االتح�اد الوطن�ي
الكردستاني يف برملان كردستان دلري ماوتي،
«اتفقنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني،
واالتحاد اإلسلامي الكردس�تاني عىل تمديد
عمل الدورة الحالية للربملان ملدة  8أشهر».
وأض�اف أن «كالً م�ن ك�وران محم�ود
ع�ن كتل�ة االتحاد ،وعلي عثمان ع�ن كتلة
الحزب الديمقراطي وأيوب عبدالله عن كتلة
الجماعة اإلسالمية يبارشون عملهم نوابا ً يف
الربملان» ،متابعاً« :كما تتوىل بيكرد الطالباني
ً
سكرترية للربملان رسمياً».
منصبها
بدورها ،أصدرت حركة التغيري والجماعة
اإلسلامية الكردس�تانية والتحالف من أجل
الديمقراطية والعدالة ،بالغا مشرتكا طالبت

فيه بحل مؤسس�ة رئاس�ة االقلي�م واعطاء
صالحياتها وفق القانون اىل املؤسسات ذات
العالق�ة .وطالبت األح�زاب الثالثة يف بالغها
بتصحيح مس�ار العملية السياسية ووضع
خارط�ة طريق لتطبيع االوض�اع يف كركوك
وطوزخورمات�و وخانقين وباق�ي املناطق

املتن�ازع عليه�ا ،كم�ا أك�دت على رضورة
الحفاظ عىل الكيان السيايس القليم كردستان
ووح�دة صف ش�عب كردس�تان ،النقاذ من
مخاطر التقسيم والحرب الداخلية .وأضاف
البالغ أن األحزاب املذكورة ستواصل الجهود
مع القوى واالطراف السياسية يف كردستان

لتش�كيل حكومة مؤقتة عرب الربملان لتنفيذ
مهمة رئيسية تتمثل يف ادارة ملف التفاوض
والح�وار الش�امل م�ع الحكوم�ة االتحادية
والتهيئ�ة واالع�داد الجراء انتخاب�ات نزيهة
وشفافة بإرشاف ومراقبة املنظمات الدولية
املختص�ة .كما س�تعمل عىل إنج�از صياغة

مسودة الدستور بالشكل الذي يضمن تثبيت
النظام الربملاني واالعداد الجراء االس�تفتاء،
ووض�ع برامج وخط�ط لتحسين االوضاع
املعيش�ية للن�اس .ودع�ت األح�زاب الثالثة
إىل ان يك�ون تعام�ل الحكوم�ة املركزية مع
مسألة املناطق املتنازع عليها وفق الدستور،

وان تعمل عىل تهدئة االوضاع يف تلك املناطق
لضم�ان ع�ودة النازحين اىل اماكنه�م .ويف
خت�ام البالغ رك�زت األح�زاب الثالثة عىل أن
يكون برملان كردس�تان مصدر القرار وسن
القوانني ،وان ال تكون اية س�لطة سياس�ية
فوق الربملان.

ً
قريبا ..العبادي يزور تركيا وإيران للتفاهم بشأن االستفتاء واحلدود واحلصص املائية

العراق يسعى إىل «دور ريادي» يف املنطقة بعد اخلالص من «داعش»

المستقبل العراقي  /نهاد فالح

ق�ال رئيس مجلس ال�وزراء حيدر
العب�ادي ،أمس الثالث�اء ،إن مقاومة
س�لطات كردس�تان للقوات العراقية
هي لحماية الفس�اد وتهريب النفط،
مؤك�دا ً أن البيش�مركة تعاون�ت مع
الق�وات االتحادي�ة ول�م تس�تجب
لنداءات التصعيد.
وق�ال العب�ادي ،يف مؤتم�ره
األس�بوعي ،إن الع�راق قضى على
مح�اوالت التقس�يم ،يف إش�ارة إىل
استفتاء إقليم كردس�تان االنفصايل،
مؤك�دا ً أن قوات البيش�مركة تعاونت
م�ع الق�وات االتحادية ولم تس�تجب
لنداءات التصعيد.
وق�ال العب�ادي أيض�ا ً «مواطن�و
كرك�وك يب�دون تعاون�ا ً كبيرا ً م�ع
الس�لطة االتحادي�ة رغ�م مح�اوالت
التحري�ض» ،وذل�ك بع�د أن فرض�ت
الق�وات األمني�ة األم�ن يف املحافظة،
فيما ع�زل الربمل�ان محافظه�ا نجم
الدي�ن كري�م ع�ن منصب�ه بع�د أن
ّ
س�كان
فرض اجراءات عنرصية ضد
املحافظ�ة ،وفيم�ا ر ّد القضاء دعوى
إقالته ،س�ارع رئي�س الجمهورية إىل
املصادقة عليها.
وبش�أن الوض�ع امل�ايل للع�راق،
والحديث ع�ن موازن�ة  ،2018فضالً
عن املطالب�ات بتنويع مصادر الدخل
ب�دل االعتماد عىل النف�ط ،أكد رئيس
مجلس ال�وزراء يف املؤتم�ر الصحفي
على أن حكومت�ه تعم�ل على تقليل
االنف�اق الحكومي وزي�ادة الواردات

غري النفطية.
وأش�ار رئيس الوزراء الذي أجرى
زي�ارة إىل الس�عودية ّ
وق�ع خالله�ا
اتفقات ع ّدة مع الرياض ،إىل أنه يجب
ان يش�هد ش�عبا العراق والس�عودية
مكاسب التقارب بني البلدين.
وق�د ش�هد العالق�ات العراقي�ة

الس�عودية تقارب�ا ً غري مس�بوق منذ
 27عام�اً ،إذ تعم�ل الرياض عىل فتح
املناف�ذ الحدودية الربيّة خلال ثالثة
أش�هر ،إضافة إىل عودة الخط الجوي
الرابط بني العراق والس�عودية والذي
توق�ف منذ ح�رب الخلي�ج األوىل عام
.1991

وبش�أن األخط�اء الت�ي أدت إىل
س�قوط نحو ثل�ث البالد بي�د تنظيم
«داع�ش» ع�ام  ،2014واس�تطاعت
القوات األمني�ة تحريرها خالل ثالثة
أع�وام ،قال العب�ادي «حريصون عىل
فتح تحقي�ق تفصييل ملعرفة الجهات
املسؤولية عن دخول (داعش)».

ويعت�زم رئي�س ال�وزراء زي�ارة
كل م�ن تركي�ا وإيران لع�رض رؤية
العراق عن املنطق�ة بعد الخالص من
«داعش» .وترتكز الرؤية عىل التنمية
ونب�ذ التدخلات يف ش�ؤون ال�دول
اإلقليمي�ة وفتح املجال أمام العالقات
بني دول وشعوب املنطقة.

وبه�ذا الخص�وص ،أك�د العبادي
عزم�ه على زي�ارة كل م�ن تركي�ا
وإي�ران خالل أيام ،مؤكدا أننا «نعتزم
التباحث مع الحكوم�ة الرتكية حول
حصة العراق املائية واملنافذ الحدودية
املشتركة» ،يف إش�ارة إىل س�د أليسو
الذي بنت�ه تركيا والذي أدى إىل ضعف

تيلرسون محل يف زيارته «املفاجئة» وساطة للشروع حبوار بني بغداد وأربيل

رئيس الوزراء يرد اهتامات اخلارجية األمريكية عن احلشد الشعبي :مقاتلوه أمل املنطقة
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

داف�ع رئيس ال�وزراء حي�در العب�ادي عن
الحش�د الش�عبي خلال اجتماع�ه م�ع وزير
الخارجي�ة األمريك�ي ريك�س تيلرس�ون فور
وصوله إىل بغداد ليل االثنني ،إذ أكد أن الحش�د
الشعبي أمل العراق واملنطقة.
وأخرب العبادي تيلرسون الذي وصل بشكل
مفاجيء إىل بغداد ،أن «مقاتيل الحشد الشعبي
مقاتل�ون عراقيون قاتلوا اإلرهاب ودافعوا عن
بلده�م ،وقدم�وا التضحيات التي س�اهمت يف
تحقي�ق النرص عىل تنظيم (داعش)» بحس�ب
بيان ملكتب العبادي تلقت «املستقبل العراقي»
نسخة منه.
وأض�اف العب�ادي أن «الحش�د الش�عبي
مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة ،وأن
الدس�تور العراقي ال يس�مح بوجود جماعات
مسلحة خارج إطار الدولة ،وأن علينا تشجيع
مقاتلي الحش�د ألنه�م س�يكونون أملا للبلد

وللمنطق�ة» .ويأت�ي حديث العب�ادي ردا عىل
ترصيح�ات تيلرس�ون التي دع�ا فيها «جميع
املقاتلين األجان�ب واملليش�يات اإليراني�ة» يف
العراق للعودة إىل بالدهم بعد انتهاء املعارك مع
تنظي�م «داعش» .ونقل بيان س�ابق للحكومة
العراقية عن مصدر مق�رب من رئيس الوزراء
استغرابه من هذه الترصيحات ،مؤكدا أنه «ال
يحق ألي جهة التدخل يف الشأن العراقي».
ويف م�ا يتعل�ق بانتش�ار الق�وات العراقية
ش�مايل البلاد ،أكد العب�ادي لتيلرس�ون أن ما
قامت ب�ه الحكومة العراقي�ة يف كركوك «كان
إع�ادة انتش�ار وفرضا لس�لطة الدول�ة ،وهي
إجراءات قانونية ودستورية».
ونقل البيان عن وزي�ر الخارجية األمريكي
قوله إن «واش�نطن مع وح�دة العراق وأهمية
االلتزام بالدس�تور» ،مؤكدا حرص بالده «عىل
الحوار وفق الدستور واالبتعاد عن أي صدام».
ودعا تيلرس�ون الحكومة العراقية ورئيس
إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إىل حل

رصاعهما بشأن تقرير مصري األكراد واألرايض
املتنازع عليها عرب الحوار.
وخالل اجتم�اع وزير الخارجي�ة األمريكي
ريكس تيلرسون والوفد املرافق له مع الرئيس
فؤاد معصوم ،أكد الرئيس عىل وحدة وس�يادة
الع�راق ،وأعرب عن ثقته بأن الحوار والتفاهم
على أس�اس الدس�تور وعبر خارط�ة طريق
فعالة هو الس�بيل الوحيد لحل جميع املشاكل
الداخلية املوروثة والطارئة.
وأع�رب معص�وم ع�ن ارتياح�ه بتأكي�د
الجانبني اس�تعدادهما للدخول يف حوار أخوي
ف�وري للوص�ول إىل تفاهم�ات س�لمية ل�كل
املش�اكل بما يضمن وحدة العراق والعراقيني،
وتكري�س كل طاقاتهم لدح�ر اإلرهاب نهائ ًيا،
وبناء دول�ة ديمقراطي�ة مس�تقرة ومزدهرة
تحقق طموحاتهم جمي ًعا.
وأش�ار معص�وم إىل أن تطبي�ق الدس�تور
يف جمي�ع املجاالت من دون اس�تثناء وبش�كل
كامل ه�و الضامن لحل كل القضايا الخالفية،

مشيرا ً إىل رضورة االس�تفادة م�ن تج�ارب
الش�عوب وخرباته�ا ،ال س�يما خبرات األم�م
املتحدة للتوصل إىل نتائج ايجابية ومس�تديمة
بشأن حل مشكلة املناطق املتنازع عليها مهما
تطل�ب ذلك من وقت وجهد .من جانبه ،أش�اد
تيارسون بانتصارات العراق عىل داعش ،مثمّ ًنا
كفاءة ووحدة الق�وات العراقية يف الحرب ضد
اإلره�اب ،فيما ش�دد عىل أن الوالي�ات املتحدة
تدعم وحدة وس�يادة العراق ،كما تحرص عىل
بذل كل ما تستطيع ملساعدة العراقيني عىل حل
مش�اكلهم الداخلية عرب ح�وار يضمن حقوق
وأمن الجميع وفق الدس�تور ،معت ً
ربا أن تعزيز
األمن والسلم األهيل يف العراق أسايس الستقرار
وازده�ار املنطق�ة .وج�اءت زيارة تيلرس�ون
املفاجئة إىل بغداد بعد لقائه العبادي يف الرياض
ي�وم األحد املاذي ،حيث ج�دد الوزير األمريكي
تأكيده عىل معارضة بالده القوية الس�تفتاء
االنفص�ال الذي نظمه إقليم كردس�تان العراق
يوم  25أيلول املايض.

الحصة املائية للعراق.
وأضاف رئيس الوزراء أن «العراق
يتعام�ل مع جريان�ه بمرون�ة عالية،
وأصب�ح ل�ه أث�ر مح�وري وإقليمي
كبري» ،مؤكدا ً أن «العراق مستعد ألخذ
دوره الريادي يف املنطقة والعالم».
وأم�س الثالث�اء ،عق�د مجل�س
ال�وزراء جلس�ته االعتيادية برئاس�ة
رئيس مجلس ال�وزراء حيدر العبادي
.
وناق�ش مجل�س ال�وزراء الجولة
التي قام به�ا العبادي اىل الس�عودية
ومصر واالردن ونتائجه�ا والت�ي
انطلق�ت م�ن اهمي�ة الع�راق القوي
ودوره املح�وري الكبير يف املنطق�ة
وسياس�ة الحكومة للمرحل�ة املقبلة
املتمثلة باالنفتاح واملصلحة املشرتكة
واالبتعاد عن املحاور.
وج�رى خلال الجلس�ة ط�رح
مرشوع رؤية العراق ملستقبل املنطقة
الذي اطلقه رئيس مجلس الوزراء .
كما ناقش مجلس الوزراء بش�كل
موس�ع ادارة املنافذ الحدودية بهدف
ضمان اعتماد معايري موحدة وشفافة
الدارة املناف�ذ الحدودي�ة والدوائ�ر
الكمركي�ة ،وت�م التوجي�ه باتخ�اذ
اج�راءات وصياغ�ة ق�رار س�يتبناه
مجلس الوزراء االسبوع املقبل.
وتم�ت مراجع�ة قان�ون املوازن�ة
املالية وتخصيصاته�ا قبل التصويت
عليها يف مجلس الوزراء.
كم�ا ص�وّت املجل�س على ع�دد
م�ن الق�رارات واص�در مجموعة من
التوجيهات.

4

�سيا�سية

العدد ( )1544االربعاء  25تشرين االول 2017

www.almustakbalpaper.net

لديدها خماوف من تنامي «داعش» ..وأعضاء الكونغرس يؤكدون على التخطيط لعمليات عسكرية

أمريكا تصوب نظرها إىل افريقيا

بغداد  /المستقبل العراقي
تخطط الواليات املتحدة لتعزيز تواجدها
العسكري يف أفريقيا ملالحقة عنارص تنظيم
«داع�ش» الباحثني عن ملاذات جديدة بعد
س�قوط «خالفته�م» ،بحس�ب مس�ؤولني
أمريكيني.
وبعدم�ا فق�د تنظي�م «داع�ش» مدين�ة
الرقة السورية التي كانت بمثابة «عاصمة»
ل�ه ،واملوصل التي ش�كلت معقله يف العراق،
يرى رئيس هيئ�ة أركان الجيوش األمريكية
املشتركة الجن�رال ج�و دانف�ورد أن ل�دى
التنظيم «تطلعات لتأس�يس تواجد أكرب له»
يف أفريقيا.
وق�ال دانف�ورد يف مؤتمر صح�ايف إن ما
سماهم «الجهاديني» شكلوا تهديدا من ليبيا
إىل شبه جزيرة سيناء املرصية مرورا برشق
إفريقيا وغربها.
وج�اءت الترصيح�ات يف س�ياق حديثه
عن االش�تباك الذي وقع يف الرابع من ترشين
األول يف النيج�ر بغ�رب أفريقي�ا حي�ث قتل
أربعة جنود أمريكيني.
وأش�ار دانفورد إىل أن الجنود األمريكيني
الذي�ن قتلوا إىل جانب خمس�ة م�ن عنارص
قوات النيجر ،تعرضوا إىل هجوم نفذه سكان
محلي�ون عىل ارتب�اط بتنظيم «داعش» عىل
الحدود بني النيجر ومايل.
وش�كلت الحادث�ة صدم�ة للكثير م�ن
األمريكيين الذي�ن لم يكونوا على علم أصال
بوجود مئات من عن�ارص القوات األمريكية
يف البلد األفريقي.
وق�ال دانف�ورد إن�ه ق�دم توصي�ات إىل
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه
جيم ماتيس «من أجل إرسال قوات تتناسب
مع ما نعتربه تهديدا».
وسيلتقي كبري مسؤويل الجيش األمريكي
بق�ادة عس�كريني م�ن  75دولة «ملناقش�ة
املرحل�ة املقبل�ة م�ن الحمل�ة» ض�د تنظيم
«داعش» .ويف حديث لصحافيني عقب لقائه

ماتي�س ،قال الس�تانور الجمهوري لينديس
غراهام ،وهو عضو يف لجنة الخدمات املسلحة
التابع�ة ملجلس الش�يوخ« ،الح�رب تتحول.
سنشهد املزيد من التحرك يف أفريقيا» .ويعد
تواجد الق�وات األمريكية الخاصة يف أفريقيا

األمم املتحدة :أطفال اليمن يواجهون
«أكرب أزمة» أمن غذائي بالعالـم
بغداد  /المستقبل العراقي
حذر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
م�ن تدهور أوضاع األطف�ال يف اليمن .ووصف املكتب يف
بيان األزمة اليمنية بأنها «كارثية» وغري مس�بوقة وأن
األطف�ال يواجه�ون «أكرب أزم�ة أمن غذائ�ي يف العالم،
وتفيش وباء الكولريا بشكل غري مسبوق».
وأض�اف يف بي�ان أن «حرمان األطفال م�ن الوصول
إىل الخدمات الصحية والغذائية األساس�ية يجعلهم غري
قادرين عىل تحقيق إمكاناتهم» .وقال البيان إن األطفال
يف اليمن يموتون من «أسباب قابلة للوقاية مثل النقص
الغذائي واإلسهال والتهابات األجهزة التنفسية» .وتابع
«النظام التعليمي عىل ش�فري االنهيار ،م�ع وجود أكثر
من خمس�ة ماليني طفل يواجهون خطر حرمانهم من
حقهم بالتعليم».
واعتبرت األمم املتحدة أزمة اليمن األزمة اإلنس�انية
األوىل يف العال�م م�ع وج�ود  7ماليين إنس�ان عن�د حد
املجاعة ووباء الكولريا الذي تس�بب بوفاة أكثر من الفي
ش�خص .وقتل أكثر من  8650شخصا يف األزمة وجرح
حواىل  58600ش�خص معظمهم من املدنيني ،بحس�ب
منظمة الصحة العاملية.
وكان تحالف عربي تقوده السعودية دخل يف الحرب
يف اليم�ن ع�ام  2015لدع�م حكوم�ة الرئي�س عبد ربه
منصور هادي ،بعد أن أجربه املتمردون الحوثيون الذين
تدعمهم ايران عىل الخروج إىل املنفى.

بغداد  /المستقبل العراقي

األكبر بعد الرشق األوس�ط ،وتظه�ر أرقام
رس�مية أن هناك أكثر من  1300عنرص من
هذه القوات متواجدون يف القارة السمراء.
وتق�وم وح�دات النخب�ة ه�ذه بتدريب
الق�وات املحلية يف مج�ال مكافحة اإلرهاب

و»ال تراف�ق هذه الق�وات إال عندم�ا تكون
احتم�االت التع�رض إىل العدو مس�تبعدة»،
بحسب دانفورد.
وأك�د غراه�ام أن قواعد االش�تباك هذه
«تتغري عندما يتعلق األمر بعمليات مكافحة

اإلرهاب» .وأملح كذلك إىل أنه س�يتم السماح
للق�وات األمريكي�ة بإطلاق الن�ار أوال عىل
األه�داف «اإلرهابية» ،بخالف ما هو الوضع
عليه حاليا.
وح�ذرت رئاس�ة االتح�اد األوروبي هذا

أمري الكويت «متشائم» وحيذر من اهنيار
جملس التعاون اخلليجي
بغداد  /المستقبل العراقي
حذر أمري الكويت الشيخ صباح االحمد الصباح
أمس الثالثاء من «تصدع وانهيار» مجلس التعاون
الخليج�ي يف نربة تش�اؤم غري معه�ودة من األمري
ال�ذي يمثل «وس�يطا» رئيس�يا يف األزمة بني قطر
ومحيطها العربي.
وق�ال الش�يخ صب�اح يف كلم�ة أم�ام الربملان
الكويتي إن تصعي�د األزمة الخليجية يعني «دعوة
رصيحة» للتدخالت والرصاعات االقليمية والدولية
يف املنطق�ة .وقطعت الس�عودية واالمارات ومرص
والبحري�ن عالقاته�ا الدبلوماس�ية وروابطه�ا
التجاري�ة م�ع قط�ر من�ذ الخامس م�ن حزيران
بع�د اتهامه�ا بتموي�ل ودع�م جماع�ات ارهابية
يف املنطق�ة .وقدمت ال�دول االرب�ع قائمة مطالب
للع�ودة ع�ن مقاطعة قط�ر لك�ن الدوحة رفضت
التفاوض وعدت املطالب تدخالً يف سيادتها.
وطاملا كان الش�يخ صباح ،ال�ذي من املفرتض
ان تس�تضيف بلاده القم�ة الخليجي�ة املقبل�ة
يف كان�ون األول ،متفائلا بتس�وية األزم�ة وزار
الس�عودية أكثر م�ن مرة .لكن�ه ق�ال للربملان ان
ّ
وحذر
االزم�ة تحمل يف جنباتها احتم�االت التطور
من أن التصعيد س�تكون «له نتائ�ج بالغة الرضر

والدمار عىل أمن دول الخليج وش�عوبها» ،مضيفا
ان ان الكويت تسعى اىل «إصالح ذات البني وترميم
البي�ت الخليجي .ونتح�رك لحمايته م�ن التصدع
واالنهي�ار» .و ّ
حذر من أن «تصدع وانهيار مجلس
التعاون الخليجي ه�و تصدع وانهيار آلخر معاقل
العمل العربي املشرتك».
وق�ال امير الكوي�ت «علينا جميع�ا أن نكون
عىل وع�ي كامل بمخاطر التصعي�د بما يمثله من
دعوة رصيحة لتدخالت ورصاعات إقليمية ودولية

س�يكون لها نتائج بالغة الرضر والدمار عىل أمن
دول الخليج وشعوبها».
وأكد أن «وس�اطة الكوي�ت الواعية الحتماالت
توسع هذه األزمة ليست مجرد وساطة تقليدية»
مشددا ً بالقول «لسنا طرفا ثالثا .نحن طرف واحد
مع أشقاء» .وبينّ أمري الكويت أن «التاريخ وأجيال
الخليج واألجيال القادمة وأجيال العرب لن ينس�وا
ملن يس�هم ولو بكلمة يف تأجي�ج وتصعيد الخالف
الخليجي».

املانيا تواجه انتقادات بسبب ترحيل
الجئني أفغان
بغداد  /المستقبل العراقي
رغم احتجاجات املعنيني بإغاثة الالجئني ،تواصل أملانيا
ترحيل أفغان مرفوض طلبات لجوئهم إىل وطنهم .وبحسب
معلومات وكالة األنب�اء األملانية ،فإنه من املنتظر أن تقلع
طائ�رة من مطار اليبتزيغ  /هاله عىل متنها الجئني أفغان
مرفوضين للتوجه إىل كابول.وانتقدت منظمة «برو أزول»
األملاني�ة ،املدافعة عن الالجئني ،ترحيل الالجئني املرفوضني
إىل أفغانستان يف ظل املخاطر األمنية التي تعاني منها البالد.
وق�ال املدير التنفيذي للمنظمة ،جونرت بوركهارت« :يتعني
عىل الس�لطات األملانية عىل املس�توى االتح�ادي والواليات
اس�تيعاب الحقيق�ة املحزنة يف منطقة الح�رب والنزاعات
(أفغانس�تان) وإلغاء ترحيل الالجئني» .واعترب بوركهارت
ترحيل األفغان يف يوم الجلس�ة التأسيسية للربملان األملاني
الجديد «رضوخا ً غري مس�ؤول لليمينيني الش�عبويني» ،يف
إشارة لـ»حزب البديل من أجل أملانيا».
ُيذك�ر أن أملانيا رحل�ت يف منتصف أيل�ول املايض عقب
انقط�اع دام ع�دة أش�هر ثماني�ة أفغان مرف�وض طلبات
لجوئهم .وكان سبب توقف الس�لطات األملانية عن ترحيل
األفغان هو الهجوم الكبري الذي وقع بالقرب من الس�فارة
األملانية يف كابول ،والذي أودى بحياة نحو  150ش�خصا ً يف
أيار املايض .وقررت الس�لطات األملانيــــ�ة يف ذلك الحني
قصر ترحيل األفغ�ان املرفوضني عىل ثالث فئ�ات :الجناة
والذي�ن يمثلون خطرا أمني�ا ً والذين يرفض�ون التعاون يف
إثبات هويتهم.

خالفات «بريكست» ..من الطاوالت إىل «تويرت»

قال�ت املفوضي�ة األوروبي�ة إنه�ا ضحية حملة تش�ويه
تس�تهدف تعطيل مفاوضات خ�روج بريطانيا م�ن االتحاد
األوروب�ي بع�د أن ذك�ر تقري�ر نرشت�ه صحيف�ة أن رئيس
املفوضي�ة جان كل�ود يونكر أبدى ازدراءه لس�لوك رئيس�ة
وزراء بريطانيا ترييزا ماي ووصفه بترصف اليائس.
وه�ذه هي املرة الثانية يف س�تة أش�هر الت�ي ينرش فيها
مراس�ل لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تس�ايتونغ األملانية
املعروف بصلته باملس�اعدين املقربني م�ن يونكر تقريرا عن
ردود فعل رئيس املفوضية بعد لقاء عىل العش�اء مع رئيسة
ال�وزراء عن انس�حاب بريطانيا من االتحاد .ورس�م التقرير
الذي نشر يف عدد األحد صورة غري إيجابية لرئيس�ة الوزراء
الت�ي أرهقته�ا خالفات يف صف�وف حزبها وذك�ر أنها كانت
«تتوسل» طلبا للمساعدة من االتحاد األوروبي.
وأثار هذا التقرير تش�احنا عىل تويرت بني مس�اعدي ماي
ويونكر الحاليني والسابقني.
وبعد قمة عقدت األسبوع املايض سعى فيها قادة االتحاد
األوروب�ي لبناء الثقة مع ماي يف محاولة لإلرساع بمحادثات
االنفص�ال نف�ى مارتن زيلماي�ر مدير مكتب يونك�ر اتهاما
وجه�ه له عىل تويرت نظرية الربيطاني الس�ابق يف فريق ماي
أن�ه مص�در م�ا ورد يف التقري�ر .وكان كثريون وجه�وا إليه
أصاب�ع االتهام قائلني إن�ه مصدر الترسيبات الس�ابقة بعد
لقاء عىل العشاء يف لندن يف نيسان.
وق�ال مارجريتيس ش�يناس املتح�دث باس�م املفوضية
للصحفيين «بع�ض الن�اس يحب�ون اإلش�ارة إلين�ا لخدمة
أغراضه�م السياس�ية أو حتى إلضعاف موقفن�ا التفاويض.
ونح�ن نتمن�ى أن يرتكن�ا ه�ؤالء الن�اس وش�أننا» ،مضيفا
«لدين�ا عمل كثير وال وقت للثرثرة» .وامتن�ع عن تحديد من

الش�هر كذلك من أن عىل دول التكتل مراقبة
التهديد املتنامي لتنظيم «داعش» يف ش�مال
أفريقيا الت�ي انتقل إليه�ا مقاتلون« ،بحذر
ش�ديد» .وقال دانف�ورد إن الح�رب تمتد إىل
ساحات عدة.
وأض�اف «لس�ت متأكدا م�ن أنني جاهز
للق�ول إنه�ا تنتق�ل إىل أفريقي�ا فقط .نحن
نتعامل مع تحد ممتد من غرب أفريقيا حتى
جنوب رشق آسيا».
وقال الجن�رال «أعتق�د أن تنظيم داعش
سيحاول تأس�يس تواجد ملموس له خارج
الع�راق وس�وريا» بع�د خس�ارته املوص�ل
والرقة.
وتاب�ع «هذا تماما الس�بب ال�ذي يجعلنا
نقوم بعمليات على غرار تلك التي نقوم بها
يف النيج�ر ،لضم�ان امتالك الق�وات املحلية
القدرة عىل منع حدوث ذلك».
وتدع�م الوالي�ات املتح�دة ،عبر تقدي�م
خدم�ات اس�تخباراتية وإع�ادة تزويد وقود
يف الج�و ،عملي�ة «بارخان» الفرنس�ية ضد
اإلرهابيني يف دول الساحل الخمس (بوركينا
فاسو ومايل وموريتانيا والنيجر وتشاد).
وتنرش الواليات املتحدة نحو  6000عنرص
م�ن قواتها املختلف�ة يف  53دول�ة افريقية،
بحسب دانفورد.
ووفق�ا لتقري�ر وجه�ه قائ�د القي�ادة
العس�كرية األمريكي�ة ألفريقي�ا (افريكوم)
الجن�رال توماس والده�اوزر إىل الكونغرس،
ل�دى الواليات املتحدة تواج�د ملحوظ يف كل
من تش�اد وجمهورية الكونغو الديمقراطية
وأثيوبيا والصومال وأوغندا ورواندا وكينيا.
وتتفاوت أعداد القوات األمريكية الخاصة
يف ال�دول األفريقية ،ولكن القوة املتواجدة يف
النيج�ر والت�ي تضم  800عنصر هي حاليا
األكرب بني القوات املتواجدة يف بلدان القارة.
وتعه�د دانف�ورد ب�أن الوالي�ات املتحدة
ستحافظ عىل تواجدها يف النيجر رغم مقتل
جنودها األربعة .وقال يف هذا السياق «ننوي
االستمرار يف عملياتنا هناك».

يقص�د ،لكن�ه أض�اف أن يونك�ر ال يمكن ق�ط أن يكون قد
تفوه بشيء من هذا القبيل .وقال تقرير مراس�ل الصحيفة
الذي أثارت رواية رسبها عن عشاء يونكر مع ماي يف نيسان
انزعاج�ا يف لن�دن ،إن يونكر يعتق�د أنها تعاني م�ن املعارك
بش�أن خروج بريطانيا من االتحاد األوروب�ي مع وزراء من
ح�زب املحافظني إذ طلبت من االتح�اد توفري مجال أكرب لها
للمن�اورة يف الداخل .وقالت الصحيفة إن ماي التي س�افرت
لحضور عشاء يف بروكس�ل مع يونكر قبل قمة االتحاد بدت
له «قلقة ومضطربة ومصابة بخيبة أمل وال يمكنها الثقة يف
أحد» .وأضافت الصحيفة أن ماي ،كما فعلت عىل العشاء مع
زعماء الدول األعضاء باالتحاد األوروبي ،طلبت مساعدتها يف
التغلب عىل االنقسامات يف بريطانيا .وتابعت «أشارت إىل أن
الصديق والعدو يف الوطن يتآمر عليها إلسقاطها .قالت ماي
إن�ه ليس أمامها مجال للمن�اورة .يجب أن يهيئ األوروبيون
ذل�ك لها» .وقال�ت الصحيفة إن يونكر أبل�غ زمالءه يف وقت
الح�ق «وجه ماي ومظهرها قاال الكثري ...لديها هاالت تحت
العينني .تبدو كشخص يعجز عن النوم تماما».
ووص�ف زيلماير رواية الصحيفة األملاني�ة بأنها محاولة
«لتلفيق التهمة» له ولإلرضار بالعالقات بني يونكر وماي.
وكان نيك تيموثي الذي استقال من منصبه كمدير مكتب
ماي بعد أن خرست أغلبيته�ا الربملانية يف االنتخابات املبكرة
التي جرت يف حزي�ران كتب عىل تويرت أن زيلماير هو مصدر
تقرير الصحيف�ة ،مضيفا «بعد اجتماع بن�اء للمجلس فعل
زيلماير ذلك كتذكرة بأن البعض يف بروكس�ل ال يريد التوصل
التفاق أو التوصل التفاق عقابي».
ورد زيلماي�ر بقول�ه إن�ه ال ه�و أو يونك�ر أدىل به�ذه
الترصيح�ات ،مضيف�ا «أوال أنف�ي أننا رسبنا ذل�ك وثانيا أن
يونكر ق�ال ذلك عىل اإلطلاق وثالثا أننا نري�د فرض عقوبة
بسبب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي».
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وزارة النفط

(رشكة مصايف الشامل /مصفى الصمود-اعالن مناقصة عامة لتأجري سيارات )

تعلن رشكة مصايف الشمال (مصفى الصمود ) احدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصة تاجري سيارات حسب التفاصيل املبينة يف الجدول املرفق طيا فعىل الراغبني باالشرتاك
م�ن الشركات او املكات�ب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة موقع رشكتنا الكائن يف (تكريت ) الس�تالم نس�خة من جدول الس�يارات
ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره ( )40.000فقط اربعون الف دينار عراقي غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة عىل ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الساعة
الواحدة ظهر يوم االثنني املصادف  2017/11/13يف مقر رشكتنا الكائن يف محافظة صالح الدين (تكريت) قرب سيطرة االنواء ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او
حظر للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم
القانونية علما انه سيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد املصادف  2017/11/5يف نفس مكان القطع .
ت

رقم المناقصة

موضوع
المناقصة

عدد مرات
االعالن

الهوية
المطلوبة

تفاصيل ونوع السيارات المطلوبة

1

2017/10
ميزانية
تشغيلية

تأجير
سيارات

االولى

هوية شركة او
مكتب متخصص
بالنقل حصرا

-1سيارة كيا بيك اب دبل قمارة موديل
 2011فما فوق
-2سيارة ستاركس ( )11راكب موديل
 2011فما فوق
-3سيارة بيك اب دبل قمارة موديل
 2011فما فوق

ساعات العمل
باليوم الواحد

العدد
المطلوب

الكلف التخمينية للمعدة
الواحدة لليوم الواحد

مبلغ التامينات
االولية بالدينار

9ساعات

2

60.000

9ساعات

2

80.000

9ساعات

1

50.000

1,188,000
مليون ومائة
وثمانية
وثمانون الف
دينار عراقي

اوال  :املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء :
-1هوية الرشكة او املكتب ( تخصص يف النقل) نافذة لعام  2017مع ارفاق ش�هادة تاس�يس او اجازة ممارس�ة مهنة مع ارفاق قائمة الس�يارات املتوفرة لديه ومواصفاتها
وموديلها ولجميع السيارات
-2تامينات اولية بنس�بة  %2من الكلفة التخمينية ملدة س�نة كاملة بأس�م مقدم العطاء عىل شكل صك مصدق ممغنط او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف
معتمد من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال وحسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله
-3براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام  2017مصورة ملونة بأسم الرشكة او املكتب مقدم العطاء (حرصا)
 4ـ اعمال مماثلة يف النقل ان وجدت عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله بظرف مغلق
 5ـ وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل)
ثانيا  :تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزء اليتجزا من العقد :
 1ـ ان تكون الس�يارات حديثة ذات كفاءة عالية وبحالة جيدة جدا وتتوفر فيها كافة رشوط السلامة واملتانة وان تكون مس�جلة لدى دوائر املرور العامة باسم مقدم العطاء
او تقديم وكالة حديثة صادرة من الجهات املختصة
 2ـ يعترب العطاء نافذ ملدة  90يوم من تاريخ غلق املناقصة
 3ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار
 4ـ يك�ن التس�عري بالدين�ار العراقي ويتم تثبيت االس�عار رقما وكتابتا طباعة الكرتوني�ة او باملداد عىل جداول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من الحك والش�طب
وختمها ومصادقتها عىل جميع الصفحات
 5ـ مدة العقد ( )180يوم من تاريخ توقيعه قابل للتمديد باتفاق الطرفني
 6ـ لرشكتنا الحق بفسخ العقد وبدون تعويض ويف اي وقت تشاء عىل ان يتم اشعار املتعهد بذلك بمدة ال تقل عن (ثالثة) ايام
 7ـ يجب ان ال يكون مالك السيارة املؤجرة من موظفي الدولة ويتم تقديم تعهد بذلك
 8ـ رشكتنا غري ملزمة بتجهيز السيارات بمادة الوقود
 9ـ تقديم وثيقة او مستمسك يؤيد حجب البطاقة التموينية وتقديم هوية اتحاد الناقلني
 10ـ يتم خصم اجور اليوم الذي تخلف فيه املتعهد عن العمل مع فرض غرامة تعادل اجرة ذلك اليوم
 11ـ ال يجوز بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه
 12ـ العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977والقوانني العراقية النافذة
 13ـ يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014والضوابط امللحقة بها والوثائق القياسية
 14ـ يلتزم من تحال بعهدة املناقصة بتقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة ( )%5من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد (ستة اشهر) قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب ضمان
صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال
 15ـ عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح
 16ـ يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
 17ـ ان املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح املرفقة طيا
 18ـ لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك
 19ـ يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة يف جدول السيارات والرشوط الخاصة املرفقة طيا
 20ـ للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات
 21ـ يكون القطع واالشرتاك يف باملناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا
 22ـ بامكان كافة املشرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الساعة التاسعة صباح من يوم الثالثاء املصادف 2017/11/14
 23ـ ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ويجب االلتزام بالرشوط الخاصة املرفقة طيا عند تقديم العطاء
 24ـ لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول السيارات يمكن زيارة موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
WWW.NRC.OIL.GOV.IQ
nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
االلكرتوني
الربيد
عىل
مراسلتنا
يرجى
املناقصة
 -25لالستفسار عن
قاسم عبد الرمحن حسني

www.almustakbalpaper.net

اعالن

غلق اكتتاب رشكة مؤتة للتحويل املايل ( م  .خ )

يعل�ن مرصف اله�دى  /الف�رع الرئيسي يف بغداد –
الكرادة – حي الوحدة م  902 /ز  12ومرصف الهدى
 /فرع الحارثية – ش�ارع الكندي م  / 211 /ز  9 /د
 31 /ع�ن غلق االكتتاب لرشكة مؤتة للتحويل املايل (
م  .خ ) بكافة االس�هم املطروح�ة للجمهور والبالغة
(  ) 55مليار دينار  /س�هم يف نهاية الدوام الرس�مي
لي�وم الثالثاء املص�ادف  2017 / 10 / 24وذلك لبيع
كامل االسهم املطروحة خالل ال (  ) 30يوم .
علم�ا بأن بدء االكتتاب كان يف بداية الدوام الرس�مي
ليوم . 2017 / 9 / 24
ادارة مرصف اهلدى  /الفرع الرئييس
ادارة مرصف اهلدى  /فرع احلارثية

انـــــذار

اىل/ورثة الفالح املتويف ( عطية لفته س�اجت ) املوزع عليه مس�احة 22
دونم بموجب قرار التوزيع املرقم  1393يف  1973/8/18ضمن املقاطعة
 / 25نص�ف البدع�ة الرشقي�ة وفق قان�ون  117لس�نة  1970يف قضاء
الش�طرة بالنظ�ر لع�دم قيامكم بزراع�ة االرايض موزع على موروثكم
وارتحالكم عن منطقة التوزي�ع ومخالفتكم ألحكام الفقرة  2من املادة
 34من قانون  117لسنة  1970لذا ننذركم بالزام تنفيذ بما اوجبه قانون
وتعليمات وزارة الزراعة رقم  1لسنة  1996والعودة لألرض خالل عرشة
ايام من تاريخ التبليغ يف صحيفة رسمية محلية وبعكس ذلك سنستخدم
االجراءات القانونية بإلغاء التوزيع عىل موروثكم .
بسيل طالب عيل

املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة

وزارة الداخلية
مديرية رشطة محافظة صالح الدين
قسم رشطة الدجيل
مركز رشطة الفدعوس
الشهابي سابقا
العدد 1325
م  /نرش فقدان مواطن

تنفيذا لقرار قايض تحقيق الدجيل املؤرخ يف22
 2017 / 10 /واملتضم�ن نرش فقدان املواطن (
احمد رعد ثاير ربيع التميمي ) يف جريدة راجني
نشره وتزويد ذويه بنس�خة م�ن الجريدة مع
التقدير
املرفقات :
نسخة من قرار قايض تحقيق الدجيل .
العقيد
ضابط املركز
وزارة الداخلية
مديرية رشطة محافظة صالح الدين
قسم رشطة الدجيل
مركز رشطة الفدعوس
الشهابي سابقا
العدد 1322
م  /نرش فقدان مواطن

تنفيذا لقرار قايض تحقيق الدجيل املؤرخ يف22
 2017 / 10 /واملتضم�ن نرش فقدان املواطن (
هيثم طه ثاير ربيع التميمي ) يف جريدة راجني
نشره وتزويد ذويه بنس�خة م�ن الجريدة مع
التقدير
املرفقات :
نسخة من قرار قايض تحقيق الدجيل .
العقيد
ضابط املركز
فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن رشك�ة توزي�ع
املنتج�ات النفطي�ة  /هيئ�ة توزي�ع الجنوب،
بإس�م /س�عد جبار عليوي ،فمن يعث�ر عليها
يسلمها اىل جهة اإلصدار.
اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصف�ي املحامي عب�د الحسين مطرود
و احم�د ط�ه عب�د الحسين لرشك�ة العج�وز
للمقاوالت االنش�ائية املحدودة ادعو كل من له
ح�ق او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان
التايل بغداد الكراد خارج م  ٩٠٥ز  ١مبنى ٨
املصفي املحامي
عبد الحسني مطرود
احمد طه عبد الحسني

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2015/2077 :
التاريخ2016/10/22 :
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام من العقار
تسلسل  3/20419حي النرص الواقع يف النجف
العائد للمدينة س�ناء عبد املهدي محسن البالغ
نصف العقار واملحجوز لقاء طلب الدائن جالل
كش�يش حسين البالغ خمس�ة عشر مليون
دين�ار (  )15000000دينار دينار فعىل الراغب
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه
التامينات القانونية البالغة عرشة من املائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل  :ـ محمد عبد الحسني عبد الزهرة
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :النج�ف ح�ي النصر
3/20419
 2ـ جنس�ه ونوعه  :داري�ن مفرزة بصورة غري
رسمية
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :العق�ار يق�ع رك�ن ش�ارعني
فرعيين  15متر واألخ�ر  15متر ومف�رز اىل
جزئني بصورة غري رسمية
الجزء االول  :وهو يقع ركن عىل الش�ارعني ذو
باب واحدة عىل شارع 15م ويتكون من ساحة
امامي�ة مبلطة باالش�تايكر الع�ادي وبضمنها
توالي�ت ثم صال�ة ومطبخ وغرفة ن�وم واحدة
واس�تقبال وس�لم ي�ؤدي اىل الس�طح مخ�زن
صغري تحت الس�لم وحمام مج�اور اىل املطبخ
وباب�ه عىل املطبخ ومكش�وفة صغرية االرضية
قس�م اسمنت وقس�م اش�تايكر عادي السقف
م�ن الطابوق والش�يلمان والج�دران بورك مع
هزاره اسمنت  30سنتمرت اما املطبخ والحمام
والتوالي�ت والجدران واالرضية اس�منت وتوجد
ارضار وتشققات يف هذا الجزء.
الدار الثانية :
وعىل لسان شاغل الجزء االول كونه مغلق اثناء
الكش�ف وهو يقع عىل الشارع الفرعي  10مرت
ويتالف من س�احة مكش�وفة بضمنها الحمام
والتواليت واس�تقبال وصالة وغرفة نوم واحدة
ومطبخ ومكشوفة وسلم داخل املكشوفة يؤدي
اىل الس�طح والطابق االول يتالف من غرفة نوم
وصاله الس�قف من الطابوق والش�يلمان وكال
الطابقني مجهز ماء وكهرباء
 5ـ مساحته 200 :م2
 6ـ درج�ة العمران  :الجزء االول دون الوس�ط
والجزء الثاني متوسط
 7ـ الش�اغل  :الجزء االول تش�غله املدينة سناء
عبد املهدي محسن وال ترغب بالبقاء بعد البيع
على لس�ان ابنها محم�د فالح محس�ن الجزء
الثاني مكان مغلق اثناء الكشف
 8ـالقيم�ة املق�درة :القيم�ة الكلي�ة للعق�ار
 128,700,000ملي�ون دين�ار قيم�ة س�هام
املدين�ة البالغ�ة نص�ف العق�ار 59,700,000
مليون السهام املراد بيعها

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2017/1406 :
التاريخ 2017/10/23:
اىل املنفذ عليه
اىل املدين /انور مهدي حسن
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة
الحي الجمهوري املرقم  7526يف 2017/10/22
وإش�عار مخت�ار املنطق�ة ان�ك مجه�ول محل
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ()27
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديري�ة تنفيذ الس�ماوة خالل خمس�ة عرش
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك
ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي
وفق القانون.
املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي
اوصاف املحرر :
السند املنفذ كمبيال بمبلغ  80000000ثمانون
مليون دينار والكمبيال الصادرة من دائرة كاتب
عدل السماوة املرقم  18753يف 2017/10/21
 2017/8/21بذمتك للدائن عدي محسن شالل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6159 :ش2017/3
التاريخ2017/10/24 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /عيل عباس رسحان
اقام املدعي (ساره باسم جواد) الدعوى بالعدد
/6159ش 2017/3ام�ام ه�ذه املحكمة والتي
تطلب تصدي�ق الطالق الخلعي وملجهولية محل
اقامتكم وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مخت�ار حي الريم�وك  /النجف ق�ررت املحكمة
تبليغك�م بخصوص الدع�وى وبموع�د املرافعه
اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتين يوميتني
وعليك�م الحض�ور امام هذه املحكم�ة يف موعد
املرافعة القادم املوافق يوم  2017/11/1الساعة
التاس�عه صباح�ا ويف حالة ع�دم حضوركم او
ارس�ال من ين�وب عنك�م قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني
تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1536
يف  2017/10/15االعلان الخ�اص ببي�ع ح�ق
املس�اطحة املقام�ة على العقار تسلس�ل 38/
 /محل�ة العم�ارة يف النجف والخ�اص بمديرية
تنفيذ النجف ذكر فيه :
اوال ـ مش�يدات مقامة العق�ار خطأ والصحيح
ه�و املش�يدات املقامة على العق�ار  /38محلة
العمارة
ثاني�ا ـ ذكر موقع العق�ار ورقمه نجف /محلة
 /1عم�ارة  38خطأ والصحي�ح هو نجف محلة
العمارة تسلسل 38
ثالثا ـ لم يذكر درجة العمران ممتازة
رابع�ا ـ الطاب�ق االريض والسرداب  100مرت يف
حين ان بقية الطوابق كل طاب�ق  120م وليس
 12مرت لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1981 :ب2017/5
التاريخ 2017/10/24:
اىل  /الشخص الثالث (موىس علوان طخاخ)
اقام املدعي (حسين عبد الس�ادة عبد) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة اعاله ض�دك اىل جانب املدعى
عليه (ثام�ر عبد اله�ادي) بأبطال قي�د العقار
املرق�م  3/47046ح�ي الن�داء يف النج�ف وق�د
قررت ه�ذه املحكم�ة ادخالك ش�خصا ثالثا يف
الدعوى ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار محلة
الرباق املختار حسني عيل حداد عليه قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين محليتني
يوميتين بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم
 2017/11/1وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /92 :ب2016/1
التاريخ2017/10/18 :
اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة
شيوع العقار تسلسل ( 3/20368حي النرص)
يف النج�ف تعلن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع العقار
املذك�ور اعلاه واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه
فعلى الراغبني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة
خالل ( )15يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن
مس�تصحبا معه التامين�ات القانوني�ة البالغة
 %10م�ن القيم�ة املقدرة بموج�ب صك مصدق
ألم�ر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف
الرافدي�ن رقم ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة
واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري
من االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرقم  3/20368ح�ي النرص يف النجف
عب�ارة ع�ن عرص�ة تق�ع على ش�ارع  30مرت
الش�ارع الفاص�ل بين حي�ي النصر ـ امليلاد
وشارع فرعي  10مرت (ركن) ومفرزة اىل جزئني
بص�ورة غري رس�مية الج�زء االول يحتوي عىل
ثالث محالت تطل عىل الشارع العام املحل االول
متخ�ذ لبي�ع امل�واد الغذائية ومس�تغل من قبل
املس�تأجر امري حسين العبودي واملح�ل الثاني
متخذ لبيع الفواكه ومس�تغل من قبل املستأجر
فاض�ل هادي عبد الل�ه اما املح�ل الثالث متخذ
لبيع الدجاج ومس�تغل من قبل املستأجر حيدر
هادي عبد الحسين اما واجهة العقار من جهة
الش�ارع الفرع�ي يوج�د فيه مح�ل واحد فقط
متخ�ذ لبي�ع امل�واد الغذائية ومس�تغل من قبل
املس�تأجر حسين علوان اما الجزء الثاني فهو
عرصة خالية من البناء واملش�يدات وان القيمة
املق�درة للعق�ار مبل�غ ( )187,933,000مائة
وس�بعة وثمان�ون ملي�ون وتس�عمائة وثالث�ة
وثالثون الف دينار فقط ال غريها

مدير زراعة ذي قار
جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 3219ش 2017 /
التاريخ 2017 / 10 / 24

اعالن

اىل املدعى عليها  /رشوق حمزه فرحان
اق�ام املدعي قاس�م جميل عزي�ز الدعوى املرقمة اعلاه يطالب فيها
تصديق الطالق الخارجي وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ ق�رر تبليغك اعالنا ً يف صحيفتني محليتين يوميتني للحضور
ام�ام هذه املحكمة يف ي�وم  2017 / 10 / 30ويف حالة عدم حضورك
او من ينوب عنك قانونا ً سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق
القانون
القايض  /جابر عبد جابر

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسني باسم (مصطفى
فاضل عبد الكريم) من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة املرقم�ة  5036بتاري�خ
 2017/5/7الص�ادرة م�ن مديري�ة احص�اء
النجف االرشف بأسم (عزام رزاق محمد كاظم)
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن الجامعة
االسالمية قس�م اللغة االنكليزية باسم الطالب
( حيدر طالب عويز) من يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1390/ب2017/2
التاريخ 2017/10/24/
اعالن
اىل املدعى عليه /اياد خضري فالح
بتاري�خ  2017/10/18وبع�دد /1390
ب 2017/2اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا
بحقك يقضي بالزامك باعادة الب�دل املقبوض
للس�يارة املرقمة  5502دياىل هونداي س�نتايف
لون كحيل موديل  2007والبالغ تس�عون ورقة
فئ�ة مائة دوالر امريك�ي اىل املدعى قيص جبار
لطي�ف وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ يف مركز رشطة املفرق واش�عار
مختار قرية الدليم قررت هذه املحكمة تبليغك
بالحكم الغيابي بواس�طة صحيفتني محليتني
يوميتني ويف ح�ال تبلغك وع�دم االعرتاض عىل
الحك�م الغياب�ي ومضي امل�دة املق�ررة قانونا
لالعرتاض سيكتسب الحكم الدرجة القطعية
القايض
مهدي قدوري كريم

فقدان
فق�دت هوية املوظف (منذر حسين دفات )
الوزارية الصادرة من وزارة الكهرباء املديرية
العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالبرصة عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب الص�ادرة م�ن معهد
التدريب النفطي يف البرصة قس�م ادارة املواد
باسم (بنني كريم عبد السيد) من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2501 :ب2017/
التاريخ2017/10/24 :
اىل املدعى عليها /
 1ـ جسومة نعمة رحيم
اعالن
اق�ام املدع�ي محم�د نعم�ة رحي�م الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /2501ب 2017/وال�ذي
يطل�ب فيه�ا الحك�م بازال�ة ش�يوع العقار
تسلس�ل ( 9/217الرب�اط الصغير) ولتعذر
تبليغ�ك ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب
رشح مبل�غ ه�ذه املحكمة واملجل�س البلدي
ملنطقة العطريي�ة عليه تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافع�ة املوافق
 2017/11/7وعند عدم حضورك او ارس�ال
من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني
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لتأمني االحتياجات األساسية لـ «عصب احلياة»

املياه اجلوفية :حتوير وجتميع مضخات غاطسة كهربائية ملرشوع املياه البديلة يف كربالء
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس

تس�عى الهي�أة العام�ة للمي�اه الجوفي�ة عىل
توفير املياه الذي يعترب عصب الحياة ومن اهم
عوامل التقدم واالزدهار الحضاري واالقتصادي
لوطننا العزيز لذلك تعمل الهيأة عىل حفر االبار
يف جميع محافظاتنا وعىل مدار السنة» .
وأك�د مص�در اعالم�ي يف الهيئ�ة لـ»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان�ه «م�ن ه�ذا املش�اريع الرائ�دة
والكبيرة للهي�أة ه�و مشروع املي�اه البديلة
(الس�اقي) يف محافظ�ة كربلاء املقدس�ة
وبالتنسيق مع العتبة العباسية والذي يهدف اىل
تاليف انقطاع او انخفاض مناس�يب نهر الفرات
باالضاف�ة اىل تأمني االحتياجات االساس�ية من
املي�اه يف الحاالت الطارئة الت�ي قد تتعرض لها
املحافظة» .
واض�اف «لقد س�اهم ال�كادر الفن�ي العامل يف
قس�م صيانة االب�ار والذي يض�م مجموعة من
املهندسين والفنيني ذو كفاءات عالية يف مجال
نصب وصيان�ة طواق�م الضخ بكاف�ة انواعها
حي�ث ت�م تحوي�ر وتجميع مضخات غاطس�ة
كهربائي�ة وبع�دد ( )50طاق�م ملشروع املياه
البديلة يف محافظة كربالء املقدس�ة نظرا ً لعدم
توفر طواقم مالئمة لالبار املحفورة فتم تكثيف
الجهود والتنس�يق بني قسم املضخات يف الهيأة
وقسم صيانة االبار عىل استالم ( )20طاقم نوع
( ) 20 _95 SPق�درة ( )KW 93من خالل توفري
مواد غري متوفرة يف املخازن كما يف ادناه -:
ـ ( )5-95 SPقدرة  22 KWعدد . 20/
ـ (  )6-95 SPقدرة  KW 26عدد . 15/
ـ ( )7-95 SPقدرة  KW 30عدد .8/
ـ ( ) 8-95 SPقدرة  KW 37عدد . 7/
وبين ان�ه «ق�د ترتب�ت على اعم�ال التحوي�ر
والتجميع هذه فوائد عديدة للهيأة من الناحية
املالي�ة حيث ت�م توفري  30طاقم ض�خ بدالًمن
( )50مماوف�ر مايقارب ( )600.000س�تمائة

الف دوالر للهي�أة ،باالضاف�ة اىل الفوائد الفنية
له�ذه االعم�ال حي�ث ان التحوير اش�تمل عىل
تغيري املاطور من قياس  inch 8بقـــــــدرة

رئيس املنافذ احلدودية يوجه بتسهيل عمل الصحفيني
واالعالميني يف تغطية الزيارة االربعينية
بغداد /المستقبل العراقي
وجه رئيس هياة املنافذ الحدودية
كاظ�م محم�د بريس�م العقاب�ي
بتس�هيل عم�ل الصحفيين
واالعالميين يف تغطي�ة الزي�ارة
االربعينية عرب املنافذ».
وافاد بيان للهيأة تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه ،انه «حسب
توجيه�ات رئي�س هي�اة املناف�ذ
الحدودي�ة حي�ث وج�ه العقاب�ي
بتس�هيل مهم�ة دخ�ول القنوات
الفضائية والصحفيني واالعالميني
للمنافذ الحدودية التي س�يتم من
خالله�ا عب�ور الزائرين ملناس�بة
اربعيني�ة االم�ام الحسين علي�ه
السالم«.واضاف البيان «لذلك يود قسم االعالم يف هياة املنافذ الحدودية ان يعلم
جميع القنوات الفضائية والصحفيني واالعالمني بأنه عىل استعداد تام لتقديم
كافة التس�هيالت واملس�اعده من اجل مهمة دخولهم لغرض تغطية نشاطات
الهي�اة يف املناف�ذ الحدودية وذلك م�ن خالل االتصال بالعقيد محمد الش�وييل
مدير قسم االعالم يف الهياة وحسب رقم الهاتف أدناه .
3192 422 0770

إعادة افتتاح فرع ملرصف الرافدين يف الفلوجة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مرصف الرافدي�ن عن اعادة افتتاح فرعه يف الفلوجة بعد توقف دام ثالث
س�نوات».وقال املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان «مراس�م االفتتاح حرضه أعضاء يف مجل�س محافظة األنبار
وعدد من املسؤلني ومدير الرشطة ووجهاء وشيوخ العشائر».
وأضاف أن «افتتاح الفرع سيساهم يف دعم الحركة التجارية واملالية واملرصفية
داخل القضاء» ،الفتا اىل ان «عملية التداول وااليداع املايل بدأت بالتداول وبشكل
تدريجي.

العمل :انجاز مقابلة اكثر من « »400متقدم
للتعيني يف « »11حمافظة
بغداد  /المستقبل العراقي
انج�زت اللجنة الخاص�ة بتعيين�ات دائرة التقاع�د والضم�ان يف وزارة العمل
والش�ؤون االجتماعية ،مقابلة اكثر من ( )300متقدم للتعيني من محافظات
الجن�وب والف�رات االوس�ط وم�ن حمل�ة ش�هادة البكالوري�وس بالقان�ون
والدبلوم».
وقال املتحدث باس�م الوزارة عم�ار منعم يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
إن <اللجن�ة بارشت من البرصة اعماله�ا  ،مضيفا انها قابلت اكثر من ()300
متق�دم م�ن س�بع محافظات يف الجن�وب والفرات االوس�ط وه�ي ( البرصة،
وميسان ،وذي قار ،والسماوة ،والديوانية ،والنجف ،وكربالء ،وبابل)».
وأض�اف منع�م ،أن <اللجن�ة بارشت م�ن ي�وم االح�د  2017-10-22مقابلة
املتقدمين م�ن محافظات ( دياىل  ،واالنبار ،وصالح الدين  ،وواس�ط) وبحدود
( )100متق�دم وتس�تمر ليومني> ،موضح�ا أن «مقابلة املتقدمين من بغداد
س�تكون اليوم االربعاء وغدا الخمي�س  10/ 26-25ملقابلة حملة بكالوريوس
قانون ويومي السبت واالحد املقبلني 10/ 29-28لحملة شهادة الدبلوم».
واش�ار منعم إىل أن <املقابلات تتم يف املركز العراقي الك�وري بمجمع الوزارة
الكائن يف الوزيرية.

( ) KW 93اىل قي�اس  inch 6بقــ�درات ( -22
 ) KW 37-30-26مــع استبــدال القاعـــدة
للمضخ�ة م�ن  inch 8اىل  inch 6م�ع تغيير

اجـــزاء من املضخـــة لتتالئم مع املاطورات
ذات القــدرات القليلة.
«وتاب�ع املصدر «اما من ناحي�ة زيادة الخربات

والكفاءات للكوادر فقد تم اكتساب خربة جيدة
لهم يف القس�م من اعم�ال التحوي�ر والتجميع
للطواقم حيث تعتربهذه املرة االوىل التي يجري

فيه�ا التحوي�ر به�ذا الع�دد الكبير ( 50طاقم
ض�خ) ان خوض ه�ذه التجربة يف ه�ذا املجال
ادى اىل اكتس�اب مهارات كبرية لل�كادر العامل
يف القس�م وبكافة اختصاصاته حيث ان عملية
التحوير تتم بمراحل عديدة تبدأ بتفكيك املضخة
االصلي�ة واج�راء عملية قط�ع ولح�ام الجزاء
منه�ا وكذلك التهيئة لتجمي�ع املضخة الجديدة
وحس�ب املواصفات والقياسات العاملية لرشكة
(.)Grandfos
«واوضح ان «عملية اللحام هذه تتم بطريقة (
 ) Stainless Steelوبتقنية علمية عالية وبعدها
تتم تهيئة لوحات الس�يطرة الكهربائية واعادة
تصميمها ومالئمتها وحسب القدرات املطلوبة
ومن ثم اجراء الفحص للمضخة وبهذه الجهود
املبذول�ة يت�م الحص�ول على مضخ�ة جدي�دة
وبمواصفات انتاجية عالية ومن خالل سلس�لة
االعم�ال الفنية هذه نحصل على تقليل قدرات
املوالدات املس�تخدمة  KVA 200اىل (55- 100
 ) KVAلتش�غيل الطواق�م وبالت�ايل تقليل كلف
رشاء املول�دات وكل�ف الصيانة وكمي�ة الوقود
املس�تخدم لتش�غيل املول�دات حي�ث ت�م توفري
مايق�ارب ( )4,000,000اربعة مليون لرت وقود
سنوياً.
« وختم بالقول ان «مثل هذه املبادرة التي قامت
به�ا الك�وادر العامل�ة وبكاف�ة االختصاصات
تعتبر خطوة مهمة وجب�ارة يف اعداد كل ماهو
عميل واقتصادي يف نفس الوقت من خالل توفري
وصيانة طواقم الضخ املناس�بة لالبار املحفورة
م�ن قبل الهيأة للوص�ول اىل اعىل انتاجية لهذه
االب�ار واكثر فائدة للمواطنني واس�تغالل املياه
الجوفية يف املناطق التي تعاني من ش�حة املياه
والت�ي تقع بعيدة عن مصادر املياه الس�طحية
واس�تخدامه يف مجاالت الحياة املختلفة س�واء
كانت برشي�ة  ،زراعية او حيوانية باالضافة اىل
االس�تفادة من مياه االبار من قبل دوائر الدولة
والقطاع العام.

املوانئ العراقية تعلن بداية املرحلة الثانية لتطوير ميناء خور الزبري
بغداد  /المسختقبل العراقي

مليناء خ�ور الزبير اىل أكثر من خمس�ة
مليارات شهريا ،مؤكدا ان «هذه النسبة
ق�د حققه�ا امليناء منذ ش�هر آب املايض
. 2017
واض�اف ش�مخي ان «هذا االنج�از جاء
تنفي�ذا لتوجيه�ات وزي�ر النقل الس�يد
كاظ�م فنج�ان الحمامي بتحسين أداء
املوانئ العراقي�ة ورفع الطاقة االنتاجية
واالي�رادات اىل اعلى املس�تويات وتقديم
افضل الخدمات للمواطنني.

اعلنت الرشكة العامة للموانئ العراقية،
عن «ب�دء املرحلة الثاني�ة لتطوير ميناء
خور الزبري لألرتقاء بطاقته االنتاجية اىل
أعىل املستويات».
وق�ال مدير عام الرشكة رياض س�وادي
ش�مخي يف بي�ان العلام ال�وزارة تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،اننا
«نأمل وصول الطاق�ة االنتاجية وااليراد

تراجع أسعار النفط مع تعايف الصادرات العراقية

بغداد  /المستقبل العراقي

انخفضت أس�عار النفط خلال تعامالت امس
الثالثاء ،مع ترقب بيانات املخزونات األمريكية
األولي�ة ،وبعد ارتفاع ص�ادرات النفط العراقي
الكردستاني.
وبحلول الساعة  8:20صباحا ً بتوقيت جرينتش
تراج�ع س�عر العق�ود اآلجل�ة لخ�ام «برن�ت»
القيايس بنحو  %0.1إىل  57.30دوالر للربميل.
كم�ا انخف�ض س�عر العق�ود اآلجل�ة لخ�ام
«نايمك�س» عند  51.84دوالر للربميل ،بنس�بة
.%0.1

وأف�ادت مصادر صحفية لوكال�ة «رويرتز» أن
ص�ادرات الع�راق م�ن النفط عرب خ�ط أنابيب
كردس�تان إىل ميناء «جهين�ة» الرتكي ارتفعت
بنس�بة  %13إىل  288أل�ف برمي�ل االثنني.ومن
املق�رر أن يعلن معهد البرتول األمريكي يف وقت
الحق من الي�وم عن بيان�ات املخزونات األولية
عن األسبوع املايض.
وكان�ت لجن�ة مراقبة س�وق النف�ط ذكرت يف
تقريره�ا الص�ادر بمطل�ع األس�بوع الج�اري
صع�ود معدل االمتثال لتخفي�ض اإلنتاج خالل
شهر سبتمرب املايض ألعىل مستوى عىل اإلطالق
بـ.%120

الرتبية تعلن الضوابط اخلاصة بدوام الطلبة الراغبني باالنتساب
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة ع�ن «الضواب�ط
الخاص�ة ب�دوام الطلب�ة الراغبين
باالنتساب للعام الدرايس .٢٠١٨-٢٠١٧
وذك�ر بيان صادر ع�ن املكتب االعالمي
لوزير الرتبية محمد إقبال عمر الصيديل
تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان « اخر
موعد للتقديم للدوام باالنتساب -١١-٩
 ، ٢٠١٧مشيرا إىل ان املش�مولني به�ذا

النظ�ام هم ابن�اء الضباط وم�ن أولياء
اموره�م بدرج�ة مدير ع�ام او منصب
قيادي يف الجي�ش والرشطة  ،فضال عن
ابن�اء البعثات الدراس�ية يف الخارج من
امللتحقني مع اولياء امورهم».
واض�اف « وتضمن�ت الضواب�ط كذل�ك
الح�االت املرضي�ة للطلب�ة بموج�ب
التقاري�ر الطبية والطلبة املش�اركني يف
الحشد الشعبي املقدس» .
وتاب�ع «وان ي�ؤدي الطلب�ة املش�مولني

بنظ�ام االنتس�اب يف املراح�ل املنتهي�ة
«س�ادس االبتدائ�ي  -الثالث متوس�ط
 الس�ادس االع�دادي «امتح�ان نصفالسنهة يف مدارسهم عىل ان تعترب درجته
س�عيا س�نويا لالشتراك يف االمتحانات
العامة النهائية».
كما اك�دت الضوابط بحس�ب البيان ان
« ي�ؤدي طلب�ة الصف�وف غير املنتهية
امتحان نصف الس�نة  ،اذ تعترب درجته
معدال للسعي الس�نوي بالنسبه ملرحله

الخام�س االبتدائ�ي  ،اما طلب�ة املراحل
الغير املنتهية املش�مولني بالكورس�ات
يكون االمتحان من  ١٠٠نهاية الكورس
االول والثاني» .
واوض�ح « كم�ا نص�ت الضواب�ط عىل
ش�مول م�دارس املتمييزي�ن وثانويات
كلية بغداد بنظام االنتس�اب  ،مش�ددة
على الغ�اء االنتس�اب يف حال�ه حصول
الطال�ب عىل وثيقة معنون�ة اىل مدارس
خارج العراق.

الداخلية :حتويل مجيع
دوائر االحوال املدنية
اىل اصدار البطاقة الوطنية
بغداد /المستقبل العراقي
اكدت وزارة الداخلية أن نهاية العام املقبل
ستش�هد تحوي�ل جمي�ع دوائ�ر االحوال
املدني�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات اىل اصدار
البطاقة الوطنية».
وقال مدير مديرية االحوال املدنية والسفر
واالقام�ة يف ال�وزارة ،مه�دي الوائلي ،إن
«نهاية العام املقبل ستشهد تحويل جميع
دوائر االحوال املدنية ببغداد واملحافظات،
الصدار البطاقة الوطنية املوحدة” ،مؤكدا
<نجاح املديرية بانجاز اكثر من  60باملئة
من اعمال املرشوع ،اذ افتتحت  140مكتبا
الصدارها يف عموم البالد ومنحت اكثر من
مليونني و 400ألف منها للمواطني».
واضاف الوائلي ،أن «املديرية تمكنت من
تحويل جميع دوائر مراكز املحافظات اىل
اصدار البطاقة املوحدة  ،اضافة اىل تحويل
جميع دوائر االح�وال املدنية بمحافظات
كربالء املقدس�ة والنج�ف االرشف وبابل
والديواني�ة واملثن�ى اىل اص�دار البطاق�ة
الوطنية ،فيما تتفاوت نس�ب انجاز باقي
املحافظات ،بحسب عدد مديريات االحوال
فيها».وتاب�ع الوائيل أن «املديرية اختارت
ببداية عملها ،مديري�ة احوال جرس دياىل
كونه�ا اصغر دائرة لالحوال املدنية ببغداد
وتح�وي  70س�جال مدنيا فق�ط كتجربة
اولي�ة النطلاق املشروع وكان نج�اح
التجربة حافزا كبريا لتعميم املرشوع عىل
باقي دوائر العاصمة».واوضح أن «انجاز
املرشوع سيس�هم بش�كل كبري يف خدمة
املواط�ن ،ك�ون البطاقة بديال ع�ن ثالثة
مستمسكات هي شهادة الجنسية وهوية
االحوال وبطاقة السكن ،اضافة اىل ضمان
عدم تزويره�ا كونها تحوي عىل اكثر من
 20مصدا امنيا غري قابل لالخرتاق وكذلك
بصمة لقزحية العني واالصابع العرشية.

حبضور وزير النفط

رشكة توزيع املنتجات النفطية تفتتح جناحها يف معرض بغداد الدويل ..وتنظم محلة للتربع بالدم يف مقرها
بغداد  /المستقبل العراقي
إفتتح معايل وزير النفط املهندس جبار
اللعيبي جن�اح وزارة النفط يف معرض
بغداد الدويل بدورته ( )44و الذي شهد
إنطالق فعالياته يف العرشين من الشهر
الحايل بمشاركات محلية ودولية واسعة
.وزار اللعيب�ي جن�اح رشك�ة توزي�ع
املنتج�ات النفطية يف املع�رض يرافقه
وف ٌد رفيع املس�توى ضم وزي�ر الطاقة
الس�عودي وع�دد من الوزراء والس�ادة
أعضاء مجل�س الن�واب العراقي منهم
الس�يد النائب جمال املحمداوي والسيد
وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون اإلس�تخراج
األس�تاذ كري�م حطاب جعف�ر وكان يف
إس�تقبالهم مدير عام رشك�ة التوزيع

املهندس كاظم مسير ياسين .وتفقد
وزي�ر النفط والوف�د املرافق ل�ه جناح
رشكة التوزيع مثنيا ً عىل جهود الرشكة

ً
إدارة ومنتس�بني
الحثيث�ة التي تبذلها
وعبر عن إعجاب�ه بالجن�اح من حيث
ترتيبه وتنظيمه و أفكاره املس�تحدثة

والتي عكست الجهود املبذولة من قبل
اللجنة املرشفة عىل الجناح واملؤلفة من
ً
معرب�ا يف الوقت
إعالم رشك�ة التوزيع
ذاته عن سعادته بهذا العمل التنظيمي
و طالبهم ببذل املزيد من الجهد يف العمل
 .ويف ذات السياق أجرت رشكة التوزيع
يف س�احة معرض بغداد ال�دويل عرضا ً
مميزا ً بطريقة فنية لتس�ويق منتجات
الزيوت الت�ي تنتجها املص�ايف العراقية
عن طريق تعليق اللوح�ات اإلعالنية يف
دراجات نارية يف مش�هد جميل ومميز
أم�ام جمع غفير من املواطنين الذين
عربوا ع�ن إعجابه�م بالع�رض الرائع
ويف نف�س الوق�ت دعمه�م للمنتج�ات
الوطني�ة  ،إضاف�ة اىل تنظي�م فق�رة
إلتق�اط الص�ورة الفتوغرافية الفورية

واملجانية للعوائ�ل الكريمة عىل منصة
إعالن الزيوت العراقية كإحدى الوسائل
الدعائية لتس�ويق املنتج الوطني حيث
ش�هدت هذه الفعالية إقباالً كبريا ً .من
جانب�ه أعرب مدي�ر الرشك�ة املهندس
كاظم مسري عن شكره وتقديره للجنة
املنظم�ة للمع�رض وللجه�ود املبذولة
يف إظه�ار جناح الرشك�ة بأبهى صورة
.ويف إطار متصل نظمت رشكة التوزيع
حملة للتربع بالدم يف مقرها تزامنا ً مع
إنطلاق فعاليات معرض بغ�داد الدويل
وذلك دعما ً لجرحى جيش�نا وحش�دنا
األبط�ال يف حربهم ض�د اإلرهاب حيث
إنربى موظفي الرشكة للتربع بدمائهم
تضامن�ا ً م�ع إخوانه�م يف س�احات
القتال.
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جبهة جديدة يف حرب مياه آسيا
براهما شيالني

تس�تدرج الصين الهن�د وال�دول املج�اورة
األخ�رى إىل مغام�رة خط�رة مداره�ا على
مصادر املياه العذبة يف املنطقة .فهي لطاملا
اعتربت أن املياه العذبة سالح اسرتاتيبجي،
وال يش�عر قادة البلاد بتأني�ب ضمري حني
التوس�ل ب�ه إىل بلوغ غاياتهم يف سياس�تهم
الخارجية .فبعد سنوات من التحكم بشبكة
األنه�ار العابرة من الصني إىل دول آس�يوية،
بدأت ،أخرياً ،بإخفاء املعلومات الخاصة عن
مس�توى تدفق املياه من املناط�ق املرتفعة
إىل تل�ك املنخفض�ة جغرافي�اً ،وعىل األخص
تل�ك التي تق�ع يف الهن�د ،يف س�بيل الضغط
عليها .وكانت الصني ،طوال عقود ،تستدرج
دول الج�وار إىل املغام�رة بمواجه�ة ح�ول
مياه الش�فة وش�ؤونها .ويعود الفضل (يف
ه�ذا التحكم) إىل ض�م الصني إقلي�م التيبت
وغيره م�ن األرايض الغنية بامل�وارد املائية،
وتقي�م فيها غالبية من غري عرق الـ «هان»

الصين�ي .وتبلغ مس�احة ه�ذه املناطق 60
يف املئة من مس�احة الصني .وهي اليوم قوة
مائية مهيمنة يف آس�يا ،ومعرب أنهر تصب يف
أكثر من دولة مجاورة.
ويف الس�نوات األخيرة ،س�عت الصين إىل
االس�تفادة م�ن هذه األنه�ار واس�تغاللها
للتأثري يف جريانها .وش�يّ دت ع�ددا ً كبريا ً من
الس�دود على األنه�ار الطويل�ة يف املناط�ق
املرتفعة .وفاق عدد السدود الصينية نظريه
يف الكوك�ب .وهي ماضية يف تش�ييد س�دود
لتتحك�م يف موارد دول الج�وار ذات األرايض
املنخفض�ة جغرافي�اً ،مث�ل تل�ك الواقع�ة
على أطراف ح�وض ميكون�غ مث�ل النيبال
وكازاخس�تان ،يف رشاكه�ا وتصير تح�ت
رحمتها.
وإىل الي�وم ،ترف�ض الصين املش�اركة يف
اتفاقات تقاس�م املياه م�ع البلدان األخرى.
وه�ي كانت تش�ارك ه�ذه ال�دول البيانات
املناخي�ة واملائية التي ال غن�ى عنها يف إعداد
سياس�ات مكافح�ة الفيضان�ات ،أي يف

حماي�ة الحي�اة البرشية وتقلي�ص األرضار
املادي�ة .وعىل خالف م�ا درجت عليه ،قررت
َ
حج�ب مثل هذه
بكين ،يف الع�ام الج�اري،
املعلوم�ات عن الهن�د ،ما أثر يف ق�درة هذه
عىل اس�تباق اخطار الفيضانات خالل فصل
األمط�ار املوس�مية الصيف�ي ،وفيه يفيض
نه�ر براهما بوترا بعد خروج�ه من منطقة
التيبت وقبل وصوله إىل بنغالديش .فواجهت
املنطق�ة فيضانات غري مس�بوقة ،عىل رغم
أن معدالت تس�اقط األمط�ار كان متدنيا ً إىل
أقل من املتوسط .وخلفت األمطار هذه آثارا ً
مدمّ رة ،عىل الخصوص يف والية آسام.
ولي�س حجب الصين مثل ه�ذه املعلومات
سياسة قاسية وحسب ،بل ينتهك واجباتها
الدولي�ة .فه�ي واحدة من ثلاث دول ّ
وقعت
يف  1997على اتفاق املي�اه األممي .ويقيض
االتف�اق بتبادل دوري ومنتظ�م للمعلومات
بين دول الحوض .ووقعت الصني كذلك عىل
اتف�اق مع الهند مدته خمس�ة أعوام تنتهي
صالحيته يف  ،2018ويلزمها بتبادل معلومات

م�ع الهند عن مس�تويات املي�اه اليومية يف
ثالثة مراك�ز للمراقبة عىل نهر براهما بوترا
يف التيبت ،أثناء فصل الفيضانات املوس�مية
بني منتص�ف أي�ار (مايو) ،وبين منتصف
ترشين األول (أكتوبر) سنوياً .ويربط كذلك
بين الهند والصني اتفاق ابرم يف  2015حول
نهر ستلج املعرض للفيضان .وبرزت أهمية
االتفاقني بعد تقارير عن فتح الصني مغاليق
املياه من س�دودها يف التيبت لتغرق األرايض
الهنديةيفواليتيأروناتش�الوهيماتش�ال.
وعلى خلاف غريها من ال�دول الت�ي تق ّدم
معلوم�ات عن حركة املي�اه مجانا ً إىل الدول
املنخفض�ة الواقع�ة على ضف�اف أحواض
األنهار ،تطلب الصين ثمن هذه املعلومات،
مخالف�ة االتفاق�ات .ولطاملا س�ددت الهند
الثم�ن ،وأرس�لت هذا الع�ام املبل�غ املحدد.
لكنه�ا يف املقابل لم تحصل على املعلومات.
وزعمت الخارجية الصينية بعد أربعة أشهر
من تقايض املبل�غ أن مراكز املراقبة يف طور
الصيان�ة أو التحديث .وه�ذا االدعاء ضعيف

مستقبل اتفاقية «نافتا»
بول كروجمان
يرغ�ب جمي�ع املكس�يكيني يف معرف�ة م�ا
س�يحدث التفاقي�ة التجارة الح�رة ألمريكا
الش�مالية ،املعروفة بـ«نافتا» ،التي ربطت
ع�ن كثب اقتصادات كل من املكس�يك وكندا
والواليات املتحدة عىل مدار أكثر من عقدين.
وقد وصف الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب
«نافتا» بأنها «أس�وأ اتفاق تجاري أبرم عىل
اإلطالق» ،ولكن هل س�يقوضه حقاً؟
لق�د كنت واثقاً ،حتى قبل بضعة أيام فقط،
بأن�ه ل�ن يفع�ل ذل�ك .وكان تخمين�ي أن�ه
سيتفاوض عىل بعض التغيريات املحدودة يف
االتفاقية ،ثم يعل�ن االنتصار ويميض قدماً.
وبدت األس�واق تتفق مع وجهة النظر تلك،
فـ«البيسو» املكس�يكي تراجع بعد انتخاب
ترامب ،ولكن عاود الصعود مجدداً ،وهو ما
يشي بأنه قد تم التوص�ل إىل اعتقاد بأنه لن
يحدث يشء مثري للقلق.
غير أنن�ي راجع�ت تل�ك النظ�رة يف ض�وء
ً
وخصوص�ا نوبة غضب
األح�داث األخيرة،
ترامب بش�أن الرعاية الصحية .وتوصلت إىل
أن تقويض «نافتا» سيكون مروّعا ً بالنسبة
للمكسيك وسيئا ً للواليات املتحدة ،وسيكون
رهيبا ً ملصالح كربي�ات الرشكات األمريكية،
الت�ي قضت عقدي�ن تطور استراتيجياتها
التنافس�ية حول س�وق أمريكا الشمالية يف
صورته�ا الحالي�ة ،ولكن�ه قد يك�ون أيضا ً
جيدا ً بالنسبة لرئاسة ترامب ،ولعل ذلك هو

الس�بب الذي يدفعنا ألن نخىش األس�وأ!
ودعون�ا نبدأ باإلقرار ب�أن «نافتا» ،عىل رغم
أنها أفضت إىل نمو رسيع لكل من الصادرات
املكس�يكية إىل الواليات املتحدة ،والصادرات
األمريكي�ة إىل املكس�يك ،إال أنها ل�م ترق إىل
مستوى توقعات بعض أنصارها.
ويف عام  ،1994عندما دخلت االتفاقية حيّز
التنفيذ ،أع�رب كثري من الناس عن أملهم يف
أن تحقق قفزة قوية يف االقتصاد املكسيكي،
ولك�ن ذلك ل�م يح�دث .وزعم أيض�ا ً بعض
أنصارها أن الواليات املتحدة ستحقق فائضا ً
كبريا ً يف ميزانها التجاري مع املكسيك ،ولكن
يف الواق�ع ،بعد أزمتها املالي�ة يف عام ،1995
بدأت املكسيك تحقق فائضا ً بدالً من ذلك.
وعالوة على ذلك ،يرض نم�و التجارة بعض
العمال األمريكيني بالطبع .فبعض الرشكات
األمريكي�ة رسّحت عماالً ،ونقلت إنتاجها إىل
املكس�يك ،وإن كانت رشكات أخرى أضافت
وظائف جديدة إلنتاج سلع خاصة باألسواق
املكس�يكية ،أو حظيت بميزة تنافس�ية من
خالل تمكنها من رشاء مكونات من موردين
مكسيكيني.
وب�كل املقاييس ،بدت التكاليف الناجمة عن
«نافتا» أقل بكثري من تلك املرتبطة باالسترياد
م�ن الصني ،ولك�ن بالطبع ،تس�بب االتفاق
التجاري يف بعض األرضار الحقيقية .غري أن
اإلق�رار بذلك الواقع املزعج ال عالقة له البتة
بش�أن ما ينبغي أن نفعله يف الوقت الراهن،
إذ ال تخط�ر على ب�ال أح�د فك�رة تعطي�ل

رحلت آن غريان .تلك التي اشتهرت بكونها أصغر
ِّ
موقعة عىل «بيان ال�ـ »121يف  ،1960وكانت يف
الرابع�ة والعرشين من عمره�ا ،فعلت أكثر من
ذلك بكثري خالل مسرية حياتها .كان عنوان ذلك
املانيفس�تو «إعالن ح�ول الحق يف عدم الرضوخ
يف ح�رب الجزائر» ،وهو جم�ع مثقفني وفنانني
فرنس�يني من انتم�اءات متنوعة ،وإن يس�ارية
اله�وى إجماالً ،من دون أن يكون محركها حزبا ً
بعين�ه ،مما من�ح املب�ادرة نفحة متح�ررة من
القيود املعهودة.
وهو أعلن ثالث نقاط شهرية« -1 :نحرتم رفض
حمل السلاح ض�د الش�عب الجزائ�ري ونجده
مربراً -2 ،نحرتم مسلك الفرنسيني الذين يجدون
أن م�ن واجبهم مس�اعدة وحماي�ة الجزائريني
املضطهدين باس�م الش�عب الفرنيس ونجد ذلك
مربراً -3 ،إن قضية الش�عب الجزائري تس�اهم
بحس�م يف دفع النظام الكولوني�ايل إىل االفالس،
ه�ي لذل�ك قضي�ة كل البشر األح�رار» .وكان
نشر البيان يف ع�ز ان�دالع املواجه�ات الدموية
بني القوات الفرنس�ية املحتل�ة للجزائر وحركة
تحررها الوطني.
وحين ُقدمت الش�ابة إىل املحاكمة بس�بب ذلك،
تمس�كت بقناعاته�ا الس�لمية واس�تغربت أن
ُتحاس�ب عىل نص تجده «غامضا ً ويلجأ إىل لغة
مصطنعة تصعب قراءتها» .وهي غادرت فرنسا
بعد ذلك يف  1964إىل الجزائر التي تحررت ،حيث
عملت يف صحيفة «الثورة األفريقية» .لكنها قبل
ذلك ترجمت «أيخمان يف القدس ،تقرير عن عادية
الرش» ،الكتاب ال�ذي نرشته هنه ارنت يف 1963
بعدما غطت محاكمة املسؤول النازي لصحيفة
«نيويورك�ر» .وترجم�ت غيران حين كانت يف
تون�س ،التي ذهب�ت إليها بعد الجزائر ،السيرة
الذاتي�ة ملالكوم إك�س .وحني عادت إىل فرنس�ا
م�ع «أيار  ،»1968ش�اركت يف انتفاضة الطالب
والعمال عبر تغطياتها الصحافية وعرب نرشها
أللب�وم ع�ن ملصقات وص�ور تل�ك االنتفاضة.
وقد حصل�ت عىل دكت�وراه يف السوس�يولوجيا
م�ن جامعة تون�س التي رجعت إليه�ا يف 1969

ترشيق

«نافت�ا» .فنح�ن نعي�ش يف اقتص�اد أمريكا
الش�مالية القائم عىل واق�ع التجارة الحرة،
وقط�اع التصنيع يف الوالي�ات املتحدة وكندا
واملكس�يك ،عىل وجه الخصوص ،متش�ابك
بش�كل عميق .وهناك مصانع كثيرة ُبنيت
لالستفادة من التكامل االقتصادي ،والرشاء
أو البيع من مصانع أخرى خارج الحدود.
ونتيج�ة لذل�ك ،س�يكون النهي�ار «نافت�ا»
تأثريات خطرية كتلك التي نجمت عن إبرامها،
إذ س�تضطر بعض املصانع إلغلاق أبوابها،
وس�تختفي وظائف ،وس�تخرس مجتمعات
معين�ة حياته�ا .وهن�اك رشكات كثيرة،
صغرية وكبيرة ،ويف بعض األحيان عمالقة،
س�تخرس ملي�ارات كثيرة م�ن ال�دوالرات.
وبالطب�ع ،لن تتأثر املصان�ع وحدها ،وإنما
أيضا ً القطاعات األخرى املرتبطة بالتصنيع.
وق�د كنت أنا وآخرون نزعم أن حقائق كتلك
ستمنع ترامب من إنهاء االتفاقية ،ولكن اآلن
لم أعد واثقاً ،والس�يما أن املفاوضات بشأن
«نافتا» دخلت يف مس�ار سيئ جداً ،إذ تطلب
الواليات املتح�دة رشط تجديد االتفاقية كل
خمس س�نوات ،وهو ما من ش�أنه القضاء
على إمكاني�ة التكه�ن باألس�واق ،وضمان
الوص�ول إىل أس�واق مس�تقبلية ،وه�و م�ا
كان يش�كل النقط�ة املحوري�ة يف االتفاقية
التجارية .والحقيقة هي أن «نافتا» يف وضع
خطير ،وإذا م�ا أنهيت ،فس�يبقى الس�ؤال
الوحي�د :ه�ل س�تكون التبع�ات كارثية أم
كارثية جداً؟!

آن غريان ..أو حيث تتقاطع الطرق
نهلة الشهال

الصلة بالواقع .ففي األش�هر نفسها زودت
بكين بنغالدي�ش بتقاري�ر ومعلوم�ات عن
حال املياه يف نهر براهما بوترا.
وقبل ثالثة أسابيع ،نرشت صحيفة «غلوبل
تايمز» الصينية املق�ال التايل ،وفيه« :مُ نعت
املعلومات عن الهند عمداً ،بس�بب تدخلها يف
األرايض الصينية وانتهاكها السيادة الصينية
يف ن�زاع وق�ع يف دوكالم يف جب�ال الهيمااليا.
ودام�ت املواجه�ة يف ه�ذه األرايض ش�طرا ً
راجحا ً من الصيف .فالخالف الحدودي وقع
يف منطقة تلتقي فيها الح�دود الصينية مع
بوتان عىل مقربة من والية سيكيم الهندية.
لك�ن قبل تفاقم النزاع الح�دودي يف حزيران
املايض ،كانت الصني مس�تاءة من مقاطعة
الهن�د قمة الرتوي�ج ملرشوع «ح�زام واحد،
طري�ق» التي عقدت منتص�ف أيار املايض».
وعىل هذا ،توسلت بكني حجب املعلومات عن
الهند اقتصاصا ً منها ومن شجب استثمارات
صيني�ة ضخمة خ�ارج الح�دود ،ووصفها
إياها بـ «اس�تعمار جديد» .وتعاظم الرغبة

يف االقتص�اص ه�ذا ،إث�ر التوت�ر الصيني-
الهندي يف دوكالم.
ويب�دو أن الصني ت�رى أن االتفاقات الدولية
غير ملزم�ة حين ال ترتج�ي منه�ا فائ�دة
سياس�ية ،عىل نحو ما حصل يف  1984حني
انتهكت االتف�اق مع بريطاني�ا حول هونغ
كون�غ ،وفرضت الس�يادة عليه�ا يف .1997
لك�ن كم�ا توس�عت الصين توس�عا ً بحريا ً
عدواني�ا ً يف آس�يا ،تنتهج العدوانية نفس�ها
حين تحج�ب معلومات ع�ن حرك�ة املياه
يف االنه�ار .فالصني تس�تعمل يف سياس�تها
ابت�زازا ً غير تقليدي هو مقاطعة س�لع بلد
ما ،ومنع ص�ادرات استراتيجية اليه (مثل
املعادن األرضي�ة النادرة) ووقف الس�ياحة
الصيني�ة فيه .ومع س�طوها على املصادر
املائية الحيوية ،يف وسع بكني أن تأخذ رهينة
أي دول�ة مجاورة م�ن دون إطالق رصاصة
واح�دة .ويف ح�رب املي�اه الدائرة يف آس�يا،
أب�رز التحديات االستراتيجية جبه الهيمنة
الصينية وسياساتها املتعسفة التوسعية.

وتزوجت هن�اك من اقتصادي ومناضل جزائري
خالل حرب التحرير ،هو أحمد ِّ
هني الذي انتمى
فيم�ا بع�د إىل «مجموع�ة اإلصلاح» يف الجزائر
إبّان حكوم�ة مولود حمروش (،)1991 -1989
حيث توىل منص�ب املدير العام للرضائب وحاكم
املرصف املركزي ،بينما كان غازي حيدويس وزيرا ً
لالقتصادِّ .
وهني أستاذ جامعي واقتصادي كتب
كثيرا ً عن الري�ع ،ومن أش�هر مؤلفاته وآخرها
«اقتصاد الجزائر املستع َمرة .»1954 -1830
ل�م ته�دأ الس�يدة بع�د ذل�ك ،حينما ع�ادت إىل
فرنس�ا .اهتم�ت بأوض�اع عم�ال وفالحين
يج�اورون مصان�ع ترمي بنفاياتها الس�امة يف
أماك�ن س�كنهم ،وأجرت تحقيقات موس�عة يف
ه�ذا الش�أن ،ووضعت -قبل أن تصبح املس�ائل
البيئي�ة على املوض�ة -كتابه�ا «امللوِّث�ون» .ثم
انخرط�ت يف جمعية «أكت أب» التي أُ ّ
سس�ت يف
فرنسا بعد الواليات املتحدة ويف أعقاب اكتشاف
وب�اء األي�دز .وكان�ت غايته�ا توفير العالجات
للمصابين به ،ويف الوقت نفس�ه إدانة الخطاب
الذي ُيح ِّمل املرىض من املثليني مسؤولية الكارثة
الت�ي أملّت به�م .وبعدما توف�رت عالجات فعالة
يف منتص�ف التس�عينات ،ص�ارت مهم�ة «أكت
أب» الدف�اع عن حق الجمي�ع يف الحصول عليها
متس�او ،خصوص�ا ً املصابين باملرض
يف ش�كل
ٍ
من املهاجري�ن أو مدمني املخ�درات أو عامالت
الجنس أو املساجني ...أي الفئات األكثر هشاشة
وهامش�ية ،وهو ما اختصت ب�ه آن غريان التي
كانت مسؤولة يف الجمعية عن قطاع السجون.
كم�ا انخرط�ت يف جمعي�ة «املرص�د العامل�ي
للسجون» التي أُ ّ
سس فرعها الفرنيس يف ،1996
وهي تعرِّف نفس�ها بأنها هيئة ال تهتم بأسباب
االعتقال وال تلتفت ألي اعتبار س�يايس ،وتعترب
أن مطل�ق إنس�ان ل�ه الح�ق يف معامل�ة آدمية.
وتناض�ل الجمعية م�ن أجل التعري�ف برشوط
حي�اة املس�اجني ولدف�ع الس�لطات العام�ة
واملؤسس�ات املعني�ة إىل تطبيق رشع�ة حقوق
اإلنس�ان عليهم ،كم�ا تهتم بتعريف املس�اجني
أنفسهم بحقوقهم وتس�اندهم يف السعي إليها،
وتناضل من أجل تغليب مسلك اللجوء إىل وسائل
غري س�جنية كلما أمكن ذلك ،أي وسائل ال تقوم

عىل الحرم�ان من الحري�ة ،وإىل تجنب األحكام
بالسجن ملدد طويلة .ومن سياساتها عدم طلب
أي تفويض من وزارة العدل ملمارس�ة نش�اطها
ذاك ،وع�دم تلقي أي مس�اعدة حكومية حفاظا ً
عىل استقالل مواقفها وتحقيقاتها وتقاريرها.
ويتواج�د مناضلو املرصد أمام الس�جون خالل
فترات الزيارات ملالق�اة العائلات واإلجابة عن
تس�اؤالتهم وجم�ع املعلوم�ات منه�م ع�ن أي
انتهاك ألبنائهم ،وتقديم املشورة القانونية لهم،
وهو ما انخرطت فيه آن غريان لسنوات.
كانت آن غيران ،يف كل ما فعل�ت ،ابنة والديها،
األم املناضلة الش�يوعية النمسوية ضد النازية،
واألب الفرنيس ،املؤرخ واملناضل ضد االضطهاد،
الذي تن�اول يف كتاباته ومواقف�ه ما يتعرض له
الس�ود واملثلي�ونُ ...
وتع ِّدد الصحف الفرنس�ية
التي نعت الس�يدة خي�ارات أبويه�ا التي تأثرت
به�ا االبنة بوصفه�ا فضائل ،وكان�ت «خيارات
مطبوع�ة بالكرم والش�جاعة والجذرية» ،بينما
تنتمي العائل�ة إىل البورجوازية الكبرى البالغة
الثراء.
كم�ا تشير تل�ك الصح�ف إىل حماس�ة غيران
العني�دة وإىل نفوره�ا مم�ا يق�ال ل�ه «املس�ار
املهن�ي الناج�ح» ،وتب�وء مراكز يف املؤسس�ات،
وإىل أنه�ا غلّب�ت املمارس�ة عىل العم�ل النظري
واألكاديمي ،مكرس�ة طاقته�ا للدفاع عن أولئك
الذي�ن ظلمته�م الحياة كاملس�تع َمرين واملرىض
واملعتقلني واملنبوذين ،ما يكشف مرة بعد أخرى
عن انحيازها إىل فكرة تساوي كل البرش.
الالفت يف الختام ،أن َيظهر أن هذه الصفات التي
طبعت آن غريان (وعائلته�ا من قبلها) ،تفرض
نفسها أو تقديرها واحرتامها عموماً ،فيما هي
مناقض�ة للقيم الس�ائدة! فمن املسلي أن تجد
الس�يدة مديحا ً لنضالها املس�تمر واستخفافها
ب�ـ «النجاح الش�خيص» ،بينما ُيطبَّ�ل ليل نهار
لعك�س ذلك و ُيش� َّدد على االفتت�ان بالفردانية
الت�ي أصبحت مرادف�ا ً لألناني�ة ،و ُي َّ
نظر ملواقف
وس�لوكيات وخي�ارات آن غيران وأش�باهها يف
حياته�م باعتباره�ا باله�ة وخرَق�ا ً و «انحيازا ً
للخس�ارة» وتفويتا ً للف�رص ...إىل آخر النعوت
التي ُت ِّ
سخف حالهم .فما األمر يا ترى؟
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حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي
للمنطق�ة الخامس�ة على امل�دان الغائب
(الرشطي عدي نعمة حميد عدي ) باس�م
الشعب بما ييل :
 1ـ بالحبس البس�يط ملدة (س�تة اش�هر)
وفق املادة /5ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
بدالل�ة املادتين /61اوال و /69اوال م�ن
ق.ا.د رقم  17لسنة  2008لغيابه عن مقر
عمله من تاريخ  2010/3/3ولحد االن
 2ـ اعطاء املوظفين العموميني صالحية
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة /69
ثانيا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
3ـ الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة /69
ثالثا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 4ـ حج�ر اموال�ه املنقولة وغير املنقولة
استنادا الحكام املادة / 69رابعا من ق.ا.د
رقم  17لسنة 2008
 5ـ اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42
ثانيا ق.ع .د رقم  14لسنة 2008
 6ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب
ماجد هادي جخي�م مبلغ قدره عرشون
الف دينار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم
الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /61اوال م�ن ق.ا.د قابلا
لالعرتاض وافهم علنا يف 2014/ /م
فقدان وثيقة
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقمة
 195600/25ذات الع�دد  66والص�ادرة
من اعدادية النجف املركزية للبنني بتاريخ
 2016/7/12باس�م  /علاء احمد عبد
االئم�ة فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف منطقة كركوك
/كرميان
محكمة االحوال الشخصية يف خانقني
العدد/1044 :ش2017/
التاريخ 2017/10/16 :
اعالن
اىل من تتوفر لديه معلومات
اقامت املدعية كميلة ق�ادر خلف الدعوى
الرشعية املرقمة /1044ش 2017/والتي
تطلب فيها الحكم باعتبار زوجها املفقود
(صلاح احمد امني )ميتا بحك�م القانون
عىل من تتوف�ر لديه معلومات عن املذكور
اعلاه اعالم املحكمة قب�ل موعد املرافعة
املصادف  2017/11/8الس�اعة التاسعة
صباحا
القايض
نوزاد محمد عبد الرحمن
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء على الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاريخ  2017/8/6لتسجيل تمام العقار
تسلس�ل  1395محل�ة الشرق باس�مه
(س�لمان دود عبيد) مجددا باعتبار حائزا
له بصفة املال�ك القانونية ولغرض تثبيت
امللكي�ة املذك�ورة تمهي�دا لتس�جيل وفق
احكام قانون التسجيل العقاري رقم ()43
لس�نة  1971قررنا اعالن هذا الطلب فعىل
كل م�ن يدع�ي بوج�ود عالق�ة او حقوق
معينة عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه من
بيان�ات اىل هذه الدائرة خلال مدة ثالثني
يوم�ا اعتبار م�ن الي�وم التايل لنشر هذا
االعالن وكذل�ك الحضور يف موق�ع العقار
يف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا م�ن الي�وم
التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري
يف اليوم املذكور لهذا الغرض
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف غماس
مطرش نعيم صرب
اعالن
اىل الرشيك (رضا عبد الصاحب)
تق�رر حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ة النج�ف
االرشف لغ�رض اكم�ال معامل�ة اج�ازة
البناء عىل العقار املرقم  66789حي النداء
وبخالف�ه س�يتم اكم�ال االج�راءات دون
حضوركم طال�ب االجازة (صلاح محمد
مهدي)

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة
بتاري�خ  2017/8/6لتس�جيل تم�ام
العق�ار تسلس�ل  1610محل�ة الغ�رب
باس�مائهم (جعف�ر عيل اوالد حسين
كش�اش ) مج�ددا باعتب�ار حائ�زا ل�ه
بصف�ة املالك القانوني�ة ولغرض تثبيت
امللكية املذك�ورة تمهيدا لتس�جيل وفق
احكام قانون التس�جيل العق�اري رقم
( )43لس�نة  1971قررن�ا اعلان ه�ذا
الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة
او حقوق معين�ة عىل هذا العقار تقديم
ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل
م�دة ثالثني يوما اعتبار م�ن اليوم التايل
لنرش ه�ذا االعلان وكذل�ك الحضور يف
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا
من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف
ال�ذي س�يجري يف الي�وم املذك�ور له�ذا
الغرض
مالح�ظ دائ�رة التس�جيل العق�اري يف
غماس
مطرش نعيم صرب
فقدان وثيقة
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقمة
( )158926والص�ادرة م�ن اعدادي�ة
النج�ف املهني�ة بتاري�خ 2016/7/17
واملعنون�ة اىل مديري�ة حماية منش�ات
محافظة النجف االرشف باس�م (قاسم
محم�د هاش�م) فعىل م�ن يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان وثيقة
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقمة
( )0541404والص�ادرة من متوس�طة
االمام زين العابدين ـ ع ـ بتاريخ /4/6
 2014واملعنونة اىل وزارة الرتبية املديرية
العام�ة للتقوي�م واالمتحانات باس�م /
حيدر ع�ادل حمود فعىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

8

ثقافية
الـعـمــل الـثـقـافــي
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مفيد نجم
ال يب�دو حتى اآلن أن هن�اك إرادة عربية لتفعيل
العم�ل الثقاف�ي ألمش�ترك إن لم نق�ل للحفاظ
على ما تبقى من مؤسس�ات هذا العمل .ارتباط
العم�ل الثقافي العرب�ي بمؤسس�ات ووزارات
ألثقاف�ة جع�ل وج�ود مثل ه�ذه المش�اريع أو
اس�تمرار ما تبقى منها ش�به مس�تحيل بسبب
ما يشهده الواقع السياسي العربي من خالفات
بع�د تداعي�ات االنتفاض�ات الش�عبية الت�ي لم
تتوقف بعد.
وإذا كان�ت مس�ألة العم�ل الثقاف�ي العرب�ي
الرس�مي مفهوم�ة ف�ي ظ�ل ه�ذه المتغيرات
ألعاصفة فإن الذي ال يمكن فهمه هو ما تعانيه

بعض مؤسس�ات الثقافية أو اتح�ادات الكتاب
المستقلة ،من عجز عن تفعيل هذا العمل ،وفتح
آفاق جديدة أمامه من أجل استعادة دور الثقافة
والمثقفين العرب ،ف�ي تعزيز الحوار والتفاعل
الثقاف�ي العرب�ي.ال أح�د يمكن�ه أن يتجاه�ل
اإلمكان�ات المادي�ة المح�دودة له�ذه الهيئات
واالتحادات وهو ما ينعكس سلبا على أي رغبة
في تحقيق هذا ألهدف لكن هذا االعتراف ال يقلل
من أثر الواقع التنظيمي ألس�لبي واالنعكاسات
السياس�ية واأليديولوجي�ة عل�ى ه�ذا الواقع،
إضافة إلى ضعف روح العمل الجماعي.
إن ه�ذه األزمة في أح�د أهم وجوهها هي أزمة
العمل على المس�توى ألجماعي نتيجة التمركز
ح�ول أل�ذات وأوهام الفك�ر أألح�ادي وتغليب

المصلح�ة الفردي�ة عل�ى أي اعتبار آخ�ر .فإذا
كانت الجماعة التي تأتل�ف داخل هذه الهيئة أو
االتحاد تعاني من العجز عن االنفتاح على اآلخر
واإليم�ان بأهمية العم�ل ألجماع�ي والتعددية
الثقافية والسياسية ،فكيف يمكن لهذه الهيئات
واالتحاد أن يكونا قادرين على التفكير بمشاريع
على المستوى الثقافي العربي؟
إن النخب الثقافية العربية التي تعلق كل مشاكل
الواق�ع العربي على مش�جب النظام ألرس�مي
تتناسى بالمقابل ما تتحمله هي ،من مسؤولية
عن استمرار هذا ألواقع وما تعانيه مؤسساتها
من خالفات ومش�اكل تكاد ته�دد وحدثها كما
حدث ويح�دث في أكثر من اتح�اد من اتحادات
الكتاب العرب على سبيل المثال.
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صورته يف الصالة
ال يكف�ي أن تتحدث النخب الثقافية العربية عن
أهمية الديمقراطية والتنمي�ة الثقافية وتعزيز
دور المثق�ف ف�ي ألمجتمع في الوق�ت الذي ال
تزال فيه عاجزة عن االنفتاح والتفاعل اإليجابي
مع الكاتب أو المثق�ف اآلخر .إن هذه المفارقة
بين الق�ول والفعل هي من أس�باب ضعف دور
المثقف خصوصا والثقافة عموما في ألمجتمع
وفي مواجهة التطرف والفكر الظالمي.
إن حال�ة الوع�ي الت�ي يفت�رض بالمثق�ف أن
يملكها تقتضي أن يك�ون أداء هؤالء المثقفين
داخل مؤسس�اتهم أو ف�ي المجتمع أكثر تعبيرا
ع�ن ه�ذه الحال�ة اإليجابية من ألوع�ي خاصة
م�ع الحاجة الملح�ة إلى فكر عصري مس�تنير
ووسائل جديدة لتفعيل دور الثقافة.

مالمح من الرسد املعارص

«عىل حافة الريح»

ص�در مؤخ�را ع�ن مكتبة كل ش�يء في حيف�ا كتاب «مالم�ح من الس�رد المعاصر-
ق�راءات في الرواية» ،للمؤل�ف فراس حج محمد ،ويقع الكتاب في ( )248صفحة في
أربع�ة فصول .يبحث الكتاب عبر مقاالته المتنوعة في الرواية الفلس�طينية والعربية
والمترجم�ة ،لس�تة وعش�رين روائيا .ويأتي الكتاب اس�تكماال لبحث ظاهرة الس�رد
المعاصر ،بعد كتاب «مالمح من السرد المعاصر -قراءات في القصة القصيرة جدا».
ناق�ش الكتاب مجموعة من القضايا النقدية الروائية منها :التخييل الذاتي في الرواية
الفلس�طينية ،والنص الفوقي والنص المحي�ط ،واللغة في الرواية ،وعملية النقد التي
تتجه إل�ى تفكيك األعمال الروائي�ة .ويركز الكتاب على البع�د التطبيقي لنقد الرواية
دون أن يهم�ل الناحية النظري�ة التي حضرت خالل الفص�ل األول .ومن بين الروايات
الت�ي تمت قراءتها ف�ي الفصل الثاني م�ن الكتاب ،والمخصص للرواية الفلس�طينية
رواية «صيادون في ش�ارع ضيق» لجب�را إبراهيم جبرا ورواي�ة «أرواح كليمنجارو»
إلبراهيم نصر الل�ه ،باإلضافة إلى روايات الجيل الجديد من الروائيين الفلس�طينيين.
ورواية «كالم مريم» للكاتب محمود شقير ،وهي رواية موجهة للفتيان والفتيات.

صدر ع�ن دار الجندي للنش�ر والتوزيع في الق�دس المجموعة
االدبية على حافة الريح للكاتب الفلس�طيني سلطان مي ،وهي
مجموع�ة من النص�وص النثرية والتأمالت..و يق�ع الكتاب في
 370صفحة من القطع المتوسط ،حيث احتوت صفحات الكتاب
على لوحات داخلية للفنانة التشكيلية :سينا أحمد العال.
اً
و ق�دم الكاتب الكتاب قائالً :لم أك�ن كات ًبا مُ ِّ
ضحل ألكتب
تصن ًعا
ش�ذرات فلس�فيّة ممزوج�ة بانتفاض�ات موروث�ة أو مطه�وّة
بالمزامي�ر الوثنيّة العاتية ،إذ رآني الله أخرج من س�خونة أنينها
ً
مخترقا آالمها الممت ّدة غير عابئ بذهول ّ
جثتها
ومن عين الحصاد
ّ
ّ
الملقاة على جانب السّ �لم السّ
�ماوي .ومما جاءفي الكتاب:أنتِ
كل القصائد/ف�ي البداي ِة/أغلَ َق ّ
ُّ
كل النوافذ ليتجرَّد من حضوره/
ثالثي�ن امرأة في ّ
الظالم/وف�ي ّ
َ
النهاية/خت َم معركت ُه مع
تزو َّج
ّ
ّ
ُ
واحدة حتى انشقت روحه عن بيادر حنط ِتها.

عبد اهلل االسمري لـ «
حاوره  /عزيز البزوني /البصرة
عبد الله احمد االس�مري شاعر وكاتب
س�عودي ,عض�و ن�ادي أبه�ا األدب�ي ,
عض�و رابط�ة الهايك�و العربي,ص�در
ل�ه ثالث�ة دواوين ( حوراء  ,م�ا لم اقله
للبنفس�ج  ,أناش�يد مرتل�ة ف�ي رحاب
الهايكو(نص�وص م�ن الهايك�و ) .ل�ه
مؤلف تحت عنوان مبادئ علم اإلجرام
,كاتب في مجلة اليمامة زاوية(ش�اهدا ً
من أهلها ) ,نشر له نصوص في المجلة
العربي�ة ومجل�ة الفيص�ل والش�ارقة
الثقافي�ة والراف�د وصح�ف محلي�ة
وعربي�ة ,التقين�ا به فكان ه�ذا الحوار
معه.
* ه�ل هن�اك س�مة للأدب الس�عودي
ُتميزه عن غيره؟ وهل لك من مقترحات
في سبيل التطوير إن كان هناك نواقص
وعيوب حول األدب والثقافة في وطنك
؟  -األدب السعودي هو جزء من تاريخ
األدب العربي وهو مرتبط بشكل رئيسي
باللغة والثقافة العربية من فجر التاريخ

املرأة هي جذوة الشعر ومستودعه

» :قصائدي تتكأ عىل شعر األمكنة والوجدانيات

من امرئ القي�س ولبيد العامري وقس
بن ساعدة وسحبان بن وائل ،فهو يدور
في فلك الثقافة العربية ،وقد أصبح جليا ً
حضور األدب الس�عودي ف�ي معارض
الكتاب الدولية واهتمام كثير من النقاد
والمثقفين العرب باألدب السعودي كل
ش�عوب العالم لديها قص�ور في جانب
من جوانب الثقافة.
* من أين علم ان القصيدة النثرية ذاتها
حققت كيانا موحدا وشخصية واحدة؟
مع توافر الش�واهد النصي�ة الدالة على
خالف ذلك؟
 الع�رب هم الوحيدون في العالم الذينيطرح�ون قضي�ة تجاوزته�ا األم�م أال
وهي قصيدة النثر ،القصيدة النثرية هي
إبداع تش�كلت مع األدب العالمي ،فهي
على مر األيام حرة طليقة وأصبحت من
منظومة األجناس األدبية ،وقادة أنساق
الش�عر نحو التحرر من القيود تخفيفا ً
للنمطي�ة ،ذل�ك أن االنسلاخ الذاتي من
قوالب الشعر هي ظاهرة ال تختص بها
ثقاف�ة دون أخرى ،لم تس�تطع قصيدة

محمود زايد
احلم ،ال ،نعم ،ال .ربما .صاح انا فكيف
اختلطت علي االمور.
ها هي جالسة على عرشها.
أنها الملك�ة وها انا في بالطها واقف
واحد من الحشد انتظر كأحد رعاياها
الفرصة لإلعالن عن والئي قلق ينهش
روحي .ال اس�تطيع التصرف بما يليق
ورميت اقنعتي من�ذ زمان طويل .هل
أعرفها؟ ال اس�تطيع الج�زم بذلك .في
داخلي احس�اس يراود قلبي ويذكرني
بها .كانت معي وكنت معها وكان لدينا
منزل وأطفال ومعزوفة اآليام العادية
وكان يا ما كان وهي كشهرزاد
تق�ص علي قصص�ا مضحكة وحكايا
عن غرام النساء وخداع الرجال وظلم
س�حيق العه�د ولم�ا ينته بع�د .وفي
كالمها مغزى ال تذكره باالس�م ولكن
تعاود االش�ارة الى انتقام خفي دبرته
نس�اء الماضي لرجال خان�وا مواثيق
المحبين ويحيل ال�ى ايامنا ومالحمنا
اليومية ومسرحيات تتكرر مشاهدها
نكدا وفرحا مبتذل.
تذكرن�ي بقطتي وان�ا الاحب القطط
وال احتملها.يوم�ا ما في قديم الزمان
يا شهرزاد كنت في الحديقة اقرأ كتابا.
فج�أة ظه�رت قط�ة غريب�ة وقفزت
ال�ى حضني .ش�عرت بدفء جس�دها
وبموجة م�ن الحنان تغمرني وداعبت
فروها بي�دي وكأنها طفلت�ي .عينان
واس�عتان وش�عر بني جميل.نظراتها

النث�ر رغم م�رور أكثر م�ن نصف قرن
أن تؤس�س نفس�ها في وجدان القارئ
العربي.
* أرى أن القصي�دة العمودي�ة هي بنت
واقعها االجتماعي العربي؟
الش�ك أن القصي�دة العمودي�ة من�ذام�رئ القي�س إل�ى يومن�ا ه�ذا تنفث
طاقة جمالية تس�تنفر دهش�ة القارئ
والسامع والناقد .

*ه�ل حقق النق�د وج�وده وانحيازه
بالوط�ن العرب�ي؟ ه�ل الزال محتفظا
بذلك الوجود ؟
 النق�د واإلب�داع هم�ا وجه�ان لعملةواحدة ه�ي األدب ،فالنقد يواجه وضعا ً
جدي�دا ً يقتضي اس�تحداث آلية معرفية
جدي�دة لتحدي�د مفهومه�ا وتحليله�ا
،الش�ك انه محتفظ�ا ً بج�وده بدليل أن
األدب ه�و م�ن اس�تفز النق�د إل�ى حد
اإلثارة.
* لنتكلم عن مؤلفاتك الشعرية وغيرها
كي�ف ج�اءت فك�رة التألي�ف واختيار
العن�وان؟ ومالذي يختل�ف احدهما عن
األخ�ر وه�ل للعنوان أهمي�ة لديك؟ هل
أنصفك النقاد؟
 دي�وان األول حوراء وال�ذي تعني ليحوراء المكان والرمز ،المكان الس�احر
ً
إدهاش�ا ف�ي المقلتي�ن ،ال�ذي
الراح�ل
أتك�ئ علي�ه وأعتص�م بالقواف�ي حين
يس�كب الش�عر لحنه الندي على أيكها،
فكلم�ا عاكس�تني صباب�ة ،أو اعترتني
كآب�ة ،أترك مجاديف قاربي للش�عر في

حوراء ،أما الرمز فهو الذكريات وأمواج
الحنين والصوت المعت�ق بالجمال» اما
ديواني الثاني ما لم اقله للبنفس�ج فهو
وجداني أهديته للذين سقوني من دفء
الريح�ان وحملون�ي على جن�اح الغيم
،الذين عندما أس�افر في عيونهم النقية
تخضر اللحظ�ة وت�ورق الدنيا.زوجتي
وأبنائي .الديوان الثالث بعنوان أناش�يد
مرتلة في رحاب الهايكو .والذي أهديته
لرئيس رابطة الهايكو العربي األس�تاذ
محم�ود الرجبي والدكتور عبد الس�تار
البدراني واألس�تاذ قاسم حبابه  ،الشك
ان أي دي�وان يصدر من ن�ادي أدبي يتم
تحكيمه فالديوان األول صادر عن نادي
أبه�ا األدبي والدي�وان الثاني صادر عن
نادي اإلحساء األدبي والثالث صادر عن
نادي الباحة األدبي.
* بماذا تمتاز قصائد عبد الله االسمري؟
ما هي ابرز صور المرأة في قصائدك ؟
قصائ�دي تتك�ئ عل�ى ش�عر األمكنةوالوجدانيات .المرأة هي جذوة الش�عر
ومستودعه.

رياض الغريب
أكيد
ستبقى صورتي في الصالة
هذا اذا بقيت صالة بعد رحيلي
قد يتقاسمها الورثة
وتصبح مطبخا
او مخزنا
او أي شيء يقترحه احدهم
يحدق األحفاد لها
األوالد المسنون
سيقولون لهم
كان رحمه الله
يسهر كثيرا
يتشاجر معنا
ألننا نسهر كثيرا أيضا
خارج المنزل
يقول احدهم
صورته تلك
كانت ترعبني
كلما عدت متأخرا
وحين ال أجده بانتظاري كعادته
احمد الرب
كان أبا
أما نحن اآلن
نراقب صورته في الصالة
ونقول
ليتنا
أتذكر يقول اخر
كانت الحياة مؤلمة جدا حين كان
ترفكم
ضحككم
لم يكن
كنا حين نكون في شوارع المدينة
يتخيل رصاصة طائشة
أو ملثما يغتالنا بدم بارد
لهذا
صورته في الصالة
صورة لبالد
وأب يشبهها تماما

ليايل العامرية

جاسم الجدادي

ديار ليلى)
الديار
(أم ُر على
ِ
ِ
َ
ُ
لحظة الوج ِد الجدارا
أقبل
ُ
َ
وأبكي طيرها المشتاق لحني
َ
والصغارا
المساكن
وقد َهج َر
ِ
ّ
ُ
لكم أسمعته لحني لعلي
أرى أثرا ً لخطو ِه أو مسارا
ُ
وقفت على الرما ِل ّ
مر أشكو
الس ِ
َ
وأقراء من معانا ِة الحيارى
بطرف الحي نلهوا
فقد كنا
ِ
وعشنا الحبَ مُ ذ كنا صغارا
ٌ
أماكن عن َهوانا
شهدت
وكم ِ
َ
َ
الحي قصتنا جهارا
ويروي
َ
أيا ليلى ببعدكِ صا َر قلبي
عليالً خائبا ً يشكو أنكسارا
ْ
البدر عيني
تاقت لرؤيا
لقد
ِ
مَ
ُ
الهجر يس ِقيني رارا
وكأس
ِ
ليالي عذرا ً
َ
لنا كيدي أيا
لكي ألقاكِ يا مرأى العذارى.

شـهـرزاد الـيـقـظـة والـمـنـام
غريبة وكأنها امرأة قاس�ت وتقاس�ي
طويلا .لعلها كان�ت ام�رأة وحولتها
س�احرة ش�ريرة الى قطة كما حصل
في الف ليلة وليلة.
وف�ي رواي�ة اخ�رى عاقبه�ا مجتمع
الذك�ور على احالمه�ا وقصص قيلت
عن غرامها المجنون وتنفيذها خطط
االنتقام من بعض الفحول من الذكور.
نس�يت كرهي للقطط وعندما تبعتني
للبي�ت ل�م اطرده�ا وهك�ذا اصبحت
رفيقت�ي وزميلت�ي اهت�م به�ا وه�ي
حنون�ة وقريب�ة وخائف�ة او يزعجها
ش�يء ما.وكن�ت اراه�ا ف�ي احالمي
تتكلم وتقص علي مأساتها.نلعب معا
ونضحك كثيرا واقبلها فتحتج بغنج ال
انا ال اقبل بهذا اال بالحالل.
صوفية الكالم وتصر على انها من اهل
ال�روح وارد عليها :ال�روح البد من ان
تسكن جس�دا والجسد بحاجة للطعام
والش�راب وال تنسي ما له من رغبات.
تضحك مقهقهة ونيرانها تحرق عقلي
وتعقل�ي .هي س�يدتي وه�ي قطتي،
ماالف�رق؟ .أيقظ�ة ه�ي ام منام.ه�ا
هي س�يدتي امامي على عرشها فأين
القطة ؟.اذكر انني لم اش�اهدهما معا
بتات�ا ،فعندم�ا تحضر ملكت�ي تغيب
القط�ة والعك�س بالعك�س .القطة او
ه�ي افهمتني في حياة س�ابقة كانت
اخت�ي وكن�ا س�عداء فرحين.تقاتلن�ا
طويلا عل�ى تفاهات االم�ور .تقاتلنا
وكنا فرحي�ن كطفلين .على عرش�ها
تنظ�ر نحوي بطرف عينيها وتس�ترق

النظر الي وتبتسم.روح نمرة تشع من
عينيها.رقيق�ة كبتلات الزهر وقوية
وح�ادة كالس�يف.جميلة وحزين�ة،
قوي�ة وضعيفة .كي�ف اصبحت ملكة
ومتى؟.
اكره الملوك والملكات ككرهي القديم
للقط�ط فمن هي ؟ ال ال اعرفها .أختي
كيف ؟ .كانت زوجتي او عشيقتي وكنت
اناديها يا أمي الصغيرة ويا ش�يطانتي
وي�ا مالكي وياقطتي المشاكس�ة ويا
صديقت�ي وي�ا ابنتي وي�ا ملكة الفرح
وآلني احب مناقيش الزعتر اس�ميتها
يا منقوش�تي .معها ستكون الملك .ال
يا صاحبي ال.س�أخذها بعيدا الى جبل
بعي�د .وستنس�ى مملكته�ا واحزانها
وحراس قصرها وثيابها.
ستنس�ى حكاياته�ا واس�اطيرها
والقبيل�ة وس�يوفها .أعرفه�ا تمام�ا
والقط�ة رس�ولتها ال�ي .هاه�ي
تخاطبن�ي بعينيه�ا هامس�ة  :اصب�ر
قليال س�نكون وحدنا عم�ا قريب.وانا
مللت االنتظار .اس�تيقظ ف�ي الظالم
وب�ي رغب�ة ان احادثها.أنها الس�اعة
الثانية بعد منتصف الليل وهي صاحية
االن تش�رب قهوتها.م�اذا تعد لي من
س�حرها .قوة م�ا تدفعن�ي الهاتفها.
اللعن�ة لي�س عن�دي رق�م تليفونه�ا.
سأرسل لها رسالة الكترونية .اللعنة ال
احب البريد االلكتروني.قراءة الكلمات
لي�س كس�ماعها .صوته�ا الداف�يء
وتموجات�ه وطريق�ة لفظها س�تنقل
لي اخبارها واحوالها وستحدثني عن

تفاصي�ل ال ترغب بالب�وح بها .القطة
تغي�رت قب�ل فت�رة ول�م تع�د رفيقة
دربي .نادرا ما اراها .ويوما ما اختفت
م�ن بيت�ي وعالمي.قلقت وتس�ائلت.
ش�اهدتها بالحلم س�عيدة تتسكع في
ش�وارع مدينة بعيدة.لم اهرب منك يا
صاحبي .ال تقلق ش�هرزادك س�تعود.
حي�ة ترزق .تنتظرك من�ذ زمن .بحثت
عن�ك أركان اآلرض .هي أرس�لتك؟؟ ال
جواب س�وى نظرات سيدتي الحزينة.
مقهورة وحزينة ش�هرزادك وسجينة
عقول محجبة.
ج�اء صوته�ا عل�ى التلف�ون حنون�ا
وسألتها عن القطة قالت بمرح :ضاعت
قطت�ي لعلها وجدت حبيبه�ا .قطتها،
قطت�ي ،يقظ�ة ام من�ام ،ش�هرزادي
البعي�دة والقريبة والغاضب�ة .تحبني
وتحاربن�ي .ال أن�ت تحاربه�ا .تتعم�د
الخص�ام وتفتعل�ه وكأنه�ا تمتح�ن
محبت�ي .تعود ب�دالل وأس�امحها .ال
هي تحارب وتخاصم نفس�ها .تصارع
الق�وم ف�ي مملكته�ا وت�ود الهروب.
دعتني للحضور إليها وترددت .تخاف
علي من غضب القوم.
نتح�ادث يومي�ا ونتح�اور ونتب�ادل
القب�ل .باألم�س كان�ت ف�ي غرفت�ي
وترت�دي بيجام�ة زره�ا مقط�وع.
ضحك�ت ومازحتها اخلع�ي ثيابهم يا
ش�هرزاد قالت بخبث بدأت وكما ترى
الزر األول س�قط .كيف أيقظة هي أم
من�ام .ال أفه�م وال أري�د .دعون�ي في
حلمي ساردا وسعيدا
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الـيـــوم هـنــا ..وغــد ًا فــي الـمـلـــف

أبو تراب كرار العاملي
يف أجواء املراس�م العاشورائية ،ذهب
املعني يف إحدى
أح ُدهم مع الش�خص
ّ
األماك�ن الت�ي تق�ام به�ا مجال�س
الع�زاء الحس�ينية ،إلخراج م�ا َت َي رَّس
من الس�جادات التي يتطلَّبها الوضع
اللوجس�تي خالل مجالس العزاء ،وإذ
َص�هِ يق�ع على يش ٍء كان ملفت�ا ً
ِب َب رَ ِ
بالنس�بة ل�ه ،وه�و مل�ف يب�دو أنه
يحتوي عىل أسماء ألشخاص سبقونا
بالرحي�ل ع�ن ه�ذه الدني�ا ،حي�ث
ّ
توفاه�م الل� ُه تع�اىل يف س�نواتٍ َخلَت
وأعوام َم َ
ضت.
ٍ
نع�م أيه�ا األحب�ة ،باألم�س  -قريبه
وبعيده  -كانوا بيننا واليوم أسماؤهم
ترقد يف امللفات ،إنه املوت الذي يرتبَّص
آن م�ن لحظ�ات حياتن�ا
بن�ا يف كل ٍ
نتظ�را ً األم�ر اإلله�ي لالنقض�اض،
مُ ِ
َّ
إن�ه «هادمُ اللَّ ّذات» ال�ذي ال ُب َّد يف آخر
ً
َّ
َ
املط�اف أن ي ِحل ضيف�ا عىل كل واح ٍد
من�ا ،وال مهرب م�ن أن يَمُ � َّر عىل ِّ
ّ
كل
عاب�ر يف هذه الدني�ا الفاني�ة ،إال َّ
أنه
ٍ
ٌ
ٌ
مختلف ع�ن باق�ي الضيوف،
ضي�ف
وعاب� ٌر لي�س كباقي عابري الس�بيل،
ولكن يتفق معهم عىل عام ٍل مشترك
َّ
ش ْئ َت
وهو «األَخذ» أو
«الس�لب» أو ما ِ
َف َع رِّب يف هذا املضمار.
فالضي�ف التقلي�دي االعتي�ادي ق�د
يأخذ بعض األم�ور املتعارف عليها يف
محاف�ل الضيافة ،م�ن طعام ورشاب
ليتناول األول ويشرب الثاني ،وعابر
الس�بيل ق�د يحت�اج أن يأخذ م�االً -
عىل س�بيل املثال  -ليكمل مسريه اىل
أرض الوط�ن .أم�ا صاحبن�ا  -هادم
الل�ذات  -الذي لم نمتحن بعد صحبته
ومرافقته ،فيأتي ليس�لب منا أغىل ما
نملك وأثمن م�ا يمكن ألحدنا تقديمه
وهي األرواح التي بني َج َنبا ِتنا.

وإجماالً ،يمت�از هذا الضي�ف الفريد
ع�ن باقي الضيوف بمي�زة مهمة ،بل
�ة
يف غاي�ة األهمي�ة ،واملتعلق�ة ِب ِخ َّف ِ
َدم َّ
الضي�ف و ِث ْقلِ�ه .فالضيف اإلنيسّ
ِ
الطبيعي هو ال�ذي يحدد ،ومن خالل
ّ

ترصفات�ه وطريقة تعامل�ه ،إذا كان
ً
دم خفي�ف أو ثقي�ل ،حيث
ضيف�ا ذا ٍ
ُي َ
رغب به يف الحالة األوىل دون األخرى،
وال عالقة للمضيف يف ذلك .أما يف حالة
صاحبنا «املوت» ،فاملعادلة معكوسة،

ألن ترصف�ات املضيف وس�لوكياته يف
مرحل�ة ما قب�ل االس�تضافة  -والتي
تختل�ف فرتته�ا بني ش�خص وآخر -
واملتمثل�ة بفرتة حياته يف هذه الحياة
الفاني�ة ،ه�ي الت�ي تح�دد وضعي�ة

َّ
«الضيف َّ
ْعي» من جهة ِخ َّفة َدمِ ِه
النو ّ
أو عدمه�ا ،وبالنتيجة هل هو مُ َرحَّ ٌب
به أو خالف ذلك.
َّ
«الضيف املُ َميَّز»
ومن مفارقات ه�ذا
َ
س�م املُ
أنه ُي َق ِّ
ضيف اىل ثالثة أقس�ام:

ٌ
وروح
اس ٌم يف امللف ،جس ٌد تحت الثرى
عند بارئهاَ .فإِذا تجاهلنا األول عىل َّ
أنه
�و ّي ،نجد َّ
أن الحاكم
أم ٌر
ٌّ
تنظيمي ُد ْن َي ِ
ُ
يف هذا املش�هد ،أو قل «نجم الشاشة»
يف هذه الرتكيب�ة العابرة للعوالم ،هو

حصيلة ما َ
ص َد َر من عم ٍل من املُ َق َّسم
قب�ل تقس�يمه القهري الغير إرادي،
فتك�ون ال�روح مُ َع� َّز َزة مُ َكر ََّم�ة عند
خالقها أو مُ َ
هانة َمذلولة ،ويكون قرب
الجس�د روضة م�ن ري�اض الجنة أو
حفرة من حفر النريان.
إذا ً أيه�ا األعزة ،نحن أمام َ
«ضيْف» قد
ِ
شرَ َ َع بالتوج�ه نحون�ا من�ذ أن وُ لِ ْدنا،
وه�و يتابع املسير دون ّ
توق�ف ،وال
يشء يردعه عن ذلكَ ،
الحتمي -
وم ُآله
ّ
يف نهاية األمر  -هو الوصول ،وال خيار
لنا يف تغيري مساره ،إال أننا نملك خيارا ً
مهم�اً ،وهو تحديد كيفية وصول هذا
َّ
«الضيْف» ،وتصويب ماهِ يَّة و ْ
َض ِع َّي ِته
َ
َ
ْ
َ
حني الوصول ،فلنجْ ت ِهد أيها املؤمنون
لحس�ن اس�تقبال ه�ذا «الوا ِف�د»،
س�ن ال َب ْ
�ذ َل لتوفير أفضل مناخ
وَلْ ُنحْ ِ
َ
ْ
َ
ممكن لذاك اللقاء القادم ،وَلنعت رِب من
س ِّ
قول أمرين�ا ،أمري املؤمنني(ع)َ ،
�ي ُد
ُ
وأمير البالغة ،فقد جاء يف
الفصاحة
الخرب:
} املفيد :قيل ألمري املؤمنني عيل (عليه
السالم) كيف أصبحت ياأمري املؤمنني؟
ق�ال (علي�ه السلام) :أصبح�ت آكل
رزقي وانتظر أجيل ،قيل له :فما تقول
يف الدني�ا؟ ق�ال (عليه السلام) :فما
أق�ول يف دار أولها غ�م وآخرها املوت،
من اس�تغنى فيها افتق�ر ومن افتقر
فيه�ا ح�زن ،يف حالله�ا حس�اب ويف
حرامها النار ،قيل :فمن أغبط الناس؟
قال (عليه السالم) :جسد تحت الرتاب
قد أمن من العق�اب ويرجو الثواب} .
[ املصادر« :االختصاص»« ،البحار» و
«جامع األخبار» ].
ويختم «خادمُ
أمريهِ » بالقول :ا ِحذروا
ِ
يا إخوتي ،فنحن «اليوم هنا...وغدا ً يف
امللف».
َ
َ
ُ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َي�رَ
ْ
َ
َ
َ
}و َُق� ِل اعمل�وا فس ى الل�ه عملك ْم
َس ُ
ول ُه وَالْمُ ْؤمِ ُن َ
َور ُ
ون}.

اإلمام احلسني «عليه السالم» عامل وحدة ال فرقة
مهدي ابو النواعير
« أيّها الناس ّ ،
إن رس�ول الله صلىّ الله عليه
وآله قال  :من رأى س�لطانا ً جائرا ً مس�تحلاّ ً
لح�رم اللّه ناكث�ا ً لعه�د الله مخالفا ً لس�نة
رسول اللّه صلىّ الله عليه وآله  ،يعمل يف عباد
الله باإلثم والعدوان  ،فلم يغيرّ عليه بفعل وال
قول  ،كان ّ
حقا ً عىل الله أن يدخله مدخله .أال
وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان  ،وتركوا
ّ
وعطلوا
طاع�ة الرَّحمن  ،وأظهروا الفس�اد ،
الحدود  ،واستأثروا بالفيء  ،أحلّوا حرام الله
وحرّموا حالله  ،وأنا أحق من غيرّ » ..

ّ
احت�ج اإلمام الحسين عىل
به�ذه املقول�ة ,
أهل زمانه ,مبين�ا لهم بأن الثورة ضد الظلم
والفساد هي منهج لإلنسانية ,يصلح لتعديل
ح�ال املجتمع�ات يف كل زم�ان وم�كان ,وال
يخضع إال مل�ا تخضع له الحقوق املشتركة
الت�ي يؤمن بها كل الناس ,لذا نجد أن التنوع
والتلون يف األعراق واألدي�ان والتوجهات ,قد
صهرت أصحاب الحسني نحو قضية إنسانية
واحدة ,ت�دور يف فلك الوجود البرشي ,معربة
عن عامل الصحوة لألفراد واملجتمعات .
إن القيم اإلصالحية اإلنسانية التي خرج من
اجلها االمام الحسين عليه السالم هي خط

الدفاع الرئي�س لألمة اليوم ,بل ولإلنس�انية
جمع�اء ,فق�د حمل�ت ثورت�ه يف منظوم�ة
مبادئه�ا وأخالقها مشتركات تؤمن بها كل
النف�وس واألخلاق البرشية ,مم�ا أهلها ألن
ُينظر لها من جانبني ,الجانب األول كان يرى
أنها تخطت حدود الدين واملذهب لتلتقي مع
املشتركات اإلنس�انية ,يف رصاعها وحوارها
م�ع الحضارات األخرى التي تتهمها بانتهاك
حقوق اإلنس�ان وحرياته العام�ة ,والجانب
الثان�ي الذي كان يراها ث�ورة تمثل الجوانب
اإلنس�انية املوجودة يف عمق الدين اإلسالمي,
فلم تمنع حالة اإلنقياد الرشعي نحو تعاليم

زينب بنت عيل بني العاطفة والرسالة ..بطولة نادرة

المهندس زيد شحاثة
إرتبط الضعف والعاطفة يف عقولنا بالنساء,
ربما بحكم نش�أتنا يف أحضان أمهاتنا ,وما
يس�بغنه من عاطف�ة وحنان علين�ا , ,وما
نراه من قبولهن لرغباتنا ,وخصوصا خالل
س�نني عمرنا األوىل ,فرتى أن من يفقد أمه,
يشعر باليتم أكثر ,حتى لو كان رجال بالغا.
عاطفي�ة النس�اء وضعفهن الجس�دي ,لم
يمنعه�ن م�ن لع�ب أدوار مهم�ة ,وصن�ع
مواق�ف عظيمة ,يف حياة الش�عوب واألمم,
غيرت مج�رى تاريخه�ا ,وصنع�ت له�ا
مستقبال مختلفا ..فظهرت منهن الحكيمة
والحاكم�ة ,والطبيبة والعامل�ة واملخرتعة..
وكل يشء ..وهن�اك عشرات النم�اذج

كمصاديق لذلك.
رغم كل هذا التفوق لهن ,يف ش�تى مجاالت
الحياة ,ل�م يفقدن يف أي لحظة من لحظات
حياته�م ,وحت�ى وه�ن يف قم�ة مجده�ن
وقوته�ن ,وأق�وى مواقفه�ن وأقس�اها..
عاطفتهن.
ينقل لنا أهل السيرة وكتاب التاريخ ,كثريا
من مواقف س�يدتنا زينب بن�ت عيل ,عليها
وأله�ا أفض�ل الصلوات ,وكي�ف كانت بطلة
ن�ادرة ..بطولة تكاد تتج�اوز قدرات البرش
العاديين ,فما م�ر بها من أح�داث ,وخالل
أيام قليلة ,وهي ليس�ت صابرة ,وإنما قوية
ثابتة الجنان ..وال َيستغرب ذلك ,وهي تربية
عيل أبن أبي طالب.
ش�هدت س�يدتنا زين�ب ,ش�هادة أثنني من

أوالدها ,وخمسة من أخوتها ,وأي واحد من
هؤالء يعادل أم�ة وأكثر ..وممن ال نضري له
وال عدي�ل ,وكل ذلك خالل س�ويعات ..ومع
ذل�ك ,نجح�ت يف أن تحف�ظ م�ن تبقى من
عائلة الرسالة ,وتحافظ عىل منهج النبوة..
فه�ل كان ه�ذا دورها فقط؟ وه�ل أكتفت
بذلك؟!
رغ�م محاوالت الحكم األم�وي ,التعتيم عىل
قضي�ة الث�ورة الحس�ينية ,والتعمي�ة عىل
أسبابها ,بل وتش�ويه صورتها ,نجحت تلك
امل�رأة العظيم�ة ,يف فض�ح الحك�م الظالم,
وبيان أس�باب الث�ورة الحقيقي�ة ,وأحقية
املنهج الحس�يني النبوي ,ال�ذي مثله جدها
أبوها وأخوتها باإلتباع.
مع كل ه�ذه النكبات ,وأعباء الدور العظيم
ال�ذي تحملته ,كان�ت عواطفه�ا كأم ثكىل
وأخت مفجوعة ,غري خافية ..لكنها بثباتها
وأيمانه�ا بقضيته�ا ,جع�ل تل�ك العواطف
الجياش�ة قوة لصالح رسالتها ..فنجحت يف
فضح األمويين ,وبطالن حكمهم ,وظلمهم
وجوره�م ..حت�ى دفعته�م حركته�ا وقوة
تأثريه�ا ,للتنقل بها بني البل�دان ,وتغريبها
عن بلدها.
زين�ب بنت عيل ه�ي قدوة لكثري من نس�اء
عرصن�ا ,وتكذي�ب واضح فاض�ح ,لنقص
النس�اء ,وع�دم صالحيته�ن ألداء دور مهم
وحيوي ,يف مختلف القضايا ,ولعب مختلف
األدوار على تنوعه�ا ..دون أن تتخلى ع�ن
كونه�ا إم�راة ,تمل�ك عواط�ف ال يملكه�ا
الرجال.
عواطف املرأة وطبيعتها الجس�دية ,ليس�ت
نقط�ة ضعف ,ب�ل نقط�ة ق�وة ,إن عرفت
نس�اءنا ,كيف تس�تخرج مكنون عظمتها,
وتس�تخدم عاطفتها يف سبيل رسالتها التي
تؤمن بها.

اإلسلام الخال�دة ,أن يكون جوهر اإلسلام
ه�و نفس ومح�ض املشتركات اإلنس�انية
والحقوقية الت�ي تنادي بها املدارس الحديثة
عن�د الغربيين ,لذا ال نس�تغرب م�ن تفاعل
النف�س اإلنس�انية (مهم�ا كان توجهها أو
جنس�ها أو دينه�ا) م�ع الث�ورة الحس�ينية
ونتائجها .
ول�م تتوق�ف كربلاء ع�ن من�ح املرشوعية
للث�ورة على الظاملني حتى يومنا هذا س�واء
كان الثائرون من املس�لمني أو غري املسلمني
 ،كم�ا أصب�ح خ�روج اإلمام الحسين عليه
السلام مدعاة إىل إثارة ج�دل فكري محتدم

ل�م يخمد لهيبه حول من يحكم الناس ؟ وما
يج�ب علي�ه ؟ وما يجب عىل الن�اس يف حالة
ارتكاب�ه للمعايص وتجاوزه عىل حقوق الله
وحقوق الناس ؟
ما نحتاج�ه يف العراق الي�وم نحن كعراقيني
أن يكون تمس�كنا بمبادئ الثورة الحسينية
 ,ومنهجي�ة أخالقها ,يق�ود إىل تحقيق حالة
الرق�ي اإلنس�اني البعي�د ع�ن كل رصخات
التفريق والتمزيق ,فالحسين ج�اء بلوحته
البرشية املمثلة بأصحابه الكرام ,ليبني بأنها
لوح�ة إنس�انية ,توحد فيه�ا املختلفون عىل
مبدأي�ة واح�دة ,وقدموا دمائه�م وأرواحهم

من أج�ل مب�دأ يجمعه�م ويوحده�م ,ال أن
يفرقهم من خالل حدود معتقداتهم الذاتية,
أو إنتمائاتهم القومية .
العراق بحاجة لثورة الحسني ,ليتوحد أبنائه
كما توحد أصحاب الحسين ,وليقاتل أبنائه
الظل�م كما قاتل�ه أصحاب الحسين؛ االمام
الحسين علي�ه السلام ,جاء إىل الع�راق من
أج�ل أن يرفع راية التوحيد ,التوحيد للخالق,
والوح�دة للمخلوقني ,فلنجعل من الحسين
منهجا وضي�اءا لنحارب م�ن خالله مناهج
التفرق�ة واالنفصال والتش�تت ,التي يحاول
أعدائنا زرعها وتغذيتها فينا.

سري ًا عىل رساط احلسني ..عليه السالم
القاضي منير حداد
تتخ�ذ املرأة املعارصة من بطل�ة كربالء ..زينب
الح�وراء ..عليه�ا السلام ،ق�دوة يف حياته�ا
املع�ارصة ،فيم�ا يهت�دي الش�اب ببطول�ة ابي
عبدالله الحسين ،وهو يستش�هد ف�دى املبادئ
والقي�م املثلى ..الخال�دة أب�د الدهر.س�نوياً..
نس�تذكر واقعة الطف كي نقت�دي ِعربة ،نافذة
للمعن�ى من خالل ال َعربة الس�اكبة ،التي تعيدنا
اىل اس�تحضار معطي�ات الع�ام  61ه�ـ ونحن
نكابد مآيس  1439هـ معاناة مع إسلام إلتوت
حقائق دستوره املبني ..كالم الله القرآن الكريم،
عىل أيد تطرفت بغضا لالسلام ذاته.وقوفا عند
تعاقب االزمنة وتوايل الظروف وتالحق االحداث،
يجلدنا السلفيون بس�وء تطبيق تعاليم االسالم
الس�محة؛ وه�ي ذات االلت�واءات الت�ي تصدى
له�ا االمام الحسين ،يف واقعة الط�ف ،متصديا
بقل�ة العدة والع�دد ..ايمانا ،للكف�ر ذي الغلبة؛
فاندح�ر االق�وى س�يفا باستش�هاد االضعف،
وإنها لحكم�ة مركبة نحتاج قرون�ا من التأمل
كي ندرك عمق ابعاده�ا الكونية ،التي تمتد من
غيب االرادة اإللهية اىل حارض وجودنا املادي.لذا
فاملرأة املس�لمة ..الحقة ،تتخذ من زينب عليها
السلام ،حفيدة الرس�ول ..صلىّ الله عليه وآله
ً
قدوة له�ا و تفخر بقوة صربها وش�دة
وس�لم،
عزمه�ا يف الوقوف اىل جانب اخيه�ا وهو يقاتل
بالسيف ،فتقاتل اىل جانبه بحفظ نساء الخيام
متماس�كات ينظ�ر اىل ثباتها فيثبت�ن ،وهذا ما
اتمن�ى ان تنظر الي�ه املرأة املع�ارصة؛ وتلتزمه
منهج�ا يف حياتها امللغومة بمغريات تحثها عىل
العزوف عن س�بيل التقوى.ل�و تفكرنا بمجيء
زين�ب اسيرة م�ن كربلاء اىل دمش�ق ..فاقدة
اخوته�ا وابناءه�م وصحبه�م ش�هداء ..تعنى
بعائل�ة من اطفال ونس�اء ورج�ل وحيد عليل،
تعان�ي جوع�ا وعطش�ا و ...كل م�ا يرتتب عىل

الس�بي بيد العدو القات�ل لذويها ،فتدخل ديوان
يزي�د ب�ن معاوية ،لتلق�ي خطب�ة كادت تقلب
عرش الدولة االموية« :بن�ا هداكم الله».فلتهت ِد
امل�رأة املعارصة ..خلفا ً لس�لفها زينب بنت عيل
وفاطمة ..عليهم السلام أجمعين ،وان تعجب
بذكائه�ا وعبقريته�ا وتقتدي حفظه�ا القرآن
الكري�م يف صباها ،وتطبيقها القي�م الكامنة يف
أحاديث ج ّدها محمد ..صلىّ الله عليه وآله.وهذا
ما يتطلبه بناء شخصية الرجل املعارص ايضا..
فالحسني قدوة بااليمان الشجاع ،الذي ال يوارب
خلف التقية واجتناب التهلكة ،محرفا القول عن
مواضعه جبنا؛ فليس يف كل االحوال تصدق االية
الكريمة« :وال تلقوا بانفسكم اىل التهلكة»فثمة
هالك تأميل وحياة هوجاء ،يتناقضان مع النص
القرآن�ي حمال االوجه ،من حي�ث أحكام الدين

وقواع�د الرتبي�ة واُص�ول األخالق.ولكي يتحىل
الرجل املسلم وسواه من املؤمنني بالحق من اية
ديان�ة موحدة ،عليه ان ينه�ل من فيض صفاء
املزاي�ا والصفات الحس�ينية ،فهم�ا وإدراكاً ،يف
هذه املرحلة التي باتت خاللها مجتمعات العالم
قاطب�ة بأم�س الحاجة إلع�ادة ق�راءة التاريخ
املقدس؛ نواجه به «داعش» االرهابي وهو يكفر
مرونة الواقع ويحطم انس�اق بنائ�ه االمثل ،يف
دولة تتش�ظى بني ش�مال يريد االنفصال ،بالغا
عتبة الصدام العس�كري ،م�ع مركز ينوء بوهن
الفس�اد املكفول من احزاب نافذة يف الس�لطة،
مثل مخالب وحش او آفة يف مزرعة.بقدر العزاء
الذي أحمله عن املأساة ،ثمة حكمة كربى علينا
اال نكتف�ي بعشرة ايام م�ن التامل فيه�ا ،انما
نستنفد العمر سريا عىل رساط الحسني.
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بعد استحواذهما على املنافسة

عرص مييس وكريستيانو رونالدو ..بداية أم هناية؟

المستقبل العراقي /متابعة

مت�ى س�تنتهي س�يطرة كريس�تيانو
رونالدو وليونيل مييس عىل كرة القدم
العاملي�ة؟ وم�ن س�يكون الالعب الذي
سيضع نهاية لهذا االحتكار املزدوج؟،
كان هذان الس�ؤالن هما محور حديث
الحارضين يف ممرات مرسح «بالديوم
لندن» بعد انتهاء فاعليات حفل «فيفا»
لجائزة الالعب األفضل يف العالم.
وت�وج الالعب الربتغ�ايل رونالدو /32
عاما /يف العاصمة الربيطانية بجائزة
«األفض�ل» الت�ي تمنح ألفض�ل العب
يف العال�م للم�رة الثاني�ة على التوايل،
من خلال تصويت حل فيه منافس�ه
األرجنتين�ي ال�ذي يصغ�ره بعامني يف
املركز الثاني.
وتقاس�م الالعب�ان الكبيران جمي�ع
الجوائ�ز الت�ي قدمت لالع�ب األفضل
يف العال�م منذ ع�ام  ،2008ومنذ العام
املذك�ور وزع�ت تس�ع ك�رات ذهبية،
وجائزتين للفيف�ا ألفض�ل الع�ب
وجائزتين أيض�ا من فئ�ة «األفضل»،
أي م�ا مجموع�ه  13جائ�زة :س�بعة
منها فاز بها رونالدو ،فيما فاز مييس
بالبقية.
وال يعتبر ه�ذا م�ن قبي�ل املصادف�ة
العجيب�ة ،ف�كال الالعبين يتمتع�ان
بموهبة فائقة ويلعبان لصالح ناديني
هم�ا األش�هر عىل مس�توى العالم وال
ينازعهما يف هذا طرف ثالث.
وإذا كان كل م�ا تقدم ال يكفي كمربر
لس�يطرتهما على الجوائ�ز العاملي�ة،
فحرصهما الدؤوب عىل تحطيم األرقام
القياسية يف تسجيل األهداف وفوزهما
مجتمعين بلقب دوري أبط�ال أوروبا
س�بع مرات يف السنوات العرش األخرية
ال يع�دو إال أن يك�ون س�ندا إضافي�ا
لتربير هذا النفوذ الكبري.

وق�ال الفرنسي زي�ن الدي�ن زي�دان،
املدي�ر الفن�ي لري�ال مدري�د ،خلال
تواج�ده أم�س يف لن�دن متحدث�ا عن
هذه الس�يطرة الثنائي�ة« :لنرى ماذا
سيحدث يف املس�تقبل ،ولكن ال يمكنك
تغيري هذا يف الوقت الراهن ،ال أعتقد أن

هذه الحقبة ستنتهي هذا العام».
وخلال س�نوات ب�زوغ نج�م ن�ادي
برشلونة كان كل من تشايف هرينانديز،
الذي صع�د إىل منص�ات التتويج أربع
مرات ،وأندريس انيستا ،الذي نال هذا
الرشف مرتني ،أبرز منافسني لرونالدو

ومييس عىل لقب األفضل يف العالم.
باإلضاف�ة إىل هذا ظهر نيمار وأنطوان
جريزم�ان خالل املواس�م األخرية ،بيد
أن�ه لم يتمكن هؤالء م�ن إزاحة هذين
النجمني.
ويعترب نيم�ار وجريزمان ،املولودان يف

التس�عينيات من القرن املايض األقرب
للوصول إىل املس�توى الفن�ي لرونالدو
وميسي ،فهم�ا يتمتع�ان باملوهب�ة
ومحاطني بالعبني كبار.
وارتدى نيمار ،نجم املنتخب الربازييل،
مؤخرا قميص باريس س�ان جريمان

العراق يف املجموعة الثالثة اىل جانب األردن والسعودية وماليزيا يف أوملبياد آسيا
بغداد /المستقبل العراقي
أقي�م يوم امس الثالثاء في مدينة تش�انغزهو
س�حب قرعة نهائي�ات بطولة آس�يا تحت 23
فيه�ا 16
عام�ا ً  ،2018الت�ي يش�ارك
منتخباً.
وأوقع�ت القرعـــة
منتخـ�ب اليابــان
حام�ل اللق�ب في
المجموعـة الثانية
إل�ى جان�ب كوريا

الشمالية وتايالند وفلسطين.
ف�ي المقاب�ل تلع�ب الصي�ن المضيف�ة
بالمجموعة األولى الت�ي تضم أيضا ً منتخبات
قط�ر وأوزبكس�تان وعمان ،ف�ي حين جاءت
المجموعة الثالثة مثي�رة بعدما ضمت العراق
والسعودية واألردن وماليزيا.
وج�رى توزي�ع المنتخب�ات المش�اركة على
أرب�ع مجموعات ،وبحيث تض�م كل مجموعة
أربع�ة منتخبات ،ويتأه�ل أول فريقين في كل
مجموعة للدور ربع النهائي.
وبحس�ب نظ�ام س�حب القرع�ة تم تقس�يم

المنتخبات المش�اركة في البطولة على أربعة
مس�تويات ،وذل�ك بحس�ب نتائ�ج النس�خة
الماضية من البطولة عام  2016في قطر.
وضم المس�توى األول منتخ�ب اليابان حامل
اللق�ب والع�راق وكوريا الجنوبي�ة إلى جانب
الصي�ن المضيف�ة ،ف�ي حين ضم المس�توى
الثان�ي منتخب�ات قط�ر واألردن وكوري�ا
الشمالية وأستراليا.
ويش�ارك ف�ي النهائي�ات ألول م�رة منتخبي
فلسطين وماليزيا ،بعد أن حققا نتائج مميزة
ف�ي التصفي�ات التي جرت في ش�هر حزيران

الماضي.
وهذه هي قرعة نهائيات بطولة آسيا تحت 23
عاما ً  2018في الصين:
 المجموعة األولى :الصين ،قطر ،أوزبكستان،عمان.
 المجموعة الثانية :اليابان ،كوريا الشمالية،تايالند ،فلسطين.
 المجموع�ة الثالث�ة :الع�راق ،األردن،السعودية ،ماليزيا.
 المجموع�ة الرابع�ة :كوري�ا الجنوبي�ة،أستراليا ،سوريا ،فيتنام.

برييز يعلن موقف ريال مدريد من ضم هاري كني
المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف فلورنتين�و بيري�ز رئي�س ن�ادي ريال
مدري�د ،موقف�ه م�ن التعاقد م�ع المتألق
هاري كين مهاجم توتنهام هوتس�بير بعد
التكهنات بقرب انتقال المهاجم اإلنجليزي
إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا.
ويعتق�د بيري�ز أن�ه إذا تق�دم بطلب لض�م كين
فإن توتنهام س�يطلب  250مليون ي�ورو ( 295مليون
دوالر) ،وهو ما س�يجعله أغلى الع�ب في العالم.وقال
بيري�ز لمحطة كادينا كوب�ي اإلذاعية اإلس�بانية“ :لم
أفكر في ضم كين .نحن س�عداء بوجود كريم بنزيمة
وباقي العبي الفريق”.
ويعاني هجوم ريال مدريد هذا الموسم إلى حد كبير
بينم�ا يعي�ش كين ( 24عام�ا) حالة م�ن التألق في

موس�م  2017-2018وس�جل  17هدفا في  16مباراة
مع ناديه ومنتخب بالده.
ودفع هذا التألق بع�ض التقارير للحديث عن إمكانية
انتق�ال كين إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا ،مثل
ثنائي ري�ال القادم م�ن توتنهام والمك�ون من لوكا
مودريتش وجاريث بيل.
وزادت التكهنات األس�بوع الماضي عندما قال رامون
كالديرون رئيس ريال مدريد السابق إنه يتوقع محاولة
النادي الملكي ضم كين لمواصلة سيطرته على كرة
القدم األوروبية.ولم يس�جل كين خالل تعادل
توتنه�ام ( )1-1ف�ي ضيافة ري�ال مدريد
األسبوع الماضي في دوري األبطال لكنه
سينال فرصة أخرى لهز الشباك عندما
يلتقي الفريقان في اس�تاد ويمبلي أول
نوفمبر /تشرين الثاني.

كلوب يضع عينه عىل بديل كوتينيو
المستقبل العراقي /متابعة
اً
مجهول ،بعد التقارير
مازال مس�تقبل الدولي البرازيلي كوتينيو ،نجم ليفربول اإلنجليزي
التي أشارت إلى عودة برشلونة في يناير  /كانون الثاني أوالصيف القادم لضم الالعب.
وقال�ت صحيفة “آس” اإلس�بانية إن ليفرب�ول ،وضع عينه على النج�م األلماني جوليان
اً
بديًل� لكوتينيو ،في ح�ال رحيله خالل
دراكس�لر ،العب باريس س�ان جيرم�ان ،ليكون
الفترة المقبلة.
وأش�ارت قناة “تيليفوت” الفرنس�ية إلى أن الالعب ال يحصل على الدقائق الكافية مع
باريس سان جيرمان بعد انضمام نيمار وكليان مبابي ،الصيف الماضي.
ويعلم يورجن كلوب مواصفات مواطنه األلماني الذي يلعب في أكثر من مركز ،وقادر
ً
مهما في أي فريق يلعب لصالحه.
على أن يكون
وش�ارك دراكس�لر مع باريس س�ان جيرمان هذا الموس�م في  8مباريات بالدوري
الفرنسي ،بدأ  5منها ،ولم يكمل سوى واحدة أمام بوردو في الجولة الثامنة.
وف�ي حال رغب ن�ادي ليفرب�ول بالحص�ول على خدم�ات الالع�ب الدولي
األلماني ،فإنه س�يكون مضطرًا لدفع  35مليون يورو ،وهي قيمته الس�وقية

الفرنيس ،ويمر بفرتة تألق رائعة ،فيما
يلع�ب جريزمان بني صف�وف أتلتيكو
مدريد ووصل يف العام املايض إىل نهائي
بطول�ة كأس أمم أوروب�ا مع املنتخب
الفرنيس.
وق�ال رونال�دو ردا عىل أس�ئلة بعض

الصحفيين« :نيمار يملك املوهبة التي
تمكن�ه م�ن تحقيق (الجائ�زة) ولديه
فرصة».
«ه�ل ينته�ي عصر ميسي
وكريستيانو؟» ،كان هذا سؤاال وجهه
صحفي برتغايل لرونالدو ،حيث أجاب
نجم ري�ال مدريد قبل مغادرته مرسح
لن�دن الش�هري قائلا« :ينته�ي؟ إن�ه
يبدأ».
وم�ن أجل إزاحة كريس�تيانو رونالدو
ومييس م�ن عىل قم�ة الك�رة العاملية
يجب أن يتوافر ملن سيقوم بهذه املهمة
القدرة عىل تسجيل العديد من األهداف
وتحقيق العديد من األلقاب ،باإلضافة
إىل الشخصية املؤثرة «الكاريزما».
ومن جانب�ه ،أضاف املهاج�م اإليطايل
الس�ابق جانلوكا فيايل ،س�فري الفيفا
يف حف�ل «األفضل» ملحة إضافية لهذه
املعادلة املعضلة ،حيث أكد أن عىل من
يرغ�ب يف إنهاء حقبة س�يطرة هذين
النجمني أن يتحىل بالصرب.
فيما قال الالعب الربتغايل السابق نونو
جوميز« :عىل األرجح س�يكون نيمار،
إن�ه أصغ�ر بكثري وس�يكون ق�ادرا يف
الس�نوات املقبلة عىل تحقيق التفوق،
أعتقد أنه س�يحقق الفوز طوال بضع
س�نوات ،ولك�ن م�ن الصع�ب للغاية
اإلطاح�ة بمييس وكريس�تيانو ،إنهما
العب�ان م�ن كوك�ب آخر».ولكي نرى
ش�خص أخ�ر يح�رز جائ�زة الالع�ب
األفض�ل يف العال�م علين�ا أن نعيد كرة
القدم العاملية عرش سنوات للوراء ،فقد
كان الربازيلي كاكا هو أخر من حصل
عىل جائ�زة الفيفا والك�رة الذهبية يف
 2007قبل بداية حقبة س�يطرة مييس
ورونالدو.ومن املرجح أن تكون الكرة
الذهبية التي ستقدمها مجلة «فرانس
فوتب�ول» الفرنس�ية قريبا من نصيب
رونالدو إال إذا وقعت مفاجأة كبرية.

وزارة الشباب تدعم مباراة العراق وسوريا
بـ  40مليون دينار
بغداد /المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة الش�باب والرياض�ة من�ح االتح�اد العراق�ي
المركزي لكرة القدم  ٤٠مليون دينار من أجل إقامة المباراة
الودي�ة بين المنتخ�ب العراقي ونظيره الس�وري في ملعب
كربلاء الدول�ي في الثالث عش�ر من ش�هر تش�رين الثاني
المقبل.وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت “المس�تقبل العراقي”
نس�خة منه ان وزير الش�باب عبد الحس�ين عبطان ،ألتقى
رئيس اتح�اد الكرة عبد الخالق مس�عود ،وقال ان “الوزارة
مستمرة بدعم المؤسس�ات الرياضية والمنتخبات الوطنية

م�ن اجل انجاح مش�روع رف�ع الحظر الكلي ع�ن المالعب
العراقية”.وبي�ن عبط�ان ان “ال�وزارة وف�رت كل االم�ور
اللوجس�تية ألقام�ة مب�اراة الع�راق وس�وريا عل�ى ملعب
كربالء الدولي”.واضاف ان “الوزارة تكفلت باقامة معسكر
داخلي للمنتخب العراقي لكرة الصاالت في محافظة النجف
االشرف ،اس�تعدادا للمشاركة في التصفيات االسيوية التي
س�تقام ف�ي تايلند”.وثمن رئي�س اتحاد الك�رة عبد الخالق
مس�عود الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة
للمنتخبات الوطنية وس�عيها الى تهيئة االرضية المناس�بة
في تحقيق االنجازات الرياضية.

برشلونة يستهدف البوندسليجا ويشعل
الرصاع مع بايرن ميونيخ
المستقبل العراقي  /متابعة

س�لطت تقارير صحفية ألمانية ،الضوء على وضع نادي برش�لونة اإلس�باني ،للبوندس�ليجا كس�وق أساسية
لتعزيز صفوفه ،متوقعة وجود منافس�ة شرس�ة بي�ن النادي الكتالوني وباي�رن ميونيخ على ضم بعض
الالعبين.وقالت صحيفة “س�بورت بيلد” األلمانية“ :ال يمكن للمرء القول بأن تجربة برش�لونة
في عقد صفقة من البوندس�ليجا ،كانت جيدة ،خاص�ة أنه دفع ما يقارب  148مليون يورو
للحص�ول على خدم�ات عثمان ديمبيلي م�ن بوروس�يا دورتموند”.وأضافت الصحيفة:
“لكن بالرغم من ذلك ،فإن الدوري األلماني أصبح ً
ً
رئيس�يا لبرش�لونة في س�وق
هدفا
االنتق�االت ،فالمدير الرياضي للن�ادي الكتالوني روبرت فرنانديز ورئيس الكش�افة
ً
ضيوفا منتظمين في مباريات البوندسليجا”.وتابعت“ :لقد
أوربانو أورتيجا أصبحا
حضرا مباريات باير ليفركوزن وش�الكه ،وكذلك مباراة ليفركوزن وفولفسبورج
ً
وأيضا مواجهة اليبزيج دورتموند”.وأوضحت“ :ما الس�ر وراء اتجاه برش�لونة
للبوندس�ليجا؟ الس�وق األلمانية تضم العبين م�ن الطراز العالمي وباس�تثناء
بايرن ميونيخ ،فإن أندية البوندسليجا على استعداد لبيع أفضل العبيها عكس
ليفرب�ول وباريس س�ان جيرمان اللذي�ن رفضا التخلي ع�ن نجميهما فيليب
كوتيني�و ومارك�و فيراتي عل�ى الترتيب رغ�م الع�روض المغرية”.وأتمت:
“ويأتي كل من ليون جوريتسكا (شالكه) وتيمو فيرنر (اليبزيج) وجوليان
براندت (ليفركوزن) ،على رأس اهتمامات برشلونة.

يوفنتوس ينافس أتلتيكو مدريد
عىل ضم موهبة نيجريية

المستقبل العراقي  /متابعة

يس�تهدف يوفنتوس بطل الكالتش�يو في آخر  6س�نوات ،تقليل أعمار قائمته ،بضم العبين
ش�باب من داخل وخارج إيطاليا.وأفادت تقارير شبكة “كالتشيو نيوز  ”24اإليطالية ،اً
نقل
عن صحيفة “ذا صن” اإلنجليزية ،أن البيانكونيري يستهدف ضم موهبة نيجيرية من مواليد
عم .1997وأشارت التقارير الصحفية ،إلى أن المهاجم النيجيري الشاب ،هنري أونيكورو،
دخ�ل اهتمامات النادي لذي أبدى اس�تعداده لتقديم عرض رس�مي إليفرتون اإلنجليزي.
ً
ووفق�ا للصحيف�ة اإلنجليزية ،يرغب أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو س�يموني ،في
التعاق�د م�ع الالعب البالغ م�ن العمر  20عامً ا خلال فترة االنتق�االت الصيفية.ويلعب
ً
بداية من الموسم الحالي.
أونيكورو معارًا لصفوف أندرلخت البلجيكي
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نظف أسنانك يف « »3ثوان

التلوث يدمر خاليا الدماغ والقلب

ابتكر مهندس فرش�اة أسنان ذكية قادرة عىل تنظيف
األس�نان يف أقل من ثلاث ثوان.ويعترب اختراع نيكول
نيك�والس البال�غ من العم�ر  28عام�ا ،والحاصل عىل
ب�راءة اخرتاع ،حارس�ا للف�م ،يعمل باملح�رك ويمكنه
تنظيف أسنان املستخدم عىل الفور.
ويحت�وي الجهاز الجدي�د الذي يحمل اس�م “”Unico
عىل  22رأس فرش�اة كهربائية منفصلة بموجات فوق
صوتية ،تدور حول األقسام الثالثة املكشوفة من الثنايا
العليا والس�فىل يف وقت واحد ،وتنظف اللسان عرب رش
تركيبة غس�ول الفم من خالل بخاخات صغرية.وتأتي
الفرش�اة الذكية بأحجام مختلفة ،ويتم وضع معجون
األس�نان وس�ط كل فرش�اة من خراطي�ش مخصصة
لذلك داخ�ل الجهاز.ويكلف جه�از “ ”Unicoحوايل 88
جنيها إسترلينيا لوحدتين تدومان ش�هرين ،ويتصل
الجه�از بالهات�ف الذكي ال�ذي يتحك�م يف مدى رسعة
ومدة استمرار دورة التنظيف.

أظهرت دراس�ة دولية كبرية أن التلوث يقتل املاليني من األشخاص
يف مختلف أنحاء العالم ،مشرية إىل أن غالبية الوفيات تكون ناجمة
عن أمراض يسببها التلوث مثل أمراض القلب والسكتات ورسطان
الرئة.وأش�ارت الدراسة إىل أن غالبية الوفيات الناجمة عن التلوث،
أي نح�و  92باملئ�ة ،تق�ع يف الدول الفقيرة أو متوس�طة الدخل.
وأضاف�ت أن التلوث مرتب�ط بنحو ربع العدد اإلجم�ايل للوفيات يف
دول تنم�و فيه�ا الصناعة برسع�ة مثل الهند وباكس�تان والصني
وبنغالدش ومدغشقر.
وأضافت أن الهواء امللوث ألس�باب مختلفة من وس�ائل املواصالت
واإلنت�اج الصناعي إىل النريان املس�تخدمة يف التدفئة كان الس�بب
األكرب يف الوفيات ،إذ أسفر عن نحو  6.5ماليني حالة وفاة .وجاءت
املي�اه امللوث�ة يف املرتب�ة الثانية لتس�ببها يف نرش أم�راض الجهاز
الهضمي والعدوى الطفيلية مما أدى إىل وفاة  1.8مليون شخص.
ّ
حذرت دراسة بلجيكية من أن تلوث الهواء يضعف وظيفة األوعية
الدموية يف الرئتني ،ما قد يؤدي إىل تلف الرئتني وفشل القلب.

هل تعلم

رضيع عمالق

انشرت على مواق�ع اإلنرتن�ت
مجموع�ة م�ن الص�ور لطف�ل
رضي�ع «عمالق» يبل�غ وزنه 30
كيلوجرامً �ا ،بالرغ�م من عمره
ال�ذى ل�م يتج�اوز  10أش�هر،
ويدع�ى الطفل «لويس�مانويل»
ال�ذي يعي�ش بمدين�ة تيكومان
بوالي�ة كوليم�ا غرب املكس�يك،
بينم�ا يعادل وزن�ه وزن طفل يف
التاسعة من عمره.
وبحس�ب «العربية.ن�ت» ،أخبر
األطباء والديه أنهم يخشون من
إصابت�ه بمتالزمة «ب�وس» التي
ينتج عنها املي�ل املفرط للطعام
وانفتاح الشهية ،الجوع املستمر،
ً
وأحيانا
وبالتايل السمنة املفرطة

الس�كري م�ن الن�وع الثاني ،يف
بع�ض الح�االت يق�ود ال�وزن
املف�رط إىل نوبة_قلبية قد تكون
سببا يف الوفاة لألطفال.
وأطلق�ت عائلت�ه حمل�ة لجمع
التربعات ملعالج�ة الطفل ،حيث
قالوا إنهم ال يملكون املال الكايف
للتش�خيص والعلاج ،ويتك�ون
العلاج من سلس�لة م�ن الحقن
بالهرمونات ،التي تكلف الواحدة
منها  404جنيهات إسرتلينية.
وكان وزن لوي�س عن�د ال�والدة
 3.5كيلوج�رام فقط ،وهو وزن
طبيع�ي للموالي�د ،ولك�ن ب�دأ
يف زي�ادة مفرط�ة لل�وزن تن�ذر
بالخطر بعد ذلك.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

ً
عملا جامعيا ً تن�ال عىل أثره
مهني�اً :تنهي
ً
عالمة عالية تستحق عليها تنويها وتهنئة.
عاطفياً :ال تكن مرتددا ً يف ما يتعلق باالهتمام
بالرشي�ك ،فه�و ملاذك األخير يف امللمّ�ات
ً
واملصاعب.صحي�ا :علي�ك بمأبريل�ة بع�ض
التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً :تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغييرات
إيجابية وتصحيحات مادية ،وتسعى لتطوير
معارفك العلمية.
عاطفي�اً :يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى
الوس�ائل ،وتظهر له بدورك االهتمام الكايف،
وتقدم ل�ه الكثري من الهداي�ا القيمة.مهنياً:

ضع نفس�ك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني
ما أنت قادر عليه حني تقرر النرص.
عاطفيا ً قد تتلقى دعما ً من الحبيب أو تستفيد
من وضع جيد له .يكون مزاجك رائقا ً وتبدو
أكثر انفتاحا ً وق�درة عىل تبادل الرأي.مهنياً:
ّ
وتخف الضغوط ويصبح
تستعيد حماس�تك

امليزان

العقرب

القوس

مهنياًّ :
خفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع ،إيّاك
واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً :تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما
أمضي�ت أوقات�ا ً مس�لية برفق�ة األصدق�اء
والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهني�اً :ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض
األم�ور املهنية ،ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن
تف�رض هيمنت�ك على اآلخرين ،ك�ن عاقالً،
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً :ال تزال النجم
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا
معه يف الحفالت الحلوة .

طب

ق ال
يوم

شوربة البطاطس
والربوكيل الكريمي

..

املقادير:
 2بطاطس  ،مسلوقة
 2ثمرة بروكيل  ،مقطعة
 2/1 1كوب شوربة دجاج
 2/1 1كوب لبن نصف دسم
ملح
فلفل أسود مطحون
 2/1كوب زبادي
 5فص ثوم مفروم
طريقة التحضري:
يف ان�اء على ن�ار متوس�طة ضعي البروكيل و
الش�وربة و اللبن و البطاط�س و اتركي املزيج
يغيل.
ضع�ي مزي�ج البروكيل و الش�وربة يف الخالط
و اخلط�ي املزيج جي�دا ثم ضعي�ه يف اإلناء عىل
النارثم أضيفي الثوم و امللح و الفلفل و قلبي.
إخفيض درجة الحرارة ثم أتركي املزيج ملدة من
 15-10دقيقة.
قدمي ش�وربة البطاطس و البروكيل الكريمي
ساخنة مع الخبز املحمص.

مهنياً :تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة ،وهذا ما
يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً :أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل
ّ
والتوت�ر أينما حللت .وهذا
إىل إث�ارة العدائية
ما يسبب إحراجا ً للرشيك معظم األحيان .

السرطان

ـ أن وزن الفي�ل يصل إىل  5أطنان ومع ذلك تصل رسعته إىل 40
كم  /الساعة .
ـ ه�ل تعرف أن املي�اه يمكن أن تس�تخدم كأداة قطع و تكون
أفضل من أي سالح حاد .
ـ ه�ل تعلم أن وزن الطن من الحديد بعد أن يصدأ تماما يصبح
ثالثة أطنان .
ـ أن غصن الزيتون يرمز إىل السلام  ،ويكثر ش�جر الزيتون يف
بالد حوض البحر املتوسط  ،وأن شجر الزيتون تعمر  200سنة
.
ـ أن رمال الصحراء تخفي تحتها خزانات مياه جوفية ضخمة
.
ـ وهل تعلم أن الحوت يستطيع البقاء ساعة تحت املياه بدون
تنفس
العث ال ياكل الثياب  .انه يضع البيض عىل الثياب  .وهذا البيض
يتح�ول اىل يراقان�ات  .الرياقان�ات ه�ي التي تق�رض نتفا من
القماش ومذ يكتمل نموها تزدري هذا الطعام كليا .
تمتلك الجرادة تسع مائة عضل مستقل تقريبا أي بزيادة مئتي
عضل عن االنسان الذي يملك اقل من سبعمائة عضل  .ولبعض
الديدان اكثر من اربعة االف عضل مستقل .
ان االنس�ان البدائي كان يعالج الج�راح بالعفن الذي ينمو عىل
االشجار قبل اكتشاف البنسلني باالف السنني .؟؟
اثبت�ت البح�وث العلمي�ة ان الرغي�ف االبي�ض واالرز االبي�ض
اق�ل بكثير يف القيمة الغذائي�ة من الرغيف االس�مر واالرز غري
املرضوب .

االسد

العذراء

اللقاء أس�هل من السابق ،تتمتع بثقة عالية
بالنف�س وتق�رر إدخال تعديل مناس�ب عىل
حيات�ك ،فتتخذ هذه األخيرة طابعا ً مختلفا ً
ً
جميلا ومميزاً.عاطفياً :انقلاب ملصلحتك،
حان الوقت لتفصح عن مش�اعرك تجاه من
تحب

ّ
بتحس�ن ملموس،
مهني�اً :تبشر األوض�اع
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة ،تفسح لك
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات
الحضور وتستعيد شهيّتك عىل الحياة.
عاطفي�اً :يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً
عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً :تتيح ل�ك الظروف التعبري بس�هولة
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج
أوإرباك.
عاطفياً :أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال
يخفي تحديات وال استفزازات ،وهذا ما يثري
إعجاب الرشيك.

اجلدي

الدلو

احلوت

مهني�اً :قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب
األم�ور ملصلحت�ك ،فتب�دو الش�ؤون املهنية
مهم�ة جداً.عاطفي�اً :يمنح�ك الح�ظ قدرة
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج ،وإذا
كنت عازبا ً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك
وقد تقع يف شباكه بجنون .

هل تنجح «بولستار» باستنساخ فولفو؟

أعلن�ت رشك�ة “بولس�تار” الس�ويدية التي
تعم�ل تح�ت إرشاف فوفلف�و واملتخصص�ة
بتعديل الس�يارات ع�ن نيتها إطالق س�يارة
رياضية بمواصفات مميزة.
ووفقا للخرباء يف الرشكة فإن “هذه الس�يارة
س�تكون أوىل س�يارات بولس�تار املنتج�ة
بالكام�ل ،ومن املنتظر أن تش�كل منافس�ة
حقيقية لس�يارات بي إم دبليو ومرس�يدس
الرياضية املعدلة”.
ويف تعليق عىل هذه الفيديو األويل الذي نرشته

؟؟

الرشك�ة لنموذجه�ا الجدي�د ق�ال توم�اس
إينغيالنت كبري املصممني يف فولفو“ :بالنظر
للتصاميم األولي�ة ال يمكنني أن أقول أن هذا
النموذج هو تصميم مستقل لبولستار ،فهي
تش�به إىل حد كبير تصميم س�يارتنا Volvo
.”Concept Coupe
من املتوقع أن تأت�ي املركبة الجديدة بمحرك
هجين بع�زم  600حصان ،أو مح�رك يعمل
بالبنزي�ن بس�عة لرتي�ن ،مطور ع�ن املحرك
الذي يعمل يف سيارات فولفو “.”XC90

خلل يف العني وراء عرس القراءة
توصل باحثان فرنسيان إىل السبب املحتمل وراء حاالت عرس القراءة عند الطالب
القابلة للعالج ،وأكدا أنه يكمن يف بقع وخاليا صغرية داخل العني البرشية.
الدراس�ة أجراها باحث�ان يف جامعة رين الفرنس�ية ،ونشرا نتائجها يف دورية
“بروسيدنغس أوف ذو رويال سوسايتي” العلمية .وللوصول إىل نتائج الدراسة،
فحص العاملان العني يف  30حالة ال تعاني من مش�كلة عرس القراءة و 30حالة
أخ�رى تعاني م�ن تلك الحالة.وخلصت الدراس�ة إىل أن�ه يف معظم حاالت عرس
القراءة “توجد بقع مس�تديرة مهيمنة يف العينني ،وليس يف عني واحدة ،وهو ما
يؤدي إىل الضبابية والتشوش يف الرؤية”.
واكتشف العاملان “اختالفا عميقا يف شكل البقع داخل العني ،حيث توجد الخاليا
املخروطية الحمراء والخرضاء والزرقاء ،املسؤولة عن تحديد األلوان”.
ووجد الباحثان أن لدى من ال يعانون عرس القراءة ،كانت البقع الزرقاء الخالية
من الخاليا املخروطية مس�تديرة يف إحدى العينني ،ومس�تطيلة أو غري منتظمة
الشكل يف العني األخرى ،وهو ما يجعل املستديرة هي العني املهيمنة.
أم�ا من يعانون عرس الق�راءة ،فكانت البقع يف كلتا العينني بنفس االس�تدارة،
وه�و م�ا يعني أن أيا م�ن العينني هي املهيمنة .وبحس�ب الباحثين ،ينتج عن
هذه الحالة ارتباك املخ بس�بب وجود صورتني مختلفتني بعض اليشء ،وهو ما
يسبب ٌعرس القراءة.

مهني�اً :ل�ن تتر ّدد يف توجي�ه املالحظ�ات
الجارحة ،تش�ت ّد الضغ�وط وربّما تضطر إىل
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً:
تركز على العالقات االجتماعي�ة وخصوصا ً
مع أشخاص من املحيط نفسه

مهني�اً :بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب
االنتظ�ار ،ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول
أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً :تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك
مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1544
االربعاء  25تشرين االول 2017

منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

الدولة الصفوية الدولة االقل
مدة يف حكم بغداد

دور الرأي العام يف محاية احلقوق
واحلريات العامة
طارق حرب

في سلسة التراث البغدادي كانت لنا كلمات عن فترات حكم بغداد
منذ تأسيس�ها حتى القرن العشرين حيث تبين لنا ان فترة حكم بغداد
م�ن قب�ل الدولة الصفوي�ة هي فترة الحك�م االقل ف�ي تاريخها ومع
ذل�ك اخذت هذه الفترة ش�هرة ال توازي فترات حك�م بغداد من الدول
االخ�رى التي حكمت بغ�داد بما فيها دولة اصحاب الخروف االس�ود
ودولة اصحاب الخروف االبيض والدولة االيلخانية المغولية والدولة
الجالئري�ة وكانت لدولتي بني العب�اس وبني عثمان الفترتان االطول
ف�ي حكم بغداد اذ ابت�دأ حكم بغداد من قبل الدولة العباس�ية من عام
 ١٤٥هج حتى عام  ٦٥٦هج اي ان حكم العباسيين لبغداد استمر الكثر
من خمسة قرون اكثر من خمس�مائة سنة اما حكم الدولة العثمانية
لبغ�داد فقد كان بفترتين االولى م�ن عام ٩٤١هج الى عام  ١٠٣٢هج
والثانية من عام  ١٠٤٨هج الى عام  ١٣٣٥هج اي سنة  ١٩١٧بدخول
االنگلي�ز الى بغ�داد اي أقل من خمس�ة قرون بقليل ام�ا حكم الدولة
االيلخانية اي دولة المغول والتتار التي اسس�ها هوالكو بعد االطاحة
بالدولة العباس�ية فقد كان حكمها لبغداد م�ن عام  ٦٥٦هج الى عام
 ٧٣٨هج اي  ٨٢عاما اما حكم الدولة الجالئرية لبغداد والتي اسس�ها
الش�يخ حس�ن الكبير فكانت من عام  ٧٣٨هج الى ع�ام  ٨١٤هج اي
ان م�دة حكمها لبغداد كان  ٧٦عاما ام�ا حكم دولة اصحاب الخروف
االس�ود -ق�ره قوينل�ي -فكان من ع�ام  ٨١٤هج الى ع�ام  ٨٧٤هج
اي ان فت�رة حكم بغ�داد من قبل هذه الدولة كان لمــــــدة س�تين
س�نة اما حكم دولة اصحاب الخروف االبيض لبغداد دولة آق قوينلي
ف�كان من ع�ام  ٨٧٤هج الى عام  ٩١٤هج اي انه�م حكموا بغداد ٤٨
عاما اما حكم الدولة الصفوية لبغداد فقــــــد كان حكم اس�ماعيل
الصف�وي  ٩١٤ه�ج حتى عام  ٩٣٠ه�ج اي ان حكم�ه كان لمدة ١٦
س�نة للفت�رة االولى وحك�م طهماس�ب االول من ع�ام  ٩٣٦الى عام
 ٩٤١هج اي ان حكمه لمدة خمس س�نوات فقط وفترة الحكم الثانية
للدولة الصفوية لبغداد اس�تمر من عام  ١٠٣٢هج الى عام  ١٠٤٨هج
حي�ث حكم بغداد عباس الصف�وي وحفيده صفي بن عباس لمدة ١٦
عاما فقط وبذل�ك فان المدة التي حكمت فيها الدولة الشاهنش�اهية
الصفوية لبغداد كانت  ٣٧س�نة فقط في حين ان اقل مدة حكم لدولة
حكم�ت بغداد وهي دولة الخ�روف االبيض آق قويـــنلي كانت لمدة
 ٤٨س�نة اي اكثر من مدة حكم الصفويـــــين باخدى عش�ر س�نة
وعل�ى الرغم من ان حك�م الدولة الصفوي�ة كان لفتــــــرتين وان
فت�رة الحكم االولى للدولة الصــــــفوية لبغ�داد كان فيها انقطاع
اذ حكم اوال الش�اه اسماعيل الصفوي وبعد ذلك حكمت اسرة كلهور
الكردي�ه بش�خص االمير ذو الفق�ار رئيس قبيلة موصلو من اس�رة
كلــــــه�ور الكردية حيث تم ط�رد ابراهــــــيم خان الذي واله
الش�اه اس�ماعيل الصفوي على بغداد وحكمت االسرة الكردية بغداد
وبعدها ع�ادت الدولة الصفوي�ة الى حكم بغداد مج�ددا حــــــيث
قتل الش�اه طهماس�ب االمير ذوالفقار الكردي واعاد سيطرة الدولة
الصفوية على بغداد مرة ثانية .

القاضي علي كمال

كـاريكـاتـير

طائرة حتلق عاما كامال بال توقف!
تمكن علماء من مؤسس�ة «الفوش�كين» الروسية من
تطوير طائ�رة من دون طيار قادرة عل�ى التحليق لمدة
عام كامل في الجو..ووفقا للخبراء في المؤسس�ة فإن
« :ه�ذه الطائ�رة التي أطلق�وا عليها اس�م ()L A-252

الرأي العام اصطالح ش�ائع على ألس�نة الكت�اب والباحثين وكثي�را ما يذكره
الصحفيون والساس�ة ،ويرد في المناقش�ات البرلمانية بل انه يتردد على االلس�نة
ف�ي حياتنا واحاديثنا اليومية ،وكل إنس�ان يهتم بالرأي العام ألن�ه قوة ذات تأثير
كبي�ر في حياة الناس فهو يبني الش�هرة ويهدمها وي�ؤازر هيئات الخدمات العامة
ويصنع القوانين ويلغيها ويرعى التقاليد االجتماعية والمبادئ االخالقية او يتنكر
لها .ومع أن الرأي العام يوثر في الحياة اليومية لكل انسان اال ان القليل من الناس
ه�م الذين يفك�رون فيه تفكيرا عميق�ا ويعرفون الطريقة التي يعم�ل بها فبرزت
اهمية الرأي العام في الوقت الحاضر حتى أصبح من اهم الدراسات التي استحوذت
على أذهان الباحثين والمفكرين بس�بب قوة تأثيره على مس�ار النشاط السياسي
واالجتماع�ي واالقتص�ادي خصوص�ا في ال�دول الديمقراطي�ة .وي�كاد الفقهاء
يجمع�ون عل�ى اعتباره قوة هائلة م�ن قوة الديمقراطية في حي�ن عكس هذا في
الدول التس�لطية الدكتاتورية التي تعمل عل�ى التطويع والتحكم في اراء الجماهير
الرأي العام مس�تخدما وسائل اإلعالم والدعاية والشائعات والرقابة والتخلص من
المعارض�ة .والرأي العام له من االهمية بحس�ب طبيعة النظام السياس�ي الحاكم
فالديمقراطية تس�تطيع ان تودي وظائفها بكفاءة حينما يتحقق التوازن في بناء
المجتم�ع وحينها يصبح القانون انعكاس�ا للرأي العام فان ذلك يجعل من اليس�ير
حل مش�كلة الصراع على الس�لطة ودروه ف�ي حماية الحق�وق والحريات العامة
فثقل الرأي العام الحديث في المجتمع الديمقراطي ينش�أ في شكل مطالب جزائية
او في ش�كل احتجاجات وبذلك يعد الرأي العام من اكثر الوس�ائل تحقيقا للتوازن
بين الحق�وق والمتطلب�ات ،فكلما حرصت الس�لطة الحاكمة على احت�رام احكام
الدس�تور والقان�ون ،برز الدور الوقائي ف�ي مجال الضمان�ات .وقديما كان الرأي
الع�ام يتكون بطريقة بس�يطة وذلك الن�ه كان قائم على الروابط الش�خصية فيما
بين افراد الجماعة حيث يؤثر الفرد باآلخرين ويتأثر بهم في الوقت نفس�ه اذ كان
للتضام�ن االجتماعي دور بارز في هذا المجال وكان الفرد في محيطه االجتماعي
يقي�م األحداث كما تبدو له وان يكون ل�ه رأي حولها ويتخذ موقفا ازاءها .والرأي
الع�ام ف�ي جماع�ة او مجتم�ع او امة معين�ة يبين وجه�ات نظر الن�اس و تتصل
بالحياة السياس�ية واالجتماعية واالقتصادية للش�عب ومواقفه�م ازاء قضاياهم
العامة المحلية او الدولية .والرأي العام ال يثبت على حالة واحدة ولكن يس�تجيب
للمتغيرات والدوافع المس�تقلة او المحكومة  .ول�م يصل الفقه إلى تعريف محدد
للرأي العام س�واء كان دوليا او محليا رغم كل الجهود الذي بذلت لحد اآلن .وبعيدا
عن الخالفات الفقهية واالجتماعية واإلنس�انية فإننا نرى أصوب ما ذهب إليه هو
كون الرأي العام هو الموقف او االتجاه الذي يتبناه او يتكون لدى الغالبية العظمة
ألبناء الشعب بصورة عامة او ومؤسسات تنظيمية شعبية او رسمية أمام مسائل
تهم الصالح العام لمجموع الش�عب بفترة زمنية بعد نقاش طويل لضمان حقوقه
وحرياته فيها حيث تنهض بس�بب مش�كلة او موقف عام يعبر الشعب الرأي العام
عنه�ا بوس�ائل تعبير مختلفة توث�ر في السياس�ة العامة للدولة ايجابيا او س�لبيا
لحصول القناعة لديهم بأهمية اتخاذ هذا الموقف او الرأي .وان الرأي العام ينبغي
ان يك�ون حصيلة االطالع والمعرفة الوافية بجوان�ب الحديث وان يكون االهتمام
بالح�دث او القضية احد البواعث المهم�ة لتكوين الرأي العام وان تتفاعل قطاعات
واس�عة ف�ي المجتمع في ح�وار ونقاش وبحث وجه�ات النظ�ر المختلفة وان ال
يقتصر أمر تكوين الرأي العام على أقلية من زعماء الرأي أو نخبة مثقفة.

أو اللقل�ق م�زودة ببطاريات شمس�ية ّ
تمك�ن أجهزتها
ومحركاته�ا م�ن العمل لم�دة عام كامل ف�ي الجو دون
توقف وعلى ارتفاعات عالية في طبقة الستراتوسفير..
الطائرة اجتازت جميع اختبارات الطيران المطــــلوبة،
والمؤسسة بانتظار التراخيص
الالزم�ة لطرحه�ا بش�كل
رس�مي» .يص�ل وزن الطائرة
إل�ى  125كغ ،وب�اع جناحيها
إل�ى  23مت�را ،ومحركاته�ا
الكهربائي�ة تمنحه�ا الق�درة
عل�ى رف�ع حم�والت إضافية
تصل إل�ى  25كغ كحد أقصى.
يأتي إعالن روسيا عن تطوير
هذه الطائرة ف�ي الوقت الذي
تتنافس فيه العديد من البلدان
والمؤسس�ات العالمي�ة عل�ى
تطوير تقني�ات مماثلة ،والتي
م�ن أبرزه�ا كان�ت الطائ�رة
الشمس�ية الت�ي طورته�ا
فيس�بوك وقامت باختبار ثان
لطيرانه�ا من�ذ بضعة أش�هر،
حي�ث نجح�ت بالتحلي�ق على
ارتفاع  3آالف قدم تقريبا.

ذبول اخلريف الساحر

م�ع بدء فصل الخريف ،تتخذ الطبيعة هيئة س�احرة في كثير من
بل�دان العالم ،إذ تتس�اقط أوراق الش�جر وتؤثث مناظر س�احرة
ف�ي الغاب�ات والطرق..ففي الخريف نش�هد تح�رك المنخفضات
الجويةوفي الخريف نشهد هبوطا في درجة الحرارة
في أمي�ركا يطلق عليه الصي�ف الهندي..وعموم�ا فصل الخريف
يحل بحسب الموقع من الكرة األرضية.

السجائر اإللكرتونية أشد خطرا من التقليدية!
قالت دراس�ة جديدة إن الس�جائر اإللكترونية تؤدي
إل�ى العدي�د من أم�راض الرئ�ة تماما مث�ل منتجات
التبغ التقليدية..وقارن تقرير جامعة نورث كارولينا
تش�ابل هي�ل ،عين�ات اللع�اب ل�دى مدخن�ي التب�غ
ومدخني السجائر اإللكترونية وغير
المدخنين.ووجد الباحثون أن مدخني
السجائر اإللكترونية من المرجح أن
تتط�ور لديه�م البروتين�ات الخطرة
المرتبطة بأمراض الرئة مثل مرض
االنس�داد الرئ�وي المزم�ن والتليف
الكيس�ي ،لذل�ك ال يمك�ن اعتباره�ا
أفضل من السجائر العادية.
وتضاف هذه الدراسة إلى مجموعة
كبي�رة من الدراس�ات الت�ي تثبت أن
الس�جائر اإللكتروني�ة ق�د ال تكون
البدي�ل المثال�ي ع�ن التب�غ ،ال�ذي
يبحثون عنه.
وكش�فــت الدراس�ة الجدي�دة أن
مدخـــن�ي الس�جائر اإللكـترونية
لديه�م مس�تويات أعل�ى بكثي�ر من
البروتينات في مج�اري الهواء التي
ترتبط بشكل كبير باالنسداد الرئوي
وتلي�ف الرئة ،وكالهما يجعل عملية

التنفس صعبة..كما زاد تدخين السجائر اإللكترونية
م�ن مس�تويات الخالي�ا الحبيبي�ة المتعادل�ة خارج
الرئتين ،وهذا ما قد يسبب موت الخاليا في األنسجة
واألوعية الدموية ،وفقا للدراسة.
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