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أفضل اجلهاد كلمة حق بني يدي
 سلطان جائر

ص3رصاع »األخوة األعداء« عىل املناصب هيدد االستقرار يف املناطق املحررة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 أمريكا تبتز السلطة الفلسطينية بورقة املساعدات

ت���رام���ب ي��ق��ر »ب��ف��اع��ل��ي��ة ال��ع��ق��وب��ات« ع���ىل ك���وري���ا ال��ش��ال��ي��ة

الربملان يؤجل جلسته: املوازنة لن تقر بدون حضور رئيس احلكومة والوزراء 

العراق يبيع النفط بمعدالت »غري مسبوقة«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن وزارة النف�ط، أم�س األربعاء، عن 
تس�جيل ص�ادرات الع�راق النفطية من 
املوانئ الجنوبية معدالت غري مس�بوقة، 
فض�ًا عن زي�ادة قياس�ية يف اس�تثمار 
الغاز الخام املصاحب للعمليات النفطية 
يف م�روع غاز البرصة بنس�بة تصل اىل 
80% يف ظروف تحديات اقتصادية صعبة.  
وأك�د وزي�ر النفط جب�ار ع�ي اللعيبي، 
ال�وزراء  رئي�س  إىل  وجهه�ا  رس�الة  يف 
حيدر العبادي، ارتف�اع معدالت التصدير 
النفطية اليومية من املوانيء الجنوبية اىل 

3 مايني و535 الف برميل يف اليوم خال 
شهر كانون االول ديسمرب املايض واصفا 
اياه�ا بمعدالت تصديرية غري مس�بوقة. 
وق�ال، الذي اخت�ري كتنوقراط يف حكومة 
العب�ادي، ان »ه�ذا اإلنج�از الوطني غري 
املسبوق الذي تحقق يف ظروف استثنائية 
وتحدي�ات اقتصادي�ة صعب�ة كان ثمرة 
القط�اع  للعامل�ني يف  الكب�رية  للجه�ود 
النفط�ي وإرصارهم عىل زي�ادة معدالت 
الصادرات اليومية بإضافة كميات اخرى 
من املؤان�ى الجنوبية تعويضا عن توقف 

التصدير من الحقول الشمالية«.
الرس�الة  بحس�ب  اللعيب�ي،  واض�اف 

الت�ي وزعت عىل وس�ائل اإلع�ام وتلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه�ا، ان 
»الوزارة كانت قد اتخذت يف وقت س�ابق 
من الع�ام املايض ق�رارا بزي�ادة كميات 
ضخ النف�ط الخام من املوانىء الجنوبية 
به�دف تحقيق زيادة يف اإلي�رادات املالية 
وذلك لرفد املوازنة االتحادية تعويضا عن 

توقف الصادرات عرب املنفذ الشمايل«.
واش�ار وزي�ر النف�ط اىل تحقي�ق انجاز 
زي�ادة غ�ري مس�بوقة يف اس�تثمار الغاز 
الخ�ام املصاح�ب للعملي�ات النفطية يف 

مروع غاز البرصة .
التفاصيل ص3
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النرويج تقرر عدم بيع السالح لإلمارات والسعودية 
بسبب حرهبا عىل اليمن

      بغداد / المستقبل العراقي

بع�د تعليقه�ا بي�ع األس�لحة للس�عودية، اعلنت 
الن�روج أمس االربع�اء انها علق�ت صادراتها من 
االس�لحة والذخائر اىل االمارات بس�بب تورطها يف 
حرب اليمن التي تسببت بقتل آالف املدنيني، عاوة 
عىل التس�بب بأكرب أزمة إنس�انية يشهدها العالم 

اآلن.
وقال�ت وزارة الخارجية النروجي�ة يف بيان وزعته 
عىل وسائل اإلعام ان »تطور النزاع يف اليمن خال 

خري�ف 2017 كان خط�ريا وهناك قل�ق كبري عىل 
الوضع االنساني«.

تق�وده  ال�ذي  التحال�ف  يف  االم�ارات  وتش�ارك 
الس�عودية ويتدخل يف اليمن من�ذ آذار 2015. وقد 
اس�فر عن س�قوط اكثر من 8750 قتيا بحس�ب 

منظمة الصحة العاملية.
وتحظى الح�رب التي يقودها تحال�ف يضم عدداً 
من دول الخليج بإدانة من قبل املنظمات اإلنسانية 

العاملية.
وقالت اوسلو ان تعليق صادرات االسلحة الذي اقر 

يف 19 كان�ون االول املايض ه�و اجراء وقائي اذ ان 
ال يشء يش�ري اىل ان اس�لحة نرويجية استخدمت 

يف اليمن.
ويف 2016، ارتفع�ت مبيع�ات االس�حة النروجية 
اىل االم�ارات بمقدار الضع�ف تقريبا باملقارنة عن 
الس�نة التي س�بقت، وبلغ�ت قيمته�ا 79 مليون 
ك�ورون )نح�و ثماني�ة ماي�ني ي�ورو بالس�عر 

الحايل(.
وتؤكد النروج انها ال تبيع السعودية اسلحة، ألّنها 

تسبب بقنتل عدد كبري من املدنيني.

حتديد منافذ التسجيل عىل »قرع�ة احل�ج 
االلكرتوني�ة« لالعوام الثالثة املقبلة

 مرصف الرافدين يعلن قبوله اهليكل املسقف 
2بمنح قرض )٥٠( مليونًا لبناء دار 6

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ش�دد رئيس مجلس الوزراء القائد العام 
للق�وات املس�لحة حيدر العب�ادي، أمس 
األربع�اء، ع�ىل تحقي�ق أق�ى درج�ات 
االنضب�اط للحف�اظ ع�ىل الن�رص، فيما 
أصدر أم�راً يقيض برتقي�ة ضباط جهاز 

مكافحة اإلرهاب املستحقني.

وأكد العب�ادي، خال كلم�ة يف إحتفالية 
النرص الكبري التي أقامها جهاز مكافحة 
االره�اب، أن »جه�از مكافح�ة االرهاب 
قّدم درس�اً كبرياً يف التعاون بني االجهزة 
االمني�ة واملواطن�ني،« مبين�ا ان »جه�از 
مكافح�ة االره�اب يع�د أفض�ل جه�از 
يف املنطق�ة، وه�ذا م�ا أكده أغل�ب قادة 
العالم«.وأشار العبادي اىل ان »دور جهاز 

مكافحة االرهاب كان أساسياً يف تحقيق 
النرص عىل داعش«.

وحظ�ي جه�از مكافح�ة اإلره�اب عىل 
إش�ادات دولية أثن�اء خوض�ه العمليات 
القتالي�ة ض�د تنظي�م »داع�ش« ط�وال 

األعوام الثاثة املاضية.

التفاصيل ص3

رئيس الوزراء يدعو إىل »االنضباط« للحفاظ عىل النرص 
ويؤكد: ال يمكن التعايش مع الفساد

نظموا وقفة احتجاجية يف ميسان ردًا على مداهمة مضيف الشيخ صالل هاتو السرهيد
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قاض أمريكي يأمر بإطالق رساح عراقيني حمتجزين أو عرضهم عىل القضاء
         بغداد / المستقبل العراقي

أمريك�ي حكومة  أمر ق�اض 
ب�اده بإط�اق رساح مهاجرين 
عراقيني ت�م القبض عليهم العام 
املايض أو الس�ماح لهم بجلسات 
ع�ى  عنه�م  اإلف�راج  يف  للنظ�ر 
ذم�ة القضاي�ا، وذل�ك يف أح�دث 
قي�د قضائي عى مس�اعي إدارة 
الرئي�س دونال�د ترامب لتش�ديد 
قواعد الهجرة إىل الواليات املتحدة. 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  وكان�ت 
األمريكية قد اعتقلت العام املايض 
مئ�ات املهاجرين العراقيني الذين 
صدرت بحقهم قبل سنوات أوامر 
بالرتحيل بسبب إدانتهم جنائيا. 

الع�راق حت�ى وقت  ورف�ض 
أب�رم  لكن�ه  قري�ب اس�تقبالهم 
اتفاقا مع الواليات املتحدة يف آذار 
الستعادة مواطنيه، وأعقبت ذلك 

حمات اعتقال املهاجرين.  ورفع 
العراقيون ومنظمات مدافعة عن 
الحق�وق املدني�ة تمثله�م دعوى 
قضائية ضد الحكومة االتحادية.  
وكان القايض مارك جولدسميث 
يف ديرتوي�ت قد أوقف يف الس�ابق 
العراقيني، وكث�ري منهم  ترحي�ل 
مس�يحيون، الذي�ن قال�وا إنه�م 
إذا  لاضطه�اد  س�يتعرضون 
أعيدوا إىل العراق. ويف الحكم الذي 
أصدره القايض قال جولدسميث، 
إن�ه »يجب اإلفراج ع�ن أي واحد 
من العراقيني احتجز لستة أشهر 
وأكث�ر أو تم عرضه أمام قاض يف 
غضون 30 يوما، للنظر يف إطاق 

رساحه عى ذمة القضية«.
وقال »الع�رف القانوني لدينا 
يمنع احتجاز الناس أثناء تحديد 
حقوقه�م القانوني�ة«.  وحاولت 
إدارة ترام�ب ترحي�ل العراقي�ني 

يف إط�ار حملته�ا لزي�ادة تنفي�ذ 
القرارات الخاصة بالهجرة ودفع 
مواطنيه�ا  اس�تقبال  إىل  ال�دول 
أوام�ر  بحقه�م  ص�درت  الذي�ن 
بالرتحي�ل م�ن الوالي�ات املتحدة 
بعدم�ا قاومت تلك ال�دول ذلك يف 
املايض. وتش�ري معلومات قدمها 
إىل املحكمة،  العراقي�ني  محام�و 
إىل أن س�لطات الهج�رة اعتقلت 
من�ذ حزيران قراب�ة 300 عراقي 
ص�درت بحقه�م أوام�ر نهائي�ة 

بالرتحيل.
ويوجد بالواليات املتحدة نحو 
1400 عراق�ي ص�درت بحقه�م 

أوامر نهائية بالرتحيل.
وق�ال الق�ايض جولدس�ميث 
إن »الحكم ال�ذي أصدره ينطبق 
عى املعتقلني العراقيني يف ظروف 
مماثلة يف أنحاء الباد حتى إذا لم 

يكونوا مشاركني يف الدعوى«.

         المستقبل العراقي / علي الكعبي

لم ينجح الربملان بعقد جلسته، واستبدلها باجتماع 
جم�ع رؤوس�اء الكت�ل الربملانية مع رئاس�ة الربملان، 
ناق�ش خاله�ا م�روع موازن�ة 2018 واالنتخابات 
الربملاني�ة ومجال�س املحافظ�ات، وفيم�ا أج�ل عقد 
الجلس�ة إىل اليوم الخميس، أثارت ترصيحات لرئيس 

الربملان استياء من قبل بعض النواب.
وترأس رئي�س الربملان س�ليم الجب�وري اجتماعاً 
ضم رؤس�اء وممثيل الكتل واللجان النيابية، ملناقش�ة 
مروعي قانون�ي موازن�ة 2018 وانتخابات مجلس 
الن�واب واملحافظات، بحضور الش�يخ همام حمودي 

وارام شيخ محمد نائبي رئيس الربملان.
وبعد مناقشات مستفيضة، وأخذ اراء النواب بشأن 
القانونني، اتف�ق املجتمعون عى عدم ادراج القانونني 
عى جدول اعمال املجلس ودعوة رئيس مجلس الوزراء 
وال�وزراء املختص�ني واللج�ان ذات العاق�ة والنواب 
ممثيل محافظات اقليم كردستان واملحافظات املنتجة 
للنف�ط ورئي�س واعضاء املفوضي�ة العليا املس�تقلة 
لألنتخابات اىل اجتماع ملناقش�ة مروع�ي القانونني 

للخروج بصيغة توافقية.
وقرر االجتماع استضافة رئيس واعضاء املفوضية 

العليا املستقلة لألنتخابات يف جلسة اليوم الخميس.
ويف االجتم�اع، أكد نائب رئيس الربملان آرام ش�يخ 
محم�د ع�ى وج�ود ماحظات ح�ول قان�ون املوازنة 
االتحادي�ة لعام 2018، ول�ذا يجب التواصل مع رئيس 
ال�وزراء وعق�د لق�اءات لح�ل اإلش�كاليات وحس�م 

الخافات.
وأشار شيخ محمد إىل أن عدم عقد جلسات الربملان 
بس�بب االخت�ال يف النص�اب ل�ن يص�ب يف مصلح�ة 
الباد ويعطي صورة س�لبية للش�ارع العراقي، أمل يف 

م�ا يتعلق بخص�وص انتخاب�ات مجالس 
املحافظات يف كرك�وك فقال أن عى جميع 
األط�راف عق�د اللق�اءات ومراجع�ة املواد 
القانوني�ة الت�ي ص�درت يف تل�ك الظروف 
واس�تئناف املفاوضات ب�ني كافة األطراف 
وممث�يل املكونات للوصول إىل حلول تريض 

الجميع.
وأضاف ش�يخ محمد قائ�ًا »نحن مع 
إجراء االنتخابات يف التوقيتات الدس�تورية 
ولكن هناك عقبات ومشاكل وعى الجهات 
املعني�ة تكثي�ف الجه�ود والعم�ل الج�اد 
واملتواص�ل إلزال�ة العقب�ات والع�ودة مرة 

أخرى للسياقات التريعية والقانونية«.
رئي�س  اس�تقبل  األربع�اء،  وأم�س 
الربمل�ان رئيس املفوضية العليا املس�تقبلة 

لانتخابات معن عبد حنتوش الهيتاوي.
وجرى خ�ال اللقاء بحث اس�تعدادات 
مجلس املفوضية لانتخابات املقبلة، وابرز 
املعوق�ات الت�ي تعرتض عمل�ه، اذ اكد عى 

رضورة اس�تكمال كافة االج�راءات القانونية واملالية 
م�ن اجل ضمان اجراء االنتخاب�ات يف موعدها املحدد، 
واضاف ان »الش�عب العراقي يتطلع اىل تعزيز العملية 
الديمقراطي�ة يف الب�اد، عرب احرتام ارادت�ه يف اختيار 
ممثلي�ه يف الحكوم�ات املحلي�ة والس�لطة التريعية 
الت�ي تمث�ل طموحاته املس�تقبلية يف بن�اء عراق امن 

وموحد«.
الربمل�ان “يتحت�م ع�ى جمي�ع  واض�اف رئي�س 
االطراف تحمل مس�ؤولياتها من اج�ل انجاح العملية 
االنتخابي�ة، والعم�ل ع�ى تذليل كل العقب�ات خاصة 
ام�ام ابناء املناط�ق التي كانت تحت س�يطرة تنظيم 
داع�ش االرهابي«. بدوره، ثم�ن الهيتاوي دور رئيس 

الربمل�ان يف دعم املفوضية العليا لانتخابات، من خال 
اقرار القوانني والتريعات التي تس�هم بتدعيم ركائز 
الديمقراطية يف الباد من خال اجراء انتخابات نزيهة 

وعادلة.
إال أن الجب�وري، ويف مؤتمر صحفي، عاد لينس�ف 
كل االجتماع�ات، إذ اعل�ن عدم تحديد موعد رس�مي 

الجراء االنتخابات التريعية املقبلة. 
وق�ال الجبوري يف مؤتمر صحف�ي عقده يف مبنى 
الربمل�ان، »ليس هناك من نية اطاقا بش�كل رس�مي 
بالتلك�ؤ او التأخ�ر باج�راء االنتخاب�ات«، مبين�ا أن 
»أي�ة عملية انتخابية لها مس�تلزمات اساس�ية منها 
فني مرتب�ط باملفوضية واالخر بالحف�اظ عى نزاهة 

وحيادية العملية ونتائجها«.

واضاف الجب�وري أن »يوم )الخميس( 
س�يتم اس�تضافة مفوضي�ة االنتخاب�ات 
يف الربمل�ان للحديث ع�ن العملي�ة وتحديد 
التوقي�ت امل�ازم«، موضحا أنه »بحس�ب 
امل�ادة 7 من قانون 47 فان مجلس الوزراء 
بعده�ا  العملي�ة،  الج�راء  توقيت�ا  يح�دد 
الربمل�ان يص�وت ويتم تحوليها اىل رئاس�ة 
الجمهوري�ة، وبذل�ك اىل االن ال يوجد موعد 

رسمي للعملية«. 
وأك�د الجبوري، أنه »ليس هناك عن اي 
تقصري عى الربملان بشان التأخر بعمليات 
التصوي�ت، فالعملية االنتخابي�ة مرتبطة 
بقان�ون املوزان�ة وقان�ون االنتخاب�ات«، 
موضح�ا »نح�ن اس�تلمنا املوازن�ة اثن�اء 
العطل�ة واحلناها اىل اللجنة املالية وبادرت 
اىل عملية تجميع املاحظات وارس�لت تلك 
املاحظات اىل مجلس الوزراء التي ارجعت 
الج�واب بش�انها، حي�ث قوبل�ت بع�ض 

املاحظات واالخرى تحول اىل النقاش«.
واكد ان »الربملان مس�تمر بعمل�ه دون انقطاع اىل 
حني االنتهاء من املوازنة وقانون االنتخابات، وستعقد 
جلسات مستمرة وتحديدها عى اسبوع لبلورة الرؤية 
لقان�ون املوازن�ة او االنتخابات، تش�رتك به�ا الجهة 

التنفيذية والتريعية واملفوضية واللجان النيابية«.
واضاف ان »املوازن�ة فيها اعباء عى الدولة فهناك 
مناشدات ملحافظات منتجة للنفط واخرى من البرصة 
وكردس�تان واخرى ع�ن النازحني واخ�رى من اتحاد 

القوى اليمكن تجاهلها«.
ورداً عى رئيس الربملان، اكد النائب محمود الحسن 

ان موعد االنتخابات ثابت يف الدستور العراقي.
وقال الحس�ن يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 

نس�خة منه، إن »موعد انتخابات مجلس النواب ثابت 
دس�تورياً حيث نصت املادة )٥٦( من الدستور عى ان 
يج�ري انتخاب�ات مجلس النواب الجديد قبل خمس�ة 
واربع�ني يوماً م�ن تاريخ انته�اء ال�دورة االنتخابية 
الس�ابقة، واس�تناداً اىل هذا النص فقد أكدت املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا بقرارها املرق�م 24/اتحادية 2010 
الذي جاء فيه ان الدورة االنتخابية اربع سنوات بواقع 
3٦٥ يوم لكل سنة وال يجوز تمديد مدة العمل التمثييل 

العضاء مجلس النواب«.
واضاف الحس�ن »وبناًء عى ذلك، فإن املوعد ثابت 
وال يحت�اج اىل اي تأكي�د رغم ان الع�ادة قد جرت عى 
تحديد موعد من قبل مجلس الوزراء لغرض االستعداد 
له�ا لوجس�تياً، ومن يقول غ�ري ذلك فأنه يس�عى اىل 
تمدي�د عم�ل مجل�س الن�واب والبق�اء يف العضوي�ة 
ورئاسة املجلس من غري اجراء االنتخابات النيابية لذا 
نرفض ترصيحات رئاس�ة مجلس النواب التي علقت 
اج�راء االنتخاب�ات عى تحدي�د موعد واق�رار قانوني 
املوازنة واالنتخابات اذ ان ذلك ال يعد عائق أمام اجراء 

االنتخابات«.
وتابع الحسن، »فبالنسبة لقانون املوازنة باالمكان 
الترصف بإنفاق )1/12( من النفقات الفعلية للس�نة 
الس�ابقة اس�تناداًاىل القس�م )7( محت�وى 4/٦ م�ن 
قان�ون االدارة املالي�ة والدين والعام رقم )٩4( لس�نة 
2004 وكم�ا حصل يف انتخاب�ات 2014 عندما لم تقر 
املوازنة اما بالنس�بة لقانون االنتخاب�ات حيث يوجد 
قانون انتخابات نافذ رقم )4٥( لسنة 2013 باالمكان 
اج�راء االنتخابات بموجبه وكم�ا نحذر من محاوالت 
البعض إعطاء الرعية ألنفسهم يف البقاء بمناصبهم 
وامتيازاته�م دون اج�راء االنتخاب�ات الت�ي أوجبه�ا 
الدس�تور باعتب�ار ان الش�عب هو مصدر الس�لطات 

وبالتايل ادخال البلد بفوىض عارمة«.

البيت التشريعي لـّمح إىل إمكانية تأجيل موعد االنتخابات

الربملان يؤجل جلسته: املوازنة لن تقر بدون حضور رئيس احلكومة والوزراء 

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت الهيئ�ة العلي�ا للحج والعم�رة، اليوم 
االربعاء، منافذ تسجيل املواطنني عى قرعة الحج 
االلكرتونية لاعوام )201٩ – 2020 – 2021( يف 

بغداد واملحافظات.
وذكر املتحدث الرس�مي باس�م الهيئة حسن 
فهد الكناني، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »الهيئة س�تفتتح يف ي�وم االحد 
املقبل 7 كانون الثاني، جميع منافذها املعتمدة يف 
بغداد واملحافظات لتس�جيل املواطنني عى قرعة 
الحج لاعوام الثاث املقبلة، حيث يمكنهم استام 

بطاقة التقديم وضوابط والية التسجيل«.
بطاق�ة  اس�ت�����ام  »بع�د  ان�ه  واض�اف 
التقدي�م واالطاع عى الضوابط والية التس�جيل 
يمكن للمواطنني ملئ اس�تمارة التقديم بطريقة 
الكرتوني�ة الت�ي س�يتم ن�ر رابطه�ا يف املوقع 
الرسمي للهيئة والصفحات الرئيسية يف )فيسبوك 
وتوي����رت وتليغ����رام وانس�تغرام( لتسجيل 
اس�ماؤه����م يف القرع�ة االلك����رتوني����ة 
االس�ت���مارات  ف�رز  بع�د  الت�ي س�تج���رى 

وتدقيقها«. 
س�تنر  »الهيئ�ة  أن  إىل  الكنان�ي  واش�ار 
قاع�دة بيانات مركزية يف موق����عها الرس�مي 
وصفحاتها بمواقع التواصل االجتماعي باسماء 
املواطن�ني املت���قدم�ني عى القرع�ة للتأكد من 

دخولهم فيها«.

حتديد منافذ التسجيل 
عىل »قرعـة احلـج االلكرتونيـة« 

لالعوام الثالثة املقبلة
        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مجلس الوزراء، أم�س االربعاء، موافقته 
عى تأهيل مستش�فى ابن الق�ف إلصابات الحبل 
الش�وكي ليك�ون مرك�ز تأهييل متق�دم للجرحى 
وذي االحتياجات الخاصة.وذك�رت االمانة العامة 

للمجل�س يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة من�ه، إن »مجلس الوزراء واف�ق عى قيام 
دائرة صحة بغداد / الرصافة، بتأهيل مستش�فى 
ابن الق�ف إلصابات الحبل الش�وكي ليكون مركز 
االحتياج�ات.  وذي  للجرح�ى  متق�دم  تأهي�يل 
واض�اف ان »نص القرار يش�مل التأهي�ل إضافة 

ص�االت العملي�ات ووح�دة العاج املائ�ي ووحدة 
الع�اج النفيس مع مكتبة، إضاف�ة اىل قيام وزارة 
املالي�ة بتأمني مبل�غ قدره )4( ملي�ارات دينار اىل 
دائ�رة صحة بغداد الرصاف�ة لتمويل املروع من 
تخصيصاته�ا التش�غيلية«، مبين�ا ان »هذا القرار 

يأتي لدعم القطاع الصحي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي، 
األربع�اء، رضورة الحف�اظ ع�ى التنوع 
الدين�ي واملذهبي يف الع�راق، معترباً ذلك 
أن  إىل  »هوي�ة ومص�در ق�وة«، مش�رياً 
الحكوم�ة يتعمل »بكل ق�وة« عى إعادة 

املسيحيني النازحني إىل مناطقهم.
وق�ال املكتب اإلعامي لرئيس الوزراء 
يف بي�ان، إن األخ�ري »اس�تقبل،  رؤس�اء 
الطوائف املس�يحية«، مبين�اً أن العبادي 
»هنأ بأعياد املياد ورأس الس�نة امليادية 
وتمن�ى للجميع عام محبة وس�ام، وأكد 

رعاي�ة الدولة لجميع مواطنيه�ا بغض النظر عن 
انتمائه�م الدين�ي أو الس�يايس«. وذك�ر العبادي، 
بحس�ب البي�ان، أن »كل العراقي�ني متس�اوون يف 
الحق�وق والواجب�ات وانن�ا نس�عى لتعمي�ق هذا 

الفه�م لدى جمي�ع رشائح املجتمع ومنه�ا قواتنا 
األمني�ة يف كل مناط�ق الع�راق ال س�يما املناط�ق 
املحررة«. وتح�دث العبادي، عن »رضورة الحفاظ 
ع�ى التن�وع الديني واملذهب�ي ألنه هوي�ة العراق 
ومصدر قوته«، مشرياً إىل أن »اإلرهاب حاول محو 

ه�ذه الهوية لكنه فش�ل بفض�ل توحد 
أبن�اء ش�عبنا«. وأض�اف، »انن�ا حققنا 
االنتصار عى داعش وس�نعمل بكل قوة 
عى إعادة املواطنني املسيحيني النازحني 
إىل مناطقه�م وتوفري األم�ن لهم إضافة 
إىل بقية النازحني«. ولفت إىل »مسؤولية 
رج�ال الدين من املس�لمني واملس�يحيني 
يف إرس�اء األمن م�ن خ�ال تقوية روح 
اإليمان والعدال�ة والوحدة لدى املواطنني 
وتوجيههم للطريق الصحيح والعمل عى 
تنمية روح التعايش السلمي بني املكونات 
العراقية والذي يحق�ق انتصارا آخر عى 
الفك�ر اإلرهابي و ُيس�قط هدفه«.وكان 
العبادي أكد، االثنني )10 تموز 2017(، أنه يطمح 
لع�ودة النازحني وخاص�ة املس�يحيني ملنازلهم يف 
املوصل، فيما شدد عى رضورة أن يسود التعايش 

بني أبناء نينوى.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجنة االقاليم واملحافظ�ات النيابية, أمس األربعاء, 
عن مساع سياسية حثيثة إلنهاء الخافات بشأن تعديل قانون 
االنتخاب�ات املحلي�ة لضم�ان إج�راء االنتخاب�ات يف محافظ�ة 

كركوك. 
ونقل�ت وكالة املعلومة عن عضو اللجنة احمد البدري القول 
إن “الكتل السياسية بحثت خال األيام املاضية إنهاء الخافات 
السياسية والخروج بصيغة مرضية لجميع الفرقاء السياسيني 
بش�ان قانون االنتخابات والسيما املادة 37 من قانون مجالس 

املحافظات الخاصة بكركوك”.
وأض�اف الب�دري، أن “الكت�ل السياس�ية ت�درك جي�دا عدم 
إمكاني�ة إج�راء انتخابات محلي�ة يف كركوك بحس�ب القوانني 

السابقة التي استثنت املحافظة من إجراء االنتخابات”.
وتابع أن “عدم إجراء االنتخابات املحلية يف كركوك س�يعمق 
األزمة السياس�ية بني اإلقليم والحكومة املركزية يف وقت يبحث 
الجميع عن إيجاد حلول للمشاكل القائمة بني بغداد واربيل مع 

قرب االنتخابات”.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرية، أمس االربعاء، عن 
اعتقال اح�د االرهابيني يف منطقة املنصور غرب�ي بغداد، مبينا 
أن املعتق�ل هارب م�ن مدينة الفلوجة. وقال�ت املديرية يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن�ه »ضمن توجيهات 
مدير االس�تخبارات العسكرية القاضية بماحقة وتعقب فلول 
م�ا تبقى م�ن عصابات داع�ش املندح�رة ومط�اردة الهاربني 
م�ن مناطق س�كناهم املحررة اىل مناطق اخ�رى، تمكن ابطال 
االستخبارات العسكرية من الفرقة السادسة من القاء القبض 
عى احد االرهابي�ني يف منطقة املنصور غربي بغداد«. وأضافت 
املديري�ة، أن »املعتقل هو اح�د الهاربني من مدين�ة الفلوجة«، 
مش�رية اىل انه »تمكن من االندس�اس بني النازحني يف املنصور 
ومطل�وب للقضاء من قب�ل مكافحة اره�اب الفلوجة بموجب 
مذك�رة قبض وف�ق احكام امل�ادة 4 / 1 ارهاب«. يش�ار اىل ان 
املديري�ة تعلن بني فرتة واخرى عن اعتقال العديد من املطلوبني 
للقض�اء بقضاي�ا جنائي�ة و«ارهابي�ة« وذل�ك بعملي�ات دهم 

وتفتيش بمناطق مختلفة من بغداد واملحافظات.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت املديرية العامة لاس�تخبارات واالمن، أمس االربعاء، 
عن اعتقال 4 ارهابيني يف السليمانية.

وذك�ر بي�ان للمديري�ة تلقت »الغ�د برس« نس�خة منه، أن 
»مفارز مديرية استخبارات وامن الس�ليمانية امليدانية التابعة 
اىل املديري�ة العام�ة لاس�تخبارات واالم�ن تمكن�ت م�ن القاء 
القبض ع�ى )4( مطلوبني وفق امل�ادة 4/1 ارهاب«. وأضافت 
املديري�ة يف بيانه�ا إن »عملية القاء القب�ض تمت بالتعاون مع 
الق�وة املاس�كة ضمن قاط�ع املس�ؤلية«، مبين�ة أن »املتهمني 

صادرة بحقهم مذكرات قبض يف محافظة السليمانية«.

االقاليم الربملانية تتحدث عن »مساع سياسية« 
إلهناء اخلالفات بشأن انتخابات كركوك

اعتقال ارهايب هارب من الفلوجة
 يف منطقة املنصور 

االستخبارات تعلن اعتقال )4( إرهابيني 
يف السليامنية

         بغداد / المستقبل العراقي

ع�دت النائ�ب ع�ن ائت�اف دولة 
القان�ون ف�ردوس الع�وادي، أم�س 
األربعاء، ورقة التس�وية التي أعدها 
فريق االمم املتحدة للعراق غري نزيهة 
ومنح�ازة ألط�راف سياس�ية تتبنى 
اجندات مشبوهة تشجع عى التدخل 

يف شؤون العراق، حسب وصفها.

وقال�ت الع�وادي يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»الورق�ة الت�ي تضمنت )حس�ب ما 
رسب عنها( إع�ادة محاكمة املدانني 
السياس�يني باإلره�اب واإلفراج عن 
بع�ض املعتقلني م�ن رم�وز النظام 
مصداقي�ة  يف  طع�ن  ه�و  الس�ابق 
القض�اء العراق�ي ال�ذي ه�و اقرب 
ان  العراقية«.واضاف�ت  الحال�ة  اىل 

»تضم�ني الورق�ة فق�رة ما يس�مى 
تحقي�ق التوازن يف التمثيل الحكومي 
لطريف املعادلة السياس�ية الش�يعية 
- الس�نية، وتعدي�ل فق�رات قان�ون 
العفو العام هو تدخل سافر بالشأن 
العراق�ي فض�ا ع�ن ان�ه ترس�يخ 
الحزبي�ة  الطائفي�ة  للمحاصص�ة 
وتش�جيع عى ابق�اء األزمات قائمة 
دون اي حلول«.وتابع�ت، ان »ه�ذه 

الفقرات فيه�ا تجاهل لرأي األكثرية 
وفيها َمس مبارش ملشاعر العراقيني 
وضحايا اإلرهابيني ومنهم القيادات 
بعملي�ات  أدين�ت  الت�ي  السياس�ية 
قاطع«.واك�دت  بش�كل  ارهابي�ة 
الع�وادي ان »اي تس�وية سياس�ية 
الب�د ان تخرج ب�إرادة العراقيني وان 
ال تك�ون ع�ى ش�كل مقرتح�ات او 

اماءات تأتي من الخارج«.

نائبة تصف »ورقة التسوية« التي قدمتها األمم املتحدة بـ »غري النزهية«

العبادي: سنعمل بكل قوة عىل اعادة املسيحيني النازحني اىل مناطقهم

جملس الوزراء يوافق عىل تأهيل مركز متطور للجرحى 
وذوي االحتياجات اخلاصة
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     بغداد / المستقبل العراقي

وعد محافظ بغداد عطوان العطواني، أمس األربعاء، رشيحة املحارضين الرتبويني بالتعيني 
عىل املالك الدائم ضمن درجات الحذف واالستحداث ملوازنة عام 2016.

وأكد العطواني بحس�ب بيان ملكتبه تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه »انه سيس�عى 
جاه�دا بالضغ�ط ع�ىل وزارة املالية م�ن اج�ل املوافقة عىل الي�ة التعيني وتوف�ر الدرجات 

للمحارضين«.
وأش�ار خالل لقاءه بمجموعة من املحارضيني الرتبويني اىل، انه »س�يتابع شخصياً قضية 
تعيينهم ضمن درجات الحدف واالستحداث الخاصة باملحافظة ملوازنة 2016 بالتنسيق مع 

وزارة التخطيط واملالية«.
ولف�ت اىل »أهمية دعم ه�ذه الرشيحة واعطاءها االولوية يف التعيني واس�تقطاب أكرب عدد 
ممكن منهم من اجل النهوض بالواقع الرتبوي والتعليمي وس�د النقص الحاصل يف الكوادر 

التدريسية خصوصا يف مناطق االطراف«.

»وعد حكومي« يقيض بتعيني املحارضين الرتبويني يف بغداد

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن وزارة النفط، أمس األربعاء، عن تسجيل 
صادرات العراق النفطية من املوانئ الجنوبية 
مع�دالت غ�ر مس�بوقة، فض�اًل ع�ن زيادة 
قياس�ية يف اس�تثمار الغاز الخ�ام املصاحب 
للعملي�ات النفطية يف مرشوع غ�از البرصة 
بنس�بة تص�ل اىل 80% يف ظ�روف تحدي�ات 
اقتصادية صعبة.  وأكد وزير النفط جبار عيل 
اللعيبي، يف رس�الة وجهه�ا إىل رئيس الوزراء 
حي�در العب�ادي، ارتف�اع مع�دالت التصدير 
النفطي�ة اليومية من املوانيء الجنوبية اىل 3 
ماليني و535 الف برميل يف اليوم خالل شهر 
كان�ون االول ديس�مرب املايض واصف�ا اياها 
بمعدالت تصديرية غر مسبوقة. وقال، الذي 
اختر كتنوقراط يف حكومة العبادي، ان »هذا 
اإلنجاز الوطني غر املس�بوق الذي تحقق يف 
ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية صعبة 
كان ثمرة للجهود الكبرة للعاملني يف القطاع 
النفط�ي وإرصاره�م ع�ىل زي�ادة مع�دالت 
الصادرات اليومية بإضافة كميات اخرى من 
املؤانى الجنوبية تعويضا عن توقف التصدير 

من الحقول الشمالية«.
واض�اف اللعيب�ي، بحس�ب الرس�الة الت�ي 
وزعت عىل وس�ائل اإلعالم وتلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منها، ان »الوزارة كانت قد 
اتخذت يف وقت س�ابق من العام املايض قرارا 
بزيادة كميات ضخ النفط الخام من املوانىء 
الجنوبي�ة به�دف تحقيق زي�ادة يف اإليرادات 
املالية وذلك لرف�د املوازنة االتحادية تعويضا 

عن توقف الصادرات عرب املنفذ الشمايل«.
واش�ار وزير النفط اىل تحقي�ق انجاز زيادة 
الخ�ام  الغ�از  اس�تثمار  يف  مس�بوقة  غ�ر 
املصاح�ب للعمليات النفطية يف مرشوع غاز 
البرصة بنسبة تصل اىل 80% يف مطلع كانون 
الثاني يناي�ر من العام الجديد 2018 مقارنة 
بالش�هر نفس�ه م�ن ع�ام 2017 ووص�ول 
القدرات االس�تثمارية لهذا املرشوع اىل معدل 

900 مليون قدم مكعب قيايس باليوم.
وتح�دث الوزير ال�ذي ينحدر م�ن محافظة 
الب�رصة الجنوبية عن تحقيق زيادة اخرى يف 
اس�تثمار الغاز الخام م�ن حقول رشكة غاز 
الجنوب ورشكة نفط ميسان تصل اىل معدل 

230 مليون قدم مكعب قيايس يف اليوم.
وق�ال اللعيبي ان هذا اإلنجاز الكبر س�يعزز 

من ق�درات الب�الد يف تصدي�ر الغاز الس�ائل 
والغازولني الطبيعي وس�يعظم م�ن التنمية 
املستدامة ويزيد من ثقة املستثمرين ملشاريع 
البرتوكيماويات واألسمدة لوجود استقرار يف 
وفرة املادة الخام لهذه الصناعات وهو الغاز 
املك�رر.  وتابع بالقول ان العاملني يف القطاع 
النفط�ي »يواصل�ون الليل بالنه�ار من اجل 
االس�تثمار االمثل للث�روة الوطنية والحفاظ 

عليه�ا وزي�ادة االنت�اج والعمل ع�ىل تعظيم 
اإلي�رادات املتأتي�ة منه�ا« متعه�دا بتحقيق 

إنجازات اخرى خالل العام الجديد 2018.
وس�بق ل�وزارة النف�ط أن اعلن�ت االس�بوع 
املايض عن ارتفاع معدل الصادرات وااليرادات 
املتحققة لش�هر كان�ون االول املايض 2017 
مقارنة بش�هر ترشين الثاني امل�ايض للعام 
نفس�ه بحس�ب االحصائية االولية الصادرة 

عن رشكة تسويق النفط العراقية »سومو«. 
واش�ارت اىل ان كمية الص�ادرات من النفط 
الخ�ام ق�د بلغ�ت اكث�ر م�ن )109( مليون 
و)573( الف و)817 ( برميل) مائة وتس�عة 
مالي�ني وخمس�مائة وثالث�ة وس�بعون الف 
وثمانمائة وسبعة عرشة برميال ( ، بايرادات 
بلغ�ت اكثر من )6( مليارات و)496 ( مليونا 
و )204( الف دوالر ) ستة مليارات واربعمائة 

وس�تة وتس�عون مليون�ا ومئت�ان واربع�ة 
دوالرا(. وق�ال املتح�دث باس�م وزارة النفط 
عاص�م جهاد ان مجم�وع الكميات املصدرة 
من النفط الخام لشهر كانون االول ديسمرب 
املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 
الع�راق بلغ�ت اكث�ر م�ن )109( مليون�ا و 
)573( الف�ا و)817( برميال ، بايرادات بلغت 
اكث�ر م�ن )6( ملي�ارات و)496 ( مليون�ا و 

)204( الف دوالر ، فيما لم تسجل االحصائية 
ص�ادرات من حق�ول كركوك. واش�ار اىل ان 
املعدل اليومي لصادرات النفط الخام حققت 
زي�ادة قياس�ية باملقارنة مع ش�هر ترشين 
الثاني نوفمرب من العام املايض 2017 عندما 
بل�غ املعدل اليوم�ي )3( ماليني و)535( الف 
برميل. واضاف جهاد ان معدل سعر الربميل 

الواحد بلغ )59,286( دوالرا .

       بغداد / المستقبل العراقي

ترتن�ح ك�ربى املحافظ�ات العراقي�ة 
املتعافي�ة للت�و م�ن حقب�ة تنظي�م 
»داع�ش«، تح�ت وط�أة الرصاع�ات 
السياس�ية بني األحزاب الس�ّنية، عىل 
املناصب املهمة يف تلك املحافظات، بدءاً 
م�ن مكت�ب املحافظ م�روراً بمجلس 
املحافظ�ة وص�والً إىل م�دراء الدوائر 
الخدمية وملف إسناد أعمال التنظيف 
أخ�رى،  دون  رشكات  إىل  واإلعم�ار 
بش�كل يح�ول دون عودة االس�تقرار 
الكام�ل ملحافظ�ات األنب�ار ونين�وى 
وص�الح الدي�ن، التي تش�كل لوحدها 
م�ا معدل�ه 41 يف املائ�ة م�ن إجم�ايل 
مس�احة الع�راق. محافظ�ة األنب�ار 
الواقع�ة عىل الح�دود مع الس�عودية 
للت�و  والخارج�ة  وس�ورية،  واألردن 
م�ن حرب طاحن�ة دام�ت قرابة أربع 
س�نوات بنسبة دمار ال تقل عن 80 يف 
املائة يف مدنها التس�ع الكبرة، يتسع 
فيه�ا ال�رصاع ب�ني املحاف�ظ محمد 
الحلب�ويس املنتمي إىل ح�زب »الحل«، 
وب�ني أعض�اء مجل�س املحافظة من 
»الح�زب اإلس�المي العراقي« وحركة 
»تصحيح«، وذلك بعد أقل من 3 أشهر 
عىل تس�لمه املنصب، إذ اتس�عت حدة 
الح�رب بني الطرفني لتش�مل التلويح 
بملف�ات فس�اد وإنف�اق ع�ىل أم�ور 
ثانوية يف املحافظة وتمييز بني مدينة 
وأخ�رى. يف املقاب�ل، فإن ال�رصاع بدا 
أكثر ح�دة يف نينوى بع�د تدّخل بغداد 
بسحب يد املحافظ نوفل العاكوب ملدة 
س�تني يوماً، إثر مشاكل سياسية بني 

املحافظ ومجل�س املحافظة وأحزاب 
أخرى هددت بتدّخل أجنحة مس�لحة 
تابع�ة لتل�ك األح�زاب يف املحافظ�ة. 
بينم�ا تس�تخدم أحزاب سياس�ية يف 
صالح الدين ورقة اإلرهاب لتس�قيط 
خصومه�ا اآلخري�ن م�ن خ�الل تهم 
ُوّجه�ت ملس�اعدي املحافظ ورؤس�اء 
دوائ�ر أمنية بوج�ود عالق�ة لهم مع 
تنظي�م »داعش« خالل س�يطرته عىل 
املحافظ�ة، بينما عمدت أحزاب أخرى 
لالس�تعانة  اإلس�المي«  ك�«الح�زب 
يف  نفوذه�ا  لبس�ط  حليف�ة  بق�وى 
املحافظ�ة. وكش�ف مس�ؤول رفي�ع 

ال�وزراء حي�در  رئي�س  أن  بغ�داد  يف 
العب�ادي قد يتدّخ�ل يف األي�ام املقبلة 
لوقف الرصاع الحايل بني األحزاب، مع 
اعتباره أن جزءاً كبراً من هذا الرصاع 
ه�و من أج�ل األم�وال والحصول عىل 
املناقص�ات أو املش�اريع املقبل�ة عن 
طريق منظم�ات دولية وغربية أو من 

خالل الحكومة.
ووفقاً للمس�ؤول ذاته، ف�إن »نينوى 
واألنب�ار وصالح الدين مهددة من قبل 
أحزاب تل�ك املحافظات نفس�ها، عىل 
الرغم م�ن أن تلك األحزاب من طائفة 
واحدة ومن منطقة واحدة«، كاش�فاً 

أن »رئي�س الوزراء أمر بعدم تلقي أي 
وش�اية من أح�زاب تل�ك املحافظات، 
بعدم�ا ص�ارت البالغات والش�كاوى 
الت�ي ت�رد م�ن ح�زب ض�د آخ�ر أو 
شخصية ضد أخرى بالعرشات وكثر 

منها كيدية«.
 واعترب املس�ؤول أنه »يح�ق للعبادي 
اس�تخدام حق�ه الدس�توري يف إدارة 
هذه املحافظات من موقع أدنى لحني 
إجراء االنتخابات بهدف منع أي تهديد 
الستقرار األنبار ونينوى وصالح الدين 
م�ن قبل تل�ك األحزاب والش�خصيات 
املوج�ودة فيه�ا، التي كان�ت تقيم يف 

وإس�طنبول،  ودب�ي  وعم�ان  بغ�داد 
وعادت بعد التحرير كأنها ش�اركت يف 

القتال والتحرير«، عىل حد قوله.
واته�م رئي�س حرك�ة »تصحي�ح« يف 
الدليم�ي،  كام�ل  األنب�ار،  محافظ�ة 
محافظ نينوى نوفل العاكوب برصف 
مبال�غ مالي�ة كب�رة ع�ىل مش�اريع 
ثانوي�ة يف املحافظة، مؤك�داً أن هذه 
األم�وال يج�ب أن ُت�رصف يف مكانها 
الصحي�ح. فيم�ا قال عض�و مجلس 
محافظة نينوى حس�ام الدين العبار، 
إن العبادي أمر بس�حب ي�د العاكوب 
استجابة لطلب من الحكومة املحلية. 

كم�ا أكد عض�و الربمل�ان العراقي عن 
املحافظة محمد ن�وري العبد ربه، أن 
رئيس الوزراء قرر س�حب يد محافظ 
نينوى بناء عىل طلب مقّدم من مجلس 
املحافظة نتيج�ة للخروقات التي قام 
به�ا العاك�وب، موضح�اً يف ترصي�ح 
أن األخ�ر أفش�ل محاولة اس�تجوابه 
ح�ني أصدر أوامر قبض بحق عدد من 

أعضاء مجلس املحافظة.
م�ن جهت�ه، وص�ف محاف�ظ نينوى 
الس�ابق أثيل النجيفي قرار سحب يد 
العاكوب بالخط�وة الرضورية لوقف 
ما قال إنه استهتار بالقانون، مطالباً 

يف بيان بإبعاد م�ا وصفها ب�«املافيا« 
التي ج�اء به�ا العاكوب م�ن أقاربه، 
»وتعاقد معهم بأس�لوب غر قانوني، 
ع�ىل  الس�ائبة  كال�كالب  وس�لّطهم 

موظفي املحافظة«، عىل حد قوله.
وأك�د الس�يايس املس�تقل عم�ر عبد 
الجبار، أن جوهر الرصاع السيايس يف 
محافظة األنبار يتمثل يف السباق نحو 
الظفر بكريس املحافظ، الفتاً إىل وجود 

معسكرين يف املحافظة.
وكان محافظ األنبار محمد الحلبويس 
ق�د أصدر الش�هر املايض أم�راً يقيض 
بإيق�اف قن�اة »الرشقي�ة« الفضائية 
عن العم�ل يف املحافظة بع�د عرضها 
ملا قالت إنها ملفات فساد للحلبويس، 
وهو ما أث�ار حفيظة مرصد الحريات 
الصحفي�ة العراقي�ة الذي دان بش�دة 
هذا القرار واعتربه تضييقاً عىل حرية 
اإلعالم. وانتق�د عضو »اتحاد القوى« 
محمد عبدالله الرصاعات السياس�ية 
املتفاقم�ة يف املحافظ�ات املحررة من 
»داع�ش«، مؤك�داً أن األنب�ار تش�هد 
رصاعاً عىل السلطة، وال يختلف الحال 
كث�راً يف محافظة ص�الح الدين التي 
تش�هد خالفات عميقة ب�ني املحافظ 
الح�ايل أحم�د الجب�وري م�ن جه�ة، 
والنائب مشعان الجبوري وولده يزن 

من جهة أخرى.
وأض�اف: »أما نين�وى التي ُتعترب آخر 
املحافظ�ات العراقية التي تحررت من 
إره�اب داعش، فتش�هد ه�ي األخرى 
أزمة سياسية اس�تدعت تدّخل رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي ال�ذي أم�ر 
بسحب يد محافظها نوفل العاكوب«.

حقق استثمارًا بنسبة )80%( بالغاز املصاحب للعمليات النفطية.. وبلغ سعر الربميل حوالي )59( دوالرًا

العراق يبيع النفط بمعدالت »غري مسبوقة«

الكتل السياسية »السنية« تسّقط بعضها ودعوات لتدخل احلكومة

رصاع »األخوة األعداء« عىل املناصب هيدد االستقرار يف املناطق املحررة

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
املس�لحة حيدر العب�ادي، أم�س األربعاء، عىل 
تحقيق أقىص درج�ات االنضباط للحفاظ عىل 
النرص، فيما أصدر أم�راً يقيض برتقية ضباط 

جهاز مكافحة اإلرهاب املستحقني.
وأكد العبادي، خالل كلم�ة يف إحتفالية النرص 
الكبر التي أقامها جهاز مكافحة االرهاب، أن 
»جهاز مكافح�ة االرهاب قّدم درس�اً كبراً يف 
التعاون بني االجهزة االمنية واملواطنني،« مبينا 
ان »جهاز مكافحة االره�اب يعد أفضل جهاز 

يف املنطقة، وهذا ما أكده أغلب قادة العالم«.

وأش�ار العب�ادي اىل ان »دور جه�از مكافح�ة 
االره�اب كان أساس�ياً يف تحقي�ق النرص عىل 

داعش«.
وحظ�ي جهاز مكافحة اإلرهاب عىل إش�ادات 
دولي�ة أثن�اء خوض�ه العملي�ات القتالية ضد 
تنظيم »داعش« طوال األعوام الثالثة املاضية، 
وكان الجهاز يف مقدم�ة القوات التي اقتحمت 
محافظ�ات االنب�ار ونين�وى وص�الح الدي�ن، 
وحّق�ق الجهاز ش�عبّية كبرة ب�ني العراقيني 
كونه ل�م يرتكب أخطاء بح�ق املدنيني، وأنجز 

عملياته العسكرية بشكل نظيف.
وق�ّدم القائد الع�ام للقوات املس�لحة التهاني 
ملنتس�بي الجه�از ولجمي�ع الصن�وف االخرى 

الذين »قاتلوا جنبا اىل جنب من خالل التنسيق 
الكبر بني اجهزتنا االمنية والعسكرية ووحدة 

ابناء هذا الشعب«.
واض�اف العب�ادي قائ�اًل »العالم كل�ه لم يكن 
يتوق�ع انن�ا س�نحقق االنتص�ار به�ذه املدة، 
فتحية الرواح الشهداء وتحية للجرحى وتحية 

لعوائلهم، فبتضحياتهم حققنا االنتصارات«.
وأش�ار اىل »أهمي�ة الحف�اظ عىل ه�ذا النرص 

املتحقق وتحقيق أقىص درجات االنضباط«.
وب�نّي العب�ادي »ان�ه ال يمك�ن التعاي�ش مع 
الفساد وباالخص يف االجهزة االمنية، ويجب ان 
ال نسمح به«، داعياً القادة واآلمرين والضباط 
اىل عدم السماح للفس�اد بالدخول اىل اجهزتنا 

االمني�ة. وأعلن رئي�س مجلس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي أن االي�ام التي كانت تس�تخدم فيها 

االجهزة االمنية لقمع املواطنني قد ولت.
من جان�ب آخر، العب�ادي أمراً يق�يض برتقية 

ضباط جهاز مكافحة اإلرهاب املستحقني.
وق�ال التلفزيون الرس�مي يف خ�رب عاجل، إن 
»رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي أص�در أمراً 
ديواني�اً برتقية ضباط جهاز مكافحة اإلرهاب 
مس�تحقي الرتقي�ة يف جدول 6 كان�ون الثاني 

.»2018
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، 
يف 1 كان�ون الثاني 2018، أن األخر اصدر أمراً 

ديوانيا برتقية ضباط وزارة الدفاع.

أصدر أمرًا برتقية ضباط جهاز مكافحة اإلرهاب

رئيس الوزراء يدعو إىل »االنضباط« للحفاظ عىل النرص ويؤكد: ال يمكن التعايش مع الفساد



www.almustakbalpaper.net �سيا�سية4  العدد )1587(  الخميس 4 كانون الثاني 2018

الكويت تعود إىل جملس األمن عضوًا غري دائم لسنتني

         بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب يف 
تغري�دات عىل تويرت إن الوالي�ات املتحدة قد 
توقف املس�اعدات للفلسطينيني يف املستقبل 
متهما إياه�م بأنهم »لم يعودوا مس�تعدين 
للمشاركة يف محادثات السالم« مع إرسائيل، 
وهو األمر الذي عّدته الس�لطة الفلسطينية 
ابتزازاً من قبل الرئييس األمريكي الذي عّدته 

منحازاً لالحتالل اإلرسائييل.
تعط�ي  واش�نطن  إن  ترام�ب  وق�ال 
الفلس�طينيني »مئات املاليني م�ن الدوالرات 
س�نويا وال تنال أي تقدي�ر أو احرتام. هم ال 
يري�دون حتى التفاوض عىل اتفاقية س�الم 

طال تأخرها مع إرسائيل«.
وأض�اف »يف ض�وء أن الفلس�طينيني لم 
يع�ودوا مس�تعدين للمش�اركة يف محادثات 
س�الم، فلماذا نق�دم أيا من تل�ك املدفوعات 

الكبرية لهم يف املستقبل؟«.
وج�اءت تغريدات الرئي�س األمريكي بعد 
خطط كشفت عنها سفرية الواليات املتحدة 
ل�دى األم�م املتح�دة يف وق�ت س�ابق لوقف 
تموي�ل وكالة تابعة للمنظم�ة الدولية تقدم 

مساعدات إنسانية لالجئني الفلسطينيني.
ورّدت حن�ان ع�راوي عض�و اللجن�ة 
التنفيذي�ة يف منظمة التحرير الفلس�طينية 

عىل ترصيحات ترامب بقوّة.
وقالت عراوي يف بيان بش�أن تهديدات 
الرئي�س ترام�ب بقط�ع املس�اعدات املالية 
الفلس�طينية »ل�ن نخض�ع  الس�لطة  ع�ن 
»الرئي�س ترام�ب  أن  لالبت�زاز«. وأضاف�ت 
خرب س�عينا إىل الس�الم والحرية والعدالة، 
واآلن يلوم الفلسطينيني عىل عواقب أعماله 

الالمسؤولة«.
وأعلن�ت الرئاس�ة الفلس�طينية أيضاً أن 
القدس »ليست للبيع«، بعد تهديدات ترامب 
بوقف املس�اعدة املالية األمريكية، التي تزيد 
عن 300 مليون دوالر س�نويا للفلسطينيني. 
وقال املتحدث باس�م الرئاس�ة الفلسطينية 
نبي�ل أب�و ردينة لوكال�ة فرانس ب�رس »إن 
الق�دس العاصم�ة األبدي�ة لدولة فلس�طني 

ليست للبيع ال بالذهب وال باملليارات«.
بدوره�ا، وقال�ت الس�فرية نيك�ي هييل 
للصحفيني ردا عىل سؤال بخصوص مستقل 
التمويل األمريكي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة 
وتش�غيل الالجئني الفلس�طينيني )االونروا( 
»الرئي�س ق�ال بش�كل أس�ايس إن�ه ال يريد 
إعطاء أي تمويل إضايف، أو وقف التمويل، إىل 
أن يوافق الفلسطينيون عىل العودة إىل مائدة 

املفاوضات«.
والوالي�ات املتح�دة أك�ر مان�ح لالونروا 
وقدمت تعهدات بنحو 370 مليون دوالر حتى 

2016 وفقا للموقع االلكرتوني للوكالة.
الفلس�طينيني  العالق�ات ب�ني  وس�اءت 
وواش�نطن يف مطلع الش�هر امل�ايض بعدما 
اع�رتف ترام�ب بالقدس عاصم�ة إلرسائيل 
فيما فجر غضبا يف أنحاء العالم العربي وأيضا 

مخاوف بني حلفاء واشنطن الغربيني.
وبعد ذلك بأس�ابيع تحدت أكثر من 120 
دولة ترامب وصوت�ت لصالح قرار للجمعية 
العامة لألمم املتح�دة يدعو الواليات املتحدة 

إىل التخيل عن موقفها بشأن وضع القدس.
وقال�ت هييل »م�ا ش�اهدناه بخصوص 

القرار لم يكن مفيدا للفلسطينيني«.
أن  اآلن  الفلس�طينيني  »ع�ىل  وأضاف�ت 
يظه�روا للعال�م أنه�م يري�دون املج�يء إىل 
طاول�ة )املفاوض�ات(. حت�ى اآلن، ه�م ال 
يأتون إىل الطاولة لكنهم طلبوا مس�اعدات. 
نح�ن ل�ن نق�دم املس�اعدات، س�نعمل عىل 
ضمان أن يأت�وا إىل الطاولة ونريد أن نميض 
قدم�ا يف عملي�ة الس�الم«.ووصف الرئي�س 
الفلسطيني محمود عباس قرار إدارة ترامب 
بش�أن القدس بأنه »جريمة كرى« وانتهاك 
ص�ارخ للقان�ون ال�دويل. وق�ال إن من غري 
املقب�ول أن يك�ون للواليات املتح�دة دور يف 
عملية السالم بالرق األوسط ألنها متحيزة 
لصال�ح إرسائيل.وأقر الكنيس�ت اإلرسائييل 
الثالث�اء تعديال من ش�أنه أن يصعب التخيل 
عن أجزاء من القدس يف أي اتفاق س�الم مع 
الفلسطينيني الذين أدانوا الخطوة باعتبارها 
تقوض أي فرصة إلنع�اش محادثات إقامة 

دولة فلسطينية.

إلجبارها للعودة إىل طاولة املفاوضات والتخلي عن القدس

أمريكا تبتز السلطة الفلسطينية بورقة املساعدات

ترامب يقر »بفاعلية العقوبات« عىل كوريا الشاملية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الس�لطات الفرنس�ية ان أعمال الش�غب التي 
ش�هدتها البالد ليلة رأس الس�نة، والت�ي اصبحت تقليدا 
يتكرر س�نويا، اس�فرت عن إحراق اكثر من ألف س�يارة 
واعتقال اكثر من 500 مش�تبه به، يف زيادة باملقارنة مع 
حصيلة الليلة نفسها من حوادث الشغب قبل عام. وقالت 
وزارة الداخلي�ة إن عدد الس�يارات التي أحرق�ت ليلة 31 
كانون االول ارتفع من 935 سيارة العام املايض اىل 1031 
سيارة هذا العام، يف حني ارتفع عدد املوقوفني عىل خلفية 
اعمال الشغب هذه من 456 العام املايض اىل 510 موقوفني 
هذا العام. كما نّغصت اعمال الشغب اجواء االحتفاالت يف 
ش�امينيي س�ور مارن، الضاحية الرقية لباريس حيث 
تع�رض رشطي ورشطي�ة لرضب مّرح عىل ايدي حش�د 
كبري كان يش�ارك يف حفلة بمناس�بة العام الجديد. ودان 
الرئي�س الفرنيس ايمانويل ماك�رون يف تغريدة عىل تويرت 
االعت�داء »الجب�ان واملجرم« عىل الرطي�ني اللذين »كانا 
يؤديان واجبهما«، متوعدا املعتدين عليهما بأنهم »سوف 
يتم العثور عليهم واعتقالهم«. بدوره قال وزير الداخلية 
جريار كولومب »آسف ألن تكون حوادث مثل التي حصلت 
قد وقعت، ولكن يف االجمال فقد تمكن الناس من االحتفال 

بليلة رأس السنة بطريقة سلمية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت وكال�ة األنب�اء الس�ورية أن ق�وات الجي�ش 
اس�تهلت الع�ام الجديد بتأم�ني الغوط�ة الغربية بريف 
دمش�ق عر عمليات تطه�ري للمنطقة م�ن الجماعات 

اإلرهابية.
وكان مئات املس�لحني وعائالتهم قد غادروا الغوطة 
الغربية يف األسبوع األخري من 2017، بعد اتفاق تصنفه 
الحكومة الس�ورية ضمن اتفاقي�ات املصالحة الوطنية 

والتي سبق أن طبقتها يف عدد من املناطق.
ويحارص النظام السوري الغوطة الغربية والرقية 
من�ذ أربع س�نوات ما أجر جماعات معارضة مس�لحة 

عىل خيار املغادرة طوعا إىل ادلب وحماة. 
وقال�ت الوكالة الس�ورية إن ق�وات الجيش افتتحت 
الع�ام الجديد بإقف�ال واحد من أعقد ملف�ات املواجهة 
مع االرهاب عىل امتداد الجغرافيا الس�ورية واس�تعادة 
الحم�ر االس�رتاتيجية بري�ف  التل�ول  الس�يطرة ع�ىل 
القنيطرة.وأضاف�ت أن ه�ذا التط�ور يضع ح�دا ألحالم 
ارسائيل يف إقامة منطقة عازلة تحت س�يطرة جماعات 

تكفريية تابعة له وتنفذ أجنداتها املعادية للسوريني.
ورفع�ت القوات الس�ورية العلم الس�وري عىل أعىل 
قم�ة يف مرتفعات التل�ول الحمر وثبت�ت نقاطها يف تلك 
التل�ول االس�رتاتيجية الواقع�ة رشق بل�دة ح�رض التي 
تعرض�ت خ�الل الس�نوات املاضية لع�رات الهجمات 

شنتها جماعات متشددة.
وترب�ط منطقة التلول الحمر بني قرى جبل الش�يخ 
ومنطقتي جباتا الخشب ومشاتي حرض بريف القنيطرة 
وتق�ع عىل طري�ق إم�داد ومح�اور تح�رك التنظيمات 
املتطرفة باتجاه خان الش�يح ومزارعها بريف دمش�ق 

الجنوبي الغربي، وفق الوكالة السورية الرسمية.

فرنسا: احراق ألف سيارة واعتقال
 500 شخص ليلة رأس السنة 

القوات السورية تستهل العام اجلديد 
بتأمني الغوطة الغربية 

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن العقوبات بدأت 
»تؤثر بش�كل كبري« عىل كوريا الش�مالية، مش�ريا بذلك 
إىل انفتاح الزعيم الكوري الش�مايل كي�م جونغ-اون عىل 

الحوار مع كوريا الجنوبية.
وكت�ب ترام�ب ع�ىل حس�ابه ع�ىل موق�ع توي�رت إن 
»العقوبات والضغوط األخرى بدأت تؤثر بشكل كبري عىل 

كوريا الشمالية«.
وأضاف »رجل الص�اروخ يريد اآلن التحدث مع كوريا 
الجنوبية للم�رة األوىل. قد يكون هذا خرا س�عيدا وقد ال 
يكون. س�نرى!« مستخدما التس�مية التي يطلقها عادة 

عىل كيم جونغ اون.
وعرضت س�يول إجراء محادثات رفيعة املستوى مع 
بيونغيان�غ يف التاس�ع من كان�ون الثاني، وذل�ك تجاوبا 
مع دع�وة كيم جون�غ اون إىل عالقات أفض�ل مع كوريا 
الجنوبية. واقرتح وزير ش�ؤون الوحدة الكوري الجنوبي 
أن يلتقي الجانبان يف التاس�ع من كان�ون الثاني الجاري 
يف قري�ة بانمونج�وم باملنطق�ة منزوعة الس�الح لبحث 
مشاركة كوريا الش�مالية يف دورة بيونجتشانج لأللعاب 
األوملبية الش�توية، وفقا مل�ا ذكرته وكالة أنب�اء يونهاب 
الكوري�ة الجنوبي�ة. وتع�ود آخ�ر محادث�ات ثنائية بني 

الكوريت�ني إىل كان�ون األول2015، وجرت بني املستش�ار 
الكوري الجنوبي الس�ابق لألم�ن القومي كيم كوان جني 
ونظ�ريه الكوري الش�مايل هوان�غ بيونغ س�و، لكنها لم 

تحقق أي نجاح.
وأثارت كوريا الش�مالية قلق املجتمع الدويل يف األشهر 
القليل�ة املاضية بعد إطالقها صواريخ وإجرائها تجربتها 

النووية السادسة واألقوى.
وزادت التوترات يف ش�به الجزي�رة الكورية خالل عام 
2017، م�ع م�يض كوريا الش�مالية يف تطوي�ر صواريخ 

وأسلحة نووية.
وردت األم�م املتح�دة عىل ذل�ك يف كان�ون أول املايض 
بأق�ى حزم�ة عقوب�ات يت�م فرضه�ا حت�ى اآلن بحق 
بيونغيان�غ، وذلك بع�د إطالقها صاروخا باليس�تيا عابرا 
للق�ارات قال�ت إنه ق�ادر ع�ىل الوصول إىل ال�ر الرئييس 

للواليات املتحدة.
وتؤك�د بيونجغيانغ عىل أنها بحاجة إىل برنامج نووي 
للدف�اع عن نفس�ها ض�د أي تداب�ري عس�كرية أمريكية 
محتمل�ة. واس�تخفت بيونغيان�غ بسلس�لة جدي�دة من 
العقوب�ات والتصعي�د الكالم�ي م�ن الوالي�ات املتح�دة، 
وواصلت مس�اعيها لتطوير برنامج التس�لح الذي تقول 
ان�ه دفاعي ويهدف إىل تطوير رأس حربي قادر عىل بلوغ 

أرايض الواليات املتحدة القارية.

       بغداد / المستقبل العراقي

بع�د 40 عام�اً تع�ود الكوي�ت لتت�وىل 
عضوية غري دائمة يف مجلس األمن لسنتني 
لتخلف مرص يف تمثي�ل املجموعة العربية 
وسط تحديات تنتظرها يف أهم مؤسسات 
األم�م املتحدة أبرزها الحفاظ عىل الس�لم 

واألمن الدوليني وإصالح مجلس األمن.
وأب�رزت األمم املتحدة، وضع الس�فري 
منص�ور العتيبي علم دول�ة الكويت أمام 
قاع�ة مجل�س األم�ن، والتي حل�ت محل 
يف  العربي�ة  املجموع�ة  تمثي�ل  يف  م�رص 

املجلس.
ون�رت األمم املتح�دة، عر صفحتها 
الرس�مية عىل موقع التواصل االجتماعى 

فيديو، وعلقت قائلة: »قامت الدول الست املنضمة 
للعضوي�ة غري الدائمة ملجلس األم�ن يف الثاني من 
يناير بوضع أعالم دولها أمام قاعة مجلس األمن، 

إيذاًنا ببدء العضوية التي تستمر ملدة عامني«.
وأضاف�ت »املن�دوب الدائم للكويت ل�دى األمم 
املتحدة، الس�فري منصور العتيبي قام بوضع علم 
دول�ة الكويت، والت�ي حلت محل م�رص يف تمثيل 
املجموعة العربية باملجلس«. وأوضحت: »انضمت 
إىل مجل�س األم�ن للعضوي�ة غ�ري الدائم�ة والتي 
تس�تمر ملدة عامني: الكويت، ك�وت ديفوار، غينيا 

اإلستوائية، بريو، بولندا، هولندا«.
وانضم�ت دولة الكوي�ت )االثن�ني( إىل مجلس 
األم�ن ال�دويل بعدم�ا كان�ت ف�ازت قب�ل أش�هر 
بانتخاب�ات الجمعية العامة لألم�م املتحدة بمقعد 
غ�ري دائم ملدة عامني، تب�دأ يف يناير 2018 وتنتهي 
يف آخ�ر يوم من ع�ام 2019. ومن املق�رر أن تتوىل 

الرئاسة الدورية للمجلس يف شهر فراير املقبل.

وس�تكون الكوي�ت العض�و العرب�ي الوحيد يف 
املجلس خلًفا ملرص التي غ�ادرت املجلس )األحد(، 
علًم�ا أن�ه ت�م انتخابهم�ا )الكويت وم�رص( عن 
مجموع�ات جغرافي�ة مختلف�ة؛ نظ�رًا إىل العرف 
املتبع يف أن تتناوب إحدى الدول العربية يف عضوية 
املجلس عن آس�يا وأفريقيا، وهو م�ا يعني عملًيا 

عضوية عربية دائمة يف املجلس.
ويتك�ون املجل�س م�ن 15 عضوًا، ل�كل عضو 
صوت واحد، منهم خمس�ة أعض�اء دائمني، ولهم 
ح�ق النق�ض )الفيت�و(، وه�م الصني، وفرنس�ا، 
وروس�يا، وبريطاني�ا والواليات املتح�دة، وعرة 
أعض�اء غ�ري دائم�ني، ينتخب�ون مل�دة عامني من 
قب�ل الجمعي�ة العام�ة، وه�م، حس�ب الرتكيب�ة 
الجدي�دة، الس�ويد، وبوليفيا، وأثيوبي�ا، وهولندا، 
وكازاخس�تان، والكويت، وس�احل العاج، وغينيا 

اإلستوائية، والبريو، وبولندا.
وقال الش�يخ صباح الخالد إن الكويت ستعمل 
مع الدول األعضاء عىل منع نشوب خالفات وحروب 

يف موازاة السعي إىل حل املشكالت بالطرق 
الس�لمية وترسي�ع إج�راءات مواجهتها 
لئ�ال تتفاقم وتصبح أكثر تعقيدا. وش�دد 
ع�ىل أهمية العمل من داخل مجلس األمن 
إلصالح األمم املتحدة حتى تكون املنظمة 
الدولية مواكبة لألحداث املحيطة يف العالم 

وأهمها تعزيز األمن والسلم الدوليني.
وأكد الخالد »أننا نمثل أشقاءنا العرب 
واملجموع�ة اآلس�يوية ومنظم�ة التعاون 
اإلس�المي وال�دول املطل�ة ع�ىل املحي�ط 
اله�ادئ وتم االجتم�اع معهم والتنس�يق 
بش�أن املطل�وب م�ن ممثلهم وس�نعمل 
عىل بح�ث كل ما يتعلق بقضايانا العربية 

ومشاكل أمتنا العربية واالسالمية«.
بدوره، قال مندوب الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة السفري منصور العتيبي يف ترصيحات 
س�ابقة إن فوز الكويت بمقعد غري دائم يف مجلس 
األم�ن بواقع 188 صوًتا من أص�ل 193 هو نجاح 
للدبلوماس�ية الكويتية وهو ش�به إجم�اع وتأكيد 
م�ن املجتمع ال�دويل عىل مكانة الكوي�ت املرموقة 

بني الدول.
أضاف العتيب�ي أن منح ال�دول األعضاء الثقة 
للكوي�ت ه�و نتيج�ة لرتاكم�ات س�معة الكويت 
الطيبة بني ال�دول والعالقات املمتازة التي تربطها 
مع محيطها اإلقليمي والدويل. وعن املرحلة املقبلة 
أف�اد العتيبي بأن الكويت عىل اس�تعداد تام للعمل 
ال�دؤوب يف مجل�س األم�ن م�ن خ�الل عضويتها 
وحم�ل املس�ؤولية الكب�رية خصوًصا وه�ي تمثل 
ال�دول العربي�ة. وذكر أن�ه »تم تحدي�د األولويات 
وس�وف نبدأ العمل بالتنس�يق والتعاون مع بقية 
الدول األعضاء يف مجل�س األمن عىل تحقيق األمن 

والسلم الدوليني«.
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مجلس القضاء االعىل
االنب�ار  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الخالدية 
العدد 576 / ب / 2017 

اىل املدعى عليه ) انور حميد خلف ( 
م / تبليغ 

بتاريخ 28 / 12 / 2017 اصدرت هذه 
املحكم�ة حكمه�ا الغياب�ي بالدعوى 
اعاله واملتضمن الزامك باعادة املركبة 
) افي�و ل�وري ق�الب مودي�ل 1991 ( 
مؤق�ت  فح�ص   –  60723 املرقم�ة 
دي�اىل – اىل املدع�ي ) خمي�س حس�ن 
خلف ( وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن وعند 
عدم مراجعتك طرق الطعن القانونية 
الدرج�ة  الحك�م  ق�رار  سيكتس�ب 

القطعية وفقا للقانون .
القايض 
محمد جميل الفياض

فقدان
فق�دت هوي�ة الدائ�رة )عظ�م عاج( 
الص�ادرة من رشكة توزي�ع املنتجات 
النفطية /هيأة توزيع بغداد والعائدة 
للموظف )مرتىض عيل ارحيمة خشن( 
راج�ن من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
هيأة توزيع بغداد

وزارة الداخلية
املدنية والج�وازات  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال 

املدنية
اعالن

ق�دم املواط�ن ) كفاء ه�ادي عمران( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطل�ب  فيه 
تبديل االس�م وجعله )كفاح( بدال من 
)كف�اء( وعم�ال باحكام امل�ادة )22( 
م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم 3 
لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب 
باح�دى الصح�ف املحلية فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
فرتة خمس�ة عرشة يوم�ا  من تاريخ 
النرش وبعكسه ننظر يف الطلب حسب 

االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
والج�وازات  املدني�ه  االح�وال  مدي�ر 
واالقامة / وكالة

فقدان 
الص�ادرة  االمان�ة  وص�والت  فق�دت 
م�ن مديري�ة بلدي�ة الرميثة وحس�ب 
القضائ�ي  التحقي�ق  مكت�ب  كت�اب 
يف قض�اء الرميث�ة املرق�م 23497 يف 
2017/12/24 واملدرج�ه تفاصيله�ا 

ادناه  

ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل 
مصدرها

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد / 1849/ب2017/1
التاريخ /2018/1/3

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد متعب كرجي

اقام عليك املدعي مشتاق طالب حسن 
امام ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة 
اع�اله وطل�ب الحكم بالزام�ك بتأدية 
املبلغ ال�ذي بذمتك ل�ه والبالغ مليون 
الكمبيال�ة  بموج�ب  واملثب�ت  دين�ار 
املرقم�ة 11571 يف 2013/6/11 عن 
قرض�ة حس�نة وتحميل�ك املصاريف 
واتع�اب املحام�اة وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
ع�ن طريق مرك�ز رشط�ة منصورية 
الجبل بالعدد 8307 يف 2017/12/17 
واشعار املختار املرفق طيا قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك ع�ن طري�ق النرش 
بواسطة صحيفتن يوميتن محليتن 
للحض�ور اىل هذه املحكمة صباح يوم 
2018/1/10 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
وميض عادل عبد القادر

مجلس القضاء االعىل
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املنصورية
العدد / 321/ش/2017

التاريخ : 2018/1/2
اىل / املدعى عليه / مهدي عبد الجبار 

عبد الرحمن
تبليغ بالحكم الغيابي

اص�درت   2017/12/26 بتاري�خ 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الغياب�ي املرق�م  املنصوري�ة قراره�ا 
بالتفريق  والق�ايض  321/ش/2017 
القضائ�ي بينك وبن املدعي�ة ) امرية 
ط�ارق خض�ري( وبالنظ�ر ملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك قررت املحكم�ة تبليغك 
وبإمكان�ك  محليت�ن  بصحيفت�ن 
االع�رتاض عىل الحكم  والتمييز ضمن 
امل�دة القانوني�ة املق�ررة قانون�ا ويف 
حال�ة عدم االعرتاض والتمييز س�وف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفقا 

للقانون
القايض
ثامر حسن وهاب

محكم�ة قوى األم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة 

 رقم اإلخطار: 2016/87
إعالن

ميث�م  )الرشط�ي  اله�ارب  املته�م  إىل/ 
عباس عبيد /املنسوب اىل مديرية رشطة 

محافظة البرصة(
 ملا كنت متهما وفق املادة /5 ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 لغيابك ع�ن مقر عملك 
من تاريخ 2014/1/24 ولحد اآلن واملادة 
35/م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 
الختالس�ك ملحقاته املس�دس الحكومي 
املرق�م )GMF714( )45( اطالق�ة م�ن 
نوعه م�ع )عص�ا حديدية والي�ت ودرع 
واق�ي ض�د الرص�اص(.  وبم�ا إن محل 
اختفائ�ك مجه�ول اقتىض تبليغ�ك بهذا 
اإلعالن عىل أن تحرض أمام محكمة قوى 
األمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة 
خالل مدة ثالث�ون يوماً من تاريخ تعليق 
ه�ذا اإلعالن يف محل إقامت�ك وتجيب عن 
التهمه املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابي�اً وتحجز 
أموال�ك املنقولة والغ�ري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظف�ن العمومين إلق�اء القبض 
علي�ك أينما وج�دت وتس�ليمك إىل اقرب 
س�لطة حكومية وإل�زام املواطنن الذين 
يعلمون بمح�ل اختفائك بأخبار الجهات 
املختصة اس�تناداً للمادة 69 / أوالً وثانياً 
وثالثاً ورابعاً من قانون أصول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى األمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008. 
رئيس املحكمة

دائ�رة الكات�ب الع�دل يف النارصية  العدد 
العمومي /221/1/2

ان�ذار
بواسطة السيد الكاتب العدل يف النارصية 

املحرتم
  B.G.K لرشك�ة  املف�وض  اىل/املدي�ر 

االيرانية السيد /جيهان تقوي فر
رقم  العنوان/ايران/طهران/برج س�اي 

607/جنوب حديقة ساي
املوبايل/ 982188712010

E-mail: info@bgko.com /االيميل
جهة االنذار

   ------------
للدع�وة  املق�دم  عطائك�م  اىل  اش�ارة 
الخاص�ة   8.2012 املرقم�ة   املب�ارشة 
بالتأهي�ل والصيانة العام�ة للوحدتن 1 
و 2 ملحط�ة كهرباء النارصي�ة الحرارية 
ونظ�را لحص�ول موافق�ة لجن�ة العقود 
املركزية بجلس�تها املرقم�ة 242 بتاريخ 
2013/9/8 يف مق�ر وزارتن�ا عىل احالة 
الدع�وة املذكورة اعاله بعه�دة رشكتكم 
وحس�ب ال�رشوط واملواصف�ات الفني�ة 
املثبت�ة يف اصل التن�در املعلن وحيث انكم 
لم تحرضوا اىل مقر مديريتنا ألجل توقيع 
العق�د االمر ال�ذي تطلب توجي�ه انذارنا 
ه�ذا اليك�م ب�رضورة الحض�ور اىل مقر 
مديريتنا لتوقيع العقد واملبارشة بالتنفيذ 
وخالل 15 خمس�ة عرش يوما من تاريخ 
تبليغك�م بإنذارنا هذا وبعكس�ه س�وف 
تتخذ االجراءات القانونية بحقكم ومنها 
االحالة اىل رشكة اخ�رى وتحميلكم فرق 

البدلن والتعويض.
ساحب االنذار

املدي�ر العام النت�اج الطاق�ة الكهربائية 
يف النارصي�ة / املهن�دس: تحس�ن زكي 
املوظف  لوظيفته/وكيله  س�الم/اضافة 
الحقوق�ي دويش عي�دان الغزي بموجب 
الوكال�ة املرقم�ة 1449 والص�ادرة م�ن 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية 

يف النارصية بتاريخ 2014/2/20 .
قدم ه�ذا االن�ذار من قب�ل الس�يد وكيل 
ساحب االنذار/اضافة لوظيفته –املوظف 
الحقوق�ي دوي�ش عيدان الغ�زي املعرف 
بهويت�ه اع�اله فطلب ارس�ال النس�خة 
الثاني�ة للتبليغ واحتف�ظ باالصل بتاريخ 

. 2014/1/25

10m /2017 املناقصة املرقمة
تجهيز مواد منظومة التحكم لتورباين

 k-210-130 – 3   ملحطة كهرباء النارصية البخارية
اش�ارة اىل املناقص�ة اع�اله والتي ت�م اعالنها 
بموج�ب كتابنا املرقم 10849 يف 2017/12/6 
تقرر تمديد ف�رتة االعالن ليك�ون تاريخ الغلق 
ه�و يوم االحد 2018/1/21 بدال من يوم االحد 

 2018/1/7
مالحظ�ة / الي استفس�ار او توضي�ح يرجى 

االتصال عىل الربيد االلكرتوني 
nass_comm@yahoo.com

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان / االمالك املرقم  )24231 يف 24/ 12/ 2017( تعلن 
لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بي�ع قطعة ارض س�كنية املدرجة مواصفاتها 
ادناه العائده اىل مديرية بلدية عيل الرشقي باملزايدة العلنية والبالغ عددها )1( قطعة ارض سكنية   
استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن  5 % من القيمة املقدرة لبدل البيع بموجب 
صك مصدق وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان 
اجراءه�ا يف مق�ر مديري�ة بلدية عيل الرشقي ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اج�ور النرش واجور 

اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
املستمسكات املطلوبة :

1 �  اقرار مصدق من مديرية بلديات ميس�ان / القانونية وعىل البلدية تبليغ الذين يرغبون بدخول 
املزايده بتقديم االقرار قبل موعد املزايدة 

2 � تاييد استمرار بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية عيل الرشقي
3 � جنسية + شهادة جنسية له ولزوجته

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 2628 / 2017 
التاريخ 3 / 1 / 2018  

اىل املنفذ عليه / سالـم حممود كاطع – الكاظمية حملة 411 زقاق 58 دار 34 / 158 
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار التبليغات القضائية ملركز رشطة 
الكاظمي�ة املرق�م 19761 يف 19 / 12 / 2017 وتأيي�د املجلس املحيل 
لحي الزهراء انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً للمادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالن�اً بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الكاظمية 
خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم
اوصاف املحرر :-

ق�رار محكمة بداءة الكاظمية املرقم 1020 / ب / 2017 يف 30 / 8 / 
2017 املتضم�ن الزامك بأن تؤدي للدائن ذو الفقار محمد جياد مبلغاً 

قدره عرشة مالين دينار عدا الرسوم واملصاريف

فقدان هوية
فق�دت هوية باس�م صفاء زي�ارة حميد ص�ادرة من وزارة 
االعمار واالس�كان / رشكة س�عد العامة رق�م الهوية 591 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/1238

التاريخ : 2018/1/3
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة س�هام املدين�ة ورود هالل 
محمود البالغة )3757( من االعتبار الكيل )105840( سهم 

حسب صورة قيد العقار املرقم 138م8 ابو جويالنه
الواقع يف السماوة العائد للمدينة ورود هالل محمود املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائن عيل ش�اكر زري البالغ مائة وخمس�ون 
ملي�ون دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معه التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي
املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي

املواصفات : 
1 � موقع�ه ورقم�ه : س�ماوة / ابو جويالنه قرب مدرس�ة 

االمام عيل 138م8 ابو جويالنه
2 � جنس�ه ونوعه : زراعية تسقى بالواسطة مملوك للدولة 

)حق الترصف للمدينة( 
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته :ارض زراعية تس�قى بالواسطة خالية من 
املزروعات واملشيدات 

5 � مساحته : مرت مربع / 23 اولك / 282 دونم
6 � درجة العمران : 

7   �الشاغل : 
8 � القيم�ة املق�درة : حصة املدين�ة ورود هالل محمود هي 
25,682,072 خمس�ة وع�رشون مليون وس�تمائة واثنان 

وثمانون الف واثنان وسبعون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1039/ب2017/3
التاريخ : 2017/12/24

اعالن
بناء ع�ىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار  تسلس�ل ) 3/19057 حي الن�رص( يف النجف تعلن 
هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه 
وقيمت�ه ادناه فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
خ�الل )30( يوما م�ن اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
بموج�ب صك مص�دق المر محكم�ة بداءة النج�ف وصادر 
من م�رصف الرافدين رقم )7( يف 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 3/19057 ح�ي النرص يف النج�ف عبارة عن 
دار يقع عىل ش�ارعن 8 مرت و10 مرت )ركن( وانه مفرز اىل 
جزئن بصورة غري رس�مية الجزء االول يحتوي عىل س�احة 
امامية وصالة واس�تقبال ومطب�خ وغرفة نوم وصحيات يف 
الطاب�ق االريض اما الطابق العل�وي يحتوي عىل غرفتي نوم 
وصالة وان بناء العقار من الطابوق ومس�قف بالش�يلمان 
ومبل�ط بالكايش ودرجة عمران هذا الجزء جيدة ومش�غول 
من قب�ل املدعى عليه�م 2 و3 زين العابدي�ن ومرتىض اوالد 
عالء حاتم وه�و ال يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة 
مستاجر اما الجزء الثاني يحتوي عىل صالة ومطبخ وغرفة 
وصحي�ات وان بن�اءه من الطابوق ومس�قف بالش�يلمان 
وان درج�ة عمران�ه جيدة ومش�غول من  قب�ل املدعي عليه 
/1 مجتب�ى عالء حات�م وان القيمة املقدرة للعق�ار مبلغ ) 
135,000,000( مائة وخمس�ة وثالثون مليون دينار فقط 

ال غريها

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

ق�دم املواطن ) كف�اء هادي عمران( طلبا اىل ه�ذه املديرية يطلب  فيه تبديل االس�م وجعله 
)كفاح( بدال من )كفاء( وعمال باحكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 
2016 املع�دل تق�رر ن�رش الطلب باحدى الصح�ف املحلية فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل فرتة خمس�ة عرشة يوما  من تاريخ النرش وبعكس�ه ننظر يف الطلب حس�ب 

االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنيه والجوازات واالقامة / وكالة

رقم االسمت
العائديهالمبلغتاريخهالوصل

1
هاتف 
كاظم 
جباري

4512782016/10/10480000
مدير 
بلدية 
الرميثة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية

يف النارصية
الشؤون التجارية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن اول اىل منتسبي وزارة االعامر واالسكان والبلديات واالشغال العامة

العدد: 464 
التاريخ: 25/ 12/ 2017 

تنويه

الرقم / 46
التاريخ 2018/1/3

Email: nass_comm@yahoo.com

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
مجال غالم عيل

املدير العام وكالة

القيمة التقديرية للمتر المساحةمرقمه  نوع الملكت
المربع

587/10 مق15 علي 300م2قطعة ارض سكنية1
الشرقي

60000 ستون الف 
دينار



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء انها مستمرة يف حمالتها 
م�ع  بالتع�اون  الكهربائي�ة  الطاق�ة  لرتش�يد 

الوزارات الساندة.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  امل�درس يف  مصع�ب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان ال�وزارة ماضية يف 
إجراءاتها للحد من اإلرساف يف استهالك الطاقة 
الكهربائية بوس�ائل عدة, ومنه�ا تفعيل تنفيذ 
ق�رار مجلس ال�وزراء املرقم 346 لس�نة 2017  
بتاري�خ 2017/10/31 والذي ينص عىل تأكيد 
تنفيذ قراري مجلس الوزراء املرقمني 280 لسنة 
2013 و113س�نة 2014, بشان تحديد أصناف 

األجهزة الكهربائية املسموح باستريادها«.
واض�اف »وقي�ام وزارة التخطي�ط والتع�اون 
االنمائي باب�الغ ال�ركات الفاحصة املرخصة 
ال�وزراء  مجل�س  ق�راري  يف  ماج�اء  مراع�اة 
املذكورين انفا, واعتم�اد ملصق كفاءة الطاقة 
كاح�د رشوط قبول او رفض اس�ترياد االجهزة 

الكهربائية واملكائن الصناعية«.
 وب�ني »كم�ا س�تقوم الجه�ات ذات العالق�ة 
بالتنس�يق بينه�ا والس�لطات الكمركي�ة واخذ 
ادخ�ال  من�ع  يف  دوره�ا  الفاحص�ة  الجه�ات 
واس�ترياد االجهزة الكهربائية ذات االس�تهالك 
العايل للطاقة الكهربائية,  اىل جانب قيام وزارتي 
الدف�اع والداخلي�ة وجه�از املخاب�رات الوطني 
العراق�ي والهيئ�ة العام�ة للكم�ارك بتطبي�ق 
قانون  ضبط االموال املهرب�ة واملمنوع تداولها 

يف االوسواق املحلية رقم 18 لسنة 2008«.
م�ن جهة اخرى، نظم مكت�ب االعالم واالتصال 
الحكومي يف الوزارة عدد من الندوات التثقيفية 
يف الكلي�ات وبعض املناطق حي�ث نظمت ندوة 
تثقيفية يف كلية االرساء لرح مفهوم مروع 
الراك�ة مع القط�اع الخاص عق�ود )الخدمة 

والجباي�ة( بحض�ور مع�اون العمي�د لش�ؤون 
العلمية عاش�ور حم�ود داود, ومع�اون العميد 
للش�ؤون االدارية ظافر االبراهيمي, ومستشار 

الكلي�ة عبد االل�ه الجمييل, وعدد من االس�اتذة 
والطلبة.

كم�ا نظمت ندوة تثقيفية يف جامعة بغداد كلية 

القانون وجامعة بغ�داد كلية االدارة واالقتصاد 
لرح مفه�وم م�روع الراكة م�ع القطاع 

الخاص عقود.

ونظم قسم العالقات واالعالم حمالت توعوية يف 
مدينة الصدر ضمن االس�واق الشعبية واالحياء 
الصناعية للتعريف ع�ن مروع عقود الخدمة 

والجباية وأهمية الخدمة الجديدة وانعكاساتها 
عىل واقع الكهرباء واملواطن.

وت�م تنظيم ندوة تثقيفية يف ن�ادي امانة بغداد 
املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  جامع�ة  و  الري�ايض 
واالتصاالت.وتحدث يف الندوات مندوبي الوزارة 
واملديري�ات واصح�اب العالقة مبين�ني, معنى 
الراك�ة وما هي بنوده�ا والتزامات كل طرف 
تج�اه الطرف االخر, والهدف من اتجاه الوزارة 
نحو املش�اركة والتي تاتي يف مقدمتها القضاء 
ع�ىل التج�اوزات وح�ث املواطن عىل الرتش�يد 
بش�كل تلقائي، موضح�اً ان التبذي�ر هو حالة 
مرفوضة وتنهى عنه جميع االديان الس�ماوية 
كما يف قوله تعاىل )ان املبذرين اخوان الشياطني( 
ان�ه اليح�ب  و )وكل�وا وارشب�وا وال ترسف�وا 
املرسف�ني(، لكون اله�در يف الطاقة ق�د تجاوز 
نس�بة 60%، كما تم التط�رق اىل تجربة منطقة 
زيون�ة يف الخدمة والجباي�ة باعتبارها التجربة 
االوىل  يف قطاع توزيع الكهرباء, ونجاحها ورضا 
املواطنني عنها من حيث تجهيزهم بالطاقة عىل 
مدار الساعة، مع مالئمة فاتورة االستهالك مع 
دخ�ل املواط�ن يف الظ�رف االقتص�ادي الراهن، 
كذلك ت�م توضيح اللبس الحاص�ل لدى املواطن 
التي روجت وس�ائل اإلع�الم املغرضه يف اطالق 
مفه�وم ) الخصخص�ه(, دون االلتف�ات اىل ان 
عملية الخصخصة تعني بيع مؤسسات الدولة، 
بالوق�ت ال�ذي تح�دد في�ه املش�اركة بالخدمة 
والجباي�ة فق�ط ».وأك�دوا أن التس�عرية ثابتة 
ومدعوم�ة من الدولة بنس�بة 94% وان ما يثقل 
كاهل املواط�ن هو مايس�دده للمولدات وليس 
مايس�دده لوزارة للكهرب�اء, وان هذا املروع 
ليس بخصخص�ة الكهرباء كم�ا يدعيها بعض 
املغرض�ني بل ه�و مروع رشاكة م�ع القطاع 
الخاص يف تنفيذ مروع الخدمة والجباية, وان 
مفه�وم الخصخصة هو بيع جمي�ع ممتلكات 

الدولة للقطاع الخاص.

الكهرباء تنفذ قرارات جملس الوزراء اخلاصة  برتشيد استهالك الطاقة بالتنسيق مع وزارات
نظمت عددًا من الندوات التثقيفية لشرح مفهوم مشروع الشراكة مع القطاع اخلاص
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الصناعة تبحث جماالت 
التعاون الصناعي 

واالستثامر مع تونس 
    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر الصناعة واملع�ادن محمد 
ش�ياع الس�وداني بمكتبه الرسمي سفري 
تونس لدى الع�راق أبراهيم الرزقي لبحث 
والف�رص  الصناع�ي  التع�اون  مج�االت 
االس�تثمارية املتاحة ب�ني البلدين« .وذكر 
بيان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل العراقي« 
ان »اللقاء تناول مناقش�ة السبل الكفيلة 
بتعزيز العالق�ات االقتصادي�ة والتجارية 
بني العراق وتون�س والتأكيد عىل رضورة 
تبادل الخربات واالستفادة من االمكانيات 
املتاح�ة وبم�ا يحق�ق مصلحة الش�عبني 
الشقيقني ».واكد الوزير خالل اللقاء رغبة 
ال�وزارة بتطوي�ر العالقات م�ع تونس يف 
كافة املجاالت الصناعية الس�يما يف مجال 
الصناعات الكهربائية والدوائية والتوصل 
للراك�ة واالس�تثمار م�ع  اتفاق�ات  اىل 
رشكات ال�وزارة املختصة ودعمه ملروع 
الراكة بني رشكة دياىل العامة للصناعات 
الكهربائية ورشكة سيام التونسية اضافة 
اىل نقل التجربة التونسية يف مجال استغالل 
امل�وارد الطبيعي�ة واالس�تثمار ».واضاف 
أن »الوض�ع االقتصادي يف الع�راق يواجه 
حالي�ا تحدي�ات حقيقية ما يحت�م اعادة 
النظ�ر بالسياس�ة االقتصادي�ة وحماي�ة 
قطاعي الصناع�ة والزراعة لتوفري فرص 
العم�ل وتنوي�ع مصادر الدخ�ل من خالل 
تطبيق القوانني الداعم�ة للمنتج املحيل«.

ودعا ال�ركات التونس�ية للمش�اركة يف 
املع�ارض التي س�تقام يف بغ�داد وتكثيف 
الزي�ارات مبدي�ا االس�تعداد لتقديم كافة 
التس�هيالت لل�ركات التونس�ية للعم�ل 
الس�فري  اب�دى  جانب�ه  العراق«.م�ن  يف 
التونيس رغبة الركات التونسية بالعمل 
يف الع�راق وبكاف�ة املج�االت الصناعي�ة 
والتع�اون املش�رتك بمايس�هم يف تطوي�ر 
العالقات الثنائية بني البلدين واس�تعداده 
لتش�جيع الركات ورجال االعمال للعمل 

واالستثمار داخل العراق .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت املنافذ الحدودية، عن عدم التوصل اىل اتفاق بش�أن املعابر الحدودية مع 
اقليم كردستان«.

وقال املتحدث باس�م هيئة املنافذ الحدودية العقيد محمد الش�وييل يف ترصيح 
صحفي اطلعت عليه »املستقبل العراقي«، انه »لم يتم التوصل اىل اتفاق بشأن 
املعاب�ر الحدودي�ة مع اقليم كردس�تان«، مبين�اً ان«هيئة املناف�ذ لديها فريق 
مخت�ص وبانتظ�ار التوصل التف�اق بني الحكوم�ة االتحادي�ة وحكومة اقليم 

كردستان عن آلية ادارة املنافذ«.
واض�اف الش�وييل، ان »املناف�ذ الحدودية لديها االس�تعداد الكامل الس�تالمها 
باق�رب وقت«، الفت�ا اىل، ان«الهيئة تواصل جهودها يف كاف�ة املنافذ الحدودية 
االخرى بعد فتح منفذ طريبيل مع االردن الذي ساهم بتعزيز الحركة التجارية 

وزيادة االرباح«.
يذكر ان املتحدث باس�م حكومة اقليم كردس�تان، س�فني دزئي، نفى موافقة 

االقليم عىل تسليم املعابر الحدودية لبغداد.

العمل: تسجيل اكثر من »10« آالف اصابة خالل 2017
    بغداد / المستقبل العراقي

العم�ل والش�ؤون  اعلن�ت وزارة 
االجتماعي�ة ع�ن »تس�جيل اكثر 
م�ن ع�رة آالف اصاب�ة عمل يف 
قطاع�ات العمل الع�ام والخاص 
بمحافظات العراق كافة عدا اقليم 

كردستان خالل العام 2017«.
 وقال مدي�ر عام املرك�ز الوطني 
للصحة والسالمة املهنية يف وزارة 
العم�ل عمار عبد الواح�د يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»املرك�ز الوطني تمك�ن من رصد 
وتسجيل اصابات العمل من خالل 
برنامج اعد خصيصا لهذا الغرض 
من قبل قس�م املعلومات يف املركز 

الصح�ة،  وزارة  م�ع  بالتنس�يق 
مش�ريا اىل ان النتائج ظهرت بعد 
اج�راء الفرز والتحلي�ل واالدخال 
حس�ب نوع االصابات لقطاعات 

العمل«.
 واض�اف ان »مجم�وع االصابات 
املس�جلة خ�الل ع�ام 2017 بلغ 
وت�م  عم�ل  اصاب�ة   )10770(
تصنيفه�ا حس�ب نوع الوس�يلة 
 )669( منه�ا  لالصاب�ة  املس�بب 
و)378(  آالت  بواس�طة  اصاب�ة 
بواس�طة ادوات العم�ل و)442( 
ان�زالق  او  ع�ن طري�ق س�قوط 
و)104( بواسطة سقوط االشياء 
واملعدات و)42( اصابة عن طريق 
م�واد كيمياوي�ة و)62( اصاب�ة 

بصعق�ة كهربائي�ة ، فض�ال عن 
)73( اصاب�ة من خ�الل الحرائق 
واالنهيارات«. واوضح عبد الواحد 
ان »اعىل نسبة لالصابات سجلت 
يف محافظ�ة بابل بواق�ع )572( 
 ، االن�واع  اصاب�ة ع�ىل مختل�ف 
الفتا اىل ان بيان نس�ب االصابات 
وانواعه�ا هو تنبي�ه عن خطورة 
بعض االعمال ونتيجة لعدم اتباع 
طرق ووس�ائل الوقاية واجراءات 
الصحة والس�المة املهنية ، مبينا 
ان اغل�ب بيئ�ات العم�ل تفتق�ر 
لروط الس�المة، فضال عن قلة 
الوعي به�ذا الجانب للحفاظ عىل 
صح�ة وحي�اة العامل�ني يف تل�ك 

املواقع وسالمتهم.

الزراعة تصدر توضيحًا بشأن دخول 
»فراولة مرسطنة« اىل العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

قلل�ت وزارة الزراع�ة من االنباء الت�ي تحدثت عن دخول فراولة مس�طرنة اىل 
البالد، مبينة ان ذلك بني عىل معلومات غري علمية«.

وق�ال املتحدث باس�م وزارة الزراع�ة حميد النايف يف حديث تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، »ما اثري يف وسائل االعالم بشأن الفراولة املرسطنة الداخلة اىل العراق 
غري مؤك�د من جهة صحية، وانما بني عىل دراس�ات اجنبية بخصوص وجود 

اثار مبيدات يف الفراولة«.
وبني أن »عملية االسترياد تتم وفق ضوابط مشددة منها يجب ان يكون باجازة 
اس�ترياد معززة بش�هادة صحية م�ن االصابة باالفات والح�رات، فضال عن 
نقل الفراولة بوس�ائط نقل مربدة من البلد املستورد منه، كذلك وجود محاجر 

زراعية تؤكد سالمة املستورد عند املنافذ الحدودية.
وق�ال ان ال�وزارة »اهتمت بزيادة املس�احات املزروعة م�ن الفراولة من خالل 
البي�وت البالس�تيكية وابدت دعمه�ا لتحس�ني انتاجها كما ونوع�ا من خالل 
توجيه دائرة البس�تنة و االرشاد الزراعي بتبني وارش�اد املزارعني اىل التقانات 
الحديثة وباس�تخدام البيوت البالستيكية، فضال عن طريقة التسميد التي تتم 
باس�تخدام املواد العضوية وبقايا الش�لب من اجل زيادة االنتاج و س�د حاجة 

االسواق املحلية«.
واش�ار اىل »انتش�ار زراعة الفراولة يف مناطق واس�عة من البالد وخصوصاً يف 
محافظات النجف االرشف وكربالء املقدس�ة وواس�ط، بهدف تغطية الس�وق 
باإلنت�اج املحيل ال�ذي يعد أكثر أمان�ًا واطمئناناً عىل صحة املس�تهلك ، منوها 
اىل ان انت�اج هذا املحص�ول يغطي حوايل من60% اىل 70 % من حاجة االس�واق 
املحلية وما يس�مح بأس�ترياده يك�ون بتقنني وبكميات قليل�ة مقارنًة بوفرة 
املنتج املحيل ملحصول الفراولة. من اجل حماية املنتج املحيل وصوال اىل االكتفاء 

الذاتي.

املنافذ احلدودية تعلن عدم التوصل
اىل اتفاق مع كردستان بشأن املعابر

التجارة: مواصلة استالم الشلب من املسوقني وجتهيز نازحي حمافظة االنبار بحصص الرز
   بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف  اعلن�ت الرك�ة 
وزارة التج�ارة عن مواصلتها اس�تالم الش�لب 
نازح�ي  تجهي�ز  ع�ن  فض�ال  املس�وقني  م�ن 
محافظ�ة االنبار بحصص جديدة من مادة الرز 

الفيتنامي.
واضاف مدير عام الركة هيثم جميل الخشايل 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان املراكز 
واصل�ت  الديواني�ة  محافظ�ة  يف  التس�ويقية 
استالم محصول الشلب من الفالحني واملسوقني 
للموس�م التس�ويقي الح�ايل حي�ث تج�اوزت 
الكميات املس�تلمة )20( ال�ف طن توزعت عىل 
سايلو ش�لب الش�امية بكمية بلغت )19218( 

طن وس�ايلو ش�لب الديوانية بكمية )728( طن ومركز 
تسويق االمني بكمية ) 182( طن«.

واوض�ح ان »فرع الركة يف محافظة بابل قام بتجهيز 

نازحي محافظ�ة االنبار بمادة الرز حيث بلغت 
الكمي�ة املجه�زة )48( ط�ن وضم�ن الحص�ة 
التموينية حيث تم توزيعها عىل العوائل النازحة 
املتواجدة يف املحافظة وحسب البينات الخاصة 
بتل�ك العوائل كما ب�ارش الفرع ايضا باس�تالم 
وتجهي�ز الرز الفيتنامي والرز املحيل اىل الوكالء 
ضم�ن الحص�ة التموينية حيث بلغ�ت الكمية 

املجهزة )6136(  طن«.
وعىل ذات السياق اشار الخشايل ان »مجرشة ابو 
صخ�ري الحكومية يف محافظ�ة النجف االرشف 
بارشت بتصنيع الش�لب العنرب املنتج هذا العام 
لغ�رض توزيعه ضمن البطاق�ة التموينية كما 
قامت املجرشة ايضا بتصنيع كميات من شلب 
الياس�مني والفرات املحول للمجرشة حيث بلغ 

اجمايل ماتم تصنيعه )1401( طن.

مرصف الرافدين يعلن قبوله اهليكل املسقف بمنح قرض »٥0« مليونًا لبناء دار

استبدال تربة مرشوع مطار كربالء بمساحة 1٥0 ألف مرت

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين ع�ن »قبول الهيكل املس�قف يف 
منح قرض 50 مليون دين�ار للمواطنني ألغراض البناء 

يف قطعة ارض ال تقل مساحتها عن 50 مرتا«.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي«، انه »لغ�رض التخفيف عن كاه�ل املواطنني 
وتبس�يط إج�راءات منح الق�رض تقرر قب�ول الهيكل 
املس�قف للطاب�ق الثاني واالختصار ع�ىل منحه الدفعة 

الثانية والثالثة فقط«.
وأضاف البي�ان انه »تقرر قب�ول قطعة ارض من 
ال�دار الذي تم هدمه مع بقاء جن�س العقار ) دار 
س�كن ( وبع�د وص�ول مرحل�ة البن�اء اىل مرحلة 
الرباط وإجراء الكش�ف من قبل لجنة الكشف عن 

قطعة األرض«.
وأكد البيان ع�ىل »رضورة وصول ذلك اإلجراء من 
مرحل�ة البناء اىل إكمال الرب�اط واالعتذار عن اقل 

من ذلك.

   كربالء / المستقبل العراقي

أنج�زت إدارة مروع مط�ار كربالء 
الدويل عملية استبدال قرابة 150 ألف 
مرت مكعب من الرتبة الجبسية بأخرى 
مطابق�ة للمواصفات الهندس�ية من 
تحت املنشآت الدائمة للحقل الجوي، 
وذلك بعد تطبيق املشورة التي قدمتها 

الجهة االستشارية يف املروع.
تلق�ت  املط�ار  الع�الم  بي�ان  ونق�ل 
»املس�تقبل العراقي«، نسخة منه عن 
مدي�ر عام امل�روع املهندس غوردن 
داونز قول�ه انه »وعىل غ�رار املناطق 
األخ�رى يف العراق، تضمن�ت الرتبة يف 
موق�ع املط�ار مناط�ق ذات محتوى 
جب�يس ع�ال، وق�د أوىص املستش�ار 

الجهة التنفيذية إىل تحسني الرتبة عن 
طريق إس�تبدالها من تحت املنش�آت 
الدائم�ة للحق�ل الج�وي، والت�ي من 
أهمه�ا املدرج والتاك�يس وي وموقف 

الطائرات«.
وأض�اف ان�ه »ولح�ل املش�اكل التي 
يمك�ن أن تواجهه�ا الرتبة يف مروع 
املطار أج�رت الجهة االستش�ارية يف 

امل�روع اختب�ارات للرتبة واس�تنادا 
إىل نتائ�ج االختب�ار، وجه�ت املقاول 
إىل إجراء تحس�ينات يف الرتبة لضمان 

جودة العمل«.
وأش�ار البيان اىل ان »األعمال الرتابية 
املنجزة يف املروع بلغت 5 مليون مرت 
مكعب اشتملت عىل، القص والتسوية 

والردم والحدل الهنديس واالستبدال.
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ست أمنيات يف 2018
          ديفيد الينهارت

أتوق�ع أن ينظر املؤرخون إىل عام 2017 
مس�تقبالً باعتب�اره أح�د أع�وام زم�ن 
الس�لم األحلك يف تاريخ الواليات املتحدة، 
ع�ام تكبد فيه�ا نفوذ الوالي�ات املتحدة 
العاملي خس�ائر معتربة، واس�تخدم فيه 
الكونج�رس صالحيات�ه الكب�رة إلغناء 
املتفحص�ة  النظ�رة  أن  األغني�اء. غ�ر 
للتاري�خ األمركي تقدم مع ذلك أس�باباً 
للتف�اؤل. فنح�ن، ع�ادة، نع�رف كي�ف 
نخ�رج من فرتاتنا األحل�ك. وعىل أمل أن 
يش�ّكل 2018 بداي�ة نقط�ة تحول عىل 
األق�ل، أق�ّدم يف ما ي�ي 6 أمني�ات للعام 

الجديد.

حك�م  يدعم�ون  الجمهوري�ون   -1
القان�ون. املش�كلة األكثر إلحاح�اً التي 
تواجهه�ا الواليات املتح�دة هي إمكانية 
قيام الرئيس بعرقلة تحقيق يف الس�لوك 
غر القانوني لبعض مس�اعديه، وربما 
س�لوكه أيضاً. ومن الواضح أن الرئيس 
ترامب يريد فعل ذلك، حيث يقوم حلفاؤه 
بمحاوالت لتشويه سمعة روبرت مويلر 
رغ�م كون�ه جمهوري�اً، ومدي�راً ناجحاً 
ملكت�ب التحقيقات الفدرايل، وعس�كرياً 
موشحاً بأوس�مة ويتابع املس�ائل التي 
ته�م املصلح�ة الوطنية، وم�ن ذلك: هل 
لقوة أجنبية معادية تأثر عىل مسؤولني 
أمركيني؟ وهل استخدم الرئيس أساليب 

غر قانونية يف حملته؟

الجمهوريون يف الكونجرس يستطيعون 
الحرص عىل حصول الب�الد عىل أجوبة، 
ب�أي  الس�ماح  رف�ض  ويس�تطيعون 
عرقل�ة لتحقي�ق مويلر، مث�ل إقالته أو 
إقال�ة رئيس�ه، نائ�ب وزير الع�دل رود 
روزنشتاين. فإذا حاول ترامب التدخل يف 
املوضوع، يستطيع زمالؤه الجمهوريون 
أن يقولوا له إن رئاسته ستنتهي فعلياً.

2- كوريا تتجنب الحرب. إن خطر حرب 
مدم�رة حقيق�ي، لكن املؤرش املش�جع 
هو أن�ه رغ�م كل نرجس�ية »كيم جون 
أون« ونزقه، فإنه يت�رف عموماً عىل 
نح�و يخ�دم مصلحت�ه الذاتي�ة. وهذه 
الرباغماتي�ة تعن�ي أن االحت�واء ممكن، 
ألن الحرب قد تقيض عىل نظامه. وهناك 

أمل يف أن تكون الرؤوس الرزينة يف إدارة 
ترامب هي من يحدد السياسات.

3- العال�م يزداد تحس�ناً. ق�د يكون من 
الصعب تصديق ذلك يف الواليات املتحدة، 
لك�ن 2017 كان أفضل ع�ام يف التاريخ، 
م�ن حي�ث رخ�اء البرشي�ة ورفاهيتها 
بش�كل عام. فالناس لم يس�بق لهم أبداً 
أن عاشوا بمثل هذا الطول، وبمثل هذه 
الجودة، وبمثل هذه الحرية. وقد سألُت 
تش�ارلز كيني، مؤلف كتاب »التحسن« 
حول الرخاء العاملي، عما ينبغي أن نأمله 
يف 2018، فشملت إجاباته: نراً نهائياً 
يف املعارك ضد ش�لل األطف�ال و»الدودة 
الغينية«، ومنع حدوث املجاعة يف جنوب 
الس�ودان، وتقدماً بخص�وص لقاحات 

املالريا وفروس »إتش آي يف«، إضافة إىل 
استمرار الدعم األمركي للعالجات.

4- العل�م يفوق السياس�ة رسعة. ففي 
الكف�اح ض�د ارتف�اع مس�توى البحار 
الجف�اف،  واس�تفحال  واملحيط�ات، 
وارتفاع ح�رارة كوك�ب األرض، تحاول 
إدارة ترام�ب جع�ل األم�ور أكثر س�وءاً 
بالنس�بة لألجيال املقبلة، وهو ما يعني 
أنه ينبغي أن نعلّق آمالنا عىل أش�خاص 
ثم�ة  ولك�ن  أخ�رى.  وأش�ياء  آخري�ن 
أمنيات مناخية واقعي�ة ل�2018. وآمل 
أن ي�زداد قل�ق الجمه�ور، وأن تواص�ل 
تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
البطاري�ات  تصب�ح  وأن  االنخف�اض، 
أرخ�ص وأق�وى. كم�ا آم�ل أن ي�رشع 

األمركيون يف تخصيص أكثر من 2% من 
أموالنا الخرية لتغر املناخ.

5- الديمقراطية تزدهر. كانت السلطوية 
يف تصاعد عام 2016 عرب كل من أوروبا 
والواليات املتحدة، وكان رد فعل الحركات 
الديمقراطي�ة الصغرة ملمحاً رئيس�ياً 
يف  فالش�عبويون   .2017 مالم�ح  م�ن 
فرنسا والنمسا وهولندا عانوا جميعهم 
م�ن إحباطات. وهنا يف الواليات املتحدة، 
أدت املقاوم�ة إىل انتكاس�ات انتخابي�ة 
لرتامب وس�اعدت يف الحفاظ عىل رعاية 
صحية محرتم�ة ملاليني األمركيني. لكن 
تصاعد الس�لطوية يظل تهديداً رئيسياً، 
وسيتعني عىل املدافعني عن الديمقراطية 

حشد طاقة أكرب ل�2018.

ترتف�ع  أن  أتمن�ى  أمني�ة خاص�ة:   -6
نسبة املش�اركة يف انتخاباتنا النصفية. 
فق�د بلغ�ت 42% فق�ط يف االنتخاب�ات 
النصفية األخ�رة )2014(، مقارنة مع 
أكث�ر م�ن 60% يف االنتخابات الرئاس�ية 
األخرة، وهذا ليس أمراً صحياً. ومن بني 
املجموعات التي لديها فرص وإمكانيات 
أك�رب لزي�ادة تأثرها الس�يايس فئة من 
ترتاوح أعمارهم بني 18 و24 عاماً )%17 
م�ن املش�اركة يف 2014(، اآلس�يويون 
واألمركي�ون )27%(، والالتينيون )%27 
أيضاً(. وأختم بنربة تفاؤل: آمل أن تجدوا 
جميعاً طرقاً للفرار من زمننا الس�يايس 
املرهق، إضافة إىل تكنولوجياتنا الرقمية 

املستهلكة جداً للوقت والتمتع بالحياة.

االحتكار.. إرضار بالعامل
          نوح سميث

الج�دل االقتص�ادي منش�غل بش�دة بتأث�رات االحت�كار. 
واالقتصادي�ون ب�دأوا يس�ألون م�ا إذا كان�ت زي�ادة تركيز 
الصناعات تعطل نمو اإلنتاجية وتقلص االستثمارات يف رأس 
املال، وتخنق املس�تثمرين املحتملني، وترفع أسعار املنتجات 
للمستهلك، وتقلص نصيب العمال من الدخل القومي؟ وهذا 
جه�د جي�د ومهم. لك�ن رغم تركي�ز االنتباه عىل املس�توى 
الصناع�ي، ال يوجد ما يكفي م�ن الرتكيز عىل الجانب اآلخر 
من مش�كلة االحتكار، وهو أس�واق العمل املحلية.االحتكار 
يعن�ي أن رشكة واح�دة تبيع للم�رء املنتج�ات أو الخدمات 
أو كالهما، لذلك فهي تس�تطيع رفع األس�عار. لكن حتى لو 
حدث هذا، فإن التأثر لن يكون ش�ديد القسوة. وبالنظر إىل 
التوجه العام، نجد أن أسعار البضائع االستهالكية انخفضت 
بصفة عامة. بينما ارتفعت أس�عار البضائع األساسية مثل 
الغذاء واإلس�كان والنقل قليال فحس�ب. والواقع أن الرعاية 
الصحي�ة والتعلي�م هم�ا ما يح�رك التضخم. لكن املش�كلة 
الحقيقية هي بطء نمو الرواتب يف السنوات القليلة املاضية.

وينت�اب االقتصاديون وصناع القرار الس�يايس القلق من أن 

ُيلهي االلتف�ات إىل تركيز الصناعات واألس�عار التي تحصل 
عليه�ا الرشكات من املس�تهلكني عن االنتب�اه لألجور التي 
يتقاضاها عمال هذه الرشكات. فاألس�عار املرتفعة لتذاكر 
الطران وحزم اإلنرتن�ت العريضة تثر الضيق، لكن تقليص 
األج�ور الحقيقي�ة مدم�ر خاص�ة للطبقة العامل�ة. ونحن 
نحتاج إىل التفكر يف االحتكارات وإىل التفكر يف الحاالت التي 
يوج�د فيها صاحب عم�ل واحد أو عدد صغ�ر من أصحاب 
األعم�ال يف املدينة. فليس م�ن الالزم أن تكون الرشكة كبرة 
عاملي�ًا، كي تك�ون مهيمن�ة محلياً ب�ل قد يتمث�ل االحتكار 
يف وج�ود ف�رع ملتاج�ر »وول م�ارت« وقد يتمث�ل يف مصنع 
مستقل لتقطيع األخشاب أو منجم للفحم أو مزرعة إلنتاج 
األلبان.والسؤال هنا: إذا خفض صاحب عمل مهيمن محلياً 
األج�ور، فلماذا ال يغ�ادره العمال ببس�اطة؟ ربما يكونون 
مرتبط�ني عاطفياً بمنازله�م. وربما ال تك�ون لديهم أموال 
تكف�ي لالنتقال أو يفتقرون إىل الش�بكات التي تس�مح لهم 
بالعثور عىل عمل واالستقرار يف موقع قريب.. وهذا يجعلهم 
عىل األرج�ح أكثر عرضة لتقليص األج�ور من قبل أصحاب 
العمل الذين يس�يطرون عىل السوق املحلية.وتشر دراسات 
تحليلي�ة إىل أن أصح�اب العم�ل من ه�ذا النم�ط يقلصون 

بالفع�ل أجور العمال. وهذا يتس�ق مع مقول�ة إن أصحاب 
األعم�ال املهيمن�ني يس�تغلون نفوذهم يف الس�وق، لخفض 
األج�ور يف املناطق التي ال يكون فيها للعمال خيارات كثرة. 
وقد تكون هناك تفسرات أخرى، منها أن املدن التي بها عدد 
قلي�ل من أصحاب العمل تنخف�ض فيها األجور عموماً. وقد 
توصل الباحثون أيضاً إىل أن املهن التي يطلبها عدد قليل من 
أصحاب العمل عىل املس�توى القومي تكون رواتبها أقل من 
الوظائف األخرى يف منطقة ما.وإذا كان االندماج يقلص فعال 
األجور بتقليص فرص العمل فهذا يمثل دليالً كافياً وأساساً 
صلباً لتتخذ الحكومة إجراءات. ولحس�ن الحظ هناك بعض 
السياسيني يتحركون بالفعل. فقد تقدم كيث إليسون عضو 
مجلس النواب عن والية مينس�يوتا بمرشوع قانون يس�عى 
إىل إج�راء إعادة نظر س�نوية يف عمليات االندم�اج الكبرة. 
وم�رشوع القانون الذي تقدم به إليس�ون لن يحلل فقط ما 
إذا كانت عمليات االندماج أدت إىل زيادة األسعار أو خفضها 
بل أيض�اً تأثرها عىل األج�ور واالقتصاد املحي. وإليس�ون 
ليس وحده يف هذا املس�عى، بل هن�اك تجمع كامل ملكافحة 
االحتكار يتش�كل يف مجلس الن�واب. لقد انتبهت البالد أخراً 

ملخاطر قوة السوق.

حظوظ »الديمقراطيني« يف االنتخابات النصفية
          ألبرت هانت

بالنس�بة  مش�جعة  غ�ر  االنتخابي�ة  الخريط�ة 
ل�»الديمقراطي�ني«، خاصة ما يتعل�ق بأعضاء مجلس 
الش�يوخ؛ إذ عليه�م الدف�اع ع�ن 26 مقع�داً، يف مقابل 

ثمانية فقط بالنسبة ل�»الجمهوريني«
كل االنتخابات الوطنية التي تش�هدها الواليات املتحدة 
توص�ف باملهم�ة؛ ولكن مما ال ش�ك في�ه أن انتخابات 
2018 النصفية س�تكون حاسمة وبالغة األهمية. فإذا 
فاز »الديمقراطيون« بأحد فرعي الكونجرس عىل األقل، 
ستكون ثمة تساؤالت حول إدارة الرئيس دونالد ترامب 
الت�ي تواج�ه تحديات أخالقي�ة إضافة إىل ش�بح تقييد 
األعمال الرئاس�ية. أم�ا إذا تمك�ن »الجمهوريون« من 
الحفاظ عىل س�يطرة كاملة ع�ىل الكونجرس، فتوقعوا 
تج�دد الهجم�ات ع�ىل قان�ون »أوباماك�ر«، وجهوداً 
لخف�ض »ميدي-ك�ر« والضمان االجتماع�ي، وتعيني 
ق�اض أو قاضيني آخرين من الجن�اح اليميني املحافظ 

يف املحكمة العليا.
وع�ىل القدر نفس�ه م�ن األهمية س�تكون الس�باقات 
الترشيعي�ة ع�ىل صعيد الوالي�ات وانتخاب�ات حاكمية 
الً  الوالي�ات. وه�ذه االنتخاب�ات إما س�تلعب دوراً مكمِّ
للسياس�ات الوطنية أو س�رتوم الرد عليها، كما ستعّبد 
الطريق إلعادة تقس�يم الدوائر االنتخابية تبعاً إلحصاء 
2020. وم�ع بداية الس�نة الجديد، إليك�م نظرة عىل ما 
يبدو عليه الوضع:ومعظم اس�تطالعات الرأي تشر إىل 
أن »الديمقراطي�ني« س�يحصلون عىل 24 مقع�داً التي 
يحتاجونه�ا لبس�ط س�يطرتهم. ويف هذا الص�دد، لفت 
انتباه�ي بش�كل خاص تقيي�م »مارك ج�رش«، الذي 
يرصد س�باقات مجلس النواب لصالح »الديمقراطيني« 
من�ذ 40 عاماً، ويحظ�ى بالتقدير واالح�رتام لرصانته، 
وحذره حيث قال يف مقابلة معه األس�بوع املايض: »إن 
حظوظنا قوية ج�داً«، مضيفاً:»الرق�م 24 ليس صعباً 

جداً«.
»الديمقراطي�ون« يب�دؤون انتخابات هذه الس�نة مع 
أفضلية يف الس�باقات ع�ىل ال�14 مقعداً التي يس�يطر 
عليه�ا »الجمهوري�ون« يف »والي�ات زرق�اء« ج�داً )أي 
واليات تميل تاريخياً إىل الديمقراطيني( مثل كاليفورنيا 
ونيوي�ورك ونيوجريس. ويتوقع�ون أن يفوزوا بمعظم 
ه�ذه املقاع�د. فف�ي والي�ة آي�وا، ع�ىل س�بيل املثال، 
أظهر اس�تطالع رأي آي�وا املوثوق الش�هر املايض تقدم 
»الديمقراطيني« عىل املرشحنينْ »الجمهوريني« املنتهية 
واليتهم�ا، بهام�ش ضخم يف أحدهما، ب�ل يمكن القول 
إنه يف حال اكتسحت املوجة الزرقاء الناخبني، يستطيع 
»الديمقراطيون« الفوز بمقاعد أكثر، بما يف ذلك املقاعد 
»الجمهورية«، التي يفرتض أنها آمنة يف واليات مختلفة 

مثل فلوريدا ويوتا وميشيجن وفرجينيا.
»الجمهوري�ون« يتوقع�ون خس�ارة بع�ض املقاع�د، 

ولكنهم يعتقدون أنهم س�يحافظون عىل أغلبية ضئيلة 
بفضل مرش�حني أقوي�اء انتهت والياته�م والكثر من 
املال. كما يتوقعون الفوز بعدد من املقاعد التي يسيطر 
عليها ديمقراطيون يف واليات »بنفس�جية« )أي واليات 
ال يهيم�ن عليه حزب معني وتتأرجح بني الديمقراطيني 
والجمهوريني( منقسمة سياسياً مثل مينيسوتا.وتبدو 
الخريطة االنتخابية غر مشجعة بالنسبة للديمقراطيني 
يف م�ا يتعل�ق بأعض�اء مجل�س الش�يوخ؛ إذ عليه�م 
الدفاع ع�ن 26 مقعداً، يف مقابل ثمانية فقط بالنس�بة 
للجمهوريني. ومن أجل السيطرة عىل املجلس، سيتعني 
ع�ىل »الديمقراطيني« الحصول ع�ىل مقعدين جديدين. 
يف الوقت الراهن، يواجه س�تة مرشحني »ديمقراطيني« 
انتهت والياتهم تحديات صعبة، وإننْ كان اثنان منهم – 
جون تيس�رت عن والية مونتانا وجون مانشن عن والية 
ويس�ت فرجينيا – يبدوان يف حال�ة جيدة. وهناك ثالثة 
مقاعد »جمهوري�ة« يبدو أنها س�تكون محل تنافس، 
ولك�ن »الديمقراطيني« يعتق�دون أن مقع�داً آخر عىل 
األقل سيكون محل تنافس أيضاً، إما ألن منافساً يمينياً 
مدعوم�اً من جناح س�تيف بان�ون )مستش�ار دونالد 
ترامب السابق( يف الحزب »الجمهوري« سيهزم مرشحاً 
آمناً انتهت واليته، أو نظراً ملفاجأة يف تكس�اس أو والية 

أخرى رسيعة التغر الديموغرايف.
غر أنه حتى يف حال صّبت كل هذه العوامل يف مصلحة 
الديمقراطيني، فإنهم س�يظلون مع ذلك يف وضع سيئ 
نس�بياً؛ ذلك أنه س�يتعني عليه�م الف�وز يف ثمانية من 
الس�باقات التنافسية العرشة – وجميعها ما عدا واحداً 
)س�باق نيفادا( - تقع يف والي�ات فاز فيها ترامب العام 
املايض. ع�ىل أن الوالي�ة التي يجب ع�ىل الديمقراطيني 
الف�وز فيها، والتي ليس لهم فيها خيار آخر غر الفوز، 
ه�ي تينييس، التي م�ن املتوقع أن يش�ّكل فيها الحاكم 
السابق »فيل بريدسن« منافسة قوية يف والية جمهورية 
ج�داً. وم�ن جانبهم، س�يكون »الجمهوري�ون« قلقني 
ومتوتري�ن إننْ لم يس�تطيعوا إزاحة الس�يناتورة »كلر 
ماكس�كل« عن مقعده�ا يف والية ميس�وي، التي تميل 
إىل »الجمهوري�ني« عادة.وهناك 35 منصب حاكم والية 
للتناف�س يف هذه االنتخابات، يس�يطر »الجمهوريون« 
ع�ىل 26 منه�ا، بينما يس�يطر ع�ىل منص�ب واحد، يف 
أالس�كا، حاكم مستقل. وبالنس�بة ل�»الديمقراطيني«، 
هن�اك الوالي�ات الخم�س الكب�رة: أوهاي�و، وفلوريدا، 
وميش�يجن، وويسكونس�ن، وبنس�لفانيا. وجميعه�ا 
توجد اآلن يف أيدي »الجمهوريني« باس�تثناء بنسلفانيا. 
وما سيحدث يف هذه الواليات يمكن أن يؤثر عىل الحياة 
السياسة الوطنية ألسباب متعددة، من بينها حقيقة أن 
كل ه�ذه الواليات مثلت س�احات معركة يف االنتخابات 
الرئاس�ية األخرة؛ ولكن العام�ل األكرب ربما هو التأثر 
الذي سيكون لها عىل إعادة رسم الدوائر االنتخابية بعد 

إحصاء 2020.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد / 3479/ش/2017

التاريخ : 2018/1/3 
اعالن

اىل املدعى عليه )عبد الكريم علك عبود(
ق�د اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابي�ا بحق�ك 
بالدعوى املرقمة اعاله بتاريخ 2017/12/25 يقيض 
بال�زام املدع�ى عليه عب�د الكريم علك عبود بتس�ليم 
القارصي�ن كل من مجتبى ومرتىض اوالد عبد الكريم 
علك اىل والدتهما املدعية حياة قاس�م محيس�ن قابال 
لالع�رتاض والتمييز وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة ابي صخر 
وتأيي�د املجل�س البل�دي ملناط�ق ج�ر كرم�ة عي 
بتاريخ 2017/12/28 تقرر تبليغك بواس�طة النرش 
يف صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك الحق االعرتاض 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

الدرجة القطعية 
القايض

نوري قادر حنون املالكي 

فقدان هوية
فقدت هوية نقابة املهندسني الصادرة بأسم ) صالح 
زهر الدي�ن صالح( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان هوية
فقدت هوية غرفة تجارة بأسم )رافد مصطفى فيصل 

( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية
فقدت هوية غرفة تجارة بأسم )رياض شنته حطاب 

( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية
فقدت هوي�ة غرفة تجارة بأس�م )احمد طه يارس ( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب�ة )زينب عب�د الغف�ار طالب( 
الصادرة من املعهد التقني الطبي قس�م الصيدلة عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد/ 44
التاريخ: 2018/1/3

نرش اعالن
قدم املس�تدعي )يوس�ف صالح عبد( طلب 
اىل ه�ذه املحكمة تطلب في�ه اصدار حجر 
وقيموم�ة البن�ه املفق�ود )دح�ام يوس�ف 
صال�ح( والذي فق�د بتاري�خ 2014/4/6 
علي�ه واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين 
قررت املحكمة نرشه بصحيفتني محليتني 
لغ�رض التثبت من حي�اة املفق�ود .... مع 

التقدير
القايض أنور جاسم حسني

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 ق�دم املواط�ن )خال�د فاضل ي�ارس( طلبا 
يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله )الزهري( 
بدال من الفراغ واستنادا اىل احكام املاده 24 
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 
2016 املع�دل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجريدة الرس�مية فمن لديه حق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل ع�رشة ايام 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 قدم املواطن )عادل منهل عبدالهادي( طلبا 
يروم فيه تس�جيل لقب�ه وجعله )الغانمي( 
بدال من الفراغ واستنادا اىل احكام املاده 24 
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 
2016 املع�دل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجريدة الرس�مية فمن لديه حق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل ع�رشة ايام 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

فقدان
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة 
م�ن  الص�ادرة   )25-00080138  (
إعدادية البتول املسائية للبنات بتاريخ 
 )71( الع�دد  ذات    2017/11/13
املعنون�ة إىل إدارة ثانوي�ة الصالح�ات 
للبن�ات باس�م ) هاج�ر فاي�ق نج�م ( 
ع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار 

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة ) 
00249582-25( الص�ادرة من ثانوية 
ميسلون للبنات بتاريخ 2017/11/21 
املعنون�ة إىل إعدادي�ة البتول املس�ائية 
للبنات باس�م ) حنني عزي�ز ابراهيم ( 
ع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد/ 39
التاريخ: 2018/1/3

نرش اعالن
قدم املس�تدعية )غادة احمد حس�ني( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه 
اصدار حجر وقيمومة لزوجها املفقود 
)عبد املنعم إبراهيم حسني( والذي فقد 
بتاري�خ 2014/9/17 عليه واس�تنادا 
ق�ررت  القارصي�ن  رعاي�ة  لقان�ون 
املحكمة ن�رشه بصحيفت�ني محليتني 
لغرض التثبت من حياة املفقود .... مع 

التقدير
القايض
أنور جاسم حسني

فقدان
فقدت هوية الصادرة من معهد التدريب النفطي بأس�م )فرقد توفيق عبد الهادي( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من املعهد التقني يف البرة باسم )ثامر فرحان ثامر( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الرابعة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2017/601
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الرابعة
2 � اسم املشتكي : الحق العام

3 � اسم املتهم الغائب : ر.ع كرار عدنان منعم يارس الجابري
4 � رقم الدعوى : 2017/601

5 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/12/10
6 � تاريخ الحكم : 2017/5/10

7 � املادة القانونية : 5 من ق.ع. د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
8  � خالصة الحكم : ايقاف االجراءات القانونية وقفا نهائيا عن التهمة املس�نده اليه وفق 
احكام املادة )5( من )ق.ع.د( رقم )14( لسنة )2008( عن غيابه للفرتة من 2015/12/10 
ولغاي�ة صدور العفو العام بتاريخ 2016/8/25 لش�مول فعله بقان�ون العفو العام رقم 
)27( لس�نة 2016 واملبلغ الينا بكتاب وزارة الداخلية / مكتب الوزير بالعدد د.ق/ 30043 
يف 2016/9/28 والتعليم�ات املبلغه الينا بكت�اب وزارة الداخلية /الدائرة القانونية بالعدد 
21630 القس�م )د( يف 2016/9/27 وحسب قرار محكمة تمييز قوى االمن الداخي املرقم 

)2017/212( يف 2017/4/26
9  � تعدي�ل م�ادة االحالة من املادة )5( اىل املادة )5/اوال( من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل استنادا الحكام املادة 31 من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
10 � الحبس الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام املادة )5/اوال( من ق � ع � د رقم 

)14( لسنة 2008 املعدل 
اس�تنادا الحكام املواد ) 61/اوال( و )69/اوال( من ق � أ � د رقم )17( لس�نة 2008 لغيابه 

من بعد تاريخ صدور قانون العفو العام بتاريخ 2016/8/26 ولحد االن
11 � طرده من الخدمة يف قوى االمن استنادا الحكام املادة )38/ثانيا( من ق � ع � د رقم 
)14( لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة )89/اوال( من ق � أ 

� د رقم )17( لسنة 2008  
12 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني االخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة )69/ثانيا 

وثالثا( من ق � أ � د رقم 17 لسنة 2008
13 � االخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة )69/ثانيا وثالثا(  من )ق � أ د( رقم 

)17( لسنة 2008
14 � قرارا غيابيا مجددا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة )60/سادسا( من ق � 
أ � د رقم )17( لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة )71/ثانيا( و 

74/اوال من نفس القانون وافهم بتاريخ 2017/5/10
اللواء الحقوقي 
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة

فقدان
فقدت التريحة املرقمة ) 862/ص( الصادرة من كمرك 
املنطقة الجنوبية يف 2017/12/5 بأسم )رشكة برتوجيت 

املرية ( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية الطالبة )زينب فرح�ان ذياب( الصادرة من 
املعه�د التقن�ي البرة عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة: 3/44486 ميالد
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف /امليالد

الجنس : دار 
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الطابق:
رقم الشقة :

املساحة : 200م2
املش�تمالت : اس�تقبال وصالة ومطبخ وغرفة وصحيات 
يف الطابق الس�في وغرفتني وصحي�ات ومطبخ يف الطابق 

العلوي سقوفه شيلمان 
املزروعات واملغروسات :

واردات املبيع السنوية
الشاغل : حصة / جواد كاظم عبد

مقدار املبيع : حصته يف العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف االوىل باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن حصة 
/ ج�واد كاظ�م عبد لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن املرف 
الصناع�ي / كربالء البال�غ ) 40000000( اربعون مليون 
دينار فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل )30( يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)40000000( اربعون مليون دينار وان املزايدة س�تجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
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كواكب عىل درب التبانة
صدر حديثا في العراق وباللغة العربية عن دار الفرات للثقافة واإلعالم الجزء 
األول من “كواكب على درب التّبانة”، وهو خامس إصدارات الباحثة المغربية 
أس�ماء غريب ف�ي مجال النق�د األدبي..وقد ج�اء الكتاب ف�ي 634 صفحة، 
جمع�ت فيه�ا األديب�ة الناقدة أزيد م�ن أربعي�ن مبدعا من المش�هد الثقافي 
العربي والعالمي بش�ّقيه الحدي�ث والمعاصر، وتناولت نم�اذج مختلفة من 
إبداعاتهم بالقراءة والتحليل س�واء في مجال الرواية أو الّش�عر أو الكتابات 
التأريخية والتراثية أو الفن التش�كيلي. وعن س�بب تسميتها لنتاجها الجديد 
هذا ب�”كواكب على درب التّبانة”، تقول الناقدة في كلمتها االس�تهاللية إنها 
التقتهم على درب التّبانة كواكب ونجوما كل في فلك يسبحون، بل يركضون 
ركضا نحو الُمستَقر العظيم، لْم توِقْف أحدا منهم؛ بعضهم طرق باب حرفها..

وآخرون اختاَرت أْن تقرأَ كتاباتهم في الش�عر والرواية والقصة، لتس�تخرج 
م�ا فيها من بذور نقية زكية تزرعها في أرض الّصنوبر، لُتصبح ش�جرا يقي 
الّناس حّر الّزمان اآلتي ونيرانه وُظلمته، ويسقيهم في ليالي العطش الّشدِيد 

عسال وحليبا وخمرة لّذة للّشاربين.

رواية “علبة األقنعة” للش�اعر واإلعالمي المغربي محمد رفيق 
عمل س�ردي ينط�وي على جهد متن�وع، ينم ع�ن وعي وحّس 
راق بالكتاب�ة وأس�ئلتها، ويتجل�ى ذلك عن قرب، ف�ي تصديره 
لروايت�ه ف�ي كلم�ة بعن�وان “الكتاب” تق�دم تص�ّوره للكتابة 
الس�ردية، باعتبارها نس�جا وأقنعة تمتص الذوات والمصائر، 
المكان والزمان.. وتبقى ذات الكاتب كوعاء يرش�ح بمكنوناته 
للتح�اور مع التاري�خ والمجتمع. وامتد ه�ذا الفهم للكتابة في 
ه�ذه الرواية التي تنطرح كعلبة حك�ي أو لعبة متعّددة الوجوه 
واألقنعة بين هّويات وتشابكات على األرض المصفدة بالحدود 
واأليديولوجيات..وم�ن هن�ا تتداخ�ل البداية م�ع النهاية، فكل 
بداية قد تغدو نهاية والعك�س صحيح، ولهذا يؤكد المؤلف في 
الب�دء على فع�ل التخييل، لي�س فقط في توليد أح�داث مغايرة 
ومفارق�ة بل في تقديمه�ا وترتيبها باعتماد ش�كل خطابي أو 

طريقة في السرد..

علبة األقنعة

          محمد حسب العكيلي

المحي�ط الهادئ ليس به�ادئ” رددُت 
عل�ى  س�يطرت  الت�ي  الجمل�ة  ه�ذه 
قام�وس مفردات�ي مراراً وان�ا اضيع 
بي�ن موج�ات المحي�ط الت�ي تضرب 
كمداف�ع لم اس�مع به�ا من�ذ الحرب 
العراقي�ة االمريكي�ة, من�ذ الطفول�ة 
التي قضيناها على ضفاف نهٍر أش�بُه 
بالغدير ف�ي إحدى ضواحي بغداد, ابو 
غري�ب, تل�ك المنطقة الزراعي�ة التي 

ترعرعنا بين خضرة بساتينها.
لم اكتِف بتكرار هذه الجملة المجهولة 
الهوي�ة, بل كتبُتها في مذكرة الهاتف, 
وكأنن�ي اري�د ان أؤرخ ه�ذه اللحظة 
بزمانه�ا ومكانه�ا, بموجاتها العتية, 
بس�فنها البعيدة الضخمة, بشس�اعة 
الس�احل, بالخل�وة الت�ي تس�عد م�ن 
يحبون الهروب من المدن المزدحمة, 
بالجمالي�ة التي يرس�مها خط االفق, 

بالبع�د الخيال�ي لفرش�اة الرس�امين 
والحالمين..

البحر والماضي ش�يئان متش�ابهان, 
وربم�ا البح�ر والحي�اة ش�يء واحد, 
ه�ذا ما اتخيل�ُه او اتص�وره بعيداً عن 
المنط�ق الفيزيائي لحرك�ة الطرفين, 
بعيداً عن النظريات الكيميائية لعوامل 
تكوي�ن االثني�ن, بعي�داً ع�ن المنطق 
او  البح�ر  كل م�ن  له�واة  الفلس�في 
الشاسعة,  الحياة...الماضي وذاكرتُه, 
ع�ادا بيَّ ال�ى اق�رب وق�ت, وكأنهما 
لسمكٍة وليسا النسان, فتذكرُت روايَة 
َختمُته�ا قب�ل اي�ام من هذه الجلس�ة 
البحري�ة, ع�ادًة ما تعود ب�يَّ وبأغلب 
البش�ر الذاك�رة ال�ى اق�دم الذكريات 
بمسراتها واحزانها, لكنها هذه المرة 
عادت بي الى البعيد القريب “زوربا”. 
تلك الرواية االغريقية المليئة بالمنطق 
الفلسفي, ذات النظرة الواقعية للحياة 

“الحياة”  التي نعيشها بال امل.

انهي�ت رواي�ة زوربا قبل اي�ام قالئل, 
كانت مليئة باالح�داث الميتافيزيقية, 
بالروحي�ة العالية, بالواق�ع الخيالي, 

بالُممكن...
انها ليس�ت رواية, وليست بكتاب وال 
بتجرب�ة, ب�ل انها حياة نعيش�ها نحن 
البشر. حيث احداثها التي تسير بسرعة 

الرياح التي تصنع امواج البحر, كانت 
تفاصيله�ا دقيق�ة ج�داً, م�ن تركي�ز 
كاتبه�ا عل�ى الش�خصية االنطوائي�ة 
“باس�يل” الى الواقع الجامح الجميل 

“زوربا”.
ل�و ُخير االنس�ان بل�ون الحي�اة التي 
يح�ب, الخت�رُت زورب�ا. ذل�ك الرجل 
العني�ف بحبه, الق�وي بحنانه, الدافئ 
بتصرفات�ه الح�ارة, الطي�ب بكلماته 
الصلب�ة, انه يش�به الدي�ن, او االصح 
انُه يش�به الدنيا, ذلك ان الدين والدنيا 
ش�يئان مختلف�ان, فالدني�ا تري�د ما 
يري�ده زورب�ا, والدين يريد م�ا يريده 

االساقفة.
عادت ب�ي الذاكرة ايضاً ال�ى الماضي 
االس�قفي  الواق�ع  حي�ث  االبع�د, 
ال�ذي يعيش�ُه مجتمع�ي, بل تعيش�ُه 
ول�ن  َكُكل,  البش�رية  المجتمع�ات 
اسمح لنفسي هنا ان اذكر التفاصيل, 
لكوني مستمتع بالبحر وزوربا, اولئك 

الشيئان المتش�ابهان صوتاً وصورًة, 
الهادئ�ان  اولئ�ك  ش�كالً ومضمون�اً. 

سطحاً, الغاضبان جوفاً!
ل�م ابتع�د كثي�راً ف�ي الذاك�رة, لك�ن 
ابتعدُت قليالً لرؤية خط االفق الرائع, 
انُه يش�به الحياة,  يش�بهها الى درجة 
انه ي�كاد ان نتص�وره يحده�ا. نقلُت 
نظراتي ال�ى امواج البحر التي ترقص 

كرقصة زوربا.
البد لنا جميعاً ان نرقصها, انها ليست 
برقص�ٍة بق�در م�ا ه�ي حي�اة اخرى 
يخلقه�ا االم�ل الخائف بداخلن�ا, انها 
موس�يقى الروح الصامتة, انها الدين 
ال�ذي ال نعرفه, فال يوج�د دين ُيحرم 
الرق�ص التأمل�ي, لذل�ك م�ن الواجب 
نظه�ر  ان  انفس�نا  تج�اه  الروح�ي 
االبداع�ات التي تغ�ص داخلنا برقصة 
االم�ل الزوربوي�ة او نذه�ب ابعد من 
ذل�ك لنرقص رقص�ة الحياة م�ع عاٍم 

جديٍد...

رقصة احلياة

دور النرش املهاجرة
           مفيد نجم 

الظاهرة الثقافي�ة التي أفرزتها الحرب 
األهلي�ة اللبناني�ة تمثل�ت ف�ي هج�رة 
الناش�رين الع�رب إل�ى الغ�رب، بعد أن 
كانت بيروت هي عاصمة النشر العربي 

بامتياز.
هذه الظاهرة الجديدة س�تكون البداية 
التي س�تمهد الطريق لظهور دور نشر 
عربي�ة أخرى، مع تزاي�د هجرة الكتاب 
القم�ع  بس�بب  الع�رب،  والمثقفي�ن 
واالضطه�اد والح�روب التي تعيش�ها 

بلدان عربية عديدة.
إن ظهور ه�ذه الدور في بل�دان تتمتع 
بحيز واس�ع من الحريات العامة، وفي 
مقدمها حرية النش�ر تعد فضاء مثاليا 
للتخل�ص من س�لطة الرقاب�ة العربية 

الت�ي  والمن�ع  المص�ادرة  وسياس�ة 
تمارس�ها على النش�ر وحري�ة انتقال 

الكتاب العربي.
والس�ؤال الذي يطرح نفسه بعد مرور 
عقود على ظهور هذه الدور وازدهارها، 
ه�و إلى أي حد اس�تطاعت ه�ذه الدور 
أن تس�تفيد م�ن هذا الفض�اء في خلق 
ف�رص جدي�دة ومهم�ة أم�ام الفك�ر 
والثقاف�ة العربية، للتعبي�ر عن قضايا 
الواقع العربي السياس�ية واالجتماعية 

والثقافية والدينية بحرية أكبر؟
إن حاج�ة صناع�ة الكتاب إلى أس�واق 
كأي صناع�ة أخرى، تجعلها غير قادرة 
عل�ى التحّرر من س�لطة ه�ذا الرقيب، 
حيث سيظل الكتاب عاجزا عن اختراق 
حواج�ز الرقاب�ة، وبالتال�ي ال يكف�ي 
الكتاب العربي أن يطب�ع في بلد تتمّتع 

في�ه صناعة الكت�اب بالحري�ة التامة، 
طالم�ا أن س�وقه الحقيق�ي يبقى في 
مكان آخر، مازال�ت الرقابة فيه تتمّتع 
بالس�طوة التام�ة على حرك�ة انتقاله 

ووصوله إلى القارئ العربي.
لذلك فإن هجرة هذه الدور لم تس�تطع 
أن تحّل مشكلة اختراق الكتاب ألسوار 
الرقابة العربي�ة، األمر الذي جعل أغلب 
هذه ال�دور تتج�ه مجددا إل�ى بيروت، 
هربا م�ن الكلفة المادي�ة الكبيرة التي 
تتطلبه�ا صناع�ة الكتاب والنش�ر في 
بل�دان أوروبا، إضاف�ة إلى قرب بيروت 
من أس�واق الكتاب ومعارض�ه التي ال 

تتوقف.
وعلى الرغم من هذا الواقع اس�تطاعت 
بع�ض ه�ذه ال�دور أن تغامر في نش�ر 
كتب لم يكن الرقيب العربي يوافق على 

طباعتها لو نش�رت هناك، وقد استفاد 
أصحاب هذه الدور من هامش االنفتاح 
ال�ذي يمّي�ز السياس�ة الثقافية لبعض 
البلدان، لتأمين وصول هذه المطبوعات 
إل�ى القارئ العرب�ي عبر ه�ذه المنافذ 
الس�نوية، بينما شهدت أس�واق أخرى 
المزيد من التش�ّدد في سياسة الرقابة، 
عل�ى الرغم م�ن حال�ة االنفت�اح التي 

تمّيزت بها هذه البلدان سابقا.
لقد س�اهم ظهور هذه الدور في تعزيز 
حركة النش�ر العربية وتنوعها، إضافة 
إل�ى دوره دوره�ا في تطوي�ر صناعة 
الكتاب، من خالل الخبرة التي اكتسبتها 
هذه الدور من تق�ّدم هذه الصناعة في 
الغ�رب، لكن الدور األب�رز لها تمّثل في 
خلق فرص أفضل للنش�ر أم�ام الكّتاب 

والمفكرين العرب.

كائنات لنا عبد الرمحن يف »صندوق كرتوين يشبه احلياة«
            شعبان يوسف 

على رغ�م أن ش�خصيات قصص 
الكاتب�ة اللبنانية لن�ا عبدالرحمن 
في مجموعتها »صندوق كرتوني 
يش�به الحياة« )الهيئ�ة المصرية 
اإلبداع  للكت�اب/ سلس�لة  العامة 
أن  إال  شرس�ة،  تب�دو  العرب�ي(، 
شراس�تها  أن  تبي�ن  معايش�تها 
الناجم  تغطي ارتباكها وانهزامها 
عن هشاش�ة تجتهد ف�ي التعمية 
عليها بس�بٍل ش�تى، وه�ي تبحث 
عن أي انتصار صغير يبرر بقاءها 
عل�ى قيد الحي�اة، في ظ�ل تناحر 

بشري مريب. 
القصة األولى الت�ي تحمل عنوان 
يحكيه�ا  نفس�ها،  المجموع�ة 
ش�خٌص ما لش�خص آخ�ر يدعى 
»خلي�ل«، ويخاطبه دائم�اً، ويصّر 
على تك�رار الن�داء، ربما ليش�عر 
ب�أن هن�اك ج�دوى من س�رد تلك 
التفاصي�ل المزعج�ة، ويب�دأ ب��: 
»اس�مع ي�ا خلي�ل. حكايت�ي مع 
سلمى بسيطة، في غاية البساطة، 
لكنني لم أنسها بسهولة«. ثم يؤكد 
له، أن ظهور »سلمى« في حياته، 
يشبه اصطدامه بصندوق كرتوني 
في الطريق العام، تخرج ِمنه مظلة 
تطير نحو الس�ماء، ويعقبها قزٌم 
بُقبعة حمراء يرقص للمارة. يظل 
الراوي يصف س�لمى بالصندوق، 
وكيف أنه�ا آمنت بطيبت�ه بعد أن 
خلّصها من حفنة أش�رار، وجلس 
معه�ا ف�ي م�كان م�ا، وأعطاها 

نقوداً، فاعتقدت أنه يريد جسَدها، 
إل�ى  اضط�راري  ذه�اب  وعب�ر 
منزلها، يفقدها تماماً، ِمن دون أن 
يفقد ش�غفه بها، وال يعرف كيف 
يتواصل معها، وبعيداً ِمن الحكاية 
اء مت�ردد  اإلطاري�ة تل�ك. فالح�كَّ
طوال حواره مع س�لمى، وسلمى 
س�لوك  عل�ى  المتمرس�ة  ذاته�ا 
العاهرات، ال تدرك ماذا يريد منها، 
هة اجتماعياً، تعيش  وأمها المشوَّ
حالة ما م�ن الضياع، وش�قيقها 
األس�مر الضخم ال يهمه سوى أن 
تعطيه أخته نقوداً. كائنات هش�ة 
تمام�اً، عل�ى رغ�م ما يب�دو على 
مظهره�ا من شراس�ة، تقدمه لنا 
عبدالرحمن في إيقاع س�ريع، فال 
يشعر القارئ بالرتابة التي يمكن 
أن تراف�ق ذلك النوع م�ن الكتابة. 
هنا يصطدم شكالن ووجهان من 

الحياة من دون أي عنف منذور. 
قص�ة  ف�ي  نالح�ظ  أنن�ا  كم�ا 
»آنهيماال«، تلك الخادمة التي جاءت 
من حقول الشاي التي كانت تعمل 
فيها ف�ي إحدى البالد اآلس�يوية، 
وتتّعرف إلى زميلة لها في المنزل 
المقابل، بعد إش�ارات وتلويحات، 
ثم تقرران الخروج يوم األحد إلى 
الكنيس�ة، ويصبح ذل�ك اليوم هو 
النافذة األساس�ية لممارس�ة كل 
أش�كال الحرية والتنفس، وعندما 
تقتني لباس بحر يدور حوار بينها 
وبي�ن مخدومتها، وال تعرف كيف 
تش�رح لها أنها ال تع�رف ما الذي 
يمكن أن تفع�ل بذل�ك »المايوه«. 

وعندم�ا تالحظ مخدومته�ا أنها 
مريضة، بعد أن ش�اهدت بقعاً من 
الدم عل�ى منديل أبي�ض يخصها، 
تقرر التخل�ص منها، غي�ر عابئة 

بتوسالتها.
 وف�ي قص�ة »مكعب�ات س�كر«، 
تذهب س�يدة في منتص�ف العمر 
إلى ش�ركة تحتاج إلى س�كرتيرة 
لصاحبه�ا، لك�ن الش�خص ال�ذي 
يح�اول  المتقدم�ات،  يس�تقبل 
لش�غل  تصل�ح  ال  أنه�ا  إفهامه�ا 
تل�ك الوظيف�ة الت�ي يري�د المدير 
أن تتواله�ا فت�اة صغيرة الس�ن، 
ولكنه�ا تصّر على قب�ول أوراقها، 
ألنها في حاجة ماس�ة إلى العمل. 
يدور حوار مكثف وعميق وش�ّيق 
بي�ن الموظ�ف والس�يدة، ح�وار 
تتخفف فيه الس�يدة من أي حرج 
يفرضه ش�رط الس�ن، ويكش�ف 
أيضاً قدر الب�ؤس الذي تعيش في 
ظله تلك المرأة، والذي كاد يدفعها 

إلى التسول.
 ف�ي قص�ة »نيجاتي�ف مش�وش 
ألي�ام األس�بوع«، تطل�ق الكاتبة 
أي�ام  وص�ف  ف�ي  مرح�اً  خي�االً 
األس�بوع. األحد يش�به شاباً بهي 
االثني�ن  دائم�اً.  يبتس�م  الطلع�ة 
المتزن والبط�يء والحالم، والذي 
يقت�رن دوماً ف�ي ذاكرته�ا بأيام 
االمتحانات. الثلثاء ش�به مستقل 
عن اليوم الذي يس�بقه، ومنفصل 
عن الذي يتلوه، لذلك فهي تراوغه 
دائم�اً. األربعاء؛ يكره�ه الجميع، 
وتكاد تكون الوحي�دة التي تحبه، 

وال ت�رى على وجه�ه- مثلما يرى 
اآلخ�رون- تل�ك البث�ور والدمامل 
والتش�وهات. وعندم�ا تص�ل إلى 
الخمي�س تكتب عنه بوق�ار، ألنه 
جلي�ل  وش�يخ  متري�ث،  حكي�م 
بلحي�ة بيض�اء. الجمع�ة، يش�غل 
موقعاً مهماً ألنه يتوس�ط حكمة 
الخمي�س، وصخب الس�بت، وذلك 
يجعله حائراً ، وكل األعمال تحسم 
في�ه. بينم�ا يبق�ى الس�بت يوماً 

تلفزيونياً بامتياز.
هذه القصة تثبت جدارة تجريبية، 
تدفعن�ا نح�ن القراء إل�ى مجاراة 
الكاتب�ة ف�ي التعامل م�ع األيام، 
تتنف�س  حي�ة  كائن�ات  وكأنه�ا 
وترقص وتحب وتكره. األيام هنا 
هي مس�احات قابلة لكل أش�كال 
الوصف، حتى لو كانت كائنات غير 
اجتماعي�ة. الكاتب�ة تفتح قوس�اً 
واس�عاً في التجري�ب والمغامرة، 
وربم�ا تخرجن�ا تل�ك القصة من 
المأزومة  والش�خصيات  األحداث 
التي تصادفن�ا في بقية القصص. 
وال مج�ال- بالطبع- الس�تقصاء 
قص�ص المجموع�ة كاف�ة، بقدر 
م�ا نطرح بض�ع مالحظ�ات على 
قصص ال تتكرر فيها التيمات، بل 
تتعدد وتتنوع، ففي قصة »محطة 
اس�توكهولم«،  بئ�ر  نيوي�ورك... 
ن�درك أن ش�خصاً م�ا يذه�ب إلى 
نيوي�ورك، كان متعلق�اً بفتاة ما، 
تل�ك الفت�اة التي تس�ميها الكاتبة 
»سحر« ليس�ت زوجة أو عشيقة، 
ولكن االرتباط بينهما كان عميقاً، 

وال ب�د أن أن يبتع�دا، لذل�ك ذه�ب 
هو إل�ى أميركا، وذهب�ت هي إلى 
كل  يعي�ش  وراح  اس�توكهولم، 
الخاصة، ويستدعي  منهما حياته 
اآلخر بطريقة ما. يحاور كل منهما 
اآلخ�ر. هو مفتون بالكتابة، وهي 
ش�غوفة بانتظار م�ا. ويذهب كل 
منهما لتفس�ير ما يعيشه، وتأمل 
ما يحي�اه اآلخ�ر. عالق�ة غريبة، 
ولكنه�ا موجودة، وربم�ا تتدخل 
فيها عناص�ر اجتماعية كثيرة، ما 
يقتضي تأمل البداية التي غالباً ما 
تكون جميلة، فيما النهاية س�يئة 
للغاي�ة. تس�تخدم الكاتبة تقنيات 
متع�ددة، ونالح�ظ أنه�ا ال تنفلت 
من ذكر عناص�ر ثقافية، مأخوذة 
ِم�ن الس�ينما أو األدب أو الكت�ب 
عموماً، فنقرأ أبياتاً من قصيدة بدر 
شاكر السياب »أنش�ودة المطر«، 
بمحم�ود دروي�ش،  واستش�هاداً 
واس�تناداً إل�ى رواي�ة »عال�م بال 

خرائط« لعبد الرحمن منيف. 
وهكذا تنطوي قصص المجموعة 
عل�ى تلك اإلش�ارات الثقافية، ِمن 
مقحم�ة،  بأنه�ا  نش�عر  أن  دون 
الثناي�ا  ف�ي  تنس�اب  أنه�ا  بم�ا 
»صن�دوق  معاظل�ة.  دون  ِم�ن 
كرتوني يش�به الحياة«؛ مجموعة 
قصصية ممتعة، على رغم مآسي 
ش�خصياتها التي تعكس غرائبية 
الواق�ع المع�اش، وال�ذي يباغتنا 
كل ي�وم بمآس ال تخلو من عبثية؛ 
ربما تثير الدهشة، بأكثر ما تدفع 

إلى اإلحباط.

كانوا يتفاوضون مجيعًا

يشٌء ما خاطٌئ

              الشاعرة ريم كبا 

كانوا َيَت����فاَوضوَن جميعا”
على َتشييِد ِجسٍر عمالٍق

ِمَن الَكلِمات .. َيرَفُع قوَس الَسماء
َفوَق الَوهِم َوالحزِن

واألحالِم الُمَتآِكلَة ! ..
بعَد أن َعمَّ الِزحام والَفوضى

َمشاِعَرُهم َوأياَمُهم !
َوكاَنت لَِهذا الِجسِر
صوَرٌة بِهيٌَّة َوُمثلى

في ذهِن ُكلٍّ منُهم ..
َفَقد كاَن َيمَتدُّ َسحيقا” ..

َو بعيدا” .. َوشاِهقا” ..
َي ُكلَّ الَمساحاِت الُمعِتَمة  لُِيَغطَّ
َوالباِرَدة ... لَم َيُكن َخياُلُهم َيأَبُه

ِبوعوَرِة الَتضاريس 
والُجغرافيا اإلنسانيَّة ! ..

كاَن هذا الَعَمُل الخارق 
َشبيها”  باإليماِن والِكفاَية

والَفَرِح والُحب ! ...

            مؤيد عبد الزهرة
  

مديٌح أعرج اللساِن ..
قصيدٌة شوهاُء تصفُق لها القردُة

خنزيٌر في حفلِة عرٍس 
موٌت سيُء الحضوِر

ربيٌع اليرتدي عشبُه األخضَر
صيٌف يتدثُر بالثلِج 

أسٌد أضاَع صوتُه
وتحوٌل لسائٍح يدخُن السكائَر

في مدينِة االلعاِب
بنادُق غادرْت اصابعها

حناجُر بليدة تهتُف لجياٍد 
التجيُد الصهيَل 

أنٌف اعتاَد شمَّ القذارِة
فقراُء قتلهم الفرُح

رايٌة بيِد عاهرٍة

قصة قصيرة
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يا ليل يا عني ..

لقد اعتادت أس�ماعنا يف الغناء العربي عىل سماع كلمتي )يا ليل يا عني( 
وخاصة عندما يؤديها املطرب املاهر لتس�بق املوال فيتجول بها يف املقام 
ما بني قراراته وجواباته, مروًرا بمنطقته الوس�طى, حتى أصبح الغناء 
ب� )يا ليل يا عني( رمزًا للطرب والتمكن من الغناء، كما أصبح استهالال 
محبوبا يؤديه املطرب قبل املوال, يرش�ده ذوقه الفني وما يحيط به من 
عوامل التطريب وش�دة االنفعال والتعايش مع الجمهور, بعد أن يعيش 
�ْلَطنة( مع التقاس�يم التي يؤديه�ا العازفون املهرة عىل  يف جو من )السَّ

اآلالت الرشقية األصيلة.
ويقول أحد اآلراء أن املطرب يكس�و نغماته ب�� )يا ليل يا عني( بداًل من 
)اآله(, ومدلولها اإلحس�اس باأللم واالس�تزادة منه، فالليل داللة الحزن 
والش�جن، أما الع�ني فداللة عىل نه�ر من دموع العاش�قني املوجوعني، 
والع�ني أرشف الحواس وأدقه�ا تركيًبا وأوس�عها إدراًكا وأصدقها داللة 

عىل ما ُتِكنه القلوب؛ فبها يتخاطب املحبون وبها أيًضا يتخاصمون..
وُيقال أن أصل كلمة ي� )ليل( يف الغناء هو )األليل( وهو يف اللغة العربية 
)الحن�ني(, فيقول الش�اعر )أما تراني أش�كو األلي�ال(, واألليُل أن يرفع 
اإلنس�ان صوته بالش�كوى ليفصح عما يجيش به صدره من أحاسيس 

ومشاعر.
وال يفوتنا ىف هذا املجال اإلش�ارة إىل التفس�ر األس�طوري ل��� ) يا ليل 
يا ع�ني( حيث يقول »عىل أحم�د باكثر« أن )ليل وعني( إس�مني لبطيل 
أسطورة شعبية من أساطر الحب، فُيقال أن أمرة أسمها »عني الحياة« 
هبط�ت مع أمه�ا وادي النيل بحًثا عن الزوج املناس�ب لألمرة، فتعرفت 
َحني األول أسمه » ليل« وكان وال يزال اسم )أبو  عىل ش�ابني صديقني َمالَّ
الليل( من األس�ماء الشهرة يف مرص، والش�اب الثانى أسمه » شهاب«، 
وقررت األمرة )عني الحياة( أن تختار منهما زوًجا لها، فدعت كل منهما 
ع�ىل حده من أجل ال�زواج منها والذه�اب معها والتخ�يل عن صديقه، 
فرف�ض » ش�هاب« وَقِبل » لي�ل« وبالفعل تزوجها وس�افر معها، بينما 
تبقى » ش�هاب« بقي�ة حياته ُيبحر يف النيل وهو يبح�ث عنهما وينادي 

)يا ليل ياعني(.
وُهنا يحرضني أبيات من األدب الشعبي القديم أرُسدها لكم:

سأل النهار الليل .. ليه ياليل غنوا لك؟
وليه الُبكاء بالليل، وليه يا ليل بيجولك؟

رد الليل وقال ألني أنا ُسْتَه ..
وجودي ف�� الحياة مقدمة لُبْكرَه ..

بس عىل ِفْكرَه .. لو غران هيجولك..
يا ليل ياعني يا ليل

ويف النهاية م�ش مهم نقول ياليل .. مش مهم نقول ياعني.. املهم نغني 
صح ونحتم املستمعني..... ُدمتم بخر وفن.

بقعة ضوء

أ.د.شريف حمدي

زينة: أعيش أفضل مراحل حيايت
نجم�ة محبوب�ة يش�هد له�ا جمي�ع من 
يتعام�ل معها من داخل وخارج الوس�ط 
الفن�ي بالرقي واله�دوء واألخالق الفنانة 
زين�ة يف رمضان املايض صدمت الجمهور 
بلع�ب دور ش�خصية أث�ارت الكث�ر من 
الج�دل بس�بب رّشه�ا املطل�ق وإيذاءها 
لكل من حولها يف دور »ليىل« يف مسلس�ل 

»ألعىل سعر«.
هي ممثل�ة نالت ش�هادة م�ن الجمهور 
قبل النقاد ولكن أمومتها، التي تعيش�ها 
بش�كل يوم�ي، لطفليها ع�ز الدين وزين 
الدين غ�رت حياتها قبل أن تغرها حياة 

الفن.
يف هذا اللقاء، فتح�ت زينة قلبها لتحدثنا 
عن ش�عورها عند تقديم دور رشير ألول 
م�رة يف حياته�ا املهنية كما كش�فت كم 
غرته�ا أمومته�ا وتفاصي�ل يومه�ا مع 

طفليها. تابعوا هذا الحوار الشيق:
عن دور »ليىل« ورّشها املطلق:

• زينة يف رمضان الفائت، قدمت ألول مرة 
ش�خصية جدلية اتس�مت بال�رّش املطلق 
وهي املرة األوىل الت�ي تظهرين فيها بهذا 
الش�كل، فهل استفزك الس�يناريو عندما 

قرأته؟
األوىل يف ش�خصية رشي�رة  ه�ي مرت�ي 
وعندم�ا قرأت الس�يناريو ش�عرت أني ال 
أرغب يف تقديم هذه الشخصية. ورفضت 
يف البداية الدور ولكن صناع العمل حاولوا 
إقناعي عىل مدى شهرين من النقاشات.

سبب رفيض األسايس لم يكن، كما أشيع، 
لعدم رغبتي بالعمل مع الزمالء أو القيام 
ببطول�ة مش�تكة بالعكس وإنم�ا الرّش 
املطل�ق املوج�ود يف الش�خصية ه�و م�ا 

أخافني وحرضني عىل عدم القبول.
• وكيف عدت وقبلت بالدور؟

هو اإلله�ام وتوفيق الله، فق�د اتصل بي 
د. مدح�ت العدل مؤلف العم�ل قبل بداية 
التصوي�ر بيوم واح�د وأخربني أنه أجرى 
التعدي�الت التي تناقش�نا فيها عىل النص 
فأحسست كم أن صناع العمل متمسكني 

بأدائي للشخصية فوافقت.
• هل كان لديك تخوف من كره الجمهور 

لك؟
برصاح�ة كن�ت خائفة جداً وكن�ت أتابع 
رأي الجمهور عن طريق وسائل التواصل 

االجتماعي بشكل يومي.
ولك�ن كن�ت ق�د أخ�ذت ال�دور ع�ىل أنه 
ره�ان بيني وبني نف�ي. أحببت أن أقدم 
الشخصية بشكل مختلف عن أدوار الرش 
املتع�ارف عليها. فقد رك�زت عىل إظهار 
أن »ليىل« ال تقوم بأفعال الرش س�وى من 
مبدأ أنه اليشء الصحيح التي عليها القيام 

به وليس من مبدأ الرش ألجل الرش.
يف أدوار ال�رش املعت�ادة، الرشي�ر يقوم�ه 
بأفعاله املؤذية دون أن تكون مربرة حتى 
درامياً حتى أن الجمهور ال يستطيع تقبل 

أفعاله وتربيرها.
بينما ش�خصية »ليىل« كانت تصدق أنها 
من حقها مش�اركة »جميل�ة«، التي أدت 
دوره�ا النجمة نيليل كري�م، كل ما نالته 
يف الحي�اة ابتداًء من زوجها وأموالها وكل 
حياتها حتى ابنته�ا وليس لجميلة الحق 

أن تعتض عىل ما تأخذه ليىل.
• قي�ل إن�ك قبل�ت بالتنازل ع�ن البطولة 
املطلقة ألن العمل مع النجمة نيليل كريم 

فكيف تردين؟

لم يك�ن هن�اك أي تنازل ال م�ن قبيل وال 
م�ن قبل نيليل كريم وال أعلم لم الصحافة 
أخذت املوضوع من ه�ذه الزاوية التي ال 

أساس لها من الصحة. 
كل ع�ام كنا نق�دم عمل بطول�ة مطلقة 
كلٌّ عىل ح�دى، ولكن هذا العام كان قراراً 
مش�تكاً أنن�ا أحببنا أن نعمل س�وية أنا 

وهي وقمنا بذلك بكل بساطة. 
ودلي�ل صح�ة الق�رار أننا نجحنا س�وية 
خصوصاً أن النص كان يقدم شخصيتني 
رئيس�يتني األوىل ت�رضب الثانية يف توازي 

بني الدورين.
• الحظن�ا يف العدي�د م�ن األعم�ال الت�ي 
قدمته�ا بداية من »بنتني م�ن مرص« إىل 
»زواج باإلكراه« إىل »أزمة نسب« وغرها 
أن�ك تقدمني أدوار تركز عىل قضايا املرأة، 
فهل تختارين أدوارك عىل أس�اس إظهار 

مشاكل املرأة يف مجتمعاتنا؟
أن�ا ال أصدق بصح�ة مقول�ة أن املرأة لم 
تأخ�ذ حقها يف املجتمع. أن�ا أرى أن املرأة 
عليه�ا أن تس�عى ألخ�ذ م�ا هو له�ا وأال 

تستس�لم ألي ظروف ُتف�رض عليها من 
املجتم�ع. بمعن�ى أنه�ا عليه�ا أن تأخ�ذ 

حقوقها بنفسها.
أنا أهتم بقضايا املرأة ألن معظم السيدات 
يف مجتمعاتنا كس�اىل وتنتظ�رن أن يأخذ 
اآلخري�ن له�ن ما هو حقه�ن وما أحاول 
إيصال�ه ه�و أن ع�ىل كل فتاة وام�رأة أن 

تسعى لنيل ما تريده.
• ه�ل ممك�ن أن تقدم�ي دور رّش م�رة 

أخرى؟
نعم ب�كل تأكيد ل�و كان ال�دور املطروح 
مكتوب بجودة شخصية »ليىل« يف »ألعىل 
س�عر« لن أتردد عىل أن تكون الشخصية 

مختلفة وقوية فقد »أحببت الرّش«.
• ي�تدد أن�ك قم�ت بتوقي�ع عق�د عملك 
القادم يف رمضان 2018 مع نفس الرشكة 

»العدل جروب«، هل هذا صحيح؟
أترشف أن أعمل معهم وبالفعل تم عرض 

مرشوع ولكن لم يتم التوقيع حتى اآلن.
• حدثينا ع�ن أناقتك املميزة يف مسلس�ل 

»ألعىل سعر« والتي لفتت األنظار؟

الفض�ل يف اختي�ار مالب�س الش�خصية 
بالكامل يعود إىل أختي ياسمني رضا التي 
تتوىل كل ما يتعلق بال�«س�تايل« الخاص 

بي.
ياس�مني تن�ال ثقت�ي الكاملة م�ن هذه 
الناحي�ة وكان�ت ق�د رتب�ت كل أزيائ�ي 
نب�دأ  أن  قب�ل  حت�ى  واالكسس�وارات 

التصوير.
إىل جان�ب ياس�مني، أث�ق أيض�اً يف ذوق 
إيمان، مديرة أعمايل، التي كانت تختار يل 

كل إطاللة قبل كل مشهد. 
• ما هو أول يشء تفعلينه بعد استيقاظك 

من النوم؟
أول يشء أق�وم ب�ه ه�و االطمئن�ان عىل 

طفيل.
• ما هي طقوسك اليومية يف حال لم يكن 

لديك تصوير؟
يف الحقيق�ة يقوم طفيل بإيقاظي بطرقهم 
الخاص�ة فهم�ا ش�قيني بعض ال�يشء ثم 
نجلس عىل الفط�ور وأقوم برشب مرشوب 

ساخن ثم أميض بعض الوقت معهما.
بع�د ذلك أب�دأ بتحض�ر الغ�داء لهم�ا وال 
يفارقونني يف هذه املرحلة فأخصص لهما 

مكان للعب بالقرب مني وأنا أتابعهما. 
بع�د الغ�داء يأخذان قيلول�ة فأنام يف نفس 

الوقت أنا أيضاً.
وبعد االس�تيقاظ يتوزع الوقت يف مشاهدة 

أفالم الكرتون والرسم واللعب معهما.
باختص�ار حيات�ي ت�دور حولهم�ا يف حال 
لم يكن ل�دي أي مواعيد عم�ل أو التزامات 

فنية.
• ما هو الفيلم الذي يجعلك تبكني بحرقة؟

ليس�ت األف�الم م�ا تجعلن�ي أبك�ي. إنم�ا 
مش�اهدة مواق�ف إنس�انية مث�ل ق�وارب 
اللج�وء بوجود أطفال عليها أو استش�هاد 

والد طفل بريء لينحرم من حنانه.
يمك�ن، له�ذه املش�اهد، أن تجعلني أبكي 

بحرقة.
• ما هو الفيلم الذي يضحك بشدة؟

أنا أعش�ق مرسحية »العيال كربت« وكلما 
ش�عرت بضيق أش�اهدها فتتحسن حالتي 

النفسية.
• أي مرحل�ة من مراح�ل حياتك كنت فيها 

األسعد؟
املرحلة الحالية أي منذ أن أنجبت طفيل.

نرشت الفنانة نجالء بدر صوراً لها عىل حسابها 
عىل انس�تقرام، تس�تعرض م�ن خاللهم أحدث 
إطالالته�ا، إال إنه�ا تعمدت عدم نرش الفس�تان 

كامالً حتى ال تتعرض لالنتقاد!
نج�الء بدر ظهرت يف أحدث صورها وهي ترتدي 
فس�تاناً من تصميم املصممة مه�رة، من اللون 
األس�ود بطبقة علوية من الشيفون املنقط ومن 
أس�فل ش�ورت.وحاز فس�تان نج�الء ب�در عىل 
تعليقات بالجملة م�ن متابعيها الذي عربوا عن 
أناق�ة التصميم، بينما أبدى البعض تحفظه عىل 
املودي�ل، حي�ث أن ارتداء الش�ورت يب�دو جريئاً 
للغاية..وحرص�ت نجالء بدر ع�ىل نرش صورها 
دون أن تربز الفس�تان بالكام�ل، مكتفية فقط 
بإظهار الش�ورت ليظن متابعوها أن الفس�تان 

طويالً، ولكن الص�ورة التي نرشتها مصممة 
األزي�اء مهرة كش�فت أن فس�تان نجالء من 
األس�اس قصراً، مما يشر إىل إنها لم تنرشه 
كامالً منعاً لإلساءة إليها.ويعد تعامل نجالء 
بدر مع املصممة مهرة ليس األول لها، حيث 
إنها س�بق وأن تعاملت معها مرتني يف حفل 
افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي، 
لتؤكد من خ�الل لقاءاته�ا الصحفية إنها 
س�عيدة م�ن التعامل م�ع فت�اة مرصية 
جدي�دة عىل س�احة عال�م األزي�اء..ويف 
سياق آخر، تعاقدت نجالء بدر عىل عمل 
رمضان�ي وهو مسلس�ل م�ن بطولة 

الفنان كريم فهمي، ولكنها رفضت 
الكشف عن تفاصيل دورها.

إطاللة نجالء بدر اجلريئة تدفعها للقيام 
هبذا الترصف

بروت: أبدت الفنانة بلقيس أحمد سعادة كبرة وهي تختتم 
حفالته�ا الغنائية للعام 2017 من مدين�ة أبوظبي عاصمة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومسقط رأسها، بحضور مأل 

جزيرة املاريا من جميع الجنسيات العربية، وقالت: »سعيدة 
أنني أختتم العام يف مس�قط رأيس أبوظب�ي، املدينة واملكان 
ال�ذي ترعرت به«. وأضافت: »هذه أول مرة أغني يف أبوظبي 
يف حفل رأس السنة، وقد أحببت فكرة الوقوف هنا مع نهاية 
عام ناجح ومهم يل عىل صعيدي الش�خيص والفني، وتفاؤل 
بع�ام آخ�ر 2018 من النجاح ب�إذن الله«.وقدم�ت وصلتها 
الغنائي�ة، حيث جال�ت مع عزف وإيقاع فرقتها املوس�يقية 
ب�ني مجموعة كب�رة من أغنياتها وس�ط تفاع�ل كبر من 
الجمه�ور يف العاصمة اإلماراتية.يش�ار إىل أنها بصدد طرح 
أغنية منفردة جديدة س�تحمل عن�وان »ألّمح لك«. كما أنها 
تستعد للوقوف عىل خش�بة مرسح املجاز يف إمارة الشارقة 
بدول�ة اإلم�ارات ي�وم 12 يناير الج�اري بمش�اركة الفنان 
الكويتي عبد الله الرويشد بقيادة املايستو وليد فايد، والتي 

سُتعد له برنامجاً غنائياً مختلفاً ومميزاً.

حلّت الفنانة اللبنانية سرين عبد النور ضيفة عىل الربنامج اللبناني »منا وجر« عرب قناة mtv اللبنانية، يف 
سهرة تليفزيونية احتفاال بالعام امليالدي الجديد 2018. وكشفت سرين عبد النور خالل الحلقة 

التي ُعرضت مؤخًرا، أن طفلها الذي تنتظره ذكر، واستقرت عىل اسم »كريستيانو« ليكون 
اس�م مولودها الذي تنتظره بعد شهرين، وذلك بعدما أعلنت أنها يف الشهر السابع من 

الحم�ل. يذكر أن آخر أعمال س�رين عبد النور الفني�ة، كان كليبها »إذا بدك يانى«، 
وهو من كلمات وألحان عماد فرح توزيع روجى أبى عقل.

تنتظر الفنانة أروى، طرح أغنيتها الجديدة »وقول أنساك«، 
يف األيام املقبلة، إذ كتبت يف تغريدة عرب حس�ابها عىل موقع 
التواص�ل االجتماع�ي »توي�ت«: أغنيت�ى القادم�ة »وقول 

أنساك« تتوقعوا هغنى فيها إيه.
وتفاع�ل الجمه�ور م�ع أروى، فقال أح�د ال�رواد »إحنا يف 
انتظ�ار األغنية«، وتس�اءل آخ�ر عن األغني�ات الجديدة يف 

الفتة املقبلة«.

القاهرة: إس�تقبلت الفنانة مي عز الدين العام 2018 
بجلس�ة تصوي�ر جدي�دة نرشته�ا لجمهوره�ا ع�رب 

صفحاتها عىل مواقع 
اإلجتماعي  التواص�ل 

حيث القت تفاعالً من 
متابعيها.

وكتب�ت ع�ىل الصور 
تق��ول »كل س��نة 
طيبي���ن  وانت���وا 
ومعايا« حيث تفاعل 

الجمهور معها مشيداً 
بإطالالته�ا التي تش�به 

شجرة امليالد. 
تجدر اإلشارة إىل أنها تتابع 

الجديد  تصوي�ر مسلس�لها 
»رسايل« املقرر عرضه خالل 

شهر رمضان املقبل.

ش�اركت الفنانة س�ارة عبد الرحمن جمهورها ص�ورة جديدة تجمعه�ا بالفنان 
نيقوال معوض عرب صفحتها الشخصية بموقغ التواصل اإلجتماعي » إنستجرام 

» وعلقت س�ارة عيل الص�ورة » عرفت أقنع�ه يتصور معاي�ا ».يذكر أن أخر 
األعم�ال الفنية التي جمعت بينهما هو مسلس�ل »س�ابع جار« من بطولة 
دالل عبد العزيز، وش�رين، وهاني عادل، ورحمة حس�ن، وأسامة عباس، 
وهيدي كرم، ورحمة حسن، وصفاء جالل، وشارك يف اإلخراج 3 مخرجات 

هن آيتن أمني ونادين خان وهبة يرسى.

تستعد النجمة يرسا لتصوير أوىل مشاهدها 
يف مسلسل »بني س�ويف« خالل األسبوع 

املُقب�ل، لتبدأ رحل�ة التصوير التي 
تس�تمر ألش�هر، تمهي�ًدا لعرض 
الرمضان�ي  املوس�م  يف  املسلس�ل 
املُقب�ل. وينتظ�ر أن يب�دأ التصوير 

بعدد م�ن املش�اهد الداخلي�ة، عىل 
أن يتم االنتق�ال للتصوير الخارجي 

داخ�ل ع�دة مناطق بالقاه�رة خالل 
الش�هر األول للتصوير. املسلسل تدور 
أحداث�ه يف إط�ار اجتماعي، ويش�ارك 
يف بطولت�ه م�ع ي�رسا، كل م�ن: أحمد 
حاتم، شرين رضا، ركني سعد، محمد 
شاهني، وغرهم ويكتبه املؤلفان أمني 
جمال ومحمد محرز، ويخرجه محمد 
ع�ىل، وم�ن املق�رر عرضه ىف املوس�م 

الرمضانى املقبل.

بلقيس ختتتم حفالت العام يف مسقط رأسها

سريين عبد النور تكشف عن اسم مولودها اجلديد
أروى جلمهورها: انتظروا 

أغنيتي اجلديدة »وقول أنساك«

مي عز الدين
تبدأ عامها اجلديد

بجلسة تصوير

سارة عبد الرمحن لنيقوال معوض: 
»عرفت أقنعه يتصور معايا

يرسا تبدأ رحلة »بني سويف« 
األسبوع املقبل
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      بغداد/ المستقبل العراقي

االقالي�م  ش�ون  دائ�رة  انج�زت 
الش�باب  وزارة  يف  واملحافظ�ات 
والرياضة اعمال بناء املنازع الجديدة 
لالعبني يف ملعب الش�عب الدويل وفق 
املواصف�ات القياس�ية املعتم�دة من 
قبل االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( 
لتضيي�ف  مؤه�ال  امللع�ب  ليصب�ح 
املباري�ات الدولي�ة بعد رف�ع الحظر 
ع�ن الك�رة العراقي�ة بع�د ان اصبح 
فيه اربع منازع ويستطيع استقبال 

مباراتني يف اليوم الواحد«.
وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضية 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
الت�ي  الجدي�دة  املن�ازع   « ان  من�ه، 
تق�ع يف الجه�ة االمامية م�ن امللعب 
تمت�از باحتوائه�ا ع�ى خزانات لكل 
الع�ب ومجه�زة باجه�زة التكيي�ف 
واملس�تلزمات  الحديث�ة  واالن�ارة 
االخ�رى التي تمنح املدربني س�هولة 
يف  التدريبي�ة  املح�ارضات  اعط�اء 
املباريات، فض�ال عن بناء الحمامات 

املتكاملة«.
قاع�ة  انش�اء  ت�م  »كم�ا  واض�اف 
املؤتمرات الصحفية مع أماكن خاصة 
 ) vip( بضيافة الش�خصيات البارزة
وأماك�ن خاص�ة للصحف�ني واخرى 
لضيافته�م، وتع�د قاع�ة املؤتمرات 
الصحفية من املس�تلزمات الرئيسية 
يف امللعب القامة املؤتمرات الصحفية 
للمباري�ات والن�دوات واملح�ارضات 
تجهيزه�ا  وت�م  العم�ل،  وورش 
بالصوتيات واالن�ارة واجهزة التربيد 

وغريها من االمور«.

م�ن جهته�ا انج�زت دائرة ش�ؤون 
االقاليم واملحافظات يف وزارة الشباب 
والرياض�ة صيان�ة وتاهي�ل ملع�ب 

الش�عب ال�دويل الس�تقبال مباريات 
الدوري املمتاز بكرة القدم واملباريات 
الدولية بعد رف�ع الحظر عن املالعب 

العراقية«.
وت�م اكم�ال زراع�ة ارضي�ة امللعب 
بالبذور الشتوية التي اعطت جمالية 

اخ�رى للملعب فضال ع�ن املحافظة 
عن ارضيته رغم زخم املباريات التي 

تقام عليه.

أصبح جاهزًا الستقبال مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم

إنشاء منازع جديدة وقاعة للمؤمترات الصحفية 
يف ملعب الشعب الدويل

استئناف الدوري املمتاز
السبت املقبل

             بغداد/ المستقبل العراقي 

ق�رَّرت لجنة المس�ابقات باالتح�اد العراقي لكرة القدم، اس�ئتناف بطولة ال�دوري الممتاز 
بإقامة مباريات الجولة السابعة يومي السبت، واألحد المقبلين.وقال عضو لجنة المسابقات 
صادق عبدالحس�ين، ف�ي تصريح صحف�ي، إنَّ اللجنة قررت اس�تئناف ال�دوري بعد انتهاء 
مش�وار المنتخب في بطولة خليجي 23، وسيتم إقامة الجولة السابعة يومي السبت واألحد 
المقبلين”.واش�ار إلى أنه س�يقام يوم الس�بت 5 مباريات، وهي الصناع�ات الكهربائية مع 
النفط، ونفط الوس�ط ضد الحس�ين، بينما يلتقي الكهرباء، أمانة بغداد، كما يواجه كربالء، 
السماوة، وأخيًرا يلتقي الطلبة مع البحري.وأضاف ان “يوم األحد، سيشهد أيضاً 5 مباريات؛ 
حيث يلتقي الش�رطة مع نفط الجنوب، وميس�ان ضد القوة الجوي�ة، والحدود مع الميناء، 

بينما يلتقي زاخو، الزوراء، فيما تختتم الجولة بلقاء النجف وضيفه الديوانية”.

مييس يعرتف بنقطة ضعف 
متنعه من الكامل

             المستقبل العراقي / وكاالت

كش�ف ليوني�ل ميس�ي، نجم برش�لونة اإلس�باني، س�بب رفض 
وصف�ه بالالعب الكامل، وذلك رغم أن الكثيرين يعتبرونه األفضل 
في تاري�خ كرة القدم.وقال ميس�ي، في تصريح�ات لموقع بليك 
س�بورت “هناك بعض الجوانب، التي تحتاج للتحسين والتطوير، 

أمامي أشياء كثيرة، قبل أن يتم اعتباري الالعب الكامل”.
وأضاف ميس�ي “أريد أن أكون مثالًي�ا، ولكن هناك 

بع�ض جوان�ب اللعب�ة، الت�ي يجب أن أتحس�ن 
فيها، للوص�ول إلى أفضل مس�توى”.وأوضح 

إل�ى  احت�اج  بالضب�ط  ج�زء  “أي  ميس�ي 
الج�زاء، م�ن  أعتق�د ركالت  تطوي�ره؟، 

الضروري، التع�ود أكثر على تنفيذها”.
ووفًق�ا للصحيف�ة، ف�إن ميس�ي ق�ام 
بتنفي�ذ 100 ركلة ج�زاء حتى اآلن مع 

األرجنتين، وسجل  برش�لونة ومنتخب 
نج�م البلوجرانا، 78 ضرب�ة، بينما أهدر 

22 آخرين.وأهدر ميس�ي، ركلة جزاء ضد 
تشيلس�ي، ف�ي نص�ف نهائ�ي دوري أبطال 

أوروب�ا في عام 2012، ودفع برش�لونة، ثمن 
ذل�ك غالًيا، حيث تأهل البل�وز، للمباراة النهائية 

وقتها.ومع ذلك، في آخر 11 مباراة، أهدر ميس�ي، 
ع�دة ركالت جزاء، ورغم ذلك حقق برش�لونة، الفوز 

في نهاية المطاف.

أجويرو يشجع كني عىل االنضامم لريال مدريد
             المستقبل العراقي / متابعة

وجه النجم األرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر 
س�يتي اإلنجليزي، رس�الة لهاري كين، نجم توتنهام هوتس�بير، 
المرشح لالنتقال إلى صفوف ريال مدريد اإلسباني.وربطت تقارير 
صحفي�ة عديدة، كي�ن بإمكانية االنتق�ال للن�ادي الملكي الصيف 
المقب�ل، في ظل حاجة الميرينجي لدعم خ�ط هجومه بعد البداية 
المتعثرة للموس�م الحالي.وفي هذا الصدد، ص�رح أجويرو إلذاعة 
كادينا س�ر “كين الع�ب مميز للغاية، ولديه ق�درات عالية، وال 
أعتقد أنه سيواجه أي مشكلة، إذا انضم إلى فريق كبير بحجم 
ريال مدريد”.وعن فريقه السابق أتلتيكو مدريد، قال مهاجم 
الس�يتي: “ذكرياتي مع أتلتيكو إيجابية جًدا بالطبع، لقد 
أحبب�ت وقتي في النادي، عودة دييجو كوس�تا خطوة 
رائع�ة ل�ه وللنادي، وأثق أنه س�وف يس�جل الكثير 
م�ن األهداف”.ُيذكر أن هاري كي�ن احتل صدارة 
هداف�ي العالم في العام الماضي 2017 بعد أن 
سجل 56 هدًفا، متفوقا على ليونيل ميسي 
نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم 

ريال مدريد.

         بغداد/ المستقبل العراقي

تلقى الع�ب المنتخب العراقي 
حس�ين علي، عدًدا من العروض 
إماراتي�ة  أندي�ة  م�ن  االحترافي�ة 
وقطرية بعد انتهاء مشوار أسود الرافدين في خليجي 

23 الجارية أحداثها في الكويت.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن المنتخ�ب الوطن�ي في 
تصريحات خاص�ة لموقع ك�ورة الرياضي اطلعت 
عليها “ المس�تقبل العراقي”، إن حسين علي تلقى 
ثالث�ة عروض احترافية م�ن أندية خليجية، وقبل 
أس�بوع م�ن غلق فت�رة االنتقاالت الش�توية في 
الدوري�ات الخليجي�ة، إال أن الالع�ب لم يحس�م 

وجهته القادمة”.
وأوض�ح أن “الع�روض الت�ي تلقاها حس�ين 
عل�ي، من أندية األهلي والوص�ل اإلماراتيين، 
باإلضاف�ة إل�ى ع�رض ثال�ث م�ن األهل�ي 

القطري، وأن المفاوضات جارية”.
وأشار إلى حسين علي غادر الكويت، مساء 
امس األربعاء إلى مط�ار الدوحة لاللتحاق 
ببعثة منتخب العراق األولمبي، وقد يحسم 
وجهته قبل المغادرة إلى الصين للمشاركة 

في بطولة آسيا تحت 23 سنة.
ُيش�ار إلى أن حسين علي تميز في بطولة 
الخلي�ج، وت�م اختياره كأفض�ل العب في 

ثالث مباريات متتالية.

             المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفية إس�بانية، أن زين الدين زي�دان، المدير الفني 
لري�ال مدري�د، عق�د اجتماع�ا، أم�س الثالثاء، م�ع رئي�س النادي، 

فلورنتين�و بيري�ز، والمدي�ر الع�ام، خوس�يه أنخيل سانش�يز، 
لمناقش�ة الصفق�ات المحتمل�ة ف�ي الميركاتو الش�توي.

ووفًق�ا لصحيفة “موندو ديبورتيف�و” الكتالونية، فإن 
بيريز وسانشيز عرضا على زيدان، فكرة التعاقد مع 

مهاج�م جديد، هذا الش�هر، إال أن المدرب أكد لهما 
مج�ددا، أنه ال يريد ذلك، حيث س�يكتفي بالثالثي، 
جاريث بيل، وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، 
س�يغيب حتى نهاي�ة الموس�م الحالي، علًما ب�أن األخير، 

ما بين أسبوعين وثالثة أسابيع، بسبب االصابة.وأشارت الصحيفة 
إل�ى أن هذا يعن�ي ابتعاد ري�ال مدريد، عن ضم م�اورو إيكاردي، 

نجم إنتر ميالن، خالل الش�هر الجاري، بالتزامن مع تصريحات 
الالعب األرجنتيني، مؤخًرا، بأنه س�عيد مع النيراتزوري، وال 

يفكر ف�ي الرحيل حالًيا.من ناحية أخ�رى، أكدت الصحيفة 
أن زيدان، أعطى الضوء األخضر إلدارة ناديه، للتعاقد مع 

كيب�ا أريزاباالجا، حارس مرمى أتلتيك بيلباو، من خالل 
دفع الشرط الجزائي في عقده، والمقدر ب�20 مليون 

يورو.ويأم�ل زي�دان أن يك�ون كيبا منافس�ا قويا 
لكيلور نافاس، في حراس�ة المرمى، على الرغم 

من أن الخطة األساسية، هي أن يشارك حارس 
بيلباو في مباريات الكأس، فيما سيكون على 

كيكو كاس�يا أن يقرر، ما إذا كان س�يبقى 
مع الن�ادي الملكي، لنهاية الموس�م، أم 

سيرحل هذا الشهر.

باسم قاسم يلمح اىل رس اخلسارة أمام االمارات
             بغداد/ المستقبل العراقي

قال مدرب منتخب العراق باس�م قاسم ان 
العبي�ه قدم�وا مباراة قوية ام�ام منتخب 
اإلم�ارات وكان�ت له�م أالفضلية نس�بيا 
رغم خس�ارتهم بركالت الحظ الترجيحية 
وخروجهم م�ن الدور نص�ف النهائي من 
بطول�ة خليج�ي 23.وأض�اف قاس�م في 
المؤتمر الصحافي عق�ب المباراة انه اعد 
العبيه للركالت الترجيحية اال ان تسلس�ل 

تنفي�ذ هذه ال�ركالت تغير بع�د رفض أول 
العبين تنفيذ ال�ركالت الترجيحية االولى.

وأوضح ان فريقه سعى إلحراز أالهداف اال 
ان التنظيم الدفاعي لمنتخب االمارات حال 
دون ذلك” موضحا ان “مس�ألة استمراره 
في قيادة المنتخ�ب تعود لالتحاد العراقي 
لكرة القدم”.من جانبه قال مدرب منتخب 
االم�ارات لك�رة الق�دم االيطال�ي البرت�و 
زاكيروني ان منتخبه حقق االهم بعد فوزه 
على نظي�ره العراقي.واض�اف زاكيروني 

ف�ي المؤتمر الصحفي عق المباراة “رغم 
تغيي�ر المنتخ�ب العراقي طريق�ة لعبه 
واعتماده على الهجوم بش�كل اكبر فان 
العب�ي االم�ارات تمكن�وا م�ن التحك�م 
بمجري�ات المباراة ولعب�وا بتوازن كبير 
وخلقوا العديد من الفرص”. واعرب عن 
س�عادته بالتأهل ال�ى المب�اراة النهائية 
وثقته بق�درة الالعبين على تحقيق لقب 
البطولة مش�يدا باداء العبيه الس�يما في 

الشق الدفاعي.

دورمتوند يزيد الغموض حول مصري جوتزه
            المستقبل العراقي / وكاالت

تحوم ش�كوك حول اس�تمرار غياب ماريو جوتزه، صانع ألعاب 
بوروس�يا دورتمون�د ع�ن فريقه مع بداي�ة النص�ف الثاني من 
الموس�م.وغاب جوت�زه )25 عاًم�ا( ع�ن المالعب بع�د إصابته 
بتمزق جزئي ف�ي أربطة الكاحل األيمن، خالل مواجهة ش�الكه 
في نوفمبر الماضي.وقال بيتر ستوجر، المدير الفني لدورتموند 

في تصريحات لموقع “سبورت1” األلماني: “ال أستطيع التأكيد 
أن جوتزه س�يكون معنا في بداية النصف الثاني من الموسم”.

وأض�اف المدرب النمس�اوي: “أتمن�ى عودته ف�ي أقرب وقت 
ممكن، ولكن دون ضغ�وط ال داعي لها، فماريو عامل مهم لنا 
بفضل قدراته الفنية وشخصيته”.ويس�تقبل دورتموند نظيره 
فولفسبورج يوم 14 يناير الجاري، في ملعبه “سيجنال إيدونا 

»3« أندية تتنافس عىل نجم منتخبنا الوطنيبارك”، ضمن منافسات الجولة ال�18 من عمر البوندسليجا.
يف كأس اخلليج زيدان جيدد رفضه لطلب برييز
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أول م�ن صنع الصابون هو س�يدنا س�ليمان عليه 

السالم . 
أول م�ن وض�ع النق�ط عىل الح�روف هو األس�ود 

الدوؤيل 
 أول من قال أما بعد هو سيدنا داوود عليه السالم. 
أول م�ن جمع القرآن هو س�يدنا اب�و بكر الصديق 
بعد معركة اليمامة ريض الله عنه . أن الرسعة التي 
تدور بها األرض حول الشمس تعادل ثمانية أضعاف 

الرسعة التي تغادر بهاالرصاصة فوهة البندقية . 
أن الرسطان البح�ري يعيش فرتة أطول إن وضعته 
يف صندوق مغلق تماما أكثر من الفرتةالتي يعيشها 

يف صندوق مغلق له ثقوب . 
ان الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له أربع ركب . 

ان القوة العضلية لدى رجل يف الخامس�ة والس�تني 
تعادل قوة إمرأه يف الخامسة والعرشين من العمر.

أن البوم�ة هي الطائر الوحيد الق�ادر عىل النظر إىل 
األشياء بكلتي عينيها يف نفس الوقت . 
هل تعلم ان اكرب هرم يوجد باملكسيك .

ام�ا عن حظك اليوم برج الحمل ، لقد وصلت 
إىل حائط س�د يف الوقت الح�ايل ، ويبدو أن ال 
يشء يحرز تقدماً وأنت عىل وشك االستسالم 
، اعترب مثل هذه األوقات اختباراً لقوة إرادتك 
، وس�وف يتضح لك قريباً أهمية امليض قدماً 

يف خططك. 

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الث�ور ، يف بعض 
األحيان ، يجب أن تتعامل مع الفشل يف العمل 
، كن شجاعاً وانظر إىل هذه االنتكاسات عىل 
إنها فرص للتغيري إىل األحسن ، إذا قمت بذلك 
، فس�وف تخرج م�ن أعماق الي�أس يف حالة 

أفضل. 

ام�ا ع�ن حظك اليوم ب�رج الجوزاء ، س�وف 
يتعرض عملك لالختبار اليوم ، ولكن ال داعي 
للتوت�ر إذا كن�ت قادراً ع�ىل إظه�ار املعرفة 
الس�ليمة ، س�تخترب أيضاً يف حياتك الخاصة 
، ويف ه�ذه الحال�ة ، يجب علي�ك الدفاع عن 

وجهة نظرك. 

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الرسط�ان ، أنت 
تشعر أن الطاقة املوجودة بداخلك قد تنفجر 
يف أي وقت ، ولألسف ، هذا ليس شعوراً جيداً. 
ال تستس�لم للدافع الذي قد يجعلك تخرج كل 
يشء بداخل�ك ألنك ق�د تع�ادي املحيطني بك 

وتجرحهم دون قصد

اما ع�ن حظك اليوم برج األس�د ، ال يبدو أن 
جب�ال املش�كالت واالضطراب�ات اليومية يف 
طريقه�ا إىل الت�اليش ، ك�ن حازم�اً وح�اول 
اس�تعادة رأيك فيما هو مهم ، وإال قد تعاني 
من انتكاس�ات دائم�ة. وازن األمور بعناية ، 

وفكر يف األهداف التي تريد تحقيقها 

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج العذراء ، س�وف 
يكون لديك س�بباً جيداً لك�ي تفرح ، وتكون 
مس�رتيحاً م�ع العالم م�ن حول�ك ويف مزاج 
مناس�ب لالحتف�ال بهذا اإلحس�اس ، جميع 
املقابالت ، س�واء مع زمالء العمل أو العائلة 

، سوف تكون مجدية للغاية. 

اما عن حظك الي�وم برج امليزان ، أنت تحمل 
حم�اًل ثقي�اًل من املش�كالت ، اب�دأ بتخفيف 
األثق�ال ع�ن كاهلك ، وإال فس�وف تس�تمر 
إىل  أن تص�ل  ، يج�ب  الزي�ادة  املصاع�ب يف 
اس�رتاتيجية يف التعامل مع التحديات املهنية 

والخاصة بدون إضاعة الكثري من الطاقة

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج العقرب ، س�يتم 
إع�ادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بش�كل 
من األشكال ، اذا لم تكن األمور تسري عىل ما 
يرام ، قد تميل إىل إرجاع السبب إىل خطأ صدر 

من اآلخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. 

اما ع�ن حظك اليوم برج الق�وس ، أصبحت 
يومياتك سارة ومبهجة يف طبيعتها حيث أنك 
تتفاه�م جي�داً مع جميع األط�راف وكل من 
تتقابل معه. استمتع بهذه الفرتة التي فيها 
يعكس ل�ك الجميع تعاطفه�م ، وانتفع من 

هذه الطاقة اإليجابية

ام�ا ع�ن حظك الي�وم ب�رج الج�دي ، حاول 
االبتع�اد ع�ن االس�رتاتيجية القديم�ة الت�ي 
تنتهجها يف حل املش�كالت وحاول اس�تخدام 
أس�اليب وطرق جديدة ال تجدها محبطة ، يف 

بعض األحيان املسارات غري التقليدية 

اما عن حظك اليوم برج الدلو ، سوف تحصل 
عىل الس�كينة والصفاء الذهن�ي اللذان طاملا 
بحثت عنهما ، من خالل تلك القوة الداخلية ، 
فأنك تنبع منك الثقة والنزاهة. س�وف يطلب 
من�ك أصدقائك املقرب�ني أو زمالئ�ك بالعمل 

املساعدة والعون

بس�بب الظ�روف املتغ�رية ، الوقت مناس�ب 
ج�داً لجمي�ع العالق�ات الش�خصية ، س�واء 
كانت جديدة أو قديمة ، س�وف تجد عمليات 
التواصل مع من حولك ملهمة وغنية ألفكارك 
الخاص�ة. لكن يجب أال تفكر فق�ط يف املزايا 

التي يجلبها لك هؤالء املعارف.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيلو أناناس مقطع

2 كوب سكر
1 كوب عصري أناناس

2 معلقة كبرية عصري ليمون
طريقة التحضري:

يوضع األناناس يف وعاء عىل النار، ويضاف 
إليه السكر وعصري األناناس.

يقل�ب حتى يذوب الس�كر، ثم تخفف النار، 
ويرتك حتى يثقل.

يضاف عصري الليمون، ويقلب جيداً.
يرفع من عىل النار، ويرتك حتى يربد.

يوضع يف برطمان نظيف وجاف.
يحفظ يف الثالجة لحني اإلستخدام.

يقدم مع التوست أو الحلويات املختلفة.

البدناء االقل توترًا
توص�ل علماء بريطاني�ون إىل أن الذين يعانون البدانة وما 
يتبعها من مخاطر صحية مثل مرض السكري والرسطان 
وارتف�اع ضغد ال�دم، هم أق�ل إصابة بالتوت�ر والعصبية.

وخلص العلماء إىل هذا االستنتاج بعد أن درسوا أكرب قاعدة 
بيان�ات جينية يف اململكة املتحدة.وق�ال علماء من جامعة 
بريستول الربيطانية إن النتائج التي توصلوا إليها لم تكن 
قاطع�ة، ع�ىل الرغم من أنه�ا كانت مقبولة ب�ني الخرباء، 
س�يما وأنه لوحظ أن أصحاب معدل الحرق العايل هم أكثر 
عرضة للقلق واالكتئاب.وأضافت الباحثة داش�ا نيكولس 
أن األش�خاص الذين يعانون سوء التغذية يجدون صعوبة 
يف احتواء مش�اعرهم، مش�رية إىل أن ما جاءت به الدراسة 
الت�ي تفيد بأن البدناء أكثر س�عادة لم يدهش�ها.يذكر أن 
بريطانيا تعاني من ارتفاع معدالت الس�منة، إذ أنها تعترب 
أعىل دول�ة يف االتح�اد األوروبي يف إصاب�ة مواطنيها بتلك 
املشكلة الصحية، والتي يعاني منها 30 يف املئة من النساء، 

ونحو 27 يف املئة من الرجال.

الشاي حيد من اإلصابة باملياه الزرقاء
يقول باحثون أمريكيون إن األشخاص الذين يرشبون الشاي الساخن 
ربم�ا يقل احتم�ال إصابته�م بأعراض املي�اه الزرق�اء باملقارنة مع 
اآلخرين.ويقول معدو الدراس�ة يف دورية طب العيون الربيطانية إنه 
باملقارنة مع األش�خاص الذين يتناولون القهوة واملرشوبات الغازية 
والش�اي املثلج قل احتمال اإلصابة باملياه الزرقاء بنس�بة 74 يف املئة 
لدى األش�خاص الذين ش�اركوا يف هذه الدراسة وتناولوا كوبا أو أكثر 
من الش�اي الس�اخن الذي يحتوى عىل مادة الكافي�ني يوميا .وقالت 
الطبيبة آن كوليمان من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس إن “املياه 
الزرقاء يمكن أن تؤدي إىل فقد البرص وس�يكون من املفيد إذا تس�نى 
الوقاية منها ألنه ال يوجد عالج لها”.وأضافت كوليمان لرويرتز هيلث 
ع�رب التليفون إن “أفضل وس�يلة للوقاية هي فح�ص العني.”ولكننا 
مهتمون أيضا بالعادات املتعلقة بنمط الحياة وما نستطيع أن نفعله 

إلحداث فرق”.
ويشري بحث حديث إىل أن فيتاميني يس وإي والزنك يمكن أن يساعدوا 
أيضا يف صحة اإلبصار. وقال إن دراسات أخرى تشري إىل أن مضادات 

األكسدة املوجودة يف الشاي يمكن أن يكون لها تأثري مماثل.

بدون تعليق

ق اليوم..مربى األناناس
طب

»القلب املكسور« قد ال يتعاىف

أثبت العلم س�ابقا وجود متالزمة 
اس�تنتج  واآلن  املكس�ور،  القل�ب 
الباحثون أن القلب املكسور نتيجة 
اإلصابة النفسية قد ال يتعاىف أبدا.. 
وق�د أثبت العلماء فع�ال أن الحالة 
النفس�ية التي يعيش�ها اإلنس�ان 
عند فراق الحبيب تس�بب متالزمة 
اضطراب�ا  أي  املكس�ور،  القل�ب 

طويل األمد يف عمل القلب.
ولك�ن، إذا كان العلم�اء ينظ�رون 
س�ابقا إىل عبارة القلب املكس�ور 
كاس�تعارة جميلة، فإنه يف الفرتة 
األخرية، تم إثب�ات أن هذه العبارة 
تعن�ي ما يس�مى “تاكوتس�وبو” 
)كلمة يابانية تعني حرفيا مصيدة 
كانت تس�تخدم لصيد األخطبوط( 
وتش�ري إىل حال�ة اعت�الل عضل�ة 

القل�ب الت�ي تظه�ر لدى النس�اء 
بعد س�ن اليأس ع�ادة، ولكن هذه 
الحالة تشخص عند املرىض بسبب 
الجس�دي  أو  العاطف�ي  اإلجه�اد 
الدراس�ة  بين�ت  الش�ديد.واآلن، 
األخ�رية لعلم�اء جامع�ة أبردي�ن 
االس�كتلندية أن ضحاي�ا متالزمة 
“تاكوتسوبو” قد ال يعود قلبهم إىل 
عمله الطبيعي كالسابق. فقد ظهر 
أن %90 من املرىض الذين يعانون 
م�ن هذه املتالزمة هم من النس�اء 
)75-58 سنة(، وهذا يعكس عمق 
تأثره�ن بفق�دان الحبي�ب. كم�ا 
تثري هذه املتالزم�ة األلم يف الصدر 
وتس�بب ضيق التنفس وش�ذوذ يف 
عمل البطني األيرس وحتى احتشاء 

عضلة القلب.

»هاتف األصبع«.. زبائنه »ضد القانون«
ذكرت صحيفة بريطانية، االثنني، أن هناك هواتف مصغرة بحجم 
األصب�ع تباع عىل موقع تجارة إلكرتونية ش�هرية، باتت تهرب إىل 

السجون.
وأوضحت »مرتو« أن ميزة هذه الهواتف الصغرية تكمن بقدرتها 
عىل تخطي أجهزة كش�ف املعادن، التي يمر عربها السجناء قبيل 

دخولهم إىل الزنازين.
ولفتت إىل أن هذه الهواتف موجودة عىل موقع التجارة اإللكرتوني 
الش�هري eBay، قائلة إن بعضا منها »صمم خصيصا للسجناء«.

ويطلق عىل أحد هذه الهواتف اس�م »Beat the Boss«، يف إش�ارة 
إىل خ�داع آل�ة املاس�ح الضوئ�ي التي يمر م�ن خاللها الس�جناء 
وتس�مى Boss. ويكلف الهاتف نحو 33 دوالرا عىل املوقع، ويصل 
سعره داخل الس�جون إىل 270 دوالرا أمريكيا.ورغم الحملة التي 
تش�نها السلطات ملنع استخدام الهاتف يف السجون، فقد صادرت 
مصلح�ة الس�جون الربيطاني�ة 20 ألف هاتف صغ�ري يف 2016.

ويقول س�جني سابق قبع يف سجن برمنغهام يف بريطانيا إنه قبل 
عرش سنوات كانت الهواتف محدودة التداول، أما اليوم فقد باتت 

يف متناول الجميع.

شابة حتمل »قلبها« يف حقيبتها
خضعت سيدة مريضة يف بريطانيا، مؤخرا، 
لعملي�ة جراحية فريدة م�ن نوعها، وباتت 
تعي�ش الي�وم بفض�ل بطاري�ات خارجية 

تحملها يف حقيبة.
وبحس�ب ما نقلت صحيف�ة “دييل ميل”، 
فإن س�لوى حس�ني، البالغة من العمر 39 
عاما، هي الوحيدة الت�ي تعيش بالطريقة 

الطبية املذكورة يف بريطانيا.
يف  لطفل�ني،  أم  وه�ي  س�لوى،  وتحم�ل 
حقيب�ة ظهره�ا، جه�ازا بطاريت�ني يزن 

6.8 كيلوغرام�ات، وهو عب�ارة عن محرك 
كهربائي ومضخة لدفع الهواء.

وتق�وم البطاري�ات بدفع اله�واء إىل كيس 
بالس�تيكي يف ص�در املريض�ة ع�ن طريق 
أنابي�ب، ألج�ل إتاح�ة ال�دورة الدموية يف 

الجسم.
وافق زوج س�لوى عىل إمداد زوجته بقلب 
صناعي، وتبعا لذلك، فقد أزيح قلب سلوى 
الطبيعي وتم وضع قلب صناعي يف مكانه، 

لكنه يعمل ببطاريتني يف الخارج.
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طارق حرب

منمنمات بغدادية

في سلس�لة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن اعلى منارة كما نس�ميها ومئذنة وصومعة كما 
تس�مى في العديد من الدول االس�امية في بغداد والتي اس�تمر علوها وتقدمها وشهرتها لمئات 
الس�نين حي�ث يمكن رؤيته�ا من جميع محات بغ�داد القديمة  وحيث يتمكن م�ن اعتاها رؤية 
جميع محات بغداد الس�ابقة وهذه هي منارة جامع الخلفاء او منارة جامع س�وق الغزل والذي 
كان س�وقا للغزول وتحول بعد ذلك الى س�وق للطيور والحيوانات والدجاج حتى انه يعتبر اشهر 
اسواق بغداد في التعامل بمثل هذا النوع من البضائع حتى انه طغى بشهرته على سوق الشورجة 
المشهور في بغداد وهذه المنارة من المنارات التاريخية في العالم االسامي المتميزة بعمارتها 
ش�يدت قبل ما يقارب االلف س�نة وتعتبر النقوش المحيطة بس�طحها الدائري معلما حضاريا ذا 
قيم�ة عالية والتي يبلغ ارتفاعها خمس�ة وثاثين مترا حيث اعتبرت االعلى  وقد س�ميت بمنارة 
الغزل بعد ان اس�تقطع جزء من ارضها النش�اء السوق المسمى بهذا االسم في جانبها وهي وان 
كان االنحن�اء باديا عليها لكنها اس�تمرت في موضعها االعلى وقد س�مي جام�ع المنارة بجامع 
الخلفاء نس�بة الى الخلفاء العباسيين وكان يسمى سابقا بجامع القصر انشأه الخليفة المكتفي 
بالل�ه ٢٨٩ هج حيث اصبح الجام�ع الثالث من بين جوامع بغداد بع�د جامع المنصور في الكرخ 
وجام�ع الرصافة في االعظمية وفي اواخر العهد العباس�ي اصبح هذا الجامع الجامع الرس�مي 
للدول�ة وت�م تدميره عند دخول هوالك�و الى بغداد لكن تولت دولة المغ�ول اعادة بنائه عام ٦٧٠ 
ه�ج اي بعد مدة قليلة جدا من تدميره واعيد بناؤه على نحو فخم عام ٦٧٨ فأنش�ئت فيه مئذنة 
لتصبح احد معالم بغداد البارزة والباقية على رفعتها حتى تم بناء جامع حولها س�نة ١٩٦٥ بعد 
ان اس�تمر الجامع بالبناء الذي جدده والي بغداد س�ليمان باش�ا وكان الحاكم البريطاني الس�ير 
برس�ي كوكس  بعد دخول االنگليز الى بغداد س�نة ١٩١٧ قد قرر نس�ف المئذنة خشية سقوطها 
على س�كان المنطقة ولكن الس�يد محمود شكري االلوس�ي حمله على ترك الموضوع فعدل عن 
نس�فها وقامت بلدي�ة بغداد بتقوي�ة قاعدتها ان االس�س القديمة للمئذنة كانت ق�د ظهرت بعد 
اعمال الحفر بالقرب منها لهذا تمت اعادة بنائها بشكل مضلع ذي اثني عشر ضلعا وتقوم عليها 
ش�رفة لها مدخان للصعود الى اعلى المنارة في الجهة الش�رقية والجنوبية يؤديان الى س�لمين 
ي�دوران في باطن بدن المنارة االس�طواني باتجاهين متعاكس�ين فالصاعد م�ن احدهما ال يرى 
النازل من الس�لم االخر وتوجد في داخل االس�طوانة نوافذ صغيرة للتهوي�ة ووصول النور اليها 
وتعتب�ر زخارف ونقوش مئدن�ة جامع الخلفاء في بغداد من اهم واجم�ل الزخارف التي عرفتها 
المنائر االسامية عبر عصورها التاريخية واهم الزخارف المقرنصات التي بنيت بشكل محاريب 
متع�ددة الطبق�ات بعضها فوق بعض وزين بدن اس�طوانة المنارة بالزخ�ارف اآلجرية المخرمة 
والت�ي تتكون من تاصق قطع عديدة بمختلف االش�كال والحج�وم وكل قطعة منها بدت وكأنها 
منقوشة نقشا دقيقا بشكل يماثل نقش النحاس والخشب وتبدو مركبة بشكل دقيق بحيث تؤلف 

من مجموعها منظرا ذا شكل هندسي رائع وقد قال الشاعر عبد القادر البزاز فيها:-
عج بالرصافة منارة وأبك ربعها البالي

وقف بجامعها ان كنت ذا بال
وانظر بعينيك في اطراف ساحته

ها تجد اثرا من شامخ عال
فذا منارته في الجو شامخة

كم اخبرت عنه في قيل وفي قال 
ويقول الشاعر جميل احمد الكاظمي:-

منارة سوق الغزل في الحق والذكرى
وفيما ازدهى التاريخ اوحت لي الشعرا

عليها من الجميل دالئل
تحقق ان الفن لم يحتمل نكرا .

كـاريكـاتـير

نهى الشرنوبي

م�ساحة للراأي

االنفجار العظيم هو أحد أهم نظريات نشأة الكون ، ظهرت في العشرينيات 
من القرن الماضي ، واس�تغرق بناؤها أكثر من أربع�ة عقود. نظرية االنفجار 
العظيم يعود تأسيسها للعالمين الروسي ألكسندر فريدمان والبلجيكي جورج 
لوماتر. نجح فريدمان في حل معادالت نظرية النس�بية واس�تنتج منها فكرة 
تم�دد الك�ون س�نة 1922، واس�تنادا إليها وض�ع لوماتر س�نة 1927 نظريته 
ح�ول تم�دد الكون. وق�د دعم عال�م الفلك األميرك�ي إدوين هابل س�نة 1929 
فكرة لوماتر حين أكد وجود مجرات أخرى وهي تتباعد بس�رعة متناس�بة مع 
المس�افة الفاصلة بيننا وبينها. وهو أول أس�اس بنيت علي�ه نظرية فريدمان 
لوماتر )التي أطلق عليها فيما بعد نظرية االنفجار العظيم(..وقدم لوماتر سنة 
1931 حقيق�ة علمي�ة ثانية وهي أن الكون كان في بدايته منكمش�ا في نقطة 
واحدة ، وأن انفجارا حصل في اللحظة األولى جعل الكون يبدأ في التمدد. وقد 

أطلق لوماتر على نظريته الجديدة اسم »الذرة البدائية« التي بدأ بها الكون.
وظلت النظرية على حالها حتى سنة 1948 عندما نجح أحد طلبة فريدمان 
-وهو جوج غامو- في تفس�ير كيفي�ة حصول التخليق الن�ووي االبتدائي في 
اللحظات األولى للكون..وقد دعمت حديثا العديد من االكتشافات الفلكية هذه 
النظرية التي أصبحت األكثر قبوال في األوس�اط العلمية لتفس�ير نشأة الكون 
َماَواِت َواألَْرَض َكاَنَتا  وتطوره. ويقول الله تعالى : »أََولَْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروآ أَنَّ السَّ

َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْمآِء ُكلَّ شيء حي أََفا ُيْؤِمُنون«
معنى رتقا : أي ليس فيهما ثقب ، أي كانتا ملتصقتين.

ا ال يمكن تخيل  وتش�ير األبح�اث العلمية إل�ى أن مادة الرت�ق صغيرة ج�دٌّ
حجمه�ا )أي ه�ي المنته�ى للم�كان وللزم�ان(، هو م�ا يعرف في عل�م الفلك 

بالتفردية singularity.) ففتقناهما ( : أي فصدعناهما وفرجناهما .
وهذا يعني أن بدء الكون كان فتًقا وأن فتق الش�يء يتضمن القوة والش�دة 
ف�ي الفص�ل. والحقيقة ، أن ه�ذا هو ما حص�ل بالفعل أثناء وخ�ال االنفجار 

the Big Bang الكبير
أن الس�ماوات واألرض كانت�ا وحدة واحدة ثم انفص�ا ، حيث أن الكون قد 
ب�دأ من انفجار »ذرة بدائية«، والت�ي تمتاز بالكثافة الا نهائية ودرجة الحرارة 
العظيم�ة جًدا والتي هي أس�خن من ملي�ون مليون مليون درج�ة حرارة نواة 
الش�مس ، وهذا ما س�مي الحًقا باالنفجار العظيم ..وقوله تعالى: َوَجَعلَْنا ِمَن 

الَْمآِء ُكلَّ َشْىٍء َحىٍّ أي أن الماء أساس الحياة ، فحيث توجد حياة يوجد ماء.
بع�د تأكيد األبحاث العلمي�ة الحديثة أن الكون دائم التوس�ع و أنه لو عدنا 
به�ذا االتس�اع إلى الوراء مع الزم�ن ، فابد أن يلتقي كل ش�يء بالكون المادة 
والطاق�ة والزمان والمكان في نقطة واحدة تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء 
النظري�ة والكمية كأنه�ا العدم ، جاءت األبح�اث العلمية الحديث�ة كذلك لتأكد 
أن ه�ذا االنفجار لهذه النقطة عالية الكثافة تحول إلى س�حابة من الدخان ... 
َماِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل لََها  وهو ما يتفق مع قول الله تعالى : ُثمَّ اْس�َتَوٰى إِلَى السَّ
ْرِض اْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها َقالََت�ا أََتْيَنا َطاِئِعيَن ..أن هذه الحقائق العلمية لم  َولِ�ْ�َ
يتوصل إليها البش�ر قط إال خال المائة س�نة الماضية... فكيف عرف كل هذه 
يٌّ يدعى محمد صلى الله عليه وسلم من قوم أُمّيين ظهر قبل  الحقائق إنسان أُمِّ
أكث�ر من 1400 س�نة ؟ ويقول الله تعال�ى : »إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْك�ٌر لِّلَْعالَِميَن َولََتْعلَُمنَّ 

َنَبأَُه َبْعد حين«.

منارة ومئذنة وصومعة جامع اخللفاء االعىل 
يف بغداد طيلة مئات السنني

شيوخ وأبناء عشائر البودراج تناشد السيد وزير الداخلية األستاذ قاسم االعرجي 
بالتدخل الشخيص ملعرفة دوافع املدامهة ومارافقها من جتاوزات

نظموا وقفة احتجاجية يف ميسان ردًا على مداهمة مضيف الشيخ صالل هاتو السرهيد

من اإلعجاز العلمي بالقرآن

ميسان / المستقبل العراقي

نظم ابناء عشائر البودراج في محافظة ميسان 
،وقف�ة احتجاجي�ة رداً عل�ى مداهم�ة مضيف 
الشيخ صال هاتو الس�رهيد في ناحية البتيرة 

،قبل ثاثة ايام من قبل قوات )سوات(.
وناشد المحتجون معالي وزير الدخلية األستاذ 
قاسم االعرجي بالتدخل الشخصي للوقوف على 
حيثيات المداهمة التي طالت مس�كن ومضيف 
الشيخ صال هاتو  بطريقة تجاوزت السياقات 

المتبع�ة ف�ي المداهم�ات، الس�يما وان�ه ليس 
هنالك أي س�ابق انذار لهذه المداهمة واليوجد 
لها أي مبرر قانوني اوقضائي بحس�ب ماصرح 

به الشيخ صال وافراد عائلته .
واس�تنكر أبناء عش�ائر البودراج ه�ذا االجراء 

والتعدي الواضح على حرمة دار سكن ومضيف 
الش�يخ ص�ال هات�و الذي ل�ه تاري�خ جهادي 
مش�رف ف�ي مقارعة النظ�ام الصدام�ي البائد 
،حيث تعرض لاعتقال والس�جن اكثر من مرة، 
إضافة الى انه من الوجوه العشائرية المتميزة 

بمواقفه�ا اإلنس�انية وحض�وره الفاع�ل في 
عم�ل الخير وإص�اح ذات البين على مس�توى 
محافظات الوس�ط والفرات األوسط والجنوب 
،فض�ا عن وقوف�ه الدائ�م و بقوة م�ع الدولة 

ومؤسساتها . 


