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االمام علي )عليه السالم(

أكرم ضيفك

 وإن كان حقيراً، وُقم على مجلسك ألبيك 
ً ومعلمك وإن كنت أميرا

ص3القضاء يسمي القضاة املنتدبني للقيام بمهام جملس املفوضني لفرز األصوات يدويا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 تغريدة »جوية« لرتامب تدمر اتفاقات جمموعة السبع

األســد: الـوجـود األمـريـكـي والـبـريـطـانـي فـي ســوريـا غـيـر شـرعـي

فرقة الدبابات العراقية تستبدل »أبرامز« األمريكية بـ »يت-90إس« الروسية

النار تلتهم أصوات الناخبني
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت وزارة الداخلية، أمس األحد، إخماد 
حري�ق اندل�ع يف أك�ر مخ�ازن صناديق 
االق�راع التابعة ملفوضي�ة االنتخابات يف 
الرصاف�ة بالجان�ب الرشقي م�ن مدينة 
بغ�داد، ويف ح�ن أنق�ذت ق�وات أمني�ة 
تصله�ا  ل�م  الت�ي  الصنادي�ق  ع�رشات 
الن�ران، تضارب�ت االنب�اء بش�أن ع�دد 
الصنادي�ق الناجية م�ن الحريق بالفعل، 
فيما دعا سياسيون إىل إعادة االنتخابات 
لضم�ان نزاهة التصوي�ت. وقالت وزارة 
الداخلي�ة، غ�ي بي�ان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة من�ه، إن الحريق اندلع 
يف احد املخازن االربع�ة التابعة ملفوضية 
االنتخابات يف جان�ب الرصافة يف الجانب 

الرشقي من بغداد. 
وأوضح الناطق باسم الوزارة اللواء سعد 
مع�ن ان الحريق اندل�ع يف واحد من اصل 
اربع�ة مخازن تض�م اجه�زة الكرونية 
ووثائ�ق تابع�ة ملفوضي�ة االنتخاب�ات. 
وأش�ار إىل أّن فرق الدف�اع املدني تمكنت 
م�ن اخماد الحريق. ولم تعلن الس�لطات 
اس�باب ان�دالع الحري�ق، لك�ن توقي�ت 
الحري�ق جاء بعد قرار الرملان إعادة العد 
والفرز الكثر من 10 مالين صوت بشكل 

يدوي، إثر إدعاءات وقوع عمليات تزوير 
كرى خالل االنتخاب�ات الترشيعية التي 
جرت يف 12 أيار املايض، وفاز فيها تحالف 
سائرون بقيادة مقتدى الصدر. بدورها، 
اكدت مديرية الدفاع املدني السيطرة عىل 
حريق مخ�ازن مفوضي�ة االنتخابات يف 

جانب الرصافة من العاصمة بغداد.
وقال مدير عام الدفاع االمني اللواء كاظم 
بوهان يف ترصيح تلفزيوني ان »خطورة 
الحري�ق الذي نش�ب يف مخازن مفوضية 
االنتخاب�ات يف جان�ب الرصافة انحرست 

بشكل نهائي«.
التفاصيل ص3

إيران تعلن
 القضاء عىل »خلية ارهابية« 

شامل غرب البالد

أنصار اهلل
 يدكـون قـواعـد سعـوديـة

 بـ »صواريخ باليستية« 

سلطات كردستان 
ترحل »قاتل األملانية« من أربيل 

إىل فرانكفورت

تضارب األنباء بشأن »الصناديق الناجية« من حريق خمازن املفوضية.. ودعوات إلعادة االنتخابات
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رئاسة برملان كردستان جتتمـع مـع جلنتيـن ملناقشـة قانـون االصالحات العامةنــائـــب: ســـد ألـــيــسـو أصـــبــح أمــرا واقـــعـا 
احليايل لوزراء دفاع التحالف الدويل: هناية »داعش« عسكريا تستلزم معركة فكرية نائبة تتحدث عن »كارثة حقيقية« قد ترضب حمافظة ذي قار

رومريو خيرج 
عن صمته بشأن استبعاده 

من املونديال
ص4 ص4 ص2

الرئيس الصيني يعلن رفضه للسياسات »األنانية« اخلاصة بالتجارة
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الرئي�س الصين�ي يش جن بين�غ، أمس 
األح�د، أن ب�الده ترفض السياس�ات التجارية 
»األنانية وقصرة النظر«، ودعا إىل بناء اقتصاد 
عامل�ي مفتوح. وتخوض الص�ن نزاعا تجاريا 
عايل املخاطر، مع الواليات املتحدة، لكن يش لم 
ي�رش إىل الواليات املتحدة، خالل كلمة ألقاها يف 
اجتماع قمة منظمة ش�نغهاي للتعاون، وهي 

تكتل أمني تقوده الصن وروس�يا. وقال يش، 
يف كلمة يف مدينة تشينغداو الساحلية: »نرفض 
السياس�ات األنانية وقصرة النظ�ر، واملغلقة 
التج�ارة  والضيق�ة، ونؤي�د قواع�د منظم�ة 
العاملي�ة، وندع�م وج�ود نظام تج�اري متعدد 

األطراف وبناء اقتصاد عاملي مفتوح«.
وه�ددت الوالي�ات املتح�دة و الص�ن، بفرض 
تعريف�ات تجاري�ة متبادل�ة ع�ىل س�لع تصل 
قيمته�ا إىل 150 ملي�ار دوالر، ل�كل منهما مع 

ح�ث الرئيس دونال�د ترامب، بك�ن، عىل فتح 
اقتصادها بشكل أكر ومعالجة العجز التجاري 
األمركي، الضخم مع الصن. وتحدث يش، بعد 
س�اعات من إعالن ترامب، انس�حابه من بيان 
مجموعة الس�بع محبطا ما بدا أنه توافق هش 
بشأن نزاع تجاري بن واشنطن وأكر حلفائها. 
وأسست منظمة ش�نغهاي، للتعاون األمني يف 
2001 ملكافحة التطرف، ومخاوف أمنية أخرى 

يف الصن وروسيا وعر آسيا الوسطى.

العيداين : البرصة ستشهد زيادة يف جتهيز الطاقة 
الكهربائية للمواطنني

كتائب حزب اهلل تبدي استعدادها لتلبية دعوة السفري 
6الفلسطيني للمشاركة يف حترير القدس 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

نف�ى قائد رشط�ة محافظ�ة االنب�ار اللواء 
هادي رزيج، أمس االحد، تس�جيل اي خرق 
ارهاب�ي او تس�لل ع�ىل الرشي�ط الحدودي 
العراقي الس�وري بفضل االنتش�ار الكثيف 
للقوات االمنية ويؤكد عىل اس�تقرار الوضع 
االمن�ي. وق�ال زري�ح يف ترصي�ح صحف�ي 

ان »الوض�ع االمني عىل الرشي�ط الحدودي 
العراقي الس�وري امن ومس�تقر ولم يحدث 
اي خ�رق بفضل االنتش�ار الكثي�ف للقوات 
االمنية واتخ�اذ كافة التدابر االزمة لحماية 
املناط�ق الحدودية م�ع س�وريا«. واضاف، 
ان »القوات املش�ركة من الجيش والرشطة 
واف�واج الط�وارئ وح�رس الح�دود امن�ت 
بالكام�ل الرشيط الحدودي مع س�وريا ولم 

يح�دث اي حال�ة تس�لل ملجرم�ي داعش او 
خرق امني«. واوضح، ان »الرشيط الحدودي 
مع س�وريا قب�ل عام 2016 كان مس�تباحا 
من قبل داعش نتيجة سيطرته عىل املناطق 
الغربي�ة اال ان الح�ال تغ�ر بع�د عملي�ات 
التحرير واس�تعادة كافة مدن املحافظة من 

مجرمي التنظيم«.
التفاصيل ص3

احلدود العراقية مع سوريا: »أمن مستمر« وسط انتشار 
مكثف للقوات العراقية
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        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س نقاب�ة املحام�ن يف أربي�ل اياد 
كاكاي، أمس األحد، اعتقال متهمن اثنن باطالق 
النار عىل مبنى محكمة أربيل بش�كل عش�وائي، 
داعياً الجهات املعنية إىل إحالة املتهمن للقضاء.

وقال كاكاي يف مؤتمر صحفي إن »مس�لحن 
هاجم�وا مبن�ى محكمة أربي�ل بطلق�ات نارية 
بشكل عشوائي«، مبينا أن »القوات االمنية القت 

القبض عىل متهمن اثنن من املهاجمن«.
وأض�اف كاكاي، أن »آث�ار الطلق�ات النارية 
م�ا زالت موجودة املبن�ى«، الفتا إىل أن املهاجمن 

كانت لديهم رسالة دون توضيح محتواها«.
إىل »إحال�ة  املعني�ة،  الجه�ات  ودع�ا كاكاي 
املتهمن للقضاء«، مشريا إىل أنه ال يجوز استهداف 
املحاكم كلما صدر منها قرار بحق البعض«. يذكر 
أن محافظ�ة أربي�ل )349 ك�م ش�مال العاصمة 
بغداد( تعد من املحافظات املستقرة أمنياً مقارنة 
بمحافظات وس�ط وجنوب البالد، إال أنها تش�هد 
ب�ن حن وآخر عمليات اس�تهداف معظمها ضد 

املدنين وتندرج ضمن الجرائم الجنائية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس األحد، ضبط 
20 عبوة ناس�فة و39 قنربة هاون والقبض عىل 

متهمن اثنن يف العاصمة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »القوات األمنية يف قيادة 
عملي�ات بغداد تمكنت خالل 24 س�اعة املاضية 
من ضبط عرشين عبوة ناس�فة وتس�ع وثالثون 
قن�ربة ه�اون يف منطقت�ي الجنابي�ن ودويليبه 
غرب�ي بغداد وجنوبي غرب بغ�داد«. وأضافت ان 
»القوات األمنية تمكنت من اعتقال متهمن اثنن 
بالرسقة وبالجرم املشهود يف منطقتي االعظمية 
والنه�روان، كما عثرت الق�وات األمنية عىل عدد 
من األسلحة واالعتدة يف احدى الساحات املرتوكة 

ضمن منطقتي الثعالبة ومدينة الصدر«.

عمليات بغداد:
 ضبط )20( عبوة و)39( قنربة هاون والقبض 

عىل متهمني يف العاصمة

اعتقـال متهميـن باطـالق النـار
 عىل مبنى حمكمة أربيل

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب الكردي ش�ريكو حمة ام�ن، أمس األحد، اجتماع 
رئاس�ة برملان كردس�تان مع لجنتي القانونية واملالية ملناقشة 

قانون االصالحات.
وق�ال حمة ، إن�ه اجتم�اع هيئة رئاس�ة برملان كردس�تان 
ولجنتي القانونية واملالية حول قانون االصالحات العامة وايضا 

لتحديد يوم لعقد جلسة الربملان«.
وأض�اف ان »ه�ذه الجلس�ة تأتي بع�د ان قام�ت اللجنتان 
بتقدي�م تقرريهم�ا حول القانون اىل رئاس�ة الربملان االس�بوع 
املايض وهي تعديل للقانون السابق بعد ان اعيد من قبل مجلس 

وزراء اقليم كردستان«.
وأش�ار اىل انه »من اه�م النقاط املثبتة يف م�رشوع القانون 
املعدل هي الغاء االدخار االجباري يف رواتب املوظفن«، مبينا ان 
»القانون قد اقر يف ش�هر ش�باط املايض اال ان املادة الثالثة من 
القان�ون والتي تخص مخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة 
اثار الش�ارع الك�ردي مما ادى اىل اعادته�ا يف 4 اذار املايض من 

قبل مجلس الوزراء للتعديل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عمليات دياىل الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس 
االحد، عن انطالق عملية عس�كرية يف حوض املخيس�ة ش�مال 

رشق املحافظة لتعقب خاليا »داعش«. 
وونقل�ت وكالة »الس�ومرية ني�وز« عن الع�زاوي القول ان 
»قوات امنية مش�رتكة من الجيش والرشطة والحش�د الشعبي 
مدعومة بط�ريان الجيش انطلقت من محوري�ن لتنفيذ عملية 
عس�كرية واس�عة يف ح�وض املخيس�ة )25ك�م ش�مال رشق 

ب عقوبة( لتعقب خاليا داعش«.
وأضاف العزاوي ان »تلك القوات اعتقلت اثنن من املطلوبن 
للقضاء بتهمة االرهاب«، مشريا اىل ان »العملية ما تزال مستمرة 

يف تنفيذ األهداف املرسومة لها«.
ونف�ذت االجه�زة االمنية يف دي�اىل مؤخرا سلس�لة عمليات 
عس�كرية واسعة لتعقب خاليا »داعش« يف مناطق متفرقة من 

املحافظة.

رئاسة برملان كردستان
 جتتمـع مـع جلنتيـن ملناقشـة قانـون 

االصالحات العامة

عمليات دياىل تعلن
 انطالق عملية عسكرية لتعقب »داعش« 

يف حوض املخيسة 

        بغداد / المستقبل العراقي

وص�ل الش�اب العراقي الذي قتل فت�اة يهودية 
أملاني�ة يف غرب أملانيا إىل فرانكفورت بعد أن رّحلته 
س�لطات إقلي�م كردس�تان الع�راق إث�ر اعرتاف�ه 
باغتص�اب الفتاة وخنقه�ا، كما أفاد مس�ؤولون 

عراقيون ووسائل إعالم أملانية.
هورس�ت  االملان�ي  الداخلي�ة  وزي�ر  وأع�رب 
س�يهوفر يف بيان عن رسوره »بإعادة املش�تبه به 
ال�ذي يالحق�ه القض�اء، إىل أملانيا«، مبدي�ا أمله يف 
أن يمُث�ل العراقي عيل بش�ار )20 عاما( »رسيعا« 

أمام املحكمة. وكان عيل بش�ار وص�ل إىل أملانيا يف 
ترشين األول 2015 يف أوج أزمة املهاجرين. وأقدم 
عىل اغتصاب وقتل س�وزانا فيلدمان )14 عاما( يف 
فيس�بادن يف غرب أملانيا ب�ن 22 و23 أيار املايض، 

حسب الرشطة.
وأوق�ف الش�اب الجمعة عن�د الس�اعة الثانية 
صباح�ا، يف قضاء زاخو البلدة التي تضم 350 ألف 

نسمة والواقعة عىل الحدود العراقية الرتكية.
وكانت أملانيا أعلنت أن عراقيا يش�تبه بأنه قتل 
فتاة يهودية أملانية أوقف الجمعة يف شمال العراق 

بعدما فر إىل هذه املنطقة ما أثار استياء واسعا.

ورغ�م عدم وجود اتفاقية الس�رتداد املطلوبن 
ب�ن البلدي�ن، وضعت الس�لطات بش�ار عىل متن 
طائ�رة تابعة لرشكة لوفتهان�زا متجهة من أربيل 

اىل فرنكفورت، حسب تقارير إعالمية املانية.
وم�ن املتوق�ع أن يخضع لجلس�ة اس�تجواب 
إلصدار قرار باعتقاله فور وصوله إىل فرانكفورت، 

حسب املصادر نفسها.
وق�ال وزي�ر الداخلي�ة األملاني إن إعادة بش�ار 
تش�ّكل »عزاء صغريا« لعائلة الضحية، مضيفا أن 
»من املهم بالنس�بة إىل مجتمعنا أن ُتكش�ف هذه 

الجرائم وأن ُيحاكم املشتبه بهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد موق�ع Jane>s بأنه وفقا ل �وزارة الدفاع 
العراقية، تم نق�ل 39 دبابة إىل اللواء 35 من فرقة 
الدباب�ات 9. وتع�رف الطاق�م ع�ىل التكنولوجي�ا 
الجديدة، وقد س�اعدهم املتخصصون الروس عىل 

إتقان قيادتها. 
وت�م نقل الدباب�ات األمريكي�ة M1A1 أبرامز، 

التي كانت يف خدمتهم، إىل اللواء 34.
يذك�ر أن املعلوم�ات عن إرس�ال مجموعة من 
دباب�ات »تي-90إس« إىل العراق ظهرت يف ش�باط 
2018، حينه�ا ن�رش ع�ىل ش�بكة اإلنرتنت رشيط 

فيديو لتحميل املعدات عىل سفينة شحن.
بعد ذل�ك بفرتة وجي�زة، ش�وهدت الدبابات يف 
 90S-T الع�راق، وتختل�ف النس�خة العراقية م�ن
عن األساس�ية يف أنه تم تزويدها بشاشات جانبة 
وحماي�ة ديناميكية ومجموعات مول�دات الديزل 

اإلضافية وأنظمة تكييف الهواء. 
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، أخ�ذ يف االعتب�ار تجرب�ة 
مش�اركة دباب�ات T-90 يف مختل�ف الرصاع�ات 
املحلي�ة، وحصلت ع�ىل حماية إضافي�ة حيث تم 
تركي�ب وح�دات الحماية الديناميكي�ة عىل الجزء 

األمامي من الربج.
تجمي�ع  راق�ب  العراق�ي  الجي�ش  أن  يذك�ر 

مع�دات أح�دث دبابة م�ن طراز »ت�ي-90إس« يف 
روس�يا، ونرش يف االنرتنت ص�ور نادرة يظهر فيها 

العسكرين العراقين يف نتيجني تاغيل يف روسيا.
وكان الجي�ش العراق�ي يراقب ويقي�م عملية 

جمع املعدات العسكرية يف حقل التدريب.
وتس�تطيع هذه الدبابات التحرك يف الصحارى 
الس�اخنة ويف القط�ب الش�مايل، وأجري�ت ع�دة 

اختبارات يف الظروف القاسية بنجاح.
وق�د تغلبت ه�ذه الدبابات أكثر م�ن مرة عىل 
املع�دات العس�كرية الغربية يف ع�دة دول عربية يف 
املناطق الوعرة. ومن الدبابات التي انترصت »تي-

90« عليها دبابة »أبرامز«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عض�و مجل�س الن�واب عبد 
الحسن االزيرجاوي ، األحد ، أن ملء 
س�د اليس�و الرتكي بعد انتهاء شهر 
رمض�ان أصبح “أمر واقع” وس�يتم 
العمل ب�ه خالل األي�ام املقبلة، فيما 
ب�ن إن الحكومة العراقي�ة ال تمتلك 

خيار الرفض يف الوقت الحايل.
ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« ع�ن 
“أنق�رة  إن  الق�ول  االزيرج�اوي 
ستس�تأنف خالل األي�ام املقبلة ملء 
 %75 وس�تطل�����ق  اليس�و  س�د 
م�ن كمي�ات املي�اه اىل الع�راق فيما 
س�يذهب 25% مللء الس�د”، موضحا 
تمتل�ك  ال  العراقي�ة  “الحكوم�ة  إن 

خيار الرفض حالي�ا ألنها لم ترفض 
بناء الس�د يف الوقت السابق واكتفت 
بإص�دار بعض البيانات لالس�تهالك 

االعالمي”.
واض�اف إن “الحكوم�ة الرتكي�ة 
أبلغ�ت الح���كوم�ة العراقية ببناء 
سد اليسو منذ سنوات سابقة لغرض 
اتخ�اذ تداب�ري األزم�ة والحفاظ عىل 

املي�اه وعدم ذهابها اىل ش�ط العرب 
دون االس�تفادة منه�ا يف املش�اريع 

الزراعية أو الكهربائية”.
وأعلن وزير املوارد املائية حس�ن 
الجنابي، يف وقت س�ابق، عن تأجيل 
تركيا ملء س�د اليسو إىل شهر تموز 
املقبل، عازيا ذلك احرتام تركيا لشهر 

رمضان املبارك.

نــائـب: سـد ألـيـسـو أصـبـح أمـرًا واقـعًا 

سلطات كردستان ترحل »قاتل األملانية« من أربيل إىل فرانكفورت

فرقة الدبابات العراقية تستبدل »أبرامز« األمريكية
 بـ »يت-90إس« الروسية

      بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت ق�وات الرشط�ة االتحادية يف 
محافظ�ة صالح الدين، أم�س االحد، من 

تفكيك س�بع عبوات ناس�فة 
وتدمري مضافة لتنظيم داعش 
وضبط 30 قذيفة هاون، خالل 
عملي�ات تمش�يط يف مناطق 

متفرقة من املحافظة.
الرشط�ة  قي�ادة  وقال�ت 
تلق�ت  بي�ان  يف  االتحادي�ة 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »قوة م�ن مقر اللواء 
17، نف�ذت واج�ب تفتيش يف 
منطق�ة الب�و ب�دري يف جالم 
ب�ن  املحص�ورة  س�امراء 
طريقي ش�يخ محمد ورشكة 

املل�ح، وعث�رت ع�ىل عبوتن اس�طوانية 
النيس�مي، وت�م  الطري�ق  الش�كل ع�ىل 

اتالفهما موقعيا«.
واضافت ان »قوة من الفوج الثاني يف 

الل�واء 17، عثرت عىل عبوتن ناس�فتن، 
األوىل قديمة ومرتوكة، والثانية عبارة عن 
جليكان س�عة )5( لرت يف منطقة الطيوب 
يف س�امراء«. واش�ارت اىل ان »ق�وة م�ن 
الف�وج الراب�ع يف الل�واء 20، 
عث�رت ع�ىل 30 قذيفة هاون 
مختلفة االن�واع اثناء تفتيش 
الح�ي الصناع�ي يف تكري�ت، 
وت�م رفعه�ا من قب�ل مفرزة 

معالجة املتفجرات«.
بالقول  القي�ادة  وختم�ت 
ان »ق�وة من الف�وج االول يف 
الل�واء 20، عثرت عىل مضافة 
لداعش وثالث عبوات ناس�فة 
يف قري�ة الح�ون يف س�امراء، 
وتم تدمريها م�ن قبل مفرزة 

معالجة املتفجرات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قالت النائبة عن ائتالف دولة القانون 
زينب الخزرجي، أمس االحد، ان محافظة 
ذي قار من اكثر املحافظات ترضرا بشحة 
املياه النها ستخرس آالف الدوانم الزراعية 
وس�تجف االهوار يف املحافظة بسب شح 

املياه.
 وأوضح�ت الخزرج�ي يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه »اذا 
لم توضع خطة من قب�ل الجهات املعنية 
ملحافظ�ة ذي قار س�تكون هن�اك كارثة 
حقيقية بسبب شحة املياه وهجرة ألهايل 
املحافظ�ة النه�م اليس�تطيعون العي�ش 
بدون وجود املياه، واملحافظة تعاني ازمة 
كبرية وهي اكثر املحافظات ترضرا بهذه 
االزمة«.  واش�ارت اىل ان »شحة املياه يف 

محافظة ذي قار بات�ت واضحة للجميع 
خصوصا يف املناطق الجنوبية للمحافظة 
ومناطق االهوار، واذا لم تتدخل الحكومة 
لتوفري حصة املياه الكافية ستحل كارثة 

يف محافظة ذي قار لم تشهدها املحافظة 
من قبل«. وتابعت بالقول ان »ازمة شحة 
املي�اه كبرية ج�دا يف املحافظة وهذا االمر 
يس�تدعي الحكومة االتحادية بان يكون 
لها وقفة جدية النهاء معاناة اهايل ذي قار 
من هذه الكارث�ة التي تمر بها املحافظة 
عىل اعتبار انه�ا اكثر املحافظات ترضرا، 
ويج�ب ان يتم انص�اف ه�ذه املحافظة 
املظلومة وانقاذها من ازمه حقيقية تمر 

بها«. 
يذكر ان آثار ملء سد »أليسو« الرتكي 
بدأت بالظهور خ�الل االيام املاضية، عىل 
نه�ر دجل�ة يف العاصم�ة بغ�داد ومدينة 
املوص�ل، وذلك بع�د انخفاض مناس�يب 
املياه إىل حد كبري، ما أثار رعب املواطنن 
العراقين من جفاف سيرضب مناطقهم 

ومحاصيلهم الزراعية

الرشطة االحتادية تفكك )7( عبوات ناسفة وتدمر 
مضافة لـ »داعش« يف صالح الدين

نائبة تتحدث عن »كارثة حقيقية« قد ترضب
 حمافظة ذي قار

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الدفاع عرفان الحيايل، أمس 
االح�د، ان اإلجه�از النهائ�ي ع�ىل تنظيم 
داعش عسكرياً، يستوجب إدامة املعركة 
الفكرية ضد التنظيم، مشددا عىل رضورة 
مواصلة حلفاء العراق دعم قواته املسلحة 

تدريبياً ولوجستياً.
وق�ال الحي�ايل يف كلم�ة الع�راق التي 
مؤتم�ر  يف  مش�اركته  خ�الل  ألقاه�ا 
وزراء دف�اع التحال�ف ال�دويل املنعق�د يف 
بروكس�ل، بحس�ب بيان ل�وزارة الدفاع، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »العم�ل متواص�ل ع�ىل إع�ادة البناء 
لقواتنا املس�لحة العراقية، وصوالً لجيش 
نوعي محرتف ومدرب ومجهز يتالءم مع 

التحديات القائمة واملتوقعة«.
وش�دد ع�ىل »رضورة ان يدع�م ه�ذا 
الجهد بتواصل دعم حلفائنا لجهد تدريبي 
ولوجس�تي متنوع املستويات، فضال عن 
إدامة تطوير منظومة العمل االستخباري 
املش�رتك وه�و رضورة حاس�مة ال غنى 
عنها«.واضاف الحيايل »يرتافق هذا الجهد 
مع أداء نوعي كبري ألجهزة االستخبارات 
م�ع  بالتع�اون  العراقي�ة  واملخاب�رات 
األصدق�اء والحلف�اء يف توف�ري املعلومات 
الدقيق�ة لقواتن�ا ع�ن حرك�ة اإلرهابين 

وأماكن تواجدهم وخطوط انفاقهم«.
ولف�ت اىل ان »الجهد ينصب عىل إدامة 
التم�اس لقواتنا ع�ىل طوال الح�دود مع 
س�وريا لتدعي�م خط�وط دفاعن�ا هناك، 
تس�لل  احتم�االت  ملن�ع  األرض  ومس�ك 

اإلرهابين من جديد«.
واش�ار وزير الدف�اع اىل ان »العمليات 
املدعوم�ة بغطاء جوي لط�ريان التحالف 
ال�دويل عىل الح�دود، أثمرت عن س�قوط 
إعداد من بقايا الدواعش يف قبضة قواتنا، 

فضال عن قتل اعداد اخرى«.
ونب�ه اىل ان »نهاية داعش عس�كرياً، 
تس�تلزم إدام�ة املعرك�ة الفكري�ة ضده 
وإدام�ة أدواته�ا السياس�ية واإلعالمي�ة 

والنفسية«.
وختم الحيايل بالقول »نعتقد أن فرض 
قواعد األمن واالس�تقرار يف العراق البد إن 
تعنى بعمليات تنش�يط األعم�ار وإعادة 
البناء وتقديم الخدمات وبالذات يف املناطق 
املحررة، وتلك مس�ؤولية دولية فضال عن 

كونها مهمة وطنية عراقية حاسمة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الل�ه،  ح�زب  كتائ�ب  أك�دت 
األح�د، اس�تعدادها لتلبية دعوة الس�فري 
الفلسطيني يف بغداد احمد عقل للمشاركة 
يف تحري�ر القدس، مش�ريا إىل أن املقاومة 
ل�ن تكون وحدها يف هذه الحرب العاملية، 
حي�ث تش�رتك معه�ا كل ال�دول الداعمة 

لفلسطن ضد االحتالل الصهيوني.
وقال الناطق الرس�مي باسم الكتائب 
محمد محي إن “فصائل املقاومة وضعت 
ضمن عقيدتها االستعداد لتحقيق الهدف 
االبرز بتحرير فلس�طن وخاصة القدس 
من االحتالل الصهيوني”، الفتاً اىل ان “كل 
الحروب والنزاعات التي حدثت يف املنطقة 
يق�ف خلفها الكي�ان الصهيون�ي، حيث 

يسعى للبقاء مستبداً يف املنطقة”.
الكي�ان  واض�اف مح�ي، أن “خط�ر 
الصهيون�ي ال ينح�رص يف فلس�طن وال 
تتح�دد خططه بهذه الحدود، بل يس�عى 
ع�ىل  بالس�يطرة  مخطط�ه  لتحقي�ق 
املساحة املحصورة مابن النيل والفرات، 
األم�ر الذي يجع�ل فصائ�ل املقاومة تعد 
العدة ملواجه�ة هذا الكيان وخطره، الذي 
يعترب ج�زءا مهما م�ن عقي�دة املقاومة 
الت�ي وعد به�ا الل�ه تع�اىل”. واوضح ان 
“م�ا رصح ب�ه الس�فري الفلس�طيني يف 
بغداد بدعوته لفصائ�ل املقاومة ملحاربة 
الكيان الصهيوني ليس باالمر الجديد، بل 
تعمل عليه الفصائ�ل كجزء من عقيدتها 
وواجبه�ا الرشع�ي”، مؤك�دا أن “كتائب 
ح�زب الله ع�ىل ات�م االس�تعداد لتحرير 

الغ�دة  والقض�اء ع�ىل ه�ذه  فلس�طن 
الرسطانية، الن الكيان الصهيوني يسعى 
الحتالل العراق وتش�كيل دولته املزعومة 

من النيل اىل الفرات”.
واش�ار مح�ي إىل أن ” مهم�ة تحرير 
فلسطن هي مهمة الشعوب وليس فقط 
فصائ�ل املقاومة وحده�ا ، الن املوضوع 
اك�رب من فصي�ل واح�د يت�وىل املواجهة، 
كونه�ا ح�رب عاملي�ة كب�رية، باالضافة 
اىل ان الصهاين�ة يحظ�ون بدع�م امريكا 
وباقي الدول الحليفة، حيث يتطلب االمر 
مس�اندة كل ال�دول الحليفة لفلس�طن 
وفصائ�ل املقاومة من اج�ل االتحاد ضد 
الع�دو الصهيون�ي يف املعرك�ة الفاصل�ة 
لتحري�ر القدس، مثلما اتح�د العراق بكل 

فصائلة لتحرير اراضيه من داعش”.

احليايل لوزراء دفاع التحالف الدويل: هناية »داعش« عسكريًا 
تستلزم معركة فكرية

كتائب حزب اهلل تبدي استعدادها لتلبية دعوة السفري الفلسطيني 
للمشاركة يف حترير القدس
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�د األمني الع�ام ملجلس الوزراء مهدي العالق، أمس األحد، أن فلس�فة الدولة تميض يف دعم القطاع 
الخاص واكمال املش�اريع التي تحقق مصلحة أفضل للدولة واملواطن بضمنها مرشوع مدينة بغداد 

االقتصادية. 
وذك�رت االمان�ة العامة يف بي�ان أن “لجنة التح�ري عن العقبات الت�ي تحول دون اكمال املش�اريع 
االستثمارية بحثت يف جلستها )46(، املعوقات املتعلقة بأنشاء مدينة بغداد االقتصادية يف ضوء قرار 
مجلس الوزراء رقم )79( لس�نة 2018 وإعادة النظر يف آليات أقراض املواطنني واملوظفني لتس�هيل 

تسويق الوحدات السكنية للمشاريع االستثمارية”. 
وأش�ار العالق إىل إن “فلس�فة الدول�ة تميض يف دعم القط�اع الخاص واكمال املش�اريع التي تحقق 
مصلح�ة أفضل للدول�ة واملواطن، بضمنها م�رشوع مدينة بغداد االقتصادي�ة”، مؤكدا عىل الجهات 
كاف�ة األرسع بحل كاف�ة معوقات املرشوع لغرض تقديم موجز بش�أنه إىل رئي�س الوزراء / رئيس 

اللجنة العليا لإلعمار واالستثمار”. 

أمانة جملس الوزراء: ماضون بمرشوع مدينة بغداد االقتصادية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�دت وزارة الداخلية، أم�س األحد، إخماد 
حريق اندلع يف أكرب مخازن صناديق االقرتاع 
التابع�ة ملفوضي�ة االنتخاب�ات يف الرصافة 
بالجانب الرشقي من مدينة بغداد، ويف حني 
أنقذت ق�وات أمنية عرشات الصناديق التي 
لم تصله�ا النريان، تضاربت االنباء بش�أن 
عدد الصناديق الناجية من الحريق بالفعل، 
فيما دعا سياس�يون إىل إع�ادة االنتخابات 

لضمان نزاهة التصويت.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة، غ�ي بي�ان تلقت 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
الحريق اندلع يف احد املخازن االربعة التابعة 
ملفوضي�ة االنتخابات يف جان�ب الرصافة يف 

الجانب الرشقي من بغداد. 
وأوضح الناطق باس�م الوزارة اللواء س�عد 
مع�ن ان الحري�ق اندلع يف واح�د من اصل 
اربع�ة مخ�ازن تض�م اجه�زة الكرتوني�ة 
ووثائق تابعة ملفوضية االنتخابات. وأش�ار 
إىل أّن ف�رق الدفاع املدني تمكنت من اخماد 

الحريق.
ولم تعلن الس�لطات اسباب اندالع الحريق، 
لك�ن توقيت الحريق ج�اء بعد قرار الربملان 
إع�ادة الع�د والف�رز الكثر م�ن 10 ماليني 
صوت بش�كل ي�دوي، إثر إدع�اءات وقوع 
عملي�ات تزوي�ر ك�ربى خ�الل االنتخابات 
الترشيعي�ة الت�ي جرت يف 12 أي�ار املايض، 
وفاز فيها تحالف س�ائرون بقيادة مقتدى 

الصدر.
املدن�ي  الدف�اع  مديري�ة  اك�دت  بدوره�ا، 
الس�يطرة ع�ىل حري�ق مخ�ازن مفوضية 
االنتخابات يف جانب الرصافة من العاصمة 

بغداد.
وقال مدير عام الدف�اع االمني اللواء كاظم 
بوه�ان يف ترصيح تلفزيون�ي ان »خطورة 
الحري�ق الذي نش�ب يف مخ�ازن مفوضية 
االنتخاب�ات يف جان�ب الرصاف�ة انحرست 

بشكل نهائي«.
إىل ذلك، أكد مدير عام بلدية الرصافة احمد 

خ�وام احرتاق ثالث�ة مخ�ازن يف حريق 
موق�ع مفوضي�ة االنتخاب�ات بجان�ب 
الرصاف�ة، مش�رياً اىل أن املخازن الثالثة 

بداخلها صناديق اقرتاع.
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية ني�وز« عن 
خ�وام الق�ول إن »الحريق ش�مل ثالثة 
مخازن بداخلها صناديق االقرتاع«، الفتا 

اىل أنه »تم السيطرة عىل مخزنني«.
وكان مدي�ر عام مديري�ة الدفاع املدني 
كاظم بوهان أكد أن املخازن الذي تحتوي 
عىل اوراق االقرتاق تمت حمايتها جميعا 
ولم تصلها الن�ريان، الفتا اىل أن الحريق 
ش�مل املخازن الثالثة التي تحتوي عىل 
أجهزة ووثائق، وهو م�ا أثار تضارباً يف 

االنبار بشأن الصنادق الناجية.
وإثر الحريق، دعا رئيس الربملان س�ليم 
الجبوري إىل إعادة االنتخابات ومالحقة 
عملي�ات  يف  س�اهمت  الت�ي  الجه�ات 

التزوير والتخريب.
وقال الجبوري يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه إن »جريمة احراق 
املخ�ازن الخاص�ة بصنادي�ق االق�رتاع 
يف منطق�ة الرصاف�ة، انم�ا ه�و فع�ل 
متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف اىل 
اخفاء حاالت التالعب وتزوير لالصوات 
وخداع للش�عب العراق�ي وتغيري ارادته 

واختياره«.

ودع�ا اىل »اع�ادة االنتخاب�ات بع�د ان ثبت 
تزويرها والتالع�ب بنتائجها وتزييف ارادة 
الش�عب العراقي بش�كل متعم�د وخطري، 
ومالحقة الجهات التي ساهمت يف عمليات 

التزوير والتخريب«.
وطالب الجبوري االجهزة االمنية والجهات 
اج�راءات  »اتخ�اذ  اىل  بغ�داد  يف  املختص�ة 
تحقيقي�ة وامنية صارمة تتناس�ب وحجم 
هذه الجريمة املش�ينة، وكشف مالبساتها 
وفض�ح كل الذين يقف�ون خلفها يف ارسع 

وقت«.
 واض�اف »كما ادع�و لجنة االم�ن والدفاع 
الربملاني�ة واملؤسس�ات الرقابية ووس�ائل 
االعالم اىل متابعة تفاصيل هذا االمر، وبيانه 
للن�اس وكش�ف تفاصيل�ه بكل ش�فافية 

وحياد«.
من جهته، دعا نائ�ب الرئيس زعيم ائتالف 
الوطني�ة أي�اد ع�الوي إىل حكومة ترصيف 
اعم�ال تعمل ع�ىل اجراء انتخاب�ات نزيهة 
خالل ستة إىل ثمانية اشهر تجنبا الي فراغ 

دستوري.
وأش�ار ع�الوي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« انه يف خط�اب ممثل االمني العام 
إىل مجل�س األمن اي�ان كوبيش مؤخرا فقد 
أوض�ح ان االنتخاب�ات يف الع�راق ش�ابتها 
الناطق�ة  خروق�ات خط�رية كم�ا أك�دت 
الرس�مية باس�م الخارجي�ة االمريكي�ة ان 
االنتخاب�ات العراقي�ة ج�رت يف اج�واء من 

املشاكل والتزوير.
وأضاف أن منظمات املجتمع املدني العراقية 
والعربي�ة املعني�ة باالنتخابات أش�ارت إىل 
وج�ود تج�اوزات كب�رية، وم�ن ث�م برزت 
اص�وات م�ن داخ�ل مفوضي�ة االنتخابات 
العراقي�ني  نفس�ها بع�د تصاع�د غض�ب 
وعزوفهم عن الذهاب إىل صناديق االقرتاع، 
وتم إلغاء مجموعة من مراكز االقرتاع دون 

تقديم أي مربر من قبل املفوضية.
وأوض�ح ع�الوي ان س�عيد كاكائي عضو 
بترصيح�ات  ادىل  ق�د  املفوضي�ة  مجل�س 
خطرية تعري ممارسات املفوضية وأعقبه 
رياض الب�دران رئيس مفوضية االنتخابات 
ال�ذي ق�ال ان م�ا يق�ارب ثمانمئة ألف 
اس�تمارة انتخابات غ�ري صحيحة منها 
ما تم حش�وها ومنها باطلة يف صناديق 
االقرتاع .. اضافة إىل تقدم آالف الشكاوى 
والطع�ون من كت�ل مختلف�ة مما دفع 
بمجل�ي ال�وزراء والن�واب إىل تح�دي 
ه�ذه املفوضي�ة واالنتخاب�ات بتعدي�ل 
القانون النافذ واتخاذ االجراءات الالزمة 
لضمان قدر أكرب من الش�فافية باعادة 
العد والفرز واستبدال املفوضية الحالية 
بهيئ�ة قضائية.وحذر من ان اي مجلس 
نيابي وحكومة تنبثق عىل نتائج مزورة 
ومش�كوك بصحته�ا س�تكون معزولة 
عن الش�عب وقائمة عىل خطأ وخطيئة 
اجمع عليها حتى من مارسها باإلضافة 
االقليمي�ة  والتدخ�الت  ش�ابها  م�ا  إىل 
والدولي�ة وبعضها اتخ�ذ من العراق مع 
ش�ديد االس�ف حقل تجارب ولن يكون 
مرشف�ا للبع�ض ان يش�ارك يف االلتزام 
ع�الوي  االنتخابات.وطال�ب  بنتائ�ج 
الرئاسات الثالث للجمهورية والحكومة 
والربملان والس�لطة القضائي�ة والقوى 
السياس�ية إىل االعداد لحكومة ترصيف 
اعمال تعمل عىل اجراء انتخابات نزيهة 
خالل س�تة إىل ثمانية اش�هر تجنبا الي 

فراغ دستوري.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

نفى قائد رشطة محافظة االنبار اللواء 
هادي رزيج، أمس االحد، تس�جيل اي 
خرق ارهابي او تس�لل ع�ىل الرشيط 
الح�دودي العراق�ي الس�وري بفضل 
االنتشار الكثيف للقوات االمنية ويؤكد 
ع�ىل اس�تقرار الوضع االمن�ي. وقال 
زري�ح يف ترصيح صحفي ان »الوضع 
االمني عىل الرشيط الحدودي العراقي 
الس�وري امن ومس�تقر ول�م يحدث 

اي خ�رق بفض�ل االنتش�ار الكثي�ف 
للق�وات االمنية واتخ�اذ كافة التدابري 
االزمة لحماي�ة املناطق الحدودية مع 

سوريا«.
واض�اف، ان »الق�وات املش�رتكة من 
الجي�ش والرشط�ة واف�واج الطوارئ 
بالكام�ل  امن�ت  الح�دود  وح�رس 
الرشي�ط الح�دودي م�ع س�وريا ولم 
يحدث اي حالة تس�لل ملجرمي داعش 
او خرق امني«. واوضح، ان »الرشيط 
الحدودي مع س�وريا قبل عام 2016 

كان مس�تباحا من قبل داعش نتيجة 
س�يطرته ع�ىل املناط�ق الغربي�ة اال 
ان الح�ال تغري بعد عملي�ات التحرير 
واس�تعادة كاف�ة م�دن املحافظة من 

مجرمي التنظيم«.
وبني رزيج إىل أن »ما يحدث بني الحني 
واالخ�ر من اج�راءات امنية عىل طول 
الرشي�ط الح�دودي م�ع س�وريا امر 
طبيعي للقضاء عىل عمليات التس�لل 
والتهري�ب الت�ي كانت تحدث س�ابقا 
الحدودي�ة  املناط�ق  ع�ىل  والحف�اظ 

ومنها القائم والرطبة غربي االنبار«.
بدوره، نف�ى رئيس مجلس محافظة 
االنبار فرحان محم�د الدليمي تواجد 
اي�ة ق�وات اجنبي�ة لحماي�ة الطريق 
ال�دويل الرسيع الرابط بني العراق وكل 
من سوريا واالردن والسعودية، مؤكدا 
ان الق�وات االمني�ة العراقية والقوات 
الس�اندة له�ا، هي م�ن تت�ويل مهام 

حفظ االمن عىل طول الطريق.
واعت�رب الدليمي، االنب�اء التي تحدثت 
عن استالم رشكة امنية امريكية مهام 

عملها لتأم�ني الطريق الدويل الرسيع، 
عارية تماما عن الصحة<.

وشهدت مناطق رشق قضاء الفلوجة 
للحش�د  االول  الف�وج  آم�ر  بحس�ب 
الش�عبي يف محافظ�ة االنب�ار العقيد 
انط�الق  الجمي�ي  م�ريض  محم�ود 
عمليات ملالحقة بقايا فلول »داعش« 

والتفتيش بحثا عن مطلوبني.
اس�تهدفت العمليات مناط�ق اللهيب 
والصبيحات والرش�اد التابعة لناحية 
الكرم�ة به�دف تأمني ه�ذه املناطق 

الصحراوي�ة وضمان ع�دم وقوع أي 
خرق امني محتمل.

واس�فرت العملي�ات ع�ن العثور عىل 
اسلحة خفيفة ومتوسطة تعود لهذه 
العصاب�ات املهزومة، مبين�ا ان القوة 
املقتحمة اغلقت جميع الطرق املؤدية 
اىل املناطق املستهدفة ورشعت بحملة 
دهم وتفتيش للمناطق املش�تبه بها، 
موضح�ا ان الحملة تاتي ضمن خطة 
تطه�ري املناط�ق املحررة م�ن الخاليا 
االنب�اء  وكال�ة  واوردت  االجرامي�ة. 

العراقي�ة واع بيان�ا الع�الم مديري�ة 
اإلستخبارات العسكرية اكد ان مفارز 
املديرية يف الفرقة 8 واستمرارا لنهجها 
التعريض الفع�ال وبموجب معلومات 
يف  رسي  مخب�أ  اىل  وصل�ت  دقيق�ة 
منطق�ة T1 التابع�ة لقض�اء القائ�م 
اق�ى غرب االنب�ار وضبطت بداخله 
30 منصة اطالق صواريخ و23 قنربة 
هاون وعبوات ناس�فة محلية الصنع 
م�ن مخلف�ات داع�ش وت�م تدمريها 

موقعيا.

تضارب األنباء بشأن »الصناديق الناجية« من حريق خمازن املفوضية.. ودعوات إلعادة االنتخابات

النار تلتهم أصوات الناخبني

القيادات األمنية نفت تواجد شركات أمنية.. واحلشد الشعيب يباشر بـ »محالت تفتيش«

احلدود العراقية مع سوريا: »أمن مستمر« وسط انتشار مكثف للقوات العراقية

       بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس القضاء االعىل الجلسة املخصصة 
ملناقش�ة صدور قانون التعديل الثالث لقانون 
االنتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 
النافذ من تأريخ التصويت عليه بموجب املادة 

)7( منه«.
القض�اء  ملجل�س  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
االع�ىل الق�ايض عبد الس�تار بريق�دار يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، أن 
»جلس�ة مجلس القضاء االعىل شهدت تسمية 
القضاة املرش�حني لالنتداب للقيام بصالحيات 
مجلس املفوضني يف املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخابات حسب احكام املادة )4( من قانون 
التعدي�ل الثال�ث لقانون االنتخاب�ات والقضاة 
مكات�ب  م�دراء  مهم�ة  إلش�غال  املرش�حني 

املفوضية يف املحافظات«.
وأوض�ح الق�ايض بريق�دار أن »املجل�س عقد 
جلسته برئاسة القايض فائق زيدان و بحضور 
جميع اعضائه و اس�تضاف فيها كل من مدير 
دائرة العمليات و مدير ع�ام الدائرة االدارية و 
مدي�ر الش�كاوى يف املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخابات«.ولف�ت اىل ان »إس�تضافة بع�ض 
مس�ؤويل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
ج�اءت للوق�وف ع�ىل طبيعة عم�ل املفوضية 
وموج�ز للش�كاوى الت�ي أث�ريت بخص�وص 

أنتخابات مجلس النواب لسنة 2018«.
الجلس�ة  يف  ص�وت  الن�واب  مجل�س  وكان 
االس�تثنائية املنعقدة األربعاء املايض برئاس�ة 
س�ليم الجب�وري رئي�س املجل�س وبحض�ور 
173 نائب�ا، عىل مقرتح قان�ون التعديل الثالث 
لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 

2013 »به�دف تحقي�ق الش�فافية يف نتائ�ج 
االنتخاب�ات والحفاظ عىل النظام الديمقراطي 
للع�راق وحماية العملي�ة االنتخابية بما يؤمن 
الثقة بنزاهة االنتخابات وعدالتها ولثبوت عدم 
صالحية جه�از ترسي�ع النتائ�ج االلكرتونية 
وتس�ببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية 

والجراء العد والفرز اليدوي يف عموم العراق«.
وأعلن مجلس القضاء األعىل، الخميس املايض 
ق�رارات مهمة لتنفي�ذ قانون التعدي�ل الثالث 
لقان�ون االنتخابات وتضمن�ت »دعوة أعضاء 
مجل�س القضاء االعىل كاف�ة لالجتماع صباح 
األحد املقبل لتس�مية القضاة الذين سوف يتم 
انتدابه�م للقي�ام بأعم�ال مجل�س املفوضني 
واألرشاف عىل عملية اعادة العد والفرز اليدوي 
لنتائ�ج االنتخاب�ات وتس�مية القض�اة الذين 
س�وف يتولون مهمة إدارة مكات�ب مفوضية 

االنتخابات يف املحافظات«.
م�ن جانبه�ا أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات، 
إنها س�تطعن بق�رار الربمل�ان يف تعديل قانون 
االنتخابات »إلحتوائه ع�ىل عدد من املخالفات 
يف فقرات�ه والت�ي ال تنس�جم م�ع الدس�تور 
وتتعارض مع قانون املفوضية رقم 11 لس�نة 

2007 املعدل«.
وأك�دت املفوضي�ة ع�ىل »تعاونه�ا املطلق مع 
مجل�س القضاء األعىل يف تس�هيل مهمة عمله 
وف�ق ما يتخ�ذ من إج�راءات قضائي�ة كفلها 
القانون«.وق�دم رئيس مجلس املفوضني معن 
الهيتي، الس�بت طعناً ل�دى املحكمة االتحادية 
ض�د رئيس مجل�س الن�واب س�ليم الجبوري 
والطعن يف دستورية تعديل قانون االنتخابات، 
وش�مل رفض تدخل مجل�س القضاء االعىل يف 

صالحية املفوضية.

القضاء يسمي القضاة املنتدبني للقيام بمهام جملس املفوضني
 لفرز األصوات يدويًا
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الصومال: معركة مستعرة بني حركة الشباب وقوات أمريكية خاصة

أنصار اهلل يدكون قواعد سعودية بـ »صواريخ باليستية« 
       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الحرس الثوري االيراني انه تمكن من القضاء 
عل�ى خلي�ة ارهابية ف�ي منطق�ة اش�نويه الحدودية 
بش�مال غرب الب�اد، وقتل واصابة جمي�ع عناصرها 

البالغ عددهم 7 . 
واصدر مقر حمزة سيد الش�هداء )ع( التابع للقوة 
البري�ة للحرس الث�وري بيانا اعلن فيه انه في مس�اء 
يوم الجمعة 8 حزيران، حاولت خلية ارهابية مس�لحة 
من خال التخطيط التس�لل من منطقة ش�مال العراق 
ال�ى داخ�ل اراضي الب�اد، وتنفي�ذ عملي�ات تخريبية 
والمساس باالمن، حيث وقعت في كمين لمقاتلي مقر 
حمزة سيد الشهداء )ع( من خال الرصد االستخباري 
والعمليات الدقيقة، وتم القضاء على الخلية االرهابية 
بش�كل كامل بعد اش�تباك وق�ع في منطقة اش�نويه 

الحدودية.
واضاف البي�ان: تم في هذا االش�تباك قتل واصابة 
7 م�ن اعض�اء الخلي�ة االرهابية، وضب�ط كميات من 

االسلحة والعتاد والمعدات كانت بحوزة االرهابيين.
ونوه البيان الى ان مقاتلي مقر حمزة سيد الشهداء 
)ع( ع�ادوا ال�ى قواعده�م س�المين بع�د تنفي�ذ هذه 

العمليات الناجحة.
واك�د البي�ان ان الحرس الثوري لن يس�مح مطلقا 
للعناص�ر المناوئ�ة للثورة وعماء االس�تكبار واعداء 
الشعب االيراني بتنفيذ مخططاتهم التآمرية، مضيفا: 
ان االبط�ال الغيارى والش�جعان في مقر حمزة س�يد 
الشهداء )ع( من خال االستعداد والرصد االستخباري 
الش�امل، وال�ى جان�ب باقي االجه�زة االس�تخبارية 
واالمني�ة والعس�كرية وق�وى االمن الداخل�ي ترصد 
اي تح�رك معاد م�ن قبل االش�رار والزم�ر االرهابية، 

وتتصدى لهم بحزم.

إيران تعلن القضاء عىل »خلية 
ارهابية« شامل غرب البالد

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الجي�ش األميرك�ي مقت�ل أحد 
أفراد الكوماندوس وإصابة أربعة آخرين 
ل�دى إطاق الن�ار عليهم باي�دي مقاتلي 
حركة الشباب في الصومال خال عملية 

مشتركة ضد الحركة المتشددة.
وقال الجي�ش األميركي ف�ي بيان إن 
الق�وات الخاصة األميركي�ة كانت تقاتل 
إل�ى جان�ب نح�و 800 جندي م�ن قوات 
األم�ن الوطني الصومالية وقوات الدفاع 
الكيني�ة في جوباالن�د، المنطقة الواقعة 
بالق�رب م�ن الحدود م�ع كيني�ا، عندما 
تعرضت مس�اء لهجوم بالمورتر ونيران 

األسلحة الصغيرة.
وأضاف إن جندي�ا محليا أصيب أيضا 

ف�ي الهج�وم ولم يوض�ح البيان م�ا إذا 
كان الجندي م�ن الق�وات الصومالية أم 
الكينية. وقالت قي�ادة الجيش األميركي 
ف�ي أفريقي�ا )أفريك�وم( ف�ي بي�ان إن 
الق�وات كانت ف�ي مهمة لط�رد مقاتلي 
الش�باب م�ن مناط�ق متن�ازع  حرك�ة 
عليها باإلضافة إلى قرى يس�يطر عليها 
المتش�ددون “وإقامة موقع قتالي دائم” 

لتعزيز مكانة الدولة الصومالية.
وأضافت أن “الواليات المتحدة قدمت 
المشورة والمس�اعدة والمراقبة الجوية 

خال المهمة”.
وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث 
باسم العمليات العسكرية للشباب لوكالة 
رويترز لألنباء الجمع�ة “هاجمنا قاعدة 
عس�كرية. قتلنا جنديا أميركيا وجنديين 

كينيي�ن وتس�عة جن�ود صوماليي�ن من 
جوباالن�د. أصبن�ا أيض�ا أربع�ة جن�ود 
أميركيي�ن”. وأضاف أن الهجوم وقع في 

بلدة كيسمايو الجنوبية.
المتع�ددة  الق�وة  اس�تهداف  وت�م 
الجنس�يات “بقذائف مورتر واطاق نار 
من اس�لحة خفيفة، ما أس�فر عن مقتل 
جن�دي أميرك�ي وإصاب�ة أربع�ة جن�ود 
آخري�ن )أميركيين( وش�ريك” صومالي 

بحسب بيان أفريكوم.
وكان اله�دف م�ن المهم�ة “تخليص 
المناط�ق المتن�ازع عليها م�ن )حركة( 
الش�باب، وإخ�اء الق�رى م�ن س�يطرة 
الش�باب، وإنش�اء نقطة قتالي�ة دائمة” 
وف�ق م�ا اوضح�ت أفريك�وم. واضافت 
ان “الوالي�ات المتحدة قدمت المش�ورة 

والمس�اعدة والمراقب�ة الجوي�ة خ�ال 
األميرك�ي  الرئي�س  وق�ّدم  المهم�ة”. 
دونال�د ترامب تعازيه عب�ر تويتر. وقال 
“اف�كاري وصلواتي مع عائ�ات جندّينا 
الذي ُقتل، ورفاق�ه الجنود الذين ُجرحوا 
ف�ي صوموليا. إنهم كله�م حقا ابطال”، 
مرتكًبا بذلك خطأ إمائيا في كتابة اس�م 

الصومال باللغة االنكليزية.
وتش�ارك الق�وات االميركي�ة تح�ت 
القيادة العسكرية األميركية في إفريقيا 
)افريك�وم( بالتع�اون مع ق�وة االتحاد 
)اميص�وم(  الصوم�ال  ف�ي  االفريق�ي 
ف�ي  الصومالي�ة  النظامي�ة  والق�وات 
وش�نت  االره�اب،  لمكافح�ة  عملي�ات 
مرارا غارات وضربات بواسطة طائرات 
م�ن دون طي�ار اس�تهدفت معس�كرات 

تدريب تابعة لحركة الش�باب في مختلف 
انحاء الصوم�ال. وليل االربعاء الخميس 
ش�ارك جن�ود اميركي�ون في غ�ارة ضد 
حرك�ة الش�باب ق�رب أفق�وي، المدينة 
االس�تراتيجية التي تبعد ثاثين كيلومترا 

شمال غرب العاصمة مقديشو.
وفي مطل�ع ايار قتل جن�دي اميركي 
بالرصاص خال هجوم على اس�اميين 
صوماليين. وتبي�ن ان الجندي كان يقدم 

المشورة للجيش الوطني الصومالي.
ويوجد في الصومال نحو 500 جندي 

أميركي.
وتقات�ل حرك�ة الش�باب من�ذ 2007 
ف�ي  المركزي�ة  بالحكوم�ة  لإلطاح�ة 
الصوم�ال وفرض حكمه�ا المعتمد على 

تفسير متشدد للشريعة اإلسامية. 

       بغداد / المستقبل العراقي

قصف�ت الق�وة الصاروخي�ة اليمنية 
عددا م�ن القواعد العس�كرية في نجران 
وخميس مش�يط بدفعة م�ن الصواريخ 
الباليس�تية، فيما واصل الجيش واللجان 
الشعبية تنفيذ العمليات النوعية بمختلف 

الجبهات خال الساعات الماضية.
وأكد مصدر عس�كري ب�وزارة الدفاع 
لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الصواريخ 
الباليستية استهدفت مواقع حساسة في 
القواعد المستهدفة في سياق االستهداف 
الصاروخي�ة لمح�ور  للق�وة  المس�تمر 
العدوان عل�ى اليمن والكيان الس�عودي 

المتزعم للعدوان منذ أربع سنوات.
الق�وة  أن  إل�ى  المص�در  وأش�ار 
الصاروخي�ة تعمل على إنجاز بنك أهداف 
جدي�د يس�تهدف مواق�ع حساس�ة ذات 
طابع عسكري ولوجستي بدول العدوان 
مؤك�دا أن قادم األيام سيش�هد مفاجآت 
ف�ي نوعية األه�داف كحق مكف�ول للرد 
الس�عودي  الع�دوان  يرتكب�ه  عل�ى م�ا 
األمريك�ي من جرائ�م وم�ا يفرضه من 
حصار جائر على الش�عب اليمني. ولفت 
المص�در إلى اس�تمرار العمليات النوعية 
في مختلف الجبهات وتحقيق انتصارات 
وتقدم�ات نوعي�ة. فف�ي جبهة عس�ير 

س�قط عش�رات القتل�ى والجرح�ى في 
صف�وف مرتزق�ة الع�دوان خال كس�ر 
زح�ف قبال�ة منف�ذ عل�ب  وتدمي�ر آلية 
عس�كرية ومصرع طاقمها، كما تصدى 
الجيش واللجان الش�عبية لزحفا للجيش 
السعودي ومرتزقتهم على موقع الشبكة 

واألباتش�ي  الحرب�ي  الطي�ران  بأس�ناد 
واالس�تطاعي وس�قوط قتلى وجرحى 

في صفوفهم دون إحراز أي تقدم.
ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان 
الش�عبية نفذوا ف�ي جبهة تع�ز هجوما 
تكتيكي�ا على مواق�ع مرتزق�ة العدوان 

ف�ي منطقة الق�رون بالكدح�ة وحققوا 
إصابات مباش�رة في صفوفهم. وكس�ر 
الجي�ش واللج�ان الش�عبية زحف�ا على 
الحصن في حمير وكبدوا العدو خس�ائر 
كبيرة في األرواح والمعدات، كما س�قط 
قتل�ى وجرح�ى ف�ي صف�وف مرتزق�ة 

الع�دوان خال كس�ر زح�ف مكثف على 
تبيش�عة. وف�ي جبهة الجوف اس�تكمل 
الجيش واللجان الش�عبية السيطرة علي 
معيم�ره ومواقع أخرى هام�ة في حام 
وتأمي�ن كامل مديري�ة المت�ون وكبدوا 
الع�دو ومرتزقت�ه خس�ائر ف�ي األف�راد 
والمع�دات واحت�راق ع�دد م�ن مخازن 
األس�رى  عش�رات  ووق�وع  األس�لحة 
ف�ي قبض�ة الجي�ش واللجان الش�عبية، 
وانهيارات في ع�دد من المواقع األخرى 
وتخبط�ا وخافات في صف�وف قيادات 
الع�دو ومرتزقته منذ يوم أمس. وأوضح 
المص�در أن الجي�ش واللج�ان الش�عبية 
نف�ذوا في جبهة الس�احل الغربي عملية 
تكتيك�ة عصر أم�س علي مواق�ع العدو 
شمال الجاح ومصرع س�تة من مرتزقة 
العدوان وتدمير آلية عس�كرية بمن فيها 
وفرار العش�رات م�ن المرتزقة. وأش�ار 
المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية 
المس�نودين بأبناء تهامة األحرار نفذوا 
عملية استدراج نوعية لمرتزقة العدوان 
قرب قرية الش�عب ف�ي حيس وكبدوهم 
خس�ائر في األرواح والعتاد وأس�ر عدد 
منهم. وبحسب المصدر فإن المعلومات 
االس�تخبارية تؤكد أن خسائر العدو في 
األرواح في منطقة الجاح بلغت منذ يوم 

امس عشرات القتلى والجرحى.

       بغداد / المستقبل العراقي

وصف الرئيس السوري بشار األسد وجود القوات الروسية 
في س�ورية بأنه وجود شرعي، مش�يرا إلى أن الروس جاؤوا 

بدعوة من الحكومة السورية.
ج�اء ذل�ك، ردا  على س�ؤال صحيف�ة “مي�ل أون صنداي” 
البريطاني�ة حول رأيه بمعالج�ة تيريزا م�اي ودونالد ترامب 
لقضايا الش�رق األوسط، وفي سوريا على وجه التحديد، وما 
ه�و الفرق بين تدخاتهما في المنطقة دور الرئيس الروس�ي 

فاديمير بوتين.
وقال األسد: “الفرق كبير، فالروس أتوا بدعوة من الحكومة 
الس�ورية، ووجودهم في سوريا وجود شرعي، واألمر نفسه 
ينطبق عل�ى ايران، في حين أن الوجود األمريكي والبريطاني 
غير ش�رعي بل هو غزو”، مضيفا: “إنهم ينتهكون سيادة بلد 
ذي س�يادة هو س�وريا، وبالتالي فإن وجودهم غير قانوني، 

إنه وجود غير شرعي”.
وح�ول وجهة نظره ف�ي طريقة تعامل م�اي وترامب مع 
س�ورية، قال األس�د إن األمر ال يتعلق بتريزا م�اي أو ترامب، 
بل بالسياس�يين الغربيين واألنظم�ة الغربية عموما، ألنهم ال 
يقبلون أي شخص له رأي مختلف، ال يقبلون أي بلد أو حكومة 

أو شخصية لها رأي مختلف، هذا هو الحال مع سوريا”.
وأضاف: “س�وريا دولة مس�تقلة في مواقفها السياسية، 
ونح�ن نعمل من أج�ل مصالحنا الوطنية ولس�نا دمية في يد 

أحد، هم ال يقبلون بهذا الواقع.”
وق�ال األس�د إن المقاربة الغربية حيال س�وريا تتمثل في 
تغيير الحكومة وش�يطنة الرئيس ألن�ه وحكومته لم يعودوا 

يناسبون سياساتهم.
وأض�اف: “ه�ذا ه�و الوض�ع برمت�ه، وكل م�ا ع�دا ذل�ك 
مب�ررات، فه�م يكذبون ويتحدث�ون عن األس�لحة الكيميائية 
وع�ن أن الرئيس الس�يئ يقتل ش�عبه الطيب، وع�ن الحرية، 
وعن المظاهرات الس�لمية، كل ه�ذه األكاذيب مجرد مبررات 

للوصول إلى الهدف األساسي وهو تغيير الحكومة.
واس�تطرد: “لذلك فإن وجهة نظري ح�ول هذا الموضوع 
هي أنها سياس�ة اس�تعمارية، وهي ليس�ت جدي�دة، إنهم لم 
يغيروا سياس�تهم مذ وجد أسلوبهم االس�تعماري القديم في 
مطلع القرن العشرين، وحتى خال القرن التاسع عشر وقبل 

ذلك، لكنهم اليوم يستعملون أقنعة مختلفة وجديدة”.

األسد: الوجود األمريكي والربيطاين 
يف سوريا غري رشعي

         بغداد / المستقبل العراقي

انقل�ب الرئي�س األميرك�ي دونال�د 
ترامب في نهاية األس�بوع على حلفائه 
االوروبيين وكندا الذين هددهم بفرض 
رسوم جمركية كبيرة عليهم، بعد قمة 

لمجموعة السبع انتهت بفشل.
ويبدو هذا التوتر مناقضا “للوحدة” 
المعلن�ة خ�ال قمة ف�ي الصين ضمت 
الرؤس�اء الصيني والروسي وااليراني، 
التج�اري  التوت�ر  م�ن  اج�واء  ف�ي 

والدبلوماسي مع الواليات المتحدة.
وس�حب ترامب فجأة موافقته على 
البي�ان الختامي لقمة ال�دول الصناعية 
السبع الكبرى التي استمرت يومين في 
مالبي في مقاطعة كيبيك الكندية، على 
الرغم من تس�وية تم التوصل اليها بعد 

جهود شاقة حول القضايا التجارية.
والرئي�س  االميرك�ي  الوف�د  وكان 
نفس�ه وافقوا على ه�ذه الوثيقة التي 
تتضم�ن 28 نقطة خاض�ت “مجموعة 
الس�بع” التي تض�م الوالي�ات المتحدة 
وكن�دا وبريطاني�ا وفرنس�ا والماني�ا 
وايطاليا واليابان، مفاوضات شاقة من 

أجل اقرارها.
وبرر دونالد ترامب ضربته هذه التي 
وجهها ال�ى حلفاء الوالي�ات المتحدة، 
بتصريح�ات ادل�ى بها رئي�س الوزراء 
الكندي جاس�تن ترودو الذي يستضيف 
القمة في المؤتمر الصحافي الختامي.

واك�د رئيس ال�وزراء الكن�دي الذي 
فرض�ت واش�نطن رس�وما جمركي�ة 
عل�ى وارداتها م�ن الوالي�ات المتحدة 
وم�ن اوروبا م�ن االلمني�وم والفوالذ، 
في المؤتمر الصحافي ان هذه الرس�وم 
“مهينة”. وكما فعل االتحاد االوروبي، 
أكد ترودو ان اجراءات انتقامية ستتخذ 
في تموز. وق�ال رئيس الوزراء الكندي 
ان “الكنديي�ن مؤدب�ون ومنطقي�ون، 
لكنن�ا ل�ن نس�مح بايذائن�ا”. وكان قد 
أشاد بالتوافق الذي توصلت اليها الدول 
السبع حول عدد من القضايا. والنص ال 
يحل النزاع الجاري لكن الجميع رحبوا 
ب�ه معتبري�ن انه خط�وة عل�ى طريق 

خفض التصعيد والحوار.
بع�د س�اعات، أعل�ن ترام�ب ال�ذي 
اغضبته تصريحات ت�رودو في تغريدة 
من الطائرة الرئاس�ية، ان�ه امر ممثليه 
بسحب الموافقة االميركية على البيان 

الختامي للقمة.
ووصف ترودو بانه رجل “غير نزيه 
وضعيف”، مع انه صرح قبل يوم واحد 
ان العاقة الثنائي�ة لم تكن يوما افضل 

مما هي عليه اليوم في تاريخ البلدين.
تهدي�ده  ترام�ب خصوص�ا  وج�دد 

بفرض رس�وم جمركية على السيارات 
الى  االوروبي�ة واالجنبية المس�توردة 
الوالي�ات المتح�دة، وه�و قط�اع اهم 
م�ن االلمني�وم والف�والذ ال�ذي طالته 

االجراءات االميركية.
والوالي�ات المتحدة هي اول س�وق 

خارجية للسيارات االوروبية.
وتشعر المانيا خصوصا بالقلق ألن 
الس�يارات تمثل من حي�ث القيمة، ربع 
صادراتها ال�ى الواليات المتحدة. وقال 
االتح�اد االلمان�ي للس�يارات ان حصة 
الس�يارات االلمانية الفاخ�رة من هذه 

السوق تتجاوز االربعين بالمئة.
وتشكل الرسوم الجمركية موضوع 
خ�اف ح�اد بي�ن االتح�اد االوروب�ي 
والوالي�ات المتح�دة. وتف�رض اوروبا 
عل�ى  بالمئ�ة  عش�رة  تبل�غ  رس�وما 
السيارات المس�توردة من خارج دوله، 

بما في ذلك من الواليات المتحدة.
يف�رض  المتح�دة  الوالي�ات  وف�ي 
رس�م جمركي نس�بته 2.5 بالمئة على 

السيارات االجنبية.
وكتب بيتر نافارو مستشار الرئيس 
االميركي للش�ؤون التجارية، في مقال 
في صحيفة “نيوي�ورك تايمز” مؤخرا 
ان�ه “ليس مس�تغربا ان الماني�ا تبيعنا 
كميات من الس�يارات اكبر بثاث مرات 

مما نصدره اليها”.
واشتكى ترامب في جلسات خاصة 
م�رات عدي�دة م�ن وج�ود ع�دد كبير 
من س�يارات مرس�يدس ف�ي نيويورك 
وعدم انتش�ار عدد كاف من الس�يارات 

االميركية في الشوارع االوروبية.
المب�ادالت  عدال�ة  م�دى  ولتقيي�م 
التجاري�ة م�ع ش�ركائه، يرك�ز ترامب 
على س�ؤال واحد: هل تعان�ي الواليات 

المتح�دة من عجز او فائض تجاري مع 
هذا البلد او ذاك؟

والميزان التجاري مع المانيا يسجل 
فائضا لمصلحة برلين.

والم�ح الرئيس الفرنس�ي ايمانويل 
ماك�رون الى طريقة تفكير الملياردير. 
وقد صرح خال المفاوضات في مالبي 
ان فرنسا تطبق التبادل الحر مع المانيا 

مع انها تعاني من عجز تجاري معها.
وردا على س�ؤال عن امكانية تغيير 
ترامب رأي�ه واطاقه حربا تجارية مع 
مجموعة السبع، قال ماكرون “اذا كان 
صادق�ا ف�ي تصريحات�ه الثنائية ومع 
م�ا وقع�ه، فلن تك�ون هن�اك اجراءات 
احادية س�لبية”. واضاف “انها النتيجة 

المنطقية التي استخلصها”.
وكان ق�ادة مجموع�ة الس�بع ق�د 
غادروا مالبي عندما قرر ترامب تمزيق 

البيان الختامي للقم�ة. ولم يدل مكتب 
ترودو باي تعليق اوال. واكتفى بالتذكير 
ب�ان رئي�س ال�وزراء الكن�دي ل�م يقم 
ف�ي مؤتم�ره الصحافي س�وى بتكرار 

تصريحات كان قد ادلى بها من قبل.
وقال مكتب ت�رودو في بيان “نركز 
على كل ما تم إحرازه في قمة مجموعة 
السبع”. واضاف ان “رئيس الوزراء لم 
يُقل )خ�ال مؤتمره الصحافي( ش�يئا 
لم يس�بق ان ذك�ره بش�كل علني وفي 
المحادث�ات الخاص���ة م�ع الرئيس” 
ترامب. وبين القضايا الخافية االخرى، 
رفضت مجموعة الس�بع اقتراح ترامب 
الت�ي  صفوفه�ا  ال�ى  روس�يا  اع�ادة 
استبعدت منها في 2014 بسبب ضمها 
ش�به جزي�رة الق�رم، داعية موس�كو 
االنظم�ة  “تقوي�ض  الك�ف ع�ن  ال�ى 

الديموقراطية”.

الرئيس األمريكي تستفزه تصرحيات ترودو

تغريدة »جوية« لرتامب تدمر اتفاقات جمموعة السبع



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1691( االثنين  11  حزيران  2018 اعالنات5

تعل�ن الرشكة العامة للنقل البح�ري الكائنة يف محافظة البرصة /تقاط�ع التجاري عن رغبتها 
بأنش�اء وتشغيل محاطات ومرايس للتاكيس النهري عدد)7( يف محافظة بغداد واملبينة مواقعها 

ادناه وبأسلوب املشاركة استنادا اىل ضوابط املشاركة النافذة.
فع�ىل ال�رشكات العراقية والعربية واالجنبية ذات االختصاص تقدي�م عروضهم بعد االطالع عىل 
رشوط املش�اركة التي يمكن الحصول عليها من القس�م املايل يف مقر الرشكة او الشعبة املالية يف 
فرع  الرشكة بغداد لقاء مبلغ قدره )150,000 دينار( فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي ال 
غريها غري قابل للرد وخالل مدة )30 يوما( من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرسمية ويتحمل 
من ترس�و عليه املش�اركة اجور نرش االعالن عىل ان تقدم العروض بظرف مغلق تسلم اىل لجنة 
فتح العطاءات يف مقر الرشكة او لجنة اس�تالم العطاءات املخولة يف فرع الرشكة بغداد يرفق به 

ما ييل :
1 � شهادة تاسيس الرشكة ، عقد  التاسيس  ، النظام الداخيل للرشكة او اية وثائق تثبت تسجيل 

الرشكة بشكل قانوني والرشكات العربية واالجنبية مصدقة من قبل الجهات املختصة
2 � ان يشتمل العرض )العرض الفني والتجاري معزز باملخططات واملرتسمات(

3 � براءة ذمة من الرضيبة للرشكات العراقية
4  � املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للرشكة

5  � االعمال املماثلة وما يثبت القدرة املالية للرشكة
6 � كافة املتطلبات التي تضمنتها رشوط املشاركة )التندر(

7 � وصل رشاء رشوط املشاركة ووصل التامينات االولية
املواقع /

1 � مرىس االعظمية قرب فتحة منطقة الكرسة
2 � مرىس القادسية قرب مطعم بيارة الشام / جنوب جرس الجادرية 

3  �مرىس الكرادة الفرعي / الجسم املعلق
4 � مرىس الكاظمية موقع عبد املحسن الكاظمي

5 � محطة الكاظمية /قرب جرس املشاة
6 � محطة قرب جرس مدينة الطب
7  � محطة شمال جرس الجادرية

للمزيد من املعلومات واالستفسار االتصال عىل االرقام التالية :  
07801018877/07710883444

وزارة النقل
الرشكة العامة للنقل البحري

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
العدد: 22019 

التاريخ: 2018/6/5

املدير العام
ورئيس جملس االدارة

بالنظر لعدم حصول راغباعالن مشاركة رقم )7( لسنة 2018
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013  

تعل�ن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك  املبينة ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل 
فرتة )15( خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة   )100 %( م�ن القيم�ة التقديري�ة   وينادى للمزايدة يف الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا 
يف الي�وم الت�ايل النته�اء املدة اعاله م�ن تاريخ النرش وعىل قاع�ة مديرية بلدية العم�ارة واذا صادف 
ي�وم املزايدة عطلة رس�مية يك�ون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور 
النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه 
مراجع�ة مديرية بلدي�ة العمارة خالل فرتة )10( ع�رشة ايام من تاريخ املصادف�ة الكمال اجراءات 

التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض 

او اللجوء اىل املحاكم املختصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 6954/ش2017/5

التاريخ: 2018/6/4
اىل / قاسم مشتاق سلمان 

تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 6954/

ش2017/4 يف 2017/11/26 غيابي�ا بحق�ك  
والق�ايض الحك�م بالنفقه املاضية واملس�تمرة 
للمدعية )س�عاد عبد الرضا موىس( وللطفلة ) 
جمانة قاس�م مشتاق( وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختارية 
حي ميسان لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
يوميتني محليتني ولك حق االعرتاض عىل القرار 
املذك�ور خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1228/ ج/2018

التاريخ: 2018/6/10
اعالن 

اىل املتهم الهارب /  حيدر صرب كاظم
حيث انكم متهم يف الدعوى املرقمة )1228/

)حي�در  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2018/1( 
يوس�ف ج�واد( وف�ق امل�ادة )1/459( م�ن 
قان�ون العقوبات وملجهولية مح�ل اقامتكم 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكم�ة تبليغكم اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د  املحاكمة املص�ادف يوم 
2018/7/18 وعن�د ع�دم  حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول

القايض
حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1141/ب2018/1
التاريخ 2018/6/5

اعالن
بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه 
املحكمة بازالة شيوع العقار املرقم 
3009 حويش جديدة يف النجف عليه 
تعل�ن هذه املحكمة عن بيع العقار 
املذك�ور اع�اله واملبين�ة اوصاف�ه 
الراغب�ني  فع�ىل  ادن�اه  وقيمت�ه 
املحكمة  بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه 
خ�الل )ثالث�ون( يوم�ا م�ن اليوم 
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة %10 
م�ن القيم�ة املق�درة بموجب صك 
مصدق المر محكم�ة بداءة النجف 
وص�ادر من م�رصف الرافدين رقم 
)7( يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة 
واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة عرش 
من اليوم االخري من االعالن يف هذه 
املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية 
االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 3009 حويش جديدة 
يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار س�كن 
بواجهة 6 م�رت ونزال 9,5 تقع عىل 
ش�ارع بعرض 12 م�رت تتكون من 
طابقني الطابق االريض يتكون من 
هول وغرفة نوم ومطبخ وصحيات 
ومخزن صغري ام�ا الطابق العلوي 
يحت�وي عىل غرف�ة ن�وم واحدة يف 
الطابق العلوي مس�قف بالشيلمان 
يف ج�زء منه والجزء االخر مس�قف 
بالخش�ب )القوق( مبلط بالكايش 
القديم مجهز باملاء والكهرباء وغري 
مشغول من احد درجة عمران الدار 
رديئ�ة مس�احته االجمالية 55,76 
الكلي�ة  القيم�ة  وان  مرب�ع  م�رت 
للعقار مبلغ )52,000,000( اثنان 
وخمس�ون ملي�ون دين�ار فقط ال 

غريها 
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح النجف االرشف

العدد : 95/ ج2018/3
التاريخ 2018/6/7

اعالن 
1 � اىل املحكوم الهارب حسنني عبد 

الزهرة فاضل الغراوي
2 � اىل املج�رم اله�ارب ع�يل عبي�د 

كاظم ال هزيم
3 � اىل املج�رم اله�ارب ميث�م ع�يل 

عبيد ال هزيم  
النج�ف  جن�ح  محكم�ة  اص�درت 
)95/ج2018/3(  املرق�م  قراره�ا 
ضدك�م  غيابي�ا   )2018/2/26 يف 
واملتضم�ن الحك�م عليكم بالحبس 
ملدة س�نة واح�دة اس�تنادا للمادة 
1/456/أ عقوب�ات واص�درت امر 
القبض والتحري بحقكم وفق املادة 
وملجهولي�ة  عقوب�ات  1/456/أ  
مح�ل اقامتكم ل�ذا تق�رر تبليغكم 
بصحيفتني محليتني يوميتني بقرار 
الحك�م الغيابي املذكور اعاله ولكم 
ح�ق االع�رتاض عىل الق�رار ضمن 

املدة املقررة قانونا
القايض

احمد جبار كاظم
�����������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد 
/ ميث�م مذخور زغ�ري. الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )الرساي( 
اىل )الع�ذاري(، م�ن لدي�ه اعرتاض 
خ�الل  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوماً 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رق�م 3 

لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدي�ر األح�وال املدني�ة والجوازات 
واإلقامة العامة 

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صالح 
الدين االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الرشقاط 

العدد 1817 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / احم�د جاس�م 
محمد ش�ويش – يسكن الرشقاط 
– قري�ة الحوري�ة س�ابقا – حاليا 
مجه�ول االقام�ة بتاري�خ 28 / 5 
/ 2018 اص�درت محكم�ة االحوال 
بحق�ك  الرشق�اط  يف  الش�خصية 
حكم�ا غيابيا يحمل الع�دد 319 / 
ش / 2018 يقيض بتصديق الطالق 
الخارجي الواقع بينك وبني زوجتك 
املدعي�ة ) هل�ه عب�د الله حس�ني ( 
ل�ذا تق�رر تبليغك به�ذه الصحيفة 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك اىل هذه 
املحكمة او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا لالعرتاض خالل مدة اقصاها 
ع�رشة اي�ام م�ن تاري�خ النرش يف 
الصح�ف يعت�رب قرار الحك�م نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة البتات.
القايض 

احمد ابراهيم رمضان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 60/ب2018/5

التاريخ 2018/6/10
اىل / املدعى عليهما )فراس نهاد جعفر وزينب مهدي جميل( 

اصدرت هذه املحكمة قراره�ا املرقم 60/ب2018/5 يف 2018/1/22 واملتضمن الحكم 
بال�زام املدع�ى عليهم ف�راس نهاد جعف�ر وزينب مه�دي جميل وصباح رضا محس�ن 
بتأديته�م بالتكاف�ل والتضام�ن فيما بينهم  للمدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية اضافة لوظيفته مبلغ قدره )الفان وتسعمائة واثنان وتسعون دوالر امريكي(  
وه�و مجموع املبال�غ املرتتبة بذمتهم للمدعي م�ن مبلغ القرض والغرام�ات التاخريية 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكم�ة بداءة النجف 
واشعار مختار منطقة قضاء املركز يف كربالء املدعو محمود محمد عيل لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميت�ني ولك حق الطعن عىل القرار املذكور 
خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض 

عيل عبد الرضا حسن
������������������������������������������������������������������������

تنويه
ن�رش يف جري�دة الع�راق االخباري�ة بالع�دد 607 يف 17 / 5 / 2018 و جريدة املس�تقبل 
العراق�ي بالع�دد 1674 يف 17 / 5 / 2018 حيث ذكر يف اع�الن دعوة دائنني رشكة روعة 
خليج العرب للتجارة العامة محدودة املس�ؤولية العنوان بغداد الشعب م 327 ز27 د 22 

خط و الصحيح بغداد الشعب م 337 ز 27 د 22

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة : 2016/1050

التاريخ: 2018/6/5
اعالن

نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء س�هام من العقار تسلس�ل 5/77 الكائن ش�واطئ 
بح�ر النجف  العائد للمدين محمد عيل محمد س�لطان لقاء طلب الدائن  توفيق بن عبد 
املحس�ن بن حسن البالغ 234,333,333 مليون دينارا 80% من القيمة املقدرة لذا تقرر 
تمدي�د املزاي�دة ملدة خمس�ة عرش يوما م�ن اليوم الت�ايل للنرش فعىل الراغ�ب يف الرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 
عرشة  من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي  وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
عدد الس�هام املراد بيعها 13140 س�هم م�ن  اصل االعتبار الكيل 13200 س�هم وتمام 

لوزارة  املالية وفيه حق الترصف
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
1  � موقعه ورقمه :  

2 � جنسه ونوعه : 
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته / ارض زراعي�ة مج�اوره  لجدول االمري غازي م�ن جهة ومواجهة من 
جهة بحر النجف وهي مملوئه باالنقاض  وتحتوي عىل 25 نخلة

5 � مساحته / ثالثة دونم وعرشون اولك وخمسون مرت 
3 دونم / 20 اولك / 50 مرت

6 � درجة العمران / ال يوجد
7 � الشاغل /ال يوجد

8 / القيم�ة املق�درة : 80,283,409 ثمان�ون ملي�ون ومائت�ان وثالث�ة وثمانون  الف 
واربعمائة وتسعة دينار 

9 � بدل املزايدة االخري / لم يحصل راغب بالرشاء

مدة التاجيرالقيمة التقديرية المساحةالموقع نوع الملك ورقمه ت
3سنوات500,000 خمسمائة الف دينار9م2حي الحسين العصريكشك رقم 1449

675,000 ستمائة وخمسة وسبعون الف 9م2حي الحسين العصريكشك رقم 2544
3سنواتدينار

3سنوات500,000 خمسمائة الف دينار9م2حي الحسين العصريكشك رقم 3399
3سنوات500,000 خمسمائة الف دينار9م2حي الحسين العصريكشك رقم 4400

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف 9م2حي الحسين العصريكشك رقم 5401
3سنواتدينار

3سنوات550,000 خمسمائة وخمسون الف دينار9م2حي الحسين العصريكشك رقم 6407
3سنوات550,000 خمسمائة وخمسون الف دينار9م2حي الحسين العصريكشك رقم 7412
3سنوات550,000 خمسمائة وخمسون الف دينار9م2حي الحسين العصريكشك رقم 8415

675,000 ستمائة وخمسة وسبعون الف 9م2محلة االسكان القديمكشك رقم 91
3سنواتدينار

675,000 ستمائة وخمسة وسبعون الف 9م2محلة االسكان القديمكشك رقم 102
3سنواتدينار

675,000 ستمائة وخمسة وسبعون الف 9م2محلة االسكان القديمكشك رقم 113
3سنواتدينار

م ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة
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   بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد م�رف الرافدي�ن، الفروع املش�مولة بمنح س�لفة 
الخمس�ة والع�رة مالي�ن دين�ار ملوظف�ي دوائ�ر الدولة 

الكرتونيا يف بغداد«.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إنه »ت�م تحديد الف�روع التي تقوم 

بمنح السلفة عن طريق البطاقة االلكرتونية للموظف«.
وأض�اف ان »ف�روع بغ�داد ه�ي )ف�رع األعظمي�ة - فرع 
األندل�س يف مدينة الصدر - فرع الخ�راء يف حي الجامعة 
- فرع الزهراء يف الكاظمية املقدس�ة - فرع الش�عب - فرع 
الفردوس مقابل فندق عشتار - فرع املشتل - فرع املنصور 
- ف�رع ب�اب املعظم - فرع املحيط يف الكاظمية املقدس�ة - 

فرع الخنساء يف الكمالية - فرع شارع فلسطن(.

   بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا األمن العام ملجلس ال�وزراء مهدي العالق،  إىل اإلرساع 
بتنفي�ذ مش�اريع االس�تقرار وإع�ادة االعم�ار يف املناط�ق 

املحررة كافة.
وقال�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء، يف بي�ان تلقت�ه 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »العالق ت�رأس اجتماع�ا لخلية 
إدارة االزم�ات املدني�ة، ملتابع�ة توجيه�ات رئي�س مجلس 
الوزراء حيدر العبادي بش�أن تأمن متطلبات إعادة االعمار 
واالس�تقرار واملصالح�ة املجتمعي�ة والتعايش الس�لمي يف 

قضاء سنجار«.
وأضاف البيان، أن »املجتمعن استعرضوا العديد من امللفات 
أبرزه�ا الوض�ع األمني والجهد االنس�اني واملش�اريع التي 
تنفذه�ا الحكومة االتحادية بالتعاون مع املنظمات الدولية 

يف القضاء«.
وش�دد الحارضون، عىل »أهمية إزالة العوائق التي تعرتض 
تنفي�ذ اإلج�راءات والق�رارات الص�ادرة لتعزي�ز مفاهي�م 

التعايش السلمي وإعادة االستقرار«.
ودع�ا العالق، بحس�ب البي�ان، إىل »بذل مزيد م�ن الجهود 
ملس�اعدة العائدي�ن اىل املناطق املحررة الس�تئناف حياتهم 
الطبيعي�ة، م�ن خالل اإلرساع بتنفيذ مش�اريع االس�تقرار 

وإعادة االعمار يف املناطق كافة«.
وم�ن جانبه�م، أك�د ق�اد امنيون ح�روا االجتم�اع، عىل 
»اس�تتباب االم�ن يف القض�اء وف�رض س�لطة القان�ون، 
والتنس�يق العايل الذي يجمع بن الجه�ات األمنية واألهايل، 
فض�اًل ع�ن التعاون ب�ن الجه�ات املعنية بتنفي�ذ عدد من 

املشاريع املقرر تنفيذها قضاء سنجار.

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة امل�وارد املائية،خطتها خالل 
الش�هر الذي اجلت فيه تركيا خطتها المالء 
س�د اليس�و باملي�اه، مؤك�دة ان ه�ذه املدة 
املمنوحة س�تعمل خاللها عىل احتواء املياه 
يف س�د املوصل وتوفري اكرب ق�در ممكن من 
الخزين املائي.وقال مستش�ار الوزارة ظافر 
عبد الله ، ان “املدة التي منحتها تركيا للعراق 
والبالغة شهر، س�تعمل خاللها الوزارة عىل 
اس�تغالل اكرب قدر ممكن من املياه لخزنها 
يف س�د املوصل”.وأضاف عبد الله، أن “كمية 
املي�اه املقدر خزنه�ا خالل الش�هر الجاري 
تقدر ب� 500 مليون مرت مكعب، حيث يعتمد 
العراق بصورة كبرية يف خزن املياه عىل س�د 
املوصل”.واوض�ح ان “تركي�ا ل�م تحدد مدة 
لالنته�اء من امالء س�د اليس�و، االم�ر الذي 
يخلف ازم�ة يف املياه، ع�ىل الرغم من تأمن 
مياه الرب يف عموم العراق”، مش�ريا إىل أن 
“هناك محادث�ات من املؤم�ل ان تجرى بن 
البلدين خالل موسم االمطار من اجل االتفاق 

عىل مدة االنتهاء من امالء سد اليسو.

املوارد املائية: سنستغل 
الشهر اجلاري الحتواء 

املياه يف سد املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة بغداد / الكرخ عن إعدادها خطة طوارئ 
طبية وذلك الس�تقبال عي�د الفطر املبارك وال�ذي يقومون 
فيه املس�لمون بزيارة األماكن املقدس�ة ودور العبادة ألداء 
مراس�يم صالة العيد وارتياد املتنزهات وأماكن التس�لية إذ 
تقوم الدائرة ومالكاتها العاملة يف كافة مؤسساتها الصحية 

بتقديم الخدمات الطبية والعالجية لهم.
وق�ال مدير عام الدائ�رة الدكتور جاس�ب لطيف الحجامي 
يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »س�يتم تهيئ�ة 
مستش�فيات الكرخ كافة وتجهيزها بالخزين املناسب من 
األرزاق وكافة املواد الرورية إلدامة العمل وتهيئة ردهات 
الط�وارئ وتجهيزه�ا بكاف�ة املس�تلزمات الطبي�ة وتوفري 

السديات وعربات نقل املرىض«.
واضاف »فض�ال عن فتح العيادات االستش�ارية خالل أيام 
العيد يف املستشفيات مع فتح مركز صحي خافر يوميا من 
كل قط�اع صحي ويكون الدوام للمالكات الطبية والصحية 
والتمريضية بنس�بة 50 % وتهيئة س�يارات اإلسعاف فيها 
والعناية بمستلزماتها الطبية وتقليل إدخال الحاالت الباردة 

إىل املستشفيات ». 
ان�ه »س�يتم تهيئ�ة ف�رق طبي�ة م�ن كاف�ة  إىل  واش�ار 
مستش�فياتنا ومن مختلف االختصاص�ات الطبية وتكون 
جاه�زة عند االس�تدعاء منوها انه يجب التأك�د من وجود 
وس�ائل مكافح�ة الحري�ق الصالحة ووج�ود كادر متدرب 
الس�تخدامها عند ال�رورة مح�ذرا األهايل من اس�تخدام 
األطفال لأللعاب النارية واألس�لحة البالس�تيكية ) صجم ( 

ملا تسبب من إرضار صحية.

صحة الكرخ هتيئ كافة مؤسساهتا الصحية 
وتعد خطة طبية الستقبال عيد الفطر املبارك

    بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجلس الوزراء عىل تحديد موعد إطالق 
الرخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال.

وقرر املجلس تش�كيل لجنة وزارية برئاسة 
رئي�س مجلس الوزراء او من يراه مناس�باً 
وعضوي�ة رئيس الجه�از التنفي�ذي لهيئة 
االع�الم واالتص�االت ووكالء وزارات املالي�ة 
والتعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي لش�ؤون 
العلوم والتكنلوجيا واالتص�االت، باإلضافة 
اىل نائ�ب رئيس ديوان الرقابة املالية، لوضع 
الرابع�ة  الرخص�ة  تنفي�ذ عق�د  إج�راءات 

بالتعاون مع الركة التي سيتم اختيارها.
وح�دد املجل�س بموجب ق�راره أعاله فرتة 
نفاذية العقد مع الركة االستشارية العاملية 

)PWC( للمرة الثالثة والسماح لهيئة االعالم 
واالتصاالت بالتفاوض مع الركة املذكورة 
بش�أن مبل�غ التمدي�د ومل�دة س�نة واحدة.

وس�بق لهيئة االعالم واالتصاالت املبارشة يف 
الخطوات االسرتاتيجية لتنفيذ هذه املهمة و 
كجزء من مسؤولية الهيئة االرتقاء بخدمات 
قطاع االتصاالت واملعلوماتية يف العراق فقد 
س�بق لها التعاقد مع احد الركات العاملية 
االربعة الكربى وهي )PWC( لوضع دراسة 
للس�وق العراقية وكيفية تحسن الخدمات 
وزيادة نس�بة التغلغل وزيادة املنافسة بما 
يعود عىل املستهلك باملنفعة من حيث جودة 
االتص�االت واالس�عار من جان�ب اخر خلق 
ف�رص اس�تثمارية جدي�دة وزي�ادة فرص 

العمل.

    بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
ت�داول يف س�وق الع�راق ل�الوراق املالي�ة، اس�هم بحجم 3 
مليارات س�هم وبقيمة تجاوزت املليار دينار بمش�اركة 46 

رشكة مدرجة يف السوق من اصل 102.
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد عبد الس�الم يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »سوق العراق لالوراق املالية 
نظم خالل االس�بوع املنتهي يف الس�ابع من حزيران خمس 
جلس�ات للتداول يف الس�وق النظامي وخمس�ة جلس�ات يف 
الس�وق الثاني وتداولت خالل جلسات االسبوع اسهم )41( 
رشك�ة يف الس�وق النظامي و)5( رشكات يف الس�وق الثاني 
ولم تتداول خالل جلس�ات هذا االسبوع اسهم )33( رشكة 

فيما بلغ عدد الركات املتوقفة عن التداول )23( رشكة«.
وأشار عبد الس�الم، إىل أن »عدد الركات املدرجة يف السوق 
بلغت )102( رشكة مس�اهمة، منها )73( رشكة مدرجة يف 

السوق النظامي و)29( رشكة مدرجة يف السوق الثاني«.
وأك�د، أن »ع�دد االس�هم املتداول�ة لالس�بوع امل�ايض بل�غ 

)3,152( مليار سهم مقابل )4,732( مليار سهم لالسبوع 
الذي قبله مس�جل انخفاضا بنس�بة 67 % فيما بلغت قيمة 
االس�هم املتداولة لالس�بوع امل�ايض )1,676( ملي�ار دينار 
مقابل )2,767( مليار دينار لالسبوع الذي قبله مسجال هو 

االخر انخفاضا بنسبة 81 %«.
وأوضح عبد السالم، أن »مؤرش السوق ISX 60 اقفل يف أخر 
جلس�ة من االس�بوع املايض ب� )593.70( نقطة منخفضا 
بنس�بة 0.01 % عن اغالقه لالس�بوع الذي قبله عندما اغلق 
عىل )593.78( نقطة، وبلغ عدد الصفقات املنفذة لالسبوع 
امل�ايض )1350( صفق�ة مقابل )1622( صفقة لالس�بوع 

الذي قبله«.
وعن اس�هم املس�تثمرين غري العراقين بن املدير التنفيذي، 
أن »ع�دد االس�هم املش�رتاة م�ن املس�تثمرين غريالعراقين 
لالس�بوع املايض بلغ�ت )85( مليون س�هم منخفضة %68 
قياسا باالسبوع الذي قبله، بقيمة بلغت )79( مليون دينار 
من خ�الل تنفي�ذ 28 صفقة عىل اس�هم )7( رشكات وهي 
كانت ايضا منخفضة بنس�بة 82% قياس�ا باالس�بوع الذي 

قبله«.

واردف عب�د الس�الم، »اما االس�هم املباعة من املس�تثمرين 
غري العراقين لالس�بوع املايض فبل�ع عددها )322( مليون 
سهم وهي منخفضة بنسبة 10% اما قيمتها فكانت )124( 
ملي�ون دينار من خالل تنفيذ )64( صفقة عىل اس�هم )3( 

رشكات ونخفضت %46.

حتديد موعد إطالق الرخصة الرابعة لشبكات اهلاتف النقال

سوق االوراق املالية يتداول »3« مليارات سهم بقيمة جتاوزت املليار دينار

    كربالء / المستقبل العراقي

ازاَح مرك�ز كرب�الء للدراس�ات والبح�وث يف العتب�ة 
الحسينية املقدس�ة خالل أمس�ية الرمضانية الستار 
عن القس�م الثاني من موسوعة كربالء الحضارية، يف 
حف�ل بهيج إقامه املركز مس�اء ام�س بحضور جمع 
غفري من الباحثن واألكاديمين والكتاب ورجال الدين 
والسياسة من مختلف الجامعات العراقية ومن مركز 
احي�اء الرتاث العلمي العرب�ي ووزارة الثقافة والرتاث 
العراقية.وتناول هذا الجزء من املوسوعة تاريخ مدينة 

كربالء املقدسة يف الوثائق العثمانية.
ونقل بيان للعتبة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه ، عن مدير املركز عبد األمري عزيز القرييش القول 
ان » موس�وعة كرب�الء الحضارية ضم�ت بن طياتها 
تاري�خ مدين�ة كرب�الء املقدس�ة، منذ تأسيس�ها قبل 
االسالم واىل الوقت الراهن، ولقد تم انجاز تسعة أجزاء 
من هذه املوس�وعة س�ابقاً، وان هذا القس�م يتضمن 
تس�عة أجزاء أخرى فيضم مجموع ما تم إنجازه لحد 

اآلن 18 جزءاً«.
وب�ن ان » موضوعاته�ا تناول�ت املح�ور الجغ�رايف 
والتاريخ�ي القدي�م واملعارص والحدي�ث واالجتماعي 
والس�يايس واالقتص�ادي يف الوثائ�ق العثمانية، فضالً 
عم�ا يتعل�ق بالجوانب اإلداري�ة والديني�ة والصناعية 

للمدينة ويف القضايا العسكرية والرتبية والتعليم«.
واوضح » كما تتحدث عن خزائن العتبتن املقدس�تن 
التكفريي�ة  الفت�اوي  وع�ن  والعباس�ية،  الحس�ينية 
والجهاد الص�ادرة عن بعض العلماء آن�ذاك، وتكلمت 

ايض�اً ع�ن واقع�ة نجيب باش�ا التي ترجم�ت للغتن 
اإلنكليزية والرتكية«.

وتاب�ع القرييش » رغم أن هنالك العديد من الصعوبات 
الت�ي واجهتنا يف كتابة املوس�وعة منها ما يتعلق بقلة 
املصادر وضياعها، بس�بب الحروب املتعددة، والحقب 
الصعبة الت�ي مرت عىل املدين�ة ومحاربة املؤرخن يف 
زمن األموين والعباسين، لكننا وبفضل الدعم الكبري 
واملس�تمر من قبل املت�ويل الرعي للعتبة الحس�ينية 

املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي استطعنا تجاوز 
كل تلك األمور وتجاوز جميع املعوقات«.

واختتم القرييش حديثه بالقول ان » أعداد املوس�وعة 
س�تصل ان ش�اء الله تع�اىل اىل أكث�ر م�ن 120 جزءاً 
بمحاور مختلفة يف األيام القادمة، وان الباحثن الذين 
س�اهموا يف كتابة املوس�وعة هم من خرية األس�اتذة 
واألكاديمين يف الجامعات العراقية، فضالً عن الكتاب 

االتراك واإلنجليز.

ازاحة الستار عن القسم الثاين من موسوعة كربالء احلضارية

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغ�داد، ع�ن عزمه�ا تحري�ك دعوى 
قضائي�ة ضد من ظهر يف فيديوه�ات وهم يقومون 
برسقة اغطية »منهوالت« شبكات الرف الصحي 

واالمطار.
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واالع�الم يف بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه » يف الوق�ت الذي تعمل 
امانة بغداد وبجهودها الذاتية يف تهيئة وسد النقص 
الذي يحصل يف أغطية )املنهوالت( فأن بعض ضعاف 
النف�وس الذين يقومون برسق�ة اغطية )منهوالت( 
ش�بكات الرف الصحي واالمطار ال�ذي  يؤدي اىل 
انس�داد الخط�وط وح�دوث طفح املي�اه فضالً عن 
تع�رض حي�اة املدني�ن الس�يما االطف�ال اىل خطر 

السقوط فيها ».
واضاف�ت، ان« امان�ة بغداد وعرب الدائ�رة القانونية 
س�تقوم بتحريك دع�وة قضائية ض�د الذين ظهروا 
يف مقاط�ع الفيديو املس�جلة من كام�ريات املراقبة 
وهم يقومون برسقة اغطية )املنهوالت( إلعتقالهم 

وتقديمهم اىل القضاء لنيل جزائهم العادل«.
ودع�ت االمان�ة، املواطن�ن اىل »االب�الغ ع�ن ه�ذه 
الرسق�ات إلتخ�اذ االج�راء املناس�ب خدم�ة ألهايل 

العاصمة بغداد.

امانة بغداد: سنقايض 
رساق اغطية »املنهوالت«

    البصرة / المستقبل العراقي

اكد محاف�ظ البرة اس�عد العيداني ان 
الس�اعات القليلة املقبلة ستش�هد زيادة 
يف عدد س�اعات الطاق�ة الكهربائية بعد 
نتيج�ة  الكهرب�اء  مس�توى  انخف�اض 
انخفاض تجهي�ز الطاقة الكهربائية من 

قبل خط الكهرباء االيراني   .
مرك�ز  زيارت�ه  عق�ب  وقال«العيدان�ي 

الطاق�ة  الس�يطرة واجتماع�ه بم�دراء 
ان هن�اك خل�ل يف تجهي�ز  الكهربائي�ة 
الكهرب�اء للبرة من قبل الخط االيراني 
ال�ذي انخفض اىل 200 مي�كا واط ، الفتا 
اىل ان�ه هن�اك مباحث�ات  م�ع الجان�ب 
االيراني لغرض معالجة املوضوع لصعود 
مستوى االنتاج خالل الس�اعات القليلة 

املقبلة .
ازدادت  ان�ه  الب�رة  ولفت«محاف�ظ 

ساعات تجهيز الكهرباء من 200 اىل 270 
ميكا واط بعد االتصال بالجانب االيراني 
، مش�ريا اىل تجهي�ز الطاق�ة الكهربائية 
 ، املقبل�ة  الس�اعات  خ�الل  سيتحس�ن 
موضح�ا اىل  ان التج�اوزات العش�وائية 
الحاصل�ة تؤثر عىل عدم اس�تقرار التيار 
الكهربائ�ي فض�ال ع�ن ع�دم اس�تقرار 
الفولتية الت�ي تؤثر عىل تجهيز الكهرباء 

للمواطن .

العيداين : البرصة ستشهد زيادة يف جتهيز الطاقة 
الكهربائية للمواطنني

مرصف الرافدين حيدد الفروع املانحة 
لسلفة موظفي الدولة يف بغداد

االمانة العامة ملجلس الوزراء تدعو لالرساع 
بتنفيذ مشاريع إلعادة اإلعامر يف املناطق املحررة

    بغداد / المستقبل العراقي

بتوجي�ه ومتابعة من وزي�ر الكهرباء قاس�م الفهداوي، اعلن 
وكيل الوزارة لش�ؤون االنتاج واملش�اريع عادل كاظم جريان، 
عن دخول الوحدة األوىل ملحطة الرميلة االستثمارية يف محافظة 
الب�رة بطاقة )170( ميكاواط للعم�ل، ومن املؤمل أن تليها 
الوحدة الثانية والوح�دة الثالثة لتصل القدرة التوليدية ملحطة 
الرميلة االس�تثمارية اىل )510( ميكاواط، ما سيسهم بتعزيز 
ق�درة املنظوم�ة عىل تجهي�ز املواطن�ن بالطاق�ة الكهربائية 
بشكل مريض قبل دخول فرتة الحمل العايل وازدياد الطلب عىل 

الطاقة خاصة يف املحافظات الجنوبية«.
واكد الوكيل بحسب بيان تلقته »املستقبل العراقي«، توجيهات 
وزي�ر الكهرب�اء برورة ح�ث الجه�ود واإلرساع بالعمل بما 
يؤم�ن تجهي�ز م�ريض للمواطنن ويواك�ب الحاج�ة الفعلية 
للطاقة الكهربائية يف العراق عامة ومحافظة البرة عىل وجه 
الخصوص، وأن الوزارة ومالكاتها مستمرة بالعمل عىل إدخال 
وحدات توليدية إضافية بعد إكمال برنامج الصيانات الدوري، 
وأن هن�اك جهود كبرية تب�ذل من كافة منتس�بي الوزارة بما 
يسهم بتعزيز قدرة املنظومة وحجم االنتاج للطاقة الكهربائية 

بعموم العراق.

الكهرباء تعلن دخول الوحدة االوىل ملحطة الرميلة 
االستثامرية بطاقة »١٧٠« ميكاواط للعمل



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1691( االثنين  11  حزيران  2018 اعالنات7

فقدان
م�ن  س�فر  ج�واز  فق�د 
باس�م  افريقي�ا  جن�وب 
 )JOHANNES TOBIAS(
عىل من يعثر عليه تس�ليمه 

اىل جهة االصدار
����������������������

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف   محكمة  رئاس�ة 

البرصة االتحادية
الشخصية  االحوال  محكمة 

يف البرصة
 379 الدع�وى:  رق�م 

/ش/2018
التاريخ 2018/6/7

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه /ثائرعب�د 

الودود عبد الرزاق
املدعي�ة م�ي عب�د  اقام�ت 
ال�ودود عبد ال�رزاق الدعوى 
اع�اله  املرقم�ة  الرشعي�ة 
ضدك تطل�ب فيها تصحيح 
املرق�م  الرشع�ي  القس�ام 
يف  1168/ق/1994 
وملجهولي�ة   1994/12/20
محل اقامتك حس�ب ما ورد 
برشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس البلدي ملنطقة بغداد 
/العامرية ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
ام�ام  للحض�ور  يوميت�ني 
املحكمة صب�اح يوم  ه�ذه 
للمرافع�ة   2018/6/24
تج�ري  س�وف  وبعكس�ه 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

فالح حسن حصني
����������������������

اعالن
اىل الرشي�ك مرت�ى عباس 

حسن
اقتى حضورك اىل صندوق 
االس�كان العراقي الكائن يف 
)الب�رصة : ك�وت الحجاج/ 
االعم�ار  وزارة  مجم�ع 
واالس�كان / تقاط�ع ح�ي 
لتثبي�ت  وذل�ك   ) الرس�الة 
اق�رارك باملوافق�ة عىل قيام 
طال�ب  ذر  )اب�و  الرشي�ك 
خزعل( بالبن�اء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة 
/62( مقاطع�ة   )749/1(

لغ�رض  الصب�خ(  ارايض 
االس�كان  ق�رض  تس�ليفه 
وخ�الل م�دة اقصاها )15( 
يوما داخ�ل العراق وش�هرا 
الع�راق م�ن تاريخ  خ�ارج 
نرش االعالن وبعكسه سوف 
يس�قط  حق�ك يف االعرتاض 

مستقبال
����������������������

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية 

الواقعات
العدد : 4101

التاريخ 2018/6/10
ق�دم املواطن )عم�ر رياض 
كري�م ( طلبا لغ�رض تبديل 
مصطف�ى  وجعل�ه  اس�مه 
فم�ن   ) )عم�ر  م�ن  ب�دال 
مراجع�ة  اع�رتاض  لدي�ه 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم 
( وبعكس�ه س�وف  تنظ�ر 
الدع�وى  املديري�ة يف  ه�ذه 
وفق اح�كام املادة )22( من 
الوطني�ة  البطاق�ة  قان�ون 
رق�م 3 لس�نة 2016 واالمر 
يف   24195 املرق�م  االداري  

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������
فقدان

املستمس�كات  فق�دت مني 
التالية :

1 � هوية األحوال املدنية 
2 � بطاقة السكن

يف  الغذائي�ة  البطاق�ة   �  3
االرشف  النج�ف  محافظ�ة 
الل�ه كام�ل  باس�م / عب�د 
خضري فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد : 349/ب /2017

التاريخ: 2018/6/7
اعالن

اىل املدعى علي�ه )محمد جبار عطيوي( بناءا عىل الدعوى 
البدائي�ة املقام�ة من قب�ل املدعي )عيل مرزوق عاش�ور( 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغكم اعالنا  بصحيفتني يوميتني 
محليت�ني ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي بالق�رار الص�ادر من 
ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 158/ب/2018 يف 2018/5/10 
واملتضم�ن بالزامك بتأديتك للمدعي عيل مرزوق عاش�ور 
مبلغ�ا قدره ثالث�ة عرش مليون وخمس�مائة ال�ف دينار 
وتحميل�ك املصاري�ف واتع�اب املحام�اة اىل وكيله املدعي 
املحامي�ة بيان عبد الحس�ن مبلغا قدره خمس�مائة الف 
دينار وصدر القرار استنادا اىل املواد 111 و118 من قانون 
قان�ون  م�ن  و203  و185  و177  و161  و156  االثب�ات 
املرافع�ات املدنية و2/63 اوال من قان�ون املحاماة حكما 
غيابي�ا معلقا ع�ن اليمن عند االع�رتاض قابال لالعرتاض 

واالستئناف والتميز وتفهم علنا يف 2018/6/7
القايض

واثق عبود عبد الكاظم
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  بعقوبة
العدد : بال

التاريخ 2018/6/10
اعالن مفقود

اىل املفقود // عبد الودود احمد ابراهيم
بتاريخ 2018/6/10 قدم�ت زوجتك املدعوه هدى احمد 
فيصل تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2014/6/6 ولم تعد لح�د االن لذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلي�ة ويف حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب هدى احمد 

فيصل قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  دياىل االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد : 68/ه� س/2017

التاريخ 2018/6/10
اعالن

اىل االشخاص الثالثة / مصطفى حسن عبود وعيل حسن 
عبود

قدم املس�تأنفان محافظ دي�اىل وقائممقام قضاء بلدروز 
اضافة لوظيفتها بالئحتهما االس�تئنافية بالعدد 68/ ه� 
س / 2017 يف 2017/1/8 يطلب فيها فسخ قرار محكمة 
بداءة بل�دروز بالع�دد 290/ب/2016 يف 2016/12/29 
املتضم�ن الزام الس�يد  محافظ دي�اىل  وقائممقام قضاء 
بلدروز اضاف�ة لوظيفتهما بمن�ع معارضتهم من تمليك 
ال�دار املش�يدة عىل القطع�ة املرقم�ة 1497/1 م14 امام 
منصور ومس�احتها 2 اول�ك اىل املدعيتان مي�ادة محمود 
عب�ود ونادية محم�ود عبود والدخالكم كاش�خاص ثالثة 
اىل جانب املدعيتان وملجهولية محل اقامتكم حسب كتاب 
محكمة بداءة بلدروز املرق�م 79 يف 2018/6/4 املتضمن 
االش�ارة اىل كتاب قس�م رشط�ة بل�دروز / مركز رشطة 
بل�دروز بالع�دد 4685 يف 2018/6/3 ومرفق�ة اش�عار 
مختاري�ن قضاء بل�دروز قاطع مس�ؤولية مركز رشطة 
بل�دروز ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميت�ني للحضور امام هذه الهيئة يف الس�اعة 
التاس�عة م�ن صب�اح ي�وم 2018/6/21 ويف ح�ال عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

ادريس حسن خلف
رئيس الهيئة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 548/ب2018/2

التاريخ 2018/6/10
اعالن حكم غيابي

اىل املدعى عليه /اسماعيل فليح حسن
بتاري�خ 2018/5/30 اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا 
واملتضم�ن الزام�ك بتاديت�ك للمدع�ي محم�ود س�لمان 
بربوتي مبلغ قدره 900000 تس�عة مالي�ني دينار اتعاب 
املحام�اة املتف�ق عليه�ا بموجب عق�د االتف�اق املؤرخ يف 
2012/3/2 وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب مركز 
رشطة العثمانية بالعدد / ق/3256/2/8 يف 2018/4/4 
ومرفقة ورقة تبليغ عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني واس�عتي النط�اق ولك حق 
االع�رتاض ضم�ن املدة القانونية وبعكس�ه يعت�ر القرار 

مكتسب الدرجة القطعية 
القايض

راغب سلمان عيدان 
�����������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2018/193

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل 

املنطقة الخامسة  
2 � اسم املتهم الغائب : ن.ع رياض عودة الزم خالد

3 � رقم الدعوى : 2018/193
4 �  تاريخ ارتكاب الجريمة : 2017/2/7

5 � تاريخ الحكم : 2018/3/19
6 � امل�ادة القانوني�ة : )32( م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 

2008
7  � خالصة الحك�م : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامس�ة عىل املته�م الغائب )ن.ع رياض 
عودة الزم خالد( بعدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو 
العام رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة املس�ندة اليه وفق 
امل�ادة )32( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 الختالس�ه 
الهوية الوزارية املرقمة )1746052(  بتاريخ 2017/2/7 

بعد نفاذ قانون العفو رقم 27 لسنة 2008
8 �  الس�جن ملدة )سبع س�نوات (وفق احكام املادة 32/

اوال  م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة2008  املع�دل الختالس�ه 
الهوية الوزارية املرقمة )1746052(

9 � تضمينه مبلغ مقداره )3,750( ثالثة االف وسبعمائة 
وخمس�ون دينار عن قيمة الهوية املختلس�ة املشار اليها 
اعاله استنادا للفقرة ثانيا من املادة 32 من ق.ع.د تستوىف 

منه بالطرق التنفيذية
10 � ط�رده م�ن الخدم�ة  وتنحيته ع�ن الوظيفة نهائيا  
عم�ال باح�كام املادتني 38/ثاني�ا و40/اوال /أ من ق ع د 

رقم 14 لسنة 2008 املعدل
11  � اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 

21//أ � 6 ق.ع
12 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه  والزام 
املواطن�ني باالخب�ار عن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 
املادة )69/ثانيا وثالثا( من ق .أ.د رقم )17( لسنة 2008

13 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 
املادة )69/رابعا( من ق.ا.د  رقم 17 لسنة 2008 

14 � تعمي�م اوص�اف الهوي�ة املوصوف�ة يف الفق�رة )8( 
اعاله

15 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حسني عبد 
االمري جاب�ر( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشون الف 
دين�ار عراقي ترصف ل�ه من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
16  � حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 60/سادس�ا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 2008  قابال 
لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/3/19
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد  الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة العدل
مديرية التنفيذ

رقم االضبارة : 2017/345
التاريخ 2017/12/12

اىل املنفذ عليه / ريزان عبد عيل كاك احمد
لقد تحقق له�ذه املديرية من  ان�ك مجهول محل 
االقامة ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ علي�ه واس�تنادا للمادة 27 
من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغ اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ خانقني خالل خمسة عرش يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل

عامر صالح وهيب
اوصاف املحرر: 

االمر الوزاري املرقم 41309
يف 2016/12/22 الصادر من وزارة النفط تضمني 
مبلغ )352,162,500( ثالثمائة واثنان وخمسون 
ملي�ون ومائ�ة واثنان وس�تون الف وخمس�مائة 

دينار
�����������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك يف العقار املرقم 36245 حي امليالد /4 
جزي�رة النج�ف ) نوال عبد ش�بيب ( توجب عليك 
الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض إنجاز اجازة 

بناء للسيد ) ليث محمد عبد(

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

الع�دد / حج�ة حج�ر وقيموم�ة / 2018 
م / اعالن 

قدم�ت املدع�وة ) غريب�ه عبد الله حس�ن ( طلب�ا اىل هذه 
املحكمة طلبت فيه نصبها قيمة عىل زوجها ) خضري خليل 
عب�د الباق�ي ( لفقدانه بتاري�خ 28 / 6 / 2015 ولحد االن 
اليع�رف مص�ريه حي�ا كان ام ميتا فمن لدي�ه اعرتاض او 
معلومات تفيد حياته او مماته الحضور امام هذه املحكمة 
يف اليوم التايل للنرش لتقديم اعرتاضه وبخالفه س�وف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان
�����������������������������������������

اعالن
اىل الرشكاء ) عباس محمود خضري وشيماء محمود خضري 
وعيل نجاح ش�عالن ( توجب عليكم الحضور اىل مقر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 57564 /3 
حي النداء خالل عرشة ايام ويخالفه ستتم اإلجراءات دون 

حضورك
طالب االجازة باقر وناس سبهان

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

فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن اتحاد املقاولني العراقيني 
بأس�م ) رشكة قرص غرناطة  للمقاوالت اإلنشائية العامة 
املدي�ر املف�وض/ أياد وه�ب احمد رقم العضوي�ة 9718 ( 

فعىل من يعثر عليها تس�ليمها ملصدرها.

تعلن رشك�ة مصايف الجنوب ) رشكة عام�ة( عن اجراء 
املزايدة العلنية الثانية  اليجار بناية ساحة وقوف سيارات 
النفثا    يف تمام الس�اعة )9( من صب�اح يوم )االربعاء( 
املص�ادف 2018/6/27 والت�ي تحتوي عىل محل مطعم 
ومطب�خ وحمام�ات وقاعة اس�رتاحة ومص�ىل ومرافق 

صحية
فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة العلنية الحضور باملكان 
بالزمان املحددين مس�تصحبني معهم مبل�غ التامينات 
البالغة ) 3,600,00( دينار فقط  ) ثالثة ماليني وستمائة 
الف دينار( ال غريها ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
نرش االعالن وعىل املش�رتك باملزاي�دة جلب هوية االحوال 

املدنية او البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن
مالحظة  :اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم 

التايل هو موعد الغلق

تعل�ن اللجنة أعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه والعائدة ملكيتها إىل مديرية بلدية 
تلكيف وفقا إلحكام القانون )21( لس�نة 2013 املع�دل وبطريقة املزايدة العلنية . فعلى الراغبني 
باإلجي�ار مراجعة مديرية بلدي�ة تلكيف وخالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنش�ر اإلعالن 
بالصحف مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة 
يف اليوم األخري من مدة اإلعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن 
واملصاريف األخرى على إن يقوم بتس�ديد باقي بدل اإلجيار والرس�وم األخرى وإبرام العقد خالل 
مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار اإلحالة وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد اإلعالن عن تأجر 
امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف األخرى املرتتبة على ذلك إضافة 
إىل مصادرة أماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية 

تلكيف.
مالحظة: مدة اإلجيار سنة واحدة فقط

1-تأجري الدكاكني املرقمة من )77( اىل )81(   املشيدة على القطعة املرقمة 27/1016 تلكيف   
2-تأجري الدكاكني املرقمة ) 25 و 31 و34و35و36و37و38و39و40و43و44 (  املشيدة 

على القطعة املرقمة 20/1016 تلكيف
3-تأجري الدكاكني املرقمة )11و13و16و18و19و20و21و22(  املشيدة على القطعة املرقمة 

1016/ تلكيف 17    
4-تأجري الدكاكني املرقمة  )1و2و3و4و6و8و9  (   املش�يدة على القطعة املرقمة 16/1016 

تلكيف
5-تأج�ري الدكاكني املرقمة  ) 130و141و146و151و153و155(   املش�يدة على القطعة 

املرقمة 1/1519 تلكيف
6-تأجري الدكاكني املرقمة  ) 82و83و84  (   املشيدة على القطعة املرقمة 105/1م8 تلمثة

7- تأجري الدكان املرقمة  )45( املشيدة على جزء من القطعة املرقمة 1707تلكيف

تتوفر لدى دائرة صحة كركوك / شعبة العقود التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية لعام 2018 لتنفيذ 
خدم�ات تنظيف مستش�فيات )ازادي التعليمي – كركوك العام – االطفال- داق�وق العام( وبمبلغ تخميني 
مقداره )156.345.100( مائة وستة وخمسون مليون وثالثمائة وخمسة واربعون الف ومائة دينار شهريا 
وبمدة تنفيذ لغاية نهاية الس�نة 31 / 12 / 2018 وبامكان مقدمي العطاء  الراغبني يف رشاء وثائق العطاء 
باللغة العربية والحصول عىل املزيد من املعلومات مراجعة دائرتنا / شعبة العقود  بعد تقديم طلب تحريري 
بذلك ودفع قيمة البيع للوثيقة هذه غري املس�رتدة البالغة )250.00( مائتان وخمس�ون الف دينار وتس�لم 
العطاءات يف ظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اس�م املناقصة واس�م مقدم العطاء وعنوانه بصورة واضحة 
اىل دائرتنا / االستعالمات االمامية يف موعد اقصاه الساعة )12( الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء املصادف 
)20 / 6/ 2018( وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح  العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليه�م الراغبني بالحضور اىل دائرتنا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية او منع التجوال فيكون 
الي�وم ال�ذي يليه هو ي�وم الغلق وان موعد انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة  عىل استفس�ارات  املش�اركني يف 
الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء املصادف 13 / 6 / 2018 وذلك يف قاعة االجتماعات يف ديوان الدائرة 
علم�ا ان العطاءات تبقى نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( تس�عون ي�وم من تاريخ غلق املناقصة 
علما ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن عىل 
ان تتضم�ن العطاءات تامينات اولي�ة بمبلغ )28.142.118( ثمانية وعرشون مليون ومائة واثنان واربعون 
الف ومائة وثمانية عرش دينار  وتكون عىل شكل خطابات ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد 
يف جمهوري�ة الع�راق ومعتمد من البنك املركزي ومقبول لدى صاحب العمل ونافذ ملدة )28( يوما بعد انتهاء 
ف�رتة نفاذي�ة العطاءات واي تمديد الح�ق لها ويف حال عدم الت�زام مقدم العطاء بما تتطلب�ه هذه الوثيقة 

القياسية بكافة اقسامها فسيتم استبعاد عطاءه
doh@kirkukealth.com والريد االلكرتوني كما ييل

وعىل الراغب برشاء الوثيقة جلب ماييل:
1.هوية غرفة تجارة درجة / ممتاز / اختصاص تنظيف او هوية الرشكات املختصة باعمال التنظيف

2.عقد رشاكة ان كانت رشكات مشاركة وتكون مصدقة من قبل كاتب عدل
املدير العام

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة (
جلنة بيع واجيار اموال الدولة

جلنة البيع واإلجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب/وكالة

احلقوقي 
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

اعادة اعالن مناقصة للمرة الثانية
العدد 1 / 2018

وزارة الصحة 
دائرة صحة  حمافظة كركوك 

مكتب املدير العام
شعبة العقود

العدد 1526 
التاريخ 7 / 6 /2018

اعالن للمرة الثانية
إعالن أول )69(   2018/5/30
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بيسوا... غاص عميقًا يف منفاه الداخيل حتى النهايات اآلرسة

»كت�اب  صاح�ب  بيس�وا،  فرنان�دو 
الالطمأنينة« أو »كت�اب القلق«، أو ما 
 »»Desasosiego يكاد يرادف مصطلح
ال�ذي تنف�رد ب�ه اللغت�ان الربتغالي�ة 
واإلس�بانية عن س�ائر اللغ�ات، الذي 
تنهل منه أجيال الكّتاب والشعراء منذ 
عقود، جعل من االغرتاب الذاتي مسلكاً 
حياتّي�اً ال حي�اد عنه، وأنزل�ه يف عزلة 
تامة ع�ن الحياة االجتماعي�ة والعمل 
الجماعي خارج كل املعادالت التقليدية 
السائدة، هو الذي كان يعاني من عدم 
قدرت�ه ع�ى أن يك�ون إنس�اناً عادياً 
كاآلخرين »... عى الجميع أن يقتنعوا 
بأن�ي من طين�ة مختلف�ة ال يمكن أن 
ينتظر أحٌد منها املش�اعر نفسها التي 

تصدر عن الرجل العادي«.
»اإلنس�ان الكام�ل ه�و ال�ذي يجه�ل 
ذات�ه، ويتجاهله�ا« ذه�ب يف منف�اه 
الداخ�ي حت�ى النهاي�ات اآلرسة التي 
ة كل  ت�راءت ل�ه فيه�ا ذات�ه مخت��رِ
اآلخري�ن، فحرَص عى إقص�اء إبداعه 
ع�ن التفاؤل واليق�ن، وحَ� الهداية 
املرتج�اة يف الش�ّك العميق والتس�اؤل 

املس�تنري. وَس�مته املالمح األفالطونية أكثر 
من الوجودي�ة، فنأى عن البهجة والنش�وة، 
وأقبل عى حياته معتكفاً من غري أن تفصله 

مسافة عن ذاته.
ع�ن تأثري أعمال بيس�وا وحيات�ه يف التّيارات 
الفني�ة والجمالي�ة مطالع الق�رن العرشين 
تنّظ�م مؤسس�ة »غولبنكي�ان« العريق�ة يف 
لش�بونة معرضاً بالتعاون مع متحف امللكة 
صوفيا اإلس�باني يس�رتجع مش�هدية الفن 
الربتغايل بن عامي 1912 و1935، أي منذ أن 
ب�دأ بوضع »كتاب الالطمأنينة« حتى مماته. 
مختارات من أعمال كبار الفنانن الربتغالين 
واألسبان يف تلك الفرتة، ومخطوطات لبعض 
األعم�ال الت�ي كان يوّقعها كعادته بأس�ماء 
متباينة، تلقي الضوء عى مرسى تأثري بيسوا 
يف التي�ارات والح�ركات اإلبداعي�ة الربتغالية 

خالل تلك الفرتة وبعدها.
كان بيس�وا ي�ردد »ال يشء رضوري يف هذه 
الحي�اة س�وى اإلب�داع«، هو ال�ذي لم ينرش 
سوى كتاب واحد يف حياته، كناية عن قصيدة 
وطنية طويلة، صدر قبل عام واحد من مماته 
بع�د أن ت�رك يف صندوق خش�بي كبري كمية 
ضخم�ة م�ن الخواطر والتأم�الت والقصائد 
املخطوط�ة الت�ي راحت ُتن�رش تباع�اً وفقاً 
لتعليم�ات وتوجيه�ات دوّنها بدق�ة وعناية 
كعادته. أهّم أعماله هو »كتاب الالطمأنينة« 
الذي يعترب واح�داً من أبرز األعمال األدبية يف 

القرن املايض وأكثرها تأثرياً.
أم�ى بيس�وا معظ�م طفولته وش�بابه يف 
جن�وب أفريقي�ا، حي�ث كان وال�ده قنصالً 
للربتغ�ال يف مدين�ة ُدرب�ان، مما جع�ل للغة 
اإلنجليزي�ة تأث�رياً كب�رياً ع�ى حيات�ه. كان 
يق�رأ بها، ويفّك�ر ويكتب به�ا، وبعد عودته 

إىل لش�بونة حيث عاش حياة متواضعة كان 
يكسب رزقه كمرتجم يف النهار، وين�ف ليالً 
إىل األدب والكتاب�ات الصحافية. وكان دائماً 
يوّقع أعماله بأس�ماء مستعارة لشخصيات 
متخّيلة يتقّمصها بش�كل كامل، ويرسم من 
خاللها ارتباكاته الوجودية، ما زالت إىل اليوم 
موضع معظم الدراسات والبحوث التي تدور 

حوله.
لم يتوّقف يوماً عن تفكيك ذاته وتدمريها من 
الداخل بوع�ي املبدع الخاّلق، إذ كان يعترب أن 
التبّ� يف الحياة والعالم يقتيض الوقوف عى 
أط�الل الذات بجرأة وتواضع، من غري حرسة 
أو ن�دم. وكان إنتاج�ه األدب�ي والفكري هو 
حجر الرحى الوحيد ال�ذي يدور حوله كيانه 
ويؤس�س علي�ه »إمرباطورية ال�روح« التي 
وعد بقيامه�ا بدل اإلمرباطورية العس�كرية 
واالقتصادية التي كانت الربتغال قد خرستها 

بعد انهزامه�ا أمام بريطاني�ا مطالع القرن 
املايض.

كان بيسوا يتمنى أن يعيش من غري أن يكون 
موجوداً، فأح�اط حياته بالرسّية والغموض 
واأللغ�از، وكتب أعماله تح�ت أكثر من مائة 
اس�م مس�تعار، فكان ش�اعراً واح�داً بمائة 
توقيع، لكل منها شخصيته وحياته ومزاجه 
وبرجه الفلكي وأس�لوبه الش�عري الخاص. 
وغالب�اً م�ا كان يوّق�ع بأس�ماء مس�تعارة 
مق�االت ينتقد فيها ما س�بق ل�ه أن كتبه أو 

نرشه باسم إحدى شخصياته املتخّيلة. 
وق�د ذه�ب البع�ض إىل اتهام�ه بانفص�ام 
الش�خصية واالختالل النفيس، إىل أن بدأ الكل 
ينحن�ي منبهراً أم������ام ذل�ك الذي عاش 
ضيف�اً عابراً عى الحي�اة، يعتذر عن وجوده 
يف هذا العالم حتى أصب�����ح عوالم عديدة 

قائمة بذاتها.

ل�م تؤمل�ه مظالم الحي�اة الت�ي كان يعتربها 
قدرّي�ة كامل�وت، أو كالح�ب ال�ذي رأى في�ه 
الدليل القاتل عى خلود اإلنسان. ومن جاللة 
شواهق أحالمه كان يرى إىل عزلته السحيقة 
التي يكاد يلمس فيها املس�افة الفاصلة بينه 
وبن ذات�ه، هامس�اً إليه�ا رّسه األكرب: »لو 
ُقدِّر للف�ؤاد أن يفّكر، لتوقف عن الخفقان«. 
وال ش�ك يف أنه كان يجد ل�ّذة يف مواصلة ذلك 
البح�ث األعمى ع�ن الضالّة الت�ي تعينه عى 
فه�م ما ال يقول�ه اآلخ�رون، وتنظيم حياته 
بدقة فيما يرتّس�خ يقينه ب�أن ال معنى لهذا 

التنظيم وال لهذه الحياة.
يف الرسائل التي تبادلها مع صديقته الوحيدة 
أوفيليا كريوز، كتب لها يقول: »... أحّب كما 
يحّب الحب. ال أعرف سبباً للحب سوى حّبك. 
ماذا عس�اي أقول لك أكث�ر من أني أحّبك. إن 
كان م�ا أري�د أن أقوله ل�ك هو أن�ي أحّبك«. 

لم ت�دم أكثر من عام تل�ك العالقة بن 
أوفيليا وبيسوا الذي راح يكتب سريته 
الذاتية الخالي�ة من األحداث الظاهرة، 
وي�روي قصت�ه الت�ي اقت��ت فيها 
الحياة عى ما ي�دور ويختلج يف ردهة 
الذات، وي�ديل باعرتافاته الت�ي »... إن 
لم أقل فيها ش�يئاً، ف�أن ليس لدي ما 
أقول�ه«. لكن ماذا عس�اه يق�ول أكثر 
وأعمق وأصدق مما ق�ال عندما كتب: 
»ل�م أطلب م�ن الحياة س�وى القليل، 
وه�ذا القلي�ل حرمتن�ي من�ه الحياة. 
قب�ٌس م�ن ن�ور الش�مس، وردهة يف 
نوائي الريف، وحفنة من السكينة مع 
قصعة خبز، وحي�اة ال يطحنها األلم. 
وأال أستجدي أحداً، وال أحد يستجديني. 
حتى هذا ُمنع عّني، كما ُتمنع الَصَدقة 
ل ليس من باب القسوة بل  عن املتس�وِّ
تحاشياً ملّد اليد إىل جيب املرِعطف. أكتب 
عائماً عى الح�زن، يف غرفتي الهادئة، 
وحدي كما كنت دائماً، وكما س�أبقى 

عى الدوام«.
فيه�ا دع�وة إىل اإلبحار واس�تدراج إىل 
اإلدمان نصوص بيّسوا التائق إىل مدى 
الزم�ن البعيد، رشط�ه الوحي�د يف الحياة أن 
يكون ه�و ذاته م�ن دون أي رشط، ال يلتزم 
أي قاعدة »... ألننا جميعا استثناءات لقاعدة 

واحدة ال وجود لها«. 
وعندما تن�در الحياة من أولئ�ك الذين َتعُذب 
الحي�اة معهم، م�اذا عىس املُره�ف أن يفعل 
س�وى أن يبتدع أصدقاءه، أو يف األقل، رفاق 

روحه؟... 
كم�ا فعل ذلك ال�ذي كان يتس�اءل: »من هو 

الذي سينقذني من الوجود؟«.
الن�ّص األخ�ري ال�ذي ترك�ه »دون فرناندو«، 
وهي التس�مية التي أعتقد أنها تناسبه أكثر 
من غريها، كان باإلنجليزية يف جملة واحدة: 
اً  »ال أدري م�ا الذي س�يحمله الغد«، مخت�رِ
حياته املنس�وجة بخيوط الغموض واألرسار 

وأعماله املعجونة بماء الشك والتساؤالت.

شوقي الريس 
يف أي خانة تضع هذا الهائم املتأنق والخفور، املتساقط عى ذاته كأزاميل النّحاتن، والعّص عى التصنيف لتفّرده فيما أنتج وعاش وترك من ألغاز ومفاجآت بعد رحيله املبكر عن 47 
عاما؟ أيف الش�عر الذي حلّق يف فضائه ش�اهقاً حتى اعتربه نّقاد، إىل جانب بابلو نريودا، من أكرب ش�عراء القرن العرشين؟ أو يف األدب حيث أقام له عاملاً خاصاً ال ينضب ُمعن سحره 

وال يغرب الوهج عن متاهاته األّخاذة؟ أو يف الفلسفة التي هّز شجرتها بخواطر صاعقة وأفكار رائدة راح أتباعه الُكُثر يبنون عليها منذ وفاته يف العام 1935 إىل اليوم؟

»أربيل للكتاب« موعد جديد يف اخلريف

املؤرخون والكتابة التارخيية يف اجلزيرة العربية

السويدي غونار إيكيلوف.. األبن البار للشعر الصويف
محمد عريقات 

للش�اعر  بالنس�بة  املوس�يقى  كان�ت 
الس�ويدي غون�ار إيكيل�وف )1907 � 
1968( يف طفولت�ه بديالً عن غياب األم 
التي ل�م يتواص�ل معها أب�داً بغري تلك 
الرسائل التي كان يكتبها لها، ويضمن 
يف س�طورها مرارت�ه لرغبت�ه املطلقة 
يف أن تك�ون له عالق�ة طبيعية حميمة 
معها، لك�ن األم كانت مش�غولة دائماً 
بأسفارها كواحدة من سيدات املجتمع 
الراق�ي اللوات�ي يعمل�ن لصالح إحدى 
الجمعي�ات الخريي�ة يف الس�ويد، وق�د 
اضطر الطفل للبحث عن »األم املطلقة«، 
وحن استعىص عليه إيجادها يف البرش 
راحت املوسيقى تمأ نقصه العاطفي، 
حيث تعلم العزف عى البيانو وهو دون 

الثانية عرشة من عمره. 
وبم�ا أن الطفولة هي املفت�اح لكل ما 
يغل�ق علين�ا فهمه، فإن تتب�ع طفولة 
عايش�ها  الت�ي  واألح�داث  إيكيل�وف 
ب�ن أبوي�ه رضورة لفه�م تعقيدات�ه 
وس�وداويته ورؤيت�ه الخاص�ة للبرش 
والعالم من حوله، حيث نشأ بن أبوين 

متناقضن يف كّل يشء. كان والده الثري 
ينح�در من عائلة بس�يطة ت�زوج من 
والدته التي تنتمي لعائلة أرستقراطية 
نبيل�ة وثري�ة، وكان يكربه�ا بعرشين 
س�نة، انتهت عالقتهما ب�زواج أمه من 
رج�ل آخر. جعلت هذه التناقضات من 
الطفل إيكيلوف منعزالً متوتراً بعالقاته 

مع مجايليه يعاني من أزمات نفس�ية 
ظلت تالحقه إىل شيخوخته، حيث كتب 

عن ذلك مطوالً يف مذكراته. 
ظ�ل الطفل غارق�اً يف املوس�يقى، وقد 
اس�تعاض بها ع�ن العال�م، حتى عثر 
باملصادفة يف إحدى املكتبات عى كتاب 
»ترجم�ان األش�واق« ملحي�ي الدين بن 

عرب�ي، ورواي�ة تتح�دث عن اإلس�الم 
والصوفية للش�اعر فرينر هيدينستام، 
فقاده ابن عربي لدراسة اللغة العربية 
ع�ام 1926 يف معهد اللغ�ات الرشقية، 
الصوفية،  العربي�ة  فاهت�م باألش�عار 
وعى وجه التحديد منها أش�عار جالل 
الدي�ن الروم�ي، وفريد الدي�ن العطار، 
جم�ع أش�عارهما يف مخطوط�ة أطلق 
عليه�ا »الش�عراء الصوفي�ون األوائل« 
وراح يتأم�ل يف الكش�ف الرؤي�وّي بن 
املرئ�ي والالمرئي، والقري�ب والبعيد يف 

سبيل ربط اإلنسان باملطلق. 
وتحت هذا التأثري كتب إيكيلوف ديوانه 
األول »متأخر عى األرض« عام 1931، 
تبع�ه ديوانه »التكري�س« 1934، الذي 
لفت أنظار النقاد إليه لخروج قصائده 
وانش�غاله  واملأل�وف  التقلي�د  ع�ى 
تتابع�ت  ث�م  اإلنس�انية.  بمس�تقبل 
إصدارات�ه: »الح�زن والنج�م« 1938، 
و»اش�رت أغنية األعمى« املجموعة التي 
رأى به�ا نق�اد أن الش�اعر يس�عى ملد 
جس�ور الوصل بينه وبن محيي الدين 
بن عربي، وأن العملية الش�عرية عنده 
له�ا قيمة إنس�انية وجوهرية وهذا ما 

يؤكده املرتج�م موىس ال�داوي الذي 
نق�ل قصائ�د كتابه »حكاي�ة فاطمة« 
ال  الش�اعر  »إن  بقول�ه:  العربي�ة  إىل 
يصن�ع نص�ه الفني بل يصنع نفس�ه، 
بالجم�ال  للتضحي�ة  مس�تعد  وإن�ه 
اللغوي وبالش�عرية يف س�بيل توضيح 
ذات�ه وتوضي�ح الجوهر الذي يس�عى 
للوصول إليه ليوصلنا كقراء إىل أرساره 
العميق�ة«. كذلك يرى الناقد األكاديمي 
راي�د إكن�ر يف دراس�ته ع�ن إيكيل�وف 
بعن�وان »حي�اة الظ�ل« أن اب�ن عربي 
وجالل الدين الرومي انعطفا بالش�اعر 
من بيئته وثقافت�ه إىل طريق الثقافات 
الرشقي�ة والصوفية ولغزه�ا ببديهته 
وذكائه الفكري والفطري، مما كان له 
األثر العظيم الذي ظل قائماً يف نفس�ه 
ويف ش�عره، وذلك لم يكن مألوفاً أبداً يف 
الس�ويد وعند ش�عرائها يف أوائل القرن 
العرشي�ن، إال أن إيكيل�وف كان فاتحاً 
ألن يخ�رتق هذا املس�ار ج�دار املدونة 
الش�عرية آن�ذاك، وظ�ل حتى س�نواته 
األخرية ناسكاً ومتوحداً جدّي االهتمام 
يف ه�ذا الن�وع م�ن األدب وابن�اً ب�اراً 

للصوفية وشعرائها الكبار.

تحس�بات كثرية وتوقع�ات كانت توحي ب�أن الدورة 
الثالث�ة عرشة من »معرض أربيل ال�دويل للكتاب« لن 
تنعقد ه�ذا العام، فق�د فات موعدها الس�نوي الذي 
يصادف األس�بوع األول من نيسان، وأوحت تعقيدات 
الوضع السيايس بن بغداد وأربيل التي أدت إىل تعليق 
الرح�الت إىل مط�ار عاصمة إقليم كردس�تان العراق 

لفرتة، بأن التظاهرة قد ال تقام هذه السنة.
غ�ري أن دار »امل�دى«، الت�ي تنظم املع�رض منذ عام 
2006، أعلنت عن عزمها إقامته يف العارش من ش�هر 
ترشين األول املقبل وس�وف يس�تمر حت�ى العرشين 
من�ه، وفتحت باب التس�جيل لدور الن�رش الراغبة يف 

املش�اركة فيه، حيث س�يقام ع�ى أرض املعارض يف 
املدين�ة. وكم�ا هو مع�روف، فإن ربيع 2018 ش�هد 
انطالق�ة قوية ملع�رض »بغداد ال�دويل للكتاب« الذي 
ترك انطباعاً أن العاصمة العراقية تس�تعيد نشاطها 
الثق�ايف بالتدري�ج، بالنظ�ر إىل حج�م املش�اركة فيه 
وإقب�ال الحضور علي�ه، ما يرجح أن يك�ون النعقاد 
معرض بغداد يف موعد مقارب للموعد السنوي ألربيل 

سبباً لتأخري املعرض يف كردستان العراق.
وكان »أربيل للكتاب« قد سّجل العام املايض حضوره 
الدويل األول، حيث اعتم�ده »اتحاد النارشين العرب« 
ألول م�رة معرض�اً دولي�اً بع�د أن ظ�ل ل�� 11 دورة 

يوصف بأنه تظاهرة محلية. كما ش�هد حضور 100 
ألف زائر وشاركت فيه 310 دور نرش ومكتبة ب� 700 
ألف عنوان، ويتضمن برنامجه الثقايف غالباً فعاليات 
باللغت�ن العربي�ة والكردي�ة، بينها ن�دوات حوارية 
وع�روض موس�يقية ومع�ارض تش�كيلية وقراءات 

شعرية وتواقيع كتب وحفالت لفرق شعبية كردية.
يذك�ر أن املعرض يش�رتط عى دور النرش املش�اركة 
حس�ومات عى أس�عار الكت�ب ال تقل ع�ن 25% عى 
األسعار، ويمنع عرض األعمال التي تدعو إىل »الفتنة 
الطائفي�ة أو املذهبي�ة ب�ن أبن�اء الش�عب العراق�ي 

والشعوب العربية واإلقليمية«.

أص�درت دار جامعة حمد ب�ن خليفة للنرش 
كت�اب »املؤّرخ�ون والكتاب�ة التاريخي�ة يف 
الجزيرة العربي�ة« الذي يوّضح أهمية الدور 
الذي ق�ام به املؤرخ�ون من أبن�اء الجزيرة 
العربي�ة يف تدوي�ن تاري�خ بلدانه�م خ�الل 
القرنن الثاني عرش والثالث عرش الهجرين 
/ الثامن عرش والتاس�ع ع�رش امليالدين، يف 
ظ�ل مؤّثرات سياس�ية متنوّع�ة ناتجة عن 
تعّدد القوى السياس�ية املحلي�ة، والتيارات 
املذهبي�ة، والق�وى السياس�ية الخارجي�ة، 
وذل�ك من خ�الل تتب�ع الدوافع الت�ي كانت 
وراء تدوينهم تاريخ بلدانهم والتي أش�اروا 

لها ت�يًحا وتلميًحا.
وُي�ربز الكت�اب أيًض�ا أهمي�ة دور مؤّرخي 
الجزي�رة العربي�ة ع�ى اخت�الف مذاهبهم 
وانتماءاتهم السياسية واملذهبية يف تسجيل 
تواريخ أصبحت مصادر يعود إليها الباحثون 

ويأخذون منها ما يزي�ل بعض اللبس حول 
كثري م�ن القضايا خاصة السياس�ية منها، 

وإبراز الفعاليات البرشية لسكان الجزيرة.
حص�ل الدكت�ور محم�د عبدالل�ه الزعارير 
عى الدكتوراه يف فلس�فة التاريخ )التاريخ 
الحدي�ث( م�ن الجامع�ة األردني�ة وله عدة 
بحوث أكاديمية ع�ن تاريخ منطقة الخليج 
وكتاب إمارة آل رش�يد يف حائل. وهو عضو 
يف الفري�ق العلم�ي الذي أرشف ع�ى تأليف 

املوسوعة العلمية عن منطقة تبوك. 
وش�ارك يف تألي�ف مجلد عن منطق�ة تبوك 
بعن�وان منطق�ة تب�وك يف كتاب�ات الرحالة 
دول  يف  وباحًث�ا  مدّرًس�ا  عم�ل  املس�لمن. 
الخلي�ج العربي منذ ع�ام 1998 ويعمل منذ 
ع�ام 2015 حتى اآلن يف برنام�ج التاريخ يف 
قسم العلوم اإلنسانية بكلية اآلداب والعلوم 

يف جامعة قطر.

عدنان غازي الغزالي

)انا الحق..(
وتحبس املدينة الدموع

تكتم الهوى النفوس وهي خاشعة،
تحلق الناس عى قارعة الطريق،

فرائض مرتعدة
وغمغمات تحدر العيون،

هذا )الحسن الورع الحالج(
تصلبه مدينة الجياع والعراة واالبراج 

وهو عى الجذع.. مدىل
مثلما النجوم
يف عنق املساء

بوركت يا جذعا عى النخيل 
سلخت من عمرك اعواما بال اعثاق 

واليوم اذ تحتضن االرض
وما فيها من البرش

وابتسم الحالج من  سخرية القدر
وهو مدىل مثلما القنديل يف ذؤابة الشجر 

ولم يمت بعد عى شفاهه النداء
أيا احبائي الذين حبهم عذاب 

هيا افتحوا صدوركم للشمس.. للهواء
هيا أوقدوا النور الذي يطفأ يف )الخرطوم( 

كلمات الرجل امللقى عى الجذع العتيق 
لم تزل تقرع ابواب العقول الصدئة  

لم تزل ت�خ يف الوجه الصفيق
وجه )ظل الله(

واملحكمة الخجى من النور االلهي 
ان كفا احكمت حبال عى العنق الربيء 

هي كف خائبة 
تحصد الريح وتجني 

لعنة التاريخ ما طافت عى االفق سحابة 
جبن الحاكم ان يطفئ نور الكلمات 

فانزوى من فزع الفيض االلهي 
يرشب الخمر ويزني

وتغنيه قيان الق� والناس جياع
يصدر االحكام للسجان 

للسياف 
للجابي 

او يخلع للشارع طاقة 
كلما زاد من الزلفى ل�)ظل الله( 

يف بيت قصيدة
مرت االيام والجرح عى 

جبهة )تموز( القتيل 
فاغرا فاه يغني 

اغنيات تمطر االسفلت 
من زهر الشقائق 

تبصم الجدران
من زهر الشقائق 

وتغني ..
ان للحالج مهما دق يف كفيه ..

مسمار الخيانة
عودة تمأ ثغر االرض

بالزهر لتمحو
كل اثار املشانق.

احلالج يصلب يف شوارع اخلرطوم
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السيدة نفيسة »عليها السالم«
 د. امل االسدي 

ه�ي الس�يدة نفيس�ة بن�ت الحس�ن ب�ن زيد 
بن الحس�ن ب�ن علي بن أب�ي طال�ب )عليهم 

السالم(
 ولدت الس�يدة الجليلة بمكة المش�رفة س�نة 
خمس وأربعين ومائة، ي�وم األربعاء الحادي 

عشر من ربيع األول بالمدينة المنورة،
 إنها سيدة عابدة زاهدة، صائمة النهار، قائمة 
الليل، غير مفارقة للحرم المطهر للنبي األكرم 
صلى الله عليه وآله، وكانت رضوان الله عليها 
مدمن�ة للحج مش�ياً فقد حّج�ت ثالثين حجة 

أكثرها ماشيًة.
وكانت رضوان الل�ه عليها محبة للعلم طالبًة 
بت ب�»نفيس�ة  إي�اه متفقه�ًة في�ه حت�ى لقِّ
العلم« من�ذ صغرها، أما زوجه�ا الصالح هو 
إس�حاق المؤتمن بن اإلم�ام جعفر بن محمد 
الصادق عليهما الس�الم كان من أهل الصالح 
وال�ورع واإلجتهاد . وقد عرفت  الس�يدة كما 
تق�دم بالعبادة، قالت زينب بنت يحيى المتوج 
وه�و أخ�و الس�يدة نفيس�ة: خدم�ت عمتي 
نفيس�ة أربعين سنة فما رأيتها نامت بليل وال 
فط�رت بنهار، فقل�ت: أما ترفقين بنفس�ك؟ 
فقال�ت: كي�ف أرفق بنفس�ي وقدامي عقبات 
الس�يدة  الفائزون.هاج�رت  إال  يقطعه�ن  ال 
نفيسة الى مصر نتيجة للواقع السياسي الذي 
عاش�ته األمة اإلس�المية يومها وبخاصة ما 
تعرض له العلويون وش�يعة أهل البيت عليهم 
الس�الم من الضغوط الكبي�رة والتي أّدت الى 
هج�رة الكثير منهم من المدين�ة المنورة الى 
البل�دان األخرى، ولعل هذا هو الس�بب الدافع 

لهجرة السيدة نفيسة عليها السالم من مدينة 
جدها المصطفى عليه أفضل الصالة الس�الم 
ومن ج�واره ال�ى مص�ر وكان ذلك ف�ي يوم 
الس�بت السادس والعشرين من شهر رمضان 
المبارك عام 193ه� . للس�يدة نفيس�ة   كثير 
من الكرامات التي ترويها المصادر ويتناقلها 
المصري�ون  ومنها المش�لولة التي ش�فيت، 
واألس�ير ال�ذي أطلق س�راحه بدعاء الس�يدة 
نفيسة، وكذلك زيادة نهر النيل  بعد أن اشتكى 
الن�اس اليه�ا طالبي�ن منها الدع�اء ، وغيرها 
من الكرامات التي ت�دل على مكانتها عند الله 
تعالى. وفاتها: احتضرت عليها الس�الم وهي 
صائمة فألزموها الفطر، فقالت: واعجباه لي 
منذ ثالثين سنة أسأل الله أن القاه وأنا صائمة 
وأفط�ر اآلن ه�ذا ال يك�ون، ثم قرأت س�ورة 
األنعام فلما وصلت الى قوله تعالى: )لَُهْم َداُر 
الَِم ِعنَد َربِِّهْم( األنعام:127، ماتت وكانت  السَّ
ق�د حف�رت قبرها بيده�ا وصارت تن�زل فيه 
وتصلي قرأت فيه ستة آالف ختمة فلما ماتت 
اجتم�ع الناس من الق�رى والبل�دان وأوقدوا 
الش�موع تلك الليلة وس�مع البكاء من كل دار 
بمصر وعظم األس�ف والح�زن عليها وُصلّي 
عليه�ا ف�ي مش�هد حافل ل�م ير مثل�ه بحيث 
إمتألت الفلوات والقبعات، ثم دفنت في قبرها 
الذي حفرته بالمراغة، وأراد زوجها نقلها بعد 
موتها الى المدينة ودفنها في البقيع فس�أله 
أهل مصر تركها عندهم للتبرك وبذلوا له ماالً 
كثي�راً فلم ي�رض فرأى النبي صل�ى الله عليه 
وآله فقال له: »يا إسحق ال تعارض أهل مصر 
في نفيسة فإن الرحمة تنزل عليهم ببركتها« 

إنها هي... السيدة نفيسة) عليها السالم(.

اخلوف من اهلل
ولل�ه    عتق�اء من الن�ار.. وذلك كل ليلة 
قال الله تعالى: }ُقْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت 

{ ]األنعام: 15[ َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍمَ
 } ْؤِمِنيَنَ وقال تعالى: }َوَخاُفوِن إِن ُكْنُتم مُّ

]آل عمران: 175[
وأخواته�ا”  ه�ود  “ش�يبتني   : وق�ال 

]الطبراني وحسنه األلباني[
وقال : “ثالث منجيات: خشية الله تعالى 
في الس�ر والعالنية، والع�دل في الرضا 
والغض�ب، والقصد في الفق�ر والغنى” 

]حسنه األلباني[

الخوف شعار العارفين
إن م�ن أعظم المهمات التي بعث ألجلها 
النب�ي  تزكية النف�وس وتطهيرها، كما 
ق�ال الله عز وج�ل: }ُهَو الَّ�ِذي َبَعَث ِفي 
يِّيَن َرُس�والً ِمْنُهْم َيْتُل�و َعلَْيِهْم آَياِتِه  اأُلمِّ
يِه�ْم َوُيَعلُِّمُه�ُم الِْكَت�اَب َوالِْحْكَمَة  َوُيَزكِّ
َوإِْن َكاُن�وا ِمْن َقْب�ُل لَِفي َض�الٍل ُمِبيٍن{ 

]الجمعة:2[.
وقد جعل الله تعالى ف�الح العبد منوًطا 
بتزكي�ة نفس�ه، فقال س�بحانه وتعالى 
بعد أحد عش�ر قس�ًما متوالًيا: }َقْد أَْفلََح 
�اَها{  اَه�ا * َوَقْد َخ�اَب َمْن َدسَّ َم�ْن َزكَّ

]الشمس:9، 10[.
ومما ال ش�ك في�ه أن من أهم الوس�ائل 
لتزكية النفوس هو تربيتها على الخوف 
م�ن الله عز وجل. قال اإلم�ام ابن القيم 

رحمه الله:
“ومن منازل }إِيَّاَك َنْعُبُد وإِيَّاَك َنْسَتِعيُن{ 
منزل�ة الخ�وف، وه�ي من أج�لِّ منازل 

الطري�ق، وأنفعه�ا للقل�ب، وهي فرض 
على كل أحد”.

وقال أيًضا رحمه الله:
“القل�ب ف�ي س�يره إل�ى الله ع�ز وجل 
بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف 
والرج�اء جناح�اه، فمت�ى س�لم الرأس 
الطي�ران،  جي�د  فالطائ�ر  والجناح�ان 
ومت�ى قطع الرأس م�ات الطائر، ومتى 
ُفق�د الجناح�ان فهو عرضة ل�كل صائد 

وكاسر”.
وإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع 
الش�هوات منه�ا، وط�رد الدني�ا عنه�ا؛ 
م به  إذ الخ�وف س�وط الل�ه ال�ذي يق�وِّ
الش�اردين عن بابه ويصدهم به عن نار 

الجحيم والعذاب األليم.
ق�ال الفضيل رحمه الله: م�ن خاف الله 

دله الخوف على كل خير.
واعلم أن الخ�وف إذا فارق القلب َخِرب، 

وتجرأ صاحبه على المعاصي.
وكيف ال يخاف العبد في هذه الدار وهو 
يعل�م أنه مقبل على أهوال عظام:فهو ال 
يدري بماذا يختم له.. قال س�هل: خوف 
الصديقي�ن من س�وء الخاتم�ة عند كل 
خط�رة، وعن�د كل حرك�ة، وه�م الذين 
وصفهم الل�ه تعالى إذ ق�ال: }َوُقُلوُبُهْم 

َوِجلٌَة... { ]المؤمنون:60[.
ولم�ا احتضر س�فيان الث�وري - رحمه 
الل�ه - بكى بكاًء ش�ديًدا. فقيل له: عليك 
بالرجاء؛ فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. 
فق�ال: أو على ذنوبي أبك�ي؟! لو علمت 
أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى 

الله بأمثال الجبال من الخطايا.
ثم هو مقبل على القبر وسؤال الملكين، 
وال يدري أيثبت أم ال؟.. جلس النبي  على 
ش�فير قب�ر فبكى ثم ق�ال: “أي إخواني 

لمثل هذا فأعدوا”.
ث�م إذا أعم�ل فك�رة في أهوال الحش�ر، 
الناس  والميزان، والص�راط، وانصراف 
إم�ا إل�ى جنة وإم�ا إل�ى نار الس�تولى 
الخ�وف على قلب�ه فحجزه ع�ن الكثير 
م�ن المحرم�ات. ف�كل من خاف ش�يًئا 
ف�ر من�ه، لكن م�ن خ�اف الله ف�ر إليه: 
وا إِلَى اللَِّه إِنِّي لَُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبيٌن{  }َفِفرُّ

]الذاريات:50[

درجات الخوف:
ذكر بعضهم أن للخوف درجات:
الدرجة األولى: خوف العقوبة:

وهو الخوف الذي يصح به اإليمان، وهو 
خ�وف العام�ة، وهذا الخ�وف يتولد من 
تصديق الوعيد، وذكر الجناية، ومراقبة 
العاقب�ة، وترحل هذا الخ�وف من القلب 
عالم�ة ترح�ل اإليمان من�ه.. ق�ال الله 
تعال�ى: }َوَخاُفوِن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{ ]آل 

عمران:175[.
الدرجة الثانية: خوف المكر:

فكم م�ن مغب�وط بحاله انعك�س عليه 
الحال، ورج�ع من حس�ن المعاملة إلى 
قبي�ح األعم�ال، فأصب�ح يقل�ب كفي�ه 
ويض�رب باليمين عل�ى الش�مال، فُبدِّل 
غيب�ة،  وبالحض�ور  وحش�ة،  باأُلن�س 

وباإلقبال إعراًضا، وبالتقريب إبعاًدا.

وأعل�ى الدرجات: خوف العب�د الحجاب 
ع�ن الرب:وهذا خ�وف العارفين.وكلما 
كان العب�د أعل�م بالله وأع�رف بصفاته 
س�بحانه كلم�ا كان خوف�ه أش�د.. قال 
تعال�ى: }إِنََّم�ا َيْخَش�ى اللَّ�َه ِم�ْن ِعَباِدِه 
الُْعلََماُء{ ]فاطر:28[. ولهذا وجدنا س�يد 
الخلق محمًدا  أخوف الناس، فقد قيل له: 
يا رسول الله ِشْبَت! قال: “شيبتني هود 
وأخواته�ا”. وهو  الذي قال عن نفس�ه: 
“إني ألعلمكم بالله وأشدكم له خشية”.

وقد ذك�ر بع�ض العلم�اء أن الخوف له 
قصور، وإف�راط، واعت�دال، فالمحمود 
منه ه�و االعتدال والوس�ط، وذلك الذي 
يحم�ل صاحب�ه عل�ى فع�ل الواجب�ات 
وت�رك المحرمات، ف�إن زاد بحيث صار 
باعًث�ا للنفوس على التش�مير في نوافل 
الطاعات والكف عن دقائق المكروهات، 
والتبس�ط في فض�ول المباح�ات؛ كان 
أفضل وأحس�ن. وأما القاصر فذلك الذي 
يجري مجرى رقة النساء، يخطر بالبال 
عن وجود سبب من األسباب كسماع آية 
أو موعظ�ة أو غير ذلك، فتفيض الدموع 
ويوجل القلب، ثم إذا زال السبب عاد لما 
كان علي�ه من الغفلة، فهذا خوف قاصر 
قليل الجدوى.وأما اإلف�راط في الخوف 
بحيث يخرج صاحبه إلى اليأس والقنوط 
أو يورث مرًضا أو هًما بحيث يقطع عن 
السعي في اكتس�اب الفضائل المحبوبة 
لل�ه، فإن ذلك مذموم غير محمود.رزقنا 
الله خش�يته ومخافته في السر والعلن، 

وصلى الله على نبينا محمٍد وآله.

شهر رمضان يف اجلزائر
اس�تعداد  يب�دأ  الجزائ�ر  ف�ي  رمض�ان 
الجزائريي�ن الس�تقبال ش�هر رمض�ان 
بتنظيف المس�اجد، وفرش�ها بالسجاد، 
وتزيينه�ا باألض�واء المتع�ددة األلوان، 
كما تبدو مظاهر هذا االستعداد بتنظيف 
البي�وت وتزينيه�ا، إضافة إل�ى تحضير 
بعض أنواع األطعم�ة الخاصة برمضان 
ك�”الش�وربة”، وبع�ض أن�واع الحلوى 
الرمضاني�ة، ويت�م فتح مح�الت خاصة 
لبيع الحلويات الرمضانية ك�”الزالبية”.

تذيع اإلذاع�ات )المس�موعة والمرئية( 
خبر رؤية هالل رمض�ان، وينتقل الخبر 
بس�رعة بي�ن المجتمعي�ن ليل�ة الرؤية 
انتق�ال النار في الهش�يم، وأحياًنا يقوم 
إمام المسجد بإبالغ الناس بدخول الشهر 
الكري�م، حيث يتلقى الخبر أوالً ثم يذيعه 
على الناس، ومن َث�مَّ يبدأ الجمع بقراءة 
الق�رآن الكري�م، أو إذاعة آي�ات منه عبر 
مكب�رات الصوت، ويتبع ذلك إلقاء بعض 
الدروس الدينية المتعلقة بهذه المناسبة، 
ويرافق ذلك إلقاء األناشيد الدينية، أو ما 
ى بالتواش�يح. مع اإلعالن عن بدء  ُيس�مَّ
الش�هر الكريم تعل�و الفرحة والس�رور 
وجوه الجميع، ويهنِّ�ئ الجميع بعضهم 

بعًض�ا بقدوم الش�هر المب�ارك، متمنين 
بعضهم لبعض كل الخير وحسن القبول.

تب�دو مظاهر الس�رور واالبتهاج بمقدم 
شهر رمضان لدى األطفال في الشوارع، 
وإن كان معظمه�م ال يصوم�ون، وإنما 
يحتفلون بشهر تكثر فيه الحلوى، وتقل 
فيه الش�كوى، وتجود به األيدي بالنقود 

والعطايا والهبات.
يتحلق األطفال في الش�وارع والساحات 
العامة، ممس�كين أيادي بعضهم يؤدون 
رقصة شعبية، رافعين أصواتهم بأناشيد 
ترح�ب بق�دوم الش�هر الحبي�ب. كم�ا 
ي�رددون بع�ض األهازي�ج الت�ي تتوعد 
المفّرطي�ن، مث�ل: “ي�ا واكل رمضان يا 
محروق العظام”. ويسمح لألوالد -على 
غير المعتاد- بالخروج ليالً في رمضان، 
وق�ت  حت�ى  المن�زل  خ�ارج  والبق�اء 
متأخ�ر لمزاول�ة احتفاالته�م وألعابهم 
وأناش�يدهم، وه�م ف�ي غي�ر رمض�ان 
ال يس�مح له�م بالخ�روج م�ن منازلهم 
بع�د المغ�رب. المس�اجد ف�ي رمض�ان 
في الجزائراتس�اع رقعة دول�ة الجزائر، 
والتباعد بين أطرافها جعل اإلعالم بوقت 
المغرب يتخذ أش�كاالً متعددة؛ إذ لم يعد 

يكفي األذان من فوق منارات المس�اجد، 
إلع�الم الناس بدخول وق�ت المغرب، بل 
لجأ الن�اس إلى وس�يلة إضافية لإلعالم 
بدخول وقت اإلفط�ار، وذلك بالنفخ في 
ب�وق في اتجاه التجمعات الس�كانية في 
الوديان والقرى، وإذا صادف وجود مبنى 
قدي�م مرتفع، ف�إن بعضه�م يصعد إلى 
ظهر ذلك المبنى، ويؤذن من فوقه ليصل 
صوته إلى أس�ماع الصائمين. في القرى 
النائية والبعيدة، يتابع الصائمون قرص 
الش�مس س�اعة المغيب ليتح�روا وقت 
المغ�رب، وُيعلِموا ذويه�م بدخول وقت 
اإلفطار، ب�ل إن الكثير من أه�ل الجزائر 
يلج�أ إلى االعتماد عل�ى الرؤية البصرية 
لغروب الش�مس، كما يعم�د آخرون إلى 
اس�تخدام آلة تحدث صوًتا تش�به النفير 
)الس�يران(،  واس�مها  الزح�ف،  ي�وم 
والكلمة فرنس�ية األصل.ومن الوس�ائل 
وق�ت  بدخ�ول  لإلع�الم  المس�تخدمة 
المغ�رب -إضاف�ة إلى ما تق�دم- إضاءة 
مصابي�ح خض�راء ف�وق المن�ارات عند 

الغروب، إيذاًنا بدخول وقت اإلفطار. 
وط�وال أيام الش�هر المبارك تت�م إذاعة 
القرآن الكريم عب�ر مكبرات الصوت في 

المس�اجد قب�ل المغرب بنصف س�اعة، 
والجزائري�ون غالًب�ا يفضل�ون ص�وت 
القارئ الش�يخ عبد الباس�ط عبد الصمد 

رحمه الله.
أما اإلفطار، فيبدأ عند أهل الجزائر بالتمر 
والحلي�ب، إما مخلوطان مًع�ا )أي التمر 
ف�ي الحلي�ب(، أو كل منهما عل�ى حدة، 
ويتبعون ذلك تناول “الحريرة” وهي من 
دقيق الش�عير، وهي منتش�رة بين شرق 

الجزائر ومغربها.
الوجبة الرئيسة واألساس في كل البيوت 
تتكون من الخض�ار واللحم؛ أي نوع من 
الخض�ار يمزج بم�رق اللح�م المحتوى 
عل�ى قطع اللحم، وغالًبا يطحن الخضار 
أو يه�رس بع�د نضجه لت�ؤكل مخلوطة 
مع بعض، مثل: ج�زر مع البطاطس مع 
الطماطم. وهذه الوجبة األساسية ال يتم 
تناولها إال بعد صالة العش�اء والتراويح، 
القه�وة  أو  الش�اي  بش�رب  ُتتب�ع  ث�م 

التركية.
طعام آخر يتناولونه الجزائريون في هذا 
الش�هر وه�و “الش�وربة بالمعكرونة”، 
وهي معكرونة رقيق�ة جدًّا يضاف إليها 
اللحم والخضر، وتقدم لمن حضر، وهي 

طعام غالب الناس وأوس�طهم معيش�ة، 
�َلطات  وإل�ى جانب هذه األكلة توجد السَّ

بأنواعها.
وم�ن عناص�ر المائ�دة الجزائري�ة طبق 
“البربوش�ة” -وه�و الكسكس�ي بدون 
الم�رق-، وم�ن األكالت المحّبب�ة هناك 
ال�ذي  الثري�د  وه�ي  “الشخش�وخة”، 
يك�ون مخلوًط�ا م�ع الم�رق واللح�م، 
ُيض�اف إل�ى ذلك طب�ق “الرش�تة” وهو 
الخب�ز ال�ذي يكون ف�ي البي�وت، ُيقّطع 
قطًعا رقيق�ة، وُيضاف إلي�ه المرق، وال 
-الم�رق  بالبيس�ار  الكسكس�ي  ننس�ى 
بالف�ول المف�روم- والبري�وش -وه�و 
الخبز الطري المتش�ّبع بالس�من، وأهل 
ونه “اسكوبيدو”- ويؤكل  العاصمة يسمُّ

مع الحليب والزبدة وغيرهما.
أه�ل  عن�د  الش�ائعة  المأك�والت  وم�ن 
الجزائ�ر )الطاجي�ن(، وتق�دم ف�ي أيام 
مختلفة من شهر رمضان، لكن ال بد من 
وجوده�ا في الي�وم األول م�ن رمضان 
على مائ�دة اإلفطار، ومن ل�م يفعل ذلك 
فكأنه لم ُيفطر!!! وتصنع من )البرقوق( 
المجفف، أو )الزبيب( مع )اللوز( و)لحم 
الغن�م( أو )الدج�اج(، ويض�اف إليهم�ا 

قلي�ل من الس�كر، ويكون مرق�ة ثخيًنا، 
ف�ي كثافة العس�ل. ش�هر رمض�ان في 
الجزائربع�د تناول طع�ام اإلفطار، يأتي 
دور تن�اول الحلوى، وأش�هرها حضوًرا 
وقب�والً في ه�ذه الش�هر حل�وى )قلب 
الل�وز( وه�ي على ش�كل مثل�ث، تصنع 
من الدقيق المخلوط بمس�حوق اللوز أو 
الف�ول الس�وداني، ومس�حوق الكاكاو، 
ويعجن هذا الخليط بزيت الزيتون، وبعد 
تقطيعه وتقس�يمه على ش�كل مثلثات، 
توض�ع على س�طحه حب�ات الل�وز، ثم 
توض�ع ف�ي الفرن حت�ى تنض�ج، وبعد 
أن تبرد تغم�س في العس�ل. ومن أنواع 
الحلوى، “المقروط” -وينطقونها أيًضا 
“المقروظ” وهو األش�هر- وهو السميد 
ال�ذي يكون فيه التمر، وكذلك “الزالبية” 
حلوى لذي�ذة تقدم في كل بيت، وفي كل 
ي�وم، ولها أنواع متع�ددة ال يمكن إدراك 
حقيقتها بالوصف، لكن باألكل.وبالنسبة 
إلى طعام الس�حور، يتناول أهل الجزائر 
طعام “المس�فوف” م�ع الزبيب واللبن؛ 
و”المسفوف” هو الكسكسي المجفف، 
وهذا النوع م�ن الطعام أصبح عادة لكل 

الجزائريين في سحورهم. 

رس القوة اخلفية يف شهر رمضان الكريم
أحمد المنزالوي

}وخلق اإلنسان ضعيًفا{.. هذه الكلمات 
القرآني�ة الث�الث لّخص�ت لن�ا جوه�ر 
اإلنس�ان، فه�و  ضعي�ف ف�ي نش�أته: 
ْطَفٍة َخلََقُه  }ِمْن أَيِّ َش�ْيٍء َخلََقُه * ِمن نُّ
َفَقدََّرُه{]عب�س 19-18[، وضعي�ف في 
ن الِْعلْ�ِم إاِلَّ َقلِيالً{ علم�ه: }َوَما أُوِتيُتم مِّ

]اإلس�راء : 85[، ضعي�ف في ش�هوته، 
�َهَواِت ِمَن النَِّساء  }ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
َوالَْبِنيَن َوالَْقَناِطيِر الُْمَقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب 
َواألَْنَعاِم  َمِة  الُْمَس�وَّ َوالَْخْي�ِل  �ِة  َوالِْفضَّ

َوالَْحْرِث{]آل عمرآن: 14[.
ضعيف!، ينه�ار ألي خبر س�يئ، واِهٌن  
إذا أصاب�ه م�رض، َخاِئ�ٌر إَِزاء الفق�ر، 
َضِئيٌل بين األقوياء، َه�شٌّ أمام الزالزل 
والكوارث.. خاِضٌع لش�يطانه وهواه.. 

ضعيف.. تلك هي الحقيقة!
وكل إنس�ان يظ�ل محتاًجا لق�وة يقهر 
بها ضعفه، ويستمد منها أثره، ويشّكل 
بها حياته ومس�تقبله، لذلك رغب النبي 
صل�ى الله عليه وس�لم في ه�ذه القوة 
، َخْي�ٌر َوأََحبُّ  فق�ال: »الُْمْؤِم�ُن الَْق�ِويُّ
ِعيِف، َوِفي ُكلٍّ  إِلَى اللِه ِم�َن الُْمْؤِمِن الضَّ

َخْيٌر«]1[.
والمالح�ظ ف�ي عام�ة أوس�اط الناس 
انحص�ار مفه�وم الحدي�ث ف�ي القوة 
الظاه�رة المكتس�بة في بدن اإلنس�ان 
فحسب!، وثمة معنى أعظم األثر وأكبر 
حاٍد إلى صناعة المجد وأعظم األسباب 
ف�ي تحقيق القوة ومع ذلك يتغافل عنه 
الن�اس، وال يأخ�ذ م�ن حياته�م الحّيز 
الذي ش�غله معنى الق�وة الظاهرية في 
بناء أنفس�هم، هو قوة الروح وتغذيتها 

باإليمان واالتصال بالله.
ونض�رب مثاًل عل�ى ذلك بحدي�ث النبي 

صلى الله عليه وس�لم إذ يق�ول: »َيْعِقُد 
ْيَطاُن َعلَى َقاِفَيِة َرأِْس أََحِدُكْم إَِذا ُهَو  الشَّ
َناَم َثالََث ُعَقٍد َيْضِرُب ُكلَّ ُعْقَدٍة َعلَْيَك لَْيٌل 
َطِوي�ٌل، َفاْرُقْد َفإِِن اْس�َتْيَقَظ َفَذَكَر اللََّه، 
أَ اْنَحلَّْت ُعْقَدٌة،  اْنَحلَّْت ُعْقَدٌة، َف�ِإْن َتَوضَّ
َفإِْن َصلَّى اْنَحلَّْت ُعْقَدٌة، َفأَْصَبَح َنِشيًطا 
َطيِّ�َب النَّْفِس َوإاِلَّ أَْصَب�َح َخِبيَث النَّْفِس 

َكْسالََن« ]2[.
أري�ت كيف أن هذا المعنى يكس�بك قوة 
إضافية تجعل�ك قادًرا عل�ى مغالبة كل 
الظ�روف والعراقي�ل الت�ي تعترض لك 
ف�ي حياتك، وتفس�ح ل�ك الطريق نحو 
التحلي�ق للمعالي، وكيف أن هذا المعنى 
إذا ُفقد من حياة إنس�ان أصبح »َخِبيَث 
النَّْف�سِ َكْس�اَلَن«.. هذا هو س�ر القوة 

الخفية..
ه�ذه الق�وة الخفي�ة التي يوج�ه إليها 
النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة 
وهي تش�كو إلي�ه ضعفها من مش�قة 
أعمال البيت  وَتْس�أَُلُه َخاِدًما يساعدها 
في ذلك، َفَقاَل صلى الله عليه وسلم لها: 
» أاَلَ أَُدلُِّك َعلَ�ى َما ُهَو َخْيٌر لَِك ِمْن َخاِدٍم 
ُتَس�بِِّحيَن َثالًَثا َوَثالَِثيَن َوَتْحَمِديَن َثالًَثا 
َوَثالَِثي�َن َوُتَكبِِّريَن أَْرَبًع�ا َوَثالَِثيَن ِحيَن 

َتأُْخِذيَن َمْضَجَعِك« ]3[.
فتأمل هذه العالقة بين ش�كوى فاطمة 
من اإلرهاق الجس�دي الت�ي تتعّرض له 
كل ي�وم ف�ي بيته�ا وبين تل�ك األذكار، 
ول�وال أن له�ذا الذك�ر فائ�دة كبرى في 
تقوية اإلنس�ان على عمله وجهاده في 
الحي�اة لم�ا كان�ت الوصية ب�ه في هذا 

المقام. 
وه�و نف�س المعن�ى ال�ذي دع�ى إليه 
نبي الل�ه ه�ود قومه،فق�ال: }َوَياَقْوِم 
اْس�َتْغِفُروا َربَُّكْم ُث�مَّ ُتوُبوا إِلَْيِه ُيْرِس�ِل 
ًة  �َماَء َعلَْيُك�ْم ِم�ْدَراًرا َوَيِزْدُك�ْم ُقوَّ السَّ

ِتُك�ْم َواَل َتَتَولَّْوا ُمْجِرِميَن{]هود:  إِلَى ُقوَّ
.]52

ًة إِلَ�ى  اْس�َتْغِفُروا َربَُّك�ْم... َيِزْدُك�ْم ُق�وَّ
ِتُكْم، فما عالقة االستغفار بالقوة؟! ُقوَّ

سر القوة الخفية
السر في ذلك هو تقوية النفس والروح 
باالتص�ال بالل�ه ع�ز وجل، فاإلنس�ان 
خلقه الله من جسد وروح ولكل منهما 
فالجس�د مص�دره  مص�دره وغ�ذاؤه، 
الطين، وغذاؤه كل ما يصل إليه من أكل 
وش�رب وش�هوة، أما الروح فمصدرها 
نفخة علوية من الله عز وجل وغذاؤها 
كل م�ا يوصل إلى الله من صالة وصيام 

وقراءة قرآن.. باألصح: عبادة الله.
مش�كلتنا الحقيقية ه�ي إصرارنا على 
أنن�ا مكون�ون من م�ادة واح�دة وهي 
الجس�د، فنس�ينا الروح )أو تناسينها( 
وأخذنا ُنغذي الجس�د، فلو ظل ش�خص 

بال طعام وال ش�راب مدة، س�يموت بال 
شك!

وهكذا الروح فاإلنس�ان إذا لم يعبد الله 
س�تموت روح�ه، ولكنها تم�وت ببطء 
عكس الجس�د الذي يموت بسرعة مما 
يجعل اإلنس�ان يظ�ن أن جس�ده فقط 
هو الذي سيموت فال يتركه أبًدا، ويظل 

ُيغذي فيه ناسًيا أن له روًحا!.
لذل�ك لما قال لوط متأس�ًفا م�ن أفعال 
ًة أَْو آِوي إِلَى  قوم�ه: }لَْو أَنَّ لِي ِبُكْم ُق�وَّ
ُرْكٍن َشِديٍد{]هود: 80[، قال النبي صلى 
الله عليه وس�لم: »َيْرَحُم اللَّ�ُه ُلوًطا لََقْد 

َكاَن َيأِْوي إِلَى ُرْكٍن َشِديٍد« ]4[.
 فالحقيقة أنه كان يأوي إلى الله تعالى 
ويتقوى به س�بحانه، لك�ن نظرته في 
ذل�ك الوقت كانت محصورة في المادية 

والجسمانية فقط!
في رمضان

يأتي هذا الش�هر ليأخذ اإلنس�ان ليحلق 

ب�ه ف�ي الس�ماء حي�ث تجذب�ه الروح 
إل�ى أصلها ومنبعها، وتذك�ره بمنصبه 
ومركزه، وغايت�ه ومهمته وهي عبادة 
الل�ه، وتفت�ح في�ه الك�وة إل�ى العال�م 
ال�ذي انتقل منه، وإلى ِس�عته وجماله، 
ولطافته وصفائه، وتثير فيه األش�واق 
والطم�وح، وتبع�ث في�ه الث�ورة على 
المادة الكثيفة الثقيلة )الجسد(، وتزين 
له االنط�الق من القفص الضيق الخانق 
–وإن كان م�ن ذه�ب– والتحلي�ق ف�ي 
األج�واء الفس�يحة التي ال نهاي�ة لها، 
وف�ك السالس�ل واألغ�الل من ع�ادات 

ومألوفات، ولذات واحتياجات.
قال رس�ول الله صلى الله عليه وس�لم: 
»َما أََتى َعلَى الُْمْس�لِِميَن َشْهٌر َخْيٌر لَُهْم 
ِمْن َرَمَض�اَن... َوَذلَِك لَِما ُيِعدُّ الُْمْؤِمُنوَن 

ِة لِلِْعَباَدِة..« ]5[. ِفيِه ِمْن الُْقوَّ
ه�ذه القوة الت�ي يعده�ا المؤمنون في 
رمض�ان من عب�ادات يخرجون بها عن 
المألوف، في كسر للروتين، وانعتاق من 
أس�ر العادات المس�تحكمة فيهم، فيها 
تقوي�ة إلرادة المرء وعزيمته، فليس�ت 
مصادف�ة أن تكون غزوة ب�در 2ه� في 
رمض�ان، وفتح مكة 8ه�� أيًضا..  إلى 
عين جالوت 658ه�.. إلى حرب أكتوبر 

10رمضان 1393ه� .
وكثير من الناس كان ال يستطيع الصيام 
قب�ل رمض�ان، أصب�ح في اس�تطاعته 
الصوم لمدة ست عشرة ساعة متواصلة 

في جو شديد الحرارة ؟!
كثيرون ما كانوا يتصورون أن يقوموا 
ثل�ث اللي�ل أونصفه.. وأن يق�ل نومهم 
عم�ا كان�و عليه قب�ل رمض�ان.. أو أن 
تتحم�ل أبدانه�م كل هذه المش�اق.فما 

السر في ذلك؟
قوة النفس

الحديث الس�ابق يوضح لن�ا قوة أخرى 
مؤثرة في حياتنا ويكش�ف اللثام عنها 
وهي قوة النفس، س�واء قوة خيرية أو 

شرية!
�َياِطيُن َوَمَرَدُة  َدْت الشَّ ففي قوله: »ُصفِّ
« كش�ف لحقيقة النفس التي بين  الِْجنِّ
جنبي�ك، فليس لش�ٍر ومعصي�ٍة اتصال 
بالش�ياطين والجن، فإن كان ذلك فهي 

نفسك!
إن كل مس�لم بحاج�ة -في هذا الش�هر 
المب�ارك- أن يق�ف ب�كل صراح�ة مع 
نفسه فيعرف خيرها وشرها، ويسعى 
لتطويرها وتهذيبها فالله عز وجل خلق 
الخل�ق وأرش�ده وه�داه النجدين، فمن 
توجه�ت همت�ه إل�ى العال ينال�ه الفوز 
والف�الح، ومن أخلد إل�ى األرض واتبع 
ه�واه فس�يلحقه بقدر دن�و همته الذل 
والمهانة والتبعية، قال تعالى: }َوَنْفٍس 
ُفُجوَرَه�ا  َفأَلَْهَمَه�ا   * اَها  َس�وَّ َوَم�ا 
اَها * َوَقْد  َوَتْقَواَه�ا * َقْد أَْفلََح َم�ْن َزكَّ

اَها{]الشمس: 7-10[. َخاَب َمْن َدسَّ
نفس اإلنس�ان محبة للشهوات، مؤثرة 
للراح�ة، طالب�ة للعل�و والتمي�ز، وألن 
هواه�ا ف�ي الراح�ة، فإنه�ا تل�ح على 
صاحبه�ا بعدم القيام بالطاعة لما فيها 
من مش�قة، ومع ذلك فرمضان يقوينا 
على مجاهدتها وقهره�ا، فيمنعها عن 
الطعام والش�راب والش�هوة، ويرغمها 
صي�ام  م�ن  والطاع�ة،  العب�ادة  عل�ى 
أن  والعجي�ب  وقي�ام وت�الوة ق�رآن.. 
مع ه�ذه القوة والعزيم�ة نجد أناس ال 
يستطيعون أن ينفكوا من أسر العادات 
السيئة والمعاصي، ومنها التدخين مثاًل 
أو إط�الق البص�ر، أو مصاحب�ة البنات 

والشباب، أو الغيبة والكذب...
ك�ن صادًقا وواجه نفس�ك ول�و لمرة، 

قل لها: لقد ضلل�ِت طريق الهدى فقفي 
واس�ألي وتدبري أم�رك وتأملي قبل أال 
تُمهلي، أي�ن أنِت من أقواٍم يتس�ابقون 

هذه األيام على الخيرات؟
أم�ا تري�ن الزه�اد وق�د مل�ؤوا الحرم 
والس�احات، وهم في دعوات ودمعات، 

وأنت تالحقين الشهوات؟
يا ثقيلة الن�وم، أما ينبه�ك القرآن؟ أما 
توقظ�ك لذع�ة الج�وع والحرم�ان؟ أال 

تخافين؟ أال تنزجرين؟
قل له�ا: يا نفس إما تبغي�ن الخير وإما 
تبغين الش�ر.. فَيا َباِغَي الَْخْيِر أَْقِبْل، َوَيا 

رِّ أَْقِصْر.. َباِغَي الشَّ
ق�ف م�ع نفس�ك فق�د ج�اء رمض�ان، 
وفتح�ت معه الجن�ان، وغلق�ت أبواب 
الني�ران، وصف�دت الش�ياطين ومردة 
الج�ان، ولم يبق�ى إال نفس�ك التي بين 
جنبي�ك، لكنه�ا نف�س أمارة بالس�وء، 
ف�ال تجاملها حت�ى وإن كانت نفس�ك! 
ب�ل أصدق معها وحاس�بها، بل -والله- 
أدبه�ا وعاتبها، فنفس تف�وت كل هذه 
الفرص َكبِّر عليه�ا أربًعا، فذهابها خير 

من بقائها.
وإنن�ا نق�در بع�ون الل�ه وم�دده عل�ى 
االنفكاك من قي�ود المعاصي والذنوب، 
ِفيَن�ا  َجاَه�ُدوا  }َوالَِّذي�َن  ق�ال تعال�ى: 
لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسِنيَن{

]العنكبوت: 69[.
ق�ال المن�اوي: “وإنم�ا ُش�رع الص�وم 
كسًرا لشهوات النفوس وقطًعا ألسباب 
االس�ترقاق والتعبد لألش�ياء، فإنهم لو 
داموا أغراضهم الس�تعبدتهم األش�ياء، 
وقطعته�م ع�ن الل�ه، والص�وم يقطع 
أس�باب التعب�د لغيره، وي�ورث الحرية 
من الرق، ألن المراد من الحرية أن يملك 

األشياء وال تملكه”.
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االحتاد العراقي يصدر عدة 
قرارات يف اجتامعه األول

            المستقبل العراقي / متابعة

أص�در مجل�س إدارة االتح�اد العراقي لك�رة القدم، 
مجموع�ة من القرارات، اليوم األحد، خالل اجتماعه 

األول، بعد فوزه في االنتخابات.
وج�اء اجتم�اع االتح�اد بحض�ور جمي�ع أعضائه، 
باس�تثناء كامل زغير، الذي خض�ع لعملية جراحية، 
ويحيى زغير، المكلف برئاس�ة وفد منتخب ش�باب 

الصاالت في كرواتيا.
وقرر االتحاد حل جميع اللجان، مع إرجاء حل لجان 
المسابقات والحكام واالنضباط واالستئناف، لحين 

انتهاء منافسات الدوري.

كما أعلن المس�ؤولون اعتزامه�م التعاقد، مع مدير 
فن�ي أجنب�ي لالتح�اد، بغية رس�م سياس�ة جديدة 
لعم�ل المنتخبات، بالتع�اون مع االتحادي�ن الدولي 

واآلسيوي.
وس�يتم أيًضا التعاقد، مع جهاز فني جديد للمنتخب 
األول، بعد انتهاء عقد المدرب، باس�م قاسم، بنهاية 

آب/أغسطس المقبل.
كم�ا ق�رر االتح�اد، إع�ادة هيكل�ة األجه�زة الفنية 
واإلدارية للمنتخبات العراقية، بدًءا من األشبال، مع 
إعادة النظر في ملف النقل التلفزيوني، والعمل على 

إيج�اد صيغة جديدة، تضمن نقل جميع المباريات 
دون إرباك.

فينيسيوس يبحث عن منزل 
يف مدريد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

البرازيل�ي فينيس�يوس جونيور،  يس�تعد 
العب فالمنجو السابق ريال مدريد الحالي، 
لالنتقال إلى العاصمة اإلسبانية، للعب في 

صفوف النادي الملكي.
يبورتيف�و”  “مون�دود  صحيف�ة  وأك�دت 
اإلس�بانية أن الالعب الذي يبل�غ 17 عاًما، 
ف�ي  احترافي�ة  تجرب�ة  لخ�وض  يس�تعد 

صفوف ريال مدريد.

وأش�ارت إل�ى أن فينيس�يوس يبح�ث عن 
منزل بجانب مقر تدريبات الفريق الملكي، 

خاصة أنه ال يملك رخصة قيادة.
وأوضح�ت أن جماهي�ر الفري�ق البرازيلي 
التواص�ل  مواق�ع  عل�ى  حمل�ة  أطلق�ت 
االجتماع�ي، لبق�اء الالع�ب ف�ي صفوف 

الفريق حتى العام المقبل.
وكان�ت إدارة الن�ادي الملكي تس�عى لضم 
الالعب خ�الل العام الج�اري، حتى يحضر 

الفترة التحضيرية لفريق الكرة.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يح�ل الميناء ضيف�ا على ال�زوراء، في مب�اراة جماهيري�ة يحتضنها ملعب الش�عب 
الدول�ي، ضمن منافس�ات الجولة الحادي�ة والثالثين م�ن الدوري العراق�ي الممتاز.

وق�ال عض�و الهيئة اإلدارية لل�زوراء عبد الرحمن رش�يد، في تصريح�ات ل “فريقنا 
ع�ازم على التعويض من خالل مباراة الميناء، بعدما تعثرنا في المباراة الماضية أمام 
نفط الوس�ط وخرجنا بنقطة التعادل”.وأضاف “الزوراء جاهز للمباراة، حيث واصل 
وحداته التدريبية منذ عودته من النجف، والفريق سيخوض المباراة بجدية 
عالية دون االلتفات إلى ظروف الميناء، كونه أحد الفرق الجماهيرية 
وقادر على اس�تعادة توازنه في أي دقيقة”.وبين أن الحديث عن 
اللقب ما زال مبكرا وهناك 9 مباريات مهمة ستكون حاسمة 
لتحديد البطل.يشار إلى أن الزوراء يتصدر الترتيب برصيد 
69 نقط�ة، فيما يحتل الميناء المركز العاش�ر برصيد 

39 نقطة.

الزوراء يسعى للتعويض من بوابة امليناء

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يرغب باريس س�ان جيرمان، في تدعي�م صفوف الفريق 
خالل الميركاتو الصيفي المقبل، اس�تعداًدا لبداية الموس�م 

الكروي الجديد.
وذكرت صحيفة “س�بورت 10” الفرنس�ية، أن جيانلويجي 
دوناروما، حارس ميالن، هو أحد أهداف س�ان جيرمان في 
الميركات�و الصيف�ي، في ظل رغبة الن�ادي في ضم حارس 
مرمى جديد، في ظل عدم اقتناع قادة باريس بالحارس�ين 

الحاليين ألفونس أريوال وكيفن تراب.
وأضافت أن النادي الفرنس�ي يرى أن انضمام دوناروما، 
س�يكون صعًب�ا للغاي�ة بس�بب رغب�ة إدارة ميالن في 
الحفاظ عليه. ونقلت الصحيفة تصريح ماس�يمليانو 
ميرابيلي، مدير ميالن، الذي قال فيه “لن نبيع أفضل 
العبينا، لق�د تلقينا الكثي�ر من الطلب�ات، لكننا لن 

نستجيب”.

إرادة ميالن تقف يف وجه 
رغبة سان جريمان

            المستقبل العراقي/ وكاالت
 

جاء ف�وز المنتخب اإلس�باني الصعب 
عل�ى نظي�ره التونس�ي 1 / صفر في 
المب�اراة الودي�ة الت�ي أقيم�ت بينهما 
مس�اء السبت، ليثير القلق حول فرص 
المات�ادور ف�ي نهائي�ات كأس العالم، 
قبل 5 أيام من المباراة األولى للفريق، 
أم�ام نظي�ره البرتغالي، ي�وم الجمعة 

المقبل.
وج�اء ف�ي عن�وان أح�د التقاري�ر ع�ن 

عب�ارة  المب�اراة 
للغاي�ة”  “ودي�ة 
إش�ارة  في  وذل�ك 

إل�ى صعوبة آخر مب�اراة ودية للمنتخب 
اإلسباني قبل خوض المونديال الروسي. 
ورغ�م أن الفري�ق واصل بذلك سلس�لة 
المباري�ات الخالي�ة م�ن الهزائ�م تحت 
قيادة المدير الفن�ي جولين لوبيتيجي، 

لم ينجح في إقن�اع الجماهير باألداء.
وجاء عنوان صحيفة “ماركا”: “اآلن 
ح�ان وقت الج�د”.  وتث�ور المخاوف 
بش�كل رئيس�ي إزاء تك�رار مثل هذا 
األداء أم�ام المنتخ�ب البرتغال�ي في 
المب�اراة المق�ررة ي�وم الجمع�ة في 

سوتش�ي، وهو ما سيسفر عن معاناة 
كبيرة للمات�ادور أمام بطل 

أوروبا.

قلق إسباين بعد االنتصار الصعب
عىل تونس

           المستقبل العراقي / متابعة
 

كسر سيرجيو روميرو، حارس 
يونايت�د،  مانشس�تر  مرم�ى 
والمس�تبعد من قائم�ة منتخب 
كأس  لنهائي�ات  األرجنتي�ن، 
ع�دم  بش�أن  صمت�ه،  العال�م، 
دعوت�ه لتمثيل راقص�ي التانجو 

في المونديال.
وق�ال روميرو، ف�ي تصريحات 
“عندم�ا   TyC Sports لش�بكة 
خورخ�ي  الم�درب  أخبرن�ي 
س�امباولي، بأنه ال يستطيع أن 
ينتظرني، ألن�ه بحاجة لحارس 
مرم�ى يت�درب يومًي�ا، اعتبرت 

األمر طبيعًيا”.
كان  أن�ه  رومي�رو،  وأوض�ح 
س�يحتاج ل�� 10 أي�ام، من أجل 
الش�فاء الت�ام، في ح�ال خضع 
لعملية جراحية في ركبته بشكل 
فوري، مشيًرا إلى أنه تفهم قرار 

المدرب.
لم  الق�رارات،  وأضاف “احت�رم 
أغض�ب ولم أب�ِك، لم أنظ�ر إليه 
بوج�ه محم�وم، كنت س�أكون 
جاهًزا ومس�تعًدا، ل�و أنني كنت 

ضمن المجموعة التي س�تذهب 
للمونديال”.

وأش�ار رومي�رو، إلى أن 
اإلصاب�ة الت�ي تع�رض 
له�ا قديمة ج�ًدا، عندما 
كان العًب�ا ف�ي صفوف 

راسينج األرجنتيني.
ع�ام  “ف�ي  وق�ال 
أجري�ت   ،2004
جراحة في ركبتي، 
وكان لدي غضروف 
س�ائب، ول�م يك�ن 

ذلك  ط�وال  يزعجني 
الوق�ت، ف�ي المباراة 

أمام إس�بانيا تعرضت 
لضربة قوي�ة، زعزعت 

اس�تقرار ركبتي، ظننت 
لكس�ر،  تعرض�ت  أنن�ي 
ل�م  الفحوص�ات  لك�ن 

تؤكد ذلك”.
وأخي�ًرا، تمنى روميرو، 
الح�ظ والتوفيق لرفاقه 
في المنتخب األرجنتيني، 
قائاًل “أنا ج�زء من هذه 
أن  أود  المجموع�ة، 

أكون بطاًل للعالم”.

رومريو خيرج
عن صمته بشأن استبعاده

من املونديال

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفية بريطانية، عن موق�ف الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد اإلس�باني، 
من االنتقال لصف�وف بايرن ميونخ األلماني، خالل فت�رة االنتقاالت الصيفية.

وبحس�ب ما نش�رته صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، ف�إن جاريث بيل 
أخط�ر بايرن ميونخ بع�دم رغبته في اللعب في ال�دوري األلماني، وأنه 
س�وف يعود إلى البريميرليج حال قرار ري�ال مدريد بيعه في الصيف.

وتابع�ت الصحيفة أن بايرن ميونخ كان يرى أن بيل البديل المناس�ب 
ف�ي الفت�رة المقبلة للثنائ�ي فرانك ريبي�ري وآرين روب�ن، ووضعه 
نيكو كوفاتش، المدرب الجديد لفريق البافاري كهدفه الرئيس�ي في 
الميركاتو.وشددت الصحيفة على أن بيل حال رحيله عن ريال مدريد 
سوف يعود إلى البريميرليج، ما يعطي مانشستر يونايتد دفعة قوية 
لضم الويلزي في الصيف.وأوضحت الصحيفة أن انتقال بيل لمانشستر 
يونايتد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، يعتمد على مدرب ريال مدريد 

الجديد، ألنه صاحب الكلمة األخيرة في مستقبل الويلزي.

بيل حيسم موقفه من عرض بايرن ميونخ
             المستقبل العراقي/ متابعة

 
ص�ر رئيس الفيف�ا، السويس�ري جياني 
إنفانتينو، على رغبته في “إحداث ثورة”، 
فيم�ا يتعل�ق بنظ�ام االنتق�االت، لتكون 
هن�اك ش�فافية في تل�ك العملي�ات، مع 
وض�ع حد لما يمكن أن تنفقه األندية في 

التعاقدات.
وقال إنفانتينو، في مقال نشرته صحيفة 
)ل�و باريزيان( الفرنس�ية، الي�وم األحد 
“لن تس�مح ك�رة القدم ب�أن تكون هناك 
تعاقدات مع العبين، تثير الش�كوك حول 
العالم”.وراه�ن رئي�س ال�)فيف�ا( عل�ى 
وضع ح�د “لع�دد الالعبين الذي�ن يمكن 

للن�ادي االحتفاظ به�م، واألهم من ذلك، 
القواعد المتعلقة بكيفي�ة إنفاق األموال 
عل�ى تل�ك التعاقدات”.واعتب�ر إنفانتينو 
أنه من غير المقبول، أن يكون لدى فريق 
م�ا “العش�رات” م�ن الالعبي�ن، ويقوم 
بإعارة بعضهم إلى أندية أخرى، بما فيها 
منافسيه، حيث أن ذلك “يقوض مصداقية 
اللعب�ة”، ويزي�د “التكهنات ح�ول قيمة 
الالعبي�ن، وهو أمر غير مقب�ول أخالقيا 
تعن�ي  ال  إنفانتين�و  وإنس�انيا”.وفكرة 
بالض�رورة، أن يتم وضع س�قف لرواتب 
الالعبي�ن، وال لمبل�غ التعاقد نفس�ه، بل 
“وض�ع ح�د لما يمك�ن أن يق�وم النادي 

بإنفاقه”.

إنفانتينو يتعهد بثورة يف نظام االنتقاالت

             المستقبل العراقي/ وكاالت
 

جورادي�وال،  بي�ب  اإلس�باني  كش�ف 
المدي�ر الفني لنادي مانشس�تر س�يتي 
اإلنجليزي، موقفه من قيادة برش�لونة 

مدًدا في المستقبل.
وتول�ى جواردي�وال تدريب برش�لونة 

لم�دة 4 مواس�م م�ن 2008 إل�ى 2012، وحقق 
العدي�د م�ن األلقاب، عل�ى رأس�ها دوري أبطال 
أوروب�ا مرتين.وقال جواردي�وال في تصريحات 
لصحيفة “سبورت” اإلسبانية: “كمدرب، انتهى 
األمر بالنسبة لي مع برشلونة ألنني لست نفس 
الش�خص الذي دربهم س�ابًقا كم�ا أن نظرتهم 
تجاهي ليست هي نفسها”.وأضاف: “في 2008 

كان ل�دي جيل رائ�ع من الالعبين اكتس�حت به 
العالم، كان لدينا رئيس ش�اب وأفضل العب في 
العالم، ليونيل ميس�ي، باإلضاف�ة لباقي النجوم 
بالطبع”.وعن إمكانية توليه رئاس�ة برش�لونة 
مس�تقبال قال: “ال، أنا مدرب وه�ذا ما أجيده، ال 
يمكنك أن تكون كل شيء، عندما اعتزل التدريب 

ستجدني ألعب الجولف”.

جوارديوال يكذب توريه.. ويكشف موقفه من العودة لربشلونة

             المستقبل العراقي/ وكاالت
 

س�عى اإليطال�ي كارلو أنش�يلوتي، المدير الفني لفري�ق نابولي، 
إل�ى ضم أحد العبي بايرن ميونخ األلماني، خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وقال�ت ش�بكة “س�كاي س�بورتس” اإليطالية، إن م�درب بايرن 

ميونخ الس�ابق، يس�تهدف التعاقد مع سيباس�تيان رودي، العب خط 
وسط البافاري.

ُيذكر أن أنش�يلوتي، أقيل من منصبه في بايرن ميونخ، مطلع الموسم 
الماضي، قبل أن يتولى تدريب البارتينوبي منذ أيام.

وترغ�ب عدة أندي�ة مؤخًرا، في الظفر بخدمات رودي، أبرزها ش�الكه 
وشتوتجارت من البوندسليجا.

أنشيلويت يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ

         المستقبل العراقي / وكاالت

ركزت الصحف اإليطالية، الصادرة 
صب�اح اليوم األحد، على الموهبة 
الروس�ية، التي يرغب يوفنتوس 
ف�ي التعاق�د معه�ا خ�الل فت�رة 
الصيفية.وعنون�ت  االنتق�االت 
“توتوسبورت”: “جولوفين  صحيفة 
زار يوفنتوس.. كاريرا وكابيلو ولوسيسكو 
يثن�ون على الموهبة الروس�ية، فنًي�ا ومهارًيا، 
والتس�ديدات الكثيرة، الجماهير سترى فيه بافل 
نيدفيد”.وتش�ير أنباء إلى اقت�راب يوفنتوس من 
التعاقد مع ألكس�ندر جولوفين، موهبة سيس�كا 

موس�كو، البال�غ م�ن العم�ر 22 عاًما.وأضافت 
“كانس�يلو يقترب أكثر وأكثر.. بينما بياتس�ا إلى 
فالنس�يا”، ويرغ�ب اليوفي في تدعي�م صفوفه 
بظهير إنتر ميالن السابق، بعدما قرر النيرازوري 
عدم شراء الالعب.وتابعت الصحيفة “ناينجوالن 
وبوليتان�و.. دفع مزدوج لإلنت�ر.. لقاء مع وكيل 
رادجا وساس�ولو”.وخرجت صحيفة “كوريري 
ديللو س�بورت”، بعن�وان: “احت�رس.. كانافارو 
يمكن أن يعطي هامس�يك ونابولي يًدا، جوانجزو 
إيفرجراند يندفع إلى هامس�يك: قمة وشيكة في 
ميالنو”.وتابعت “جورجينيو - مانشستر سيتي، 
يمك�ن أن تت�م الصفق�ة مقابل 50 ملي�ون يورو 
نق�ًدا”، بعدما توقف�ت المفاوضات خ�الل األيام 

إنت�ر  ناينج�والن..  “قضي�ة  الماضية.وأضاف�ت 
يس�ارع من أجل النينجا.. المزي�د من المحادثات 
م�ع روم�ا، المفاوض�ات ح�ول القيم�ة المالية، 
والنيرازوري يعرض العًبا شاًبا لتخفيض القيمة 
المطلوبة”.وأكملت “أفضل من بيانيتش، الروسي 
جولوفين على رادار يوفنتوس.. أراده مانش�يني 
ف�ي زيني�ت وقال: موهب�ة ال تصدق، إن�ه ينتمي 
لناد كبير”.وسلطت الصحيفة الضوء على قضية 
بارما، واتهامه بالتالعب في النتائج عقب التأهل 
لل�دوري اإليطال�ي، وقالت “ثالث رس�ائل جعلت 
بارم�ا يرتع�ش.. مباريات دوري الدرج�ة الثانية 
المثي�رة للج�دل.. التحقي�ق مفت�وح ومتم�ردي 

النادي يعلنون: كنا خارج الموضوع”.

نيدفيد الرويس ومستقبل ناينجوالن يف صدر صحف إيطاليا



www.almustakbalpaper.net

العدد )1691( االثنين  11  حزيران  2018
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: ترتك أث�راً يف كل ما تفعله، ويكون توقيعك عىل أي 
انجاز مميزاً عاطفياً: كن متس�امحاً مع الرشيك ال ترتدد 
يف تنفي�ذ بع�ض مطالبه، فهو ال يس�ألك م�ن منك الكثري 
صحياً: راهن عىل هذا الي�وم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض 

املشاريع الرتفيهية أو املسلية 

مهني�اً: حيوية كبرية لالقب�ال عىل العم�ل واالنفتاح عىل 
الن�اس والقي�ام باملبادرات واملس�اعي ب�دون تقاعس أو 

تردد 
عاطفي�اً: تك�ون ق�ادراً عىل ف�رض آرائ�ك وقناعاتك عىل 

الرشيك، ويقنعك بدوره بما يدور يف خلده 

مهني�اً: تق�وم بنش�اط كب�ري ه�ذا الي�وم عىل مس�توى 
االتص�االت وتب�ادل املعلوم�ات والخربات، وتق�وم بعمل 
مش�رتك ومثمر مع أحد الزمالء عاطفياً: بانتظارك أجواء 
عاطفي�ة مرضية، ولو ان�ك تعيش تناقضاً ب�ن خياراتك 

وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك 

مهني�اً: التغي�ري املفاجئ يف عمل�ك قد يؤث�ر يف معنوياتك 
ويش�ري اىل بعض الس�لبية حولك، لكن ثمة ما يشري أيضاً 
اىل جدي�د آت الي�ك .عاطفي�اً: تس�تعيد ذكري�ات امل�ايض 
والقص�ص القديمة وتصط�دم بالرشي�ك، فتلتبس عليك 

األمور وتغوص يف التفاصيل املزعجة

مهنياً: تمارس سحرًا كبريًا وتتمّتع بكاريزما، فتشع بربيق 
خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً: تبدو أنانياً بعض 
ال�يء، وال تري�د الخ�ري للرشيك، ال تفك�ر يف أي مرشوع 

وانتظر االيام املقبلة لرتى ما ستؤول إليه األوضاع

مهني�اً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم وال تعرف من أين 
تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك 

عاطفياً: تناق�ش اليوم الكثري من القضايا املهمة بش�أن 
مستقبل عالقتك بالحبيب وتتوصالن إىل نتائج مرضية 

صحياً: املشكالت املتواصلة تعكر صفو حياتك

مهني�اً: قد تزعجك األجواء هذا الي�وم ويخّيب ظّنك وتبدو 
مشاكس�اً بع�ض اليء وتس�ري عك�س التّي�ار عاطفياً: 
تحت�ار بن عالقتك العاطفي�ة وانتمائك املهني، أو تضطر 
إىل حسم عالقتك بالرشيك صحياً: التدخن من أكثر األمور 

خطراً عىل الصحة، واألخطر منه تدخن النارجيلة 

مهني�اً: تبدأ مرحل�ة جديدة مليئة بالتحدي�ات فحاول ان 
تكون ع�ىل قدر من هذه املس�ؤولية .عاطفي�اً: ال تتهور 
اليوم يف ترصفاتك مع الرشيك، بل تقرب منه واس�أله عما 
يحب أن تقوما به معاً .صحياً: ال تتجاوز الخطوط الحمر 

يف زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم 

مهنياً: ي�وم غني بااليجابيات، تنكب فيه عىل تس�وية ما 
كان يزعج�ك، فتالح�ق الحلول الحكيمة وتجد نفس�ك يف 
امل�كان الصحيح .عاطفي�اً: مهمة صعب�ة واختبار جدّي 
يف انتظ�ارك، ويف حال جاءت األمور ع�ىل ما يرام عليك ان 

تستعد لحصد ثمار جهودك

مهني�اً: علي�ك أن تحس�ن أداءك يف العم�ل ف�كل األنظ�ار 
موجه�ة عليك، وق�د تواجه بعض العراقيل التي تش�عرك 
باالرتباك.عاطفياً: تنس�جم مع الحبيب وتعيش�ان أجواء 
عاطفية رائعة ترتجمانها بتجديد ش�هر العس�ل .صحياً: 

تخصيص الوقت اليومي للرياضة

مهني�اً: كن ع�ىل حذر من بع�ض أصحاب الني�ات املبيتة 
الذين يسعون لإليقاع بينك وبن أرباب العمل الراضن عن 

كل ما تقوم به
عاطفياً: تس�تعيد حماستك وتتمتع برسعة بديهة وقدرة 

عىل االستيعاب وتحليل األمور بذكاء حاد 

مهني�اً: لن تك�ون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة 
رصيدك الشعبي أو تحسن االنطباع عنك .عاطفياً: تسمح 
ل�ك الظ�روف بتخط�ي الكثري م�ن الحواجز الت�ي أعاقت 
مالقاة الحبيب أو املصالحة .صحياً: يوم مهّم للمش�اركة 

يف مختلف األنشطة.

احلوتالعذراء

معلومات طبية منترشة ولكن غري صحيحة
يتداول الن�اس أقواال يطلقون عليها »حقائق 
صحية«، فيما هي معلومات طبية، سمعوها 
يصدقونه�ا،  والكث�ريون  عدي�دة  م�رات 
ويطبقونها لس�نوات عدي�دة، بل وينصحون 
بها.نق�دم لكم هنا أش�هر تل�ك املقوالت التي 
ل�م يثبت علمي�ا أنها صحيحة بش�كل كامل.

القه�وة تعوق نمو عظام�ك: ليس هناك أدلة 
كثرية عىل صحة ذل�ك، ولكن معظم األبحاث 
ال تجد أي عالقة بن استهالك الكافين ونمو 

العظ�ام لدى األطفال، ويف البالغن، لوحظ أن 
زيادة استهالك الكافين يمكن أن تحّد بشكل 
طفيف جدا من امتصاص الكالسيوم، لدرجة 
أن ملعقة من الحليب تعوض بشكل كاٍف آثار 
فنج�ان قهوة. ارتِد مالب�س ثقيلة فال تصاب 
بنزلة برد: أن تشعر بالربد ليس هو ما يجعلك 
مريًض�ا، لكن نزالت الربد يس�ببها الفريوس. 
ال يوج�د دلي�ل ع�ىل أن�ك س�تمرض حتى لو 
خرج�ت يف جو قارس الربودة وش�عرك مبلل، 

أما سبب اإلصابة بالربد أكثر يف فصل الشتاء، 
فالس�بب هو البق�اء يف األماك�ن املغلقة مع 
انتش�ار فريوس فتنتقل الع�دوى، إضافة إىل 
صعوبة مكافحة فريوس�ات الربد واإلنفلونزا 
يف الش�تاء.الفيتامينات تبقيك صحيح البدن: 
تبدو الفيتامينات ش�يئا رائًع�ا، فحبة واحدة 
تجعلك يف صحة جيدة، هذا ما نس�معه، وبعد 
الكث�ري من البح�ث يف الفيتامينات، فال يوجد 

أي مربر لتناولها بشكل دائم.

حلظة هبوط كبسولة »سيوز«
عاد ثالثة من طاقم محط�ة الفضاء الدولية 
إىل األرض يف الكبس�ولة الفضائي�ة س�يوز، 

وذلك بعد مهمة استغرقت خمسة أشهر.
هبطت الكبسولة س�يوز عىل األرض باملظلة 
وع�ىل متنها ثالث�ة رواد فضاء، ه�م الرويس 
أنتون ش�كابلروف، واألمريكي سكوت تنغل، 

والياباني نورشيغي كاناي، يف كازاخستان.
 أظه�رت ص�ورة التقطته�ا وكال�ة الفضاء 
الروس�ية »روسكوزموس« طائرات مروحية 

تحوم ح�ول موقع هب�وط الكبس�ولة، التي 
س�حابة  مخلف�ة  األرض  ع�ىل  اس�تقرت 
م�ن األترب�ة. رائ�د الفض�اء ال�رويس أنتون 
شكابلروف، كان أول من خرج من الكبسولة، 
وتحدث إىل مس�تقبليه وكامريات املصورين، 
قائ�ال »نح�ن مرهق�ون قليال لكننا س�عداء 
بم�ا أنجزن�اه وس�عداء بعودتن�ا إىل األرض، 
ومرسورن أيضا ألن الجو صحو ومشمس«.

أم�ا رائ�د الفض�اء األمريكي س�كوت تنغل، 

فخرج ثانيا مبتس�ما من الكبسولة، وحمله 
اليابان�ي نورش�يغي  طاق�م أمريك�ي. كان 
كان�اي، آخر من خ�رج من الكبس�ولة. وقد 
س�اهم كاناي يف زيادة التوعية بشأن محطة 
الفض�اء الدولي�ة، وذلك من خ�الل تغريدات 
بموقع توي�رت كان ينرشها باللغ�ة اليابانية 
أثناء وج�وده باملحط�ة. بعد خ�روج الرواد 
الثالثة، جلس�وا عىل كرايس ووضعت أغطية 

عىل سيقانهم.

أبل تطرح برناجمًا جديدًا
أعلنت رشكة أبل يوم االثنن 
ع�ن تحديث جدي�د ألنظمة 
)آي.أو.إس  ه�و  تش�غيلها 
12( قال�ت إن�ه سيس�اعد 
األجه�زة القديمة مثل )آي.

ف�ون 6( عىل العمل بصورة 
أفضل.

وقالت أبل خ�الل مؤتمرها 
السنوي للمطورين يف مدينة 
إن تحدي�ث  س�ان هوزي�ه 
بإمكان�ه   )12 )آي.أو.إس 
تنفي�ذ مهام بس�يطة، مثل 

برسعة  التطبيق�ات،  فت�ح 
تصل إىل ضعف الرسعة التي 
يتيحها برنامج )آي.أو.إس 
11( الح�ايل ال�ذي تعمل به 
منتج�ات  م�ن  مجموع�ة 

الرشكة منذ عام 2013.
ع�ن  أب�ل  أعلن�ت  كم�ا 
تس�مح  جديدة  خصائ�ص 
م�دة  يف  بالتحك�م  لآلب�اء 
أبنائهم لألجهزة  اس�تخدام 
ب�ل والتطبيقات التي يمكن 

لهم استخدامها.

سودوكو

؟؟هل تعلم
يبتلع الشخص ما يقرب من 295 مرة 

أثناء تناول العشاء.
أط�ول س�يقان الم�رأة طوله�ا 51.9 

بوصة.  
مقاس أوسع فم هو 6.69 بوصة.

 يس�تطيع الرجال ق�راءة خط أصغر 
أكثر من النساء بينما تستطيع النساء 

السمع أفضل من الرجال.
أصغر خرص لشخص حي مقاسه 15 

بوصة.
أثقل وزن رفع بواس�طة اللسان كان 

27 رطل 8.96 أونصة.

أين تذهب السفن السياحية؟
تمتل�ك غالبية الس�فن الس�ياحية عمرا يص�ل إىل ثالثن 
عام�ا، ولك�ن البع�ض منه�ا ال يت�م اس�تهالكه كثريا يف 
الرح�الت واإلبحار ح�ول العالم مثل س�فينة »كارنيفال 

فيكتوري« التي تجاوزت عمرها النظري.
وتع�د »كارنف�ال فيكتوري« من بن الس�فن الس�ياحية 
متوس�طة العمر والتي تبحر يف رحالت قصرية ال تتجاوز 
أرب�ع ليال، وبني�ت هذه الس�فينة يف تس�عينيات القرن 
امل�ايض، ولكن تس�اءل تقري�ر نرشته »بلوم�ربج«: ماذا 
ل�و بلغت الحد األقىص من االس�تخدام؟ وأي�ن تذهب إذا 

خرجت من الخدمة؟
خيارات متنوعة

من الناحية العملية، هناك ثالثة خيارات أمام تلك السفن 
التي أكل منها الدهر ورشب، وال يش�مل أي من الخيارات 
تجريده�ا من الصل�ب أو تفكيكه�ا أو وضعها يف مقربة 

للسفن عىل غرار مقابر الطائرات مثال.
يت�م االس�تفادة من الس�فن الس�ياحية إم�ا إطالقها يف 
رحالت بحرية أقل رفاهية تابعة لنفس الرشكة أو إعادة 

إبحارها يف مسار عاملي ليس بالشهري يف هذه الصناعة.
أم�ا الخي�ار الثال�ث، فيكمن يف بيعها يف س�وق الس�فن 
املس�تعملة ل�رشكات تطل�ق رح�الت قليل�ة التكلف�ة ال 

تستطيع االستثمار برشاء سفينة جديدة.

يوجد عىل مس�ار جزر »الباهاماز« سفينتان سياحيتان 
قديمتان األوىل بنيت عام 1987 لصالح رشكة »كارنيفال« 

والثانية عام 1991 لصالح رشكة »كوستا كروزيس«.
نظ�را لق�دم هاتن الس�فينتن، ف�إن إبحارهم�ا يكون 
ملس�افات وفرتات قص�رية وبتكلفة أقل حيث يبدأ س�عر 
ركوب الفرد من 129 دوالرا.يتكلف تدشن سفن سياحية 
مبال�غ طائلة، فإن تكلفة بناء أكرب س�فينة س�ياحية يف 
العال�م وهي »س�يمفوني أوف ذي س�يز – س�يمفونية 
البحار« التابعة لرشك�ة »رويال كاريبيان« قد بلغت 1.5 
ملي�ار دوالر.عىل أث�ر ذلك، يصعب عىل ال�رشكات املالكة 
لهذه الس�فن إخراجه�ا من الخدمة قب�ل تحقيق أقىص 
استفادة منها حتى وهي قديمة.عىل سبيل املثال، تم بيع 
س�فينة »برينس�يز« التابعة لرشكة »دون برينس�يز« – 
التي بلغ عمرها عرشين عاما وتس�توعب 1970 مسافرا 
– يف العام املايض لرشكة »بي آند أو كروزيس أس�رتاليا« 
الت�ي أعادت تأهيلها بإنفاق مالين الدوالرات كما أعادت 

تسميتها إىل »باسيفيك إكسبلورر«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
- البيض : pcs 9 - ملح : رّش�ة )حس�ب الرغبة( - الفلفل : رّش�ة 
)حس�ب الرغب�ة( - زيت الزيت�ون : ملعقتان كبريت�ان - البطاطا : 
 gr 250 : مق�رشة ومقطعة إىل رشائ�ح رفيعة( - البصل( gr 1000

)مقرشة ومقطعة إىل رشائح رفيعة( 
طريقة التحضري:

1. يخفق البيض يف وعاء، ويتبل بامللح والفلفل.
2. يف مق�الة، يق�ىل كّل من البطاط�ا والبصل بزي�ت الزيتون، حتى 

يصبح لونهما بنياً.
3. ثم، يصب البيض، مع التأكد من وخز البطاطا بالسكن من وقت 

إىل آخر، حتى يتخلّل البيض إىل املزيج.
4. تق�ىل عىل درجة ح�رارة منخفضة، مع تحري�ك املقالة من وقت 
إىل آخ�ر حتى ال تلصق »التورتي�ال« يف املقالة. وحينم�ا يبدأ البيض 
باالستقرار يف وس�ط املقالة، يوضع طبق كبري فوق املقالة، وتقلب 

هذه األخرية عليه.   
5. يعاد تسخن املقالة عىل النار، وتوضع »التورتيال« داخلها إلكمال 

نضوج الجزء األسفل، وتهز املقالة من الجانبن حتى ال تلصق.
6. عندما تصبح »التورتيال« ثابتة من الجانبن وطرّية من الوسط، 

ترفع وتوضع يف طبق. وترك لرتتاح ملدة 15 دقيقة، قبل التقديم.

التورتيال االسبانية



ملاذا حيذر العلامء من النوم الطويل؟
وجد علماء يابانيون أن النوم لفرتات قصرية 
أو طويلة جدا يــــــزيد من خطر اإلصابة 
بالخرف والوفاة املبكرة لدى األشخــــاص 
الذيــــن تزيـد أعــمارهـم عـــــن 60 

عاما.
وشـملت الدراسـة التـي نرشهـا الباحثون 
 Journal of the American« مجلـة  يف 
 1517 األمريكيـة،   »Geriatrics Society
شـخصا تمـت مراقبـة حالتهـم الصحيـة 
وعاداتهم اليومية ملدة 10 سـنوات. وأصيب 
خالل هذه املدة 294 من املتطوعني بالخرف، 

كما تويف 282 منهم.

وأظهـرت نتائـج البحـث، بعـد أخـذ عامل 
السن والجنس، أن معدالت اإلصابة بالخرف 
والوفيـات كانت أعىل لدى األشـخاص الذين 
كانـوا ينامـون يف اليـوم أقـل مـن خمـس 
ساعات أو أكثر من 10 ساعات، مقارنة مع 
أولئك الذي كانوا ينامون بني 6 و10 ساعات 

يوميا.
وعـىل الرغم من ذلك، يشـري العلمـاء إىل أن 
النشـاط البدنـي املرتفـع لدى كبار السـن 
يعـوض عـن األثـر السـلبي لعـدم االمتثال 
لساعات نوم معينة، ويجنب املسنني أمراض 

الشيخوخة.

جزيرة بريطانية بثمن شقة صغرية
حني يسـمع الناس بجزيرة معروضة للبيع، فإن أسـعارا خيالية تخطر 
ببالهم يف الغالب، لكن جزيرة بريطانية تنتظر من يشرتيها هذه األيام، 

وبثمن ال يزيد عن 400 ألف جنيه أسرتليني.
وبحسـب مـا نقلـت صحيفـة »إندبندنـت« الربيطانية، فـإن الجزيرة 
الصغـرية التـي تم عرضها للبيع تقع يف سـاحل بيمربوك شـاير، غربي 

البالد.
ويعد املبلغ املقرتح رقما زهيدا يف سـوق العقـار الربيطانية، ففي لندن 

مثال ال تكفي 400 ألف إسرتليني حتى لرشاء شقة من غرفة واحدة.
وتضم الجزيرة حصنا قديما أقيم فيها بني 1850 و1852 ملواجهة خطر 

اجتياح فرنيس عىل عهد نابليون الثالث.
ويبـدو أن موقـع الجزيـرة البعيد عن العمـران، وطبيعتهـا الصخرية، 
وراء عرضهـا بهذا الثمن البخس، لكن وكالة »بوربل بريكس« العقارية 
املرشفة عليها الوقت الحايل ترى أن ثمة إمكانيات كربى لالسـتفادة من 

املوقع البحري يف مرشوعات سياحية.

أوضح موقع صحيفـة »نيويورك 
التواصـل  عمـالق  أن  تايمـز« 
االجتماعـي »فيسـبوك«، شـارك 
بيانـات مسـتخدميه مـع حـوايل 
60 رشكـة متخصصـة يف صناعة 
األجهـزة اإللكرتونيـة، وأضافـت 
الصحيفة األمريكية ذائعة الصيت 
أن مـن بني هـذه الـرشكات أربع 
رشكات صينيـة عمالقـة، إحداها 
معروفـة بقربهـا مـن الحكومـة 

الصينية.
وأفـاد موقـع جريـدة »بيلـد« أن 
رشكـة »فيسـبوك« عقدت سـنة 
2007 اتفاقا مـع رشكة الهواتف 
الصينية العمالقة »هاواوي«، خول 

لها الدخول إىل بعض معلومات املسـتخدمني 
الخاصـة دون علمهم، وأضاف املوقع األملاني 
أن باقي الرشكات الثالث من أصل أربعة، التي 
شاركها »فيسـبوك« بيانات املستخدمني هي 

.Oppo und TCLو Lenovo
وأشـار موقع صحيفة »نيويـورك تايمز« أن 
قائمة الرشكات، التـي تمكنت من الولوج إىل 
معلومات املسـتخدمني يشـمل أيضا رشكات 

عمالقـة من حجـم »آبل« و »سامسـونغ« و 
»مايكروسفت«، وأضاف أن هذا االتفاق كان 
جـزءا مـن الجهـود املبذولة، لدفع عـدد أكرب 
من مسـتخدمي الهواتف الذكية إىل استعمال 

موقع التواصل االجتماعي سنة 2007.
بعـض  أن  األمريكيـة  الصحيفـة  وأكـدت 
الرشاكات الزالت قائمة. فمن جهة، سـاعدت 
هـذه الـرشاكات عمـالق مواقـع التواصـل 
االجتماعـي »فيسـبوك« عىل الرفـع من عدد 

مسـتخدميها يف العالم. ومن جهة 
أخرى، منحـت صانعـي األجهزة 
اإللكرتونية إمكانية تقديم ميزات 
لهـا عالقة بالشـبكة االجتماعية، 
مـن خـالل هواتفهـم عـىل غرار 
الرسـائل وزر اإلعجاب، باإلضافة 
إىل االستفادة من خربة »فيسبوك« 

عىل منصاتهم الخاصة.
يف املقابل، أكدت رشكة »فيسبوك« 
أن أكثر من نصف هذه الرشاكات 
أنهـا سـتنهي  انتهـت، مضيفـة 
االتفـاق مـع رشكـة »هـاواوي« 
ثالث أكرب منتج للهواتف املحمولة 
يف العالم هذا األسـبوع، فضال عن 
باقي الرشاكات الثالث األخرى مع 

الرشكات الصينية.
الصينيـة  االتصـاالت  أن، رشكات  إىل  ُيشـار 
املخابـرات  طـرف  مـن  تدقيـق  إىل  تخضـع 
األمريكيـة بسـبب مخـاوف من التجسـس، 
فيمـا تنفـي الصني ذلـك باسـتمرار، كما أن 
»فيسـبوك« قـد تـم إغالقـه سـنة 2009 يف 
الصني، التي تتوفر عىل أكرب شـبكة للتواصل 

االجتماعي يف العالم.

توفيت امرأة أسـرتالية جراء إصابتها بمرض 
التهـاب الكبـد الفريويس من نوع »أ« بسـبب 
عبـوة رمـان مجمـد ملوثـة. وتوفيـت املرأة 
البالغـة من العمـر 64 عاًمـا يف والية جنوب 
أسرتاليا األسـبوع املايض، يف حالة »مأساوية 
نادرة«، بحسب السلطات الصحية يف الوالية.

وأصـدر مسـؤولون محليـون تحذيـراً مـن 
منتجات رشكة »كريتـف غورميت برودكت« 
يف نيسان، الرتباطها بظهور 24 حالة التهاب 
كبد فـريويس يف البـالد. وقد حثت السـلطات 
السـكان عىل تفتيش عبوات الفواكه املجمدة 
 BBC لديهـم والتخلـص منهـا. وذكـر موقع
الـذي نـرش الخـرب أيضـاً، أن وفـاة السـيدة 
االسـرتالية جاءت بعد شهرين من تحذير أول 
من مسـؤويل الصحة يف أسـرتاليا، واستعادة 
مجموعـة من بـذور الرمان املجمـدة التابعة 
لرشكـة رشكة »كريتـف غورميـه برودكت« 
من األسـواق. وبنـاء عليه تم إصـدار تحذير 
للمواطنـني بـأن هـذا املنتج مرتبـط بتفيش 
االتهاب الكبدي »أ« يف نيو ساوث ويلز. جاءت 
تلك الخطوة بعد ظهور ما ال يقل عن 24 حالة 
مـن االتهاب الكبدي »أ«  يف أسـرتاليا مرتبطة 
ببـذور الرمان املجمـدة. وأوضحـت املصادر 

الطبية األسـرتالية أن »غالبيـة املصابني بهذا 
الفريوس، يتعافون بشـكل كامل، ولكن وفاة 
املرأة التي تناولت الرمان هي الحالة الوحيدة 
التي تم تسجيلها ارتباطاً بهذا املنتج الذي تم 
استعادته من األسـواق مرة أخرى.«وأضافت 
مسـؤولو الصحـة، أنهم ال يتوقعـون حدوث 

املزيـد مـن حـاالت االصابـة بهـذا الفريوس 
واملرتبطـة ببذور الرمـان. إذ أن فرتة حضانة 
االتهـاب الكبدي »أ« عادة مـا ترتاوح بني 15 
و 50 يومـا، لذلـك فمـن غـري املمكـن وقوع 
املزيـد من االصابات ألن املنتج تم سـحبه من 

األسواق منذ شهرين«.

»رمان جممد« يتسبب بوفاة سيدة أسرتالية »فيسبوك« يواجه فضيحة ترسيبات جديدة
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قد يجيـد بعضنا التالعب بأفكار شـخص أخر وبإرادتـه, فينجح يف زراعة 
أفكار, ويدفعه لتبني قناعات معينة.. إن أمتلك القدرة عىل التأثري واإلقناع, 
والتالعب بظروف محيطة, أو يف األقل تجريها لصالح تفسـريها كما يريد, 
وبما يؤيد ما يريد تسويقه من قناعات. يساعد عىل ذلك سذاجة املستهدف, 
وقلة وعيـه, وإندفاعه لتصديق وتقبل كل ما يقـال ويطرح.. بل والتفاعل 
معه بشـكل, يدفعه لتبني األفكار الدخيلـة, والعمل عىل نرشها, ومحاولة 

إقناع أمثاله بها, بإعتبارها من الحقائق املسلم بها.. بل ومن املقدسات!
قد ينجح هذا مع فرد, فهل ينجح مع مجموعة؟ فكيف بشعب وأمة؟!

مـن يدقق قليال فيما يجـري من حولنا, يالحظ أن الـرأي العام محليا كان 
أو إقليميـا بل وحتـى دوليا.. دوما مشـغول بقضية مـا, تكون هي محط 
اإلهتمـام, وتـدور حولهـا النقاشـات, وتتصـادم األراء عندها بـني مؤيد 
ومعـارض, وتسـتمر تلك القضية مـدة معينة, لتربز بعدهـا  قضية أخرى 

تستحوذ عىل اإلهتمام, وترتاجع سابقتها وتصبح طي النسيان.
هذه األزمات أغلبها حقيقي وربما ليسـت مفتعلة.. لكن املفتعل والوهمي 
فيهـا, حجمهـا وحقيقـة مـا تحوي مـن تفاصيـل, ومقـدار تأثريها عىل 
املسـتهدفني منهـا.. فهناك مـن يسـوق األزمة للعلـن, ويدفعهـا للربوز, 
واإلسـتحواذ عـىل إهتمـام النـاس, ويدفـع الفضائيـات إلقامـة الندوات 
واللقـاءات الحواريـة حولها, ويشـغل مواقـع التواصـل اإلجتماعي بها.. 
فتصبـح قضية رأي عام! كثري من تلك األزمات »تختلق« ألهداف سياسـية 
وتفاوضيـة بني الدول, لخلق رأي عام ضاغط تجاه قضية ما, وبعض منه 
يختلقه مسـؤول حكومي فاشـل أو حزبه الذي يدعمه,  لتخفيف الضغط 

عنه, كأسلوب قديم ومعروف يف الهروب من املشاكل إىل األمام.
بعض تلك األزمات تختلقها مخابرات دولية, وجهات ومؤسسـات خفية.. 
بهدف إشغال الرأي العام محليا أو عامليا, بموضوع ما, ليتم إمرار موضوع 
وقضيـة أخرى يراد لهـا, أن تميض بهدوء ودون لفت األنظـار لها, لتجنب 
أي ردود فعـل غري محسـوبة. لنتحدث عراقيا ونفكـر.. هل أزمة املياه مع 
تركيا هي وليدة اليوم أم تعود لتسـعينيات القرن املايض؟ وهل أن الفشـل 
يف إجـاد حلول حقيقية لها جديد؟ وهل من الصدفة الرتكيز عىل أن الوزراء 
املعنيـني باملوضوع كلهم, ينتمون للتيار الصدري خصوصا مع مالحظة أن 
الصدريون هم من حصدوا عدد املقاعد األكرب خالل اإلنتخابات األخرية, وان 

التفاوض عىل قدم وساق لتشكيل الحكومة؟!
هـل من املعقـول أن وزارة الكهربـاء, والتي تجري صياناتها خالل أشـهر 
اإلعتدال الربيعي, بني أذار وأيار سـنويا, يف سـياق فنـي روتيني معتاد.. ال 
تعلم أن هذه السـنة ويف تلك األشهر ستكون هناك موجة حر, وسيصادف 

شهر رمضان, وكذلك تجري اإلمتحانات النهائية.. وكلها معا؟!
يف عالم السياسـة, يندر وجود الصدف.. وكل مـا يحدث هو مخطط له, أو 

يتم إدخاله الحقا ضمن املخطط.
مـن يكون داخل حدث معني مؤثر عليه وضاغـط, لن يرى الصورة كاملة, 
لكـن من يكون خـارج الحـدث, أو يحـاول أن يرتفع عنه, سـريى صورة 
أشمل.. وعندها سريى أن هناك لعبة والعبون وبيادق ُتحرك.. وعندا سيظن 

أنها لعبة تشبه لعب األطفال.

درية شرف الدين
مازال الفنان عيل الحجار يدهشـنا ويمتعنا، مازال متمسـكا 
بانتقـاء الكلمـات واأللحان ومـازال صوته واحـداً من أجمل 
األصوات املرصية عىل اإلطالق وأكثرها تميزا، صوته ال يشـبه 
صوتـا آخر أو يختلط معه، ربما لـم ينل حظ كثريين رفعتهم 
الدعاية املكثفة إىل تصّور أنهم األفضل وأنهم األجدر بالشهرة 
وباملـال، لكـن تاريـخ الفن من املؤكـد أنه سـيضعه يف املكان 
واملكانـة األعىل. يف ليلـة من ليايل رمضان ومنـذ أيام حرضت 
حفال غنائيا لعيل الحجار يف ساقية الصاوى، كنت أستمع إليه 
بينما أرقب الحارضين، هم من تلك الطبقة املتوسطة الراعية 
الحقيقيـة للفنـون واآلداب وربما الصانعة لهـا أيضا، رجال 
وسيدات، شـيوخ وشباب لم يسـمحوا بأن تتلوث آذانهم بعد 
بمنكر األصـوات وتفاهة املعاني وما زالـوا يطربون للكلمات 
الجميلة واأللحان الراقيـة، يرددونها مع عيل الحجار وفرقته 
املوسيقية وكأنهم يحفظونها عن ظهر قلب، عامية وفصحى، 
وجدت لها صدى بني الحارضين الذين التهبت أكفهم تصفيقا 
واستحسـانا وطلبـا ألغنيـات بعينهـا بعضها مضـت عليها 
سـنوات طويلة لكنهـا مازالـت عالقة باألذهـان. تأملت هذا 
الجمهـور الذي يشـبه الجمهور املرصي منـذ أكثر من نصف 
قرن الذي ُينصت يف اهتمام ويصمت يف رقي ويتجاوب يف نظام 
وحتى يصفـق يف انتظام، تنبهت بأنه مـازال موجوداً ومازال 
فرحـاً ومحتفيا بالفن الجيـد واألصيل، مـازال يطلب الكلمة 
الراقيـة واملعنـى العميـق واللحن والصـوت الجميـل، مازال 
بعيدا عن االبتذال واالستسـهال وأغاني املهرجانات والفاحش 
مـن التعبريات واملسـف من املعانـي، وكل ما يتـم الرتويج له 
تحت مسـمى حرية اإلبداع الفنـي، واإلبداع والفن من كل ذلك 
براء. تنبهـت أن هذا الجمهور هو التمثيـل الحقيقي للطبقة 
املتوسـطة يف مرص التي ما زالت تكافح للبقاء يف حيز األناقة 
واألصالة والرقـي، كفاح مرشوع لكنه أصبح صعباً ومرهقاً، 
معظـم أفرادها ال يقدرون عىل اإلنفاق عـىل متطلبات الحياة 
األساسية، فما بالنا بمتطلبات اإلنفاق عىل الثقافة واالستمتاع 
بالفن الجيد، حتى ثمن تذكرة السـينما أصبح صعبا ويحتاج 
للتفكري والتدبري قبل اإلقدام عليه، فما بالنا أيضا بثمن الكتاب 
وتذكرة املرسح وعروض املوسيقى. الطبقة املتوسطة الراعية 
الحقيقية للعلم وللفن يف مرص يف انحسار ولو انكرست تنكرس 
معها املقومات الحقيقية واألصيلة للمجتمع، والحفاظ عليها 
وإبعادها من دائرة الفقر هو حفاظ عىل املجتمع ذاته، علميا 

وتعليميا وثقافيا وفنيا.

الـرأي الـعـام..صوت الطبقة املتوسطة 
 وفن إختالق األزمات
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نقص اليود يقلل من »ذكاء األطفال« يف أوربا
أظهـرت نتائج دراسـة حديثـة أن قرابة 50 
باملائـة من حديثي الـوالدة  يف أوروبا يعانون 
مـن نقـص بسـيط يف اليـود. كمـا أشـارت 
الدراسـة التي أعدها علماء أوروبيون ضمن 
مرشوع »EUthyroid »، الذي يموله االتحاد 
االوروبي، إىل أن املادة تكتسب أهمية كربى يف 
تطوير الذكاء لدى األطفـال واملراهقني، وأن 
نقصها يسـاهم بشكل مبارش يف التقليل من 
معدل الذكاء لديهم. الدراسـة أشـارت أيضا، 

إىل أن ننقـص اليـود عند األطفـال تنتج عنه 
أعـراض وخيمـة يف املسـتقبل ال تؤثر عليهم 
كأفراد فقـط، وإنما تأثريه قد يمس اقتصاد 
القـدرات  انخفـاض  نتيجـة  بأكملهـا  دول 
املعرفية لدى األطفال، وبالتايل مستوى الذكاء 
الـذي يمكنهم االعتماد عليه لتطوير مجاالت 
عديـدة يف بلدانهم، منهـا: االقتصاد. وقد دعا 
العلماء إىل تبني سياسات تعالج نقص اليود 
عىل أوسـع نطاق ممكن يف أوروبا، خصوصاً 

عنـد األمهات الحوامـل اللواتي يحتجن كثريا 
إىل هذه املادة، حسـب النتائـج التي قدمتها 
الدراسـة، من خالل »إعـالن كراكوف«، وهو 
مـرشوع يمولـه االتحـاد األوروبـي لغرض 
دراسـة الحاجـة إىل اليـود يف دول االتحـاد. 
وكشـف اإلعالن الصادر يف 18 نيسان 2018، 
أن حاجة النساء لهذه املادة تزداد خالل فرتة 
الحمـل، إذ ال تحـوي األغذيـة املتناولة يومياً 

الكمية الالزمة من اليود بالنسبة للحوامل.

المهندس زيد شحاثة

اتقدم بأسمي وجميع منتسبي مؤسسة 
املسـتقبل العراقـي للصحافـة والنـرش 
»جريدة املسـتقبل العراقي ووكالة انباء 
املسـتقبل« بخالـص العـزاء واملواسـاة 
احمـد جبـار سـالم   ( السـيد  للزميـل 
الدنينـاوي( بوفـاة املغفور لهـا العلوية 
)والدته( وتعازينا لكافة السادة الدنني ، 
سائالً املوىل عز وجل ان يتغمدها بواسع 
رحمته ويسكنها فسيج جناته وان يلهم 

اهلها وذويها الصربوالسلوان.
علي الدراجي

رئيس مجلس االدارة

تـعـزيـة


