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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

الصبر صبران : صبر على ما تكره
 وصبر عما حتب

ص3املجلس األعىل ملكافحة الفساد يمنح »الضوء األخرض« حلسم »امللفات الكربى«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 لبنان يطوي صفحة »االستقالة امللتبسة« لرئيس حكومته

مدير الـ »CIA«: التنسيق االستخبارايت بني السعودية وإرسائيل بات أمرا واقعا

احلكيم: االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل »نسف« للقضية الفلسطينية

جملس الوزراء »يقدم« موعد االنتخابات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قدم مجلس ال�وزراء موع�د االنتخابات 
كونها تتزامن مع شهر رمضان الفضيل، 
وفيم�ا أكد رئيس مجل�س الوزراء حيدر 
العبادي عىل اس�تمرار جه�ود حكومته 
ملكافحة الفس�اد، تحّدث عن األزمة بني 
بغ�داد وأربيل، وتطّرق أيض�اً إىل املعركة 
الت�ي تخوضها الق�وات األمني�ة لتأمني 
الح�دود م�ع س�وريا، فيم�ا تط�رق إىل 

القضّية الفلسطينية. 
وأعلن العبادي، خالل مؤتمره الصحفي 
األس�بوعي وال�ذي تابعت�ه »املس�تقبل 

العراق�ي« ع�ن وج�ود م�روع كام�ل 
لتأمني الحدود العراقية السورية، مشريا 
إىل أن�ه »لدين�ا قلق بخص�وص املناطق 
الحدودي�ة للع�راق الت�ي س�يطر عليها 

داعش يف سوريا«.
واعت�ر القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 
حي�در العب�ادي أن الق�درة العس�كرية 
»الكبرية« التي يمتلكها العراق يف الوقت 

الحايل تنافس قدرات دول املنطقة.
وقال العب�ادي إن »الع�راق اليوم يمتلك 
ق�درة عس�كرية كب�رية تناف�س قدرات 
دول املنطق�ة«، الفتاً إىل أن ل�دى العراق 
»مروع كام�ل لتأمني الحدود العراقية 

الس�ورية«. وم�ا ت�زال الق�وات األمنية 
تخ�وض آخ�ر معاركه�ا لتأم�ني ط�ول 
الح�دود مع س�وريا والقضاء عىل خاليا 
تنظي�م »داع�ش« يف الصح�راء، ليعل�ن 
نهاية وجود التنظيم بشكل كامل. ويأتي 
ذل�ك، فيما تس�تعد الحكوم�ة بالتزامن 
مع إع�الن النرص للتحض�ري الحتفاالت 
كبرية يف العاصمة واملدن بنهاية التنظيم 
اإلرهاب�ي الذي س�يطر عىل مس�احات 
واس�عة يف البالد لنحو 3 س�نوات وكلّف 
وجود الكثري من األرواح ودماراً يف البنية 

التحتية.
التفاصيل ص3

اختذ قرارات ختص االتفاقيات الدولية.. وحذر من تداعيات نقل السفارة األمريكية إىل القدس
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ايران تبدي استعدادها لنقل خرباهتا يف قطاع الغاز اىل العراقنائب يدعو اىل التحقيق بانباء تشكيل »جماميع إرهابية« جديدة يف دياىل
وزير الداخلية يشيد بالرشطة االحتادية ويوجه بدعم عوائل الشهداء واجلرحى محودي: داعش مرشوع صهيوين انترصنا عليه والصهيونية تسعى لتدمري املنطقة

األزهر حيذر من »العبث« 
بعروبة القدس وهويتها 

الفلسطينية
ص4

عرض خرايف 
وراء رضـوخ برشلونـة 

لرشوط مييس

اخلطوط اجلوية تنفذ
 »متارين عملية« حلاالت احلرائق 

واحلـوادث املفتعلـة

حمافظ بغداد يبحث مع 
مسؤول إيراين آلية تنفيذ املشاريع 

اخلدمية يف العاصمة
ص6ص6

األمم املتحدة تطالب بـ »هدنة إنسانية« يف اليمن
      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت االم�م املتح�دة، أم�س الثالث�اء، إىل هدن�ة 
»انس�انية« يف الرضبات الجوية واملع�ارك الدائرة 
يف اليم�ن حيث تس�عى املنظم�ة الدولي�ة إليصال 

مساعدات للمدنيني املحارصين يف صنعاء.
وقال منسق الشؤون االنسانية جيمي ماكغولدريك 
للصحافي�ني يف جني�ف »وجهت رس�الة تدعو اىل 
هدنة، هدنة س�الم، هدن�ة انس�انية، إىل االطراف 
من أج�ل وقف اطالق الن�ار، وقف املع�ارك، وقف 

الرضبات الجوية، كي يتس�نى للن�اس التوجه اىل 
املستش�فيات، والتوجه اىل اماكن آمن�ة... وايضا 

اليجاد مكان يقدم املاء والطعام«.
وق�ال »لق�د عطل�ت الرضب�ات الجوي�ة واملعارك 
قدرتن�ا ع�ىل الوصول إىل الناس يف االيام الخمس�ة 
االخرية تعطلت بسبب الرضبات الجوية. نشاطات 

اإلغاثة متوقفة«.
وق�ال ماكغولدري�ك »الذي حصل ... بس�بب عدم 
قدرتن�ا عىل التنق�ل يف املدين�ة يف االيام الخمس�ة 
-وكاالت االمم املتحدة والصليب االحمر واملنظمات 

غري الحكومية- لم نتمكن من تقديم العالج النقاذ 
االرواح«. واضاف »أجواء الشكوك مستمرة ورغم 
م�ا حصل، ال نع�رف م�ا اذا بإمكانن�ا املبارشة يف 

عملياتنا او االنتظار لبعض الوقت«.
وق�ال ماكغولدريك ان فريقا تابع�ا لالمم املتحدة 

سيتوجه اىل الرياض »يف وقت قريب«.
وفرضت الس�عودية حصارا عىل املوانئ واملطارات 
اليمني�ة يف محاولة ملعاقبة اليمني�ني جميعاً. وتم 
تخفيف الحصار جزئياً رغم مطالبات متكررة من 

االمم املتحدة برفعه كامال.

حمافظ البرصة يوجه بإجياد حلول مؤقتة للمتجاوزين 
واحلفاظ عىل مجالية املدينة

زيدان واجلبوري يركزان عىل اجلهود 
6املبذولة ملكافحة الفساد 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

وقع العراق والسعودية، أمس الثالثاء، عىل 
18 مذكرة تفاهم تش�مل قطاعات النفط 
والغ�از والتصفي�ة واملش�اريع النفطي�ة 
التحتية،  والبرتوكيماوية والحف�ر والبنى 
فيم�ا تش�ارك 22 رشك�ة س�عودية و66 
شخصية من رجال االعمال السعوديني يف 

معرض البرصة للنفط والطاقة الذي افتتح 
يف الب�رصة. وق�ال وزير النف�ط جبار عيل 
اللعيبي عقب التوقي�ع عىل هذه املذكرات 
مع وزير الطاقة والصناعة والثرة املعدنية 
الس�عودي خالد الفالح يف مدينة البرصة، 
بحس�ب بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »التوقي�ع ع�ىل مذكرات 
التفاهم والتعاون ه�ذه يمثل حدثاً مهماً 

ونقل�ة مثالي�ة يف العالق�ات ب�ني البلدين 
الش�قيقني وخصوصا يف مج�االت النفط 
والطاق�ة وه�ذا م�ا سيس�هم يف توس�يع 
مس�احة التع�اون املش�رتك«. واوضح ان 
املذك�رات املوقعة ش�ملت مح�اور عديدة 
والتصني�ع  والتع�اون  االس�تثمار  منه�ا 

والراكة.
التفاصيل ص3

العراق والسعودية: توقيع »18« مذكرة تفاهم 
يف جمال النفط والغاز والطاقة
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ايران تبدي استعدادها لنقل خرباهتا يف قطاع الغاز اىل العراق
         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن حميد عراقي املدير التنفيذي لرشكة 
الغاز الوطني�ة االيرانية، أم�س الثالثاء، عن 
استعداد رشكته لنقل خرباتها يف قطاع الغاز 

اىل دول الجوار، كالعراق وافغانستان.
وأوضح عراقي ل�دى اجتماعه يف طهران 
مع حامد یونس مساعد وزیر النفط العراقي 
والوف�د املراف�ق ل�ه، أن »الرشک�ة االیرانی�ة 
مس�تعدة لتزوی�د رشک�ة النف�ط العراقیة، 
والتنفی�ذ  والتصمی�م  التدری�ب  بخ�ربات 
وخط�وط نقل وترکیب الش�بکات ومحطات 

تقلیص وتعزیز الضغط الغازی«.
واکد أن »اس�راتیجات الرشک�ة الوطنیة 
تتمثل بتصدیر الخدمات الفنیة والهندس�یة 
لدول الجوار«. من جهته أش�اد حامد یونس 
مس�اعد وزیر النفط العراقي بکفاءة رشکة 
الغاز الوطنیة االیرانیة يف مجال تحکم وادارة 
مختل�ف القطاعات، الفت�ا اىل أن »الوفد ملس 
خالل الزیارة تط�ور الرشکة فی عملیات مد 

خط�وط الغ�از والخدمات االخ�رى وأن هذا 
ینعکس ایجابا عىل العراق«.

مس�اعدة  »رضورة  ع�ىل  يون�س  وأك�د 
التحتي�ة  البن�ى  تطوي�ر  يف  لب�الده  اي�ران 
الغازية، كانش�اء شبكات االمداد للمجمعات 
الصناعي�ة واملن�ازل«. وأوض�ح یون�س بعد 
اجتماع�ه بوزیر النفط االیراني بیجن زنکنة 
يف طهران االثنی�ن، أن »العراق یحتاج لتنفیذ 
ه�ذه االه�داف، بتعاون ای�ران الت�ی تملک 
خ�ربات قیم�ة بقط�اع الغ�از«. وکان وزیر 
النفط االیرانی بیجن زنکنة ونظیره العراقي 
جب�ار اللعیب�ي، ق�د وقع�ا مذک�رة تع�اون 
لتطوی�ر حقلی�ن صغیری�ن مش�رکین هما 
بروی�ز )نفط خان�ة الجنوبی( وخرمش�هر 
)س�ندباد(، ومذک�رة ثانیة ُتعن�ى بالتعاون 
الش�امل بصناعة النفط مثل انشاء خطوط 
انابیب تصدیر للنفط الخام واملش�تقات بین 
البلدی�ن فضال عن صناعة املع�دات وتصدیر 
الغاز وتحدیث املصاف�ی التکریریة العراقیة 

وتدریب الکوادر البرشیة.

         بغداد / المستقبل العراقي

ع�د زعيم تي�ار الحكمة عم�ار الحكيم، 
أم�س الثالث�اء، االعراف بالق�دس عاصمة 
إلرسائيل بأنه اس�تخفاف ملشاعر املسلمني 
والع�رب و«نس�ف« للقضية الفلس�طينية، 
فيما طال�ب جامعة ال�دول العربية بتحمل 

مسؤولياتها تجاه »االنتهاك الخطري«.
وقال الحكي�م يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، »نتاب�ع بقلق بالغ 
تبع�ات االعراف بالقدس عاصمة ل إرسائيل 
ملش�اعر  واس�تخفاف  واض�ح  انته�اك  يف 
املس�لمني والع�رب والتف�اف ع�ىل حقائ�ق 

التأريخ والجغرافية«.
وأضاف الحكي�م، »إننا ندين هذا اإلجراء 

ونعتربه نس�فا للقضي�ة األهم للعرب واملس�لمني، 
ونسفا للدولة الفلسطينية وحق الالجئني يف العودة 
إىل ديارهم«، داعيا املجتمع الدويل إىل »الوقوف بوجه 
هذه الخطوة التي تؤثر عىل السلم اإلقليمي والدويل 
وتخلق مزيدا من األزمات ملنطقة الرشق األوسط«.

وبني الحكيم، أن »جامعة الدول العربية مطالبٌة 
بتحمل مس�ؤولياتها تجاه ما يجري يف فلس�طني، 
ومنظم�ة التعاون اإلس�المي واألم�م املتحدة لوقف 
هذا االنته�اك الخطري«، مش�ددا أن »عىل األحرار يف 
العال�م، تس�ليط الض�وء ع�ىل تبعات ه�ذا اإلجراء، 
، وهذا ما أثبته تحدي اإلرهاب  فأمن العالم مراب�طٌ
ال�ذي أراد ح�رف البوصل�ة ع�ن القضي�ة املركزية 
للعرب واملسلمني«. من جانب آخر، اكد السيد عمار 
الحكي�م رئيس التحالف الوطن�ي، أمس الثالثاء، ان 

العراق غادر التحديات التي واجهت وحدته واخذت 
االزم�ات بالتوطيق واالحتكام للدس�تور والقانون، 
مس�تدركا لك�ن تبق�ى وح�دة الع�راق بحاج�ة اىل 
مقوم�ات سياس�ية واقتصادي�ة وتنموي�ة تجع�ل 

املواطن مندكا ومتمسكا بوطنه ومرشوع.
وقال الحكيم، يف كلمة له بالورش�ة السياس�ية 
للجبه�ة الوطنية لوحدة العراق، ان هذه املش�اريع 
مهمة القوى السياسية يف ايجاد املشاريع التي توفر 
الخدمات وف�رص العمل وتعيد االعم�ار والنازحني 
وتنصف املضحني، مبين�ا ان ابواب الجبهة الوطنية 
مفتوحة لكل من يؤمن بوحدة العراق وفق املقومات 
التي ذكرناها، مش�ريا اىل ان الحوار اليوم بني بغداد 
واربي�ل مهم لكن�ه لي�س كل الحوار املطل�وب انما 

نحتاج حوارا وطنيا بني املكونات العراقية.
وب�ني الحكي�م ان املرحل�ة القادم�ة تحت�اج اىل 

الحدي�ث ع�ن التفصي�الت الت�ي تمس هم 
املواطن وعىل راس�ها الخدمات، مشددا عىل 
مكافحة الفساد، معربا يف الوقت نفسه عن 
دعم الحكوم�ة واجهزة النزاهة والقضاء يف 
جهدهم يف مكافحة الفس�اد لكن بعيدا عن 

االخذ بالظن والتهمة.
الح�وار  اهمي�ة  ع�ىل  الحكي�م  وش�دد 
وفق القانون والدس�تور لحل االش�كاليات 
ب�ني الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ة اقليم 
كردستان العراق، داعيا اىل االلتزام بالحلول 
الس�لمية من منطلق ان الجمي�ع رابح وان 
االلتزام بالدس�تور يكون بكامل بنوده نصا 
ورح�ا كما ع�ربت املرجعي�ة الديني�ة العليا 

املباركة .
الجماع�ة  ام�ري  اس�تقباله  وخ�الل 
االس�المية عيل بابري بمكتبه يف بغ�داد، قال الحكيم 
ان الع�راق اليوم ب�ات محط احرام العال�م بعد ان 
تمكن من القضاء عىل االرهاب عس�كرياً، مشريا اىل 
رضورة تجاوز الخالفات الداخلية لكي ينعم العراق 
بخريات�ه ويتمكن من توفري الخدمات التحدي االهم 
يف الفرة املقبلة فضال عن اس�تمرار التحدي االمني 
بمح�اوالت داعش التعويض عن خس�ارتها االرض 
ببعض االعمال االرهابي�ة ما يتطلب وحدة اضافية 

يف مواجهة التحديات.
وأكد أيضاً ان الحل ممكن اذا توفرت ارادة للحل، 
الفتا اىل اهمية اس�تحضار املصلحة العامة الشعب 
العراقي يف جميع الس�احات فالعراقيون متساوون 
بالحقوق والواجبات حس�ب النص الدستوري الذي 

صوت عليه الجميع.

شدد على ضرورة احلوار وفق الدستور والقانون حلل االشكاليات بني بغداد واربيل

احلكيم: االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل 
»نسف« للقضية الفلسطينية

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا عضو مجلس الن�واب عن محافظة دياىل 
رع�د املاس، أم�س الثالثاء، اىل التحقي�ق يف أنباء 
تش�كيل مجامي�ع إرهابي�ة جدي�دة يف مناط�ق 

املحافظة واملحافظات االخرى.
ونقلت وكال�ة »الغد برس« ع�ن املاس القول 
ان »االنباء الواردة لدينا تش�ري اىل تشكيل وظهور 
مجامي�ع ارهابية جديدة مكونة من بقايا تنظيم 
داعش والقاعدة وحزب البعث ومشاهدة راياتها 
يف مناط�ق عدة كذل�ك تجمع اع�داد من عنارص 
داعش يف مناط�ق متفرقة م�ن حمرين وحوض 
الوق�ف لش�ن هجم�ات ع�ىل مناط�ق وم�دن يف 

دياىل«.
واض�اف ان »تلك االنب�اء خطرية ج�دا وال بد 
من متابعتها والتأكد م�ن صحتها خاصة يف ظل 
تهديدها ألم�ن املحافظة«، داعيا الجهات االمنية 
العلي�ا اىل »فتح تحقيق موس�ع بها واس�تخدام 
كاف�ة امكانياته�ا واجراءاته�ا االحرازي�ة لدرء 

املخاطر التي قد ترضب مدن دياىل اآلمنة«. 
وتشهد بعض مناطق دياىل، بني الحني واالخر، 
عدة اعمال ارهابية من قبل تنظيم داعش وتسفر 
ع�ن مقتل واصابة العرشات من املدنيني والقوات 

االمنية.

        ميسان / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة رشطة ميس�ان، أم�س الثالثاء، 
ع�ن الق�اء القبض ع�ىل مته�م ه�ارب مطلوب 
بقضايا عديده للقضاء أهمها املادة / ٤/ ارهاب 

واملادة )٤٠٦( القتل العمد. 
وقال قائد الرشطة العميد نزار موهي الساعد 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»بع�د ورود معلوم�ات اس�تخبارتية حول تواجد 
املتهم )ح ر ج( يف ناحيه الس�الم تم تش�كيل قوة 
مش�ركة ورضب�ت القوة ط�وق امن�ي ملداهمة 

مكان تواجده وألقي القبض عليه«.
وأضاف الساعدي بان املتهم مطلوب بقضايا 
وته�م أهمها امل�ادة /٤/ اره�اب وقضايا عديدة 

اخرى وتم إحالته للقضاء لينال جزاءه العادل.

رشطـة ميســان تعلن القـاء القبض 
عىل »أخطر املجرمني« يف املحافظة

نائب يدعو اىل التحقيق بانباء تشكيل 
»جماميع إرهابية« جديدة يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

األع�ىل  املجل�س  رئي�س  اك�د 
اإلس�المي وعض�و هي�أة رئاس�ة 
مجل�س الن�واب الش�يخ د. هم�ام 
حمودي ان داعش مرشوع صهيوني 
انترص علي�ه العراقيون بايديهم يف 
معرك�ة الوج�ود ولي�س بالتحالف 
الصهيوني�ة  ان  اىل  ون�وه  ال�دويل، 
تس�عى لتدم�ري كل دول املنطق�ة 
حتى تبق�ى ارسائيل متمكنة، الفتاً 
إىل ان التكفريي�ن حول�وا اإلهتمام 
من مواجهة وإزالة إرسائيل اىل قتل 

وتكفري بعضنا االخر. 
وق�ال الش�يخ حم�ودي، خالل 
كلمه القاها أمس الثالثاء يف املؤتمر 
ال�دويل الح�ادي والثالث�ون للوحدة 

اإلسالمية بطهران، ان شعب العراق 
رغ�م االحتالل وم�رشوع الطائفية 
وقلة املوارد املالية اس�تجاب بشكل 

كبري لفتوى املرجعية الدينية العليا 
للجهاد الكفائي والتي أطلق عليها 
السيد السيستاني تسمية »معركة 

الوجود«، وان شعب العراق بايمانه 
اس�تطاع ان يواجه عقي�دة داعش 

التكفريية.
واش�ار اىل ان »االنتصارات التي 
حققتها ش�عوب املنطقة يف العراق 
افش�لت  وس�وريا ولبن�ان واليمن 
مخطط�ات األع�داء الذي�ن صنعوا 
داع�ش ب�ان يأخ�ذوا م�ن ش�عبنا 
وأرضنا او ان يحول�وا من اتجاهنا 
باتج�اه ان يقت�ل بعضن�ا االخر«، 
مؤك�داً ان داع�ش انته�ت كدول�ة 
وينبغ�ي التفكري فيم�ا بعد داعش 
من حرب فكريه لتصحيح مفاهيم 

الناس.
ودعا الش�يخ همام حمودي اىل 
عقد مثل ه�ذا املؤتم�ر يف أربعينية 
الس�الم  علي�ه  الحس�ني  اإلم�ام 

للتباحث يف شؤون املسلمني وتعزيز 
املش�اكل  وح�ل  التعاي�ش  أوارص 
الفكرية والثقافية املختلفة، وبارك 
التوقي�ت  ه�ذا  يف  املؤتم�ر  إقام�ة 
وحاجة املسلمني له كمنهج فكري 
يصاح�ب اإلنتصارات التي تحققت 

عىل األرض يف إنهاء دولة داعش.
م�ن جانب آخ�ر، دع�ا حمودي 
خ�الل لقائه بأم�ني املجلس األعىل 
ع�يل  االدم�ريال  القوم�ي  لالم�ن 
شمخاني اىل رضورة إنتاج خطاب 
الفرصة  وطن�ي عراق�ي لتفوي�ت 
ام�ام أعداء البل�د الذي�ن يحاولون 
الكراهي�ة  خط�اب  إنت�اج  إع�ادة 
والطائفي�ة واإلرهاب، الفت�ًا إىل ان 
املجلس األعىل ماض بإنهاء أس�س 
والتوج�ه  التقس�يمية  املطالب�ات 

نحو خدمة جميع اطياف الش�عب 
العراقي. 

تعزي�ز  ع�ىل  التأكي�د  وج�رى 
الوحدة االس�المية والوقوف بوجه 
املخطط�ات اإلرسائيلية يف املنطقة، 
العربي�ة  الربملان�ات  مطالب�ني 
مظلومي�ة  لن�رصة  واإلس�المية 
واليمن�ي  البحرين�ي  الش�عب 

والفلسطيني.
ثمن ش�مخاني املواق�ف النبيلة 
العراق وحس�ن ضيافتهم  لش�عب 
مش�يداً  األربع�ني،  زي�ارة  خ�الل 
باإلنتص�ارات الكب�رية ضد داعش، 
الجمهوري�ة  إس�تعداد  مبدي�ا 
التعاون األمني  االس�المية لتوطيد 
املنطقة  وتحص�ني  واإلس�تخباري 

ضد االٍرهاب.

         بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل رئيس مجل�س القضاء األع�ىل القايض فائق 
زي�دان  بمكتب�ه، أم�س الثالث�اء، رئي�س مجل�س النواب 

الدكتور سليم الجبوري. 
وقال املتحدث الرس�مي باس�م مجل�س القضاء االعىل 
الق�ايض عبد الس�تار بريق�دار يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة منه، أن »الرئيس�ني ركزا ع�ىل الجهود 
املبذول�ة ملكافح�ة الفس�اد ودور اللج�ان النيابي�ة به�ذا 

الغرض«. 
 و أض�اف املتح�دث الرس�مي أن »اللقاء تن�اول كذلك  
رضورة التأكي�د ع�ىل أن الجه�ود املبذول�ة به�ذا الص�دد 
محصورة بالجهات املختصة بموجب الدس�تور و القانون 

و املجردة من آي اعتبار آخر«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مفوضية االنتخابات مصادقتها عىل منح إجازة تأس�يس 
ألربع�ة أحزاب جديدة«. وقال عضو مجل�س املفوضني يف املفوضية، 
أحمد رحيم بش�ارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »مجلس املفوضني صادق عىل منح اجازة تأس�يس ألربعة أحزاب 
جدي�دة وه�ي، )حرك�ة حري�ة مجتم�ع كردس�تان، حرك�ة العراق 
االس�المية، حركة النور - االنتفاض�ة والتغيري وحزب وطني اوالً(«. 
وأكد بش�ارة ان »األحزاب املذكورة قد اس�تكملت جمي�ع االجراءات 
والتعليم�ات الصادرة ع�ن املفوضية وقواعد الس�لوك وفقاً لفقرات 
قان�ون االحزاب السياس�ية امل�رشع من قبل مجلس الن�واب«. ودعا 
»جميع االحزاب املتقدمة لغرض التأس�يس والتي س�جلت وقطعت 
املدة القانونية لغرض استكمال االجراءات املتعلقة بالتسجيل تمهيدا 
ملنحهم اج�ازات التأس�يس«. ولفت البي�ان اىل ان »قان�ون االحزاب 
السياس�ية رقم ٣٦ لس�نة ٢٠١٥ قد رشعه مجل�س النواب وبارشت 
املفوضية العمل بموجبه بعد ان تم نرشه يف الجريدة الرس�مية حيث 
تم�ت املصادقة ع�ىل ١٤٢ حزباً سياس�ياً بما فيها األح�زاب األربعة 
الجدي�دة الت�ي تروم املش�اركة يف االس�تحقاقات االنتخابي�ة املقبلة 

والعمل مستمر يف هذا االتجاه.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الهجرة واملهجرين، أمس الثالثاء، عن اعادة نحو ٣ 
آالف نازح عراقي من سوريا اىل البالد، فيما بينت أنه تم ادخالهم عن 

طريق محافظتي نينوى ودهوك.
وقالت مدير قس�م محافظات اقليم كردس�تان جوان محمود يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »كادر فرع الوزارة 
يف محافظة نينوى، بالتنسيق مع الفريق املشرك ووزارة النقل، أعاد 
٢.8٠٠ ن�ازح من مخيم الهول التابع اىل محافظة الحس�كة، ش�مال 
رشقي س�وريا، وتم نقله�م عن طريق قري�ة أم الذيب�ان التابعة اىل 
قض�اء س�نجار«، موضحة أن »هؤالء النازحني ت�م ايوائهم يف مخيم 
الحاج عيل جنوبي املوصل«.واضافت محمود، أن »كادر فرع الوزارة 
يف محافظة دهوك اعاد ١8٢ نازحاً عراقيا من منطقة عزاز السورية 
م�رورا بالجمهورية الركية، وعن طريق منفذ ابراهيم الخليل التابع 

اىل قضاء زاخو، وتم ايوائهم يف مخيم النركزلية بمحافظة دهوك«.
وبين�ت محم�ود، أن »الوزارة وف�رت باصات لنقله�م فضال عن 
ش�احنات لنق�ل اثاثهم اىل جان�ب توزيع الس�الت الغذائية الرسيعة 
واملاء خ�الل عملية نقلهم«. وكانت وزارة الهجرة واملهجرين اعلنت، 
الخميس )٣٠ ترشين الثاني ٢٠١7(، عن اعادة الوجبة الخامسة من 
النازح�ني العراقيني املتواجدين يف مخيم »الهول« يف س�وريا، وقامت 

بوضعهم يف مخيم جنوب نينوى.

زيدان واجلبوري يركزان عىل اجلهود 
املبذولة ملكافحة الفساد

مفـوضيـة االنتخـابـات تعلـن تسجيل 
)142( حزبًا للمشاركة يف االنتخابات

اهلجرة تعلن إعادة نحو )3( آالف نازح 
عراقي من سوريا اىل العراق

         بغداد / المستقبل العراقي

زار وزير الداخلية االس�تاذ قاسم 
االعرجي، أمس الثالثاء، قيادة قوات 
الرشطة االتحادية ورافقه يف الزيارة 
وكالء الوزارة وعدداً من القادة وكان 
ش�اكر  رائ�د  الفري�ق  اس�تقباله  يف 
جودت قائد قوات الرشطة االتحادية 

وكبار القادة والضباط يف القيادة.
واطلع الوزير يف جولته عىل الرؤية 

ال�ذي  الخاص�ة باالب�داع واالبت�كار 
ينف�ذه رج�ال االتحادية بالتنس�يق 
م�ع وزارة الصناع�ة ح�ول تطوي�ر 
االس�لحة املس�تخدمة بجهد ذاتي ما 
يزي�د من فاعليته�ا يف املعركة وبذلك 
اشاد قائد الرشطة االتحادية ان دعم 
الوزير الالمح�دود وتواجده امليداني 
يف مفاص�ل الرشط�ة االتحادية كان 
عام�ل رئي�ي بتحقيق ه�ذا االنجاز 
كم�ا ع�رض الفري�ق ج�ودت ام�ام 

الوزي�ر ايجازاً عن االنتص�ارات التي 
حققه�ا رج�ال القي�ادة يف مع�ارك 
التحري�ر واكتس�ابهم الرادة القت�ال 

والتضحية وااليثار .
واش�ار الوزير، يف كلم�ة له، باننا 
كسبنا ثقة املجتمع والناس من خالل 
انج�از ابطالن�ا يف س�احات القتال، 
مش�رياً ان قدرات الرجال يف الرشطة 
االتحادي�ة تط�ورت تدريجي�اً اىل ان 
وصل�ت اىل ذروتها. ووج�ه األعرجي 

الش�هداء  عوائ�ل  رشيح�ة  بدع�م 
معامالته�م  وانج�از  والجرح�ى 
التي  لدمائهم  ومستحقاتهم تكريماً 
حررت ارض العراق فضالً عن اهمية 
االنس�ان وااللتزام  مراع�اة حق�وق 
بالقوان�ني، وام�ر الوزي�ر بتش�كيل 
لجنة برئاس�ة وكيل ال�وزارة االقدم 
لتلبية  الجه�ات املختص�ة  وعضوية 
متطلب�ات قيادة الرشط�ة االتحادية 

كافة ما يدعم ويطور عملها.

         بغداد / المستقبل العراقي

عثرت قوات الحش�د الش�عبي، أم�س الثالثاء، 
ع�ىل معس�كر تدري�ب ارهابي�ي داعش وورش�ة 
تفخي�خ تابع�ة لهم ببادي�ة الجزي�رة. وذكر بيان 
العالم الحشد الش�عبي تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، أن قوات اللواء الحادي عرش يف الحشد 

الش�عبي عثرت، صباح اليوم، عىل معسكر تدريب 
يع�ود لعصابات داعش االرهابية يف قاطع عمليات 
الصيني�ة ببادي�ة الجزي�رة«. وأض�اف أن، ق�وات 
الل�واء تمكنت خ�الل عمليات التطهري املس�تمرة 
من العثور عىل ورش�ة لتفخيخ العجالت والعبوات 
الناسفة تابعة للتنظيم بقاطع الصينية«. يذكر ان 
قوات الحش�د الشعبي وقطعات الجيش والرشطة 

االتحادية وباس�ناد م�ن طريان الجي�ش انطلقوا 
بالصفح�ة االوىل م�ن عمليات }رس�ول الله خاتم 
النبيني{ بتاريخ ٢٣ ترشي�ن الثاني ٢٠١7، تمكنوا 
خاللها م�ن تحرير الجزيرة والبادي�ة الرابطة بني 
محافظتي األنبار وصالح الدين، وفرض السيطرة 
عىل اهم مخابئ تواجد داعش ومركز الدعم القادم 

من سوريا باتجاه هذه املحافظات.

وزير الداخلية يشيد بالرشطة االحتادية ويوجه بدعم عوائل الشهداء واجلرحى

احلشد الشعبي يعثر عىل معسكر تدريب لـ »داعش« وورشة تفخيخ ببادية اجلزيرة

محودي: داعش مرشوع صهيوين انترصنا عليه والصهيونية تسعى لتدمري املنطقة
شدد مع مشخاني على تعزيز الوحدة اإلسالمية



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1568 )  December  6  Wed 2017    العدد ) 1568 ( 6 كانون االول 2017          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

     بغداد / المستقبل العراقي

وجه مرصف الرافدين، أمس الثالثاء، فروعه بإنجاز معامالت ذوي 
الشهداء بالرسعة املمكنة.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »املرصف وجه فروعه كاف�ة يف بغداد واملحافظات 
بتذلي�ل الصعوبات اثناء انج�از املعامالت لرشيحة ذوي الش�هداء 

واالحتياجات الخاصة بالرسعة املمكنة«.
وأض�اف البي�ان، أنه »تم تش�كيل لج�ان داخلي�ة يف كل فرع تعنى 
باملتابعة اليومية وتبسيط االجراءات ووضع الحلول املناسبة لذوي 

الشهداء«.
وأش�ار اىل »تشكيل لجان داخلية يف كل فرع تعنى باملتابعة اليومية 

وتبسيط االجراءات ووضع الحلول املناسبة لهم«.

الرافدين يوجه فروعه باإلرساع يف إنجاز معامالت ذوي الشهداء

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قدم مجلس الوزراء موعد االنتخابات كونها 
تتزامن مع ش�هر رمض�ان الفضيل، وفيما 
أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عىل 
اس�تمرار جهود حكومته ملكافحة الفساد، 
تح�ّدث عن األزمة بني بغداد وأربيل، وتطّرق 
أيض�اً إىل املعرك�ة الت�ي تخوضه�ا الق�وات 
األمني�ة لتأم�ني الح�دود مع س�وريا، فيما 

تطرق إىل القضّية الفلسطينية. 
وأعل�ن العب�ادي، خالل مؤتم�ره الصحفي 
األسبوعي والذي تابعته »املستقبل العراقي« 
ع�ن وجود م�رشوع كام�ل لتأم�ني الحدود 
العراقية الس�ورية، مشريا إىل أنه »لدينا قلق 
بخص�وص املناط�ق الحدودية للع�راق التي 

سيطر عليها داعش يف سوريا«.
واعت�ر القائد العام للقوات املس�لحة حيدر 
العب�ادي أن الق�درة العس�كرية »الكب�رية« 
التي يمتلكها العراق يف الوقت الحايل تنافس 

قدرات دول املنطقة.
وق�ال العب�ادي إن »الع�راق الي�وم يمتل�ك 
ق�درة عس�كرية كبرية تنافس ق�درات دول 
املنطقة«، الفت�ًا إىل أن لدى العراق »مرشوع 

كامل لتأمني الحدود العراقية السورية«.
وما تزال القوات األمنية تخوض آخر معاركها 
لتأم�ني طول الح�دود مع س�وريا والقضاء 
ع�ىل خالي�ا تنظي�م »داع�ش« يف الصحراء، 
ليعل�ن نهاية وج�ود التنظيم بش�كل كامل. 
ويأتي ذلك، فيما تس�تعد الحكومة بالتزامن 
مع إعالن النرص للتحضري الحتفاالت كبرية 
يف العاصمة واملدن بنهاية التنظيم اإلرهابي 
الذي سيطر عىل مس�احات واسعة يف البالد 
لنح�و 3 س�نوات وكلّ�ف وج�ود الكثري من 

األرواح ودماراً يف البنية التحتية.
وتط�رق رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي يف 
خطابه األسبوعي إىل املعركة التي اعلنها ضد 
الفس�اد، وأكد اس�تمرار جهود الحكومة يف 
مكافحة الفساد، معتراً أن محاربة الفساد 

ليست ل�«أغراض سياسية أو انتخابية«.
وقال العبادي إن »هناك حملة موجهة إلثارة 
اللغ�ط لعرقلة االنج�ازات الحكومية«، فيما 
أش�ار إىل أن »جهودنا مس�تمرة يف مكافحة 

الفس�اد«، مضيف�اً أن »محاربتن�ا للفس�اد 
ليست ألغراض سياسية أو انتخابية«.

وعن األزمة بني بغ�داد وأربيل، قال العبادي 
أن »البعض من املسؤولني يف إقليم كردستان 
يرص عىل س�فك الدماء«، وذل�ك بعد أن دعا 
إىل  الكردي�ة  السياس�ية  الق�وى  العب�ادي 
تحضري وفد يتضمن جميع الكتل واألحزاب 
للقدوم إىل بغداد للتف�اوض من أجل تطبيع 

العالقات رشيطة إلغاء االستفتاء ونتائجه.
عربي�اً، ق�ال رئي�س ال�وزراء إن حكومت�ه 
تع�ارض احتم�ال نق�ل الرئي�س األمريكي 
دونال�د ترامب س�فارة الوالي�ات املتحدة يف 

إرسائي�ل إىل الق�دس وحذر م�ن تبعات هذا 
الق�رار. وأمس الثالثاء، عقد مجلس الوزراء 

جلسته االعتيادية برئاسة العبادي.
ويف بداي�ة الجلس�ة، ناقش املجل�س االنباء 
الت�ي تتح�دث ع�ن ع�زم الوالي�ات املتحدة 
االعرتاف بالقدس الرشيف عاصمة لالحتالل 
االرسائي�ي ونق�ل الس�فارة االمريكي�ة اىل 
الق�دس. واكد مجلس ال�وزراء ان الحكومة 
العراقية تلقت ببالغ القلق هذه االنباء وانها 
تحذر من تداعيات هذا القرار عىل اس�تقرار 
املنطقة والعال�م وما يمثله هذا من اجحاف 
العرب�ي  والعال�م  الفلس�طينيني  بحق�وق 

واالس�المي واالديان االخ�رى، اذ ان القدس 
ه�ي عن�وان للتعاي�ش ب�ني جمي�ع االديان 
واالم�م. وتم خ�الل الجلس�ة التصويت عىل 
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 347 لس�نة 
2017 بخصوص تحديد موعد االنتخابات اىل 

12 أيار 2018 بدال من 15 أيار 2018.
وصّوت املجلس عىل عقد رشاء الغاز االيراني 

/املنطقة الوسطى.
وتم التصويت عىل م�رشوع قانون انضمام 
جمهوري�ة الع�راق اىل تعدي�ل اتفاقية بازل 
بش�أن التحك�م يف نق�ل النفاي�ات الخطرية 
والتخلص منها عر الحدود، والتصويت عىل 

م�رشوع قانون انضم�ام جمهورية العراق 
اىل اتفاقي�ة باريس امللحق�ة باتفاقية االمم 

املتحدة االطارية لتغري املناخ لعام 1992.
كما ص�ّوت مجلس الوزراءعىل تخويل وزير 
التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي صالحي�ة 
توقي�ع عقد املش�اركة مع رشك�ة الفيحاء 
للخدمات النفطية املحدودة للمبارشة ببناء 
املحطة املطلوبة يف محافظة البرصة لغرض 
الكيمياوي�ة  املخلف�ات  وات�الف  معالج�ة 
باس�تخدام تقني�ات حديث�ة وآمن�ة لغرض 
تولي�د مخرج�ات صديق�ة للبيئ�ة بحس�ب 

املحددات البيئية العراقية.

ووّجه مجلس الوزراء بقي�ام وزارة الهجرة 
واملهجرين بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 
بإعداد خطة إلعادة النازحني اىل قضاء طوز 
خورماتو عىل ش�كل وجبات بالتنس�يق مع 
الق�وات االمنية وقوات الحش�د الش�عبي يف 
املنطقة. وصّوت املجلس ايضا عىل توصيات 
اللجن�ة العليا لتنفي�ذ املادة 15 م�ن قانون 
املوازنة العامة االتحادية لسنة 2016 بشأن 
التوسع يف فتح باب االستثمار الخاص. كما 
ص�ّوت مجل�س ال�وزراء عىل تخوي�ل وكيل 
وزارة املالية بالتفاوض والتوقيع عىل قرض 

العمليات التنموية الطارىء االضايف.
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وجه رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي 
املجلس االعىل ملكافحة الفساد بحسم 
ملفات الفس�اد الكرى والتحقق من 
دقة املعلومات الخاصة بها ملحاس�بة 
الفاس�دين املتس�ببني برسق�ة امل�ال 
العام، وأكد عىل رضورة رفع املعوقات 
التي تحول دون حس�م هذه القضايا 
الس�رتداد االم�وال املرسوق�ة وتقديم 

الفاسدين للقضاء.
وخالل اجتماع عقده املجلس العراقي 
بغ�داد  يف  الفس�اد  ملكافح�ة  األع�ىل 
برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
شدد رئيس الوزراء بحسب بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، عىل 
رضورة امليض باملنه�ج الذي اعتمدته 
الحكومة يف محاربة الفساد ومالحقة 
املفس�دين، مش�رياً اىل اهمية حس�م 
ملفات الفس�اد الكرى والتحقق من 
دقة املعلومات الخاصة بها وصوالً اىل 
محاس�بة الفاس�دين الذين يتسببون 

برسقة املال العام أو هدره.
ويف ضوء اط�الع العبادي عىل العرض 
مكات�ب  اداء  ملس�توى  التفصي�ي 
املفتش�ني العمومي�ني املقّدم بش�كل 
مس�تقل من قبل هيئة النزاهة العامة 
ودي�وان الرقاب�ة املالي�ة، وجه رئيس 
ال�وزراء بإخض�اع مكاتب املفتش�ني 
العمومي�ني ل�دورات تدريبي�ة نوعية 
لت�اليف نق�اط الضعف التي كش�فتها 

نتائج التقييم.
واطلع املجلس األعىل ملكافحة الفساد 
خالل االجتماع الذي شارك فيه جميع 
اعضائ�ه ع�ىل املبال�غ الت�ي وفرته�ا 
مكاتب املفتشني العموميني والناتجة 
عن كش�ف عمليات الفساد او ايقاف 

الهدر بامل�ال العام، والت�ي تمثل اكثر 
من عرشة اضعاف م�ا تنفقه املكاتب 

نفسها ضمن موازنتها املالية.
وتق�ول هيئ�ة النزاهة العراقي�ة انها 
تمكن�ت من ايقاف هدر واس�رتداد ما 
يقارب ترليون�ي دينار )حوايل ملياري 

دوالر( خالل العام الحايل ضمن عملها 
يف مكافحة الفساد. كما وقف املجلس 
عىل االنج�ازات التي حققه�ا الفريق 
الوطن�ي امليدان�ي ملتابع�ة توصي�ات 
خراء التحقيق الدوليني، التي كشفت 
عن قضايا فساد او اختالس او تزوير

ووّجه رئي�س الوزراء باالس�تمرار يف 
متابع�ة ه�ذه القضاي�ا ودع�م عمل 
الفري�ق الوطني امليدان�ي بما يضمن 

تأمني تحقيق اداري شفاف.
واك�د العب�ادي ع�ىل املجل�س األع�ىل 
ملكافحة الفس�اد عىل رضورة حس�م 

امللف�ات التي بحوزت�ه ورفع العقبات 
واملعوق�ات الت�ي تح�ول دون حس�م 
الكثري من القضايا املتلكئة الس�رتداد 

االموال وتقديم الفاسدين للقضاء.
وكان العب�ادي حذر االس�بوع املايض 
م�ن أن الحرب ض�د الفاس�دين التي 

يخوضها اخط�ر منها مع االرهابيني، 
»النهم يعيشون بيننا ويمتلكون املال 
واإلعالم ويحرّفون الحقائق ويحاولون 
ان يبين�وا ان الجمي�ع فاس�دون لكي 
يغطوا عىل فسادهم«.. وشدد بالقول 
»اننا س�نقيض عىل الفاس�دين مثلما 

قضين�ا ع�ىل االرهاب«. واش�ار اىل ان 
الح�رب املقبلة س�تكون ضد الفس�اد 
داعًيا الفاس�دين اما اىل تسليم االموال 
التي اس�تولوا عليها اىل الس�لطات او 
قضاء بقية حياتهم يف السجون. واكد 
يف بغ�داد عىل ان الس�لطات س�تطارد 
الفاس�دين باج�راءات غري مس�بوقة 

ستفاجئ الجميع .
ويأت�ي ذلك بالرتافق م�ع تفعيل عمل 
محقق�ني دولي�ني ب�ارشوا مهامه�م 
له�ذه الغاي�ة يف بغداد الع�ام املايض، 
وينتظر ان يقدموا نتائج تحقيقاتهم 
بملفات خطرية تدين رؤوًسا كبرية يف 

السلطة واالحزاب العراقية النافذة.
ووق�ع الع�راق الع�ام امل�ايض مذكرة 
إلرشاك  املتح�دة  األم�م  م�ع  تفاه�م 
محقق�ني دولي�ني يف ملفات الفس�اد 
الكرى ذات األولوية، كتهريب األموال 
العراقي�ة إىل الخ�ارج واالخت�الس يف 
مفاصل الدول�ة، حيث تم االنتهاء من 
إعداد ملفات كبرية تدين ش�خصيات 

سياسية كبرية .
ويشهد العراق تظاهرات احتجاجاً ضد 
الفس�اد، مطالبة بمالحقة الفاسدين 
واس�رتجاع  املحاك�م  اىل  وتقديمه�م 
اموال الش�عب الت�ي رسقوه�ا، فيما 
تحول�ت اىل عنف يف مدين�ة النارصية 
عاصم�ة محافظة ذي ق�ار الجنوبية 
حني اقتحم املتظاهرون منزل املحافظ 

واحرقوا السيارات بمحيطه وداخله.
وبحس�ب تصنيف منظمة الش�فافية 
الدولي�ة، ف�إن الع�راق يحت�ل املرتبة 
الثالث�ة ب�ني ال�دول االكثر فس�اًدا يف 
العال�م، فيم�ا تق�ّدر األم�وال املهربة 
إىل الخ�ارج بنحو تريلي�ون دوالر، أما 
األم�وال امله�دورة يف الداخل فتصل إىل 

أكثر من 350 مليار دوالر.

اختذ قرارات ختص االتفاقيات الدولية.. وحذر من تداعيات نقل السفارة األمريكية إىل القدس

جملس الوزراء »يقدم« موعد االنتخابات

فريق ميداني حتت إشراف »خرباء دوليني« سيكشف عن متورطني.. واحلكومة تسعى السرتداد األموال املهربة

املجلس األعىل ملكافحة الفساد يمنح »الضوء األخرض« حلسم »امللفات الكربى«
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وقع العراق والسعودية، أمس الثالثاء، عىل 18 
مذكرة تفاهم تش�مل قطاع�ات النفط والغاز 
والتصفية واملشاريع النفطية والبرتوكيماوية 
والحفر والبنى التحتية، فيما تشارك 22 رشكة 
س�عودية و66 ش�خصية م�ن رج�ال االعمال 
الس�عوديني يف معرض البرصة للنفط والطاقة 

الذي افتتح يف البرصة.
وق�ال وزي�ر النفط جب�ار ع�ي اللعيبي عقب 
التوقيع ع�ىل هذه املذكرات م�ع وزير الطاقة 
والصناع�ة والث�رة املعدني�ة الس�عودي خالد 
الفال�ح يف مدينة البرصة، بحس�ب بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »التوقيع 
ع�ىل مذك�رات التفاه�م والتعاون ه�ذه يمثل 
حدث�اً مهم�اً ونقل�ة مثالي�ة يف العالق�ات بني 
البلدين الشقيقني وخصوصا يف مجاالت النفط 
والطاقة وهذا ما سيس�هم يف توسيع مساحة 

التعاون املشرتك«.
واوض�ح ان املذك�رات املوقعة ش�ملت محاور 
عدي�دة منها االس�تثمار والتع�اون والتصنيع 
والرشاك�ة وتوري�د املواد األولية ومس�تلزمات 

البن�ى التحتي�ة واألنابي�ب والخدم�ات الفنية 
والصناعية وحفر اآلبار والتطوير وغريها.

واش�ار اىل ان الرشكات االس�تخراجية وقطاع 
التصفية والغ�از واملش�اريع النفطية والحفر 
كانت هي الجهات املس�تفيدة من هذا التعاون 
فض�اًل عن اتفاقات س�ابقة كانت قد ش�ملت 

قطاعات التسويق والتدريب وغريها.
العراقي�ة  العالق�ات  ان  اىل  اللعيب�ي  ون�وه 
السعودية قد ش�هدت يف الفرتة املاضية تطوراً 
اللج�ان  وتش�كيل  للزي�ارات  وتب�ادالً  كب�رياً 
املشرتكة بهدف الترسيع يف بناء قاعدة رصينة 

للتعاون الثنائي.
من جانب�ه، اكد وزير الطاقة الس�عودي خالد 
الفال�ح ح�رص ب�الده ع�ىل تعزي�ز العالقات 
مع االش�قاء يف العراق، موضح�ًا ان الرشكات 
السعودية املهمة س�تفتح فروعاً لها يف العراق 
من اجل تحقيق مزيد من أُطر التعاون الثنائي 
وتوس�يعاً لحج�م االس�تثمارات يف قطاع�ات 
النف�ط والغ�از والتصني�ع والتوري�د والبن�ى 

التحتية وغريها.
وأض�اف الوزي�ر الس�عودي ان التع�اون ب�ني 
البلدي�ن الش�قيقني ل�م يقترص ع�ىل التعاون 

الثنائ�ي فق�ط، وانما ش�مل تنس�يق وتوحيد 
ال�رؤى واملواق�ف يف منظم�ة ال�دول املص�درة 

للنفط اوبك.
وكان وزي�ر الطاقة الس�عودي خالد الفالح قد 
وص�ل االثنني اىل مدينة الب�رصة عىل رأس وفد 
للمش�اركة يف معرض البرصة للنفط والطاقة 
يض�م 22 رشكة س�عودية و66 ش�خصية من 

رجال االعمال السعوديني.
وأكد وزي�ر الطاقة والصناعة والث�رة املعدنية 
الس�عودي خالد الفالح أن الرشكات السعودية 
املش�اركة يف معرض النفط والغ�از يف البرصة 
بدورته الس�ابعة حاليا لم تأِت للتسويق فقط، 
وه�و يشء مهم، ولكن أتت من اجل الدخول يف 

رشاكات مع العراقيني.
وق�ال الفالح خالل حض�وره معرض البرصة 
الدويل إن مش�اركة الس�عودية يف املعرض هي 
اوىل ثمرات مجلس التنسيق السعودي العراقي 

ألذي اعلن يف الرياض الصيف املايض.
وأض�اف »كانت هن�اك قفزات كب�رية وعادت 
املياه إىل مجاريها ورفع مس�توى العالقات إىل 
ما يصبو إليه قادة وش�عبا البلدين الش�قيقني 
وهم�ا ركي�زة أساس�ية للعالم العرب�ي واألمة 

العربية ومساعدة بعضها البعض«.
ودع�ا الفالح يف ترصيح نقلته الوكالة الوطنية 
العراقي�ة لالنباء من الب�رصة اىل أن يكون لهذا 
الجه�د أثره املقبول يف رفع مس�توى العالقات 

العراقية السعودية إىل األحسن.
م�ن جانبه، ق�ال وزي�ر النفط العراق�ي جبار 
الس�عودية  ال�رشكات  مش�اركة  »إن  لعيب�ي 
ل�ه األثر الكب�ري يف دف�ع العالقات الس�عودية 
العراقية إىل األمام ونحن بدأنا نحو هدف جديد 

يف تطوير بلدنا وإعادة بنائه«.
وق�ال أيض�اً »ال يمكن أن نبني عراق�اً مزدهراً 
م�ن دون رشاكة م�ع إخوانن�ا الع�رب وبقية 
دول العالم«. واكد ان الس�عودية كانت سباقة 
بالتواج�د يف الع�راق، حي�ث تتواج�د رشكاتها 
يف معرض البرصة بش�كل كب�ري، منوهاً اىل ان 
ال�رشكات الس�عودية متخصص�ة يف مجاالت 
الطاق�ة  خاص�ة  الع�راق  يحتاجه�ا  كث�رية 
والصناعة والزراعة. وانطلقت االثنني فعاليات 
مع�رض النف�ط والغ�از يف الب�رصة بدورت�ه 
الس�ابعة ع�ي ارض مع�رض الب�رصة الدويل 
وبمش�اركة رشكات محلي�ة وعربي�ة ودولية 

حيث يستمر ثالثة أيام.

22 شركة من اململكة اخلليجية شاركت مبعرض البصرة للطاقة

العراق والسعودية: توقيع »18« مذكرة تفاهم يف جمال النفط والغاز والطاقة
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مدير الـ »CIA«: التنسيق االستخبارايت بني السعودية وإرسائيل بات أمرًا واقعًا

         بغداد / المستقبل العراقي

ط�وى لبن�ان صفح�ة اس�تقالة رئي�س 
حكومت�ه س�عد الحري�ري بع�د ش�هر عىل 
إعالنه هذه االس�تقالة امللتبسة من الرياض 
يف 4 ترشين الثاني امل�ايض، ورفض الرئيس 
اللبناني ميشال عون هذه االستقالة مطالباً 
مع سائر القوى اللبنانية عودة الحريري من 

الرياض.
مجل�س ال�وزراء اللبنان�ي انعق�د أمس 
الثالثاء برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، 
وحض�ور الحريري يف قرص بعبدا، يش�ر إىل 
انتهاء األزمة الحكومية التي بدأت مع إعالن 
الحريري اس�تقالته من العاصمة السعودية 

الرياض.
وبع�د انته�اء الجلس�ة الحكومي�ة ت�ال 
الرئي�س الحري�ري بياناً أعلن خالل�ه التزام 
الحكومة اللبنانية ب� خطاب القسم الرئايس 
ال�ذي تاله ع�ون يف 31 ترشي�ن األول 2016 
يف املجل�س النياب�ي ي�وم انتخاب�ه رئيس�اً 

للجمهورية.
وأك�د رئيس الحكومة أن لبنان س�يعتمد 
سياسة خارجية مس�تقلّة، مشراً إىل التزام 
الحكومة النأي بنفسها عن أية رصاعات أو 
نزاعات باإلضافة إىل الشؤون الداخلية للدول 

العربية.
وأش�ار الحريري إىل أن »رف�ض االنجرار 
خل�ف ش�عارات أريد م�ن خاللها اس�تدراج 
الفوىض إىل البل�د«، معترباً أن مصلحة لبنان 
تكم�ن يف »حماي�ة العالق�ة التاريخي�ة مع 

السعودية«.
ودعا رئيس الحكومة إىل »العمل لتجنيب 
الب�الد رصاع�ات املنطق�ة واملحافظ�ة عىل 
االس�تقرار«، الفتاً إىل »رضورة عدم التدخل 
يف شؤون دول شقيقة أو صديقة أو التهجم 
عليها يف وس�ائل اإلع�الم«، قائ�اًل »علينا أن 
نضع مصال�ح لبن�ان واللبناني�ن أوالً، وأن 

نعلن قرارنا بالنأي بالنفس قوالً وفعالً«.
وأض�اف »إذا كن�ا نرف�ض أن تتدخل أي 
دولة يف ش�ؤون لبنان فال يج�وز بالتايل ألي 
فري�ق لبنان�ي أن يتدخ�ل يف ش�ؤون الدول 

أن  إذ  الخلي�ج،  دول  وخصوص�اً  العربي�ة 
مصلحتنا تكمن يف حماية عالقاتنا التاريخية 
مع كل الدول«، مش�دداً »لن أقبل أن يضحي 
أحد باس�تقرار البالد مهم�ا كانت الظروف، 

وحماية لبنان تبقى فوق كل اعتبار«. 
وقبل اإلعالن عن البيان الحكومي تحدث 
الرئي�س ع�ون يف مس�تهّل الجلس�ة عارضاً 
بالتفصيل املراحل الت�ي قطعتها األزمة بعد 

استقالة الحريري، ورشح بالتفصيل املواقف 
واالتصاالت س�واء عىل الصعي�د الداخيل، أم 
م�ع الس�لك الدبلومايس، مش�راً إىل أن الهم 
كان »اس�تيعاب الوض�ع يف الداخ�ل وتأمن 

عودة الحريري«.
ولفت عون إىل مروحة التش�اور التي قام 
به�ا مع جمي�ع الفرقاء وق�ادة دول العالم، 
وقال إن«موقفنا يف األزمة األخرة انطلق من 

ع�دم قبولنا ب�أن تمّس أي س�لطة يف العالم 
كرامتن�ا ألننا نعت�رب أن ال وط�ن صغراً وال 
وطن كبراً، بل الكل يجب أن يكون متساوياً 
بالع�زة والكرام�ة«. واكد ع�ون أن »موقف 
لبن�ان كان موق�ف مواجهة مل�ا حصل، وأن 
وح�دة اللبناني�ن تبق�ى األس�اس لحماي�ة 

االستقرار بالبالد«.
بدوره ش�كر الحريري الرئيس عون عىل 
إدارته الحكيمة لألزمة والجهود التي شاركت 
فيها مكونات الحكومة لحماية االس�تقرار. 
وع�رض لعودته إىل لبن�ان، ولقائه بالرئيس 
عون، وعرضه عليه االس�تقالة، ومن بعدها 
تجاوب�ه م�ع الرتيث لالفس�اح باملجال أمام 

الجهود لحماية البلد.
وقال الحريري »نحن كحكومة مسؤولون 
عن حماية البلد من املخاطر التي تواجهه«، 
آم�اًل أن »تش�كل الجلس�ة فرص�ة جدي�دة 
للتعاون وحماية لبنان الس�يما وأن املنطقة 
تغيل واألمر يحتاج مّنا أن نتحمل املس�ؤولية 
الس�يما وأنن�ا رفضن�ا جميع�اً الس�ر وراء 

شعارات تستهدف جر الفوىض إىل لبنان«.
وجاء يف بيان مجلس الوزراء أّن »املجلس 
مكّوناته�ا  كل  يف  الحكوم�ة  الت�زام  ق�رر 
بسياس�ة النأي بالنفس ع�ن أي نزاعات أو 
رصاعات أو حروب، وعن الش�ؤون الداخلية 
لل�دول العربي�ة، حفاظاً عىل عالق�ات لبنان 

مع أشقائه العرب«.
وأش�ار البيان إىل أن«مجل�س الوزراء أكد 
بإجماع املكونات السياس�ية الت�زام بالبيان 
ال�وزاري ق�والً وفع�اًل وااللتزام بم�ا جاء يف 
خطاب القس�م للرئيس عون«، مشراً إىل أّن 
»الحكوم�ة جددت التمّس�ك باتفاق الطائف 

ووثيقة الوفاق الوطني«.
وع�اد الحري�ري إىل بروت بع�د تدخالت 
دولي�ة وعربية، وترّيث يف تقديم اس�تقالته، 
ومن ثم ربط عودته عنه�ا بالتزام الحكومة 

اللبنانية بسياسة النأي بالنفس.
وكان�ت اس�تقالة الحري�ري ق�د أث�ارت 
الكثر من الجدل الس�يايس يف لبنان، خاصة 
أنه�ا تم�ت بش�كل مفاج�ئ م�ن العاصمة 

السعودية.

احلريري تراجع عنها..وعون أكد: نرفض التجاوز على سيادتنا

لبنان يطوي صفحة »االستقالة امللتبسة« لرئيس حكومته

ماكرون لن يعتذر عن قتل فرنسا لـ«آالف اجلزائريني« أثناء االستعامر 

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�َذر األزهر م�ن اإلق�دام عىل خط�وة االع�رتاف بالقدس 
الرشي�ف عاصمة للكيان الصهيوني، مؤك�ًدا أن أي إعالن بهذا 
الش�أن سيؤّجج مش�اعر الغضب لدى جميع املسلمن، ويهدد 
السالم العاملي، وُيعّزز التوتر واالنقسام والكراهية عرب العالم. 
وش�دد األزهر عىل أن االنحياز الفج للكي�ان الصهيوني، ومنع 
تنفيذ القرارات األممية الرامية لردعه ووقف جرائمه، ش�جعه 
ع�ىل التم�ادي يف سياس�اته اإلجرامية بحق اإلنس�ان واألرض 
واملقدس�ات يف فلس�طن املحتل�ة، وأفقد ش�عوب العالم الثقة 
يف نزاه�ة املجتمع ال�دويل، وكان أحد أهم األس�باب التي غذت 
اإلرهاب يف العالم. وأك�د األزهر الرشيف عىل أن عروبة القدس 
وهويتها الفلس�طينية غر قابلة للتغير أو العبث، وأن مواثيق 
األمم املتح�دة تلزم القوة املحتلة بعدم املس�اس باألوضاع عىل 
األرض وال تع�رتف بأي إجراءات تخالف ذلك. كما طالب األزهر 
عقالء العالم واملؤسس�ات الدولي�ة، ويف مقدمتها األمم املتحدة 
وجمعيتها العامة، بالتصدي لهذا األمر، باعتباره يهدد الس�لم 
واألمن الدولين، كما يطالب الدول اإلس�المية والعربية بالعمل 

الجماعي املشرتك من أجل منع صدور هذا القرار.

       بغداد / المستقبل العراقي

تصدت الدفاعات الجوية الس�ورية لعدوان إرسائييل 
بالصواري�خ عىل أحد املواقع العس�كرية بريف دمش�ق 

وأسقطت ثالثة منها.
وأف�اد مصدر س�وري مطلع ب�أن الع�دو اإلرسائييل 
قام عند الس�اعة الحادي�ة عرشة والنص�ف ليل االثنن 
باس�تهداف أح�د مواقعن�ا العس�كرية بري�ف دمش�ق 
بالصواري�خ وقام�ت دفاعاتن�ا الجوي�ة بالتص�دي لها 

وأسقطت ثالثة أهداف منها.
وكان�ت وس�ائط الدف�اع الج�وي الس�وري تصدت 
يف األول م�ن الش�هر الح�ايل العت�داء الع�دو اإلرسائييل 
بصواريخ أرض أرض عىل أحد املواقع العس�كرية بريف 

دمشق ودمرت اثنن منها.
وعمد كيان العدو اإلرسائييل خالل سنوات الحرب عىل 
س�وريا إىل مش�اركة التنظيمات اإلرهابية يف اعتداءاتها 
ضد الجيش الس�وري عرب مدها بالسالح وشن العدوان 
ضد املواقع العس�كرية بهدف رفع معنويات اإلرهابين 

املنهارة أمام رضبات الجيش.

األزهر حيذر من »العبث« بعروبة القدس 
وهويتها الفلسطينية

مقتل جنود سعوديني يف عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية

جمددًا.. الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ 
إرسائيلية بريف دمشق

         بغداد / المستقبل العراقي

م�ن املرجح أن يس�تغل الرئيس الفرنيس 
إيمانوي�ل ماك�رون زي�ارة للجزائ�ر الي�وم 
األربع�اء الستكش�اف آفاق املس�تقبل وطي 
صفحة املايض االس�تعماري، لكنه لن يصل 
إىل حد االعتذار عن أفعال بالده مثلما يطالب 

البعض.
وخلفت حرب االستقالل بن عامي 1954 
و1962، الت�ي الق�ى فيها مئ�ات اآلالف من 

الجزائرين حتفهم، ندوبا عميقة.
وتبنى الرئيس الفرنيس الس�ابق فرانسوا 
هوالند نربة تصالحية واصفا استعمار بالده 
للجزائر بأنه »وحيش وجائر« ومن املس�تبعد 

أن يزيد ماكرون عىل ذلك.
ويف ظ�ل عدم ظهور الرئي�س عبد العزيز 
بوتفليق�ة إال فيما ندر من�ذ إصابته بجلطة 
يف ع�ام 2013 فس�ركز ماك�رون عىل تغر 
األجي�ال وأهمي�ة تعزيز االقتص�اد واألمن يف 

هذا السياق.
وخ�الل زي�ارة للجزائر يف ش�باط عندما 
كان مرش�حا للرئاسة، س�بب ماكرون )39 
عاما( صدمة للكثرين يف فرنس�ا عندما قال 
إن استعمار فرنسا للجزائر الذي استمر 132 

عاما كان »جريمة ضد اإلنسانية«.
الفرنس�ية  الرئاس�ة  يف  مص�در  وق�ال 
نال�ت  قوي�ة  كلم�ات  الرئي�س  »اس�تخدم 
استحس�ان الجزائري�ن، لكن الفك�رة اليوم 
هي ط�ي الصفح�ة وبن�اء عالق�ات جديدة 
مع الجزائر« مضيفا أن الش�باب سيكونون 

محور رسالته.
وخ�الل جول�ة اس�تمرت ثالث�ة أي�ام يف 
أفريقيا األسبوع املايض تطرق ماكرون مرة 

أخرى إىل املايض االس�تعماري. ورغم إقراره 
بجرائ�م املس�تعمرين األوروبين فقد أش�ار 
أيضا إىل جوانب إيجابية يف تلك الفرتة وأوضح 

أنه ينبغي أال يالم جيله عىل ما حدث.

ويف ظ�ل ارتفاع معدل البطالة وانخفاض 
أس�عار النف�ط وإج�راءات التقش�ف وعدم 
اليق�ن الس�يايس فم�ن املرج�ح أن يك�ون 
الش�باب الجزائ�ري أكث�ر تقبال م�ن قدامى 

املحارب�ن لدع�وة ماك�رون للتطل�ع نح�و 
املستقبل.

وقال بير فرمرين وهو خبر يف شؤون 
شمال أفريقيا بجامعة السوربون يف باريس 

»م�ن الصعب للغاي�ة أن تك�ون لديك عالقة 
بن رشي�ك )ماكرون( ش�اب وحيوي ويريد 
التجديد ورشيك آخر )بوتفليقة( يمثل تناقضا 
صارخا«. وتحسنت العالقات االقتصادية بن 
البلدين بشكل محدود منذ 2012 حيث تحتل 
فرنس�ا اآلن املركز الثاني بعد الصن كرشيك 
تجاري رئي�يس للجزائر. ويبلغ حجم التبادل 
التجاري السنوي نحو ثمانية مليارات يورو 
مقارن�ة م�ع 6.36 مليار يورو قبل خمس�ة 
أع�وام. ويحصل أكثر م�ن 400 ألف جزائري 
عىل تأش�رات دخول لفرنسا سنويا أي مثيل 

العدد تقريبا يف 2012.
وق�ال س�ليمان خليف�ة )25 عاما( وهو 
مهندس يف رشكة حكومية »إذا سهل ماكرون 
إجراءات الحصول عىل تأشرة فسيكون هذا 
أمرا رائعا بالنسبة يل. أما فيما يتعلق للتاريخ 

فأنا حقا ال أكرتث«.
وزاد الرصاع السيايس حول بوتفليقة مع 
تدهور صحته األمر الذي أثار تساؤالت بشأن 
املرحلة االنتقالي�ة إذا تنحى عن منصبه قبل 

انتهاء فرتة واليته يف 2019.
ويف ظ�ل وج�ود أكثر م�ن أربع�ة مالين 
ش�خص من أصل جزائري يف فرنسا فإن أي 
اضط�راب عرب البحر املتوس�ط س�تكون له 

تداعيات عىل باريس.
وقال دبلومايس فرنيس »الجزائر قد تكون 
أك�رب اختبار للسياس�ة الخارجية بالنس�بة 
لبوتفليق�ة  الصحي�ة  الحال�ة  ملاك�رون ألن 
مصدر قلق وما قد يحدث بعدها س�تكون له 

تداعيات كربى بالنسبة لنا«.
وس�تكون زي�ارة »الصداق�ة« التي يقوم 
ماك�رون والت�ي تغ�ر تصنيفها م�ن زيارة 
دولة، فرصة أيض�ا لتهدئة بعض الغضب يف 

الجزائ�ر بعد أن س�افر أوال إىل املغرب خصم 
الجزائ�ر الل�دود يف وق�ت س�ابق ه�ذا العام 
وهو خط أحمر بالنس�بة لزعماء فرنس�ين 
س�ابقن. ويأمل كث�رون أن يتخذ ماكرون 

خطوة إضافية فيما يتعلق باملايض.
وق�ال األخ�ر اإلبراهيم�ي الدبلومايس 
املتقاعد وأحد األصدق�اء املقربن لبوتفليقة 
)80 عام�ا( »م�ن ح�ق الجزائ�ر أال تطال�ب 
فق�ط باعتذار رس�مي من فرنس�ا بل يجب 
أن تك�ون هن�اك محاكمة تاريخية لفرنس�ا 

االستعمارية«.
وينتم�ي اإلبراهيم�ي، مث�ل بوتفليقة إىل 
جيل قدامى املحارب�ن الذين خاضوا معارك 
ضد االحتالل الفرن�يس وبن هذا الجيل الذي 
ينظ�ر إىل ماك�رون باعتب�اره فرصة أخرة 
للتاري�خ لتذك�ر بوتفليقة باعتب�اره الرجل 

الذي انتزع اعتذارا رسميا.
لك�ن القضي�ة ال ت�زال تمثل حساس�ية 
يف فرنس�ا وتس�ببت ترصيح�ات ماكرون يف 
ش�باط يف تراجع مس�تويات التأييد الشعبي 
له يف استطالعات الرأي كما أثارت غضبا عرب 
قطاع�ات مختلفة م�ن املجتم�ع األمر الذي 

أجربه عىل توضيح موقفه.
ويف ظل ع�دم تغر األجيال بعد يف الجزائر 
فإن ماكرون يحتاج اآلن ألن تساعده الجزائر 
عىل حل األزمة يف ليبيا ومنع املتش�ددين من 
تأجي�ج املش�اكل يف منطقة الس�احل حيث 
يجوب نحو أربعة آالف جندي فرنيس املنطقة 

قرب الحدود الجزائرية.
وق�ال دبلوم�ايس فرن�يس كب�ر »كل ما 
يري�ده الجزائري�ون ه�و أن تخرج فرنس�ا 
وق�وة برخان )الفرنس�ية( من م�ايل وتبتعد 

عن حدودها«.

       بغداد / المستقبل العراقي

املركزي�ة  االس�تخبارات  وكال�ة  مدي�ر  أك�د 
األمريكية مايك بومبيو أن التنسيق االستخباراتي 
ب�ن الس�عودية وإرسائي�ل يف مج�ال م�ا س�ماه 
»محارب�ة اإلره�اب« لم يع�د فك�رة أو اقرتاحا بل 
بات أم�را واقع�ا، عىل ح�د زعمه. وق�ال بومبيو، 
أثن�اء مش�اركته يف منتدى ريغان الس�نوي للدفاع 

)الس�عوديون(  أنه�م  كاليفورني�ا: »ش�اهدت  يف 
يعمل�ون م�ع اإلرسائيلين يف التص�دي لإلرهاب يف 
الرشق األوس�ط، ويبدو أن�ه بالقدر ال�ذي يمكننا 
االس�تمرار يف تطوير هذه العالقات والعمل معها، 
ستكون دول الخليج والرشق األوسط عموما أكثر 
أمن�ا«. تجدر اإلش�ارة إىل أن ذلك ج�اء عىل خلفية 
ترصيح�ات أدىل به�ا يف اآلون�ة األخ�رة ع�دد من 
املس�ؤولن اإلرسائيلين، بمن فيه�م وزير الطاقة 

يوفال ستينيتز، بشأن وجود اتصاالت غر رسمية 
بن تل أبيب والرياض. وتس�عى الس�عودية تعزيز 
عالقتها مع إرسائيل عدو االمة االسالمية والعربية، 
لالطاح�ة بنظام الحكم يف س�وريا ومحاربة حزب 
الله ومواجهة جمهورية ايران االسالمية. وفشلت 
السعودية يف س�وريا والعراق، كما انها اخفقت يف 
تحقيق االهداف التي اعلنتها يف حربها الظاملة ضد 

الشعب اليمني .

       بغداد / المستقبل العراقي

لق�ي عدد م�ن الجن�ود الس�عودين مرصعهم 
وأصي�ب آخ�رون يف عملي�ات عس�كرية للجي�ش 
واللج�ان الش�عبية. وأكد مصدر عس�كري لوكالة 
األنباء اليمنية )سبأ( قنص أربعة جنود سعودين 
يف قرية قوى بجيزان، فيما تم تدمر طقم عسكري 
محم�ل بالجنود الس�عودين يف منطقة واقعة بن 

موقع القرن وقرية قوى بصاروخ موجه .
وأوض�ح املص�در أن مدفعية الجي�ش واللجان 
الش�عبية اس�تهدفت مواقع الجنود السعودين يف 
الك�رس والبيت األبيض وقرية ق�وى بجيزان، كما 
اس�تهدفت تجمع�ات الجيش الس�عودي يف موقع 
عباس�ة بنجران وتم إعطاب آلية عس�كرية تحمل 
مع�دل 23 قبالة منف�ذ الخراء. وأش�ار املصدر 
الجن�ود  إىل س�قوط قت�ىل وجرح�ى يف صف�وف 

الس�عودين ومس�لحن تابعن لهم خ�الل تصدي 
الجي�ش واللج�ان لزح�ف واس�ع لهم ع�ىل موقع 
الشبكة رافقه غطاء جوي مكثف . ويف مأرب لقي 
القيادي يف الجماعات املسلحة محمد الحلحيل قائد 
كتيب�ة صقر3 مرصعه مع خمس�ة من مرافقيه ، 
وجرح أربعة آخرين يف استهداف آليتهم العسكرية 
يف مديري�ة رصواح بص�اروخ موج�ه ، وتم قنص 
أربعة آخرين يف مناطق متفرقة باملديرية نفسها.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1568( االربعاء  6  كانون االول  2017 اعالنات5

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان / شعبة 
االم�اك  ذي الع�دد )21841( يف 2017/11/21 (   تعلن 
لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري 
االم�اك املدرج�ة مواصفاته�ا يف القائم�ة املرفق�ة طيا 
والعائدة اىل مديرية بلدية العدل والبالغ عددها )48( ملك 
والت�ي تبدء بالتسلس�ل رقم )1( )حان�وت رقم 50/1 ( 
وتنتهي بالتسلسل  رقم )48( )حانوت / 1041(  استنادا 
لقان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدول�ة املرقم )21( لس�نة 
2013. فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجن�ة وخال مدة 
ثاثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان مستصحبا 
معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة 
وس�تجري املزايدة خال الدوام الرسمي من اليوم االخري 
من م�دة االعان ويكون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية 
بلدية العدل ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش 

واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

- بكمية )150( طن   R162/D الرمزي  2017/38 م/د جتهيز سلك حناسي قياس )2.5( ملم  بالرقم 
واملستخدم يف انتاج حمولة 250/11  ملعمل التوزيع  

)معلنة للمرة االوىل (
تاريخ الغلق ) 2018/1/16(

يرس )وزارة الصناع�ة واملعادن/رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخربة لتقديم عطاءاتهم  بموجب الوثائق القياسية للمادة مع ماحظة ماياتي:

1 -عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة 
دياىل العامة ( وعرب الربيد االلكرتوني ) www.dialacompany.com( وخال ايام الدوام الرسمي 
من االحد اىل الخميس من الس�اعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر 

مساءا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع ماحظة ماييل :
أ- مبل�غ التخمني االجمايل لكلف التصنيع للمناقصة هي )360000 دوالر( )ثاثمائة وس�تون 
  LME الف دينار( عىل اس�اس ان كلفة التصنيع هي ) 2400  دوالر /طن(  يضاف اليه س�عر

للنحاس ليوم فتح العطاء لغرض احتساب املبلغ االجمايل للعطاء واصل مخازن الرشكة 
ب- مق�دار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو ) 27346.5( دوالر )فقط  س�بعة وعرشون 

الف وثاثمائة وستة واربعون دوالر وخمسون سنت فقط( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 200000( دينار عراقي ) فقط مائتان الف دينار 
الغريها( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق  فقط 

دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-ع�ىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نم�وذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الراب�ع ) نماذج 
العطاء ( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما 

ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*ماحظة : 

 1تعف�ى الرشكات االجنبي�ة الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او وكيل تجاري 
مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة

2 - متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 
3 - يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد 
–قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ 
غلق املناقصة يف 2018/1/16 وان العطاءات  املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العنوان  االتي ) مقر رشكتنا /

غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة التاسعة صباحا ليوم 2018/1/17 ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب 

موعد الغلق.

زيد شاكر نارص
معاون املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

مجمع دار القضاء يف االعظمية
محكمة بداءة االعظمية 

العدد :1/استماك/2017
التاريخ: 2017/11/29

اىل / املس�تملك منه محمد عطا محمد نافع والش�خص الثالث بجانبه 
نوال محمد لطيف

اعالن
قررت ه�ذه املحكمة وبق�رار الحكم الص�ادر بالدعوى االس�تماكية 
املرقم�ة اعاه واملؤرخ 2017/11/23 بنزع ملكية مس�احة  مقدارها 
351م2 م�ن ارض العقار 3م23 س�بع اب�كار منكم وم�ن باقي ماك 
العقار اعاه وتس�جيلها ملكا رصفا باس�م  املس�تملك ام�ني بغداد / 
اضاف�ة لوظيفته ويف حال عدم قيامكم بالطعن وفقا للطرق القانونية 

بقرار الحكم املذكور سوف يكتسب الدرجة القطعية

اخطار 
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل / 

املنطقة الثانية 
إىل / املتهم اله�ارب ) ن . ع احمد عدنان 
محمد خضري ( الساكن / صاح الدين – 

قضاء تكريت 
اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
خال م�دة ) 30 ( يوما من تاريخ نرشه 
اذا كنت داخ�ل العراق او خارجه لاجابة 
عن الجريمة املس�ندة اليك وفق املادة ) 4 
/ م�ن قانون مكافح�ة االرهاب ( واملادة 
) 35 ق . ع . د ( وبعكس�ه س�وف تتخ�ذ 
االجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك 
اح�كام امل�ادة ) 69 ( ق . أ . د املتضمن�ة 

ماييل :
املق�ررة  بالعقوب�ة  علي�ك  الحك�م   –  1

لجريمتك .
2 – اعطاء املوظفني العموميني صاحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت .
3 – ال�زام املواطن�ني باالخب�ار عن محل 

اختفائك .
4 – حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 

.
اللواء الحقوقي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 1075 / 2017 

اىل املنفذ عليه ) كريم ذياب برياوي ( 
لق�د تحقق لهذه املديرية من خال رشح 
القائ�م بالتبلي�غ بموج�ب كت�اب مركز 
رشطة الصويرة / الحي العس�كري رقم 
8520 يف 28 / 11 / 2017 واشعار املختار 
ملنطقة حي العسكري بانك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ علي�ه 
واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعان�ا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ الصوي�رة خ�ال خمس�ة ع�رش 
يوم�ا تبدا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامات التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .

املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

اوصاف املحرر : 
عق�د زواج املرق�م 895 / 2012 يف 10 / 

2012 / 6

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة 
العدد 1975 

اىل / املدعى عليه ) مشعان محمد مطر ( 
املوضوع / تبليغ بالحضور 

اقام�ت املدعي�ة ) خديجة عبد الق�ادر فياض 
( الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 1975 / ش / 
2017 ع�ىل املدع�ى علي�ه ) مش�عان محم�د 
مط�ر ( وال�ذي تطلب فيه�ا ) التفريق للرضر 
( بينه�ا وب�ني املدع�ى عليه اع�اه وحيث قد 
تاييد للمحكمة م�ن رشح القائم بالتبليغ من 
ان املدع�ى عليه املذكور مجهول محل االقامة 
ومرتحل اىل جهة مجهولة – عليه قررت هذه 
املحكمة بتبليغ املدعى عليه ) مش�عان محمد 
مط�ر ( يف صحيفتني محليت�ني للحضور امام 
هذه املحكمة يف يوم موعد املرافعة 18 / 12 / 
2017 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضوره س�يتم اجراء املرافع�ة غيابيا وعلنا 

وفق القانون . مع التقدير 
القايض
هيثم عبد املطلب

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 373 /2017  
إعان

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوت حص�ة املدين يف 
العقار املرق�م 792/3م38 الخاجيه الواقع يف 
الك�وت / حي الخلي�ج العائ�د للمدين برشى 
جعف�ر عب�اس املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن 
ري�اض منش�د وادي البالغ خمس�ون مليون 
دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�ال مدة ثاث�ون  يوما تب�دءا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه  / ك�وت / ح�ي الخليج 
792/3 م38 الخاجيه  

2- جنس�ة ونوعه / بستان يسقى بالواسطة 
/ ملك رصف 

3- حدوده واوصافه / القطعه بصورة عامه 
مش�يد عليها دور س�كنيه مع وجود عدد من 
النخي�ل واما القطعه موضوع الحجز مش�يد 
عليها دار س�كن هيكل مس�قف بالكونكريت 

املسلح طابق واحد
4- الشاغل الرشكاء  

5- املس�احه / 5دونم املساحه الكليه علما ان 
حصه املدينه 230م2 

6- القيم�ة املقدرة / خمس�ون ملي�ون دينار 
للس�هام املباع�ه م�ن حص�ه املدين�ه البالغه 

957سهم وتعادل 230 م2
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت

العدد  4116/ش /2017
اىل املدعى عليه / عادل محمد كاظم

أقام�ت املدعي�ة س�ندس رحي�م عل�وان 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة أع�اه والتي 
تطل�ب فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة والحكم 
بنفق�ة مس�تمرة لها ولطفلها ) س�يف ( 
وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب إش�عار 
مخت�ار منطق�ة الزهراء حي العس�كري 
رشط�ة  مرك��ز  بكت�اب  واملرف�ق  االوىل 
الخل�ود بالع�دد 16711يف 2017/11/29 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
رس�ميتني للحضور إم�ام ه�ذه املحكمة 
الس�اعة تاس�عة  بتاريخ 2017/12/10 
صباحا وعن�د عدم حض�ورك أومن ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون  
القايض 
صابر جماغ سلمان

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�اح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 649 / ش / 2017 
اعان

إىل املدع�ى عليه / صب�اح مهدي خزعل – 
مجهول محل االقامة 

اقامت املدعية كريمة مصلح هدو الدعوى 
املرقم�ة 649 / ش / 2017 والت�ي تطلب 
فيها التفريق القضائي للهجر وملجهولية 
محل اقامتك ق�ررت هذه املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني وق�د ت�م تحدي�د 
ي�وم 17 / 12 / 2017 موع�دا للمرافع�ة 
بالدعوى اع�اه وعليك الحض�ور باملوعد 
اعاه ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

وفق االصول .
القايض
عيل منديل خريبط

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد :7077/ش2017/4
التاريخ: 2017/12/4

اعان
اىل / املدع�ى علي�ه /قاس�م محمد نوري 

عبد االمري
ع�يل(  حس�ني  )زين�ب  املدعي�ه  اقام�ت 
الدعوى بالع�دد 7077/ش2017/4 امام 
هذه املحكمة وموضوعه�ا تفريق للهجر 
وملجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي 
العسكري /النجف قررت املحكمة تبليغك 
بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة اعانا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
وعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم 
2017/12/17 الس�اعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة  ع�دم  حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
طال سلمان مهدي

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري 

مديري�ة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 
الثانية

العدد : 5317
التاريخ 2017/4/9

اعان
البيان�ات الخاص�ة بالعائدية يف الس�جل 

االسايس 

تنفيذا الح�كام املادة )1( من املادة )50( 
مك�رره من قان�ون التس�جيل العقاري 
رقم )1971( املعدل فقد تقرر االعان عن 
مب�ارشة التس�جيل باجراءات التس�جيل 
املج�دد للعق�ارات املبين�ة اع�اه وف�ق 
اح�كام امل�ادة )3( م�ن امل�ادة )45( من 
القان�ون املذكور فعىل م�ن يدعي امللكية  
او اي حقوق عقاري�ة  يف هذه العقارات 
املذكورة اعاه تقديم ما لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خ�ال ثاث�ني يوما من 
تاريخ النرش االع�ان والحضور يف موقع 
العقار الس�اعة العارشة من صباح اليوم 
الت�ايل النتهاء م�دة االعان وذل�ك الثبات 
ادعائه بمختلف وسائل االثبات عند اجراء 
الكشف املوقعي عىل العقار من قبل لجنة 
تثبيت امللكي�ة وبحضور املجاورين الذين 

تقرر اللجنة حضورهم
القايض

عبد الكريم جهادي خرض 
مدير التس�جيل العقاري الثانية بالنجف 
االرشف

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة 
رقم االضبارة : 2017/806

التاريخ 2017/12/4 
اىل / املنفذ عليه / عامر موىس سعيد

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خال 
اشعار املختار جاس�م محمد حلو املرفق 
باالضب�ارة  ان�ك مجه�ول مح�ل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 
) 27( م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعانا بالحضور يف مديرية تنفيذ الرميثة 
خال خمس�ة عرش يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش ملب�ارشة املعامات التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
منفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض

اوصاف املحرر :
القرار القضائ�ي املرقم 703/ش/2017 
يف 2017/10/10 واملتضمن تأدية املدانة 
نداء صاحب حبيب نفقة ماضية مقدارها 
250000 مائتان وخمس�ون ال�ف دينار 
اضافة للنفقة املستمرة البالغة 300000 
ثاثمائ�ة الف دينار ش�هريا باالضافة اىل 
مهر املؤجل البال�غ 10,000,000 عرشة 

مايني دينار 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة  بداءة النجف

العدد : 3515/ب/2017
التاريخ 2017/12/5

اىل / املدع�ى عليه )نجم عبد ابراهيم 
الجنابي( 

اق�ام علي�ك املدع�ي حي�در غ�راوي 
عب�د الل�ه الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
اع�اه وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م 
بالزام�ك بدف�ع مبلغ  ع�رشة مايني 
دين�ار بموجب الكمبيال�ة املؤرخة يف 
مجهولي�ة  ولثب�وت    2015/8/31
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ 
القضائ�ي واش�عارات مخات�ري حي 
ميس�ان علي�ه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعانا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املصادف 
يف ي�وم 2017/12/11 وعن�د ع�دم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 6354/ش2017/4
التاريخ:  2017/12/3

اعان 
محم�د  رسور   / علي�ه   املدع�ى  اىل 

محسن
اق�ام املدع�ي ) ع�يل حام�د جي�اد( 
بالع�دد 6354/ش2017/4  الدعوى 
املحكم�ة وموضوعه�ا  ام�ام ه�ذه 
قطع نفق�ة عن الزوج�ة وملجهولية 
محل اقامتكم وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار حي الجمعية 
/ املن�اذرة ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بخصوص الدع�وى وبموعد املرافعة 
اعانا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعليك الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم 
املوافق يوم 2017/12/14 الس�اعة 
ع�دم  حال�ة  ويف  صباح�ا  التاس�عة 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
طال سلمان  مهدي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 3793/ش2017/5
التاريخ: 2017/12/3

اعان 
املدع�ى عليه�ا / رب�اب عب�د   / اىل 

الزهره نارص
بتاري�خ 2017/6/21 اصدرت هذه 
/3793 بالع�دد  قراره�ا  املحكم�ة 

ه�ذه  م�ن  الص�ادره  ش2017/5 
املحكم�ة وال�ذي يتضم�ن تصدي�ق 
الط�اق الرجعي م�ن املدعي )صادق 
جعف�ر عب�د الحمي�د(  غيابيا بحقك 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار حي 
الحنان�ة/ النج�ف ق�ررت املحكم�ة 
تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض 
امل�دة  خ�ال  الغياب�ي  الق�رار  ع�ىل 
القانونية وبعكس�ه يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض
عامر طعمة الحار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 5847

التاريخ 2017/10/3
اعان

تسجيل عقار مجدد
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاريخ 2016/2/24 لتس�جيل تمام 
العقار املرقم )191(  محلة )البلوش( 
يف الكوفة اىل طالب التس�جيل املجدد 
)ع�ادل عب�د جابر( تس�جيله مجددا 
باس�مه بصفة املالك والحائزة للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة 
املذك�ورة ل�ه تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قان�ون التس�جيل العق�اري 
)43( لس�نة 1971 قررن�ا اعان هذا 
الطل�ب فع�ىل كل من يدع�ي بوجود 
عاق�ة او حق�وق معين�ة ع�ىل هذا 
العقار تقديم م�ا لديه من بيانات اىل 
هذه الدائرة خال م�دة ثاثون يوما 
اعتب�ارا م�ن الي�وم التايل لن�رش هذا 
االع�ان وكذل�ك الحض�ور اىل موقع 
العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النته�اء م�دة هذا 
االعان وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا 
يف الكش�ف ال�ذي س�يجري يف الي�وم 

املذكور لهذا الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

تنويه
ورد يف اعان مديري�ة االحوال املدنية 
والجوازات واالقام�ة ملحافظة املثنى 
املنش�ور يف جريدة املستقبل العراقي 
 2017/11/26 يف   1561 بالع�دد 
الخ�اص  باملواط�ن ) حس�ن س�الم 
محم�د( اس�م الج�د )محم�د( خطأ 
والصحيح هو )محم�ود( لذا اقتى 

التنويه 

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م 669024 
الص�ادر م�ن بلدي�ة النج�ف بتاريخ 
2017/10/24 باس�م املواطن )نادر 
كري�م كاظم( ع�ىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة 
311472/216 والصادرة من اعدادية 
العام�ة  /املديري�ة  للبن�ني  االب�راج 
االرشف  النج�ف  محافظ�ة  لرتبي�ة 
واملعنون�ة    2010/11/29 بتاري�خ 
اىل الجامع�ة املس�تنرصية /الرتبي�ة 
االساس�ية بأسم ) حسني عيل غوييل 
لفته (فعىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة 
213006/8 والص�ادرة م�ن اعدادية 
االبراج للبنني /املديرية العامة لرتبية 
بتاري�خ  النج�ف االرشف  محافظ�ة 
/كلي�ة  اىل  واملعنون�ة   2010/9/5
الرشطة / ج/ بغداد بأس�م )حس�ني 
ع�يل غوي�يل لفت�ه(  فعىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية
فق�دت مني الهوية املرقمة 399618 
باسم )سعد عيل كاظم( الصادرة من 
وزارة العدل دائرة االصاح العراقية /

سجن السماوة املركزي فعىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان استمارة 
فق�دت مني اس�تمارة تجهيز الوقود 
الكاز الصادر من هيأة توزيع الفرات 
االوس�ط /فرع املثنى / باسم )وعري 
رب�ح ج�رب( فع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من 
الجامعة اإلسامية قسم / اللغة 
اإلنكليزية املرحلة الثانية بأس�م 
الطال�ب  ) عب�اس طال�ب عب�د 
اله�ادي ( ع�ىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار 

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب )محمد 
عيل حمزة( الص�ادرة من املعهد 
التنقي � البرصة قسم الكهرباء 
فرع القوى فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
حكوم�ي  قب�ض  وص�ل  فق�د 
الب�رصة  بلدي�ة  م�ن  امان�ات 
وم�ؤرخ   457680(( املرق�م 
ومبلغ�ه   2014/5/21 يف 
1,260,000 باسم )مهند خضري 
صال�ح( فعىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
حكوم�ي  قب�ض  وص�ل  فق�د 
الب�رصة  بلدي�ة  م�ن  امان�ات 
يف  وم�ؤرخ   457681(( املرق�م 
)مهن�د  باس�م    2014/5/21
خضري صال�ح( فعىل م�ن يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من املعهد 
التقني قسم صناعات كيمياوية 
باسم )عيل رائد خليل(  فعىل من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

شط العرب
العدد : 513/ش/2017
التاريخ: 2017/12/5

اعان
اىل / املدعى عليه / هيثم محمد 

عبد الله / عراقي الجنسية 
اقام�ت املدعي�ة ضمي�اء ام�ني 
نارص الدع�وى الرشعية املرقمه 
اعاه والتي يطلب فيها تصديق 
زواجه�ا من�ه وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك  تق�رر تبليغ�ك اعان�ا 
بصحيفتني محليت�ني ويوميتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
املواف�ق  املرافع�ة  موع�د  يف 
2017/12/17 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال  من ينوب عنك قانونا 
املرافعة بحقك غيابيا  س�تجري 

وعلنا 
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة  محكمة استئناف دياىل 

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

منديل 
العدد : 159/ش/2017
التاريخ: 2017/12/4

اعان 
املدعى عليه/ نجم كاظم نجم /

مجهولة االقامة
تبليغ 

 2017/11/27 بتاري�خ 
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها 
بالدع�وى املرقمة اعاه تتضمن 
الحك�م بتاييد حضان�ة االطفال 
القارصين كل م�ن عبد الرحمن 
وتنسيم وطيبة لوالدتهم املدعية 
كونه�م  ت�اوه  م�وىس  مري�م 
بحضانتها قرارا قابا لاعرتاض 
والتمييز وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني  
ومن حقك االعرتاض عىل القرار 
املذك�ور او تمييزه ضم�ن املدة 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض
عدي نجم جمعه

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد 
)زي�ن العابدين جاس�م محمد( 
ال�ذي يطال�ب فيه تبدي�ل اللقب 
م�ن )الديداوي( اىل ) الش�مري( 
من لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�ال م�دى اقصاه�ا 
خمس�ة ع�رش يوم�ا وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من 
قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء
مهدي نعمة الوائيل

مدير االح�وال املدنية والجوازات 
واالقامة العامة

رقم ت
العقار

اسم 
المحلة

جنس 
العقار

بيانات 
المالحظاتالعقار

رقم دكانبراق1696
االبواب

اسم طالب 
التسجيل

278/39
سمير باقر 

جعفر 
راضي

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس 
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

العدد: 410 اعالن
التاريخ: 28/ 11/ 2017

قائمة تقدير امالك بلدية العدل وفق القانون رقم )21( لسنة 2013
بلد التقدير الحاليبدل االيجار السنوي السابقمدة االيجارالمساحةرقم الملك وموقعهنوع الملك ت
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تنويه



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بالتع�اون م�ع مديري�ة الدف�اع املدن�ي 
وارشاف مب�ارش م�ن قب�ل مدي�ر ع�ام 
الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية 
م�ران فري�د وبحضور كل م�ن معاون 
مدير عام الرشكة صادق فالح وممثلني 
ع�ن تش�كيالت وزارة النقل م�ن املوانئ 
والس�كك والبحري والوفود واملسافرين 
والط�ران املدن�ي، تم تنفيذ ممارس�ات 
وتماري�ن عملية يف مق�ر الرشكة داخل 
مط�ار بغداد الدويل عىل ح�االت الحرائق 

والحوادث املفتعلة ».
حي�ث ق�ام فري�ق الدفاع املدن�ي برشح 
وتوضيح كيفية تعامل املوظفني مع تلك 

الحاالت بشكل عميل ».
من جانبه شدد مدير عام الرشكة مران 
فري�د ع�ىل »اهمي�ة ه�ذه املمارس�ات 
ورضورة تنفيذها بشكل مستمرالسيما 
وانه�ا تعط�ي تص�ور كام�ل مل�الكات 
الرشك�ة عنها لتاليف الوق�وع يف االخطاء 
اثناء حدوث اي نوع من تلك الحوادث ».

 واوعز فريد للجه�ات املعنية يف الرشكة 
جمي�ع  ع�ن  مفص�ل  تقري�ر  بأع�داد 
االحتياجات الرضورية للسالمة السيما 
قري�ب  وق�ت  يف  اج�رت  الرشك�ة  وان 
ممارسة مش�ابهة وتم االستفادة منها 
يف فح�ص منظومات الحرائ�ق ومعرفة 
قابلي�ات ومه�ارات االم�ن الصناعي يف 

الرشكة« .
من جانب آخر ش�اركت سلطة الطران 
املدن�ي العراق�ي بمؤتم�ر االي�كان لعام 
2017 والذي بدأت فعالياته اليوم االثنني 

يف دولة رسيالنكا«. 
وق�ال مدي�ر النقل الجوي ع�يل الرشقي 

ان�ه »بدع�م وزي�ر النقل كاظ�م فنجان 
الحمام�ي وارشاف مدي�ر ع�ام س�لطة 

الطران املدن�ي عباس عمران ش�اركنا 
بع�ض  وقدمن�ا  املؤتم�ر  بفعالي�ات 

املقرتحات التي اخذت بنظ�ر االعتبار«. 
واضاف ان »وفد س�لطة الطران املدني 

اخ�ذ عىل عاتقه اس�تثمار اجواء املؤتمر 
إلج�راء املفاوضات مع ع�دد من البلدان 

لتوقيع وعقد االتفاقيات التي تعمل عىل 
تطوير خدمات النقل الجوي العراقي«.

وع�ىل صعي�د منفص�ل »تمكن�ت ف�رق 
الرشك�ة العامة لس�كك حدي�د العراق - 
شعبة سكك ام قرص ، من نقل الحاويات 
املعد نقلها بالش�احنات التخصصية من 
مين�اء ام ق�رص اىل كم�ارك الش�الجية 
م�ن نقل 221 حاوي�ة«. وقال مدير عام 
الرشكة س�الم ج�ر »يأتي ذل�ك االنجاز 
بتظافر جهود الجميع يف البرصة وقسم 
النق�ل والتش�غيل والس�يطرة املركزي�ة 
وال�ذي س�اعد من ص�ول تل�ك البضائع 
برسع�ة وام�ان ناهيك عن اج�ور النقل 

بالسكك منافسة مع القطاع الخاص. 
واضاف ان »الس�كك الحديد ناقل وطني 
ويتمتع بكافة مزايا النقل كون الرشكة 

بنق�ل  العريق�ة  املؤسس�ات  تع�د م�ن 
البضائع واملسافرين المتالكها أساطيل 
من ش�احنات النق�ل التخصصية والذي 
كان للس�كك دور فاع�ل بدعم االقتصاد 
العراق�ي ورفد خزينة الدول�ة بالفائض 
امل�ايل اث�ر وف�رة املنق�والت م�ن امليناء 
اىل عم�وم املحافظ�ات والقن�اة الجافة 
ع�ر قط�ارات الس�كك الن املؤسس�ات 
الحكومية ) الزراعة والصناعة والتجارة 
والنف�ط والدف�اع ( كانت س�ابقا تنقل 
معداته�ا ومواده�ا بش�احنات الس�كك 
واعت�ذرت من ال�رشكات الرابح�ة واما 
اليوم تبحث عن اكثر املنافذ التس�ويقية 
يف تعظي�م موارده�ا املالي�ة بالنقل عر 
قط�ارات الس�كك املمت�دة ش�بكاتها يف 

عموم محافظات العراق .

اخلطوط اجلوية تنفذ »متارين عملية« حلاالت احلرائق واحلوادث املفتعلة.. والطريان املدين تشارك يف مؤمتر االيكان
السكك احلديد تنقل »221« حاوية من ميناء ام قصر اىل كمارك الشاجلية
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الكهرباء: ازدياد قيمة 
الفواتري 30% وجباياتنا 
السنوية 600 مليون دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

تس�ديد  إن  الكهرب�اء،  وزارة  قال�ت 
فوات�ر الطاق�ة الكهربائي�ة من قبل 
املستفيدين منها سواء كانوا مواطنني 
ارتف�ع ع�ن  تجاري�ة  او مؤسس�ات 

االعوام املاضية اىل %30.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة مصعب 
امل�درس إن »تس�ديد فوات�ر الطاق�ة 
الكهربائية هذا الع�ام بلغ بنحو %30 
وهو ارتفاع عن االعوام السابقة الذي 

لم يتجاوز ال�%12«.
واوض�ح امل�درس ان »س�بب ارتف�اع 
تس�ديد فوات�ر الطاق�ة الكهربائي�ة 
ج�اء بعد تش�ديد االج�راءات من قبل 
دوائ�ر الطاقة الكهربائي�ة، والتي يتم 
م�ن خاللها توجي�ه ان�ذار للمتلكئني 
بالتس�ديد، وبعده�ا يتم قط�ع التيار 

الكهربائي«.
واش�ار امل�درس اىل انه »لغاي�ة االن ال 
تتج�اوز جبايات الطاق�ة الكهربائية 
برفد موازنة الدولة االتحادية س�نويا 

ال�600 مليون دوالر«.
وش�هدت املحافظ�ات الجنوبية خالل 
االي�ام املايض تظاهرات حاش�دة ضد 
مرشوع خصخصة الكهرباء املطروح 
حاليا من قبل الحكومة، وقد تراجعت 
عن�ه محافظ�ة ذي ق�ار بع�د ضغط 
ش�عبي واصابات بصف�وف محتجني 

من أبناء املحافظة.

النقل اخلاص تعلن انطالق املرحلة 
الثالثة ملرشوع النقل اجلامعي

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص ، عن انطالق املرحلة الثالثة ملرشوع 
النقل الجماعي للسيارات بني العاصمة بغداد واملحافظات العراقية«.

وق�ال مدير عام الرشكة قيس املي�ايل يف بيان العالم الوزارة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »املرشوع تم تنفيذه قبل أش�هر بنجاح ت�ام ، مبينا: ان واردات 
الرشكة ارتفعت اىل خمس�ة مليارات ونصف املليار ش�هريا بعد ان كانت ثالث 

مليارات فقط«.
واكد امليايل ان »الرشكة بدأت بتنفيذ املرحلة الثالثة من مرشوع النقل الجماعي 
، مش�را اىل: ان ه�ذه املرحل�ة تتضم�ن دخول وخ�روج املركب�ات عن طريق 

البوابات الذكية املوجودة يف املرائب املنترشة يف العاصمة بغداد واملحافظات .

التجارة تبحث مع اجلانب االمريكي تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين

التخطيط ترصد »3« مليارات ونصف لدعم اخلدمات والعتبة العلوية املقدسة

حمافظ بغداد يبحث مع مسؤول إيراين آلية تنفيذ املشاريع اخلدمية يف العاصمة

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر التخطي�ط  / وزي�ر التجارة 
وكالة سلمان الجمييل ان »جميع العقود 
الت�ي ترمها وزارة التجارة مع الرشكات 
االجنبي�ة والخاصة بتجهيز القمح والرز 
يج�ب ان تك�ون مطابق�ة للمواصف�ات 
العراقي�ة الت�ي اليمك�ن تجاوزه�ا باي 
ان  إىل  باالضاف�ة   ، االح�وال  م�ن  ح�ال 
اس�عار الرشاء تخضع للبورصة العاملية 
والرتكيبة السعرية ملادتي القمح والرز«.

ج�اء ذل�ك خ�الل لق�اء الوزي�ر الجمييل 
بالوزي�ر املف�وض للش�ؤون االقتصادية 
الري  ببغ�داد  االمريكي�ة  الس�فارة  يف 
املكتب  بي�ان اصدره  ميمونت«.واوضح 
العراقي«،  »املس�تقبل  تلقت�ه  االعالم�ي 
ان »الجمي�يل بح�ث مع ميمون�ت اليات 
واج�راءات توقيع مذكرت�ي التفاهم بني 
الجانبني العراق�ي واالمريكي الخاصتني 
باس�تراد القم�ح وال�رز م�ن  الوالي�ات 
البطاق�ة  االمريكي�ة الغ�راض  املتح�دة 
التموينية«.وبحسب البيان فان الجمييل 

اكد للمس�ؤول االمريك�ي ان »الحكومة 
العراقية ترح�ب بالتعامل  مع الرشكات 
االمريكي�ة ، ولك�ن يف اط�ار الضواب�ط 
العق�ود  بتنفي�ذ  الخاص�ة  والتعليم�ات 
الحكومية وضمن العروض التي تقدمها 
تلك ال�رشكات الت�ي تؤهلها للمنافس�ة 
م�ع ال�رشكات العاملي�ة االخ�رى، معربا 
ع�ن رغبت�ه يف ان يت�م توقي�ع مذكرات 
التفاهم املش�رتكة مع الجانب االمريكي 
التي س�تمثل تعزيزا للتعاون الثنائي بني 
البلدي�ن الس�يما يف الجان�ب االقتصادي 

والتجاري«.كما بح�ث الجانبان امكانية 
مساهمة الرشكات االمريكية يف عمليات 
اعادة االعمار واالستثمار يف العراق ».من 
جانبه ابدى مس�ؤول امللف االقتصادي يف 
السفارة االمركية يف بغداد الري ميمونت 
رغب�ة بالده يف تطوي�ر عالقاتها الثنائية 
االقتصادي�ة  الجوان�ب  يف  الع�راق  م�ع 
والتجارية، مش�ددا عىل رضورة االرساع 
يف توقيع مذكرات التفاهم املش�رتكة بني 
البلدين. مبديا استعداد بالده لتقديم كل 

انواع الدعم للعراق يف املرحلة املقبلة.

   النجف / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ النجف ل�ؤي اليارسي ع�ن »رصد وزارة 
التخطي�ط مبل�غ 3 ملي�ارات دينار ونص�ف لدعم ملف 
الخدمات يف املحافظة والبن�ى التحتية للمدينة القديمة 

ومرقد االمام عيل ) عليه السالم(«.
وق�ال الي�ارسي ان ْ»وزارة التخطي�ط رص�دت مبلغ 3 
ملي�ارات ونص�ف املليار دين�ار لدعم مل�ف الخدمات يف 
مدين�ة النجف األرشف«، مبين�ا ان »ملياري دينار منها 
مخصص�ة لتاهيل واكس�اء ش�وارع حي الوف�اء الذي 

يعان�ي م�ن نق�ص الخدم�ات، وبالخص�وص خدمات 
الطرق وبقية البنى التحتية«.

وأضاف محافظ النج�ف، ان » املبلغ املتبقي وهو مليار 
ونص�ف امللي�ار دين�ار ت�م رصده�ا اىل العتب�ة العلوية 
املقدس�ة لدعم املش�اريع املعدة لخدمة البن�ى التحتية 
للمدين�ة القديمة وتل�ك املعدة لخدمة مرق�د االمام عيل 
وزائريه«.وأوضح لؤي اليارسي ان »رصد املبالغ املعلنة 
ج�اء خالل اتص�ال تليفوني بينه وب�ني وزير التخطيط 
س�لمان الجمي�يل ال�ذي زار املدينة مؤخ�را مطلعا عىل 

واقعها الخدمي.

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

بحث محاف�ظ بغداد عط�وان العطواني 
م�ع مدي�ر مرك�ز التع�اون التكنلوجي 
واالبداع�ات ملكت�ب رئاس�ة الجمهورية 
االس�المية االيرانية عرفان مصلح »الية 

تنفيذ املشاريع الخدمية يف العاصمة«.
ان »املحاف�ظ  وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي 
خ�الل اللق�اء اطل�ع ع�ىل الي�ة تنفي�ذ 
خ�اص  للمرك�ز  اس�تثماري  م�رشوع 
بانشاء مستشفى يختص بعالج امراض 
العيون بالتنس�يق مع املحافظة ووزارة 

الصحة«.
واض�اف ان »العطوان�ي رح�ب بفك�رة 
انش�اء مثل هكذا مش�اريع يف العاصمة 

الفتقاره�ا لذلك ك�ون هن�اك العديد من 
املرىض يعانون من ام�راض العيون مما 
يضطرهم للسفر خارج البالد بسبب قلة 

االمكانيات والكوادر الطبية«.
واردف ان »انش�اء هذا املرشوع سيسهم 
يف تطوي�ر الواق�ع الصح�ي يف العاصمة 

ويحد من سفر املرىض للخارج«.
مؤك�دا ع�زم حكومت�ه ع�ىل فت�ح افاق 
التع�اون وتقديم الدعم الكامل للرشكات 

االسثمارية االيرانية يف كافة املجاالت«.
واتفق الجانبان ع�ىل عقد لقاءات اخرى 
من اجل اختيار االرض املناس�بة ووضع 
حجر االس�اس النشاء هذا املرشوع الذي 
يحت�اج اىل بيئ�ة مناس�بة وخالي�ة م�ن 

االوبئة وامللوثات.

واسط وميسان تناقشان شحة املياه

حمافظ البرصة يوجه بإجياد حلول مؤقتة 
للمتجاوزين واحلفاظ عىل مجالية املدينة

   المستقبل العراقي / الغانم

التقى محافظ واس�ط محمود عبد الرضا مال طالل وفداً من محافظة ميسان 
برئاسة املحافظ عيل دواّي وعضوية مسؤولني آخرين يف حكومة ميسان املحلية 
ملناقش�ة موضوع ش�حة املياه والرضر ال�ذي وقع عىل املحافظ�ات الجنوبية 
ومنها محافظتي واس�ط وميسان.وأكد محافظ واسط أن »أزمة املياه الحقت 
رضراً كب�راً بمزارعي واس�ط التي تمثل س�لة خبز العراق وبل�غ انتاجها من 
الحنطة أكثر من 800 ألف طن يف املوس�م املايض وكذلك املواسم السابقة، كما 
أشار اىل »وجود تجاوزات كبرة شمال محافظة واسط وخارج الحدود االدارية 
له�ا ، مش�ددا عىل »أهمية الضغط ع�ىل وزارة املوارد املائي�ة والجهات االخرى 
يف بغداد لرفع تل�ك التجاوزات«.وتقرر خالل اللقاء الذي حرضه رئيس اللجنة 
الزراعية يف مجلس واس�ط هاش�م العوادي، ونواب ومعاوني املحافظ تشكيل 
لجنة مش�رتكة من املحافظتني مع إمكانية إضاف�ة محافظة ذي قار للوقوف 
عىل حجم االطالقات الواردة وكيفية حصول كل محافظة عىل الحصة املناسبة 
م�ن دون أن يكون هن�اك رضر عىل املحافظات االخرى«.وعىل الصعيد نفس�ه 
التقى محافظ واس�ط بعددا من الفالحني يف مرشوع الحس�ينية وبحث معهم 
مسالة شحة املياه ووجه بحلها ، فيما اجرى زيارة وبصحبته محافظ ميسان 

اىل مرشوع سدة الكوت لالطالع عىل التخصيصات املائية .

    البصرة / المستقبل العراقي

وجه محافظ البرصة  أسعد عبد األمر العيداني، الجهات ذات العالقة برضورة 
إيجاد حلول مؤقت�ة ورسيعة للمتجاوزين عىل األرصفة والش�وارع«.جاء ذلك 
خ�الل اجتم�اع عق�ده » العيداني«، مع عدد م�ن كوادر بلدي�ة البرصة«.وقال 
العيداني انه »البد مللف املتجاوزين أن يجد ضالته وننتهي من حله وفقا للقانون 
وطبقا لقاعدة » الرضر وال إرضار«، وأن نعيد للمدينة ألقها من جديد  وأن يأخذ 
املواط�ن حريته بالتنقل والرتحال هنا وهناك بعيدا عن العوائق والحواجز التي 
يخلفه�ا البعض م�ن املتجاوزين«.واضاف »من هنا قررنا تخصيص مس�احة 
التزيد عن املرت الواحد لكل متجاوز،  بغية عرض منتوجاتهم وأن النكون سببا  
بقط�ع أرزاقه�م، ولك�ن يف ذات الوقت يجب أن يعلموا بأن ه�ذا هو حال مؤقتا 
ولي�س دائميا«.واوضح العيدانس ان »قادم األيام سيش�هد ح�ال جذريا لهذه 

»الظاهرة« من خالل إنشاء األسواق واملحالت يف مختلف مناطق املحافظة.

ذي قار تدعو إىل تضمني مستحقاهتا من البرتودوالر بموازنة ٢0١٨
   ذي قار / المستقبل العراقي

دعا محاف�ظ ذي قار يحيى النارصي، 
واعضاءالرمل�ان  املركزي�ة  الحكوم�ة 
وتضم�ني  املحافظ�ة  النص�اف 
مس�تحقاتها بالب�رتو دوالر واملتعطلة 
من�ذ س�نوات ضم�ن موازن�ة 2018، 
مؤكدا عىل »اهميته�ا للتقليل من اثار 
االزمة االقتصادية عىل واقع الخدمات 

املقدمة للمواطنني  ».
 وقال النارصي يف بيان ملكتبه االعالمي 
تلقته »املس�تقبل العراقي«،  »نطالب 

الحكوم�ة املركزي�ة واعض�اء الرملان 
وخصوصا ممثيل املحافظات النفطية 
موازن�ة  رصف  بع�دم  ظلم�ت  الت�ي 
البرتو دوالر بتوحي�د موقفهم والعمل 
عىل اقرار مس�تحقاتها ضمن موازنة 

.»2018
وبني ان »ذي قار لديها أموال برت�ودوالر 
مجمدة منذ ٤سنوات ولم تستلم منها 
اي مبل�غ ٬ ودون اي ب�ادرة حقيقي�ة 
م�ن الحكوم�ة املركزي�ة لرصفه�ا او 
تصنيفه�ا ع�ىل االق�ل ضم�ن الديون 
رسيع�ة التموي�ل م�ن قب�ل الحكومة 

املركزية ». واضاف«يجب إيجاد حلول 
ومعالجات حقيقية لديون املحافظات 
والس�عي لتجاوز اثار العجز املايل الذي 
تس�ببت بها االزم�ة االقتصادية وأدت 
اىل  توق�ف معظم  املش�اريع الخدمية 

املهمة باملحافظات كافة«
وكان عدد من اعض�اء مجلس النواب 
ه�ددوا بع�دم التصويت ع�ىل املوازنة 
ح�ال  يف    2018 االتحادي�ة  العام�ة 
اس�تمرار عدم موافق�ة الحكومة عىل 
الب�رتودوالر  م�رشوع  تخصيص�ات 

للمحافظات املنتجة للنفط والغاز.
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االجراءات االمريكية اجلديدة واملأزق السيايس

هل انتم مستعدون ملواجهة احلياة بدون ارض؟

باكستان أمام مفرتق طرق

        شاكر فريد حسن

تش�هد منطقتنا الت�ي لم تكف عن 
الغلي�ان مث�االً لتحال�ف املؤام�رة 
الداخ�ي،  الخل�ل  م�ع  الخارجي�ة 
األم�ر ال�ذي يس�د اآلف�اق ويصبح 
الس�قوط أم�راً حتمياً، فم�ا يقال 
عن تقسيم وتجزئة الوطن العربي 
أو بمعنى أدق اعادة تقس�يمه بعد 
أكث�ر م�ن ق�رن ع�ى س�ايكس – 
بيكو، تس�هم فيه املؤامرة بش�كل 
جي وواضح ومكش�وف، وما كتب 

ع�ن ال�رق األوس�ط الجدي�د هو 
بامتياز،  مؤامرة خط�رة وك�رى 
وما تقوم به أمريكا من ضغوطات 
واجراءات ضد شعبنا الفلسطيني، 
يؤك�د حجم املؤام�رة التي تتعرض 
له�ا القضي�ة الفلس�طينية بهدف 
ليتكرس االحتالل  تصفيتها نهائياً 

االرسائيي أبدياً.
انن�ا نش�هد يف هذه االيام سلس�لة 
الت�ي  االمريكي�ة  االج�راءات  م�ن 
تزيد الطني بلة، وتش�حن االوضاع، 
وتخل�ق توت�راً كب�راً ب�ني القيادة 

االمريكي�ة،  واالدارة  الفلس�طينية 
فبع�د تجميد عمل منظمة التحرير 
الفلس�طينية يف واش�نطن، فم�ن 
املتوقع أن يعل�ن الرئيس االمريكي 
ترام�ب أن القدس عاصم�ة لدولة 
ارسائي�ل، وع�ن نقل أو ع�دم نقل 
الس�فارة االمريكية من تل أبيب اىل 
القدس، ما يعني دخ�ول العالقات 
الفلس�طينية – االمريكية يف مأزق 
حقيق�ي، ويعن�ي انحي�ازاً مطلقاً 
للكيان االرسائي�ي، كما هو الحال 
دائم�اً، ولي�س جديداً علين�ا، وهذا 

القرار يش�كل خط�راً حقيقياً عى 
مستقبل القضية الفلسطينية.

وذلك يؤكد بما ال يدع مجاالً للش�ك 
أن�ه ال يوجد أي تغير يف السياس�ة 
االمريكية تجاه شعبنا الفلسطيني، 
وانما تس�عى الخضاعه لالمالءات 
وتق�ف  واألمريكي�ة،  االرسانيلي�ة 
وتقدم دعمه�ا الكامل الرسائيل يف 
مسألة االستيطان واالحتالل، وهي 
سياسة تاريخية وتقليدية مستمرة 
ومتواصلة وجرى تعزيزها بحجج 
واهي�ة كمكافحة االره�اب، وهي 

التي تقف عى رأسه.
ان ح�رص ارسائي�ل ع�ى أن تمثل 
حصن الدفاع عن املصالح االمريكية 
هو الذي يعطيه�ا دورها املحوري 
يف االس�راتيجية االمريكي�ة وليس 
العكس، فامريكا تستطيع الحفاظ 
عى مصالحها من خالل حصنها يف 
الرق االوس�ط – ارسائي�ل، ومن 
خالل الرجعية العربية وعى رأسها 

السعودية وقطر ودول الخليج.
أن  يج�ب  االس�ايس  ال�راع  ان 
يك�ون ضد نهج سياس�ات امريكا 

ف�رض  اىل  الس�اعية  وارسائي�ل، 
االم�ة  ع�ى  استس�المية  حل�ول 
العربية وفلس�طني، وه�ذا يفرض 
عى الش�عب الفلس�طيني وقيادته 
االرساع والتعجي�ل يف تنفي�ذ اتفاق 
املصالحة، وتش�كيل حكومة وفاق 
وطني عى قاعدة الثوابت الوطنية 
بنهج  اكثر  والتمسك  الفلسطينية، 
الحل�ول  كل  ورف�ض  املقاوم�ة، 
االستسالمية، والتصدي لالجراءات 
االمريكية بتكريس الوحدة الوطنية 
وامليداني�ة، وتج�اوز كل مخلف�ات 

االنقس�ام البغيض بهدف افش�ال 
كل السياسات والخطط االمريكية 
واالرسائيلي�ة الهادف�ة اىل اجهاض 
التح�رري  االس�تقاليل  الكف�اح 
الفلس�طيني ومصادرة حق شعبنا 
يف اقام�ة دولته املس�تقلة، وعودة 
الالجئ�ني اىل دياره�م، ومزي�داً من 
اليقظة الواعية والصحوة الوطنية، 
ورضورة الحف�اظ ع�ى االجم�اع 
وصيان�ة  الفلس�طيني،  الوطن�ي 
يحق�ق  ال�ذي  الوطن�ي  امل�روع 

االحالم والطموحات الفلسطينية.

اخلطر الرقمي.. متشّظ وهيدد العاملني 
املادي واإللكرتوين

          فيرونيك غيلرمار 

الخط�ر اإلرهابي طويل األم�د، وصار 
لصيق�اً بالحياة اليومي�ة، وهو متعدد 
الش�كل ومت�ذرر، وينت�ر يف العاملني 
ل�ذا،  والرقم�ي.  امل�ادي  الفيزيائ�ي 
الحاج�ة ماس�ة إىل حماي�ة البيان�ات 
)اإللكروني�ة(. ويحت�اج إىل مثل هذه 
الحماية املسؤولون العامون والركات 
الخاص�ة واملواطن�ون. ويف وجه خطر 
م�ذرر ومتش�ٍظ، التكنولوجيا الرقمية 
تتن�وع من أج�ل رصد أدن�ى املؤرشات 
إىل هجمات وكبحها أو الحؤول دونها، 
وترسيع وترة القرار وتحسني نجاعة 
االبت�كارات  م�ن  »وكث�ر  التدخ�الت. 
يدم�ج يف التكنولوجي�ا الرقمي�ة، م�ن 
ال�ذكاء الصناع�ي إىل إنرنت األش�ياء 
مروراً بالداتا واألمن الس�يرنيطيقي«، 
يق�ول مارك دارمون، نائ�ب مدير عام 
»تاليس« يف ش�ؤون أنظمة املعلوماتية 

واالتصاالت اآلمنة.
وه�ذه الرمجي�ات الذكي�ة تتعرف إىل 
الوج�وه، وترص�د الس�لوك الغري�ب، 
وتعال�ج كميات كبرة م�ن البيانات... 
وهي تدرج يف كامرات فيديو املراقبة، 
ويف الهوات�ف الذكي�ة اآلمن�ة، ورم�وز 
التش�فر، ومراكز القي�ادة، وطائرات 
الدرون م�ن دون طيار. ويلجأ إىل هذه 
الرمجيات يف العامل�ني املادي والرقمي 
حي�ث تجبه ال�ركات أكثر من نصف 
و»فيم�ا  الس�يرنيطيقية.  الهجم�ات 
وراء التجسس السيرنيطيقي ورسقة 
البيانات، تجبه الركات ابتزازاً رقمياً 
يرمي إىل تعطيل أنظمة اإلنتاج الخاصة 
بها«، يقول مارك دارمون، وهو يشغل 
كذل�ك منص�ب رئيس لجن�ة صناعات 
وليس�ت   .»CICS« واألم�ن  الثق�ة 
»جواه�ر« التكنولوجيا املتقدمة ألعاباً 
من ألع�اب جايمس بوند، ب�ل هي، إىل 
االس�تخبارات البري�ة، س�ند أمن�ي 
ألجه�زة األم�ن والنظ�ام وال�ركات، 
ومنه�ا رشكات يف قطاع�ات حيوي�ة 

)النقل، واملي�اه، والطاقة...(. وانهيار 
مثل الركات هذه يش�ل عجلة البالد. 
وه�ذه الس�وق التكنولوجي�ة البالغة 
التطور تجذب نجوم وادي السيليكون 
امللم�ني بالعل�وم البيومري�ة وق�راءة 
البيانات الش�املة. وعى س�بيل املثل، 
أنش�أ غوغل »نيس�ت«، رشك�ة أمنية. 
وطور »فايسبوك« برمجية قادرة عى 
التع�رف إىل هوي�ة ش�خص من طريق 
رصد طريقته يف امليش من الخلف. فعالم 
غافا )غوغل، و »فايس�بوك«، وآبل...( 
يتقاطع م�ع عالم األم�ن. والخراء يف 
التعرف  املجالني يدمجون خوارزميات 
إىل الوجه التي طورها »فايس�بوك« يف 

عملهم.
ويف وج�ه التحدي�ات، زادت املوازن�ات 
أكثر م�ن 500 مليون ي�ورو يف العالم. 
ال�ركات  اس�تثمرت   ،2015 »يف 
الفرنس�ية يف حماي�ة مواقعها املادية. 
ويف 2016 و2017، استثمرت يف فيديو 
املراقب�ة«، يقول باتري�ك هاس، رئيس 
املجلس البارز »آن توت س�يكوريتيه«. 
وحرك�ة الطلب عى األجه�زة املؤتمتة 
كب�رة. وه�ذه األجه�زة تس�تخدم يف 
العملي�ات العس�كرية الخارجي�ة مثل 
الدرون األرضية النازعة األلغام. وزادت 
الفرنس�ية  الداخلي�ة  وزارة  موازن�ة 
املخصص�ة لتجهي�ز الق�وات ومده�ا 
بالعتاد من 300 مليون يورو سنوياً إىل 
أكث�ر من 400 مليون يورو. لكن املبلغ 
هذا متواضع وبعي�د من باليني اليورو 
الت�ي ي�رى الخراء أن ال غن�ى عنها يف 
إرس�اء »توازن صحي بني االس�تثمار 
اإلنس�انية«.  وامل�وارد  التكنولوج�ي 
وعى خ�الف وزارة الدفاع الفرنس�ية، 
الفرنس�ية  الداخلي�ة  وزارة  تمل�ك  ال 
ذراعاً مس�لحة نظر مديرية التس�لح 
العام�ة لتقوي�م حاجاته�ا، وانته�اج 
سياس�ة صناعية وتوجي�ه طلبات إىل 
القطاع الصناعي. لكن مساعي تحليل 
التكنولوجي�ات الدقيق�ة ب�دأت، وب�دأ 

الحوار بني الصناعيني واإلدارة.

          زيدون فالح

ع�ى هام�ش البيان�ات الختامي�ة ملؤتم�ر 
االطراف 23 بش�أن املن�اخ والذي احتضنته 
مدين�ة ب�ون االملاني�ة للف�رة م�ن 17-6 
ترين الثاني 2017، طرح الطفل تومايس 
نوالس�اال من جمهورية فيجي س�ؤاالً عى 
الوف�ود الدولي�ة املش�اركة يف املؤتمر قائالً: 
»هل انتم مس�تعدون ملواجهة الحياة بدون 
ارض”، اذ يأتي س�ؤاله هذا من استشعاره 
للخط�ر الكبر ال�ذي تواجهه ب�الده )جزر 
فيج�ي( والعدي�د من ال�دول الجزرية حول 
العالم والذي يتمثل بخطر الغرق الذي يتوعد 
س�كان تلك البالد نتيج�ة للتغرات املناخية 
وارتفاع منس�وب مياه البحار واملحيطات 
بس�بب ذوب�ان الكتل الجليدي�ة يف القطبني 
املنجمدي�ن، باالضاف�ة اىل االث�ار الس�لبية 
واملخاطر االخ�رى املتمثل�ة بارتفاع درجة 
حرارة االرض وكثرة االعاصر والفيضانات 
وموجات الجفاف، االمر الذي يتطلب ايجاد 
حلول رسيعة وفاعلة ملواجهة تلك املخاطر 

ولحماية الشعوب الفقرة والنامية.
وكان باينيمارام�ا رئيس ال�وزراء الفيجي 
ورئيس الدورة 23 ملؤتمر االطراف قد طلب 
من جميع االطراف ان تواصل تركيزها عى 
الخ�روج بنتيج�ة ناجحة من ه�ذا املؤتمر، 
كما اك�د انطوني�و غوترس، االم�ني العام 
لالم�م املتحدة، ان البلدان الجزرية الصغرة 
النامية ه�ي اوىل البلدان املترضرة من تغر 
املن�اخ، فعلينا ان “نصغي لصوتها”. وفيما 

يتعل�ق بمش�اريع البني�ة التحتي�ة الكبرة 
قال: ”اذا لم تكن تل�ك املروعات متوافقة 
م�ع املعاي�ر البيئي�ة ف�ال ينبغي الس�ماح 
بتنفيذها”، وح�ث الدول املانحة عى احياء 

الصندوق االخرض للمناخ.
وقال الرئيس االملاني فرانك ش�تاينماير، ان 
واقع تغر املناخ امر مأساوي وملَح، واشار 
اىل وج�وب متابعة اتفاق باري�س باالفعال 
واالج�راءات، وان الهي�كل متع�دد االطراف 
ال غن�ى عن�ه م�ن اج�ل مس�تقبل س�لمي 

ومستدام.
واعتم�دت البرية لع�دة عقود مضت عى 
الوقود االحفوري وتسبب بتغرات مناخية 
كب�رة لكوك�ب االرض، فق�د لع�ب الوقود 
الث�ورة  تط�ور  يف  كب�را  دورا  االحف�وري 
الصناعية وتلبية احتياجات البر للطاقة، 
ونظ�را لالعتماد الكبر عليه وتس�خره يف 
مجال الطاق�ة فإن هذا االمر ق�د ترك آثارا 
س�لبية عى البيئ�ة، اذ يعد اح�راق الوقود 
االحف�وري اح�د اه�م عوامل تل�وث الهواء 
والتسبب باالحتباس الحراري الناتج بدوره 
ع�ن غ�ازات تغلف املج�ال الج�وي لالرض 
وتمنع انعكاس الحرارة الصادرة عن االرض 
من انتقاله�ا اىل خارج فضاء الكوكب، مما 
يس�بب ارتفاع�ا يف درجات ح�رارة االرض 
ويزي�د م�ن ش�دة التصحروالجف�اف وقلة 
سقوط االمطار يف بعض املناطق وفيضانات 
واعاص�ر يف مناط�ق اخ�رى م�ن العال�م. 
وكانت مجموعة من العلماء واالقتصاديني 
قد دع�ت يف بيان تزامن م�ع “يوم االرض” 

يف شهر نيس�ان 2014 اىل رضورة ان تبقى 
ثالثة ارب�اع احتياطيات الوق�ود االحفوري 
يف باط�ن االرض اذا م�ا اريد لالنس�انية ان 

تتجنب اسوأ تأثرات تغر املناخ!.
وم�ع تزاي�د التغر يف املن�اخ وتزاي�د حدته 
أصبح�ت ال�دول تواج�ه مش�كلة التوفيق 
ب�ني كل من م�وارد الطاقة، حماي�ة البيئة 
والتنمية االقتصادية والتي تعتر واحدة من 
أكر اهتمامات وتحديات عاملنا املعارص من 
أج�ل تحقيق تنمية مس�تدامة للمجتمعات 
البري�ة وأجياله�ا املتعاقب�ة، اذ ال يخفى 
الدور األسايس لكافة املوارد الطبيعية سواء 
املتج�ددة منها أو الناضب�ة يف دعم التنمية 
االقتصادية، حيث تمثل تلك املوارد مدخالت 
ول�وازم إنتاج أساس�ية لكاف�ة القطاعات 
االقتصادي�ة التي تش�ارك يف تولي�د الناتج 
والدخل القومي ومن ثم رفع معدالت النمو 
االقتص�ادي بصفة عامة. ويعت�ر البرول 
أحد أهم هذه العوامل س�واء للدول املنتجة 
ل�ه أو لل�دول الصناعية الكرى املس�تهلك 

األسايس له.
وهنا وجدت الدول سواء الصناعية املستوردة 
املص�درة  ال�دول  أو  للب�رول  واملس�تهلكة 
للبرول وخاصة العربية منها نفس�ها أمام 
معادلة صعب�ة الحل وهي كيفية املحافظة 
عى البيئة والتقلي�ل من االنبعاثات الغازية 
والت�ي يتهم الوق�ود األحف�وري بإطالقها، 
وب�ني كيفي�ة تحقي�ق التنمي�ة ومواكب�ة 
التط�ور، رغم وجود البدائل املس�تدامة من 
ان�واع الطاقات النظيف�ة واملتجددة كطاقة 

الشمس والرياح واملياه، اال ان هناك افكارا 
سائدة منها ارتفاع اس�عار تصنيع وتنفيذ 
هذه املش�اريع، فضال ع�ن االعتماد الكبر 
عى الفحم والبرول يف تسير عجلة التنمية 

االقتصادية والصناعية.
ولربم�ا ش�عرت بع�ض ال�دول بخط�ورة 
االعتم�اد عى الوق�ود االحف�وري كمصدر 
اس�ايس للطاقة واعتب�اره كمصدر للدخل 
الوطن�ي كح�ال الكثر من ال�دول العربية، 
اال انن�ا نج�د الي�وم رؤًى مختلف�ة ونواي�ا 
ومش�اريع لتنويع مص�ادر الدخل وإدخال 
مص�ادر جدي�دة للطاقة، فهناك مش�اريع 
طموحة يف بعض البل�دان العربية كاململكة 
العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة 
واململكة االردنية الهاشمية ومملكة املغرب 
الت�ي تع�د الرائدة عربيا يف مج�ال الطاقات 

النظيفة.
ويع�د ارتفاع درج�ة ح�رارة األرض تهديدا 
بيئيا واقتصاديا يتصف بش�موليته واتساع 
نطاقه عى العكس من الكوارث والتهديدات 
البيئية األخرى الت�ي واجهتها البرية من 
قبل وتعتر هذه املش�كلة محلية وإقليمية 
وعاملية كما أنها ال تقتر يف اتس�اعها عى 
املدى الجغرايف واملكاني فقط بل أنها تشمل 
الزم�ن أيض�ا بمعن�ى أنه�ا تمت�د لألجيال 
القادم�ة. ملا تخلقه ه�ذه الظاهرة من آثار 
ض�ارة ت�ؤدي إىل نهاي�ة العال�م ع�ى املدى 
البعي�د، مثل ن�درة املياه وتصح�ر األرايض 
هذا باإلضافة إىل أن ارتفاع متوس�ط درجة 
الحرارة اىل درجتني مئويتني ستحدث زيادة 

هائل�ة يف فقد الكائن�ات الحية ويف األحداث 
املناخية الش�ديدة مثل العواصف والجفاف 
والفيضان�ات مما يهدد حياة املاليني. ولكن 
املش�كلة ال تقف عند هذا الحد ألن الظاهرة 
التي تحدث هذه اآلثار الضارة تنتج أساسا 
عن طريق العديد من الصناعات والقطاعات 
التي تعمل عى انبعاث هذه الغازات السامة 
واملكونة لظاهرة االحتباس الحراري، األمر 
الذي يوضح لنا أن املش�كلة تكون مزدوجة 
ألنه كلما اتجهنا لزيادة اإلنتاج تزيد يف نفس 
الوقت معدالت تلوث البيئة. إن اإلس�تخدام 
املكث�ف واملبال�غ للطاق�ة التقليدي�ة والتي 
تعتمد ع�ى “الوق�ود األحف�وري” البرول 
ومش�تقاته والفحم والغاز الطبيعي تسبب 
بأرضار بالغة الخطورة إىل اإلنسان و البيئة 
و جميع الكائنات الحية، وأدى إىل تلوث بيئي 
لم يش�هد له مثي�ل وإىل اإلحتباس الحراري 
وإرتف�اع درج�ة ح�رارة األرض واألمط�ار 
الحامضي�ة وإىل العديد من الكوارث البيئية 
الت�ي بدأت واليعرف مت�ى تنتهي باإلضافة 
إىل املش�اكل الصحية والتي يصعب تعدادها 
و حره�ا، مما أدى إىل البحث عن مصادر 
للطاق�ة البديل�ة والنظيف�ة والت�ي تحقق 
التنمية املستدامة وال تؤثر سلبا عى صحة 
اإلنسان و البيئة وهذا ما يتحقق يف اإلعتماد 
عى مص�ادر الطاق�ة املتجددة الت�ى تتولد 
بص�ورة طبيعية وبصفة مس�تدامة ودون 
أن ينتج عنه�ا أي نوع من أن�واع النفايات 

الضارة.
وبما ان حرق الوقود االحفوري هو املصدر 

االس�ايس لغازات الدفيئة ينبغي ان نقلص 
اعتمادن�ا ع�ى النف�ط كمص�در اس�ايس 
للطاقة. والحل�ول البديلة موجودة: الطاقة 
اس�تخدام  وترش�يد  “املس�املة”  املتج�ددة 

الطاقة.
تق�دم الطبيع�ة مجموع�ة م�ن الخي�ارات 
البديل�ة م�ن اج�ل انت�اج الطاق�ة. وم�ع 
توخ�ي ترش�يد اس�تعمال الطاق�ة، تؤمن 
م�وارد الطاقة املتجددة كالش�مس والهواء 
واالم�واج والكتلة الحيوية مص�ادر فاعلة 
وموثوق�ة وتح�رم البيئ�ة لتولي�د الطاقة 
الت�ي نحتاجها وبالكميات التي نرغبها. لن 
يتطل�ب تطبيق هذه الحل�ول اي تنازل من 
املواطنني عن انماط حياتهم، بل سيخولهم 
الدخ�ول اىل ع�ر جديد م�ن الطاقة يأتي 
عليهم باالزدهار االقتصادي وفرص العمل 
والتط�ور التكنولوج�ي والحماي�ة البيئية. 
يأت�ي هذا ضمن توجهات ورؤى للعديد من 
دول العالم املتقدمة والنامية يهدف لتطوير 
سياسات االستفادة من كافة أنواع الطاقة 
املتجددة واستثمارها، وذلك كسبيل للحفاظ 
عى صحة اإلنس�ان من ناحي�ة واملحافظة 
ع�ى البيئة من ناحية أخ�رى، باإلضافة إىل 
إيجاد مصادر وأش�كال أخ�رى من الطاقة 
تك�ون له�ا إمكاني�ة االس�تمرار والتجدد، 
والتوف�ر بتكالي�ف أق�ل، يف مواجهة الطلب 
الكب�ر ع�ى الطاق�ة و النم�و االقتصادي 
الرسيع واملتزايد، وهو األمر الذي من شأنه 
أن يحّس�ن نوعية حياة اإلنس�ان و يحّسن 

أيضا البيئة العاملية واملحلية.

          أم. كاي. بادراكومار 

تعي�د التطورات الدراماتيكية يف باكس�تان يف األس�ابيع األخرة، إىل 
األذهان حوادث سابقة: رعاع يف الشوارع يخلّون بالقانون والنظام 
الع�ام، وقوف األحزاب السياس�ية البارزة موق�ف املتفرج من دون 
أن تنب�س بكلمة ألنها تخىش مواجه�ة املتطرفني، وحكومة مدنية 
تدعو الجيش إىل التدخل وتهدئة األمور. وعّم العنف ُمُدناً باكستانية 
كث�رة، وتراجعت الحكومة، وكان�ت األعني كلها عى قيادة الجيش 
يف روالبن�دي. ووّجه الجي�ش رس�الة إىل وزارة الداخلية أعرب فيها 
عن اس�تعداده ملساعدة الحكومة. لكن الرس�الة دعت إىل مناقشة 
مسائل مثل »عدم استخدام كامل قدرات الرطة« يف جبه املحتجني 
من أجل تس�ليط الض�وء عى موق�ع الحكومة الق�ارصة وموقعه 
»الراش�د« والراج�ح. والفوىض اليوم يف باكس�تان ناجمة عن ش�د 
حبال، إثر إطاحة رئيس الوزراء الس�ابق ن�واز رشيف يف تموز بعد 

إدانته بتهم فس�اد. ويق�ول رشيف أن ثمة مؤامرة سياس�ية عليه 
يمس�ك بمقاليدها الجيش.وحارب نواز رشيف تهميشه، واستعاد 
قدراته السياس�ية يف األشهر األخرة. وقاعدته الشعبية عى حالها، 
وحزب�ه متماس�ك وحظوظه يف الف�وز باالنتخاب�ات الفيديرالية يف 
أيلول جيدة. واألمور كانت عى هذه الحال إىل حني استدعاء الغوغاء 
املتطرفني إىل الشوارع بذريعة ال تقوم لها قائمة: التجديف وتعديل 
القس�م الذي يؤديه املرش�حون. وه�ذا التجيي�ش محاولة إلطاحة 
الحكومة وإحالل »حكومة انتقالية« مستعدة للتالعب باالنتخابات 
املقبلة من أجل إبعاد حزب نواز رشيف عن السلطة.ويف نزاع القوى 
ب�ني الحكوم�ة املدنية ورج�ال الدين والعس�كر، يتظاه�ر الجيش 
بالحي�اد وبأن�ه فيصل محاي�د. لكنه يخىش بلوغ ن�واز رشيف من 
جديد الس�لطة وس�ره عى خطى رجب طيب أردوغان، وترجيحه 
كفة الس�لطة املدنية عى كفة العس�كر وإعادة الجيش إىل ثكناته. 
واألح�زاب الدينية هي يف حس�ابات الجيش »أصول اس�راتيجية« 

ُيلجأ إليها لزعزعة االس�تقرار السيايس وتغير النظام يف باكستان. 
لكن مالحظة الكاتب األمركي مارك تواين أن التاريخ ال يعيد نفسه 
بل تتناغم حوادثه مثل الشعر املقفى وأوزانه، مفيدة يف فهم سياق 
األمور. والعنف الديني عامل راسخ يف املشهد السيايس الباكستاني. 
وعى خ�الف حوادث املايض ح�ني كان الديوبندي�ون جنود العنف، 
جيِّ�ش اليوم الريلويون. وهذا تطور س�لبي. وال مناص من تطرف 
علماء الريلوية وش�بكاتها يف باكس�تان. »وهذا أس�وأ نتائج نزاع 
قوى يف إسالم آباد. وباكستان تنزلق إىل الكارثة مع تحول الريلوية 
إىل العن�ف«، يقول املحرر الباكس�تاني رازا روم�ي. وال تقتر آثار 
ه�ذه التحوالت عى الداخل الباكس�تاني، بل تتعداها إىل السياس�ة 
اإلس�المية يف ش�به الق�ارة: الديوبندي�ون أقل من ُخمس مس�لمي 
الهند، لكن الرلويني هم غالبية يف أوس�اطهم. وهذا يجري يف عر 
جنوح السياس�ة إىل االنتماء الديني وغلبة الهندوس عى السياس�ة 

يف الهند.
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ابتكار األلـم
يح�اول الق�اص والروائ�ي الجزائ�ري محم�د جعفر ف�ي مجموعته 
القصصي�ة الجديدة “ابت�كار األل�م” الص�ادرة حديثا عن منش�ورات 
ضفاف اللبنانية ومنشورات االختالف في الجزائر رصد هموم الحياة 
والطبيعة اإلنسانية وقضايا الفرد والمجتمع في بلده والعالم العربي. 
تش�ّكل المجموع�ة، المؤلفة من عش�ر قص�ص، تجرب�ة في خوض 
موضوع�ة االغتراب اإلنس�اني من خ�الل التقاط قدرة اإلنس�ان على 
صناع�ة ألم جديد، ليس هروبا من ألمه الخاص بقدر ما هو إمعان في 
مواجهته، وقهر مض�اد له لدحضه والتخلص منه باتجاه آفاق جديدة 
للخالص والتحرر. في قصص المجموعة تحاول الشخصيات أن تبتكر 
لذواته�ا ألما أكبر مما ه�و موجود فيها في لحظته�ا الراهنة. وهكذا 
يس�تطيع الف�ن في هذه المجموعة أن يش�ق لإلنس�ان طريقا جديدة 
لمواجه�ة ألم معاناته الالمنتهية نتيجة اغترابه في الحياة، عن طريق 

قدرته على ابتكار ألم أكبر منه، يساعده على تحمل األلم الصغير.

ديوان جديد صدر للشاعر األردني إسالم علقم عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر )2016( . يقع الديوان في 152 صفحة من القطع 
المتوس�ط ..قدم الديوان صديقه الشاعر س�عد الدين شاهين الذي 
نقتب�س من مقدمته :حينما عرض علي هذه المجموعةت لقراءتها 
وإب�داء الرأي وكتابة مقدمة لها ، لم أتح�رج من تقديم المالحظات 
التي تس�هم في إعادة إنتاج النص ليصبح بس�وية مرضية ، خاصة 
وأن�ا أعرف أنها العتبة األولى للش�اعر ، وكما ه�و حريص على أن 
تك�ون مجموعة ش�عرية مكتمل�ة ، فإنن�ي كقارئ وكات�ب أقصد 
للهدف نفس�ه ؛ لذلك كتبت هذه االحتفائية بش�اعر يضع قدمه على 
خط الش�عر وهو مطمئن من إبداعه ، وأنا أش�اركه هذا االطمئنان 
؛إذ يولد الش�اعر في العادة ببيت واحد من الش�عر لتصبح له مملكة 
من القصائد والدواوين ، وقد يش�تهر أيضا ببيت واحد أو قصيدة أو 

ديوان ليلمع نجمه .

بني العشق واأللـم

          سالم نوفل دوايمة

ما كنت انتظرتك .. أو عش�ت مع ظلك .. فأنت روح 
تعل�و بي و تكبر .. ما أغمض�ت عيني إال و صورتك 
تالمس ش�غاف روحي .. متيمة بك نفسي .. تهفو 
إلي�ك أنفاس�ي .. أعش�ق اللي�ل .. عندم�ا تداعبن�ي 
األح�الم .. أراك في وهج الش�مس مل�ح الضياء .. 
و عندم�ا تدله�م الخطوب .. تكون أن�ت ربان قلبي 
و س�فين حياتي .. تعلم أنك من أش�عل النيران في 
ص�دري دون أن تخبرن�ي أننا عل�ى مفترق طرق .. 

تعلن الرحيل .. 
كنت اغتس�لت من وجع�ك .. كن�ت انتزعت وجهك 
م�ن مرآتي .. كنت محوت رس�مك م�ن خاطري .. 

واعتبرتك غيمة مارقة في سماء قلبي.. 
ال وداع .. ال قبل .. انتحر كل ما حبرت من صفحات 
أس�كنتها زاوية صدري .. ول�م أدر أنك تدخلني في 
عال�م بائس يتمدد ف�ي أغنية .. و يتكور في حقيبة 
.. روح هدها دخان الج�وع .. فتحت نافذة الهجرة 
لتغ�وص ف�ي أعماق بح�ر تائه في لج�ه .. يحتجز 

األحبة من أرواحهم الحالمة ..

أستودعك البحر

الــنــقـد فــن أيــضــًا
           مفيد نجم 

البنيوي�ة  بذلته�ا  الت�ي  المح�اوالت 
بنظرياتها المتع�ددة، وقبلها نظريات 
اللغ�ة لتحويل النقد إلى نظرية علمية، 
فش�لت ف�ي تحقي�ق هدفها ذل�ك ألن 
النص خارج التقعيد، وبالتالي ال يمكن 
قوننت�ه، كأي ظاه�رة طبيعي�ة. لق�د 
تجلى هذا الفش�ل في تع�دد النظريات 
النقدية، التي ظهرت بعد ذلك متجاوزة 

في أطروحاتها تلك المحاوالت.
كذلك ف�إن النق�د ليس مج�رد نظرية 
تق�وم عل�ى قواع�د وأس�س منهجية 
محددة وحس�ب، بل ه�و فن أيضا، فن 
في اس�تخدام هذه القواع�د واألدوات 
وط�رق تحقي�ق أهدافه�ا ف�ي تحليل 
ودراس�ة الن�ص، كم�ا تمليه�ا حاجة 
الن�ص، والعالقة الحواري�ة بين الناقد 

والنص؟
صعوبة ضبط الن�ص األدبي وتقنينه، 
تقابلها صعوبة ضبط النظرية النقدية، 
كم�ا يظهر ذل�ك من تع�دد اتجاهاتها، 
لك�ن المش�كلة ليس�ت هن�ا، إنها في 
م�كان آخ�ر ه�و الكيفي�ة الت�ي فيها 
التعامل مع المنهج أو النظرية النقدية 
لكي تحق�ق أهدافها على مس�تويين؛ 
مس�توى الن�ص ومس�توى المتلقي. 

النقد األكاديمي في غالبيته يتعامل مع 
النظري�ة النقدية بص�ورة جامدة، ألن 
أصحابه يلتزمون بحرفية المنهج أكثر 
مما يهتمون بطرق وأس�اليب توظيف 
ه�ذه المفاهي�م، خاص�ة م�ع كث�رة 
المصطلح�ات الغريبة وتعقيدها. هذه 

اإلشكالية تجعل الدراسات األكاديمية 
في الغلب ذات طاب�ع جاف، وموجهة 
لفئة محددة من أصحاب االختصاص.

الن�ص األدب�ي يتميز ببنيت�ه المخاتلة 
بس�بب طبيع�ة اللغ�ة األدبي�ة، وم�ا 
أس�لوبي  تن�وع  م�ن  علي�ه  تنط�وي 

وجمال�ي. إن ه�ذه الطبيع�ة الخاصة 
للنص تحت�اج إلى مرونة ف�ي المنهج 
وفن في اختي�ار أدواته. أحيانا تتطلب 
الدراس�ة االس�تعانة ب�أدوات تحليلية 
من خارج النظرية، تس�تدعيها حاجة 
النص ونجاع�ة المقارب�ة. كذلك ال بد 

للناقد م�ن أن يظهر براعت�ه في إدارة 
العالقة الحواري�ة بين المنهج والنص 

األدبي.
مج�رد  ليس�ت  النقدي�ة  النظري�ة  إن 
النظري�ة  األدوات  م�ن  مجموع�ة 
واإلجرائية، التي تس�مح معرفتنا بها 
بتطبيقه�ا بص�ورة وافي�ة وناجح�ة، 
طالم�ا أنن�ا ال نتعام�ل مع ن�ص ثابت 
ومح�دد يمك�ن أن نطب�ق علي�ه ه�ذه 
األدوات. تحتاج الممارسة النقدية من 
الناق�د قدرة على تطوي�ع النظرية لما 
تملي�ه عليه حاجات الن�ص، في ضوء 
قراءت�ه ل�ه ومعرفت�ه ببنيت�ه الكلية، 
وتسليمه المسبق بأن النظرية النقدية 
ال تمتلك س�لطة على الن�ص، تخضعه 
بموجبه�ا لتحليله وتفكي�ك عناصره، 
وإال لم�ا احت�اج النق�د إل�ى نظري�ات 
جديدة..ثم�ة نقاد أكاديميون وآخرون 
غي�ر أكاديميي�ن اس�تطاعوا التعام�ل 
مع النظرية النقدي�ة بمرونة منهجية 
وفنية، ساهمت في نجاعة الوصول إلى 
عمق الن�ص، وتحليل مكوناته البنائية 
والداللي�ة والجمالية. تعالي النقد على 
النص أو العكس ه�و انحراف عن دور 
النق�د وعن العالق�ة الحوارية بينهما، 
وف�ي كل حوار ال بد م�ن اإلصغاء إلى 

اآلخر والود في العالقة.

الداللة الوجودية يف نص الشاعر جواد الشالل »البياض«
            بقلم / حسين الساعدي

البياض ..
صغي�رة تلك األف�كار ، التي تن�ام تحت ابط 
المعن�ى ، تأكل قلب الفجر ، تعطس س�وادا 

مقلوبا ...
كل صحف “ الدفتر “ تنام راكدة تشبه جهدا 

ال معنى له ، أين المفر من الالمعنى ،
دون بصيرة ، دروب عطش قديم ، 

أزق�ة خاوي�ة ، مكفهرة ، تضحك أس�نانها 
مصبوغة باصفرار ، عتيق ....

بياض 
بياض
بياض

وصية ... بياض
*****

أن قراءة أي نص شعري يضعنا أمام خيارين 
، أم�ا النظ�ر ال�ى جوانبه الفني�ة وتركيبته 
اللغوي�ة ، النحوية والبالغية ، أو البحث عن 
مدخل مغاير يكش�ف عما يحمله النص من 
رؤى ، وم�ا يختزنه من دالالت كاش�فة عن 

األطر التي تحكمه وتحركه .
)تنام تحت ابط المعنى( 

)تأكل قلب الفجر(
)تعطس سوادا مقلوبا(

)جهدا ال معنى له( 
)أين المفر من الالمعنى؟(

)دون بصيرة ، دروب عطش قديم ، 
أزقة خاوية ، مكفهرة(

 ... وصي�ة  بي�اض/  بياض�ه/   / )بي�اض 
بياض(

تش�كل ه�ذه المف�ردات القل�ق الوج�ودي 
واالغتراب عن الواق�ع والبحث عن المعنى 

في زمن الال معنى .

)ال�ال معنى( ه�و وصف للنص�ف األول من 
الق�رن العش�رين ، نت�اج أفرزت�ه الحربين 
العالميتي�ن األول�ى والثاني�ة م�ن مآس�ي 
وك�وارث ألم�ت باإلنس�انية ، مم�ا أنعكس 
ذلك عل�ى مجمل الحركة الفكرية والثقافية 
في األدب والفن والفلس�فة ، حينها لم تبق 
للوجود اإلنساني أي معنى ، مع تأكد العجز 
واإليم�ان بالال جدوى في مواجه اإلنس�ان 
قدره أمام عبثية الحياة . أحدث هذا الشعور 
إش�كالية مخيف�ة ، وأدخ�ل اإلنس�انية في 
نف�ق مظل�م ، زع�زع قناعات اإلنس�ان في 
إيج�اد حلول ناجعة للمش�اكل التي خلفتها 
ه�ذه الحروب . الش�عور ب�)الال معنى( في 
الحي�اة ، كان له األثر ونواة أولى في أظاهر 
التفلس�ف الوج�ودي ال�ى العل�ن ، ومن ثم 
تش�خيص أم�راض المجتمع )الس�أم/الال 
معنى/ ال�ال جدوى/ الال معق�ول/ العبثية 
...( الت�ي تعن�ي ال�ال إنتم�اء والالش�يء ، 
مم�ا أصابت اإلنس�ان والمجتم�ع بالعجز ، 
وس�قوطه المرعب في هاوية )الال معنى( 
. أذاً الوجودية مثلت حالة )أغتراب المعنى( 
عند اإلنسان وكينونته . فشكل هذا المعنى 
)القل�ق(  و  )األغت�راب(  ل�حال�ة  مرتك�زاً 
الوجوديي�ن ، وأقترن�ت بفلس�فة الفوضى 

والعدمية . 
لق�د وظب الش�اعر “ج�واد الش�الل” )الال 
معن�ى( في نص�ه بمجمله ولي�س بجزئية 
)جه�دا ال معن�ى ل�ه( أو )أي�ن المف�ر م�ن 
الالمعنى؟( ، فهو - النص -)يرقى الى بالغة 
التوري�ة واالس�تعارة والكتاب�ة الرمزية( . 
ف�)الال معنى( طاقة تعبيرية ورمزية عالية 
و)أس�تفراغ كل�ي ل�كل جدوى إنس�انية أو 
أخالقية( ، أن صيغة )الال معنى( تس�تحوذ 
على صي�رورة الن�ص الش�عري ، فتفرض 

حالة تأملي�ة داخل النص . ونفي المعنى له 
داللة مرتبطة مع موجودات النص األخرى 
الدالة على الضعف اإلنساني أمام قوى )الال 
معنى والال جدوى والال معقول( . والشاعر 
يتدارك ه�ذا المعنى ، لغرض تثبيته وفق ما 
يري�ده ، إلنه يعني ش�يئاً به�ذا النفي . فأي 
محاول�ة تأويلية في تحديد فهم لحالة )الال 
معنى( ، البد أن ترتكز على حالة النفي هذه 

.
يثير الشاعر “جواد الشالل” سؤال وجودي 
قائ�م على رؤيته بنس�ق رمزي ، متس�ائالً 
)أي�ن المفر م�ن الالمعنى؟( وهو )س�ؤال 
المعنى في زمن الالمعنى( ، كعنوان تعيشه 
اإلنس�انية ، ف�ي ش�رق األرض وغربه�ا ، 

نتيجة الفوضى الذهنية . 
أن تش�بث الش�اعر ب�)ال�ال معنى( يس�تند 
ال�ى واقع مجتمعي معاش مأزوم ، يجس�د 
حال�ة )الال معنى( في ع�دم وضوح الرؤية 
والقدرة على إستيعاب وفهم الواقع وإيجاد 
معنى وهدف للحياة ، وهي رؤية س�ريالية 
بالنسبة الى الش�اعر ناتجة عن عدم وجود 

موجه ضابط مجتمعي للسلوك والفكر .
يتميز الش�اعر “جواد الش�الل” بش�اعرية 
سريالية تتيح له )الهلوسة الفكرية( الرائعة 
ف�ي نصوصه ، وهي أنعكاس للعقل الباطن 
أو ال�ال ش�عور . أن الرمزية صف�ة مالزمة 
ألغلب نصوص الش�اعر “جواد الش�الل” ، 
فهو يعتمد اإلس�تخدام الرم�زي في تركيب 
النص الش�عري ، بل هو )غابة من الرموز( 
على ح�د تعبير بودلير . وميل�ه الى اإليجاز 

واألختزال في ألفاظه . 
في نصه هذا يخرج الشاعر “جواد الشالل” 
ع�ن حال�ة األس�ترخاء الت�ي ع�رف به�ا ، 
فيحت�دم عن�ده الص�راع بي�ن الوع�ي والال 

وع�ي ، المعنى والال معنى ، الواقع والخيال 
، والش�عور بالعبثي�ة ، فيكت�ب ب�)موق�ف 
أنفعالي( تنفيس�اً عن ذات�ه . وهذا نابع من 
حال�ة )القلق الوج�ودي( ، الراف�ض لواقع 

مؤطر باأللم والحزن والمرارة .
ي�رى النق�د الحديث )أن هناك بنية نفس�ية 
وراء أي خط�اب لغ�وي (  وس�ياقاً عام�اً 
“تحليل الخطاب الش�عري” ، د. محمد فتاح 
، ص٧٠ ، والرؤية العامة في نص )البياض( 
تش�ير إلى كون النص سريالي حداثوي ، بل 
ه�و ش�طحة خيال واس�ع ، ك�)ش�طحات 
الصوفية في صمته�ا عندما ال تريد أختزال 
العمق الوجودي ك�)حراك فلس�في( ضمن 
دائرة المعنى( . أن للنص مس�ار يختلف عن 
المس�ار القرائي وكال المس�ارين هما نتاج 
فعل س�يكولوجي إجرائي يمارسه الشاعر 

والمتلقي في إعادة أنتاج النص . 
ول�و وضعن�ا النص تح�ت مجه�ر القراءة 
لغ�وي  األس�تنطاقية بمس�توى تفكيك�ي 

لنسق كتابي ، قد تكون هذه القراءة ، لغوية 
أو فلس�فية وحت�ى نفس�ية ، تس�تطيع أن 
تفت�ح مغاليق النص ، وتكون مدخالً حيوياً 
لبواطن النص المكتوب ، ألن النص المكتوب 
هو فعل ومنتج ذهني مبني ومحكوم وفق 
رؤى متعددة ، يمكن أن يؤدي إلى أستنباط 
نص جدي�د يعتمد ف�ي تكوينه عل�ى قراءة 

مستقلة عن النص األول المكتوب .
“ج�واد الش�الل” قب�ل أن يك�ون ش�اعراً ، 
هو قارئ جي�د لنصوص ش�عرية ونثرية ، 
عالمي�ة ومحلية ، يأتي إلى الكتابة وذاكرته 
تختزن مرجعيات شعرية متعددة ، ورؤيته 
ف�ي النص هو أستكش�اف ذات�ه وأعماق ال 
شعوره ، واألشتغال على المخزون الرمزي 
لدي�ه ، ولهذا نجد نصه في�ه رمزية الى حد 
يخت�زل الجمل�ة الش�عرية بلف�ظ ، فاللفظ 

عنده لم يعد له مدلول ثابت . 
)البي�اض( يبدأ م�ن عتبة الن�ص ذات البعد 
البصري والرمز الس�يميائي ، والذي ش�كل 

بواب�ة داللية لجمالية المعنى الش�عري من 
خ�الل األخت�زال اللغ�وي المكث�ف والبوح 
عن المش�اعر واألفكار ، وب�ؤرة تتفرع الى 
دالالت أخ�رى ، ويمك�ن أن تط�رح مقاربة 
بي�ن داللة العن�وان وبنية النص الش�عري ، 
من أجل الكش�ف ع�ن المحتوى الفلس�في 
المس�تند عل�ى )األفتراض�ات الوجودي�ة( 

للفهم الشامل للداللة النصية .
ان مدل�والت كل لون تكون ذات صلة كبيرة 
بالنف�س اإلنس�انية وله�ا مدلول فلس�في 
وروح�ي وجمالي ورم�زي و معرفي مميز 
. و)البياض( له رمزي�ة وخاصية في صنع 
الداللة ، فهو في السياق الداللي العام )رمز 
للصفاء ، ونقاء الس�ريرة ، والهدوء و األمل 
، وحب الخير والبس�اطة ف�ي الحياة وعدم 
التقي�د والتکل�ف( ، “عل�م عناص�ر اللون” 
، ف�رج عب�و ص١٣٧ . وق�د ينظر الش�اعر 
ال�ى اللون االبيض بمنظ�ور مغاير لمدلوله 
، إذ ي�دل ف�ي بع�ض األحي�ان عل�ى الموت 
ك�)بي�اض الكفن( . و )ينح�رف أحياناً في 
بيئ�ات وأمکنة وأزمنة وأوق�ات معينة الی 
معاٍن تناقض تلک المعاني التقليدية وتقف 
عل�ی الض�ّد منه�ا تقريب�اً ، فهو مث�اًل رمز 
للح�زن لدی بع�ض األمم ... عل�ی النقيض 
من داللت�ه علی الفرح والبهجة والس�عادة 
عند الکثير من األمم األخری ( ، “اللون لعبة 
س�يميائية” ، فات�ن عبدالجبار ج�واد ، ص 
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ش�كل النص حالة م�ن التضاد م�ع النظرة 
السوداوية للواقع ، فمناداة الشاعر للبياض 
ه�ي وصي�ة لواق�ع مؤل�م مح�زن وصدى 
لنفسه . أخيراً النص يمكن أن يقرأ أكثر من 
قراءة ، من قبل قارئ له دراية في أستنطاق 

مكنونه .

صوتك الصباحي غناء

مطر الغياب .. خيمة لقاء

            العبادي عارف

صوتك الصباحي غناء
َصَرَخ�ْت ف�ي َوْجه�ي أأْن�َت 

ُتِحبُّني ؟
.....

ُقلُْت يا َمْوالتي
ال َتقْتلي الَهواَء في ِرَئَتّي 

َوْجَه�ِك  �ُس  أَتَنفَّ َدعين�ي 
الغاِضُب َهذا الَصباِح 

إنَّ َتْغرَد الَبالِبُل َصْوَت ِصياٍح 
وإنَّ الَغ�راَم ِج�راٌح َتعلْوه�ا 

ِجراٌح 
ال َذْنَب لي يا َسيِّدَتي 

َغراَمِك ِملُح الَحياة 

وغيَرتك اْسطوَرَة الِكفاِح 
ُمتََّهٌم انا في َحْضَرِتِك 

فال ُيْجدي َمعي أيُّ َقَسْم
َصْوُتِك َتْغريٌد 

ُيْنِقُذ َصباحي ِمَن الَعَدِم 
ُحبُِّك 

َيزيُد ُغروَر ُرجولَتي 
فكيَف أْخِبُرِك 

انَِّك َملِكُة َجماُل َحياتي 
الَس�ْمراَء  أط�اِرُد  وأن�ا 

والَصْفراَء والَبْيضاَء 
أنا زيُر َقصاِئٍد ِمن ِنساٍء 

َمْهما َعال َتْغريُدِك الَصباحي 
أِحبُِّك 

والُحبُّ لَْعَنُة اُلشَعراء

             مرام عطية

لحُن وريٍد 
بين أنهارَك و ضفافي 

ترنيمُة عشٍق وانثياُل أمٍل
لحٌن رقيٌق كدفقِة ندًى 
قويٌّ ال يثنيِه جنُد َمَطٍل
نسَج لغيابَك خيمَة لقاٍء

مظلََّة َغَدٍق
وموقداً من وهِج القبِل 
ولجيدَك حاَك شاَل لهفٍة

وِق  طرَّزُه بخيوِط الشَّ
وعقيِق الَّلمى 

ُه  نابُل لتلفَّ أيَن أناملَك السَّ
أيَن أنفاُس النرجُس 

وجزُر الهمس القمريَُّة ؟! 
حبيبي 

ُرُه بزهِر الوصِل لو تعطِّ
و تعوُد إلى مملكتي أميراً 

فلَك فيها عرٌش من أثِل 
صلصال�ُه ال ُيَثلُّ مهم�ا الَّليُل 

امتدَّ 
أو الريُح عَوْت

عجيُن من سرمِد األزِل ......
أَثل : شرف وأصالة

ُيَثلُّ : يهدُم

نصوص
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مولد النبي األكرم »صىل اهلل عليه وآله« وبيئته ونشأته والعناية اإلهلية قبل بعثته

قصة مولد الرسول  حممد
»صىل اهلل عليه وآله«

إيهاب كمال أحمد

)املول�د والبيئ�ة والنش�أة والعناي�ة اإللهي�ة قب�ل 
البعثة(

يف صبيحة يوم االثنني التاس�ع من ربيع األول، ألول 
عام م�ن حادثة الفيل، املواف�ق للعرشين من أبريل 
م�ن س�نة 571 م ]1[ ول�د نبي الرحمة والرس�ول 
الكري�م وخات�م النبي�ني وأرشف املرس�لني وأك�رم 
الخلق: محمد بن عبد الله بن عبد املطلب بن هاشم 
ب�ن عبد مناف بن قيص ب�ن كالب بن مرة بن كعب 
بن لؤي ابن غالب ب�ن فهر.وذكرت بعض الروايات 
أن أم�ه آمنة بنت وهب لم تج�د يف حملها ما تجده 
النس�اء عادة من ألم وضعف، بل كان حمال س�هال 
يس�را مباركا، كما روي أنها س�معت هاتفا يهتف 

بها قائالً:
»إن�ك قد حملت بس�يد ه�ذه األمة، ف�إذا وقع عىل 
األرض فقويل: إني أعيذه بالواحد من رش كل حاسد، 
وس�ميه محمدا«]2[..وملا وضعته أم�ه خرج معه 
نور أضاء ما بني املرشق واملغرب، حتى أضاءت منه 
قصور برصى بأرض الشام وهو املولود بمكة]3[.

بيئة النبي - صىل الله عليه وسلم - ونشأته:
وكان�ت الجزيرة العربية يف ذل�ك الوقت قد انترشت 
فيها عبادة األصنام واألوث�ان، واإليمان بالخرافات 
الوضيع�ة  األخ�الف  انت�رشت  كم�ا  والجه�االت، 
والع�ادات الس�يئة والتقاليد القبيحة مث�ل: الزنى، 
ورشب الخم�ر، والتجرؤ عىل القتل وس�فك الدماء، 
وقتل األبناء ووأد البنات - أي دفنهن حيات - خوفا 

من الفقر أو العار.
 كما كان يس�ود التعصب القبيل الشديد الذي يدفع 
صاحبه إىل من�ارصة أهل قبيلته بالح�ق أو البطل، 
والتفاخ�ر باألحس�اب واألنس�اب، والح�رص عىل 
الرشف واملكانة والسمعة الذي كان كثرا ما يفيض 
إىل ح�روب ومع�ارك بني القبائل تس�تمر س�نوات 
طويالت، وتس�فك فيها الدماء رخيصة، عىل الرغم 
م�ن تفاه�ة األس�باب التي اش�تعلت بس�ببها تلك 
الحروب..ورغم نش�أة النب�ي الكريم محمد - صىل 
الل�ه علي�ه وس�لم - يف ه�ذه األج�واء الجاهلية إال 
أن�ه منذ صغره ل�م يتلوث بأي من ه�ذه الوثنيات 
والع�ادات املنحرفة، ولم ينخ�رط مع أهل قبيلته يف 
غيه�م وظلمهم، ب�ل حفظه الله م�ن الوقوع يف أن 
من ذلك منذ نعومة أظفاره.وينتسب النص الكريم 
محم�د - صىل الل�ه عليه وس�لم - إىل أرسة عريقة 
ذات نس�ب عظيم عند العرب، فقد كان أجداده من 

أرشاف العرب وأحسنهم سرة..وقد ولد - صىل الله 
عليه وس�لم - يتيًما فقرًا، فقد تويف والده عبد الله 

أثناء حمل أمه آمنة بنت وهب فيه.
 وكان م�ن ع�ادة الع�رب أن يدفع�وا أوالده�م عند 
والدته�م إىل مرضع�ات يعش�ن يف البادي�ة؛ لك�ي 
يبعدوه�م ع�ن األم�راض املنت�رشة يف الح�وارض، 

ولتقوى أجس�ادهم، وليتقنوا لغة العرب الفصيحة 
يف مهدهم]4[.

 ولذل�ك دفع�ت آمن�ة بنت وه�ب وليده�ا محمد - 
ص�ىل الله عليه وس�لم - إىل مرضعة من بني س�عد 
تس�مى حليمة.وقد رأت حليمة العجائب من بركة 
ه�ذا الطفل املب�ارك محمد - صىل الله عليه وس�لم 

- حي�ث زاد اللب�ن يف صدره�ا، وزاد الكأل يف مراعي 
أغنامها، وزادت األغنام سمًنا ولحًما ولبًنا، وتبدلت 
حياة حليمة من جفاف وفقر ومش�قة ومعاناة إىل 
خ�ر وفر وبركة عجيبة، فعلمت أن محمًدا - صىل 
الله عليه وس�لم - كونه لي�س مثل كل األطفال، بل 
هو طفل مبارك، واستيقنت أنه شخص سيكون له 

ش�أن كبر، فكانت حريصة كل الحرص عليه وعىل 
وجوده معها، وكانت شديدة املحبة له]5[.

 وعندم�ا بلغ النبي الكريم محم�د - صىل الله عليه 
وس�لم - ست س�نوات توفيت أمه، فعاش يف رعاية 
ج�ده عبد املطلب الذي أعط�اه رعاية كبرة، وكان 
يردد كثرًا أن هذا الغالم سيكون له شأن عظيم، ثم 

تويف عبد املطلب عندم�ا بلغ النبي - صىل الله عليه 
وس�لم - ثماني سنوات، وعهد بكفالته إىل عمه أبي 

طالب الذي قام بحق ابن أخيه خر قيام.
العناي�ة اإللهية قبل بعثته - صىل الله عليه وس�لم 

:-
ويف صغ�ره كان النب�ي الكريم محم�د - صىل الله 
عليه وس�لم - يعم�ل يف رعي األغن�ام]6[، ثم اتجه 
للعمل يف التجارة حني ش�ب، وأبدى مهارة كبرة يف 
العمل التجاري، وع�رف عنه الصدق واألمانة وكرم 
األخالق وحس�ن الس�رة والعقل الراجح والحكمة 

البالغة.
 وكان نب�ي الرحمة محمد - صىل الله عليه وس�لم 
- ينأى بنفس�ه عن كل خص�ال الجاهلية القبيحة، 
فكان ال ي�رشب الخمر، وال يأكل م�ن الذبائح التي 
تذبح لألصن�ام، ولم يكن يحرض أي عيد أو احتفال 
يقام لألوثان، بل كان معروًفا عنه كراهيته الشديدة 
لعب�ادة األصنام وتعظيمها، حت�ى أنه كان ال يحب 
مجرد س�ماع الحلف بال�الت والعزى وهما صنمان 
مش�هوران كان الع�رب يعظمونهم�ا ويعبدونهما 
ويكثرون الحل�ف بهما]7[. ولم يك�ن نبي الرحمة 
محم�د - صىل الله عليه وس�لم - يش�ارك ش�باب 
قري�ش يف حفالت الس�مر واللهو ومجال�س الغناء 
والع�زف والخمر، وكان يس�تنكر الزنى واللهو مع 

النساء]8[.
 وكان الرس�ول العظي�م محم�د - صىل الل�ه عليه 
وسلم - يمتاز يف قومه باألخالق الصالحة، حتى أنه 
كان أعظمهم مروءة، وأحس�نهم خلًق�ا، وأكثرهم 

حلًما.
 فاش�تهر عنه مساعدة املحتاجني، وإعانة املبتلني، 
وإكرام الضيوف، واإلحس�ان إىل الج�ران، والوفاء 
بالعهد، وعفة اللسان، وكان قمة يف األمانة والصدق 

حتى عرف بني قومه ب� »الصادق األمني«]9[
]1[ الرحيق املختوم للمباركفوري ص 71.

]2[ الس�رة النبوية يف ضوء القرآن والس�نة ملحمد 
أبي شهبة )173/1(.

]3[ السرة النبوية الصحيحة ألكرم ضياء العمري 
.)1.1/ 1(

]4[ الرحيق املختوم للمباركفوري ص27.
]5[ السرة النبوية البن هشام سالم )162/1(.

]6[ صحيح البخاري حديث )2262(.
]7[ سرة ابن هشام )128/1(.

]8[ تاريخ األمم وامللوك للطربي )279/2(.
]9[ الرحيق املختوم للمباركفوري ص81.

اميرة عاطف أحمد
 

قصة مولد الرسول صىل الله عليه وسلم والتي تعد تجسيد واضح لوالدة عهد جديد من 
الرحم�ة والعدالة والتوحيد وعبودية إل�ه واحد ال رشيك له وأنتهاء الظلم والجهل وقمع 
النفس والذل الذي كان يس�ود البالد ونقطة تحول يف تاريخ البرشية أكملها مما جعلها 
محور أهتمام وثقافة ذات طابع خاص يحرص جميع املسلمني عىل تدريسها ألبنائهم 
وأن يكون�وا عىل دراية كاملة ب�كل تفاصيلها لتكون فخرا وعظ�ة لهم وموروث عظيم 
لألجيال القادمة يس�هل عليهم من خالله�ا التعرف عىل جانب هام من حياة املصطفى 

عليه الصالة والسالم ونشأته ومن توىل رعايته بعد وفاة أمه.
ول�د نبينا الهادي محمد صىل الله عليه وس�لم يف مكة املكرم�ة يتيم األب فقد تويف أبوه 
عب�د الله بن عبد املطلب بن هاش�م ب�ن عبد مناف بن قيص ب�ن كالب بن مرة بن كعب 
ب�ن لؤي بن غالب بن فهر وهو مازال يف بطن أمه الس�يدة أمن�ة بنت وهب والتي كانت 
تحدث بأنها ملا حملت به س�معت هاتف يقول لها أنك حملت بس�يد األمة فإذا وقع عىل 
األرض فق�ويل إني أعيذه بالواحد من رش كل حاس�د وس�ميه محمد وأنه�ا لم تمر بما 
تعاني منه النس�اء من ثقل وتعب يف الحمل والوالدة ويف يوم األثنني يف أوائل ش�هر ربيع 
األول بع�ام الفي�ل والذي يصادف س�نة 571 ميالديا وأختلفت الرواي�ات واملواعيد التي 
ق�ام املؤرخون بذكره�ا حول يوم ميالده صلوات الله عليه ما بني ما يراه أهل  الس�نة 
والجماعة والذي يقول بأنه يوافق التاس�ع أو الثاني عرش من ربيع األول وبني املشهور 

عند املذهب الشيعي بكونه يقع يف السابع عرش من نفس الشهر .

والدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
كان�ت والدة النب�ي من أكث�ر الدالئل واملؤرشات ع�ىل نبوته وعظم ش�أنه فقد روي عن 
الس�يدة أمن�ة أم رس�ول الله عليه الصالة والس�الم أنه�ا حني وضعت�ه رأت نور يخرج 
من فرجها أضاء مش�ارق األرض ومغاربها حتى أنه أضاء قصور الش�ام كما جاء عىل 
لس�ان أم عثمان بن أبي العاص ملا حرضت والدة رسول الله صىل الله عليه وسلم رأيت 
البي�ت حني وضع ق�د أمتأل نور والنجوم تدنو حتى ظننتها س�وف تقع عيل وغره من 
العالمات املبرشة بالرسالة والنبؤة فقد روى حسان بن ثابت أنه ملا كان يف عمر السابعة 
أو الثامنة أي يعي ويعقل كل ما يس�مع س�مع يهوديا يرصخ بأعىل صوته يف يوم ميالد 
النب�ي وينادي ع�ىل معرش اليهود حتى ألتفوا حوله فقالوا ل�ه ويلك ما لك فأجاب قائال 

طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به.

مولد النبي مكتوب
توفي�ت أم النب�ي الكريم وهو مازال يف السادس�ة من عمره وتكف�ل برعايته جده عبد 
املطل�ب وكان دائم الرتديد بأن حفيده س�وف يكون له ش�أن عظيم حت�ى القته املنية 
وكان ال ي�زال س�يدنا محم�د يف عم�ر الثامنة وأس�ندت رعايته لعمه أب�و طالب والذي 
راعاه وأهتم ألمره كثرا وكان صلوات الله وتسليمه عليه يشتهر بالعديد من الخصال 
املحم�ودة حتى أنه لقب بالصادق األمني قبل هبوط الوحي عليه بالرغم من نش�أتها يف 
أجواء يعمها الجهل والرذيلة والوثنية إال أنه لم يتأثر بتلك البيئة املحيطة به بل كان منذ 
نعوم�ة أظافره كريم األخالق وكان يرفض الخمر وال يأكل الذبائح املخصصة لألصنام 
وال يق�وم بالطق�وس التعبدية له�ا وال يذهب ملجال�س العزف والحف�الت التي يقيمها 
أرشاف وسادة قريش آنذاك كما أشتهر بنرصة الضعفاء والوفاء بالعهد وإكرام الضيف 

وخالفه من الشمائل الطيبة.

ذكرى مولد الرسول »صىل اهلل عليه وآله«

دروس وعرب من ميالد نبي الرمحة

والص�الة  العامل�ني  رب  الحمدالل�ه 
والس�الم عىل أرشف الخلق وأعظمهم 
س�يدنا محم�د ص�ىل الل�ه علي�ه واله 
وس�لم، والحمدلله عىل نعمة اإلس�الم 
الذي بلغنا بها رس�ولنا الكريم وجعلنا 
مس�لمني، وما كنا لنهتدي لها لوال أن 
مّن الله علينا بها وعىل رسولنا الكريم، 
فجاء يحمل رس�الة رب�ه هادياً للبرش 
وه�و خره�م، مب�رشاً بالجن�ة لعباد 
الل�ه الصالحني، وُبرش بالجنة منذ بدء 
الخليقة، وأش�هد أن ال إل�ه إالً الله وأن 
محمداً رسول الله. الرسول الكريم هو 
محم�د ب�ن عبدالله من قبيل�ة قريش 
ول�د يف مك�ة املكرم�ة يف الثان�ي عرش 
م�ن ربيع األول يف عام الفيل، أّمه آمنة 
ريض الله عنها ويف هذا التاريخ من كّل 
عام يحتفل جميع املس�لمني يف جميع 
ال�دول اإلس�المّية يف إحي�اء ذكراملولد 
النب�وي الكريم، فرحًة بهذا اليوم الذي 
كان بدايًة للهداية والدعوة اإلس�المية 
الحق، حيث إّنه عاش ثالثة وخمس�ني 
س�نة يف مكة املكرمة وعرش س�نني يف 
املدينة املن�ورة، وتويف يف نفس التاريخ 
الذي ُولد به وهو الثاني عرش من ربيع 

األّول يف الس�نة الحادية عرشة للهجرة 
وكان عمرة ثالثة وس�تون عاماً. مولد 
الرس�ول صىل الله عليه وس�لّم عاش 
رس�ولنا الكريم يتيم األب وهو يف عمر 
السادس�ة، ثّم أخذه جده عبد املطلب 
وتعلّ�م رع�ي األغنام وعم�ل بها حتى 
ت�ويف جده وذهب مع عم�ه أبو طالب 
وعلّمة التجارة وأصبح تاجراً، كان أمّياً 

ال يع�رف الق�راءة والكتابة، ولكن الله 
س�بحانه وتعاىل إختاره ليكون خاتم 
النبيني واملرسلني والهادي لخر البرش، 
فق�د ن�زل علي�ه الوحي جربي�ل عليه 
السالم وهو يتعبد يف غار حراء يف مكة 
املكرمة وهو يف عمر األربعني، وأول ما 
نزل عليه من الق�رأن الكريم هي األية 
الكريمة وقوله تعاىل من سورة العلق: 

﴿ اْق�رَأْ ِباْس�ِم َربَِّك الَّذِي َخلَ�َق * َخلََق 
َك اأْلَْكرَُم  اإْلِنَس�اَن ِمْن َعلٍَق * اْق�رَأْ َوَربُّ
* الَّذِي َعلََّم ِبالَْقلَِم * َعلََّم اإْلِنَس�اَن َما 
لَْم َيْعلَْم ﴾.صدق الله العظيم ، واستمر 
ن�زول القرأن عىل س�يدنا محمد ثالثة 
وعرشي�ن عام�اً وكان متفرقاً وكانت 
الدعوة إىل عبادة الله وحده مس�تمرة 
وتحمل رسولنا الكريم األذى من قريش 

والكف�ار،و كان خر أمني وخر داعي 
وهاٍد للبرش يف جمي�ع أرجاء املعمورة 
فكان خ�ر م�ن أدى األمان�ة وما زال 
اإلس�الم رافعاً لرياته والحمدالله وهو 
املنت�رص الحق بإذن�ه تعاىل. م�ا زالت 
األم�ه اإلس�المية تحتفل حت�ى يومنا 
هذا بذكرى املولد النبوي الرشيف وهو 
من العط�ل الرس�مّية يف معظم الدول 
العربية، مثل األردن، وسوريا، ومرص، 
وتون�س، وليبي�ا، والجزائ�ر، وغرها، 
فه�و النب�ي القائ�د اإلم�ام والق�دوة 
الحس�نة، ويتلقى االحتفال بهذا اليوم 
الكث�ر م�ن الفتاوي واالنتق�ادات من 
قبل كب�ار العلماء والطق�وس املّتبعة 
من تقديم الحلوي�ات والهديا يف بعض 
البل�دان، ف�ال أح�د ال يح�ّب رس�ولنا 
الكري�م، ولكن معظ�م العلماء يدعون 
به�ذا الي�وم للعم�ل أكث�ر ع�ىل نرصة 
الدعوة واإلس�الم التي تتعرّض للكثر 
م�ن الهج�وم والفت�ن عىل ي�د الغرب 
لتش�ويه صورة الرس�ول محمد صىل 
الله عليه وسلم، ويكون بقراءة القرآن 
وااللت�زام بالتعاليم اإلس�المية والقيم 

الدينّية وأداء العبادات.

هدى بارود

يحتف�ل املس�لمون يف مش�ارق األرض ومغاربه�ا 
يف الثان�ي عرش من ش�هر ربي�ع األول من كل عام، 
بذكرى مولد نبي األمة ونبي الرحمة والذي بمولده 
استنار الكون كله وأرشقت األرض بنوره، قال الله 
تعاىل: »َوَم�ا أَْرَس�لَْناَك إاِلّ َرْحَم�ًة لِّلَْعالَِمنَي«، حيث 
انقش�عت الظلم�ات وتالىش الظل�م وانترش العدل، 
وعمَّ الس�الم وتس�اوى الن�اس، فما ه�ي الدروس 

والعرب املستفادة من مولد نبي األمة؟

مولد أمة
يقول الداعية عبد الباري خلة: »إن ذكرى مولده 
صىل الله عليه وس�لم ليس�ت ذكرى مولد إنسان 
عادي أو عظيم، بل ه�ي ذكرى مولد أمة جديدة 
حاربت الظلم والطغيان ورفعت شعارها الخالد 
)َمتَى اس�تعبدتم الْناَس َوَق�ْد َولََدْتُه�ْم أّمْهاُتُهْم 
أْحرَاراً؟(، أمة ال تفرق بني أبنائها وال تكره أحدا 
ع�ىل الدخول يف دينها، قال الله تع�اىل: »ال إِْكرَاَه 
َ الرُّْش�ُد ِم�ْن الَغيِّ َفَم�ْن َيْكُفْر  يِف الدِّي�ِن َق�ْد َتَبنيَّ
اُغوِت َوُيْؤِمْن ِباللَِّه َفَقْد اْسَتْمَس�َك ِبالُْعْرَوِة  ِبالطَّ

الُْوْثَقى ال انِفَصاَم لََها َواللَُّه َسِميٌع َعلِيٌم«.
وأش�ار إىل أن النبي -صىل الله عليه وس�لم- ولد 
يتيم�اً يف عام الفيل، وقد مات أبوه عبد الله وأمه 
حام�ل ب�ه لش�هرين فكفله ج�ده عب�د املطلب 
واس�رتضع من حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، 
وكانت بادية بني س�عد تعاني سنة مجدبة, وملا 
وصل الرس�ول صىل الله عليه وس�لم إليها حلت 

الربكة بيت حليمة.
وأوض�ح خل�ة أن والدة النب�ي الكري�م صىل الله 
عليه وس�لم يتيًما لحكم عظيم�ة من أهمها: أن 
يتوىل الله تربيته بنفسه وال يرتك للبرش يداً عليه 
حتى ال يظ�ن أحد أن محمداً رض�ع لبان دعوته 
من جده، أو عمه وقد زعم ذلك املش�ككون فيما 

بعد.
وأض�اف: »كم�ا وقع�ت للنبي ص�ىل الل�ه عليه 
وس�لم حادث�ة عظيمة عند مرضعت�ه حليمة أال 
وه�ي حادثة ش�ق الصدر، فَع�ْن أََنِس ْب�ِن َمالٍِك 
أَنَّ َرُس�وَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتاُه ِجرْبِيُل 
َص�ىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَس�لََّم َوُه�َو َيلَْعُب َم�َع الِْغلَْماِن 
َعُه َفَشقَّ َعْن َقلِْبِه َفاْسَتْخَرَج الَْقلَْب  َفأََخَذُه َفرَصَ
�ْيَطاِن  َفاْس�َتْخَرَج ِمْنُه َعلََقًة َفَقاَل َهَذا َحظُّ الشَّ
ِمْنَك ُثمَّ َغَس�َلُه يِف َطْسٍت ِمْن َذَهٍب ِبَماِء َزْمزََم ُثمَّ 

أَلََم�ُه ُثمَّ أََعاَدُه يِف َمَكاِنِه َوَجاَء الِْغلَْماُن َيْس�َعْوَن 
�ًدا َقْد ُقِتَل  �ِه َيْعِن�ي ِظْئَُه َفَقاُل�وا إِنَّ ُمَحمَّ إىَِل أُمِّ
َفاْس�َتْقَبُلوُه َوُه�َو ُمْنَتِق�ُع اللَّْوِن َق�اَل أََنٌس َوَقْد 

ُكْنُت أَْرِئي أََثَر َذلَِك الِْمْخَيِط يِف َصْدِرِه«.
وب�ني خلة أن امل�راد بذلك تهيئ�ة النبي صىل الله 
عليه وسلم للرسالة منذ الصغر، وليس كما يظن 
البعض استئصال غدة الرش من جسمه صىل الله 
عليه وسلم، إذ لو كان الرش منبعه غدة ألمكن أن 

يصبح الرشير خّراً بعملية جراحية.
وتابع حديثه: »فما حصل لرس�ول الله صىل الله 

عليه وسلم يمكن أن نستفيد منه نحن املسلمني 
وأن نقتدي به فنجدد التوبة واإلنابة لله سبحانه 
ثم بعد ذلك نقتدي به صلوات الله وس�المه عليه 
كما قال الله س�بحانه: »لََقْد َكاَن لَُكْم يِف َرُس�وِل 
اللَِّه أُْس�َوٌة َحَس�َنٌة لَِم�ْن َكاَن َيرُْجو اللَّ�َه َوالَْيوَْم 

اْلِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثرًا««.

صفات وأخالق
ون�وه خل�ة إىل أن النبي ص�ىل الله عليه وس�لم 
اتصف بالخلق الحسن، فقد كان منذ صغره رجالً 
صادًقا أميًنا، ع�اداًل إذا حكم، حكيماً إذا ترّصف 
منحه الله عقالً وافراً وخلقاً عظيًما ويداً سخية 
منحه الله صفات كثرة، وما عرف التاريخ رجالً 
حليًم�ا كمحم�د عليه الصالة والس�الم وال رجالً 
عف�واً كعفوه ول�م يعرف التاري�خ قاضًيا عادالً 
كمحمد وال قائداً فذا كمحمد. واستكمل: »فكان 
ال يغض�ب إال لل�ه، غضًبا من غ�ر حقد وال غل، 
كان وص�والً للرحم، وفي�ا بالعهد عفيًف�ا زاهداً 
متواضًع�ا، أنبل الناس خلق�اً وأكرمهم معارشة 
وأحسنهم حواراً وجواراً، وكان يمازح أصحابه، 
يقبل ع�ذر املعت�ذر ويبدأهم بالس�الم ويؤثرهم 
عىل نفس�ه، وماذا عس�اني أن أذكر من صفات 
وأخالق وم�دح وثناء والله تع�اىل يمدحه فيقول 
س�بحانه: »َوإِنََّك لََعىَل ُخُلٍق َعِظيٍم«؟. وختم خلة 
حديث�ه: »وعىل ه�دي املصطفى ص�ىل الله عليه 
وس�لم تتجسد دروس وعرب س�جلها التاريخ لنا 
,حي�ث اعتنى ببناء املجتمع وأبنائه ووصل النور 
إىل العاملني وش�عر الناس بدفء رس�الته وأمنها 
وأمانها ورحمتها فعاش الكل يف رحاب حظرته 
الواس�عة ومائدت�ه الغني�ة وأخالق�ه العظيمة، 
وبع�د فهذا غيض من في�ض من الدروس والعرب 

املستوحاة من مولد سيد البرش«.
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       بغداد/ المستقبل العراقي

وجيه وزيير الشيباب والرياضية عبد الحسين 
عبطيان دائيرة االسيتثمار والتموييل الذاتيي، 
بشمول موظفي مديريات الشباب والرياضة يف 
بغداد واملحافظات بمرشوع املجمعات السكنية 
للموظفن رغيم نقلهم اىل مياكات الحكومات 

املحلية.
ونقل بيان للوزارة تلقته »املسيتقبل العراقي«، 
عن مدير عام دائرة االسيتثمار والتمويل الذاتي 
يف الوزارة عيل الشهرسيتاني قوليه انه »تنفيذا 
فيان  والرياضية،  الشيباب  وزيير  لتوجيهيات 
الوزارة تسيعى اىل ايجاد طرق قانونية لشيمول 
املوظفين، وهنياك تنسييق عايل ميع مديريات 
الشيباب والرياضة يف املحافظات لتهيئة أرايض 

إلسكان املوظفن«.
»اليوزارة ماضيية  ان  الشهرسيتاني  واضياف 
بغيداد  محافظيات  يف  االجيراءات  اتميام  يف 
واألنبيار واملثنيى وكرباء املقدسية، وننتظر ان 
تكميل مديرييات الشيباب والرياضية يف بقيية 
املحافظات ترشيح االرايض للمبارشة باملرشوع 

االسكاني«.
وكان وزيير الشيباب والرياضية عبد الحسين 
عبطان، أكد ان االيام املقبلة ستشهد زف برشى 

بناء املجمعات السكنية ملوظفي الوزارة.
وقيال عبطيان خال اسيتقباله رشكية )ناليا( 
املنفيذة ملرشوع املجمعات السيكنية للموظفن 
شيددنا عيى رضورة االرساع بالبيدء بمرشوع 
اسيتثمار املدينية الشيبابية، وسيتكون البداية 
باملجمعات السيكنية ملوظفي الوزارة،« مضيفا 
انيه »منذ اليوم االول عملنا عيى بناء مجمعات 
الجهيود  كافية  وبذلنيا  للموظفين  سيكنية 
ونسيتطيع القيول االن، ان امليرشوع سييصبح 

حقيقة وسيبدأ العمل به يف االيام املقبلة«.
وبن عبطان ان »املرشوع سيتضمن بناء 2000 
وحدة سكنية مخصصة ملوظفي العاصمة بغداد 
فقط، وباقسياط طويلة تمتد لي 25 سنة، وهذا 
املرشوع يعتير مكافأة نقدمها ملوظفي الوزارة 

بعد الجهود الكبرية التي بذلوها لتنفيذ مشاريع 
اليوزارة والخطيط التيي تيم وضعهيا لارتقاء 
بمستوى الرياضة نحو االفضل ورعاية الشباب 

وتنمية مواهبهم«.
من جهة اخيرى وجه وزير الشيباب والرياضة 
الوزارة بتكفل عاج النجم الدويل السابق والعب 

املنتخب العراقي عيل كاظم«.
وكان النجيم اليدويل السيابق لكرة القيدم، عيل 
الشيباب  وزارة  سيابق  بوقيت  ناشيد  كاظيم، 

والرياضة والحكومة بالتكفل بمصاريف عاجه 
يف الخارج بسيبب األزمية الصحية التي يمر بها 

نتيجة تعرضه لفريوس خطري«.
وقال كاظم يف ترصيحات صحفية: »بعد عودتي 
مين أداء مناسيك الحيج يف بييت الليه الحيرام، 
تعرضيت إىل فريوس خطري أثر عى جميع أجزاء 
جسيدي، وهيا أنيا أالزم الفيراش با حيول وال 

قوة«.
وأضاف: »أجرييت عملية يف العاصمية األردنية 

عميان، وبحسيب علمي فيإن أغليب زمائي يف 
الوسيط الريايض علموا بهذا األمير، ولكنني لم 

أتلق اتصااًل هاتفًيا يخفف من آالم مريض«.
وتابيع كاظم: »وزيير الشيباب والرياضة، عبد 
الحسين عبطيان، اهتيم بوضعيي وسياهم يف 
عاجي بقدر اسيتطاعته، لكن إمكانياته املالية 

ال تغطي جميع الرياضين السابقن«.
وأردف: »أنا اآلن عى فراش املوت، ولوال عائلتي 
ملا تمكنت من إجراء العملية يف عمان، فأنا مدين 

لهم بحياتي«.
وطاليب كاظيم الجهيات املعنيية بي«االهتمام 
للرياضية  الكثيري  قدميوا  الذيين  بالرياضيين 
العراقية، ليس فقيط يف مجال كرة القدم، بل يف 
جميع الرياضات، وما نمر به من سيوء للوضع 
الصحي ما هو إال مخلفات من إصابات سيابقة 

بسبب كرة القدم«.
وزار وفيد مين وزارة الشيباب والرياضة كاظم 
من اجيل االطمئنان عى حالتيه الصحية، وقال 

مدير اعيام الوزارة عييل العطوانيي يف بيان له 
ان »اليوزارة أبلغيت النجم الدويل السيابق بأنها 
سيتتكفل موضيوع عاجيه مين خيال عرض 
قضيتيه لرئاسية اليوزراء وكذليك مين خيال 

املساهمة بالتكاليف املالية«.
وتابع العطواني ان »اليوزارة تهتم بالرياضين 
واالبطيال القداميى وتقيف معهيم يف أصعيب 
ظروفهم وهذا واجب وطني و رد جزء من الدين 

ملا بذلوه للرياضة العراقية.

وجه وزارة الشباب بتكفل عالج النجم السابق علي كاظم

عبطان يوجه بشمول مجيع موظفي مديريات الشباب بمرشوع االسكان

عرض خرايف وراء رضوخ برشلونة لرشوط مييس
            المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، ع�ن كوالي�س تجدي�د عق�د 
األرجنتيني ليونيل ميس�ي مع ناديه برشلونة اإلسباني، 

ليظل مع الفريق الكتالوني حتى عام 2021.
وذكرت صحيفة ماركا اإلسبانية، أن عرضا أسطوريا من 
مانشستر سيتي اإلنجليزي، لعب دورا محوريا، في إجبار 

نادي برشلونة، على قبول شروط ميسي للتجديد.
وكان ميس�ي، ق�د وق�ع مؤخ�را عل�ى عق�د جدي�د مع 
البلوجران�ا، ُيبقيه مع الفريق الكتالوني حتى عام 2021، 
كما تم إدراج شرط جزائي في عقده يقدر ب� 700 مليون 
يورو.وكش�فت الصحيفة، أن السيتي عرض على ميسي 
مكافأة 100 مليون يورو، باإلضافة إلى راتب س�نوي 50 
ملي�ون يورو، حال رحيله للس�ماوي ف�ي صفقة انتقال 

حر، بعد انتهاء عقده مع البلوجرانا.
وأشارت الصحيفة، إلى أن عرض السيتي هذه المرة 

كان ج�ادا عكس المرات الس�ابقة، حي�ث كانت إدارة 
النادي الس�ماوي، على يقين، أنهم إذا فشلوا في جلب 

ميسي هذه المرة، فإنهم لن ينجحوا أبدا في ضمه.
وأوضحت الصحيفة أن وكالء ميس�ي اس�تغلوا عرض 
الس�يتي، باإلضاف�ة إل�ى انتق�ال نيمار لباريس س�ان 
جيرمان، من أجل مساومة إدارة البرسا على تقديم عقد 

كبي�ر لنجم التانجو.وكش�فت الصحيفة أن ميس�ي وقع 
مؤخ�را مع برش�لونة على 3 عقود، تمنح�ه أكثر من 50 
مليون يورو س�نويا، وتتضمن أجره األساسي وحقوق 

الص�ور، باإلضافة إلى عدد كبير من مصادر الدخل، 
الت�ي جعلت صاح�ب ال�� 30 عام�ا، ال يحتاج 

لقبول عرض السيتي.

            المستقبل العراقي / وكاالت

يس�تعد بيب جواردي�وال، المدير الفني لمانشس�تر س�يتي اإلنجليزي، توجي�ه ضربة صادمة، 
لألرجنتين�ي س�يرجيو أجويرو مهاج�م الفريق.ووفق�ا لتقارير ف�إن أجويرو، ق�د يغيب عن 
تش�كيلة فريقه األساس�ية في مباراة الديربي أمام مانشس�تر يونايتد، المقرر لها يوم األحد 
المقبل في الدوري، وذلك لحساب المهاجم 
البرازيلي الش�اب جابرييل جيسوس.وقد 
شارك األرجنتيني كأساسي في مباريات 

ف�ي  األخي�رة  األرب�ع  بل�وز  الس�كاي 
جميع المس�ابقات، لكنه سجل هدًفا 

واحًدا فق�ط، وغاب مرة أخرى عن 
التس�جيل خ�الل الف�وز األخير 

1-2 على وست هام يونايتد 
في ملعب االتحاد.وشارك 
الش�وط  ف�ي  جيس�وس 
الثاني من المباراة، ليقلب 

بصناعت�ه  اللق�اء  موازي�ن 
ه�دف التع�ادل، ويق�ال أن بيب 

للب�دء  اس�تعداد  عل�ى  بالبرازيل�ي عل�ى حس�اب أجويرو جواردي�وال 
ف�ي المباراة ضد فريق المدرب جوزيه مورينيووذكرت صحيفة مانشس�تر 

إيفينين�ج نيوز، أن جوارديوال الح�ظ انخفاًضا في مس�توى أجويرو منذ أن 
عانى الالعب من كس�ر في الضلع في س�بتمبر، على الرغ�م من أن األرجنتيني 

سجل 11 هدًفا في 15 مباراة له كأساسي هذا الموسم.

            المستقبل العراقي / متابعة

غ�اب الدول�ي الويلزي جاريث بيل، جن�اح فريق ريال مدريد اإلس�باني، عن تدريبات فريق�ه أمس االثنين، 
استعداًدا لمواجهة بوروسيا دورتموند األلماني، بدوري أبطال أوروبا.وبحسب صحيفة “ماركا” اإلسبانية، 
ف�إن بي�ل الزال يعاني من آالم في الركبة، ولن يش�ارك أمام دورتموند، ولن يلحق أيًضا بمواجهة إش�بيلية 

ف�ي الليجا.وأضافت الصحيفة: “بيل يتمنى أن يعود للمش�اركة مع ري�ال مدريد في كأس العالم لألندية في 
اإلمارات، حيث س�يخوض الفريق نصف النهائي في 13 ديس�مبر، والنهائي في 16 من الش�هر ذاته، ويسعى 

الجناح الويلزي من أجل قيادة الميرنجي للقب الس�ادس في هذه البطولة”.وأكدت الصحيفة، أن الجهاز الفني 
لريال مدريد لن يدفع بالالعب الويلزي، قبل أن يتعافى تماًما من هذه اآلالم، من أجل أن ينتهي كابوس إصاباته 

األخيرة.

املصور الريايض عباس امحد حبيب
 » إبداع ومستقبل زاهر«

             بغداد / المستقبل العراقي

يرصد بعدس�ته املبدعة أهم األحداث 
واللقط�ات يف املالع�ب العراقي�ة انه 
املصور الريايض الشاب )عباس احمد 
حبيب ( الذي ينتظره مستقبل 

زاه�ر يف تقديم األفض�ل بعالم الرياضة 
ويشهد له اقرانه بعدم ادخراه اي جهد 
يف تقديم كل ما يملك من موهبة لخدمة 
العدس�ة الرياضية العراقية، نش�د عىل 
يدي عباس ونتمنى له املوفقية والنجاح 

يف عمله .

         المستقبل العراقي/ متابعة

ي�درس ن�ادي ليفرب�ول اإلنجلي�زي، الدخ�ول ف�ي صفق�ة تبادلية م�ع نظيره اإلش�بيلية 
اإلسباني.

وأش�ارت صحيف�ة مي�رور البريطانية إل�ى أن نادي ليفرب�ول قد يضطر إل�ى إدراج أحد 
مهاجميه، في أي صفقة محتملة لضم العب وسط إشبيلية ستيفن نزونزي.

ومن المع�روف أن المهاجم 
دان�ي س�توريدج يفكر في 
ليفرب�ول،  ع�ن  الرحي�ل 
مش�اركاته  قل�ة  بس�بب 
كأساس�ي، وخوف�ه م�ن 
بالس�لب  ذل�ك  يؤث�ر  أن 
عل�ى محاولته الحصول 
على مكان في تشكيلة 
اإلنجلي�زي  المنتخ�ب 
كأس  نهائي�ات  ف�ي 
العالم الصيف المقبل 

في روسيا.
الالع�ب  ب�دأ  وق�د 
 28 العمر  البالغ من 
عاًما خمس مباريات 
جمي�ع  ف�ي  فق�ط 
ه�ذا  المس�ابقات 
الموس�م، ويخشى أن 
يصبح خارج حسابات 
وخطط المدرب جاريث 
ساوثجيت، ما لم يلعب 
كأساس�ي بش�كل أكثر 
النصف  خ�الل  انتظاًما 
الموس�م  م�ن  الثان�ي 

الحالي.
ووفقا لصحيف�ة، ميرور 
ف�إن إش�بيلية ق�د طلب من 
س�توريدج  تضمين  ليفرب�ول 
كج�زء م�ن صفق�ة نزونزي، 

إضافة إلى مبلغ نقدي.
وقد تأل�ق الفرنس�ي نزونزي 
م�ع إش�بيلية من�ذ انضمام�ه 
قادًما من س�توك س�يتي في 
الركائ�ز  أح�د  وب�ات   ،2015
األساس�ية للفريق األندلسي، 
عل�ى  ف�وزه  ف�ي  وس�اهم 
ليفرب�ول في نهائ�ي بطولة 

الدوري األوروبي 2016.

ليفربول يستغل مهامجه يف صفقة تبادلية

جوارديوال يصدم أجويرو

ريال مدريد يضع خطة إلهناء كابوس بيل
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
الفرس يس�تطيع أن يظل ش�هراً كامالً واقفاً عىل 

أقدامه.
أن أكث�ر الحيوان�ات ح�دة يف الس�مع ه�ي الذئاب 

والحمري.
أن %40 م�ن كلم�ات اللغ�ة املالطي�ة . . عربي�ة 

األصل.
أن أول م�ن عرف القمح، هم املرصي�ون القدماء، 

عام 5400 قبل امليالد.
أن الح�ر املس�تخدم يف خت�م اللح�وم، يصنع من 

قشور العنب األسود.
أن أول مدينة زودت بشبكة هاتفية . . هي باريس 

عام 1880م.
أن أول صورة فوتوغرافي�ة يف العالم تم إلتقاطها، 

كانت يف فرنسا عام 1826م.
عندم�ا يفق�د األخطبوط إح�دى أذرع�ه الطويلة، 

تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد.
هل تعلم أن أول ما خلق الله القلم.

ه�ل تعلم أن أول حصار يف التاريخ هو حصار امللك 
بنوا خذ نرص املدينة صور يف السنة 572 ق.م.

للي�وم  حظ�ك  الحم�ل  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تتع�رض اليوم للكثري من الضغوطات 
اطلب املس�اعده من زمالء العمل عاطفياً:ال 

تدع كريائك يمنعك عن مصالحة الحبيب. 

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً:تتسارع 
األحداث اليوم وتشعر أن ال تستطيع أن تلحق 
باملس�ؤوليات امللقاة عىل عاتق�ك عاطفياً:ال 
تحم�ل أخط�اء فش�ل عالقتك ع�ىل الحبيب 

وحده. 

للي�وم  حظ�ك  الج�وزاء  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تواجه بعض العراقيل من قبل أشخاص 
مع�ك بالعم�ل كن ح�ذراً عاطفياً:ح�اول أن 
تتقرب من الحبيب أكثر بالقيام باألمور التى 

يحبها. 

للي�وم  حظ�ك  الرسط�ان  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:احذر من النزاعات والنقاش�ات اليوم 
الت�ى قد ت�ؤدي اىل خالفات م�ع زمالء العمل 
تق�ف  اىل  العوائ�ق  بع�ض  عاطفياً:تواج�ه 

بطريق عالقتك مع الحبيب. 

أصح�اب برج األس�د حظ�ك للي�وم مهنياً:ال 
تعط�ي أية ق�رارات يف أمور تجهلها ولس�ت 
متأكد منه�ا عاطفياً:الحبي�ب يضغط عليك 

لتحسم أمرك يف عالقتك معه. 

للي�وم  حظ�ك  الع�ذراء  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تح�اول اليوم أن تعي�د ترتيب أفكارك 
عىل أمل أن تجد حلول أكيده عاطفياً:تعيش 

قصه رومانسيه مع حب جديد. 

أصحاب برج امليزان حظ�ك لليوم مهنياً:يوم 
جي�د ع�ىل الصعي�د املهني تحق�ق من خالل 
عاطفياً:األج�واء  جي�ده  مادي�ه  مكاس�ب 
تساعدك خالل هذه الفرته ان أردت االرتباط 

بمن تحب. 

أصح�اب برج العقرب حظك للي�وم مهنياً:ال 
تك�ن كث�ري الج�دال ملج�رد رغبت�ك يف فرض 
وجه�ة نظرك عاطفياً:ال تص�ب جام غضبك 

عىل الحبيب وتعامل معه بهدوء.

للي�وم  حظ�ك  الق�وس  ب�رج  أصح�اب 
بالعم�ل بس�بب  مهنياً:ترتاج�ع معنويات�ك 
بعض العقب�ات التى تظهر بصوره مفاجئه 
عاطفياً:تبذل الكثري من الجهد لتصل اىل قلب 

من تحب ولكنك ال تشعر أنه يبادلك املثل. 

أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنياً:تبدو 
أجواء العم�ل مريحه لك الي�وم تعمل بهدوء 
عاطفي�اً:ال تس�تطيع ف�راق الحبيب وترغب 

باالرتباط به. 

أصح�اب برج الدلو حظك للي�وم مهنياً:تبدو 
الي�وم واعياً بقراراتك فأن�ت تعرف ما تريده 
وم�ا تهدف له عاطفياً:اعط�ي الحبيب املزيد 

من الوقت وبعض أولوياتك. 

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:تبدو 
متوت�راً الي�وم بالعم�ل وتنفع�ل عىل أبس�ط 
األم�ور عاطفياً:تتقدم بعالقت�ك مع الحبيب 

نحو األفضل.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 ك�وب دقيق - كوب إال ربع ماء - 2 معلقة كبرية  
زب�دة لين�ة - 1 معلق�ة كبرية كم�ون مطحون-1 
معلق�ة كب�رية خم�رية-1 معلقة كبرية س�كر-1 

معلقة صغرية ملح
للوجه:

بيضة مخفوقة-كمون حب-سمسم
طريقة التحضري:

يوضع الدقيق يف وعاء، ويضاف إليه الس�كر وامللح 
والكمون والخمرية، وتخلط جيداً.

تضاف املاء مع العجن املستمر، ثم تضاف الزبدة.
تخل�ط جي�داً حت�ى نحص�ل ع�ىل عجين�ة لين�ة 

ومتماسكة.
ترتك العجني حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

يسخن الفرن عىل درجة حرارة 150 مئوية.
تقس�م العجني كرات صغرية، وتفرد باليد لتصبح 

طويلة ورفيعة.
ي�رص يف صيني�ة غ�ري قابل�ة لإللتص�اق، وتدهن 

بالبيضة، ثم يرش عليها الكمون والسمسم.
يدخل الفرن ملدة 7 دقائق وحتى تنضج وتحمر.

يخرج من الفرن، ويرتك ليهدأ قليالً.
يوضع يف الطبق، ويقدم.

الصبار نبتة أساسية للمستقبل
ش�ددت منظمة األغذية والزراعة لألم�م املتحدة )فاو( عىل أهمية 
الصب�ار خصوصا من نوع التني الش�وكي )صب�ار التني الهندي( 
بفعل أهمية هذه النبتة ملس�تقبل التغذية والعلف.وقالت املنظمة 
يف بي�ان أصدرته يف إثر بحوث أجراها خ�راء عدة »يف وقت أكثرية 
نبت�ات الصبار غري صالح�ة لألكل، أجناس اوبونتي�ا لديها الكثري 
لتقدمه خصوصا إذا ما تم التعامل معها محصوال زراعيا ال عشبة 
ضارة«.ورك�زت املنظمة عىل ن�وع »اوبونتيا فيك�وس – انديكا« 
)صبار التني الهندي( الذي تمنحه قدرته عىل املقاومة مزايا كبرية.

من هنا، خالل موجة الجفاف التي رضبت جنوب مدغش�قر عام 
2015 »شكل الصبار مصدرا رئيسيا للغذاء والعلف واملياه للسكان 
املحلي�ني وحيواناتهم«.ولدع�م موقفه�ا، نرشت منظم�ة »فاو« 
كتاب معلومات يف ش�أن صبار التني الهندي مصحوبا بإرش�ادات 
ع�ن »الطريق�ة الفضىل لإلفادة م�ن مزايا النبتة« املس�تخدمة يف 
مأكوالت يف املكس�يك وأيضا يف جزي�رة صقلية عىل صعيد الطبخ.

ويف مواجهة الجفاف واالرتفاع يف درجات الحرارة وتدهور الرتبة، 
تس�جل زراعة أش�جار صبار التني الهندي تقدما مطردا. 

»رقع نسيجية« لرتميم عضلة القلب
ابتك�ر علماء م�ن جامعة دي�وك األمريكية، “رقع نس�يجية” 
مخري�ة جديدة تس�اهم يف ترمي�م عضلة القلب بع�د النوبات 
القلبية..إذ يمكن لهذه األنس�جة البديل�ة املصنعة مخريا ، أن 
تكون البديل األكثر حيوية ألنس�جة عضل�ة القلب ألنها تعمل 
بع�د زراعتها ملدة طويلة وتس�اعد عىل انقباض س�ليم للقلب، 
وتشارك يف النشاط الكهربائي لعضلة الحياة يف جسم اإلنسان.

كما تس�اعد هذه األنس�جة الجدي�دة عىل تجدي�د خاليا القلب 
املترضرة التي لم تمت بعد النوبات القلبية. ويؤكد العلماء عىل 
أن النس�يج االصطناعي “الرق�ع” يجب أن يكون كبريا بما فيه 
الكفاية، ليغط�ي الجزء التالف بأكمله، لكي ال يؤدي إىل قصور 
يف عم�ل القلب.ويش�ري العلماء إىل أن زراعة ه�ذه العينات التي 
نمت يف املختر باإلضافة لحقن خاليا جذعية تساعد عىل تبادل 
املغذيات بش�كل أفضل يف أنس�جة عضلة القلب، حيث أظهرت 
التجارب عىل الفرئان والجرذان فعالية هذه األنس�جة الجديدة 
يف عمل القلب بش�كل س�ليم، باإلضافة لنم�و األوعية الدموية 

داخلها.

تأليف املوسيقى بمعاونة الذكاء االصطناعي
أعلنت خدمة »سبوتيفاي« للبّث التدّفقي الجمعة إصدار أول عملني من مجموعة 
غنائية ألّفها عدد من املوسيقيني من بينهم البلجيكي سرتوماي بمساعدة تقنيات 
ال�ذكاء االصطناعي، يف س�ابقة ه�ي األوىل يف العالم.وأطلق عىل ه�ذه املجموعة 
الغنائي�ة اس�م »هاللو وورل����د« )مرحب�ا أي����ها العالم( أنتجته ش����ركة 
»فلو ريكوردز« املس�تقلّة.وهذا األلبوم هو ثمرة أبحاث علمية أطلق عليها اس�م 
»فلو ماش�ينز« حسب ما رشح فرنسوا باشيه املسؤول السابق يف »سوني« الذي 
انضم أخريا إىل »س�بوتيفاي«وكانت أعمال س�ابقة من فئة املوسيقى التجريبية 
لّحن�ت بمس�اعدة الكمبيوتر، إال أنها امل�رّة األوىل التي يصدر فيه�ا ألبوم من فئة 
موس�يقى البوب أو الجاز أو املوسيقى اإللكرتونية لّحن أعماله فنانون بمساعدة 
ال�ذكاء االصطناعي.وتحم�ل إحدى األغنيتني اللتني كش�ف عنهما الجمعة اس�م 
»هاللو ش�ادو« ش�ارك يف تلحينها س�رتوماي وأدتها املغنية الكندية كايزا.وأتاح 
الذكاء االصطناعي للفنانني أن يحصلوا عىل احتماالت كبرية من األنغام والتآلفات 
الصوتية واألصوات، اس�تنادا إىل قطع موس�يقية أدخلوها يف الرنامج، ثم عملوا 

عىل االختيار والتعديل والحذف.

بدون تعليق

ق اليوم..باتون ساليه بالكمون
طب

»شاىل« أشهر معالـم سيوة التارخيية
يف  واح�ة س�يوة  قل�ب  يف  مدين�ة ش�ايل  تق�ع 
الصحراء املرصية، وتعد من أش�هر معالم سيوة 
التاريخي�ة، حيث تحتوي ع�ىل معبد آمون الذي 
أنش�أه املرصيون القدم�اء، ويع�ود تاريخ هذه 
املدينة القديمة إىل آالف السنني قبل امليالد.مدينة 
سيوة: “تقع مدينة شايل بواحة سيوة املوجودة 
جن�وب غ�رب مدينة م�رىس مطروح ع�ىل بعد 
306 كيلوم�رتات، وتعن�ي كلمة “ش�ايل” باللغة 
الس�يوية القديمة “املدينة”.وس�يوة بلد صغري 
يس�كنه نحو س�تمائة رجل من الربر يعرفون 
ب�”سيوة” ولغتهم تعرف بالسيوية، وتقرب من 
لغة زنات�ة، وبها حدائق نخيل وأش�جار زيتون 
محصن�ة فوق الجبل ليك�ون يف ذلك حماية لهم 

من أعدائهم ويس�اعدهم عىل اإلحساس باألمن 
والطمأنين�ة ولي�س ه�ذا املوق�ع الجدي�د الذي 
اختاروه إال مدينة س�يوة الحالية.الرجال شيدوا 
منازلهم عىل منحدر التل وأحاطوها بسور متني 
البن�اء ولم يجعلوا له غري باب واحد مازال قائًما 
إىل اآلن، باس�م “الب�اب إن ش�ال” بمعنى “باب 
املدينة”، ويف الجهة الش�مالية من الس�ور يوجد 
الجامع القديم، وبعد مرور قرن فتحوا بابا ثانيا 
أطلق�وا عليه “الب�اب أثراب” أي الب�اب الجديد، 
وقام�وا بع�د ذلك بفت�ح باب ثال�ث للمدينة من 
أجل النساء سمي “باب قدوحة”، وبدأوا يف بناء 
منازلهم من “الكرشيف” وهو عبارة عن الطني 

الذي يؤخذ من األرض املشبعة بامللح.

طفل يلف منزل عائلته باألرشطة الالصقة

لف طفل من�زل والديه بآالف 
األمتار من األرشطة الالصقة 
حتى الس�قف، بع�د أن تركه 
وحده بهدف حراسته للمنزل 

لقضاء إجازة رأس السنة.
وتظهر صور نرشتها صحيفة 
»دي�ي مي�ل«، من�زل ملفوف 
ب�آالف األمت�ار م�ن األرشطة 
اس�تغل  أن  بع�د  الالصق�ة، 

الطفل املشاغب غياب والديه 
ليق�دم ع�ىل ه�ذا األم�ر الذي 
ص�دم أبويه بعد عودتهما من 

اإلجازة.
إن  جوناث�ان  الطف�ل  وق�ال 
والديه ت�ركاه وحده ليحرس 
بالكامل  البي�ت فق�ام بلف�ه 
لحمايت�ه م�ن أي خط�ر ق�د 

يحدث له.
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حسين صالح

م�ساحة للر�أي

عدلي صادق

ال زال اإلرهابي�ون، أّي�ا كانوا، يهجمون ويحاول�ون النجاة، وفي 
الوقت نفس�ه يبطش�ون بضحاياه�م ويتمس�كون باعتقادهم أنهم 

يمتلكون الحقيقة ويفعلون الحق.
وبالطب�ع يبتعد هؤالء أكثر فأكثر عن فض�اءات العلم والمعرفة، 
ب�ل وعن القراءة الذكي�ة لوقائع أوقاتهم وأوق�ات اآلخرين. وهؤالء 
أن�واع، من بينها النوع الذي ال يمارس العن�ف وإنما ُينّظر له، ومنها 
م�ن يحكم وُيقرر لكي يؤكد على ُمطلقات�ه، ومنها من َيقتل وُيقتل، 
ويتساوى في ذلك الداعشي الذي يذبح بريئا والمستوطن الصهيوني 
ال�ذي يقتل مزارعا فلس�طينيا. ومن هذه األن�واع، الطائفي الجامح 
المص�اب بالس�عار، والمنغلق على تأويالته للدي�ن ورؤيته القاصرة 
للحياة ولمن يحيونها.ومثلما يكذب المتطرفون على أنفسهم وعلى 
اآلخرين فإن ش�عوبهم وعقائدها مكذوٌب عليه�ا وُتهاجم بالجملة، 
مثلم�ا هؤالء يأخ�ذون الناس بالجمل�ة، ويس�تريحون للتنميط، أبو 
الذمائ�م الت�ي تنت�ج الصراعات بي�ن األم�م، وُتكّرس البغض�اء بين 

الجماعة البشرية، بتخليق النعرات الطائفية.
في العام األول من القرن العش�رين أص�در عالم النفس اليهودي 
س�يغموند فرويد، كتابه الشهير “تفسير األحالم”. وبالطبع لم يكن 
فروي�د عّرافا أو دجاال وإنما يبحث بأدوات التحليل العلمية.ففي ذلك 
الكتاب، على بس�اطة عنوانه، أثار فرويد ضجة كبرى تش�به الضجة 
الت�ي أثارها العال�م الفلكي البولن�دي نيك�والس كوبرينيكوس، في 
القرن الس�ادس عش�ر، عندما أثب�ت أن األرض ليس�ت مركز الكون 
مثلما تعتقد الكنيسة.فقد أزاح فرويد الوعي عن مركزيته في الحياة 
اإلنسانية وأدخل معه عنصر الالوعي واستعان باألحالم للكشف عن 
الرغب�ات المكبوتة. فف�ي منطق الالوعي تتراك�م وتحتقن الرغبات 
المكبوتة والذكريات المؤلمة واألحقاد. لذا ترى اإلرهابي ينفلت إلى 
النكاح ويذبح. وإن أتيحت معالجته دون قتله فالعالج يكون بالكالم، 
أي بجعل المريض كمن يهذي في تداع حّر ألفكاره توخيا لفهم مرض 
كل ُمصاب. فاإلرهابيون مرضى نفسيون معقدون ينبغي أن يترافق 
العالج ببترهم، مع العالج بكالم يسمعه الطلقاء منهم الكامنون في 
جحوره�م. عندما احتل هتلر النمس�ا أحرق جن�وده مؤلفات فرويد 
حفاظ�ا على فكرة الالوعي، واحتج�زوه توطئة لقتله، تعاطف معه 
حارس�ه وس�اعده على الهرب إلى لن�دن. هناك أصيب بالس�رطان، 
فأجريت له ثالثون عملية الستئصال المواضع المصابة دون جدوى. 
طلب من طبيبه أن يس�اعده على االنتحار قائال له “أنا اآلن، ال أعرف 
س�وى العذاب”.تتعذب األمم بس�رطان اإلرهاب ال�ذي ال يجدي معه 
االس�تئصال الموضعي وال يليق به سوى قتله أو موت المعذبين، بعد 

استنفاد ُسبل العالج بالكالم.

أحوال المرأة اآلن قاربت بلوغ أحوال الرجل. هل هذا أمر طيب؟ 
اإلجابة ليس�ت س�هلة كما يبدو. اإلجابة صعب�ة وملتوية. صارت 
المرأة ترى المعادلة واضحة: كلما انتزعت المرأة لنفس�ها حقوقا 
ومكاس�ب، كلما تراج�ع التعاط�ف معها وصارت عرض�ة ألنواء 
مؤذي�ة وتعامل عاصف..في الغ�رب، اآلن، المرأة تعاني وتتعرض 
للخ�دش والعنت من الصبح حتى المس�اء، لكنه�ا راضية..الحالة 
المثالي�ة طبعا هي ني�ل الحقوق واالحتفاظ بش�يء من التعاطف 
ال�ذي ال يأت�ي إال بقبول ش�يء م�ن الحيف. ب�دأ الحدي�ث يصعب 
وس�يزداد الموقف صعوبة. المش�كلة الكبرى ف�ي الحياة هي أنه 
ال يوجد شيء سهل. س�أروي حكاية تشرح الموقف المعقد. كان 
عن�دي صدي�ق طبيب جراح من بل�د عربي محافظ ج�دا. جاء إلى 
إنكلترا وعمل في أحد كبار المستشفيات. الممرضات اإلنكليزيات 
ك�ّن ش�غوفات بمعرف�ة أحوال النس�اء في بلد صاحبي. يس�معن 

الكثير عن نقاب المرأة ومنعها من سياقة السيارة، وما إلى ذلك.
وأتت الش�جاعة واح�دة منه�ن واقتربت من صاحب�ي وقالت 
“م�اذا تفع�ل زوجت�ك؟” فقال صاحبي “ال ش�يء تحدي�دا. تلتقي 
بصاحباتها ويش�ربن الشاي معا، ثم يذهبن إلى السوق ويتسوقن 
ثم الغداء ث�م القيلولة”. بدا وكأن غيوم�ا حالمة طفت على عينّي 
اإلنكليزية وراحت تقارن ما سمعت بيومها الذي يبدأ ببرد الساعة 
السادس�ة صباحا ثم اإلفطار الس�ريع فالمواص�الت واالزدحام. 

دمدمت “هنيئا لها ما أسعدها”.
لكن هذا الحس�د ل�م يكن إال عاب�را وابن لحظ�ة مقارنة بيوم 
رمادي بارد من أيام نيوكاسل. لو أُتيح لهذه اإلنكليزية حياة كحياة 
تل�ك المنتمية إل�ى المجتمع المحافظ لما قبل�ت، بل ولناضلت من 
أجل تهشيم تلك الحياة. الفرق بينها وبين تلك المرفهة والمتسوقة 
أبدا هي أنها اختارت مهنتها وحياتها ولم يفرض عليها أحد شيئا. 

اإلنسان ال يريد أن تفرض عليه حتى الرفاهية والدعة.
الرج�ل ال�ذي ال يح�ب الخ�روج ويفّض�ل أن يظل حي�ث هو ال 
يري�د الس�جن. يريد أالّ يخ�رج ولكن باختياره. م�ن يفضل قضاء 
يوم�ه جالس�ا ال يعني أنه يقب�ل أن يك�ون مقعدا..كنت في مطلع 
شبابي أعتقد أّن الفرق بين ما لدينا وما لدى اإلنكليز أو األميركان 
بس�يط وصغير. كان لدين�ا في العراق حزب واح�د ولدى اإلنكليز 
حزب�ان: محافظون وعم�ال، وكذلك لدى األمي�ركان جمهوريون 
وديمقراطي�ون. هذا يعن�ي أّن الفارق مجرد ح�زب إضافي، وهذا 
لي�س فرق�ا شاس�عا..لكّني كبرت وأدرك�ت أّن الف�رق كبير فعال. 
الف�رق ليس حزبا واحدا الفرق هو حري�ة االختيار. عندهم تختار 

وعندنا ال تختار.

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

»تاكيس طائر« بقدرات مميزة

أك�دت ش�ركة Napoleon Aero أنه�ا تعم�ل على تطوي�ر مركبة 
طائ�رة صغيرة س�تغير مفهوم النق�ل الجوي ف�ي البالد..ووفقا 
لميخائي�ل نورجان�وف مدير مش�روع إنت�اج ه�ذه المركبة فإن 
»VTOL الجديدة س�تكون طائرة كهربائية صغيرة مزودة بأربعة 
مقاعد مخصصة للعمل كتاكس�ي طائر لنقل الركاب داخل المدن 
والمناط�ق الحضري�ة وخارجها«..كم�ا س�تزود ه�ذه الطائرة، 
المنتظ�ر إطالقه�ا بع�د 3 س�نوات، وفق�ا للخب�راء بمجموعتين 
من المحركات الكهربائية، األولى ستس�اعد عل�ى إقالع المركبة 
وهبوطه�ا عامودي�ا، أما الفئ�ة الثانية من المح�ركات فمهمتها 
تحري�ك المركبة في الهواء. وأهم ما يميز محركاتها أنها س�تأتي 
بميزة خفض الضوضاء ما س�يجعل المركبة مناسبة لالستخدام 

في المدن وحتى لالستخدامات العسكرية.

ع�ن منش�ورات احم�د المالك�ي ص�درت مؤخ�را 
لالعالم�ي والق�اص مؤيد عب�د الزه�رة المجوعة 
القصصي�ة)ذات غفلة(ب196صفح�ة م�ن القطع 
المتوس�ط توزعته�ا »34«قصة قصي�رة من بينها 
)مش�روع حلم،الرحيل، المزاجي والس�ليطة ، العم 
خليل الجايجي ،جاكوج ،ذات غفلة،س�مكة الجمعة 

، مفقود،جحود،الفل�وس والع�روس ، ..(. يذكر ان 
المؤلف سبق له اصدار ديوانيين شعريين ومجوعة 
قصصيةع�ن دار المتن للطباعة وهم�ا ،) للجدران 
كراهية..للغيم اظافر( و) على جناح الش�وق اتيك( 
كما اصدر مجموعة قصصية )ريحان الزمن ونعناع 

الذكريات (.

تس�اعد الفحوص�ات الدورية في الكش�ف عن العديد 
م�ن األمراض في مراحلها األولى، بيد أن هناك بعض 

األمراض التي ال تكتشف إلى بعد فترة طويلة.
وج�ود  ع�دم  أن  إل�ى   »Science Daily« وتش�ير 
أخصائيي�ن ف�ي بعض المناط�ق الريفي�ة والنائية ال 

يسمح باكتش�اف العديد من األمراض، ما دفع علماء 
الجامع�ة الطبي�ة ف�ي فيين�ا إل�ى اس�تعراض جهاز 
المس�ح الضوئي لشبكية العين، الذي سيكون وسيلة 
جيدة لكش�ف األمراض في مرحلتها األولى بما فيها 
الس�كري.ويقول العلماء، إن شبكية عين أي شخص 
تعطي معلوم�ات وافية عن حالته 
ف�ي  اس�تخدموا  وق�د  الصحي�ة. 
تكنولوجي�ا  المذك�ور  الجه�از 
التصوي�ر المقطع�ي الت�ي يمكنها 
التق�اط 40 ألف ص�ورة خالل 1.2 
ثاني�ة. وتحلل البيانات التي يحصل 
عليه�ا بواس�طة خوارزميات على 
أساس الذكاء االصطناعي، ومن ثم 
اتضح  النهائية..كما  النتائج  تظهر 
م�ن هذه الطريقة في التش�خيص 
أنه يمكن اكتشاف مرض السكري 
وتحدي�د خطر ظه�وره، من دون 
وجود طبيب عيون أخصائي. عالوة 
عل�ى ذل�ك، يمك�ن الحص�ول على 
معلوم�ات ع�ن العم�ر البيولوجي 
للشخص، وكشف مؤشرات عديدة 
بما فيها ما إذا كان الش�خص يميل 

للتدخين، أو كم من الوقت يدخن.

شبكية العني تكشف األمراض منجز جديد ..ذات غفلة 

عمليات واسعة ومستمرة لتحرير مناطق اجلزيرة يف صالح الدين ونينوى واالنبار

العالج بالكالم الظلم واالختيار


