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إطالق»إسرتاتيجية مخسية» للتخفيف من الفقر تتوافق مع رؤية «التنمية املستدامة»
العراقي
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عذاب القبر من النميمة
والغيبة والكذب

النبي االكرم محمد (صلى اهلل عليه و آله)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

الفلسطيوين يرشعون بخطوات «فك االرتباط» باالحتالل اإلرسائييل
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اتفاق عىل «مترير املوازنة» وسط معارضة كردية

رئيس الوزراء توصل إىل «حلول وسط» مع القوى السنية ..والنقاشات مع اإلقليم ستتحول إىل «مواجهة» يف بغداد
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
توص�ل رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در
العب�ادي وتحال�ف الق�وى «الس�ني» إىل
اتفاق بش�أن امل�واد الخالفية يف مرشوع
قان�ون املوازنة املالية العامة للدولة لعام
 ،2018إال أن العب�ادي ل�م يتج�اوز ّ
حتى
الآلن العقبة الكردية أمام تمرير املوازنة،
وهو األمر الذي سيناقش�ه رئيس اإلقليم
نيجرف�ان بارزان�ي يف زي�ارة مرتقبة إىل
بغداد مع رئيس الوزراء ،سمّ تها مصادر
سياسية باملواجهة.
وأكدت عض�و اللجن�ة ماج�دة التميمي

التوص�ل إىل اتف�اق خلال مباحثات بني
العبادي والقوى الس�نية بش�أن «رصف
الحكوم�ة للروات�ب املدخ�رة للموظفني
املدققني من الناحية األمنية يف املحافظات
واملناط�ق التي خضعت الحتلال تنظيم
داع�ش وتوزي�ع مبال�غ نقدية ب�دالً من
املواد التموينية التي لم تس�لم إىل سكان
املحافظات واملناطق التي كانت خاضعة
لسيطرة داعش».
وأش�ارتالتميمي إىل التوص�ل أيض�ا ً إىل
اتفاق «بش�أن إلتزام الحكومة االتحادية
بنق�ل الصالحيات ال�واردة يف قانون رقم
 21لس�نة  2008وتعديالته من الحكومة

املحكمة االحتادية :ال جيوز تسليم العراقي
للسلطات األجنبية
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االتحادي�ة إىل محافظ�ات الع�راق كافة
عدا إقليم كردس�تان و إلزام وزارة املالية
باتخ�اذ اإلجراءات الالزم�ة لتطبيق هذه
املادة».
ولفت�ت التميم�ي إىل االتف�اق كذلك عىل
«تدوير تخصيصات النازحني لعام 2016
املحفوظ�ة بصيغ�ة أمان�ات للنازحين،
وتض�اف إىل تخصيص�ات الس�نة املالية
الحالية للمناطق التي خضعت لس�يطرة
داعش لغ�رض إعادة االس�تقرار عىل أن
توزع بحس�ب النس�بة الس�كانية لهذه
املناطق».

التفاصيل ص3

احلكيم يدعو القوى السياسية إىل «التنافس الرشيف»
عىل اساس الربامج بعيد ًا عن التسقيط

2

جلان برملانية تنازع لتعديل «شهادة املرشح» يف قانون االنتخابات..
ونواب :فات األوان
المستقبل العراقي  /نهاد فالح

عقدت اللجنة القانوني�ة النيابيةاجتماعا ً
ملناقشة تعديالت قانون انتخابات مجلس
الن�واب رق�م  45لس�نة  2013بحض�ور
مفوضية االنتخابات ،فيما اكد النائب عن
التحالف الوطني ،هالل الس�هالني ،االحد،
ان الوق�ت الحايل اليس�مح بتمرير مقرتح

تعدي�ل فق�رة ش�هادة املرش�ح يف قانون
االنتخابات ،مشريا اىل ان الجو العام داخل
الربمل�ان بالضد من تمرير املقرتح .وانضم
رئي�س مجلس النواب س�ليم الجبوري اىل
اجتم�اع اللجن�ة القانونية م�ع مفوضية
االنتخاب�ات ،حي�ث ناق�ش املجتمع�ون
مواضي�ع ش�هادة املرش�حني ومزدوجي
الجنسية واملش�مولني بالعفو من املدانني

بقضايا فساد ،إضافة ملسألة مقعد «كوتا
االيزيدين» ونس�بة ال�ـ % 20كوتا لحملة
ش�هادة االعدادي�ة ل�كل قائمة .ب�دوره،
اك�د النائب ع�ن التحال�ف الوطني ،هالل
السهالني ،االحد ،ان الوقت الحايل اليسمح
بتمرير مقرتح تعديل فقرة شهادة املرشح
يف قانون االنتخابات.

التفاصيل ص3

حمافظ كركوك ترأس اجتامعني لـ «تقاسم السلطة»..واجلبهة الرتكامنية :مقاطعون

حمـاكـم الرصـافـة تعيـد أكثـر من ( )82مليـار دينـار إىل الـدولـة

ص2

ص2

فرنسا وتركيا تتفقان عىل إعداد «خارطة طريق» بشأن سوريا
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت الرئاسة الفرنسية ،أمس األحد ،أن فرنسا
س�تعمل مع تركيا يف األسابيع املقبلة عىل إعداد
«خارطة طريق دبلوماسية» ،من أجل وضع حد
للنزاع املستمر منذ نحو سبع سنوات يف سوريا.
ويأت�ي إعلان اإلليزي�ه بع�د محادث�ة هاتفية
أجراها الرئي�س الفرنيس ايمانويل ماكرون مع
نظيره الرتكي رجب طي�ب أردوغان الس�بت،
تباحث�ا خاللها خصوصا يف العملية العس�كرية
التي تش�نها تركيا ضد وحدات حماية الش�عب

الكردي�ة يف ش�مال س�وريا .وكان ماكرون أثار
غض�ب أنق�رة األس�بوع امل�ايض ،عندم�ا ق�ال
يف مقابل�ة صحافي�ة أن بلاده س�يكون لديها
«مش�كلة حقيقي�ة» يف ح�ال تبين أن الحمل�ة
العس�كرية «عملية اجتياح» ،لكنه عاد وخفف
من لهجته عقب انتقاد تركي.
وأوردت وكالة أنباء األناضول أن أردوغان سعى
اإىل طمأنة ماكرون خلال املحادثة الهاتفية إىل
أن أنقرة ليس لديها أطماع يف أرايض سوريا.
وتاب�ع االليزيه أن «الرئيسين اتفقا عىل العمل
من أجل إعداد خارطة طريق دبلوماس�ية حول

سوريا يف األسابيع املقبلة» ،مضيفا «بناء عليه،
ف�إن املحادث�ات بين فرنس�ا وتركي�ا وكالهما
تأملان بح�ل س�يايس ب�إرشاف األم�م املتحدة
ستتكثف يف األيام املقبلة».
وكانت تركيا أطلقت يف  20كانون الثاني عملية
«غص�ن الزيت�ون» ضد وحدات حماية الش�عب
الكردي�ة ،الذين تصنفه�م مجموع�ة إرهابية،
لكونهم مقربني من حزب العمال الكردس�تاني.
وتس�عى أنق�رة ،بالتحال�ف م�ع فصائ�ل م�ن
املعارضة السورية ،إىل إخراجهم من معقلهم يف
عفرين يف عملية تشهد مواجهات رشسة.

مفوضية حقوق اإلنسان بدياىل تطالب بتشكيل جلنة خاصة ملعاجلة مشاكل النازحني
التنمية الدولية تكشف عن تقديم «ثالثة مستشارين» لـ «النهوض» باقتصاد العراق

اإلمـام السيستـانـي :لـشـهـداء الدفـاع الكفائـي حـقـا عظيمـا علينـا مجيعـا
عمليات بغداد تنفي
«هتديد أو هتجري» خميم النازحني
يف حي اجلامعة
ص2

املعارضة الرتكية تدعو
إىل «التواصل فور ًا» مع احلكومة
السورية
ص4

البحرينيون يواصلون
احتجاجاهتم مع اقرتاب ذكرى
ثورة  ١٤فرباير

هـاري كـيـن
يــعــلـــق عـــلــى
مـئـويـتـه
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وزيـر الـدفـاع اإليـرانـي :امـيـركـا تـحـاول نـقـل «داعـش» إلـى افـغـانـستـان
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املفتشية ضبطت مزورين ومعقبني يف موقعني مروريني ببغداد

عمليات بغداد تنفي «هتديد أو هتجري» خميم النازحني يف حي اجلامعة
بغداد  /المستقبل العراقي

املفت�ش العام يف مديري�ة املرور ،ضبطت
عددا ً م�ن املزورين واملعقبين يف موقعي
تس�جيل مركب�ات التاجي�ات والغزالية،
كانوا يرومون تروي�ج معامالت مرورية
ً
خالف�ا للضواب�ط والتعليمات».واضاف
ان «املف�ارز التفتيش�ية وم�ن خلال
قيامه�ا بمهامه�ا التدقيقي�ة والرقابية
على أداء العاملين يف مواق�ع التس�جيل
امل�روري ،رص�دت تس�جيل عجلتين يف
موقع تس�جيل التاجي�ات املروري بكتب
تس�جيل كمركي�ة مزورة».وتابع املكتب
«كما رصدت املفارز أيضا ً يف نفس املوقع
أحد املزورين وبحوزته معاملة تس�جيل
مركبة ال تع�ود له بصل�ة قانونية ،وبعد
التدقي�ق يف املعاملة اكتش�فت املفرزة أن
جميع مستمسكاتها مزورة» ،مشريا اىل
ان «املزور اعرتف رصاحة بقيامه برشاء
املستمسكات املزورة من أحد األشخاص
بمبل�غ  500دوالر ،وق�د نظم�ت املفرزة
محارض ضبط اصولي�ة بالحاالت الثالث
املذك�ورة وعرضتها عىل ق�ايض تحقيق
محكمة الرصافة الذي قرر توقيف املزور
عىل ذمة القضية للتحقيق معه».
ويف الس�ياق ذات�ه ،ضبط�ت مف�رزة
املفتش�ية يف موق�ع تس�جيل الغزالي�ة
املروري دفتر عقود مروري�ة يعود ألحد
األكش�اك القريبة م�ن املوقع بحوزة أحد
املزوري�ن الذي ق�ام بتزوير اخت�ام عدد
من ضباط ومنتس�بي املوقع بغية تمرير
معاملات مروري�ة خالف�ا ً للضواب�ط،
بحسب بيان املكتب.

اعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد انه لم
يص�در منه�ا اي تهديد او تهجير ملخيم
النازحني يف حي الجامعة غربي العاصمة،
فيم�ا أعلن مكت�ب املفتش الع�ام بوزارة
الداخلي�ة عن إلقاء القب�ض عىل عدد من
املزوري�ن واملعقبين يف موقعني مروريني
لتسجيل املركبات يف العاصمة بغداد.
وق�ال قائد العملي�ات الفري�ق الركن
جليل الربيعي انه «لم يصدر منا اي تهديد
او تهجري ملخي�م النازحني يف منطقة حي
الجامعة غربي بغداد».
واض�اف الربيع�ي ان «النازحين هم
جميعا اهلنا وبحمايتنا ولن نس�مح الي
جهة املس�اس بهم» ،مشددا عىل رضورة
«عدم نشر االكاذي�ب التي تم�س قيادة
العمليات».يذك�ر ان ع�ددا م�ن وس�ائل
االعلام ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي
تناقل�ت اخب�ارا ب�أن قوات امني�ة قامت
بعملي�ات ه�دم ملخيم�ات النازحين يف
منطقة ح�ي الجامعة غربي بغداد بهدف
اع�ادة االرس اىل محافظاته�ا بش�كل
قرسي.
ب�دوره ،أعل�ن مكت�ب املفت�ش العام
ب�وزارة الداخلي�ة عن إلق�اء القبض عىل
ع�دد م�ن املزورين واملعقبين يف موقعني
مروريني لتس�جيل املركب�ات يف العاصمة
بغداد.
وقال املكتب يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «مفارز مكتب

حماكم الرصافة تعيد أكثر من
( )82مليار دينار إىل الدولة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مجلس القضاء األعىل ان املحاكم التابعة
الس�تئناف بغ�داد /الرصاف�ة أسترجعت مبالغ
كبرية إىل خزينة الدولة خالل العام املايض.
ونق�ل بيان العلام القضاء تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،عن رئيس محكمة استئناف
الرصاف�ة االتحادي�ة الق�ايض ماج�د األعرجي،
قول�ه إن «املحاكم س�اهمت عن طريق الرس�وم
والق�رارات واألح�كام يف اس�تعادة أكث�ر من 82
مليار دينار إىل خزين�ة الدولة خالل عام .»2017
وأضاف األعرجي أن «األموال تمت استعادتها عن
طريق جميع املحاكم كالتحقيق وجنح وجنايات
النزاه�ة والكمارك ومحكم�ة البداءة املتخصصة
بالدعاوى التجارية واملقاوالت العامة» .وأفاد بأن
«حجم املبالغ املسترجعة بالعملة األجنبية بلغت
 863ألفا ً و 397دوالرا ،إضافة إىل  123ألفا ً و268
يورو» .ونوه إىل أن «هذا العمل يأتي بفضل جهود
قضاة املحاكم ومنتسبيها وبمتابعة مبارشة من
رئيس مجلس القضاء األعىل».

البرصة :اعتقال جمموعتني مأجورتني
متورطتني بتفجري العبوات

اإلمـام السيستـانـي :لـشـهـداء الـدفـاع الـكــفـائـي
حـقـ ًا عظيمـ ًا علينـا مجيعـ ًا

بغداد  /المستقبل العراقي

أنصار الحسني عليه السالم» .ويف الـ  10من
حزيران الع�ام  ،2014وبعد ثالث�ة ايام من
الهجوم الذي شنه عنارص تنظيم داعش عىل
البلاد ووصلوا اىل ضواح�ي العاصمة بغداد
بع�د انهي�ار الق�وات األمنية ،أصدر الس�يد
السيس�تاني قرارا وص�ف ب�ـ «التاريخي»
للمرجعية الرش�يدة يف العراق عىل مدى املئة
عام املاضية.
ودعا السيد العراقيني اىل «التطوع لوقف
تمدد داعش» .ولم تمض س�اعات حتى لبى
اآلالف نداءه وتطوعوا مجاميع.

اع�اد املرج�ع الدين�ي االعىل الس�يد عيل
السيستاني التذكري بفتوى الجهاد الكفائي
التي اصدره�ا يف  13حزيران عام  2014ردا ً
عىل غ�زو «داعش» للموص�ل ومدن عراقية
فيما اطلق وصفا ً عىل شهدائها.
وذك�ر املرجع يف بي�ان مقتضب مكتوب
بخط يده ،أن «لشهداء الدفاع الكفائي حقا ً
عظيما ً علينا جميعا ً ومنزلة رفيعة يغبطون
عليه�ا .أس�أل الل�ه تع�اىل أن يحرشهم مع

احلكيم يدعو القوى السياسية إىل «التنافس الرشيف»
عىل اساس الربامج بعيد ًا عن التسقيط
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
اعتقلت الق�وات االمني�ة يف محافظة البرصة،
اربعة اش�خاص يش�كلون مجموعتني مأجورتني
متهمتني بتفجير العبوات (الناس�فة والصوتية)
على دور املواطنني او اماك�ن عملهم يف املحافظة،
مقاب�ل مبال�غ مالي�ة تدفع له�م من قب�ل بعض
املواطنين له�م خلاف ش�خصية او مادي�ة م�ع
خصومه�م» .وق�ال مص�در امن�ي إن «مديري�ة
اس�تخبارات ومكافحة إرهاب البرصة وبالتعاون
مع خلية الصقور االستخبارية ،تمكنت من اعتقال
املجموعتين يف عمليتين منفصلتين يف منطقتي
املعقل والعشار وس�ط املحافظة.مضيفا ان افراد
املجموعتين اجريت لهما كش�ف الداللة واعرتفوا
بأعماله�م ومنه�ا ،وس�يتم احالته�م للجه�ات
القضائي�ة املختص�ة» .ولفت اىل وج�ود جهد كبري
العتقال بقية املتورطني بظاه�رة العبوات اضافة
اىل اعتق�ال عصاب�ات االجرام ،داعي�ا ً املواطنني اىل
التعاون مع االجهزة االمنية لتحقيق ذلك الهدف.

دع�ا الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحال�ف
الوطني القوى السياس�ية اىل التنافس عىل اساس
الربامج االنتخابي�ة والرتكيز عىل االيجابيات بعيدا
عن التسقيط والتش�ويه والتعميم السلبي ،مؤكدا
ان تيار الحكمة يعد الشباب ثروة وطنية هي االوىل
يف البل�د وه�ي املدخل لبن�اء الدول�ة ،ومنفتح عىل
الجميع وكل من يؤمن بالعملية السياس�ية  ،عادا
كل من يؤمن بالعملية السياسية رشيك واالنفتاح
طري�ق ل�ن يتخلى عن�ه تي�ار الحكم�ة الوطنية،
مس�تدركا «لكن التجديد لن يم�س الثوابت والقيم
واملب�ادئ» وقال الس�يد الحكي�م ،يف كلمة له خالل
املؤتمر التأسييس ملجلس الشباب الوطني (تغيري)
املنعق�د يف مكتبه ببغ�داد ،حث القوى السياس�ية
و التحالف�ات وكل من ين�زل للمعترك االنتخابي
للتعاهد وتبني وثيق�ة رشف تركز عىل االيجابيات
وم�ا قدم خلال الفرتة املاضية للناس وما س�وف
تقدم�ه يف املرحل�ة املقبلة ،مش�ددا على التنافس
الرشيف عىل اساس الربامج ال عىل اساس التسقيط
والتش�وهات ،مؤكدا اهمية اس�تثمار االنتصارات
العس�كرية والسياسية واالجتماعية التي تحققت

واليت جعلت العراق محط اعجاب العالم.
وأش�ار اىل ان تي�ار الحكم�ة يؤم�ن بالش�باب
ويفخ�ر بان�ه تيار الش�باب ،ع�ادا الش�باب ثروة
الوط�ن االوىل ال النفط كم�ا يعتقد  ،مضيفا «نحن
قوم نفعل وفعلنا يقول و ال نش�تكي الن التش�كي
لغ�ة العاجزي�ن ونح�ن لس�نا عاجزي�ن وال ننظر
للواق�ع بس�لبية ألنن�ا متفائلون وال نسيء الظن
بالجمي�ع وال نعمم الس�لبيات نظرتن�ا اىل الحياة
والوط�ن واىل الواق�ع ايجابي�ة وننظ�ر اىل النصف
املمتلئ من الكأس وايجابيون وننظر اىل االنجازات
ونق�اط القوة ومنها الق�وة لتقويم نقاط الضعف

املحكمة االحتادية :ال جيوز تسليم العراقي
للسلطات األجنبية

بغداد  /المستقبل العراقي

أكدت املحكمة االتحادي�ة العليا ،أمس
األح�د ،ع�دم ج�واز تس�ليم العراق�ي إىل
الس�لطات االجنبية ،الفتة إىل أن الدس�تور
العراق�ي لس�نة  ،2005وقان�ون اص�ول
املحاكمات الجزائية رقم { }23لس�نة
 1973املع�دل يمنع�ان ذل�ك .وق�ال
املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس
الس�اموك يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «موضوع
تسليم العراقيني إىل الجهات والسلطات
االجنبي�ة س�بق أن حس�مته املحكمة
يف حك�م ص�در عنه�ا ع�ام .»2015
وأضاف أن «هذا الحكم صدر بمناسبة
الطع�ن يف دس�تورية م�ادة { /40ج}
من اتفاقي�ة الرياض املص�ادق عليها

بالقان�ون رقم { }110لس�نة  ،1983التي
تنص عىل وجوب التسليم ملن حكم عليهم
حضوري�ا ً أو غيابي�ا ً من محاك�م الطرف
املتعاقد بعقوبة س�البة للحرية ملدة س�نة
أو بعقوبة اش�د عن افع�ال معاقب عليها
بمقتىض قانون الط�رف املتعاقد املطلوب

الي�ه التس�ليم» .وأش�ار إىل أن «املحكم�ة
وج�دت أن تلك امل�ادة تتعارض م�ع املادة
{ /21أوالً} م�ن الدس�تور التي تنص عىل
أن�ه {يحرض تس�ليم العراق�ي إىل الجهات
والس�لطات االجنبية} ،وامل�ادة {}4 /358
من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم
{ }23لس�نة  1971املعدل ،التي تنص
عىل {ال يجوز التسليم إذا كان املطلوب
عراقي الجنسية} ،واملادة { /13ثانياً}
م�ن الدس�تور التي تنص على أنه {ال
يجوز س�ن قان�ون يتع�ارض مع هذا
ً
باطلا كل نص يرد يف
الدس�تور ،ويع ّد
دساتري االقاليم أو اي نص قانون اخر
يتعارض مع�ه}» .وبين أن «املحكمة
االتحادي�ة العلي�ا قض�ت يف حكمه�ا
بالرق�م { ،}16بع�دم دس�تورية املادة
{ /40ج} من اتفاقية الرياض».

ومعالجته�ا « ،منوها اىل ان هن�اك من يراهن عىل
فش�ل مرشوع تمكني الشباب مش�ددا عىل اهمية
نجاح الش�باب كي يكون�وا قصة نجاح يف املجتمع
وليك�ون مشروع الحكم�ة ناجحا ،فضلا و عن
إعطاء رسالة اىل القوى السياسية تشرتط النجاح
بتمكين الش�باب .س�ماحته وعد بط�رح برنامج
واض�ح لبناء الدول�ة وااللتزام به بق�در ما يعطى
له من مس�احة ،مؤكدا التمسك باملرشوع الوطني
الذي بدأ به تيار الحكمة وأصبح س�مة يتحدث بها
الجمي�ع ،مشيرا اىل رضورة االنفت�اح عىل جميع
املؤمنني بالعملية السياس�ية ومش�اركتهم ،حاثا
الشباب عىل التجديد يف كل يشء اال يف الثوابت والقيم
واملبادئ ،مبينا ان اكثر الش�باب اخالصا للمرشوع
اكثره�م قدرة على اداء واجباته هو الذي يجب ان
يك�ون االق�رب اىل موقــــع املس�ؤولية ،مضيفا
«القي�ادة لي�س ام�ر ديوان�ي وإنما فع�ل وعطاء
ومب�ادرات يمك�ن ان تربهن للجميع ان الش�باب
عىل قدر املس�ؤوليـــة يف تويل القيادة» ،مؤكدا ان
للش�باب حق نظرائهم بالتوعية وبانتش�الهم من
واقعه�م وبث روح التف�اؤل فيهم واس�تثمار كل
االجواء للتعريف باملش�اريع القادرة عىل انتش�ال
الشباب وتمكينهم.

التنمية الدولية تكشف
عن تقديم «ثالثة مستشارين» حلكومة العبادي
لـ «النهوض» باقتصاد العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن ممث�ل الوكال�ة االمريكي�ة للتنمية الدولي�ة يف العراق
مايكل نريباس ،أمس األحد ،عن تقديم ثالث مستشارين لرئيس
الوزراء حيدر العبادي للنهوض باقتصاد البالد.
وقال نريباس ضمن طاولة مس�تديرة يف السفارة االمريكية
بحضور عدد من وسائل االعالم «اننا لقد قدمنا ثالث مستشارين
اقتصادين لرئيس الوزراء حيدر العبادي».
وأض�اف أن «اح�د املستش�ارين يس�اعد عىل ق�روض النقد
الدويل واالخر يعمل مستشارا لدعم القطاع املايل والثالث ينصح
العب�ادي عىل الجوانب التي ت�ؤذي االقتصاد العراقي» ،مبينا ان
«ذلك جاء للنهوض باقتصاد البالد».

مفوضية حقوق اإلنسان بدياىل تطالب بتشكيل
جلنة خاصة ملعاجلة مشاكل النازحني
بغداد  /المستقبل العراقي
طالب مكتب املفوضية العليا لحقوق االنسان يف محافظة دياىل،
أمس االحد ،بتش�كيل لجنة خاصة برئاس�ته وعدد من املؤسسات
ذات العالق�ة ،للنظ�ر يف مش�اكل النازحين وايجاد حل�ول رسيعة
تضمن حقوقهم يف املخيمات.وذكر املكتب يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» ،ان «فريقا ً من املفوضية التقى بممثيل املفوضية السامية
لش�ؤون الالجئني ،وش�بكة العي�ادة القانوني�ة يف محافظة دياىل،
للتباحث يف ملف النازحني يف مخيمات (معس�كر سعد ،والبوحنني،
والون�د  1و ،2وال�رازي) ،وامكانية تقديم االستش�ارات القانونية
لهم».واضاف انه «جرى بحث ايجاد حلول لبعض مشاكل النازحني
املتمثلة بإصدار مستمس�كات بدل املفقودة لع�دد منهم والتي تم
فقدانها اثن�اء عملية النزوح ،اضاف�ة اىل تحديث بطاقات الناخب
ومتابع�ة مل�ف التعويض�ات ومتابع�ة اص�دار البطاق�ة الوطنية
املوح�دة لرشيحة الغجر بالتنس�يق م�ع مديرية جنس�ية دياىل».
واش�ار املكتب اىل ان «فريق مكتب املفوضية طالب بتشكيل لجنة
خاصة برئاس�ته وعضوية الجهات ذات العالقة ،للنظر يف مشاكل
النازحني وايجاد الحلول الرسيعة لها».من جانب اخر ،لفت املكتب
اىل ان «فريق املفوضية املعني بحق�وق الحريات ،تابع التظاهرات
التي اقامها اصحاب حقول الدواجن يف محافظة دياىل ،معربين عن
اس�تيائهم من قرار منع دخول لحوم الدج�اج والبيض القادم من
محافظتهم غري املصاب بوب�اء انفلونزا الطيور ،مطالبني الجهات
املعنية التدخل والس�ماح بدخ�ول منتجاتهم وبيعه�ا داخل بغداد
واملحافظات االخرى وتجنيبهم الخسائر املادية الكبرية».

حمافظ كركوك ترأس اجتامعني لـ «تقاسم السلطة»..
واجلبهة الرتكامنية :مقاطعون

بغداد  /المستقبل العراقي

ً
وكال�ة راكان
ترأس محاف�ظ كركوك
الجب�وري ،أمس األح�د ،اجتماعني لبحث
آلي�ة «تقاس�م الس�لطة» والرشاك�ة يف
املحافظ�ة ،فيم�ا بين عض�و مجل�س
كركوك رعد رشدي أن أعضاء
الجبه�ة الرتكماني�ة قاطعوا
االجتماعني.
وقال الجبوري يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،أن�ه «ت�رأس اجتماعني
مشرتكني لتقاس�م السلطات
والرشاك�ة يف كرك�وك» ،مبينا ً
أن «االجتماعين كانا مع عدد
من أعض�اء مجلس املحافظة
لبحث آلية تقاس�م الس�لطة

والرشاكة بني جميع مكونات كركوك بما
يحقق العدالة ووفق اآلليات الرسمية».
م�ن جانبه ،قال عضو مجلس كركوك
رع�د رش�دي «حرضن�ا االجتماعين
للمش�اركة يفالتنسيق بخصوص تقاسم
الس�لطة بنس�بة  %32يف دوائ�ر الدول�ة

باملحافظ�ة» ،مضيف�ا ً أن «هن�اك مدراء
أكفاء يمثلون القومي�ات إذا كان أداؤهم
جي�دا ً س�يبقون يف مناصبه�م ،وس�يتم
ترشيح أشخاص بدالً عن غري أكفاء».
ونقل�ت وكال�ة «الس�ومرية ني�وز»
عن رش�دي الق�ول ،أن «أعض�اء الجبهة
الرتكـــــــماني�ة قاطع�وا
االجتماعين ألس�باب غير
مهنية ونح�ن حرضنا حرصا ً
على تمثيل الرتكم�ان وتوفري
الخدمات ملواطن�ي املحافظة
الذي�ن هم جزء مه�م من هذا
التقاس�م ألن املدي�ر الكف�وء
س�يخدم املجتم�ع والعك�س
ً
الفت�ا إىل أن «هناك
صحيح»،
حض�ورا ً
م�رض للكرد يف
غري
ٍ
االجتماعني».

التقاعد تعلن املبارشة بدفع رواتب املتقاعدين املدنيني
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

العراقي

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية ،أمس األحد ،عن املبارشة بدفع رواتب املتقاعدين املدنيني
لوجبة شباط .2018
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إنها «بارشت بدفع رواتب
املتقاعدين املدنيني لوجبة شباط  2018من خالل مصارف الرافدين والرشيد واملرصف
العراقي للتجارة ورشكة البطاقة الذكية».
وأضاف�ت ،أن�ه «بإمكان املتقاعدين حاملي البطاقة الذكية ك�ي كارد مراجعة مراكز
الرصف ﻹس�تالم رواتبه�م ،كما بإم�كان متقاعدي الصرف الي�دوي مراجعة فروع
املصارف إلستالم رواتبهم حسب أيام الرصف».
وتق�وم هيئة التقاعد العامة بتوزيع الرواتب للمتقاعدين العس�كريني كل ش�هرين يف
االشهر الفردية ،يف حني تقوم بتوزيع الرواتب للمتقاعدين املدنيني كل شهرين لالشهر
الزوجية.
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رئيس الوزراء توصل إىل «حلول وسط» مع القوى السنية ..والنقاشات مع اإلقليم ستتحول إىل «مواجهة» يف بغداد

اتفاق عىل «مترير املوازنة» وسط معارضة كردية

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

توصل رئيس مجلس ال�وزراء حيدر العبادي
وتحال�ف القوى «الس�ني» إىل اتفاق بش�أن
امل�واد الخالفي�ة يف مشروع قان�ون املوازنة
املالي�ة العام�ة للدول�ة لع�ام  ،2018إال أن
العب�ادي ل�م يتج�اوز ّ
حت�ى اللآن العقب�ة
الكردي�ة أمام تمرير املوازنة ،وهو األمر الذي
سيناقشه رئيس اإلقليم نيجرفان بارزاني يف
زيارة مرتقب�ة إىل بغداد مع رئي�س الوزراء،
سمّ تها مصادر سياسية باملواجهة.
وأكدت عضو اللجنة ماجدة التميمي التوصل
إىل اتفاق خالل مباحثات بني العبادي والقوى
الس�نية بش�أن «رصف الحكوم�ة للروات�ب
املدخ�رة للموظفين املدققين م�ن الناحية
األمنية يف املحافظات واملناطق التي خضعت
الحتالل تنظيم داع�ش وتوزيع مبالغ نقدية
ب�دالً م�ن امل�واد التموينية التي لم تس�لم إىل
س�كان املحافظ�ات واملناط�ق الت�ي كان�ت
خاضعة لسيطرة داعش».
وأش�ارتالتميمي إىل التوصل أيض�ا ً إىل اتفاق
«بش�أن إلت�زام الحكوم�ة االتحادي�ة بنق�ل
الصالحي�ات الواردة يف قانون رقم  21لس�نة
 2008وتعديالته م�ن الحكومة االتحادية إىل
محافظات العراق كافة عدا إقليم كردس�تان
و إلزام وزارة املالية باتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتطبيق هذه املادة».
ولفتت التميمي إىل االتفاق كذلك عىل «تدوير
تخصيصات النازحني لعام  2016املحفوظة
بصيغ�ة أمان�ات للنازحين ،وتض�اف إىل
تخصيصات الس�نة املالي�ة الحالية للمناطق
التي خضعت لس�يطرة داعش لغرض إعادة
االس�تقرار على أن ت�وزع بحس�ب النس�بة
السكانية لهذه املناطق».
لكن النائبة أش�ارت إىل رف�ض العبادي طلب
تحال�ف الق�وى الس�نية بإع�ادة تخصيص
املبال�غ املخصص�ة لصندوق إعم�ار املناطق
املحررة للسنوات السابقة ،والتي لم ترصف،
عىل أن تضاف إىل املبالغ املخصصة للصندوق
له�ذا الع�ام» ،مؤك�دة أن�ه «يمك�ن إج�راء
تخصيص جديد بهذا اإلتجاه يف املوازنة».
أما بالنس�بة إىل مطالب املحافظات الجنوبية
املنتجة للنفط بحص�ة يف املنتوج يف أراضيها
من�ه ،فق�د أوضح�ت التميم�ي أن طلب�ات
املحافظ�ات املنتج�ة للنف�ط ،وبالخصوص
محافظ�ة البصرة ،الت�ي تحمل�ت الكثير،
فق�د أك�د رئيس ال�وزراء أن�ه س�يلبيها بعد
ارتفاع أس�عار النف�ط .وقالت إن نواب هذه

املحافظات ،وهي البرصة وذي قار وميس�ان
وواس�ط ،طالبوا ب�ـ 5دوالرات م�ن إيرادات
النف�ط املنت�ج ،و 5دوالرات م�ن املصايف ،و5
دوالرات م�ن الغاز الطبيع�ي ،أي ما يصل إىل
 15دوالرا ً على جمي�ع منتج�ات النفط ،فتم
االتفاق بالقب�ول بإعطاء املرتاكم من الديون
الس�ابقة والالحقة حني ارتفاع أسعار اإليراد
النفطي ،وإن حقهم محفوظ يف ذلك».
باملقاب�ل ،ل�م يتوص�ل اجتماع�ان عقدهما
العب�ادي خالل اليومني املاضيين مع النواب
األك�راد يف إقناع�ه بإعادة املخص�ص إلقليم
كردس�تان إىل نس�بة  17باملائ�ة ،كما جرى
خالل األعوام املاضي�ة ،وعدم تخفيض هذه

النس�بة إىل  12.67باملائة ،كما نص عىل ذلك
مرشوع قانون املوازنة للعام الحايل.
وق�ال النائب الك�ردي ش�اخوان عبدالله إن
الكت�ل الكردس�تانية س�تواصل مقاطع�ة
جلس�ات مجلس النواب ،وتبذل كل املساعي
م�ن أج�ل ع�دم اكتم�ال النص�اب القانوني
للمجل�س إلج�راء الق�راءة الثاني�ة ملرشوع
قانون املوازن�ة وعدم تمرير القانون إىل حني
رفع نسبة حصة إقليم كردستان إىل .%17
وم�ن أجل هذا الخالف ،م�ن املنتظر أن يزور
رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان الع�راق
نجريفان بارزاني بغداد ،للقاء رئيس الوزراء
حيدر العبادي.

وأك�دت مص�ادر سياس�ية التوص�ل التفاق
مبدئ�ي حول تمري�ر قانون املوازن�ة العامة
لس�نة  ،2018م�ن خالل اإلبق�اء عىل حصة
اإلقلي�م منخفض�ة بواق�ع  12.6باملائة من
مجموع موازنة العراق ،عىل أن تتكفل بغداد
بمرتب�ات «البش�مركة» وأف�راد ق�وى األمن
ً
عوض�ا عن موافقة بغداد
الداخيل يف اإلقليم،
على عدم فتح مل�ف تصدير النف�ط الكردي
إىل الخارج خالل الس�نوات املاضية ،وقضايا
الفس�اد التي تخللت�ه من قبل مس�ؤولني يف
اإلقليم ،وقالت املصادر أيضا ً أن زيارة بارزاني
س�تصبح بمثابة مواجهة بني الطرفني لحل
األزمات العالقة.

وكش�ف عضو االتحاد الوطني الكردستاني،
ريبوار طه ،عن وجود بنود تم االتفاق عليها،
وأخ�رى رفض�ت ،الفت�ا ً إىل أن�ه «يف زي�ارة
البارزاني لبغداد سيتم بحث ما تم رفضه».
وقال طه «ال نعلم موع�د الزيارة ،لكن خالل
أيام س�تتم ،وما تم رفضه هو حصة اإلقليم
م�ن املوازنة ،إذ إن بغ�داد تريدها  12باملائة،
بينم�ا أربي�ل ترص على  17باملائ�ة ،وإذا تم
التقارب عىل النس�بة ،والتوافق عىل املرتبات،
وغريه�ا م�ن القضاي�ا ،أعتقد س�يتم تمرير
املوازنة بالتأكيد بالربملان».
وتاب�ع «نح�ن ن�رى أن زي�ارة نجريف�ان إىل
بغداد ،ه�ي لفتح ب�اب جديد للنق�اش ،وأنا

ستستمر بني أعوام ( )2022 – 2018وتعمل حتت غطاء الالمركزية

أعتق�د أن هن�اك وجهات نظ�ر متقاربة بني
ً
الفت�ا ،يف الوق�ت نفس�ه ،إىل
الحكومتين»،
«وجود ست نقاط رضورية تم االتفاق عليها
من قبل رئيس حكوم�ة بغداد حيدر العبادي
ونجريفان ،وهذه النق�اط رضورية ،خاصة
األم�ور اإلدارية والفنية يف إقليم كردس�تان،
واألم�ور الدس�تورية ،أما أه�م النقاط ،فهو
موض�وع املنافذ الحدودية ،الت�ي تم االتفاق
عليها من قبل الطرفني».
وتبل�غ القيم�ة اإلجمالي�ة للموازن�ة العامة
للع�راق لع�ام  2018ح�واىل  85.33تريليون
دين�ار ( 71.65ملي�ار دوالر) بعجز وصل إىل
 22.78تريليون دينار ( 19.13مليار دوالر).

إطالق»إسرتاتيجية مخسية» للتخفيف من الفقر تتوافق مع رؤية «التنمية املستدامة»
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

أطلق�ت اللجن�ة العلي�ا إلستراتيجية
التخفي�ف من الفق�ر ووزارة التخطيط
بالتعاون مع البنك الدويل واألمم املتحدة،
أمس األحد ،إستراتيجية التخفيف من
الفقر التي تس�تمر ملدة خمس�ة أعوام
(.)2022-2018
وجاء إطالق إسرتاتيجية خالل احتفالية
أقامتها الوزارة يف فندف الرش�يد ببغداد
وبرعاي�ة رئيس مجلس ال�وزراء حيدر
العب�ادي و بحض�ور وزي�ر التخطي�ط
س�لمان الجميلي ووزي�ر التخطيط يف
حكومة إقليم كردس�تان عيل الس�ندي
واألمين الع�ام ملجل�س ال�وزراء مهدي
العلاق ،فضلا ع�ن ع�دد م�ن أعضاء
مجل�س النواب و رئيس الهيئة الوطنية
لالس�تثمار س�امي األعرجي كذلك عدد
من ممثلي البنك الدويل واألم�م املتحدة
وممثلي املنظمات الدولية والس�فارات
العامل�ة يف العراق ،إضاف�ة إىل عدد من
الخبراء وأس�اتذة الجامع�ات و ممثيل
الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة
فضلا ع�ن ممثلي منظم�ات املجتمع
املدن�ي والقط�اع الخ�اص والجه�ات
ذات العالق�ة» .وق�ال وزي�ر التخطيط
س�لمان الجميلي ،يف كلم�ة خلال
االحتفالية»،نحتفل الي�وم قطاف ثمار
عمل دؤوب متمثال بإطالق إسرتاتيجية
التخفيف من الفقر(  ، )2022-2018إذ
س�عت وزارة التخطيط من�ذ التغيري إىل

تبني نهج علمي يف التعامل مع مشكالت
االقتص�اد والتنمية يف العراق ،وذلك عرب
املس�ح والبح�ث والتحليل للمش�كالت
االقتصادية التي يعاني منها البلد».

وأض�اف «توال�ت املس�وح والدراس�ات
املعمقة التي أجريت عىل أساسها لتقدم
تأطريا شامال لعملية التخطيط التنموي
ومعالجة تلك املش�كالت عىل وفق نهج

علمي ،يتسلح بأحدث البيانات وأكثرها
دقة» .وأوضح بالق�ول «باملثل تعاملت
وزارتن�ا م�ع قضي�ة الفقر ابت�دا ًء من
ع�ام  ، 2007إذ جرى العم�ل الجاد عىل

تأسيس قاعدة بيانات شاملة تنبني عىل
املس�ح االجتماعي واالقتصادي لألرسة
إحس�اس ( )IHSESواملس�وح األخرى
والتي توفر بيانات موثوقة عن األوضاع

املعيش�ية لألف�راد واألرس يف الع�راق ،إذ
ش�خصت تلك املس�وح وجود مس�توى
مرتفع من الفقر ،ينبغي عىل الحكومة
التعامل معه ،ومعالجته ،والتخفيف من

اجتماعات يف «البيت التشريعي» مبشاركة املفوضية حتاول تدارك األمر

جلان برملانية تنازع لتعديل «شهادة املرشح» يف قانون االنتخابات..
ونواب :فات األوان
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
عق�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابيةاجتماع�ا ً
ملناقش�ة تعديلات قان�ون انتخاب�ات مجلس
النواب رقم  45لسنة  2013بحضور مفوضية
االنتخاب�ات ،فيم�ا اك�د النائ�ب ع�ن التحالف
الوطن�ي ،هلال الس�هالني ،االح�د ،ان الوقت
الحايل اليس�مح بتمري�ر مقترح تعديل فقرة
شهادة املرشح يف قانون االنتخابات ،مشريا اىل
ان الجو العام داخ�ل الربملان بالضد من تمرير
املقرتح .وانض�م رئيس مجلس النواب س�ليم
الجب�وري اىل اجتم�اع اللجن�ة القانوني�ة مع
مفوضي�ة االنتخابات ،حيث ناقش املجتمعون
مواضي�ع ش�هادة املرش�حني ومزدوج�ي

الجنس�ية واملش�مولني بالعف�و م�ن املدانين
بقضاي�ا فس�اد ،إضافة ملس�ألة مقع�د «كوتا
االيزيدين» ونسبة الـ % 20كوتا لحملة شهادة
االعدادي�ة لكل قائمة .ب�دوره ،اكد النائب عن
التحال�ف الوطني ،هالل الس�هالني ،االحد ،ان
الوقت الحايل اليس�مح بتمري�ر مقرتح تعديل
فقرة ش�هادة املرش�ح يف قان�ون االنتخابات،
مشيرا اىل ان الجو العام داخ�ل الربملان بالضد
م�ن تمري�ر املقترح .وق�ال الس�هالني« ،منذ
ايام هناك تثقي�ف لتغيري قناعات النواب حول
تمرير مقرتح حملة الشهادة االعدادية لضمان
التمثيل الواس�ع يف مجلس النواب» ،مشيرا اىل
ان «اح�د الن�واب اعرتض خالل الق�راءة االوىل
على املقرتح ،لك�ن بعض النائب�ات طلبن منه

سحب اعرتاضه فامتثل لذلك» .واضاف قائال،
ان «الجو العام داخل الربملان بالضد من تمرير
املقرتح ،الن مسودة القانون االصل التي جاءت
من الحكومة اعتمدت ش�هادة البكلورويوس،
لكن بطلب من الن�واب وضعنا خيار االعدادية
الذي لم يمرر بالتصويت ايضا ،وبالتايل اليجوز
اعادة طرحه مجددا».
وتابع ان «بعض النواب ذهب اىل طرح صيغـة
جدي�دة ب�ان تخص�ص  %20للمرش�حني من
حملة ش�هادة االعدادي�ة» ،مضيف�ا ان «قرار
املحكمة االتحاديـة يف املادة  49من الدس�تور،
يؤك�د ان رشوط الرتش�يح لالنتخابات يضعها
مجلس الن�واب ،واليجوز لعض�و الربملان وهو
بدرجـ�ة وزير حمل الش�هادة االعدادية ،وهذا

انه�ى الج�دل ش�كال وموضوعا م�ن الناحية
القانوني�ة» .واوض�ح الس�هالني قائلا ،ان
«توقيت الق�راءة االوىل يجب ان يميض بيومني
ع�ن موعد الق�راءة الثانية ،الت�ي تفصلها عن
موعد التصويت  4اي�ام ،كما ان املصادقة عىل
قوائم املرشحني ستغلق يف  10شباط ،مايجعل
الوقت الحايل اليسعف تمرير مقرتح التعديل».
وكان نواب وسياس�يون قالوا يف ترصيحات إن
القانون ال يخ�دم العملية السياس�ية يف البالد
وسيحرم عرشات املرشحني من العمل الربملاني
من ضمنهم رؤس�اء كت�ل حزبي�ة ،األمر الذي
دف�ع الكتل املتضررة من الق�رار رفع مقرتح
إللغائ�ه أو تخصي�ص نس�بة عرشي�ن يف املئة
لحملة الشهادات األدنى يف قوائم الرتشح.

آثاره ،لذا جاءت إستراتيجية التخفيف
م�ن الفق�ر األوىل ( )2014 – 2010
لتس�تجيب له�ذا التح�دي ،والتي جرى
دعمه�ا باملزيد من املس�وح واملردودات
اإلحصائية ،اذ تم إنش�اء إدارة تنفيذية
للتخفيف من الفقر ،تتوىل مهمة متابعة
تنفيذ أنشطة اإلسرتاتيجية يف العراق».
وش�دد بالق�ول «على الرغ�م م�ن
التحدي�ات التي واجهته�ا الوزارة خالل
األع�وام املاضي�ة والت�ي زامن�ت تنفيذ
اإلستراتيجية ،والت�ي تمثل�ت بنتائ�ج
احتالل داعش محافظات نينوى وصالح
الدين واألنب�ار ،وتراجع عوائد صادرات
البل�د من النفط الخام ،فإنها اس�تمرت
بالتزامه�ا تج�اه التنمي�ة عموم�ا،
وتخفيض الفقر خصوصا ،واس�تمرت
يف مواكبة اإلعداد إلسرتاتيجية التخفيف
م�ن الفق�ر الثانية ،والتي ستس�تجيب
لتحدي�ات جديدة ،فضال ع�ن التحديات
التي واجهتها اإلسرتاتيجية األوىل».
وأش�ار إىل أن هذه اإلستراتيجية تمثل
رؤي�ة متوافق�ة والتوجه�ات العام�ة
لل�وزارة والتي تتضمنه�ا خطة التنمية
الوطني�ة م�ن (  )2022 – 2018الت�ي
أوش�كنا على االنتهاء منه�ا وإطالقها
قريبا ،مبين�ا إن اإلستراتيجية تتوافق
ورؤية العراق للتنمية املستدامة ،2030
فه�ي تعمل يف ظ�ل أنم�وذج التخطيط
املرن الذي يعم�ل عىل الالمركزية ومنح
املحافظ�ات املزي�د م�ن الصالحي�ات
التخطيطية والتنفيذية.

4

�سيا�سية

العدد ( )1609االثنين  5شباط 2018

www.almustakbalpaper.net

السلطة ستتوجه إىل جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة

الفلسطيوين يرشعون بخطوات «فك االرتباط» باالحتالل اإلرسائييل

السعــودية حتبــس ( )4شعـراء
لـ «انتقادهم» النظام التعليمي
بغداد  /المستقبل العراقي

قضت محكمة س�عودية األس�بوع املايض بس�جن  4شعراء
مل�دة ترتاوح بني  5و  10س�نوات ،بس�بب توجيهه�م انتقادات
لسياس�ات ابن س�لمان إثر تغيري املناهج الدراسية ،وذلك خالل
محاورة قصائد شعرية.
الش�عراء ينتمون إىل منطقتي تبوك والطائف ،وقد ُحكم عىل
الش�اعرين عبد الله عتقان السلمي ،ومحمد عيد الحويطي 10
سنوات لكل منهما ،فيما قضت بسجن الشاعرين منيف املنقرة،
وسلطان الشيباني العتيبي  5سنوات لكل منهما.
ويواجه آل س�عود انتقادات واسعة من املنظمات الحقوقية
بشأن انتهاكاتهم لحقوق اإلنسان ،وتشهد اململكة عدم استقرار
س�يايس وأمني على إثر حمالت قام بها محمد بن س�لمان ضد
عدد من السياس�يني والتجار بينهم أمراء ،فيما ال تزال الرياض
متورط�ة يف حرب ألكثر من ثالث س�نوات عىل اليمن اس�تنزف
ميزانيتها ،ولم تحقق أهدافها.
ووصف�ت ع�دد من الصح�ف األمريكي�ة واألروبي�ة يف وقت
س�ابق سياسات محمد بن سلمان باملندفعة واملتهورة ،ويجمع
املتابعون للشأن السعودي عىل فشل سياسات اململكة الخارجية،
فيما يحذرون من سياساتها الداخلية يف توسيع فجوة االنقسام
بني أجنحة آل سعود.

البحرينيون يواصلون احتجاجاهتم
مع اقرتاب ذكرى ثورة  ١٤فرباير
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ررت اللجن�ة التنفيذي�ة ملنظم�ة التحري�ر
الفلس�طينية ،الب�دء بإع�داد الخط�ط واملش�اريع
لخطوات فك ارتباط مع سلطات االحتالل اإلرسائييل
عىل املس�تويات السياس�ية واإلداري�ة واالقتصادية
واألمنية ،وعرضها عىل اللجنة التنفيذية للمصادقة
عليها.
وتتضم�ن الخط�ة ،حس�ب بي�ان «التنفيذي�ة»
الص�ادر عقب اجتماعها يف مقر الرئاس�ة برام الله،
برئاس�ة الرئيس محم�ود عباس ،تحدي�د العالقات
األمنية مع الجانب اإلرسائييل.
كم�ا ق�ررت اللجن�ة ،التوج�ه ملجل�س األم�ن
والجمعي�ة العامة لألمم املتحدة ،حيث من املقرر أن
يلقي عباس خطابا أمام مجلس األمن خالل الشهر
الج�اري ،يؤكد فيه ثب�ات املوقف الفلس�طيني عىل
القانون الدويل والرشعية الدولية ،وبما يضمن إنهاء
االحتالل اإلرسائييل وإقامة دولة فلسطني املستقلة،

بعاصمتها القدس الرشقية ،عىل حدود .1967
وق�ررت «التنفيذي�ة» أيضا ،تش�كيل لجنة عليا
لتنفيذ قرارات املجلس املركزي ،وبما يش�مل تعليق
االعتراف بدولة (إرسائيل) إىل حين اعرتافها بدولة
فلس�طني عىل حدود ع�ام  ،1967وإلغ�اء قرار ضم
القدس الرشقي�ة ،ووقف االس�تيطان ،وعىل أهمية
ورضورة تحري�ر س�جل الس�كان وس�جل االرايض
من س�يطرة س�لطات االحتالل ،وم�د والية القضاء
الفلس�طيني واملحاك�م الفلس�طينية على جمي�ع
املقيمني عىل أرايض دولة فلسطني تحت االحتالل.
وقررت اللجنة الفلس�طينية ،التقدم إىل املحكمة
الجنائية الدولية ،بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي
يف جرائم االستيطان ،والتمييز العنرصي ،والتطهري
العرق�ي الجاري يف مدين�ة الق�دس ومحيطها ،ويف
األغوار الفلسطينية ،ومناطق جنوب الخليل وغريها
من املناطق املحتلة.
وتضمن الطلب بمس�ائلة ومحاس�بة املسؤولني
السياس�يني والعس�كريني واألمنيين اإلرسائيليين

إيطاليا :هجوم «فايش» بالرصاص
عىل مهاجرين أفارقة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتقل�ت الرشط�ة رجلا إيطالي�ا فت�ح الن�ار على
مهاجرين أفارقة يف مدينة ماتشرياتا بوسط إيطاليا مما
أدى إىل إصابة ستة مهاجرين يف هجوم قالت الرشطة إن
له دوافع عرقية.
وج�اء إطلاق الن�ار بعد أي�ام م�ن اعتق�ال مهاجر
نيجريي فيما يتعلق بمقتل شابة إيطالية تبلغ من العمر
 18عام�ا عثر على جثتها مقطعة ومخب�أة يف حقيبتني
قرب ماتشيراتا .وقالت الرشطة إن املشتبه به يف حادث
السبت يدعى لوكا ترايني ( 28عاما) وإنه كان يلف علم
إيطاليا عىل كتفيه عندما ألقت الرشطة املسلحة القبض
عليه يف الش�ارع .وقال ش�هود إنه أدى تحية فاشية قبل
تكبيل�ه بالقي�ود .وقال أحد س�كان ماتشيراتا ،ويدعى
مارتشيلو مانتش�يني «كان يتحرك بسيارته وكلما رأى
ش�خصا ملونا أطلق النار عليه» .وقالت الرشطة إن أحد
ضحاياه أصيب بجروح بالغة واحتاج إلجراء جراحة.
وأطلق ترايني النار أيضا عىل مقر الحزب الديمقراطي
الحاك�م املنتم�ي ليس�ار الوس�ط يف ماتشيراتا لكنه لم
يصب أح�دا هناك .وقال الحزب إن ترايني كان مرش�حا
لحزب رابطة الشمال اليميني يف االنتخابات املحلية العام
املايض لكنه لم يحصل عىل أي أصوات.
ويدعم حزب رابطة الشمال بقوة السياسات املناوئة
للهج�رة وهو ج�زء من تحال�ف رئيس الوزراء الس�ابق
س�يلفيو برلسكوني املنتمي ليمني الوسط والذي يتصدر
اس�تطالعات الرأي قب�ل االنتخابات الوطني�ة املقررة يف
الرابع من آذار .ونأى ماتيو سالفيني رئيس حزب رابطة
الش�مال بنفس�ه عن ح�ادث إطلاق النار لكن�ه قال إن
عدم فرض قيود عىل الهجرة تس�بب يف رصاع مجتمعي.
وقال «ال أس�تطيع االنتظار حتى أك�ون ضمن الحكومة
لكي أحاف�ظ عىل األمن والعدال�ة االجتماعية والهدوء يف
إيطالي�ا» .ودعا ماتيو رينتيس زعيم الحزب الديمقراطي
ورئيس الوزراء السابق إىل الهدوء .وكتب عىل صفحته يف
فيس�بوك «الرجل الذي أطلق النار وأصاب ستة أشخاص
ملونين هو ش�خص بائس ومجنون .لك�ن الدولة أقوى
من�ه» .وقال رئيس ال�وزراء باولو جنتيلون�ي إن إيطاليا
ستعاقب بشدة أي شخص يحرض عىل العنف.
وأضاف «س�نوقف هذا الخطر .س�نوقفه عىل الفور.
سنوقفه سويا .لن تقسمنا الكراهية والعنف».
وقال�ت الرشط�ة إن مطل�ق الن�ار تج�ول يف أنح�اء
ماتشرياتا املش�هورة بإقامة مهرجانات األوبرا يف الهواء
الطلق بس�يارته الس�وداء من طراز ألف�ا روميو وأطلق
النار من نافذتها عىل املهاجرين يف عدة أماكن.
وم�ع اقرتاب الرشطة منه ح�اول الهرب مرتجال لكن
رسع�ان ما ألقت الرشطة القبض عليه .وذكرت وس�ائل
إعالم محلية أنه كان يرصخ قائال «عاشت إيطاليا» أثناء
اصطحاب الرشطة له.

وجلبه�م إىل العدالة الدولية ،وفقا للمادة الثامنة من
نظ�ام روما للمحكمة الجنائي�ة الدولية ،التي تعترب
االس�تيطان جريم�ة حرب ،ووفق�ا التفاقية جنيف
الرابع�ة ،التي تح�رم عىل الدول�ة القائمة باالحتالل
نقل مواطنيها إىل األرايض الخاضعة الحتاللها.
وأك�دت «التنفيذي�ة الفلس�طينية» ،عزمها عىل
تنفي�ذ ق�رارات املجلس املرك�زي ،برفض سياس�ة
الرئي�س األمريك�ي «دونال�د ترام�ب» الهادف�ة
لط�رح مرشوع أو أف�كار تخالف ق�رارات الرشعية
الدولي�ة لحل الصراع ،ودع�ت اإلدارة األمريكية إىل
مراجعة سياس�تها والكف ع�ن التعامل مع الجانب
الفلسطيني بلغة اإلمالءات.
كم�ا ش�ددت على رفضه�ا الح�ازم لتهدي�دات
وترصيحات «ترامب» ،بأن القدس لم تعد مطروحة
على طاول�ة املفاوض�ات ،وأن الفلس�طينيني أمام
خياري�ن إما الع�ودة لطاول�ة املفاوض�ات أو وقف
املس�اعدات األمريكي�ة ع�ن الس�لطة الوطني�ة
الفلسطينية.

ويف وقت س�ابق ،طالبت الرئاس�ة الفلس�طينية
بآلي�ة دولي�ة متع�ددة للمفاوضات ردا على إعالن
الوالي�ات املتح�دة قبل ش�هرين االعتراف بالقدس
عاصم�ة لـ(إرسائيل)؛ حيث باتت تعترب واش�نطن
وسيطا غري محايد يف عملية السالم.
والش�هر امل�ايض ،ق�ال مستش�ار الرئي�س
الفلس�طيني للعالقات الدولية والشؤون الخارجية،
«نبيل شعث» ،إن هناك ترسيبات حول خطة أمريكية
لعزل الرئيس «محمود عباس» من منصبه.
وأض�اف «ش�عث» أن الرئي�س الفلس�طيني
«يتع�رض لضغوط�ات أمريكي�ة هائل�ة م�ن أج�ل
القبول باس�تمرار الواليات املتحدة كوسيط للسالم
يف املنطقة».
وتوقف�ت املفاوض�ات الفلس�طينية اإلرسائيلية
يف أبريل/نيس�ان  ،2014إثر رفض (إرسائيل) وقف
االس�تيطان ،واإلفراج عن معتقلين قدامى ،وقبول
حل الدولتني عىل أساس دولة فلسطينية عىل حدود
 ،1967وعاصمتها القدس الرشقية.

وزير الدفاع اإليراين :امريكا حتاول نقل «داعش» إىل افغانستان
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزير الدفاع االيران�ي العميد امري حاتمي
ان اميركا تح�اول نق�ل داع�ش بع�د هزيمته يف
سوريا والعراق اىل افغانستان .
وج�اء ترصيح العمي�د حاتمي خلال اتصال
هاتف�ي م�ع نظيره االفغان�ي الفري�ق ط�ارق
ش�اه بهرامي بحث�ا خالله التط�ورات االمنية يف
افغانستان واكدا رضورة التصدي الجاد لالرهاب
يف املنطقة.
واع�رب العمي�د حاتم�ي ع�ن مواس�اته
الفغانستان حكومة وشعبا للضحايا الذي سقطوا
يف االعت�داءات االرهابي�ة وق�ال ان االعت�داءات
االرهابية االخرية يف افغانس�تان آملت قائد الثورة
االسالمية وايران حكومة وشعبا .
واش�ار اىل املكان�ة الخاصة الت�ي يتبوأها هذا
البل�د الصدي�ق والج�ار على صعي�د السياس�ية
الخارجية االيراني�ة وقال ان ايران قلقة دوما من
املؤام�رات االجنبية ض�د الش�عب االفغاني وهي
بذلت عىل مدى س�نوات طوال ما بوس�عها الزالة
االم الشعب االفغاني املظلوم .

واوض�ح العمي�د حاتمي ان اميركا هي التي
اوج�دت تنظي�م داع�ش لتتحك�م به يف س�وريا
والعراق وقال ان اميركا وبعد هزيمته الكبرية يف
هذي�ن البلدين تحاول انقاذ داعش من هذا املازق
ونقله اىل افغانس�تان لتس�تغل جرائم�ه الوقحة
لتربير تواجدها يف افغانستان .
وتابع ان االمريكيني يحاولون تمرير مخططهم
الرامي اىل رفع عديد قواتهم يف افغانستان محذرا
م�ن ااالمريكيني برهنوا انهم اعداء املس�لمني وان

االعلان عن الق�دس عاصمة للكي�ان الصهيوني
كش�ف للعال�م م�ن جديد ع�ن الص�ورة املنافقة
وعداء امريكا للمسلمني.
واع�رب العميد حاتمي عن اعتقاده بان اقرار
االمن يف افغانس�تان ره�ن بالنهج االيجابي لدول
املنطق�ة وق�ال يبنغ�ي يف ه�ذا االطار اس�تثمارا
الطاقات املشتركة لجميع دول املنطقة للتصدي
لالرهاب وارساء دعائم االستقرار يف افغانستان .
بدوره اش�ار وزير الدفاع االفغاني اىل وجود اكثر
من  20جماعة ارهابية يف افغانستان حاليا وقال
ان اطلاق العنان لهذه الجماع�ات االرهابية من
شانه تهديد املنطقة وخلق ازمات حادة لها .
واضاف انه الينبغي اليران وافغانستان وسائر
دول الجوار ان يغفلوا عن العدو املشترك وعليها
التع�اون الكامل م�ع بعضها البعض باس�تمرار
ملكافحة االرهاب .
واع�رب عن ش�كره لدع�وة نظيره االيراني
وق�ال ان اقرار العالق�ات الوثيقة بين الوزارتني
هي من سياس�ات الحكومة االفغانية وسنسعى
حتما للتعاون الثنائي السيما عىل صعيد مكافحة
االرهاب .

انطلق�ت مروح�ة جدي�دة م�ن التظاه�رات واالحتجاجات
الغاضب�ة يف البحري�ن ،وخ�رج األه�ايل يف بلدت�ي أبوصيب�ع
والش�اخورة يف تظاه�رة مماثل�ة للتظاه�رة الحاش�دة رفض�ا
ألحكام اإلعدام املتتالية التي تصدرها املحاكم الخليفية ،ورُفعت
يف التظاهرات ش�عارات أكدت عىل اس�تمرار الثورة واالستعداد
إلحياء ذكراها السابعة يف  ١٤فرباير املقبل حيث تتحرض القوى
الثورية املعارضة لإلعالن عن تفاصيل الربامج املشتركة بهذه
املناس�بة .ويف سياق التأكيد عىل املوقف الش�عبي املؤيد للحراك
الثوري ،ش�هدت بلدة جدحفص السبت اش�تباكات شديدة بني
محتجني والقوات الخليفية التي ووجهت بأدوات الدفاع املحلية
ردا عىل االنتهاكات والتعديات املتواصلة ضد األهايل والنشطاء.
وقد ش�نت الق�وات الخليفية حمالت جديدة م�ن املداهمات
على املن�ازل ،وتعرض األهايل يف بل�دة الجفري للهج�وم من قبل
الق�وات التي عم�دت إىل تروي�ع املواطنني والعب�ث بمحتويات
املنازل واملمتلكات الخاصة.
وقد ش�هدت البالد لجمعة سلس�لة متواصلة من الفعاليات
الش�عبية ،حيث خرج�ت تظاهرات يف بلدات بوري ،الس�نابس،
الس�هلة الجنوبية ،املقش�ع ،كرانة ،س�ار ،املالكية ،ش�هركان،
وغريها .ورفع املتظاهرون صور آية الله الش�يخ عيىس قاس�م
ال�ذي خض�ع لعملي�ة جراحية جدي�دة مؤخرا يف ظ�ل الحصار
املف�روض عليه يف منزله منذ مايو م�ن العام املايض ،كما هتف
املواطنون بش�عارات جددت التمس�ك بأهداف الث�ورة األصيلة،
وعىل رأسها إسقاط النظام الخليفي.
واندلع�ت احتجاجات ميداني�ة وقطع للش�وارع يف عدد من
املح�اور يف بلدات النوي�درات والعكر ،حيث عبر املحتجون عن
تنديده�م بأح�كام اإلع�دام والتأكيد عىل التمس�ك بم�ا يصفه
معارضون بـ”املقاومة املرشوعة”.

ليبيا :مواجهات «دامية»
بني اجليش «وداعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
قال مس�ؤول محيل إن قوات من الجي�ش الليبي املتمركز يف
الرشق قتلت ثالثة مسلحني يشتبه يف انتمائهم لتنظيم «داعش»
قرب حقل نفطي يف جنوب رشق البالد.
وق�ال عمر الفقي رئيس بلدية مرادة التي تقع فيها املنطقة
إن اثنني من الجنود قتال أيضا وأصيب خمسة خالل االشتباكات
التي اس�تمرت عىل مدى يومني من بينها اش�تباك وقع بالقرب
م�ن حقل الظه�رة النفطي الس�بت .وأضاف أن مع�ارك وقعت
يف منطق�ة أخرى الجمع�ة .وتدير الحقل رشك�ة الواحة ،وهي
مرشوع مشترك بني املؤسسة الوطنية للنفط الحكومية وثالث
رشكات أمريكية هي هيس وماراثون وكونوكوفيليبس.
والقوات التي تقوم بحماية املنشآت النفطية وعمليات رشكة
الواح�ة موالي�ة للحكوم�ة املتمركزة يف الشرق يف حني تتمركز
الحكوم�ة التي تدعمها األمم املتحدة يف العاصمة طرابلس غرب
ليبي�ا .وانزلقت ليبيا إىل رصاعات منذ اإلطاحة بمعمر القذايف يف
 .2011ويف كانون األول فجر مسلحون خط أنابيب لنقل النفط
يتب�ع رشك�ة الواحة ويضخ الخام مليناء الس�در مما تس�بب يف
خفض مؤقت لإلنتاج الليبي بنحو مئة ألف برميل يوميا .وألقى
مسؤولون بالالئمة عىل «إرهابيني».

املعارضة الرتكية تدعو إىل «التواصل فور ًا» مع احلكومة السورية
بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ال رئيس ح�زب املعارض�ة الرتكي
الرئيسي كمال كليجدار أوغلو انه ينبغي
عىل تركيا أن تقيم عالقات مع الحكومة
الس�ورية ،داعي�ا إىل تغيري السياس�ة يف
أنقرة.
وق�ال كليج�دار أوغلو رئي�س حزب
الش�عب الجمهوري مخاطب�ا الحكومة،
«تواصلوا بش�كل ف�وري م�ع الحكومة
الس�ورية ،فهي تقف مع وحدة األرايض
السورية كما نحن مع وحدتها أيضا ،إذا
كان امل�راد الحف�اظ عىل وح�دة األرايض
السورية ووقف سفك الدماء ،فإنه ينبغي
إقام�ة عالق�ات م�ع الدول�ة والحكومة
السورية».
وأض�اف أن�ه يج�ب على الحكوم�ة
الرتكية أن تتواصل مع نظريتها السورية
عىل الفور.
وأدىل كليج�دار بالترصيح�ات يف

مؤتمر للحزب يف أنقرة س�يقوم األعضاء
خالل�ه بانتخ�اب قيادة الح�زب .وينظم
كيليتش�دار حملته لإلبق�اء عىل منصبه
على رأس الح�زب املنتم�ي لتيار يس�ار
الوسط.
وتج�در اإلش�ارة أن الرئي�س الرتكي
طيب أردوغان لم يستبعد ،يف وقت سابق،
إمكانية التعاون مع الس�لطات السورية
يف املس�تقبل بش�أن مس�ألة مواجه�ة
الجماعات املسلحة الكردية .بيد أنه قال
إن�ه ال توج�د مثل ه�ذه االتصاالت حتى
اآلن .ووعد كليجدار أوغلو بحل مش�كلة
اإلرهاب خالل أربع س�نوات يف حال جاء
إىل الحكم.
وتعه�د كليج�دار أوغل�و بالتخيل عن
السياسة يف حال لم يستطع حل مشكلة
اإلرهاب خالل هذه الفرتة ،وبنرش السالم
واالستقرار يف ربوع األناضول كلها.
ومن املقرر أن تس�تمر أعمال مؤتمر
حزب الشعب الجمهوري ملدة يومني.

ويتناف�س على زعام�ة «الش�عب
الجمه�وري» ،كل م�ن الرئي�س الح�ايل
«كم�ال كليج�دار أوغل�و» ،والنائب عن
والي�ة يالوفا «مح�رم إينج�ه» والرئيس
الس�ابق لنقاب�ة املحامني يف إس�طنبول
«أومي�ت قوج�ه صق�ال» ورئي�س فرع
الح�زب يف منطقة عمرانية بإس�طنبول
«ألب أرسالن جابوك».
وت�وىل كليجدار أوغل�و زعامة الحزب
عام  ،2010عىل خلفية استقالة الرئيس
السابق «دنيز بايكال».
وم�ن املنتظ�ر أن يج�ري كليج�دار
أوغلو ،تغيريات واس�عة داخل الحزب ،يف
حال انتخابه مجد ًدا ملنصب الرئاسة.
ولطامل�ا عارض�ت املعارض�ة الرتكية
سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان يف
سوريا ،بما يف ذلك مخاوف بشأن صعود
الفصائ�ل اإلسلامية الس�نية املس�لحة
وعدم االستقرار اإلقليمي نتيجة لضعف
الدولة السورية يف الحرب.
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اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجير االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة
فعلى الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فترة ( )30ثالثون يوما تبدأ
من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن ( )% 100من القيمة التقديرية
وين�ادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباح�ا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله م�ن تاريخ النرش وعىل قاعة
مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه
املزاي�دة اج�ور النرش وكاف�ة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جل�ب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه
مراجع�ة مديري�ة بلدي�ة العمارة خالل فرتة ( )10عشرة ايام من تاري�خ املصادقة الكمال اج�راءات التعاقد االصويل
وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

مكتب لبيع الغاز

حي الزهراء /جزء من
العقار  12مغربه

1000م2

1900.000مليون
وتسعمائه الف دينار

ثالث
سنوات

2

حانوت رقم 29

شارع دجلة راس السوق
الكبير

4م2

 1500.000مليون
وخمسمائة الف دينار

ثالث
سنوات

3

فرن صمون حجري
7720/55مغربه

مغربه

200م2

 1500.000مليون
وخمسمائة الف دينار

ثالث
سنوات

4

قطعة ارض زراعية

حي الحسين الجديد قرب
الناظم

4000م2

 3250.000ثالثة ماليين
ومائتان وخمسون الف
دينار

ثالث
سنوات

5

مشتل

شارع  60مقابل مديرية
شؤون السيطرات

960م2

 2250.000مليونان ومائتان
وخمسون الف دينار

ثالث
سنوات

6

مشتل

شارع  60مقابل االسواق
المركزية

3500م2

 3400.000ثالثة ماليين
واربعمائة الف دينار

ثالث
سنوات

7

مشتل

السراي مقابل مدرسة
حليمة السعدية

500م2

 2100.000مليونان ومائة
الف دينار

ثالث
سنوات

8

مشتل

شارع  60مقابل مدرسة
التضامن

750م2

 2250.000مليونان ومائتان
وخمسون الف دينار

ثالث
سنوات

9

مشتل

السراي مقابل مدرسة
حليمة السعدية

500م2

 2100.000مليونان ومائة
الف دينار

ثالث
سنوات

10

مشتل  1599/14ابو
رمانة

ابو رمانة طريق عمارة
منيره

2400م2

 8250.000ثمانية ماليين
ومائتان وخمسون الف دينار

ثالث
سنوات

رشوط التأجري
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل
املحاكم املختصة
اعالن
مناقصة استيرادية

 2008 /5م /د تجهيز حديد خزان قياس ( ) 1.2×640ملم بالرقم الرمزي R004/B
 بكمي�ة (  )500ط�ن ملعمل مح�والت التوزيع وحس�ب الفقرات والكمي�ات املدرجة يفاملواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم
(معلنة للمرة االوىل )
تاريخ الغلق ( )2018/3/13
يسر ( وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العام�ة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني
وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياس�ية وااللزامية وبعكس�ه يهمل
العطاء مع مالحظة ما ياتي :
- 1على مقدمي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال
(رشك�ة دي�اىل العامة ) وعبر الربي�د االلكرتون�ي (  ) www.dialacompany.comوكما
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلف�ة التخميني�ة للمناقص�ة ه�ي (  )525000دوالر ( فق�ط خمس�مائة وخمس�ة
وعرشون الف دوالر ) واصل مخازن الرشكة
ب -مق�دار مبل�غ التامينات االولية للمناقصة هو (  )15750دوالر (فقط خمس�ة عرش
الف وسبعمائة وخمسون دوالر) واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (  )150000دينار عراقي ( فقط مائة وخمسون
الف دينار عراقي ال غريها) غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث
تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات
د-عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع ( نماذج
العطاء ) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل
كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة  :تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او
وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
 - 2متطلبات التاهيل املطلوبة  ( :كما مبينة يف وثائق العطاء )
- 3يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ( رشكة دياىل العام�ة /طريق بغداد بعقوبة
الجديد –قرب تقاطع القدس ) وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية
ظه�را من تاريخ غل�ق املناقصة يف  2018/3/13وان العطاءات املتاخرة س�وف ترفض
وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبين بالحضور يف
العن�وان االتي ( مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ) يف الس�اعة التاس�عة صباحا
ليوم  2018/3/14ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام
الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.
عبد الرسول محمد عارف
المدير العام /وكالة

مديرية بلدية ابي الخصيب
اعالن
إشارة اىل كتاب مديرية بلديات البرصة  /تنظيم املدن ذي العدد 1746
يف  2018/1/21املعط�وف على كتاب مديرية التخطي�ط العمراني يف
البصرة ذي العدد  100يف  2018/1/14املتضم�ن قيام البلدية إعالن
عن خارطة التعديل القطاعي للمنطقة الصناعية عىل القطعة املرقمة
 311مقاطعة  93الربدية وبلد الس�يد ،وع�دم وجود اعرتاض من قبل
الدوائ�ر الرس�مية وكاف�ة الجهات األخ�رى او املواطنين او أصحاب
األمالك الواقعة ضمن املنطق�ة القريبة منها تقوم البلدية بإعالن عن
تعديل الخارطة حسب ما جاء أعاله ملدة ثالثون يوما ً اعتبارا ً من تاريخ
اإلعالن بالجريدة الرس�مية ونصب اإلعلان يف األماكن العامة لالطالع
علي�ه ،ومن ل�ه حق يف االعتراض او ابداء ال�رأي يف املوضوع مراجعة
مديرية بلدية ابي الخصيب خالل املدة املذكورة أعاله.
املهندس فراس عبدالخالق عمران
مدير بلدية ابي الخصيب

مديرية بلدية ابي الخصيب
اعالن
اىل الس�ادة أصح�اب املعاملات الصناعي�ة الذي�ن ت�م
تخصي�ص قطعة ارض صناعية لهم يف صناعية اللقطة
والجديدة وحمدان املعاريف .مراجعة مديرية بلدية ابي
الخصيب لغرض اكمال إجراءات التخصيص ابتداءا ً من
يوم االح�د املصادف  2018/2/4ولغاية ( )15خمس�ة
عرش يوما ً من تاريخ نرش اإلعالن ،ويف حالة عدم املراجعة
س�وف تتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة لسحب القطع
منهم .مع التقدير.
املهندس فراس عبدالخالق عمران
مدير بلدية ابي الخصيب

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد  / 556ش 2018 /
التاريخ 2018 / 2 / 4
اعالن
اىل املدعى عليه  /عالء حسن عبد
اقامت املدعية سماح سامي رشيد الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة
تطالبك فيها بالتفريق القضائي لعدم االنفاق استنادا الحكام املادة القانونية
 / 43ف  9من قانون االحوال الش�خصية رقم  188لس�نة  1959وملجهولية
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد املجل�س املحيل وعمالً
باحكام املادة  21مرافعات مدنية لذا قرر تبليغك اعالنا ً بصحيفتني محليتني
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 2018 / 2 / 12
الس�اعة التاس�عة صباحا ً ويف حالة عدم حضورك او من ين�وب عنك قانونا ً
ستجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً ووفق االصول
القايض  /محمد هاتو جوني
جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 26ش 2018 /
التاريخ 2018 / 2 / 4
اعالن
املدعي  /سامي حمزة دحام
املدعى عليـها  /هناء جبار سعيد
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكما ً غيابيا ً بحقك
بالرق�م  / 26ش  2018 /وال�ذي يقضي تصديق الطلاق وملجهولية
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك بالنشر يف صحيفتني يوميتين محليتني
وعدم اعرتاضك عىل الحكم الصادر بحقك ضمن املدة القانونية البالغة
ثالثون يوما ً اعتبارا ً من تاريخ النرش فس�وف يكتس�ب الحكم الدرجة
القطعية .
القايض
فارس شبيب الزم

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 159ش 2018 /
التاريخ 2018 / 2 / 4
اعالن
املدعية  /ياسمني جاسم لطيف
املدعى عليه  /شامل عيل حمود
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكما ً غيابيا ً بحقك
بالرقم /159ش 2018/والذي يقيض بتأييد حضانتها لالطفال كل من
( ابو الفضل و بلوره ) وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش يف
صحيفتني يوميتني محليتني وعدم اعرتاضك عىل القرار الصادر بحقك
ضم�ن امل�دة القانونية البالغة ثالث�ون يوما ً اعتبارا ً م�ن تاريخ النرش
فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض  /محمد محيسن عيل
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الخالص
رقم االضبارة 2018 / 82
إىل  /املنفذ عليه
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن ان املدين
عب�د الهادي جبار جوي�د انك مجهول محل
االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا
للمادة  27من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك
اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الخالص
خالل خمس�ة عشر يوم�ا تبدا م�ن اليوم
الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعاملات التنفيذية

بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي
وفق القانون :
املنفذ العدل
جواد كاظم حسن
اوصاف املحرر :
قرار محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
بالع�دد  / 1136ش  2017 /يف / 12 / 12
 2017املتضمن الزام املدين اعاله 400000
اربعمائ�ة ال�ف دينار نفق�ة ماضية ومبلغ
 250000مائت�ان وخمس�ون ال�ف دين�ار
ش�هريا ع�ن النفق�ة الش�هرية املس�تمرة
ومبلغ  30000ثالثون الف دينار عن اتعاب
املحاماة .

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط
االتحادية
محكمة جنح تاج الدين
العدد  / 20/ج 2018 /
التاريخ 2018 / 2/ 4 /
اىل  /ال�دار الوطني�ة للنشر
واالعالن
املوضوع  /تبيلغ
اىل املتهم الهارب  /جرمط كاظم
مسير  .اقتىض تبليغ�ك بموعد
املحاكم�ة يف تاري�خ / 3 / 4
 2018يف القضي�ة املرقمة اعاله
وف�ق امل�ادة  1/ 459عقوب�ات
املقامة من قبل املشتكي حسني
ج�وده عمير ض�دك ويف حال�ة
عدم حضورك س�وف يتم اجراء
املحاكم�ة بحق�ك غيابي�ا وف�ق
االصول .
القايض
صالح حسن الخالدي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار
االتحادية
محكمة تحقيق الخالدية
العدد  :د 1275 /

م  /تعميم اوصاف مفقود
بن�اءا على الطل�ب املق�دم من
قبل املس�تدعية ( فاطمة دخيل
س�ليمان ) حول فق�دان ولدها
( ابراهي�م محم�د داود ) ذو
االوصاف اسمر البرشه ونرجس
العني والشعر اسود وطوله 170
س�م وامللصق�ة صورت�ه اعاله
وال�ذي فق�د يف مدين�ة الرمادي
بتاري�خ  2008 / 5 / 3وللقرار
الصادر م�ن قبل قايض محكمة
تحقي�ق الخالدي�ة والذي يقيض
بتعمي�م اوصاف املفق�ود اعاله
لذا م�ن تتوف�ر لدي�ه معلومات
تخ�ص املفق�ود يتق�دم بها إىل
اقرب مركز رشطة – عليه قررت
هذه املحكمة مفاتحتكم لغرض
تعمي�م اوص�اف املفق�ود اعاله
ونرشه يف جريدتني محليتني .
القايض
هيثم عبد املطلب فتحي

رئاس�ة محكم�ة جنايات البصرة الهيئة
األوىل
العدد/844 :ج هـ2017/1
العدد2018/1/28 :
اىل املحكوم غيابيا ً
تبليغ
اىل املحكوم (محمد عبدالكريم عبداالحمد)
اسم والدتك /حنان سالم.
أص�درت محكمة جناي�ات البرصة الهيئة
األوىل حكما ً غيابيا ً بقرارها املرقم /844ج
هـ  2017/ 1املتضمن الحكم عليك غيابيا ً
(بالس�جن ملدة س�تة س�نوات) اس�تنادا ً
ألحكام املادة ( )275من قانون العقوبات،
وإص�دار امر قب�ض وتح�ري بحقك وفق
أحكام املادة أعاله.
ولك ح�ق االعرتاض على هذا الق�رار بعد
تبلغك عن طريق اإلعالن والنرش ويف حالة
ع�دم االعتراض يعتبر الحك�م الغياب�ي
بمثاب�ة الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة
أشهر من اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جناي�ات البرصة  /الهيئة
االوىل
رئاس�ة محكم�ة جنايات البصرة الهيئة
األوىل
العدد/220 :ج هـ2017/1
العدد2018/1/28 :
اىل املحكوم غيابيا ً
تبليغ
اىل املحك�وم (عبدالرحم�ن بالس�م احمد)
اسم والدتك /كريمة جمعة.
أص�درت محكمة جناي�ات البرصة الهيئة
األوىل حكما ً غيابيا ً بقرارها املرقم /220ج
هـ  2017/ 1املتضمن الحكم عليك غيابيا ً
(بالس�جن مل�دة س�ت س�نوات) اس�تنادا ً
ألحكام املادة ( )340من قانون العقوبات،
وإص�دار امر قب�ض وتح�ري بحقك وفق
أحكام املادة أعاله.
ولك ح�ق االعرتاض على هذا الق�رار بعد
تبلغك عن طريق اإلعالن والنرش ويف حالة
ع�دم االعتراض يعتبر الحك�م الغياب�ي
بمثاب�ة الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة
أشهر من اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جناي�ات البرصة  /الهيئة
االوىل
رئاس�ة محكم�ة جنايات البصرة الهيئة
األوىل
العدد/742 :ج هـ2016/1
العدد2018/1/28 :
اىل املحكوم غيابيا ً
تبليغ
اىل املحكوم (عيل عبداألمري كطافه) اس�م
والدتك /هاشمية شبيب.
أص�درت محكمة جناي�ات البرصة الهيئة
األوىل حكما ً غيابيا ً بقرارها املرقم /742ج
هـ  2016/ 1املتضمن الحكم عليك غيابيا ً
(بالسجن ملدة خمسة عرش سنة) استنادا ً
ألحكام امل�ادة ( )1/4من قانون مكافحة
االره�اب ،وإص�دار ام�ر قب�ض وتح�ري
بحقك وفق أحكام املادة أعاله.
ولك ح�ق االعرتاض على هذا الق�رار بعد
تبلغك عن طريق اإلعالن والنرش ويف حالة
ع�دم االعتراض يعتبر الحك�م الغياب�ي
بمثاب�ة الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة
أشهر من اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جناي�ات البرصة  /الهيئة
االوىل
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /881 /ب2017/
التاريخ 2018/01/24
اعالن
تبيع محكمة بداءة املعقل باملزايدة العلنية
العق�ار املرق�م  2014/13مقاطع�ة 37
ارايض امليناء الخالي�ة وهو عبارة عن دار
سكن مس�احتها  1اولك و 86,66م 2تقع
يف منطقة االبلة وهو عبارة عن دار س�كن
مف�رزة بصورة غري رس�مية اىل قس�مني
القس�م االول يحتوي على باحه خارجية
وم�وزع صغير وحم�ام وه�ول داخلي
وغرفت�ي ن�وم ويحتوي ايضا على صالة
وهول ومطبخ والقسم الثاني يحتوي عىل
مدخل وغرفة نوم واحدة وغرفة استقبال
صغرية وه�ول وحمام ومرفق صحي وان
درج�ة عم�ران عم�وم العقار متوس�طة
علما ان ش�اغيل العقار ال يرغبون بالبقاء
فيه بصفة مس�تاجرين بعد بيعه فمن له
رغبة بالرشاء الحضور امام هذه املحكمة
يف بناي�ة قرص القض�اء يف تمام الس�اعة
الثاني�ة عرش من ظهر اليوم الثالثني التايل
لنشر ه�ذا االعلان مس�تصحبني معهم
التامينات القانونية البالغة  %10من قيمة
العق�ار املق�درة مائ�ة وواحد وخمس�ون
مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار
القايض
عالء حسني صيهود
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ القرنة
العدد /68 /ت2018/
التاريخ 2018/2/4
اعالن
اىل املنفذ عليه  :ايناس غالب حيدر
بالنظر للتحقق من مجهولية محل اقامتك
من جه�ة ذات اختصاص عليه واس�تنادا
اىل اح�كام املادة ( )27م�ن قانون التنفيذ
تقرر تبليغك بجريدتني رسميتني برضورة
الحضور امام مديريتنا خالل فرتة خمسة
عشر يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنرش
تنفيذا لقرار محكمة االحوال الش�خصية
يف القرن�ة املرق�م /3672ش2017/
الصادر يف  2017/11/15وذلك الس�قاط
حضانت�ك لطفليك القارصي�ن (عيل اكرب
ورقي�ة) والزام�ك بتس�ليمها اىل والدهما
طال�ب التنفي�ذ (احمد عيل حسين) وان
عدم حض�ورك امام مديريتنا خالل الفرتة
اعاله يع�دا امتناعا عن التنفيذ وس�تتخذ
االجراءات القانونية بحقك
املنفذ العدل
ربيعه عبد محسن

محكمة جنح البرصة
العدد/37:ج2018/2
التاريخ2018/1/28 :
اعالن
اىل املشتكي  /صالح جاسم سلطان
حي�ث تبني إنك مجه�ول اإلقام�ة والعنوان،
وكونك مطلوب امام هذه املحكمة يف القضية
الجزائي�ة املرقم�ة /37ج 2018/2وف�ق
اح�كام امل�ادة ( 428من قان�ون العقوبات)
فقد اقتضى تبليغ�ك بصحيفتين محليتني
وبالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم
املحاكم�ة املواف�ق  2018/3/11وبخالف�ه
س�وف تعتبر متنازال عن حقك يف الش�كوى
بعد ميض املدة القانونية لنرش اإلعالن.
القايض/آيات عباس لفته
محكمة جنح املعقل
العدد/326:ج2017/
التاريخ2018/1/29 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /احمد صالح عاشور
حي�ث تبني إنك مجه�ول اإلقام�ة والعنوان،
كون�ك مطل�وب ام�ام املحكم�ة يف القضي�ة
املرقم�ة /326ج 2017/وفق اح�كام املادة
( 32من قانون املخدرات) فقد اقتىض تبلغك
يف صحيفتين محليتين وبالحض�ور ام�ام
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املحاكمة املوافق
 2018/3/1لتجيب عن التهمة املوجهة اليك
وبخالفه سوف تجري محاكمتك غيابيا ً وفق
القانون.
القايض/اسيل صالح معتوق
محكمة جنح البرصة
العدد/1125:ج2017/2
التاريخ2018/1/23 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /محمد عارف رستم
حي�ث تبني إنك مجه�ول اإلقام�ة والعنوان،
وكون�ك مطل�وب ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف
القضية الجزائية املرقمة /1125ج2017/2
وفق احكام املادة ( 28من قانون املرشوبات
الكحولي�ة) فق�د اقتىض تبلغ�ك بصحيفتني
محليتين وبالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة
صب�اح يوم املحاكمة املواف�ق 2018/2/27
لتجي�ب عن التهم�ة املوجهة الي�ك وبخالفه
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا ً وفق�ا ً
القانون.
القايض/آيات عباس لفته
رئاسة محكمة جنايات البرصة الهيئة األوىل
العدد/1008 :ج هـ2016/1
العدد2018/1/28 :
اىل املحكوم غيابيا ً
تبليغ
اىل املحك�وم (حي�در ناج�ي حم�زة) اس�م
والدتك /صبيحة نارص.
أص�درت محكم�ة جناي�ات البصرة الهيئة
األوىل حكما ً غيابيا ً بقرارها املرقم /1008ج
ه�ـ  2016/ 1املتضمن الحك�م عليك غيابيا ً
(بالس�جن ملدة خمسة عرش س�نة) استنادا ً
ألح�كام امل�ادة  1/4م�ن قان�ون مكافح�ة
اإلره�اب وإصدار امر قب�ض وتحري بحقك
وفق أحكام املادة أعاله.
ول�ك ح�ق االعرتاض على ه�ذا الق�رار بعد
تبلغك ع�ن طريق اإلعالن والنشر ويف حالة
عدم االعرتاض يعتبر الحكم الغيابي بمثابة
الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة أش�هر من
اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئي�س محكمة جناي�ات البصرة  /الهيئة
االوىل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /172 /ب2017/3
التاريخ 2018/1/31
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه  :نداء حبيب داود
اص�درت محكم�ة ب�داءة بعقوب�ة الق�رار
املرق�م /172ب 2017/3يف 2017/3/27
والق�ايض بال�زام املدع�ى عليه�ا باع�ادة
املس�دس املرق�م  GWW521ن�وع كالك مع
ملحقات�ه املتمثل بمخزن فارغ عدد  3وعتاد
9ملم ع�دد خمسين اطالقه وع�دة تنظيف
ع�دد  1وان تع�ذر ذل�ك فاقيامه�ا البالغ�ة
 7,900,000س�بعة ماليني وتس�عمائة الف
دينار وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ ع�ن طريق مرك�ز رشطة
املقدادية بالعدد  23يف  2018/1/10مرفقة
اش�عار مختار ح�ي النرص املدعو ( حس�ن
خليل حسين كريكط) قررت هذه املحكمة
تبليغك عن طريق النرش بواسطة صحيفتني
يوميتين محليتني ويف حال�ة عدم االعرتاض
واتباع طرق الطعن القانوني سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية حسب القانون
القايض
راغب سلمان عيدان
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /168 /ب2017/3
التاريخ 2018/1/31
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه  :عوف رحومي مجيد
اص�درت محكمة بداءة بعقوبة القرار املرقم
/168ب 2017/3يف  2017/3/14والقايض
بال�زام املدعى عليها باعادة املس�دس املرقم
 GMD043ن�وع كالك م�ع ملحقاته املتمثل
بمخزن فارغ عدد  3وعتاد 9ملم عدد خمسني
اطالق�ه وعدة تنظيف ع�دد  1وان تعذر ذلك
فاقيامها البالغة  7,900,000س�بعة ماليني
وتسعمائة الف دينار وملجهولية محل اقامتك
حسب رشح القائم بالتبليغ عن طريق مركز
رشط�ة املقدادية بالعدد  23يف 2018/1/10
مرفقة اش�عار مختار حي فلسطني املدعو (
محمد م�وىس محمد) قررت ه�ذه املحكمة
تبليغك عن طريق النرش بواسطة صحيفتني
يوميتين محليتني ويف حال�ة عدم االعرتاض
واتباع طرق الطعن القانوني سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية حسب القانون
القايض
مهدي قدوري كريم
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018/1/24
اعالن مفقود
اسم املفقود  //ليث عبد الستار شمس
بتاري�خ  2018/1/24قدم�ت (زوجت�ك)
املدعوة (ش�يماء س�الم رحي�م) تطلب فيه
نصبها قيم�ة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ
 2014/8/5ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا تق�رر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم
حضورك خالل خمس�ة عرش ي�وم من اليوم
الثان�ي م�ن تاري�خ النشر س�وف تنص�ب
(زوجتك) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
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العتبة احلسينية تنفذ مرشوع «مبزل اجلاير» جمان ًا بعد سحبه من املقاول
كربالء /المستقبل العراقي

اعلنت العتبة الحسينية املقدسة ،ان «مجلس
محافظ�ة كربالء واع�د بتس�وية الخالفات
القانونية م�ع املق�اول ،واملتعلقة بمرشوع
تغليف مبزل (الجاير) ،مؤكدة انها ستستنفر
كاف�ة موارده�ا الفني�ة والبرشي�ة النج�از
هذا املشروع أرسع ما يمكن ،حال تس�وية
الخالفات القانونية املتعلقة باملرشوع».
وقال رئيس قسم االعالم يف العتبة الحسينية
املقدسة ،جمال الدين الشهرستاني يف حديث
تابعت�ه «املس�تقبل العراقي» ،ان�ه «بتوجيه
م�ن املت�ويل الرشع�ي للعتب�ة الحس�ينية
املقدس�ة الش�يخ عبد امله�دي الكربالئي ،تم
تش�كيل لجنة للتنسيق مع مجلس محافظة
كربالء املقدسة ،يرتأسها مدير مكتب املتويل
الرشع�ي الس�يد مرتضى الحس�ني ،ح�ول

موضوع تغليف مبزل (الجاير)».
واض�اف الشهرس�تاني ،ان «رئيس مجلس

احلكومة توضح مرشوع
قانون املرور

بغداد  /المستقبل العراقي
وافق مجل�س الوزراء عىل مرشوع قانون
املرور ،الذي دققه مجلس الدولة ،وإحالته
اىل مجل�س الن�واب ،اس�تنادا ً اىل اح�كام
املادتني (  /61البند اوالً ،و /80البند ثانيا ً
) من الدستور».
وذكر بي�ان لألمانة العامة ملجلس الوزراء
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان
«القرار يأتي لغ�رض تنظيم احكام مرور
املركب�ات وتحديد الجهات املس�ؤولة عن
تس�جيلها وتحديد رشوط املتانة واألمان
فيها «.
واض�اف البيان «كما تم بيان رشوط منح
إج�ازة الس�وق وتحدي�د فئاته�ا وإعادة
النظر يف العقوب�ات والغرامات املفروضة
على مخالف�ة اح�كام قانون امل�رور بما
ينس�جم مع جس�امة املخالف�ة والواقع
االقتص�ادي وتحدي�د الجه�ات التي تملك
صالحية فرض الغرامة.

محافظة كربالء املقدس�ة نصيف الخطابي،
وبالتنس�يق م�ع محاف�ظ كربلاء ،واعدونا

ملفاتح�ة املق�اول املس�ؤول ع�ن املشروع،
ً
مبين�ا ،انه «خالل
الس�تالم املرشوع من�ه»،
االيام القريبة املقبلة سيكون هناك لقاء ثاني
للتباحث حول عملية استالم املرشوع».
واوضح الشهرس�تاني ،ان «ه�ذا اللقاء هو
لتس�وية الخالف�ات القانوني�ة م�ع املقاول
واملتعلق�ة باملرشوع» ،مشيرا ً اىل ان «العتبة
الحس�ينية س�تنفذ املشروع بالتع�اون مع
مديري�ة مج�اري كربلاء ومديري�ة امل�وارد
املائية ،ومديرية بلدية كربالء».
وكان�ت الحكومة املحلية يف كربالء قد منعت
العتبة الحسينية املقدسة يف ايلول  ،2017من
تنفيذ هذا املرشوع بس�بب عدم استطاعتها
س�حب الي�د من صاح�ب الرشك�ة املتلكئة،
فيما حمل اه�ايل منطقة الجاير يف محافظة
كربلاء آنذاك ،الحكومة املحلي�ة لعدم إيجاد
ح�ل قانون�ي مع صاح�ب الرشك�ة املتلكئة

وانجاز املرشوع.
وتاب�ع الشهرس�تاني ،ان «ه�ذا املشروع
سيكون لخدمة ابناء مدينة كربالء ،وسيكون
تضامن�ي بين العتبة الحس�ينية املقدس�ة،
ومجلس املحافظة والدوائر املعنية» ،مشيرا ً
اىل ،ان «العتب�ة الحس�ينية ستس�تنفر كافة
جهودها وموارده�ا الفنية والبرشية النجاز
هذا املرشوع بارسع وقت ممكن».
وتش�هد منطقة الجاير والت�ي تبعد ()500
مرت ،عن مقر الحكومة املحلية وسط كربالء،
وضعا ً خدميا ً مأساوياً ،بسبب االهمال الكبري
الذي يطال هذه املنطقة ،والتي تشهد كثافة
س�كانية عالية ،وتتعرض املنطقة اىل حاالت
مرضي�ة عديدة بس�بب وجود مب�زل للمياه
اآلس�نة يبع�ث بالروائح والغازات الس�امة،
وكذلك ما يتس�بب بح�وادث مرورية عديدة
بسبب عدم تغليف هذا املبزل.

امينة بغداد توعز بإزالة مجيع التجاوزات باالعظمية
بغداد  /المستقبل العراقي
أوع�زت أمين�ة بغ�داد ذك�رى علوش
برضورة إزالة جمي�ع التجاوزات عن
شوارع منطقة االعظمية» .
وأف�ادت مديري�ة العالق�ات واالعالم
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان «أمينة بغداد أوعزت
اىل مالكات بلدي�ة االعظمية برضورة
رفع الكت�ل الكونكريتي�ة عن محيط
الجامع�ة العراقي�ة وإع�ادة تأهي�ل
وتطوي�ر الحديقة املطل�ة عىل املقربة
امللكي�ة اىل جان�ب االهتم�ام بنظافة
ومظهر شارع االمام االعظم ومدخل

جرس األئمة وس�احة عنتر وتقاطع
البالم بإتجاه س�احة ال�دالل وطريق
جرس ( 14رمضان)» .
وأضاف�ت ان «أمين�ة بغ�داد وجه�ت
أيضا ً برضورة إزالة جميع التجاوزات
ع�ن ش�ارع عم�ر ب�ن عب�د العزي�ز
والش�وارع العامة األخرى واالهتمام
بمظهرها».
وتواص�ل أمان�ة بغ�داد بالتنس�يق
والتع�اون م�ع مديري�ة االم�ن
والحراس�ات وقي�ادة عملي�ات بغداد
إزال�ة جمي�ع التج�اوزات يف مختلف
القواط�ع البلدي�ة للمحافظ�ة على
جمالية ومظهر العاصمة بغداد .

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية العراقية ،عن «ضبط عجلتني محملتني
بخرضوات ممنوع استريادها يف منفذ الشيب الحدودي مع إيران».
وقال الناطق باس�م هيأة املنافذ الحدودية يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» ،نسخة منه ،إن «قوة من هيأة املنافذ الحدودية ضبطت،
اليوم ،عجلتني محملتني بخض�ار البطاطا املخبأ واملمنوع دخولها
حاليا بأمر من وزارة الزراعة».وأوضح أن «العجلتني كانتا محملتني
بمادة الخضرة املتنوعة وبعد تفتيش�ها الدقيق ضب�ط بداخلهما
مادة البطاطا» ،مشيرا اىل أنه «تم احالة العجلتني اىل مركز رشطة
الشيب ألتخاذ االجراءات القانونية بحق املستورد.

العراق يرجح حصوله عىل «»100
مليار دوالر خالل مؤمتر املانحني
بغداد  /المستقبل العراقي

العيادات الشعبية تشغل مرشوع العالج باخلارج واستقدام الفرق األجنبية
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ررت دائ�رة العي�ادات الطبية الش�عبية تش�غيل مرشوع
تس�فري الراغبني بالعالج عىل النفقة الخاصة خارج العراق
واس�تقدام الف�رق الطبية األجنبية لعلاج الراغبني بالداخل
وفقا ألحكام قانون الدائرة رقم  89لسنة  1986املعدل».
وق�ال مدير عام الدائرة ح�ازم عبد ال�رزاق الجمييل يف بيان
تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،ان�ه «قررت دائرتنا واس�تنادا ً
إىل بي�ان وزارة الصح�ة دائ�رة التخطي�ط وتنمي�ة امل�وارد
وحس�ب توجيه�ات وزيرة الصحة والبيئة تش�غيل مرشوع
تس�فري الراغبني بالعالج عىل النفقة الخاصة خارج العراق
واس�تقدام الف�رق الطبية األجنبي�ة للبلد ألج�راء العمليات
الجراحية وعالج الراغبني وفق رشوط معينة».

ضبط عجلتني حمملتني بخرضوات
ممنوع استريادها يف منفذ الشيب

وأوض�ح ،ان «إدارة املشروع تتم من خالل الدوام املس�ائي
لقسم اإلخالء واالستقدام الطبي يف وزارة الصحة وبالتنسيق

مع دائرتنا».
وأضاف ان «القس�م املذكور يقوم بإجراء الفحوص الطبية
األولي�ة للمري�ض وإع�داد التقاري�ر الطبي�ة والتوصي�ات
بتقري�ر طبي ص�ادر عن مستش�فى حكوم�ي مصدق من
دائرة العيادات الطبية الش�عبية والدائرة القنصلية يف وزارة
الخارجية مقابل أجور تس�توىف م�ن املريض يف حالة العالج
بالخارج أم�ا يف حالة العالج بالداخل فيت�م إجراء العمليات
الجراحية من قبل الفرق الطبية املستقدمة يف دار التمريض
الخاص لتكامل املتطلبات بش�كل قيايس أو أي مستش�فى
حكومي أو أهيل مستويف للرشوط».
وأشار الجمييل اىل انه «يتم إجراء الفحوص الطبية الرسيرية
والتش�خيصية للمرىض الراغبني بأجراء العمليات من خالل
األجنحة الخاصة أو العيادات االستشارية فيها.

رجح�ت وزارة الخارجية ،حص�ول العراق على  100مليار دوالر
خلال مؤتمر إعادة اعمار العراق املقرر عقده األس�بوع املقبل يف
الكويت».
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة أحمد محج�وب يف بي�ان تلقته «
املس�تقبل العراق�ي» ،إن «هناك تأكيدا ً بحض�ور  70دولة ومئات
الشركات االس�تثمارية املهمة عىل مس�توى العال�م والعديد من
املنظم�ات التي س�يكون له�ا دور يف اعمار العراق خلال مؤتمر
املانحني».ورج�ح محجوب« ،حصول الع�راق عىل ما يقارب 100
ملي�ار دوالر خلال مؤتمر املانحين يف الكويت».واش�ار املتحدث
باس�م ال�وزارة ،إىل أن «املؤتمر س�يناقش مع منظم�ات املجتمع
املدني والرشكات والدول آلية االس�تفادة من االموال التي ستمنح
للعراق وكيفية استثمار االموال إلعادة اعمار البالد.

الرافدين يوطن رواتب إحدى دوائر
الكهرباء ومنحها السلف

العراق ضمن الدول اخلمس االكثر تعرض ًا لظاهرة االحتباس احلراري

بغداد  /المستقبل العراقي

لهذا املوسم منذ بدء تسجيل األمطار
يف محط�ة بغ�داد منذ الع�ام ،1938
عازيا الس�بب اىل التغيرات املناخية
التي يشهدها العراق».واكد العزاوي
ان «الع�راق صن�ف مؤخ�را بواح�د
من الدول الخمس�ة االكثر هشاشة
وتعرض�ا ً للتغريات املناخية وظاهرة
االحتباس الحراري التي اثرت بشكل
كبري عىل انحسار األمطار».ولفت إىل
ان «املنظمة العاملية لالرصاد الجوية
 WMOس�جلت األع�وام (,2015
 )2017 ,2016وه�ي اح�ر اع�وام
مسجلة اذ تجاوزت درجات الحرارة
فيه�ا مس�تويات م�ا قب�ل العصر
الصناعي بمقدار  1.1درجة مئوية،
وان عام  2017هو احر األعوام دون
مصاحب�ة ظاه�رة النينوط.وأش�ار
إىل ان «االمط�ار يف اقليم كردس�تان
العراق لهذا املوس�م كانت بمستوى
جيد إذ سجلت محافظة السليمانية
 mm 149,9بينما س�جلت محافظة
اربيل  ،mm 101,9كما ان املوس�م ال
يزال يف منتصفه ولم ينته بعد.

اك�دت الهيئة العامة لالن�واء الجوية
والرص�د الزل�زايل ،ان الع�راق صنف
مؤخ�را م�ن ال�دول الخمس�ة االكثر
هشاشة وتعرضآ للتغريات املناخية،
الفتة إىل ان األمطار يف العاصمة بغداد
هي االقل منذ ثمان عقود».
وقال مدير عام الهيئة ،ثائر الغراوي
يف بيان تلقته « املس�تقبل العراقي»،
إن «املوس�م الح�ايل لغاي�ة اليوم هو
االق�ل امطارا ً منذ اكث�ر من  70عاما
يف اغلب محافظات الوسط والجنوب،
حي�ث س�جلت العاصم�ة بغ�داد
كمي�ة امط�ار  mm 2.5لغاية تاريخ
 3/2/2018وهي قليلة اذا ما قورنت
بالسنوات السابقة».واضاف الغراوي
ان «كمي�ة األمط�ار يف محافظت�ي
البصرة والس�ماوة وصل�ت إىل 10
 mmبينم�ا كان�ت حص�ة محافظة
ذي ق�ار  mm 14وه�ي ايضا كميات
قليل�ة ومحددة».ولف�ت البي�ان ان
«العاصمة بغ�داد تعترب االقل امطارا ً

التجارة متنح « »50اجازة تصدير و « »6721اجازة استرياد خالل كانون االول املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت الرشك�ة العامة للمع�ارض العراقية
يف وزارة التج�ارة ع�ن من�ح ( )6721إجازة
إسترياد و( )50إجازة تصدير لتجار وموردين
عراقيين خالل ش�هر كان�ون االول املايض.
وقال مدير عام الرشكة هاشم محمد حاتم يف
بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،ان «الوزارة
منحت ( )6721إجازة إسترياد و( )50إجازة
تصدير لتجار وموردين عراقيني خالل شهر
كان�ون االول املايض» ،مشيرا ً اىل ،ان «منح
اإلجازات كانت إلس�ترياد مواد غذائية ومواد
متنوعة وسيارات ،باإلضافة اىل إصدار 115
هوية استرياد».
واضاف حاتم ،ان «إجازات التصدير فمنحت
لتصدي�ر م�واد متنوعة مث�ل (براي�م كوت
 ،اس�فلت مؤكس�د  ،النفث�ا  ،زي�ت الوقود ،
مخلف�ات تقطري  ،مذيب أحبار  ،دبس  ،تمر

زهدي  ،مخلفات كربونية  ،جلد غنم  ،صوف
 ،جل�د بقر  ،بنزين طبيع�ي ) اىل دول مثل (
س�وريا  ,امريكا  ،االم�ارات  ،ايران  ،لبنان ،
مرص  ،ايطاليا  ،الهند  ،املانيا وتركيا» .واشار

اىل ،ان «قي�ام تل�ك املواد خالل ش�هر كانون
االول امل�ايض بلغ�ت () 560.540.108.22
دين�ار أي بزيادة عن ش�هر ترشي�ن الثاني
املنرصم بنسبة .%35

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مرصف الرافدين عن «توطني روات�ب موظفي احدى دوائر
وزارة الكهرباء لتسلم رواتبهم الشهرية الكرتونياً».
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه  ،انه «تم توطني رواتب موظف�ي الدائرة االقتصادية
التابع�ة ل�وزارة الكهرب�اء وذلك إلس�تالم رواتبهم الش�هرية عن
طريق البطاقة االلكرتونية بدالً من النقد اليدوي».
وأش�ار اىل ان «هذه الخطوة فيه�ا ميزات عدة للموظف من بينها
حصول�ه على الس�لف والق�روض الت�ي يمنحها املرصف أس�وة
بموظفي بعض وزارات ومؤسس�ات الدولة االخرى التي تتس�لم
رواتبها الشهرية من املرصف.

ذي قار توجه اصحاب معامل الطابوق
بإستخدام الغاز كوقود بدالً من النفط اإلسود

احلكومة ُتعيد النظر
بتشكالت وزارة الداخلية
بغداد  /المستقبل العراقي
أق�رت الحكومة تعديالً عىل قان�ون وزارة الداخلية يهدف اىل
اعادة النظر بتشكيالتها.
وذكر بي�ان لالمانة العامة ملجلس الوزراء تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «مجل�س ال�وزراء وافق عىل مشروع قانون
التعديل االول لقانون وزارة الداخلية رقم  20لسنة .»2016
وأوضح ان «مجلس الوزراء قرر إحالة مرشوع القانون الذي
دقق�ه مجلس الدول�ة اىل مجلس النواب ،اس�تنادا ً اىل احكام
املادتني ( /61البند اوالً و /80البند ثانياً) من الدستور».
وأشار اىل ان «مرشوع القانون املذكور يهدف اىل إعادة النظر
بتش�كيالت وزارة الداخلي�ة وارتباطها وتحديد مس�توياتها
بما ينس�جم مع النظام القانون�ي للتنظيم اإلداري ،ولغرض
اس�تحداث جامعة العلوم األمني�ة لتأمني قاعدة من املالكات
العلمية واألمنية.

ذي قار  /المستقبل العراقي
وج�ه النائ�ب االول ملحاف�ظ ذي قار اصح�اب معام�ل الطابوق
باستخدام الغاز كوقود بدال من النفط األسود امللوث للبيئة «.
وقال الدخييل يف بيان ملكتبه االعالمي تلقته «املس�تقبل العراقي»،
إن « املحافظة وجهت اصحاب معامل الطابوق باس�تخدام وقود
الغاز بدال من زيت الغاز او النفط االس�ود نظرا ً لألظرار الجسيمة
التي يسببها احرتاق هذا املادة عىل الواقع البيئي واملواطنني».
وأش�ار اىل « عق�د اجتم�اع ثالثي بين اصحاب معام�ل الطابوق
ورشكة الغ�از ومديرية البيئة ملناقش�ة آلية تزويد ه�ذهِ املعامل
بالغاز خلال األيام القليل�ة القادمة «.واضاف النائ�ب ان «الغاز
يعتبر من الوق�ود النظيف والرخيص ،يف حني ما يتم اس�تخدامه
حاليا من وقود ملعامل الطابوق ملوث للبيئة .
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حمافظة البرصة  /مديرية العقود احلكومية /قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement
( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن أول )
(إنشاء دار مشاهدة لألطفال يف حمافظة البرصة )
مناقصة ( /1حماكم ) 2018

اس�تنادا إىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظ�ة البرصة املرقم
( 235يف .)2018/1/28
تدع�و (محافظة البرصة  /العق�ود الحكومية ) إىل عطاءات مغلقة من
مقدمي عطاءات ذوي أهلية و مؤهلني لتنفيذ مرشوع
(إنشاء دار مشاهدة لألطفال يف محافظة البرصة )
الكلفة التخمينية ( )355,020,000ثالثمائة وخمسة وخمسون مليون
وعشرون إلف دينار عراقي ضم�ن الخطة املمولة م�ن الرشكة العامة
للموانئ العراقية
 مدة التنفيذ ( 330يوم ) . الدرجة والصنف املطلوبة  :الدرجة  /العارشة والصنف  /إنش�ائية و( بعرض فني ).
أوالً -سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية
التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم ( )2لس�نة
 2014والصادرة من وزارة التخطيط  ،ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثانياً -يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات
إضافية من (العقود الحكومية  /التعاقدات  /االعالن) يف العنوان أدناه
وذل�ك من الس�اعة  8:00صباحا اىل  2:00ظهرا حس�ب التوقيت املحيل
ملحافظة البرصة
ثالثاً -تش�مل متطلب�ات التأهيل (على إن تكون العطاءات مس�تجيبة
ملتطلبات املشرتي ) ما ييل :
 -1القدرة املالية:
عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات
املالية اآلتية:
أ -الحس�ابات الختامي�ة مع�دل ربح ألخر س�نتني متتاليتين مصادقة
ومدقق�ة من قبل محاس�ب قانوني معتم�د ويف حالة وجود حس�ابات
ختامية للس�نوات التي تسبق عام  2014يتم اعتمادها وذلك استنادا إىل
ما ج�اء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م
املناقصات والعقود ذي العدد  18256/7/4يف . 2017/8/29
 -2متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة  :عىل مق�دم العطاء توضي�ح املقدرة
املالي�ة وتوفري امل�وارد املالية كالس�يولة النقدية اليقل ع�ن مبلغ قدره
( )142,000,000مائة واثنان وأربعون مليون دينار عراقي.
ً
دليلا موثقا ً يوضح إمكانيت�ه عىل تلبية
أ على مقدم العط�اء أن يقدم
متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول  ,أو إدارة عقود ,او كمقاول ثانوي يف (  )1عقد
وللس�نوات(  )5الخمسة السابقة وبمبلغ اليقل عن ( )177,500,000
مائة وس�بعة وس�بعون مليون وخمس�مائة إلف دينار عراقي لتنفيذ
عق�ود مماثله ألعمال هذا العقد و تم انجازها بنجاح بالكامل .و يعنى
باملماثل�ة حجم العمل  ،تعقيداته  ،األس�اليب والتكنلوجيا املس�تخدمة
فقدان
فق�دت مني هوية الطالبة الص�ادرة من املعهد
التقن�ي البرصة باس�م ( هدى ص�ادق طاهر )
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن دائرة كهرباء
النجف االرشف باس�م ( عيل رزاق جفات ) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت مني وص�ل امانات املرق�م ( )580977
الص�ادرة من مدنريية بلدية الس�ماوة تأمينات
مح�ل رق�م (  ) 15الك�راج املوح�د بمبل�غ (
 )960،000ال�ف رقم الص�ك ( )53745بتاريخ
 2014/11/5باس�م ( جاس�م محمد كاظم )
عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة االصدار

اعالن
تعل�ن عم�اد\ة املعهد التقن�ي  /كوفة عن
ايجار بارك السيارات داخل املعهد وفق نظام
املساطحة وحسب قانون بيع وايجار اموال
الدول�ة املرقم 21لس�نة  2013املعدل فعىل
الراغبني باالشتراك مراجع�ة عمادة املعهد
لالطالع عىل الرشوط واملواصفات الواردة يف
التندر املعم�ول مقابل مبلغ قدره ()5000
االف دينار غري قابل للرد وان موعد املزايدة
سيكون يف الساعة العارشة صباحا من يوم
الثالث�اء املوافق  2018/2/20ومن ترس�و
علي�ه املزايدة يتحمل اج�ور النرش واالعالن
والخدمة واملصاريف القانونية االخرى
عمادة املعهد التقني /كوفة

العدد291 :
التاريخ2017/2/ 4 :

املشار إليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)
ب  -توفري الكوادر واملعدات وحس�ب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (
القسم الثالث وثيقة اإلشغال)
رابع�اً -يمكن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من
قب�ل املناقصين الراغبين يف العنوان أدناه* ودفع رس�م غري مسترد
( )100,000مائ�ة إل�ف دينار عراق�ي اعتبارا من ي�وم االثنني املصادف
. 2018/2/5
خامس�اً -يج�ب تس�ليم العط�اءات يف أو قب�ل ي�وم االثنين املص�ادف
 2018/3/5الساعة  2:00ظهرا حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة .
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها) .العطاءات املتأخرة سيتم رفضها.
سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا
الحضور ش�خصيا يف العنوان التايل :
الوقت  :الساعة  2:00ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ  :يوم االثنني املصادف .2018/3/5
العنوان  :ديوان محافظة البرصة  /قاعة فتح العطاءات.
سادس�اً -يج�ب أن يرفق بجمي�ع العط�اءات ضمان العط�اء بقيمة (
 ) 3,550,200ثالثة مليون وخمس�مائة وخمس�ون إلف ومائتان دينار
عراقي عىل شكل صك مصدق أو سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28
يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
سابعاً -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
ثامناً -يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واإلعالن.
تاس�عاً -اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق
يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل
يوم العطلة .
عارشاً -للدائرة الح�ق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل
االحالة وعدم اجراء املفاضلة
وحس�ب مقتضيات املصلح�ة العامة و اليحق للمرشكين يف املناقصة
املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
احدى عرش -العنوان املشار إليه أعاله* :لجنة بيع التنادر  /التعاقدات
 /العق�ود الحكومية  /ديوان محافظ�ة البرصة  /محافظة البرصة /
جمهورية العراق.
اثنى عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة basra.gov.iq
ثالث�ة عرش – إلزام الشركات برشاء منتج�ات وزارة الصناعة واملعادن
اس�تنادا إىل ما جاء بكتاب وزارة التخطي�ط /دائرة العقود الحكومية /
قسم االستشارات والتدريب ذي العدد  16135/7/4يف .2017/8/3
م.ر .مهندسني
والء عبد الكريم عبيد
مدير العقود احلكومية /وكالة
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن (احمد حمدان عزام) طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب يف قيده وجعله (الشمري)
وعمال باحكام املادة ( )24من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016املعدل تقرر نرش الطلب باحدى
الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه
سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنيه والجوازات واالقامه  /وكالة
اعالن
اىل الرشيك ( برشى عبيد خنياب ) اقتىض حضورك اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه بناء
العقار املرقم  3 / 55008حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضوركم
اسم طالب االجازه
صالح عبد الهادي جاسم
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«قصص العابرين» لقتيبة اجلنايب :صور املنايف وحكايات العيش
نديم جرجوره

ً
ّ
الص َور الفوتوغرافية ،تلك املُ َ
تحتل ُ
مكانة بارزة يف املشاهد السينمائية املصنوعة يف «قصص العابرين» ( ،)2017الوثائقي الجديد
لت َقطة باألسود واألبيض أو باأللوان،
للعراق�ي قتيب�ة الجنابي .مكانة تعكس جماليات ٍّ
وبأس�لوب يتكامل
فن ،يصوغ الجنابي لقطاته بلغ ٍة تضبط إيقاع اللحظة وفضاءها املفتوح عىل اختزاالتٍ وتعابري،
ٍ
ّ
خاصة ،هي جز ٌء من تاريخ بيئة وبلد واجتماع.
واشتغاله السينمائي ،املنبثق من حكاياتٍ
َّ
ُ
يتفن�ن قتيب�ة
والص�وَر الفوتوغرافي�ة ـ الت�ي
ً
قصص
إىل
عديدة،
�ا
أحيان
تحويلها،
يف
الجناب�ي
ٍ
كتاب
تتت�اىل حكاياتها م�ن لقط ٍة إىل أخ�رى ،يف
ٍ
مع�رض ـ تق�ول ّ
إن لثنائية األس�ود
فيل�م أو
أو
ٍ
ٍ
واألبي�ض ،اً
مثل ،دالل�ة أعمق إىل م�ا يعتمل فيه
انفعال أو اضطراب أو قلق؛ ّ
وإن لأللوان ألق
م�ن
ٍ
البحث عن املكامن الراهنة ،إما لرغب ٍة يف مقارنة
اآلني
لس�عي إىل اكتش�اف
ماض بعيد ،وإما
مع
ّ
ّ
ٍ
بعين مختلف�ةْ .
وإذ يتماه�ى األس�ود واألبيض
ٍ
ٌ
مدخ�ل إىل عوالم
مع ذاك�ر ٍة فردي ٍة ،فإن األلوان
(ال عالق�ة لها بذاكرة فردي�ة) ُيدركها الجنابي،
ويحي�ا فيه�ا ،ويتفاعل معها ،ولعلّ�ه يبقى عىل
مساف ٍة منها ً
أيضا.
ه�ذا كلّ�ه نابعٌ من حساس�ي ٍة لديه إزاء سيرته
ومفاصلها ،وإزاء ذكريات�ه ومنعطفاتها ،وإزاء
اآلني وتقلّباته .فاملفاص�ل مداخل جمّة
عيش�ه
ّ
إىل سيرة مجبولة بهجرة أو باغرتاب دائمني ،أو
بفقدان وتس�اؤالت ـ معلّقة وغري منتهية ـ تولّد
مزي� ًدا من خيبات ومَ وَاجع ،أو برغبات مفتوحة
عىل ضجيج الحنني ،وتلك اإلمكانية الغريبة عىل
احتم�ال املنف�ى .واملنعطف�ات مس�ارات تمتلك
رفاهية البوح الجم�ايلّ ،وبراعة االختزال املُ َّ
كثف
محموم إىل
وأش�واق وس�عي
لتاري�خ ومحطات
ٍ
ٍ
أجوبة ،وإن تكن غالبيتها الساحقة غري مكتملة.
ٌ
فناش�ئة من جوهر الحكاية األوىل:
أما التقلّبات،
ٌ
انسالخ من بيئ ٍة أصليّة ،وأسفا ٌر يف بيئات تتناسل
ٌ
ورحالت
واكتش�افات،
ومغام�رات
بيئ�ات
م�ن
ٍ
ٍ
ٍ
تجوب طرقات ،و»الطرق كلّها تؤ ّدي إىل املنفى»،
و»الط�رق كلّه�ا بعيدة ع�ن بغ�داد» ،كما يقول
بصوت مُ َ
ثق ٍل بألف ه ّم ورغبة واجتهادٍ،
الراوي،
ٍ
يف «قصص العابرين».
وإذ ّ
ْ
يؤك�د قتيبة الجنابي ،بلس�ان ال�راوي ،عىل
أن الكاميرا الت�ي يحم�ل ه�ي «ع�زاء روحي»،
وه�ي «مثل بس�اط عالء الدي�ن» ً
أيضا ،فيميض
معه�ا وعربه�ا إىل بح�ثٍ ع�ن ُ
ص�وَر أوىل له عن
ً
«مدفونا» يف
بغ�داد وفيها ،قب�ل أن يجد نفس�ه
آالف ُ
الص َ
�ور امللتقط�ة يف بالد غريب�ة ال تعرفه؛
صنع مكانة ب�ازرة ُ
ف�إن ُ
للص�وَر الفوتوغرافية
يف الس�ياق الدرامي لـ «قص�ص العابرين» ينتج
ش�غف ـ إنس�اني ومعييش وتأمّ لي وجمايل
من
ٍ
ـ باملعان�ي الت�ي ُيمكن ُ
لصوَر كه�ذه أن ُتربزها
معان
عيون وأرواح وانفعاالت.
وتكش�فها أمام
ٍ
ٍ
«تؤرّخ» لحظ�ة أو أكثر ،وانفعالاً أو أكثر ،لكنها
تخرج م�ن جمود التأريخ إىل ّ
اتس�اع الحياة عىل
تقلّب�ات وتح ّدي�ات ومصاع�ب وأه�واء ،وم�ن

قس�وة اللحظة إىل مواجهة األصعب يف التقلّبات
والتح ّديات واألهواء تلك.
ِّ
ُ
وال�راوي نفس�ه يب�دو كم�ن يح�دد إنج�ازه
بق�ول واضح ومبارش:
الس�ينمائي الجديد هذا،
ٍ
ُ
«أبح�ث ع�ن ح�دود األوط�ان /غ�رف فن�ادق
مُ
عيش
متأت من صيبة
وحكايات عابرين» .هذا
ٍ
ٍ
حروب وقمع وتم ّزقات وتغييب
يف بل ٍد معقود عىل
ٍ
أرق�ام بس�بب الح�روب
وفق�دان« :تحوّلن�ا إىل
ٍ
والقه�ر والخ�وف الدائم» .هذا يب�دأ يف اللحظات
للنص الوثائق�ي ،املفتوح عىل أجمل ُ
ّ
صوَر
األوىل
ْ
س�ينمائية يف صناع�ة املش�هد ،إذ تهطل أمطار
ً
قصفا
غزيرة ،وتصدح أصوات رعد وبرقُ ،تشبه
حرب؛ بينما األلوان الغامقة (الرماديّ
وضجيج
ٍ
املائل إىل أسود ملتبس بمالمحه وبعض إضاءاته
الخفيف�ة) ،ج�رّاء هط�ول األمط�ار يف لحظ�ة
ش�بيه ٍة ببداية املس�اء ،إحالة برصية إىل مس�ار
خروج
الحق ،يكش�ف عمق الجراح املنبثقة من
ٍ
ٍ
ٌ
ً
مصيرا البنها
والدة تخىش
مف�روض ،تقول ب�ه
ٍ
أب مغيَّب /مفقود.
يكون ،هو نفسه ،مصري ٍ
املي�ل إىل بداي�ة مُ ش�بعة بثنائي� ٍة متكاملة (رعد
وب�رق وأمط�ار غزيرة /قص�ف؛ أل�وان غامقة
يف بداي�ة املس�اء /أحاس�يس االغتراب واملن�ايف
واالرتباك) تقدي ٌم ملس�ار زمني ـ مكاني مفتوح
عىل أس�ئلة املنفى والفقدان والهوية واالنسالخ
لشاب
روحي
ذاتي ـ نفيسّ ـ
واأللم .وهذا األخري
ّ
ّ
ٍ
ّ
يتمك�ن ـ يف ال�ـ  17من عم�ره ـ من مغ�ادرةٍ،

محفوفة باملخاطر ،من مدينته ،كي يبدأ حياته،
«م�ن دون وط�ن وم�ن دون عائل�ة وم�ن دون
معرفة مصري والدي املغيَّب».
واملغادرة لن تبقى مجرّد مغادرة ،بقدر ما تكشف
مسارًا جدي ًدا ،بكل ما تحمله مفردة «جديد» من
تح ّديات ومواجهات ومغامرات ،ومخاطر ً
أيضا.
َ
تس�اؤل الراوي ،باس�م الفنان نفسه،
يف حني أن
ّ
ُ
مصير يتمثل يف املقبل من األيام:
لحظة تأمّ ل يف
ٍ
أهو الفنان الذي اختار الغربة «ودروبها الفارغة
ً
عيشا يف
واملوحشة» ،أم الغربة اختارته ،لتمنحه
صقي�ع وقلق وخوف وضيق ،فيعزم عىل التقاط
ٌ
رصاع يفتت�ح الجديد يف
«جماله�ا» فقط؟ ه�ذا
ٌ
ش�اب يبلغ  17عامً ا .بل ه�ذا نزاع يعثر يف
حياة
ٍ
ُ
دروب
الصوَر ـ الفوتوغرافية والسينمائية ـ عىل
ٍ
ْ
جمّ�ة تعينه على اكتش�اف أجوب�ة ،وإن تبقى
قليل�ة أو غير مكتمل�ة؛ وتمنحه براع�ة صنيع
ّ
ّ
عيش يف متاهات
يتمك�ن من إكما ِل
برصي ،كي
ٍ
الدنيا ووقائعها.
هذا كلّه غري مكتمل ،برص ًيا وإنس�ان ًيا ودرام ًيا،
ن�ص يتل�وه راو ،ببحّ ٍة مُ ْت َعب� ٍة َ
ٍّ
وقلِق ٍة
من دون
ٍ
َ
مول�ع
س�ينمائي
ومرتبك�ة ،يسرد حكاي�ة
ٍّ
ٍ
بالتصوير الفوتوغرايف ،الذي يدفعه إىل بحثٍ فني
ّ
وفكري يف أحوال بيئة ُيغادرها ،ويف أنماط
وتأميل
عيش يمارسها خارج بيئته ،ويف أشكال مواجهة
ٍ
اً
ماثل ،بجماله وذكرياته،
يات ،يبقى بعضها
وتح ّد ٍ
يف ذات املخ�رجْ ،
إذ ُيهدي «قص�ص العابرين» إىل

متمن ًي�ا لهما أالّ
ّ
ولدي�ه عائش�ة وداود،
ُيضطرّا إىل خوض تلك التجربة؛ ويشكر
ٌ
مانحة
بودابست ،أول املنايف ربما ،ألنها
إياه «أجمل السنني».
والكاميرا ،بالنس�بة إىل قتيبة الجنابي،
اثنتان :فوتوغرافية ُتش�بع فيه ميله إىل
اقتن�اص اللحظ�ات وتحصينها من ّ
كل
مفتوح عىل نبض
أرشيف
اندثار ممكن يف
ٍ
ٍ
حياة ،ومسار ذاكرة؛ وسينمائية تحاول
االس�تفادة م�ن ُ
الص�وَر الفوتوغرافية
ّ
التوغل يف هاتني
بم�ا يتيح لها إمكاني�ة
الحي�اة والذاك�رة ،ف ُيضي�ف إليهم�ا
متتاليات برصية ُتكم�ل روايات ُ
الصوَر
نفسها ،أو ترسد ّ
كل جديد ممكن ،منها
وله�ا وحوله�ا .ه�ذا غري منفص� ٍل عن
ً
ش�يئا من ذاكرة طفول ٍة
«أداةٍ» تستعيد
وبخروج
البيئة،
من
بانسلاخ
مرضوب ٍة
ٍ
ٍ
من املدين�ة :املذياع .فاألش�ياء القديمة
ٌ
كهاتف
ح�ارضة يف «قصص العابرين»،
ٍ
قاس ،ت�زداد قس�وته عندما
رنين
(له
ٍ
ال ي�ر ّد أح� ٌد علي�ه) ومفاتي�ح ُ
وص�وَر
ومذي�اع ُيعيد
قديم�ة بزجاج مكس�ور،
ٍ
الس�ينمائي ،وصح َب�ه من املُش�اهدين،
َّ
إىل أي�ام حافل� ٍة بخطاب�ات ّ
رنانة ،زمن
ٍ
حروب خارجية ُي�راد لها ،من بني أمور
ٍ
كثرية أخرى ،تغييب حروب الداخل.
ُ
بالص�وَر
فالس�ينمائي ـ املهم�وم
ّ
الفوتوغرافي�ة والس�ينمائية م ًع�ا،
وبم�ا تحمله م�ن ثق ٍل معن�وي وجمايل
ّ
وراه�ن يتكامالن يف
بم�اض
يتمث�ل
وإنس�اني
ٍ
ٍ
ٍّ
ن�ص بصري بدي�ع ـ يسير يف أروقة
صناع�ة
اً
قائل
الحي�اة والدنيا ،ويف أزقة املدن والفضاءات،
اً
«حامل كامريتي ألدوِّن يومياتي
بصوت الراوي:
فوتوغراف ًي�ا وس�ينمائ ًيا ،عسى أج�د ضالت�ي،
وأخلص من ش�بح املذياع» .كأن االغتس�ال من
م�اض ميلء ب�اآلالم اليومي�ة املتنوّعة ،يس�كن
ٍ
الفن�ان نفس�ه وروح�ه ويوميات�ه وانفعاالته،
ُيصبح ـ يف ُ
الصوَر الفوتوغرافية والس�ينمائية ـ
ً
وإشباعا لهذا الك ّم الهائل
تط ّهرًا روح ًيا ونفس ًيا،
من األحاس�يس والب�وح واالعرتاف�ات ،الكامنة
كلّها يف ذات الفنان .أو كأن االغتسال نفسه يم ّر
عرب ُ
الصوَر وحدها ،كي يتحرّر الفنان من قسوة
السمعي (املذياع).
ّ
االعتراف ،أم�ام هيب�ة الكاميرا الفوتوغرافية
ورهب�ة الكامريا الس�ينمائية وجمالياتهما م ًعا،

يمزج حكاي�ات الذات املبثوث�ة يف ثنايا نصوص
ُ
وصوَر واشتغاالت سابقة ودائمة ،برس ٍد يختزل،
واكتش�اف
اغرتاب
يف  65دقيق�ة 30 ،عامً �ا من
ٍ
ٍ
وامتث�ال أمام قدرات ُ
الصوَر عىل امتالك حصانة
ٍ
العي�ش يف األزمن�ة املتتالي�ة .والفن�ان نفس�ه،
قادر عىل مغادرة
الس�ينمائي والفوتوغرايف ،غري
ٍ
ً
سابقا،
بغداد من دون املرور يف شوارع تحتضن،
صاالت سينمائية ،كـ «الس�ندباد» و»البيضاء»
ٍ
و»النج�وم» وغريها ،وهي ص�االت مُ غلقةّ ،
كأن
ُ
والصوَر
املدين�ة برمّ ته�ا مغلق�ة على الحي�اة.
ٌ
ً
خالصا ،ويريد
فنان يريد
تستكمل مشه ًدا يو ّدعه
ـ يف اآلن نفس�ه ـ ً
لغ�ة مختلفة للبوح ،يجدها يف
املهاجر
التقاطها نب�ض بيئته ،ومناخ األمكن�ة
ِ
إليها ،وانفعال ذاته ،وارتباطاته وعالقاته.
يف الجانب الفني ـ التقني ،يستند قتيبة الجنابي
ّ
لقط�ات ومش�اهد م�ن إنجازات
يس�تل
(ال�ذي
ٍ
ُ
ْ
س�ابقة ل�ه ،إذ لدي�ه مئ�ات الس�اعات املصوَّرة

إيقاع
وامللتقطة خلال  30عامً �ا) إىل
ٍ
ّ
وب�ث ُ
الص�وَر،
ه�ادئ يف رسد الن�ص
ٍ
وإىل توليف (مونتاج) يتالءم وجمالية
بأثقال جمّة:
اإليقاع الهادئ ،املحمَّ�ل
ٍ
من�ذور للم�وت،
قل�ق العي�ش يف بل� ٍد
ٍ
هج�رات ومنايف،
وارتباك املغ�ادرة إىل
ٍ
أب مغيَّب /مفق�ود ،وتقلّبات
وظلال ٍ
ومُ ش�اهدات واعرتاف�ات واختبارات.
فالتولي�ف (املونت�اج) ُيصي�ب عم�ق
اً
جاعل من ه�دوء اإليقاع
اإلحس�اس،
ّ
ً
مبط ًنا لغليان ال يهدأ.
انعكاسا
مع�ان وأهواء،
ملتبس�ة
واملوس�يقى
ٍ
ْ
إذ تق�ف يف ح� ّد فاص� ٍل بين رغب� ٍة يف
كش�ف فن�ي إض�ايف ألعم�اق ال�روح
ٍ
واضطراباته�ا ،والرتب�اكات النف�س
وتس�اؤالتها؛ وبين تمثي� ٍل س�معي
ّ
مبط�ن ،أو لصمتٍ منغلق عىل
لرصاخ
ٍ
غض�ب وقلق .وه�ي ،به�ذاُ ،تصاحب
ّ
الرسدي،
منعطف�ات عديدة يف املس�ار
من عتم�ة األمطار الغزي�رة إىل صفاء
ً
وداعا
ش�مس تتي�ح للفن�ان نفس�ه
ٍ
بخالص
يليق بحالة االنش�غال املطلق
ٍ
ح�روب (بد ًءا
مطل�وب؛ ومن أص�داء
ٍ
م�ن  4س�بتمرب /أيل�ول  ،)1980إىل
املكاني
رف�ض لإلقامة (يف ه�ذا الحيّز
ّ
رف�ض للبق�اء (يف املايض
أو ذاك) ،أو
ٍ
ً
رفض
أو
�ا)،
ع
م
فيهما
أو
الراه�ن،
أو
ٍ
وماض
ذاك�رة
ع�ن
ل
منفص�
لعي�ش
ٍ
ٍ
ٍ
(ذروة الرصاع الداخلي يف ذات الفنان
نفسه ،وروحه).
صاف من
النبعاث غير
كأن املوس�يقى امت�دا ٌد
ٍ
ٍ
ٌ
لعبة ُيراد
خراب وألم .أو كأن التوليف (املونتاج)
لها أن تصنع ً
لغة بألسنة كثرية ،تروي وال تتعب
م�ن الرسد ،وتب�وح وال تنتهي حكاي�ات البوح،
ُ
تصن�ع املتتالي�ات البرصية ـ
وتصرخ بصمتٍ ،
بأش�كالها وأنماطها وأدواتها الفنية كلّها ـ َ
أداة
ذاتي له .يتحوّل «قصص العابرين» لقتيبة
نطق
ّ
ٍ
ً
ً
ومنتجا ومُ ص ّورًا) إىل ش�هاد ٍة
(مخرجا
الجنابي
إضافية ،محمَّلة بجماليات ُ
واشتغال ورس ٍد
صو ٍَر
ٍ
ّ
املبط�ن فيها ،وقس�وته وارتباكاته
(رغ�م عنف
وقلقه) ،عن سيرة فنان ُيغادر أمكنة إىل أخرى،
بع�د أن «أخذوا والدي من أمام�ي إىل األبد» ،فإذا
به يحمل الكامريا (الفوتوغرافية والسينمائية)،
مكان ،وم�ن وج ٍه إىل
م�كان إىل
«أدو ُر به�ا م�ن
ٍ
ٍ
اشتياق».
إىل
حنني
وج ٍه ،ومن
ٍ
ٍ

حممد مسري« ..املثلث» رس ديمومة احلياة
أمجد ياسين
اللوح�ة وس�يط ،ك�وة يف ح�ال انش�أها
الفن�ان ،تنقل املش�اهد لح�ال اخر ليس
الذي يق�ف امام�ه االن .اش�به بمنطقة
انتق�ال تفت�ح ارشعتها لري�اح التأويل،
وه�ي اقتراح فني ومجتمعي وانس�اني
بش�كل عام  ،يق�ود املش�اهد اىل مناطق
ابعد من مادية اللوحة ،اىل مديات واسعة
تكتنز اليومي واملأل�وف ،االحالم ،حاالت
انس�انية  ..متخيل�ة وان كان�ت واقعية.
فالعم�ل الفني ال�ذي ال ينقل�ك اىل عوالم
جدي�دة عن�د مش�اهدته ،عم�ل جام�د،
ال يبع�ث على الحي�اة وان كان جميلا
من الخ�ارج .الفنان محمد مسير الذي

اس�تفزته صورة مثلث سومري عىل رقم
طيني ،يحاول ان يبني فلسفته الخاصة
ويق�دم نتاجا فني�ا يرتكز على مفهوم
املثل�ث  ،الذي تت�وزع اضالعه بني الحياة
واالدراك والرسعة.
اصبح العديد من الفنانني مهتما بمفهوم
الرسعة واالنطالق وهي مفردات تحاكي
ثيمة العرص وشيوع ظاهرة السوبر قوة
يف مختلف صنوف الف�ن .والفنان محمد
مسري ليس ببعيد عن هذا الطرح .فلسفة
الثالوث او املثل�ث حارضة يف اعماله وان
غلفها باش�كال مغايرة او استحدث لها
رموزا اخرى ،اذ يبحث مسري يف جوهرها
ولي�س يف ش�كلها الفن�ي  ،ليفت�ح ب�اب
التأويل واالسقاط الفني عىل مرصاعيه.

فهو ي�رى الدائرة مثلثا بم�ا تكتنزه من
عن�ارص ومفاهي�م تجعله�ا تخ�رج من
ردائها املستدير وتاخذ شكال مثلثا ً بفعل
انطالقته�ا ال بفعل س�كونها ،فاالنطالق
او التعجيل هو املعادل السحري يف فهمه
لالش�كال .يقول »:للمثلث حضور قار يف
امليثولوجيا الس�ومرية ولغتها الصورية
قبل اختراع الكتاب�ة املس�مارية .املثلث
املقلوب  -رمز للمرأة ،وعندما يدخل عليه
مثلث قائم  -رمز للذكورة ،تكون النتيجة
ه�ي التكامل ومرشوع لبدء حياة جديدة
« ومن توصيفاته يمكن اعتبار (الحياة)
احد اضالعه .كما يمكن اعتبار (الرسعة)
ضلع�ه الثاني الذي عرفه كما يقول «من
توازن دراجة تسير عىل عجلتني دون ان

تقع ،فاكتش�فت مع�ادل الرسعة» ..اما
الضل�ع الثالث (االدراك) فه�و من حول
الص�ورة اىل نقطة انطلاق للبحث ،ومن
هنا نستطيع فهم لوحة «بغداد حبيبتي»
فاالش�كال املنطلق�ة عن�د مسير مثلثة
الشكل بغض النظر عن شكلها الحقيقي.
حملت لوح�ة «بغداد حبيبت�ي» بصمات
تأث�ره يف الس�ينما ،اذ ق�دم لنا مش�هدا
بانوراميا اشبه بكادر سينمائي « فريم»
ل�ه بداية ووس�ط ونهاية .فق�دم الوجه
االخ�ر لبغ�داد ،بغداد الت�ي تنهض اقوى
كلما س�قطت وتلملم جراحها لتس�ابق
الريح نحو الضوء .يق�ول» يف هذا العمل
كانت بغداد هي دجلة والنساء الجميالت
واالطف�ال وااللوان وليس بغ�داد الحرب

والدم�ار ودخ�ان االنفج�ارات القات�م».
شكلت «العجلة» الثيمة الرئيسة يف عمله
االخري « بغ�داد حبيبت�ي» وهي حارضة
كذلك عن�د العديد من الفنانين العراقني
والعامليني ،اال انها لديه تجسي ٌد لالنطالق
 ،فرتاه يغريها بمس�احة لونية مفتوحة
امامها  ،كأن�ه يدعوها لالنطالق او انها
مرسع�ة ترنو لالرتق�اء والدخول يف لجة
الضوء ،فتتحول لديه اىل مالك لها اجنحة
تحلق بها  ..هذه هي فلس�فته يف اللوحة
وما اس�تدعاء ذات املف�ردات عند فنانني
اخري�ن ( ضي�اء الخزاع�ي نموذجا) اال
س�بب اخر الغناء الفكرة .يبقى التساؤل
والكالم ملسير  :كيف يستطيع الفنان ان
يص�ل بمقرتحه الفن�ي اىل اآلخر؟ اعتقد

«املرتجم العراقي» :عدد أول مرة أخرى

بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
تع�دد املجلات والدوري�ات الثقافية
عىل
الت�ي تص�در الي�وم يف الع�راق ،ورقي�ة
وإلكرتونية ،لكنها تبدو محصورة س�واء
يف ّ
كتابه�ا الذين هم ع�ادة من يعملون يف
وزارة الثقافة العراقية أو يف مش�اريعها،
وكذل�ك يف ع�دم قدرتها على الوصول إىل
الق�راء والت�ي ربم�ا تب�دو معضل�ة لدى
مثيالتها يف البلدان العربية أيضاً.
ُيض�اف إىل ذل�ك ،ف�إن معظ�م ه�ذه
ً
انتظام�ا يف الصدور
املطبوعات ال تش�هد
بالنظ�ر إىل تقل�ص ميزانيته�ا م�ا قلّ�ل
ّ
وخف�ض توزيعها وانحرص يف
صفحاتها
مباني وزارة الثقافة ،لكن املفارقة تتمثلّ
بعدم مراكمة ما ينجزه كل رئيس تحرير
عىل ما ق ّدمه أسلافه ،وهو ما حصل مع
جري�دة «املرتج�م العراق�ي اإللكرتونية»

التي أُعل�ن عن صدور الع�دد األول منها،
رغ�م أن الجري�دة ذاته�ا كانت ق�د بلغت
الع�دد  15يف أيل�ول /س�بتمرب م�ن العام
املايض بحسب األخبار املنشورة آنذاك.
تضمّ�ن ه�ذا الع�دد الص�ادر يف كان�ون
الثاني /يناير املايض مقاالت حول «قصة
الشيف» للكاتب الهندي غاسربيت سنغ،
ومجموع�ة «بهيج�ات الح�ب الخفي أو
نحيب بلهانا» للش�اعر الكشمريي بلهانا
الذي ع�اش يف القرن الح�ادي عرش ،كما
اش�تملت «الصفح�ة الفرنس�ية» على
مقالين ،األول بعنوان «غ�راس عاصمة
العطور يف العالم» من ترجمة مريم حسن
خزعل ،والثاني «معرض الكتاب الفرنيس
يف املحيط الهادئ» نقله إىل العربية هشام
عمار أحمد.
يف «الصفح�ة اإلس�بانية» ،ترج�م ل�ؤي
مثن�ى بكت�اش مق�االً بعن�وان «من�زل

باتي�و األث�ري يف برش�لونة» ،وتضمن�ت
«الصفح�ة الروس�ية» مقالين؛ األول
بعن�وان «القرن الفيض يف األدب والش�عر
الرويس» من ترجم�ة هدى عيل التميمي،
والثان�ي «اإلب�داع بين جيلين» نقلته إىل
العربية شيماء حسين عبد الله ،وقدمت
«الصفحة األملانية» مقالني األول «مدينة
أخ�ن األملانية» ترجمه عم�ر عبد الكريم،
والثان�ي «األب واالب�ن إب�داع ال ينض�ب»
نقلته ضمياء صبحي.
ع�ن الرتكية ترجمت رش�ا حس�ن مقاالً
بعن�وان «املتاح�ف األثري�ة يف تركي�ا»،
وتناول�ت «الصفح�ة اإلنكليزي�ة» مقاالً
ع�ن «املتحف الوطن�ي للفن التش�كييل»
للمرتجمة ليىل رسحان ،وضمّت الصفحة
األخيرة مجموعة من أخبار ونش�اطات
ال�وزارة املتنوع�ة مرتجم�ة إىل اللغ�ة
اإلنكليزية.

أمريكا وإدارة «إجهاض قيم» عاملنا
بغداد  /المستقبل العراقي
تش�خيصات دقيق�ة وتحليالت عميق�ة يقدمها
الكتاب يف تفكيكه ملاهيات النظام العاملي وكيف
تسيطر عىل مستقبله الواليات املتحدة األمريكية

منفردة ،حيث يتس�اءل مؤلفه السيد أبو عيطة:
إىل أي م�دى سيس�تمر هذا الوض�ع؟ وما مصري
دول العالم األخرى؟
«النظام األمريكي وفن إدارة العالم» هو العنوان
ال�ذي اخت�اره املؤل�ف لدراس�ته ،والت�ي يحيط

فيه�ا بجوانب كثيرة .إذ يشير إىل أن الهرطقة
االقتصادي�ة الت�ي يمارس�ها الباحث�ون ع�ن
مصالحه�م يف النظام األمريك�ي الجديد ،عمقت
ج�راح دول الجن�وب ،وزادت آالم دول الشرق.
وفعلياً ،تس�يطر عىل مس�تقبل واقعن�ا الواليات

املتح�دة بوصفه�ا النم�وذج واملث�ال والق�دوة
والقائد..
وحكوم�ة العال�م الي�وم وغداً..مع�ززة تفشي
الهيمنة وأس�باب العنف ،بموازاة إجهاض القيم
واملفاهيم الخرية يف صلب إدارتها للعالم.

ان البس�اطة والص�دق واختيارات املادة
واملوضوع واملف�ردات ..تلعب دورا مهما
يف االمر  .ان مفردة «البايس�كل» بسيطة
ومألوف�ة لكنه�ا تحم�ل دالالت عدي�دة
غائرة يف الذاكرة وتشكل جزءا من الوعي
الش�خيص ،وبالت�ايل تص�ل برسع�ة اىل
اآلخر ،وعندها اس�تطيع ان اصفها بانها
الحياة او املثلث ( الستمرارها بالحركة)
وه�ذا االس�تمرار ه�و الحياة».حرضت
العدي�د م�ن املف�ردات ش�به الق�ارة يف
لوحة الفنان مسير ،الدراجة  ،االجنحة،
الق�دم واليد الكبريتين يف مقابل اختفاء
مفردات كاالذن وغريها م�ن التفاصيل.
لق�د مال�ت لوح�ة « بغ�داد حبيبتي» اىل
التعبريية ،رغ�م تجارب الفنان الواضحة

يف التجريد ،فلوحات سابقة مثل «املقابر
الجماعي�ة» و «الس�جادة الحم�راء»
حاك�ت الواق�ع العراق�ي بطريقة ش�به
مب�ارشة  ،وهم�ا اش�به بالوثيق�ة ،عرب
الفنان عن واقعيتهما بطريقة تعبريية-
تجريدية وشكل مأساوي نتيجة ظرفهما
الضاغط  ،اال انهما ش�كلتا انتقالة فنية
واضحة عىل مس�توى الط�رح والتقنية.
ترسخت يف معرضه الثاني يف عمان العام
 2011التجربة لديه وبدأت مفردات مثل
االجنح�ة واالقدام واالي�دي الكبرية بما
تحمله من معان للق�وة والثبات واالرداة
والحكم�ة تغ�زو لوحات�ه ،الت�ي حملت
طاق�ة تعبريي�ة غني�ة بمقترح جمايل
واضح وسليم.

« عـــفــاف»
حيدر حسين سويري

ٌ
ْ
كانت...
مقفرة
صحرا ٌء
َ
رضة فيها أو ماء
ال ُخ
ُ
َ
الغيث ولم يبقُ ...يسعفها غري اإلغماء
هاجرها
َّ
عل الطيف يم ُر بلي ٍل...
ُ
يبعث روحا ً يف األحشاء
نبت بعضا ً
َ
شجر...
من
أو ُي
ٍ
ُي ُ
ورق ُحبا ً بع َد عناء
َّ
لكن الليل ُيغادرها...
ُ
ُ
يأخذ طيفه واألجواء
ٌ
ْ
ُ
جميل...
والصبح
إصطبحت
ّ
الشفافْ
بضياء الوجه
بنسيم الدنيا...
وإنتعشت
ِ
ْ
ُت ُ
بشغاف
رسل ضحكتها
ذهبت ترسم يف رحلتها...
َ
ْ
وأستلطاف
حب
لوحة ٍ
ً
أنهت ليال كتم عليها...
ْ
جفاف
وسوادا ً أتبع ُه
قررت العيش بحريه...
ْ
ُ
عفاف «
مازلت
صاحت« :
أجمل إمرأ ٍة يف الدنيا ...مرفوعة رأس وكتافْ
ُ
ٍ
ُ
ُ
سأحب وأعشق محبوبي...
ْ
ولِ ُي َ
خاف
لعن عاشق إن
ُ
سأعلن أني مجنونه...
وجنوني معنى اإلنصافْ
مَ ْن شا َء ليأتِ يشاركني...
ْ
ُ
إرساف
فالحب عندي
ْ
خافت...
ورسي ٌر وضو ٌء
ْ
َ
ٌ
اللحاف
تحت
ورصاع

9

فنون

العدد ( )1609االثنين  5شباط 2018
www.almustakbalpaper.net

تحدثت تقارير صحفية عن األس�باب
الت�ي أدت لفق�دان الفنان�ة إليس�ا
للوع�ي بش�كل مفاجئ على املرسح،
أثن�اء إحيائها حف�ل يف القرية العاملية
يف دبي.وقال�ت التقاري�ر أن إليس�ا
ارتف�ع ضغ�ط دمها بش�كل مفاجئ،
مم�ا أدى لفقدانها للوعي وس�قوطها
وس�ط رصاخ الجمهور الذي صدم من
املشهد.
ويعود س�بب ارتفاع ضغط دم إليس�ا
إىل ش�عورها باإلرهاق الش�ديد ،نظرا ً
لتصويرها أكثر من جلس�ة تصوير يف
دبي ،من أجل برامج س�جلتها لصالح
تليفزي�ون دب�ي ،بحس�ب صحيف�ة
اإلم�ارات اليوم.وأضاف�ت الصحيف�ة
اإلماراتي�ة أن إليس�ا قدم�ت وصل�ة
غنائي�ة مدته�ا  70دقيق�ة ،إال إنها لم
تتمكن من مواصل�ة الحفل الذي كان
من املفرتض أن يستمر ساعة ونصف
أي  90دقيق�ة ،لتس�قط على أرض
املرسح من شدة التعب.وكانت مواقع
التواصل االجتماعي أش�تعلت باألمس
بعد تداول فيديو لسقوط إليسا ،بشكل
مفاجئ عىل مسرح القرية العاملية يف

سبب فقدان إليسا للوعي

حبر على ورق

اغان «قشمرة»
جتتاح اغانينا

دبي ،لتنه�ال تعليقات محبيها من كل
مكان من أجل االطمئنان عىل نجمتهم

املفضلة.ويف ذا السياق ،غرد العديد من
املشاهري عىل حساباتهم ليحمدوا الله

عىل سالمة الفنانة إليسا ،وكان منهم
الفنان�ة سيرين عب�د الن�ور وهيفاء

وهب�ي وخبير التجميل بس�ام فتوح
والصحفي اييل باسيل وغريهم.

ماهو املرشوع بني جان ماري ريايش ولطيفة ؟
ّ
التكتم الش�ديد،
بج� ّو م�ن
زارت النجم�ة التونس�ية
لطيف�ة ،الفن�ان اللبنان�ي
املنت�ج واملؤلّ�ف املوس�يقي
ج�ان م�اري ري�ايش يف
س�توديوهات «ج�ي أم آر
ستوديوز».
وق�د رفضت لطيف�ة البوح
بتفاصي�ل ه�ذه الزي�ارة،
وعمّ ا إذا كان�ت زيارة عمل،
أم زيارة مجاملة.

لكنه�ا أملح�ت اىل أن ج�ان
ماري صدي�ق وعزي�ز جداً،
وأعماله تفرض عىل أي فنان
أن ي�زوره ،فلربما يف جعبته
ما يناسب وما يعجب.
والحقيقة ه�و دائما ً جاهز
وميلء باألفكار املوسيقية.
ولكن مج�رّد ترصيحها أنها
بص�دد التحضير إلص�دار
ألبومها الجديد قريباً ،يعني
بش�كل أو بآخ�ر أن تعاون�ا ً

غنائي�ا ً يت ّم التحضير له يف
لبن�ان .وقد أخبرت لطيفة
بعض األصدق�اء أن أغنيات
خاص�ة بها ،ت� ّم تحضريها
م�ع الفنان زي�اد الرحباني،
وه�و يعم�ل على إنجازها
لتك�ون ضم�ن ألبومه�ا
الجديد .ويبدو أن جان ماري
ري�ايش س�يكون رشي�كا ً يف
هذا األلبوم ،الذين س�يكون
بأغلبية أغانيه لبنانياً.

سالف فواخرجي تنطلق بفيلمها اجلديد
أعلن�ت املمثل�ة الس�ورية سلاف فواخرج�ي ع�ن إنطلاق العمل
بفيلمها الس�ينمائي الجديد بعنوان «باملريا» والذي سيكون إنتاجا ً
مشرتكا ً بني رشكتها «ش�غف» والرشكة الروسية «بروالين فيلم».
ونرشت فواخرجي عرب صفحتها الخاصة عىل أحد مواقع التواصل
اإلجتماع�ي صورا ً م�ن إحدى إجتماع�ات التحضير للفيلم والتي
جمعت فريقي العمل من الرشكتني بحضور زوجها املمثل السوري
وائ�ل رمضان.وعلّقت على الصور بالق�ول »:أصدقاءنا ورشكائنا
يف فيلم باملريا الس�ينمائي االنتاج الخاص لرشكة ش�غف السورية
ورشكة بروالين فيلم الروسية يف دمشق نورتوا...وابتدينا.»...تدور
أح�داث الفيلم ح�ول طبيب من داغس�تان ،تتف�كك حياته ،عندما
تهرب زوجته وبناته رسّاً ،إىل سوريا ،فيسارع إىل إنقاذهم من دون
التفكري يف العواقب ،وهو من إخراج إيفان بولوتينكوف.

سريين عبد النور :الوضع ما بيتحمل
كلمة زيادة

إعتربت الفنانة اللبنانية سريين عبد النور ان الصمت ليس دائما ً ما يعرب عن عالمات الرضا ،فأحيانا ً
الصمت يأتي ألن الوضع ال يتحمل أي كلمة إضافية ،وكتبت سريين عبد النور عرب حسابها الخاص
على أحد مواقع التواصل اإلجتماع�ي التايل«:الصمت مش دايما ً بكون عالمة رضا بس للحقيقة
الوض�ع ما بيتحمل كلمة زيادة ،سيرين عبد النور».وانهال�ت التعليقات من قبل جمهور عبد
الن�ور عىل التعليق حي�ث أثنوا عىل كالمها ،واعتبروا أن ما كتبته دقي�ق للغاية ،ومنهم من
أعاد نرشه عرب حس�ابه الخاص.يذكر أن سريين عبد النور ستطل عىل جمهورها من خالل
خماسية «الشهر السابع» املقرر عرضها يف رمضان املقبل.

رامي عياش باطاللة مميزة
أحي�ا النجم اللبناني رامي عياش ،حفالً غنائيا ً كبريا ً ببورتو رشم الش�يخ ،وس�ط
حضور كبري من الجمهور املرصي والجاليات العربية.
وصع�د عياش املسرح مرتديا ً بدلة س�وداء وقميص أبيض وم�ن فوقهما فوارد
س�وداء بسبب برودة الجو ،وبدأ الحفل عىل أنغام أغنية «يا مسهر عيني» ،ليقدم
بعده�ا التحية للجمهور ،ويصرح قائال« :يل قصة نجاح يف كل مدن مرص واليوم
س�عيد بتواج�دي يف س�يناء ومدينة رشم الش�يخ التي تشرف كل العالم العربي
بسياحتها».
وقدم بعدها ع�دد من أغانيه
الش�هرية الت�ي اندمج معها
الجمه�ور بالرقص والغناء
طوال الحف�ل منها خليني
مع�اك ،الن�اس الرايق�ة،
وم�ن الش�باك ،وم�ا دام
الش�مس ،واش�تقتلك،
ويلا نرقص ،وس�واح
للعندليب عب�د الحليم
حافظ.
كم�ا ح�رص على
تقديم املطرب الشاب
املصري عم�اد
كمال ،أحد اعضاء
ك�ورال فرقت�ه
املوس�يقية لغن�اء
أغني�ة مربوك منفردا،
قب�ل أن يختت�م الحفل
بأغنية «يا بنت الس�لطان»

ع�ذرا ايها الق�اريء العزي�ز اذا ما ع�ادت الكتابة ع�ن اغاني
املوجة الجديدة الغنائية التي باتت تختار الغانيها كلمات حدث
عليها وبال حرج  ..والسبب ليس هنالك لجانا رسمية للمتابعة
واملحاس�ية  ..واال كي�ف يس�مح ملثل تل�ك االغان�ي ان تخدش
االس�ماع وبكلمات بعيدة كل البعد عن الذوق العام  ..واالعراف
واملب�اديء التي عودتنا عليه�ا كلمات اغاني الزم�ن الجميل ..
مثل:
(فوك النخل) اىل (البنفسج) ويا (حريمة) و (حاسبينك) ومرورا
بـ (يم داركم) و (بس تعالو) والكثري من االغاني العظيمة التي
الزال�ت االجيال ترددها وكلما مر عليها الزمن وكأننا نس�معها
الول م�رة  ..ملا فيها من جمالية وانتق�اء عميق للكالم واللحن
الذي يغذي االرواح والتساؤل املرشوع :
اي�ن نحن من تل�ك االغان�ي الحميمة العظيم�ة واغاني املوجة
الجديدة الت�ي تخدش كل املعاني واملش�ارع والقيم ومنها عىل
س�بيل املثال ( :الدفان يغم�زيل) و (بس بس ميو) ووصوال اىل :
(اريد ابيع كلياتي )؟!
فما الذي نحتاجه اليوم تجاه تلك املتدنية والرخيصة ؟
الجواب  :نحن اليوم بحاجة اىل جهات رقابية تقف عند كل ذلك
االبت�ذال يف الكلمة واللحن واالداء وحت�ى التصوير الذي بات ال
يعتمد اال مثل تلك السفاس�ف والجواري الحس�ان والس�يارات
الفاره�ة واملوديلات (القش�مرة) حت�ى وص�ل االم�ر لبعض
املطربني ان يس�تعرضوا عضالتهم ع�راة امام (كيس املالكمة)
بدال من ان يستعرض ابداعه الفني الغنائي ؟!
نعم  ..نحن بحاجة اىل جهات رقابية ال تسمح بعرض مثل هكذا
اغنيات  ..لكونها تش�وه الذوق الفني  ..وان تقوم تلك الجهات
الرقابي�ة بف�رض الغرام�ات املالية على اصحاب تل�ك االغاني
(رشكات ومخرجني ومصورين وفنيني تقنيني يتفانون يف ابراز
الج�واري عند كل ذلك (االغراء الفاح�ش) والذي ال يتواكب مع
مدلوالت االغاني .
كم�ا عىل تلك الجهات الرقابي�ة ان تضع رشوط معينة لالغاني
والفيديو كليبات للحد من ظاهرة تلك االغاني الهابطة الن مثل
ذل�ك الهبوط يف اغنية اليوم ال ي�ؤدي يف املحصلة اىل انتماء هذه
االغاني اىل اغاني الجيل الجميل (جيل السبعينات) ذات النكهة
الرتاثية االصيلة والرصينة !

هذا ما تنوي فعله كيم كارداشيان
بع�د أن رزقت نجمة تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان بطفلتها الثالثة من
األم البديلة كشفت أنها تنوي إنجاب
الطفل الرابع وذل�ك نقالً عن تقارير
صحافية عاملية.
نشر موق�ع هافينغت�ون بوس�ت
األمريكي أن كيم كارداش�يان تتمنى
إنج�اب طفله�ا الرابع بواس�طة أم
بديلة كما فعلت مس�بقا ً واستئجار

رحم سيدة أخرى.
وقد تبني أن كيم كارداشيان وزوجها
مغني الراب كانييه ويس�ت ناقش�ا
املوض�وع مع الس�يدة الت�ي أنجبت
طفلهم�ا الثال�ث قب�ل والدتها حول
إمكانيته�ا الس�تئجار رحمه�ا كأم
بديلة وإنجاب طفلهما الرابع.
كيم كارداشيان تعرضت لنزيف حاد
خالل إنجابها طفلها الثاني س�انت

وعرضت نفس�ها للخط�ر ليطالبها
األطب�اء بالتخيل عن فك�رة اإلنجاب
م�رة أخ�رى حفاظ�ا ً على صحتها
لتلجأ هي لفكرة األم البديلة.
كيم كاردش�يان لها م�ن األبناء
ابنته�ا الكبرى ن�ورث ذات
األرب�ع أع�وام وس�انت ذو
العامين وطفلتهم�ا الجديدة
التي ولدت حديثاً.

ما رس اخلاتم املايس الذي ترتديه هيفاء وهبي؟
حالة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
حني نشرت مقطع من الفيديو عبر موقع تطبيق
الصور انس�تقرام كشفت من خالله عن خاتمها
املايس األغىل من بني قطعها عىل اإلطالق ليكون
حديث الساعة بني متابعيها.
خاتم هيف�اء وهبي املايس كان مربع الش�كل
وكأنه عىل ش�كل علبة هدايا تعمل عىل فتحه
فيخرج من�ه حجر ثمني بالل�ون الزهري عىل
شكل قلب.
الخات�م امل�ايس الذي يخ�ص الفنان�ة هيفاء
وهبي أبه�ر متابعيها ولف�ت انتباههم كثريا ً
ً
خاص�ة وأنه�ا تحرص على اختي�ار قطع
مجوهراته�ا بعنايف�ة فائق�ة

لتكون مميزة دوماً.
آخر ما ش�اركت ب�ه الفنان�ة اللبنانية هيفاء
وهب�ي كان أس�بوع املوض�ة يف باري�س لع�ام
 2018أما عىل الصعيد الش�خيص كانت النجمة
اللبنانية هيفاء وهبي قد تعرضت مسبقا ً لخرب تم
تداوله بني مواقع التواص�ل االجتماعي عن زواجها
من النجم اإلمارات�ي عبدالله بالخري والتي قد رصحت
بها هي عرب حس�ابها الخاص عرب الس�ناب ش�ات
لتنفي ما قيل قائلة :
شو هاملس�خرة قرفتوني بعيش�تي وكرهتوني
بأس�مي ،م�ن كرت م�ا طلع�ت عليه إش�اعات
بيكف�ي بقى ك�ذب ي�ا صحافة والل�ه العظيم
عيب ،أرجوكم حلو عني تعبتوني.

تغري مالمح فرح اهلادي
تغريت مالمح فرح الهادي بفعل عمليات
التجميل بشكل كبري خالل الفرتة األخرية،
حيث أجرت بعض التعديالت عىل هيئتها،
معربة عن عدم رضاها عن بعضها.
وتح�رص ف�رح اله�ادي على مش�اركة
محبيها كافة تفاصيل حياتها ،وذلك عرب
مختلف حس�اباتها عىل مواقع التواصل
االجتماع�ي ،وبخاص�ة تطبيق «س�ناب
ش�ات» ،والذي كش�فت من خالله فرح
أكثر م�ن مرة عن خضوعه�ا لتعديالت
جديدة.
ومن التعديلات التي خضعت لها فرح
اله�ادي مؤخراً ،جراحة تعديل ش�كل
الفكني لزيادة بروزهما ،وكذلك تعديل
ً
فضلا ع�ن خضوعها
ش�كل األنف،
إلجراءات أخرى مثل وشم الحواجب
ووش�م تحدي�د الش�فاه وكذل�ك
حق�ن الش�فتني
بالفيل�رز .وق�د
عبرت ف�رح
اله�ادي مؤخرا ً
عن عدم رضاها
أب�دا ً عىل وش�م
تحدي�د الش�فاه
الذي اعتمدته قبل
أي�ام قليلة من حفل
زفافه�ا ،حي�ث جعل
ش�فتيها أكث�ر انتفاخ�ا ً

سعدون شفيق سعيد

وكان ل�ون خط التحديد بارزا ً ولم تفلح
معه محاوالتها إلخفائه بواس�طة كريم
األس�اس أو الكونس�يلر ،مؤك�دة أنه�ا
عملية فاش�لة ونصحت متابعاتها بعدم
تجربتها.
ول�م تتغير مالم�ح ف�رح اله�ادي فقط
بفعل عملي�ات التجميل ،وإنم�ا بإتباعها
نظاما ً غذائيا ً محددا ً ومتابعتها لتمرينات
رياضي�ة خاص�ة أب�رزت جم�ال قوامها
ومنحنياته�ا األنثوية بع�د أن كانت تبدو
نحيف�ة يف بداية ظهورها الفني ،وهو ما
انعكس أيضا ً عىل شكل وجهها الذي يبدو
حاليا ً أكثر توردا ً وجاذبية .وال تنىس فرح
الهادي بالطبع وضع العدس�ات الالصقة
بأل�وان فاتح�ة لتزي�د إطاللته�ا غموضا ً
وجماالً ،فضالً عن تغيريها للون ش�عرها
بش�كل مس�تمر وفق�ا ً ألح�دث صيح�ات
موضة أل�وان صبغات
الش�عر كل موس�م.
الجدي�ر بالذك�ر أن فرح
اله�ادي ق�د احتفل�ت
بزفافها م�ن مواطنها
الكويتي عقيل الرئييس
ليلة رأس السنة يف حفل
فخم ،حيث تألقت خالله
بفس�تان أبي�ض يش�به
فس�اتني أميرات عال�م
ديزني.
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مدرب النفط يستقيل وإدارة النادي
حتسم البديل اليوم

احتاد الكرة يقف عىل استعدادات
املنتخب لودية السعودية
بغداد /المستقبل العراقي
أك�د عضو اتح�اد الكرة ،رئي�س لجنة المنتخب�ات ،فالح
موس�ى ،أن اليوم االثنين ،سيش�هد اجتماع�ا للجنته مع
الجه�از الفن�ي للمنتخب العراقي ،بقيادة باس�م قاس�م،
للتعرف عل�ى رؤيته فيما يخص المب�اراة الدولية الودية
أمام السعودية ،في  28فبراير الجاري.
وقال موسى ،في تصريحات خاصة لموقع كورة الرياضي
تابعتها “المس�تقبل العراقي” ،إن األمور س�تتضح فيما
يخص اس�تدعاء الالعبين المحليي�ن والمحترفين اليوم،

بغداد /المستقبل العراقي

متمنيا مشاركة عدد كبير من المحترفين في المباراة.
وأشار إلى أنه يس�عى إلى تحقيق ذلك من خالل الحصول
عل�ى الموافق�ات الرس�مية لمش�اركة أكب�ر ع�دد م�ن
الالعبي�ن ،رغ�م وجود عقب�ة كبيرة تتلخ�ص في دخول
أندي�ة المحترفين العراقيي�ن ،مرحلة حرجة ،مما يصعب
أمر التحاقهم بالمنتخب.
وأوضح موسى أن اتحاد الكرة متمسك بالجهاز التدريبي
للمنتخب الوطني ،حتى نهاية عقده برغم رصد الحكومة
العراقي�ة ملياري دينار للتعاقد م�ع مدرب أجنبي ،لكن ال
توجد أي تحركات إال بعد شهر أغسطس.

فالفريدي يربر قراره بشأن مييس
المستقبل العراقي  /وكاالت
تحدث اإلسباني إرنستو فالفيردي ،المدير الفني
لبرشلونة اإلس�باني ،عن المباراة الساخنة أمام
إس�بانيول ،ف�ي ديرب�ي كتالونيا ،والت�ي انتهت
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق.
وقال فالفيردي ،ف�ي تصريحات نقلتها صحيفة
“ماركا” اإلس�بانية“ :لقد كلفتنا المباراة الكثير،
لم أكن أفكر في الرقم القياسي ،تفكيري كان في
صعوبة المباراة”.
وأض�اف“ :لق�د كان�ت مب�اراة صعب�ة ،خاص�ة
كلما تقدم�ت الدقائ�ق ،علينا أن نتكي�ف مع كل
الظروف ،في الشوط الثاني الكرة توقفت بسبب
المطر ،علينا أن نأخذ أسلوبنا بعين االعتبار ،كان
من الصعب أن نتكيف في هذه األجواء ،اضطررنا

سالم شاكر يوقع للزوراء لتمثيله يف الدوري
والكأس اآلسيوي
بغداد /المستقبل العراقي
وقع مدافع المنتخب الوطني السابق سالم شاكر على
كشوفات نادي الزوراء الرياضي.

وذك�ر المكت�ب االعالمي للن�ادي “ ان الالعب سلام
ش�اكر وقع بش�كل رس�مي عقده مع ال�زوراء وتمت
اضافت�ه في قائمة الفري�ق لبطولتي ال�دوري وكأس
االتحاد االسيوي.

راموس يعادل إنجاز مييس
المستقبل العراقي  /متابعة
افتتح المدافع المخضرم س�يرجيو راموس التس�جيل
لفريق�ه ري�ال مدريد ف�ي التع�ادل  ،2-2م�ع مضيفه
ليفانتي ضمن الجولة  22من الدوري اإلسباني.
وف�ي هذا الصدد قال�ت صحيفة مون�دو ديبورتيفو أن
راموس به�ذا الهدف أصبح الالعب رق�م  15في قائمة
ريال مدريد الذي يس�جل هدفا في الليجا هذا الموس�م،
علما بأن الملكي س�جل حتى اآلن  45هدفا في البطولة
المحلي�ة ،وال يوجد فريق لديه هذا الع�دد من الهدافين
حتى اآلن.
لك�ن من ناحية أخرى أش�ارت الصحيف�ة الى أن هدف
رام�وس جعل�ه أيض�ا يعادل رق�م األرجنتين�ي ليونيل
ميس�ي نج�م الغريم برش�لونة ،حي�ث أنهم�ا الالعبان
الوحي�دان ف�ي الليجا حالي�ا اللذان س�جال هدفا واحدا

على األقل خالل  14موسما على التوالي بدوري الدرجة
األولى اإلس�باني.وكان أول ظهور لس�يرجيو راموس
بالليج�ا ف�ي موس�م  2003-2004مع إش�بيلية،
حي�ث لع�ب  368دقيقة خلال  7مباريات،
اال ان�ه فش�ل ف�ي تس�جيل أي أه�داف
خالل تل�ك الفترة.ومع ذلك ،بداية من
الموسم التالي  ،2004-2005حتى
الموس�م الحال�ي ،2017-2018
نج�ح الالعب في تس�جيل هدف
واحد عل�ى األقل في كل موس�م
بمجم�وع  52هدف�ا خلال 418
مباراة.على الجانب اآلخر س�جل
ليو ميس�ي  369هدفا خالل 403
مباراة موزعة على  14موس�ما
متتاليا بدوري الدرجة األولى.

بيكهام يديل برأيه حول قمة
ريال مدريد وسان جريمان
المستقبل العراقي  /متابعة
عل�ق أس�طورة إنجلت�را ،ديفيد بيكه�ام ،على
المواجه�ة التي س�تجمع فريقيه الس�ابقين،
ري�ال مدريد وباريس س�ان جيرم�ان ،بدوري
أبطال أوروبا ،يوم  14فبراير الجاري.
وي�رى النج�م اإلنجلي�زي ،أن باري�س س�ان

جيرم�ان ،ه�و األفض�ل حال ًيا والمرش�ح
للفوز في المواجهة.
وق�ال ف�ي تصريح�ات نقلته�ا صحيف�ة
“مون�دو ديبورتيف�و” اإلس�بانية“ :باريس
في أفضل حاالته في هذه اللحظة ،لكن يجب
أال ننس�ى أن ريال مدريد يح�ب هذه البطولة
تحديدا ،ولديه نجوم غير عاديين ،سوف تكون
مب�اراة ال تصدق”.وع�ن الفري�ق المفضل
لديه ،تابع“ :م�ن الصعب ج ًدا االختيار
بينهم�ا ،أن�ا أحبهما ول�دي عاطفة
معهم�ا ،قضي�ت  4س�نوات ف�ي
مدريد ،لم أقض الكثير من الوقت
في باري�س ،لكن ل�دي عاطفة
لهما ،سوف أتواجد في مباراة
اإلي�اب ف�ي باريس”.ويحل
باري�س س�ان جيرم�ان،
ً
ضيف�ا على ري�ال مدريد
في س�انتياجو برنابيو،
ي�وم  14فبراير الجاري،
ف�ي ذه�اب دور ال�ـ16
م�ن المس�ابقة ،قب�ل أن
يتواجها إيا ًبا بعد أسبوعين
في باريس.

للع�ب الطوي�ل ،أعتقد أنه�م اس�تفادوا من هذه
الظروف”.
وع�ن اس�تبدال الظهير األيس�ر للفري�ق لوكاس
دين�ي ،ق�ال“ :كان لدي�ه ش�يء ف�ي إصبع�ه،
ش�ارك جوردي في النهاية واس�تطعنا أن نحرز
التعادل”.وح�ول س�خونة المب�اراة خاص�ة في
دقائقها األخيرة ،أوض�ح“ :هذه المباريات دائمًا
معروفة به�ذا األمر ،في النصف األول كان هناك
عدد قليل من األخطاء ،بعد ذلك أصبحت المباراة
أكثر سخونة ،إنها عادة الديربي”.وفسر جلوس
ميس�ي على دكة البدالء في بداية المباراة ،قائال:
“لي�و لع�ب الكثير م�ن المباريات عل�ى التوالي،
ويأخ�ذ القليل م�ن الراحة ،علين�ا أن نكون أكثر
حذرًا ،ع�ادة ما يكون ذلك م�ع كل الالعبين ،لقد
ً
مسبقا.
خططت لذلك

قدم مدرب نفط الوس�ط ،عادل نعمة ،اس�تقالته بش�كل رس�مي ،من تدريب الفريق،
مس�اء امس األحد ،بعد التعادل مع الطلبة ،حيث كانت هذه المباراة السادس�ة للنفط،
دون أي فوز.وقال نعمة ،في تصريحات خاصة لموقع “كوورة”“ ،قدمنا كجهاز فني
اس�تقالتنا ،لقناعتن�ا التامة بعدم التوفيق ،والنحس ال�ذي رافقنا في مهمتنا ،رغم أن
الفري�ق في جميع مباريات�ه ،كان الطرف األفضل ،إال أن إضاعة كم هائل من الفرص،
وراء خسارتنا وتعادلنا في الجوالت الماضية”.
وأش�اد نعمة بدع�م اإلدارة ،والتزامها المالي م�ع الالعبين ،والجهاز الفن�ي ،متاب ًعا:
“لك�ن الحقيقة أن الحظ لم يق�ف معنا ،وندرك أن اإلدارة مطالب�ة بالنتائج ،وبالتالي
جاء قرار االس�تقالة ،إلفس�اح المجال إليجاد مدرب بديل”.م�ن جهتها ،وافقت إدارة
ً
مثنية عل�ى التزامه ،وتفانيه
النادي على االس�تقالة ،وقدمت ش�كرها للجهاز الفني،
بالعمل.وتناقش اإلدارة حال ًيا ،عد ًدا من األسماء المطروحة ،لخالفة عادل نعمة ،ومن
المؤمل حسم األمور ،اليوم االثنين.

منتخب الصاالت هيزم ميانامر
ويتأهل اىل ربع هنائي آسيا
بغداد /المستقبل العراقي
حقق المنتخب العراقي فوزه الثاني على التوالي في بطولة اس�يا بخماسي الكرة بعد
تغلبه امس األحد على نظيره ميانمار بثالثة أهداف مقابل هدفين.
وكان العراق قد فاز ،في المباراة األولى على الصين  ،4-2فيما خس�رت ميانمار أمام
إيران ،بنتيجة 14-0
وبه�ذا الف�وز فقد رفع المنتخ�ب الوطني رصيده ال�ى  6نقاط ويتأه�ل الى دور ربع
النهائي في البطولة التي تستضيفها تايوان.

إبداع خاميس رودرجييز يدفع هونيس
لنطق اإلسبانية
المستقبل العراقي  /وكاالت
هنأ أول�ي هونيس رئيس نادي بايرن
ميون�خ ،الع�ب الفري�ق الباف�اري،
الكولومبي خامي�س رودريجيز ،بعد
هدفه في شباك ماينز أمس السبت.
وبحس�ب صحيف�ة “بيل�د”

األلماني�ة ،ف�إن أول�ي هوني�س
هن�أ رودريجي�ز باله�دف ،وق�ال له
باإلسبانية “يا له من هدف جيد”.
ً
تصريحا مقتض ًبا
ونقلت الصحيف�ة،
من سباس�تيان رودي العب البافاري
إذ ق�ال“ :اللع�ب بجان�ب خامي�س
رودريجي�ز ممت�ع ،فه�و دائمً�ا يريد

اللعب ويس�عى للحصول على الكرة
و ُيعيده�ا لن�ا” .وش�ارك خامي�س
رودريجي�ز ف�ي االنتص�ار بهدفي�ن
دون رد على ماينز ،ضمن منافس�ات
الجولة  21من البوندس�ليجا ،حيث
سجل الهدف الثاني في الدقيقة
.44

كني يعلق عىل مئويته

المستقبل العراقي  /متابعة
علق المهاجم الدولي اإلنجليزي لنادي توتنهام ،هاري كين ،على
تسجيله للهدف رقم  100في مسابقة الدوري اإلنجليزي،
والذي جاء في مرمى ليفربول “.وقال كين في حديث
لشبكة “سكاي سبورتس” بعد المباراة“ :كنت أصلي
ألحصل على الفرصة الثانية ،أنت ال تتوقع ذلك خاصة
عندما يكون هنا عمق في اللعبة ،ولكن لحس�ن الحظ

حصلت على الفرصة الثانية ،يسرني أن أسجل الهدف
 100ف�ي الدوري الممتاز”.وأضاف“ :إنه لش�يء رائع
ً
لطيفا أن أحصل على
أن أكون ضمن نادي الـ  ،100كان
ش�يء مثل هذا بعد مباراة مليئة باألحداث والعواطف”.
وس�جل هاري كي�ن اله�دف الثاني لتوتنه�ام في مرمى
ليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة األخيرة من المباراة،
وهو الهدف رقم  100له في الدوري اإلنجليزي الممتاز في
المباراة رقم  141في المسابقة.

أليجري :يوفنتوس يتطور..
ونابويل يقدم موس ً
ام استثنائي ًا

المستقبل العراقي  /متابعة
مدح مدرب يوفنتوس ،ماسيميليانو أليجري ،األداء الذي قدمه
فريق�ه بع�د الفوز بنتيج�ة 7ـ  0على ساس�ولو ،في الجولة
ال�ـ  23من منافس�ات الدوري اإليطالي.وق�ال أليجري ،في
تصريحات نقلتها ش�بكة “توتو ميركات�و ويب”“ :الفريق
يتطور م�ن الناحية الذهنية والبدني�ة ،والجميع يفهمون
المرحلة التي نح�ن مقدمون عليها ،واآلن نحن نفكر في
لقاء الجمعة القادم في فيورنتينا ،هناك  15مباراة متبقية
على نهاية الموسم ،نحن نحاول الفوز قدر اإلمكان لنظل
خل�ف نابولي ال�ذي يقدم موس�ما اس�تثنائيا”.وأردف:
“ماتويدي أصيب وس�يكون من الصع�ب أن يتواجد في
لق�اء دوري األبط�ال ،ولكنن�ي فضل�ت إبع�اد الالعبين

اآلخرين كإجراء وقائي ،أعتقد أن دوجالس كوستا سيعود في
وق�تٍ قريب ،لكن ه�ذه اإلصابات تحدث ألي الع�ب ،وأنا ّ
لدي
مجموعة كبيرة من الالعبين”.وعن أداء بيرنارديس�كي ،الذي
تحامل على نفس�ه من أجل المشاركة ،قال“ :تعرض لضربة
في ركبت�ه واألطباء تابعوا حالته ،لكنه كان جي ًدا اليوم وهو
مُ جبر على العمل بقوة أكثر ،ألنه لديه مجال واسع للنمو في
يوفنتوس”.وح�ول م�ا إذا كان البيانكونيري يمر بأفضل
حاالته ،واصل“ :الجميع منضبطون ،ونحن نعلم جمي ًعا
أنن�ا مقدمون على لحظات مهمة من الموس�م ،فنحن
لسنا في بداية الموسم ولن يكون هناك وقت للتعافي
في حالة الس�قوط ،لقد تغير الفريق بش�ك ٍل ُكلي بعد
هزيمة س�امبدوريا ،ولكن علينا أن نكون مستعدين
للتغير مرة أخرى والتكيف مع اإلصابات.

كريستيانو رونالدو ينجو من جمزرة ريال مدريد
المستقبل العراقي  /متابعة
ين�وي ن�ادي ريال مدريد اإلس�باني ،االس�تغناء عن
عدد كبي�ر من العبيه ،خالل الصيف المقبل ،وتجديد
دماء الفري�ق الملكي في المرحل�ة المقبلة.ويعاني
ري�ال مدريد من س�وء النتائ�ج منذ بداية الموس�م
الحال�ي ،خاصة ف�ي الليجا ،إذ يحت�ل المركز الرابع
ف�ي جدول الترتيب.وفي هذا الصدد توقعت صحيفة
“إكس�بريس” ع�د ًدا م�ن األس�ماء الت�ي يمك�ن أن
ترحل عن صف�وف المرينجي خالل فترة االنتقاالت
الصيفي�ة المقبلة.وتوقعت الصحيف�ة رحيل ثالثي
خط الوس�ط لوكا مودريتش ،تون�ي كروس ،ماتيو
كوفاس�يتش ،وصان�ع األلع�اب ايس�كو،

باإلضاف�ة الى المهاج�م كريم بنزيم�ا الذي تعرض
النتقادات الذعة بس�بب تراجع مستواه.كما توقعت

الصحيفة رحيل الجناح الويلزي جاريث بيل بس�بب
معانات�ه المس�تمرة مع اإلصابات المتك�ررة ،بينما
توقعت بقاء النج�م البرتغالي كريس�تيانو رونالدو
مع الفري�ق األبيض وذلك بس�بب أن ناديه الس�ابق
مانشس�تر يونايتد الوحيد القادر على تحمل تكلفته
غير متحمس للتعاقد معه مجددا.وبالنس�بة للجناح
الش�اب ماركو أسينس�يو قالت الصحيف�ة إن إدارة
ري�ال مدريد قد تس�تغل اهتمام عدد كبي�ر من أندية
أوروبا به وتدرجه في صفقة تبادلية لضم نجم كبير
لصفوف الن�ادي العاصمي.من ناحية أخرى توقعت
الصحيف�ة بقاء حارس المرمى كيل�ور نافاس رغم
الش�ائعات التي تتحدث ع�ن اهتمام لوس بالنكوس
بديفيد دي خيا و تيبو كورتوا.
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أطعمة تساعد عىل خفض الكوليسرتول
يقب�ل بع�ض الن�اس على تن�اول األطعم�ة
الدس�مة الت�ي يش�تهونها برشاه�ةّ ،
لكنهم
يغفلون رَّ
الَّض�ر الذي تنطوي عليه ،الس�يَّ ما
نس�بة الكوليسترول ،الت�ي تن�ذر بمتاع�ب
صحية كبرية.ويويص خرباء الصحة باالنتباه
إىل النظ�ام الغذائي ،وتف�ادي بعض األطعمة
املش�بعة بالدهون قدر اإلمكان ،بالنظر إىل ما
يسببه ارتفاع مس�توى الكوليسرتول يف الدم

من أمراض خطيرة للقلب.من أوىل النصائح
الطبيعي�ة ،أن يبتع�د امل�رء ع�ن الدهون غري
الصحي�ة الت�ي تكث�ر يف أطعمة مث�ل البيتزا
والربغر ،لكن اإلنسان يحتاج يف الوقت نفسه
إىل دهون صحية متوفرة يف فاكهة األفوكادو،
ويف السمن وجوز الهند.
أم�ا إذا كان اإلنس�ان معتادا ً على أكل اللّحم
َّ
ف�إن علي�ه أن ين�وّع نظامه
بش�كل يومي،

سودوكو

الغذائ�ي قدر اإلمكان ،وذل�ك عرب اإلقبال عىل
لحوم أخرى مثل الدجاج واألس�ماك ،وفق ما
نقل�ت “بولد س�كاي”.وإذا كان من املعروف
ّ
ّ
ش�تى للجسم ،ولصحة
أن للكالس�يوم فوائد
العظام وخاليا الدم�اغ عىل وجه الخصوص،
فه�و يس�اعد أيض�ا ً على خف�ض مس�توى
الكوليسرتول ،ولذلك ينصح األطباء باستهالك
منتجات السبانخ والبيض والحليب.

موز يؤكل بقرشته
اخرتع املزارعون اليابانيون نوعا جديدا من املوز
يؤكل بقرشته باس�تخدام تقنية مبتكرة تس�مى
“التجميد العميق” .وصاحب فكرة هذا النوع من
امل�وز املس�مى “مونغي” هو سيتس�وزو تاناكا،
مدير التطوير الفني بمزرعة “دي آند تي” بوالية
أوكاياما يف غرب اليابان.
وهذا املوز يصنع باستخدام تقنية زراعية خالية
من املبيدات تقوم عىل استنس�اخ عملية معروفة
يف العصر الجليدي من خالل الحفاظ عىل الثمار

يف درجات حرارة منخفضة تصل إىل ناقص ستني
درجة مئوية.
ويعتق�د بأن ه�ذه الربودة الش�ديدة تحفز حالة
م�ن النمو الرسيع يف الثمرة ،وبذلك تخترص فرتة
الزراعة التقليدية إىل نحو أربعة أش�هر بدل أكثر
من سنتني.والنتيجة النهائية هي موز يبدو عاديا
للوهل�ة األوىل ،لكن�ه أحلى بكثري م�ن التقليدي،
باإلضافة إىل أن قرشته صالحة لألكل .100%
وه�ذا النوع م�ن املوز ل�م ينترش تس�ويقه بعد

يف أوكايام�ا ،ويب�اع بأع�داد صغيرة محلي�ا كل
أس�بوع ،وتبلغ قيمة العرشة منه  4.20جنيهات
إسترلينية ،وت�درس الرشك�ة حالي�ا توس�يع
نشاطها مستقبال خارج اليابان.
الجدير بالذكر أن اليابان ليس�ت غريبة عىل مثل
ه�ذه االبتكارات عندم�ا يتعلق األم�ر بالفاكهة؛
فهي مش�هورة أيضا بأنها موطن البطيخ املربع
الذي ي�زرع يف قوالب مربعة مما يس�هل تخزينه
ونقله.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

ه�ل تعل�م أن أكبر بحيرة مالح�ة يف العالم ه�و بحر
قزوين يف أوس�اط قارة آس�يا وتطل عليها  5دول وهي
تركمانستان وكازاخستان وروسيا وأذربيجان وإيران.
هل تعلم أن عدد محيطات العالم خمس�ة وهي املحيط
اله�ادي واملحي�ط األطلسي واملحيط الهن�دي واملحيط
املتجمد الشمايل واملحيط املتجمد الجنوبي.
هل تعلم أن أكرب املحيطات يف العالم هو املحيط الهادي
إذ تبلغ مساحته  165,246مليون كم.²
ه�ل تعل�م أن أكبر مس�طح مائ�ي ع�ذب بالعالم هي
البحيرات الخمس العظمى وتقع بين الواليات املتحدة
األمريكية وكندا ويوجد يف هذه البحريات  %20من املياه
العذبة السطحية يف العالم.
هل تعلم أن الهرم األكرب يبلغ ارتفاعه  146,7مرت وبني
من  2,3مليون حجر تزن الواحدة يف املتوس�ط  2,5طن
مرتي.
هل تعلم أن أكرب دولة عربية وإفريقية من حيث املساحة
هي الجزائر والتي تبلغ مساحتها ( 2,381,741كم.)²
هل تعل�م أن أكرب دولة يف األمريكيتين هي كندا وأيضا
هي ثاني أكرب دول العالم مساحة.

قطبا األرض عىل وشك االنقالب
تاريخي�ا ،كان القطبان املغناطيس�يان الش�مايل والجنوبي
للأرض ينقلب�ان كل  200أو  300أل�ف س�نة .وباس�تثناء
الوقت الحارض ،لم ينقلبا بنجاح لنحو  780ألف س�نة.ولكن
املج�ال املغناطييس للكوكب ب�دأ أخريا تظه�ر عليه عالمات
التحول .ورغ�م أنه ال توجد طريقة ملعرفة ه�ذا األمر يقينا،
فق�د يكون عالمة عىل اس�تعداده لالنقالب م�رة أخرى كما
ج�اء يف مجلة «أندارك» للعلوم .وه�ذا االحتمال يثري تكهنات
جديدة حول ما يعنيه ذلك لحياة الكواكب.وكما تقول وكالة
الفضاء األمريكية (ناس�ا) فإن املج�ال املغناطييس لكوكبنا
يحمينا من مستويات اإلشعاع القاتلة من ظواهر مثل أشعة
الش�مس .والجس�يمات الخطرة ال تصيبنا مبارشة ألنه عند
دخوله�ا الغالف الجوي لألرض يش�تتها املج�ال املغناطييس
ويجربها على االلتفاف ،ل�ذا فإن احتمال ح�دوث ضعف يف
املجال املغناطييس -وهو ما يحدث عندما يس�تعد لالنقالب-
يبعث عىل القلق ألنه س�يرتكنا بدون حماي�ة كافية.ويعتقد
مدير مخترب الفيزياء الجوية والفضائية بجامعة «كولورادو

بولدر» خبري اإلشعاع الكوني دانيال بيكر أن انعكاس القطب
الت�ايل قد يجعل بع�ض مناطق كوكبنا غير صالحة للحياة.
وه�ذا الدمار يمك�ن أن يصل عبر س�بل متعددة.وبناء عىل
ذلك كم�ا تقول مجلة أن�دارك ،فإن مزيج جزيئ�ات الفضاء

طبق اليوم

كرات اجلزر بالزنجبيل

القوي�ة -مثل األش�عة الشمس�ية غري املرش�حة ،واألش�عة
الكونية ،وأش�عة بي فوق البنفس�جية -س�ينفذ عرب طبقة
األوزون املضطرب�ة ويهلكنا كما فع�ل بالديناصورات .وبما
أن ش�بكات األقمار الصناعية مرتبطة ببعضها ،فبمجرد أن
يتغلغل اإلش�عاع سيتبعه املزيد مما يتسبب يف أعطال شاملة
متتالية ،ناهيك عن الكوارث األخرى.وحيث إننا لم نصل بعد
إىل هذه النقطة فإن العلماء يس�تخدمون صورا من األقمار
الصناعية لتتبع حركات املجال املغناطييس .ومنذ عام 2014
ّ
مكن ثالثي األقمار الصناعية التابع لوكالة الفضاء األوروبية
املس�مى «سوارم»؛ الباحثني من دراس�ة التغريات التي تنشأ
يف مرك�ز األرض ،حي�ث يتول�د املجال املغناطييس.وتكش�ف
مالحظاته�م أن الحدي�د والني�كل املنصهر َي ّ
جف�ان يف مركز
األرض .وه�ذا النوع من النش�اط املضطرب يمكن أن يشير
إىل أن املجال املغناطييس يس�تعد لالنقالب .ويمكن أن تشمل
التدابير الوقائية بناء املزيد من األقم�ار الصناعية املحصنة
ضد اإلشعاع ،باإلضافة إىل دعم تلك التي تعمل بالفعل.

كلمات متقاطعة

احلمل
مهنياً :لك حقوق لكن عليك واجبات ،وهذا ّ
يوفر لك مزيدا ً
من االس�تقرار املس�تقبيل عاطفياً :ي�وم عاطفي مميزة
قد يحمل إليك التغيريات والحس�م س�لبا ً أو إيجاباً ،حسب
مبتغاك صحياً :حاول قدر املس�تطاع التخفيف من وطأة
العمل واالهتمام بالوضع الصحي باستمرار

الثور
مهنياً :إذا عاكس�تك األمور يف بعض املهام ،عليك مراجعة
أصح�اب االختص�اص إليجاد الحل�ول املناس�بة عاطفيا ً
تعي�ش يوما ً من التخيل يجرحك .هل طرحت عىل نفس�ك
السؤال عن السبب؟ قم بذلك وستعرف الجواب صحياً :كن
منتبها ً لصحتك كما تنتبه لعملك ،فكالهما مفيدان لك

اجلوزاء
مهني�اً :راهِ ن على األس�بوع األول من الش�هر كي تنجز
أعمالك ،فاألمور تسير بشكل جيد ،وتعرف بداية او تتخذ
خيارا ً جديدا ً وتترصف بش�جاعة كليّة امام موقف حاسم
ّ
الرف وقتا ً
عاطفياً :راجع بعض املشاكل التي وضعت عىل
طويالً.

السرطان
مهنياً :تطورات عملية مهمة تع ّزز موقعك يف العمل ،وهذا
يع� ّد ثم�را ً طبيعيا ً ملا س�بق أن زرعته منذ فترة عاطفياً:
تش�عر باإلحراج الي�وم نتيجة تعرض�ك ملوقف صعب مع
الرشي�ك صحياً :ك�ن م�ن أصح�اب اإلرادات الصلبة ،وال
سيما حني يتعلق األمر بالوضع الصحي

االسد
مهني�اً :تقدم ربما عىل تغيريات يف املن�زل ،ولو ّ
أن االجواء
ّ
تك�ون مش�حونة ،فال تضخ�م األمور وح�اول أن توضح
مس�ألة مبهمة تثري االس�تغراب أو الخالف .ينتقل كوكب
ّ
ويكف عن معاكس�تك عاطفياً:
مارس اىل البي�ت الثامن،
الفلك يطلب إليك الرتوّي وعدم الترسّ ع يف اتخاذ القرارات

العذراء

املقادير:
“تكفي  4أشخاص”  -ثلثي كوب شوفان  -نصف كوب تمر مفروم
 ربع كوب جزر مبشور  -ربع كوب جوز هند خشن -رب�ع كوب زبي�ب  -ربع كوب مكسرات نية مجروش�ة  2 -ملعقة
كبيرة عس�ل أبي�ض  2 -ملعقة كبيرة حلي�ب  1 -ملعقة صغرية
فانيلي�ا س�ائلة  1 -ملعق�ة صغرية قرف�ة ناعمة  -نص�ف ملعقة
صغرية زنجبيل ناعم  -طريقة عمل مرشوب الطاقة املغذي
طريقة التحضري:
نضع جوز الهند واملكرسات والش�وفان يف الكبة أو محرض الطعام،
ونخلطهم جيدا ً حتى ينعموا.
نضيف إليهم التمر والعسل والفانيليا والقرفة والزنجبيل والحليب،
ونخلطهم مرة أخرى حتى يتجانسوا.
نضع الخليط يف بولة كبرية ،ونضيف إليه الجزر والزبيب ،ونخلطهم
مرة أخرى لنحصل عىل خليط متجانس.
نشكل الخليط عىل هيئة كرات متوسطة الحجم.
نرص ك�رات الجزر يف صينية ،ونحفظه�ا يف الثالجة لحني التقديم.
كوكيز الشوفان بدون فرن

مهنياً :التعامل مع الزمالء بصدق وشفافية يمنحك مزيدا ً
من املصداقية ،فتكس�ب ثق�ة الجميع من دون اس�تثناء
عاطفياً :ما كنت تتوقعه من الرشيك لن يتحقق ،لذا تكون
مضطرا ً إىل مضاعفة جهودك صحياً :ما قمت به ال يكفي
الستعادة وزنك الطبيعي

امليزان
مهني�اً :قد تس�تعيد قضايا م�ن املايض ّ
تعقد ل�ك األمور،
فك�ن حذرا ً ألن الجو يحمل لوما ً وش�كوى أو تذمرا ً علنياً.
واجه الس�لبيّات باإليجابيات لتتفادى التح ّديات عاطفياً:
لكن التس�اهل أحيانا ً
اس�تيعاب الرشيك له أبع�اد مهمةّ ،
يزيد الوضع تعقيدا ً ويوصلك إىل الطريق املسدود

العقرب
مهنياً :يوم من الطمأنينة يس�اعدك عىل تنظيم عملك عىل
نحو أفضل ،قياسا ً بما قد تتطلبه املرحلة املقبلة عاطفياً:
معاملة الرشيك بطيقة حس�نة ترتك ارتياحا ً عنده ،وتولّد
مزيدا ً م�ن األجواء الجيّدة بني الطرفني صحياً :ضع خطة
واضحة لحياتك الصحية والغذائية

القوس
مهني�اً :بقدرت�ك يمكن أن تواج�ه كل االحتماالت بعزيمة
ووع�ي وتس�تبق األمور ،وال تت�وّرط يف مج�االت عميقة،
وال تدخ�ل يف تح ّدي�ات عاطفياً :تعلّم كي�ف تنتظر الوقت
املناس�ب وكيف تلتقط مفاتيح الح�ب ،من دون أن تهمل
ناحية أو تتخلىّ عن مهمّة ودور

اجلدي
مهني�اً :تجني جهودك املهنية األموال واألرباح ،وس�يكون
بانتظ�ارك فرحة كبرية عىل هذا الصعي�د .بانتظارك عقد
ًّ
س�نا أوخبرة عاطفياً:
جديد أوتعاقد مع ش�خص يكربك
ال تزع�ج الحبيب بطلبات�ك التى ال تنتهي .ك�ن ايجابيا ً يف
ترصفاتك معه وال تكن كثري االنتقاد

الدلو
مهني�اً :تنظر اىل االمور يإيجابية وتالحق بعض الش�ؤون
ّ
يرتكز الضوء عىل ميزانية تدرسها
املالية بإرصار وإلحاح.
او مصاري�ف اضافية ُتفرض علي�ك او تمويل ملرشوع او
دين يستحق .إنتبه للمجازفات ُ
وكن عاقالً ج ًّدا عاطفياً:ال
تضغط عىل الحبيب أكثر واعطيه فرصة ليفكر.

احلوت
مهني�اً :تتغّي�رّ املعطي�ات ملصلحت�ك ،وتبدأ عجل�ة العمل
بالتحرّك الرسيع .تدور األحداث بش�كل ديناميكي وتفرح
النفراج�ات كانت منتظرة منذ أس�ابيع عاطفي�اً :ملاذا ال
تظهر مش�اعرك للحبي�ب وأنت تدرك م�دى تعلقه بك؟ ال
بأس من اإلقدام عىل ذلك.

تقنية لتشخيص أسوأ أمراض الشيخوخة
توص�ل علم�اء م�ن الياب�ان إىل
تقنية جديدة يف تش�خيص أسوأ
أم�راض الش�يخوخة وأكثره�ا
انتشارا يف العالم.
واس�تطاع العلم�اء تحدي�د
مجموع�ة م�ن امل�واد املرتبط�ة
بصفائح «بيتا أميلويد» (بروتني
يرتاكم يف أدمغة املصابني ،يتكون
م�ن  43-39حمض�ا أميني�ا)
م�ن خلال فح�ص قط�رة دم
واحدة ،م�ن دم املصابني بخرف
الشيخوخة.

ورصّ ح علم�اء املرك�ز الوطن�ي
الياباني لدراسة طول العمر بأن
 0.5ملليرت من الدم كافية للقيام
بهذا التحليل والكشف عن مرض
ألزهايمر.
والختبار التقنية الجديدة ،قاموا
بفح�ص قط�رات دم ألكث�ر من
 200مريض يف اليابان وأسرتاليا
تراوح�ت أعماره�م بين 60
و90عام�ا ،ووصلت نس�بة دقة
التكنولوجيا الجديدة يف الكش�ف
عن ألزهايمر إىل .%90
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مجانة والقدس
إنعام كجه جي
عندم�ا ترتك الفرش�اة ،ف�إن الفنانة الفلس�طينية جمانة الحس�يني تتناول إبرة
التطريز لكي ترس�م الق�دس بالخيوط امللونة ،بغرزة الصلي�ب .الغرزة التي تزيّن
بها نس�اء بالده�ا فس�اتينهن ومف�ارش بيوتهن .واللوح�ة املُط�رّزة كبرية مثل
جدارية ،وقد يستغرق االشتغال عليها سنوات .لذلك نرى يف حافاتها تسجيالً ألبرز
الوقائ�ع التي م�رت بها .وهناك قطعة أخذت من أنام�ل جمانة ومن نظر عينيها
س�بع س�نوات .بدأت العمل فيه�ا وهي يف مطار بيروت ،ذات ي�وم ،عندما تأخر
إقلاع الطائ�رة .وبقيت القماش�ة تتنقل معها من مدينة إىل مدين�ة بعد االجتياح
اإلرسائيلي للبنان ،حتى اكتملت وصارت متعة للنظر .ولدت جمانة الحس�يني يف
الق�دس قب�ل  85عاماً .و«من يعش ثمانني حوالً يس�أم» ،عىل حد قول الش�اعر،
لكنها لم تس�أم من تكرار زهرة املدائن يف لوحاتها ،رس�متها من كل الزوايا وبكل
األحج�ام ،بألوان بيض�اء ووردية وس�ماوية .وخالل عقود طوال ظلت تس�تلهم
فضاءها بأس�لوب أنيق منمنم ،كأن املدينة املتنازع عليها قصيدة غنائية لش�اعر
رومانيس .ورغم أنها س�افرت ودرس�ت يف أمريكا وأقام�ت يف بريوت ثم يف باريس
وتعرف�ت على املدارس الحديثة يف الف�ن ،فإنها لم تتأثر بها ولم تجرب أن ترس�م
لوح�ة تجريدية .إىل أن انتفضت االنتفاض�ة .وأمام هيبتها لم يعد أي عمل واقعي
ممكن�اً .كان ال ب�د للوحة جمان�ة أن تنتف�ض ،وأن رّ
تعب عن األح�داث املتالحقة
بخطوط جريئة وأس�لوب جديد .تركت األزرق والزهري وصارت لوحاتها دوامات
قاتم�ة تنبلج يف س�وادها نقطة م�ا ،كالتماعة برق يف ليل ثقيل .عربت الرس�امة
الجرس عرشات املرات يف طريقها إىل فلسطني .ومثل الكثريين من مواطنيها كانت
تتع�رض لتفتيش مهني ال يراعي حرمة عمرها .يطلبون من الرجال والنس�اء أن
ينزعوا كامل ثيابهم لعلها تخفي ما تخفي .أما هي فكانت تتسترّ  ،دائماً ،بواحدة
م�ن مطرزاتها الكبيرة .تتفحص املجندة حافات اإلزار املل�ون فال تفقه التواريخ
املدونة يف حواش�يه« :زواج عم�ر ونصرية .والدة نرسين .مجزرة صربا وش�اتيال.
رحي�ل خايل .ثورة الحجارة .والدة دالية .»...أقام�ت معارض يف كربيات العواصم
وحاولت أن تقبض عىل معمار القدس قبل أن يفقد طابعه .تقول« :عندما أرس�م
مدينت�ي ،حيثم�ا كنت يف العالم ،ينتابني إحس�اس بأنني انتقل�ت إليها .لقد هدم
االحتلال الكثري م�ن بيوتنا وش�وارعنا القديمة .لذلك أح�رص ،يف كل زيارة ،عىل
تس�جيل التفاصي�ل واملعالم الهندس�ية واملنمنم�ات التي تقع عليه�ا عيناي ،ثم
أس�تعني بها يف تش�ييد لوحتي .وكلما عدت للزيارة أجد ً
شيئا مما الحظته يف املرة
السابقة قد اختفى .والقدس اليوم ال تشبه القدس التي أرسمها .وهناك عمارات
بشعة ظهرت برسعة ودون ذوق لكي تستوعب أكرب عدد من املستوطنني اليهود».
مثلما تلد الفلسطينيات أطفالهن سنة بعد سنة ،كانت جمانة تلد لوحاتها وكأنها
يف س�باق م�ع زمن تتطاي�ر أوراقه م�ع الريح ،جارف�ة معها األس�ماء واألماكن
والوج�وه .وهناك أعمال تتكون من طبق�ات عدة من الورق ،ترتاكم فوق بعضها
البع�ض كالرتكيب الجيولوجي لألرض .صحيح أنها درس�ت العلوم السياس�ية يف
جامعة بريوت األمريكية ،لكن ولعها تركز عىل التاريخ واآلثار .أدركت أن كل شرب
م�ن وطنها العربي يرقد على حضارات متالحقة .لذلك فإنها عندما ترس�م ترتك
لعني املش�اهد أن تسبر طبقات لوحتها ،وكأنها تمنحها عراق�ة خاصة ّ
تدل عىل
الجه�د اإلنس�اني الذي أثمر ذل�ك اإلنجاز .إن كل عمل ينهل مما تس�ميه« :ضمري
الذاك�رة» .وهذه الذاكرة ،بالذات ،هي ما تريد أن ترتكه لحفيدها ولكل طفل يولد
فوق أرضنا التي ترتجرج .تحية لجمانة الحسيني ،السيدة والفنانة الكبرية.

الحقوقي ماجد الحسناوي
ه�ي صناع�ة التق�رب اىل ألن�اس م�ن خلال تأثريات
مختلفة وتؤلف كيان مشترك لتكوين قوة سياس�ية
كبيرة ق�ادرة على التف�وق على غريه�ا يف املي�دان
الس�يايس ووراء الدعاية غاية يراد بلوغها وتستعملها
الحكوم�ات يف تهيئة ظ�روف نهضة بالده�ا وإرهاب
اعدائه�ا وق�ادرة على اث�ارة حماس الش�عب لقضية
معين�ة وتط�ل عليه من خبر او صحيفة او رس�م او
كت�اب او لحن او أجهزة االعالم تحدد لهذه االعتبارات
معلوم�ات ته�دف اىل اقن�اع الجماهري باألف�كار التي
تدفعه�ا اىل العم�ل املشترك إلظهار تأييدها ملؤسس�ة
سياس�ية معينة او صنع وحدته�ا وتقدمها وثقتها يف
مس�تقبلها وأهدافها وإن األفضلي�ة األوىل يف الجوالت
الدعائي�ة إنما تعط�ي لالعتبارات املنبثقة من ش�عور
مشترك ينمو بني الجماهير ويدفعه�ا إىل العمل عىل
رفع س�مة هذه االعتبارات ودعمها وتعزيزها وتكون
الضم�ان األس�ايس يف املس�اهمة يف نج�اح الج�والت
الدعائي�ة وتنوير الس�بل لها يف مي�دان األفكار ويبقى
كميزان حس�اس الكتشاف ش�خصية الجماهري وهنا
تصب�ح الجماهير يف موقف يمكن تحويله�ا إىل دعوة
التباع سياس�ة معينة حيث اتخ�ذ امللوك والزعماء من
الصحفيني اعوانا ً لهم ومستشارين وهؤالء الصحفيني
ال يغفل�ون أي خبر يمك�ن أن يرش�د ه�ؤالء الزعماء
وتوجيه سياس�اتهم وتق�وم أجهزة اإلعلام عىل نقل
الواقع اإلعالمي بتفاصيله اىل هؤالء املستش�ارين نقالً
امين�ا ً بدون تجس�يم ثم يق�وم هؤالء بإجراء تنس�يق
بين املعلومات املتعلقة باملش�اكل واألزم�ات الداخلية
والدولية على امل التنبؤ بالحوادث قب�ل وقوعها وإن
إمكانيات الدولة موزعة عىل نطاق واسع من النواحي
الجغرافية والثقافية والسياس�ية واملالية والعسكرية
وإن وظيف�ة اإلعالم ب�ان تتن�اول كل ناحية من هذه
النواح�ي بعني االعتبار وتعلم�ت الحكومات من الرأي
العام دروسا ً يف تنظيم سياستها وأجهزة اإلعالم يف اية
دولة من ان تتفاعل مع الراي العام وتطوره وإن الرأي
العام هو الضابط الحاسم يف صناعة الدعاية ونجاحها
وتأثريها يف كس�ب تأييد الجماهير وإن االحداث التي
تطرح يف وس�ائل اإلعالم هي التي ينظر إليها الناس يف
اغلب األحيان إنها وقائع ملموسة .

كـاريكـاتـير

«الفراشات امللكية» عىل وشك االنقراض
ذك�ر تقرير أن أع�داد الفراش�ات امللكي�ة ،التي
تقضي الش�تاء يف والي�ة كاليفورني�ا األمريكية
انخفض إىل أدنى مستوى يف  5سنوات عىل الرغم
م�ن رص�د املزي�د م�ن املتطوعني ع�دد أكرب من
املواقع خلال بحثهم عن الفراش�ة ذات اللونني

الربتق�ايل واألس�ود ،التي تحظى بأكبر قدر من
اإلعجاب يف أمريكا الشمالية.
وأوضح�ت جمعي�ة زيرس�يس للحف�اظ على
الالفقاريات يف تقرير أن أحدث إحصاء للفراشات
امللكية بلغ  200ألف فراشة يف منطقة الغابات يف

الس�احل األوسط لكاليفورنيا انخفاضا من 1.2
مليون فراشة قبل عقدين ،بما يشري إىل أن أعداد
الفراشات التي يعثر عليها يف غربي جبال روكي
تواصل انخفاضها الحاد.
وتخرج العشيرة الغربية من الفراش�ات امللكية
للن�ور على نبتة حشيش�ة اللب�ن يف واليات مثل
أريزون�ا وأيداهو ويوتا وواش�نطن قب�ل أن تبدأ
هجرتها املوسمية نحو كاليفورنيا.
وأوضح�ت جيبس�ن أن اإلحصاء الس�نوي لعدد
الفراش�ات يف كاليفورني�ا ،ويج�رى يف نهاي�ة
الخريف بمش�اركة عرشات املتطوعني والعلماء،
لم يش�هد مثل ه�ذا االنخفاض الح�اد إال يف عام
 2012بإحصاء  144812فراشة يف  136موقعا.
وأضاف�ت أن إحصاء  2017تم من خالل مراقبة
 262موقعا وهو ما يثري قلقا أكرب.
وأش�ارت إىل أن الدفء غري املعت�اد يف هذا الوقت
من العام وحرائق الغاب�ات واالنهيارات الطينية
قد تكون من بين العوامل ،التي أثرت عىل أعداد
الفراش�ات وتكاثرها وهجرته�ا يف وقت متأخر
عن املعتاد.
وتبحث الهيئة األمريكية لألسماك والحياة الربية
إدراج الفراشات امللكية يف قائمة اتحادية لألنواع
املهددة باالنقراض.

على الرغ�م م�ن فوائده�ا الصحية والنفس�ية
الكثيرة إال أن اإلفراط يف ممارس�ة الرياضة قد
ي�ؤدي إىل األرق أو االكتئ�اب وربم�ا إىل ح�دوث
إصابات جسدية .هذا ما أكده املجلس األمريكي
للرياضي�ة .ويقول س�ابرينا ج�و ،وهو مدرب
ري�ايض ،إن متالزمة اإلف�راط يف التدريب تعترب
من أخطر األش�ياء التي يمكن أن تؤدي ألمراض
كثيرة مثل االكتئ�اب واإلجه�اد واألرق وضعف
املناع�ة .ويضي�ف أن «أول عالمة على اإلفراط
يف التدري�ب ه�ي عندم�ا يب�دأ أداء الش�خص يف
التماري�ن ينخف�ض مم�ا يرتتب علي�ه أعراض
أخرى مثل اضطرابات النوم ،وعدم وجود الحافز
وامل�زاج املتقل�ب» .ويضي�ف جو ب�ارك ،جراح
عظام بجامعة فريجينيا ،أن متالزمة اإلفراط يف
التدريب تحدث يف الغالب للرياضيني من النخبة.
ولكن يمك�ن أيض�ا أن يصاب به�ا الرياضيون
اله�واة ،مثل العدائني ملس�افات طويل�ة .وربما
يؤدي فرط التدري�ب إىل اإلصابة بتمزق األربطة
والتواء الكاحل أو القدم وربما شعور بألم شديد
يف أجزاء متفرقة من الجس�م .ويضيف بارك أن
األلم الناتج ع�ن التمارين الطبيعية يختلف عن
ذل�ك الناتج من ف�رط التدريب ويج�ب التفرقة
بينهم�ا .فاأللم الطبيعي يزول بعد ما يقرب من

 10أيام ،أما إذا استمر فيجب استشارة الطبيب
لتقييم حجم اإلصابة .كما أن ممارسة الرياضة
الزائدة قد تتس�بب يف إصابة الجس�م بالجفاف
حيث يفرز الجس�م العرق لتنظيم درجة حرارة
الجس�م ،وزيادة فقدان الجسم للسوائل تتطلب

«عدوى السيلفي» تصل اىل املريخ !

متساح عمالق يعيش مع عائلة

نرشت صحيفة «دييل ميل» مقطع فيديو ألرسة إندونيس�ية تعيش مع تمس�اح
عمالق طوله مرتين ونصف املرت تقريبا ،وكأنه واحد من أفراد العائلة.
وتوفر العائلة للتمس�اح ،الذي يدعى «كوجيك» ،ما بني كيلو ونصف الكيلو إىل 5
كيلوغرامات من األسماك يوميا ،وتحرص عىل تنظيفه باستمرار واللعب معه.
وقال رب األرسة «إنه اشترى التمساح فور والدته مقابل  1.31جنيه إسرتليني
من صيادين عثروا عليه عام  ،1997وكان طوله آنذاك  25سم فقط».
وأض�اف الرجل ،واس�مه محمد إيوان ،أن�ه بعد أكثر من  20عام�ا أصبح حجم
التمساح كبريا جدا ،وأنه يتوىل تنظيف التمساح بنفسه.
ويعيش «كوجيك» يف حديقة منزل األرسة يف مقاطعة «س�يمبور» غربي جزيرة
جاوا ،ويس�تطيع األطفال يف البيت اللعب عىل مقربة منه ،دون أن يصيبهم بأي
أذي.وأكد إيوان أن صديقهم ليس رشس�ا أو متوحش�ا ،ولم يهاجم أفراد أرسته
من قبل.
ويبدو أن السياح من أمريكا وأسرتاليا وأوروبا ،يحرصون عىل رؤية هذا التمساح
أثن�اء وجودهم يف جاوا بإندونيس�يا ،بل أن بعضهم ع�رض مبالغ كبرية مقابل
رشائه ،لكن كل عروضهم قوبلت بالرفض.

اإلفراط يف الرياضة حتى قد يصيب بأمراض

يف الثال�ث والعرشين من كان�ون الثاني،2018
التقط�ت مركب�ة االس�تطالع كيوريوس�تي
سيلفي جريء لنفسها وهي تدرج عىل ارتفاع
 300مرت فوق حاف�ة «فريا روبن» عىل حافات
سلسلة جبال شارب يف كوكب املريخ.
يبلغ ارتفاع السلس�لة العمالقة  5,5كيلومرتا،
وتش�كل قممه املرتامية عىل مسافات شاسعة
ناطح�ات س�حاب يف فضاء مارتينا متس�اميا ً
م�ن قبل هضب�ة غال�ه ،وتت�وارى قمته خلف
راس كيوريوس�تي الظاهر يف الصورة .يش�ار
اىل أن مركبة االس�تطالع كيوريوستي هذ جزء
من مخترب الفضاء الخاص بكوكب املريخ الذي
كل�ف ناس�ا  2,5ملي�ار دوالر .وق�د أنزلت عىل
س�طح الكوكب األحمر يف آب /اغسطس ،2012
وب�دأت تمس�ح سلس�لة جبال ش�ارب من�ذ عام

.2014
قاعدة السلس�لة الجبلية العمالقة التي تمسحها
وكالة ناس�ا منذ س�نوات تش�كلت م�ن طبقات

ترس�بت عىل م�دى ماليني الس�نني م�ن مياه
البحريات التي كانت تغمر هضبة «غاله».
ومن�ذ أش�هر تنهم�ك عجل�ة االس�تطالع
كيوريوس�تي بمس�ح تضاري�س حاف�ة فيرا
روب�ن ،وكما كش�ف بيان لناس�ا نرشه موقع
«س�بيس.كوم» يخطط الفريق املسؤول لدفع
العجل�ة خالل األس�ابيع املقبلة خل�ف املرتفع
الصخ�ري الح�اد الظاه�ر بالص�ورة أعلاه،
لتفحص مخزونات مهمة من الطمي الغني.
صورة الس�لفي الظاهرة أعلاه ،هي موزاييك
م�ن ع�دة لقط�ات اصطادته�ا عدس�ة الذراع
الخلف�ي للمركبة والبالغ طوله�ا نحو مرتين.
ول�م تظه�ر ال�ذراع يف ّأي م�ن الص�ور ،وه�ذا
يفرس ملاذا تبدو الصورة وكأنها ملتقطة من أحد
أصدقاء السفينة من خارجها.

«السمكة القاتلة» تدخل البحر املتوسط وهتدد  8دول عربية
رصد املختصون باألحياء البحرية ،توجه «السمكة
القاتلة» اىل مياه البحر األبيض املتوسط لالستيطان
فيه ،ومن املرجح أن تتم مش�اهدتها عىل س�واحل
ثمان دول عربية .وتس�مى «الس�مكة القاتلة» ألن
م�ا تفرزه س�م زعاف يع�ادل  1250م�رة مفعول
غاز الس�يانيد بالكب�د ،وقد يراها املرت�ادون العرب
للش�واطئ أمامهم الصيف املقب�ل ،ألنهم الحظوها
تعبر قن�اة الس�ويس وتس�توطن البح�ر األبيض

العراقـي

مؤي��د عب��د الزه��رة
س��كرتير التحري��ر

املتوسط الذي تطل عليه ثمان دول عربية ،وسكانها
أكث�ر م�ن  225مليون�ا ً ويزورها س�ياح باملاليني.
املوطن األصيل لـ»السمكة القاتلة» التي يبلغ طولها
 50س�نتيمرتا كح�د أقىص ،هما املحيط�ان الهادي
والهندي ،وأول مرة ظهرت يف البحر املتوسط كانت
يف  2014بإيطالي�ا ،وبعدها بعام رصدوها يف مالطا
وكرواتي�ا ،ث�م يف  2016بجزي�رة كري�ت اليونانية،
وحين لفتت انتب�اه الباحثني بش�أنها ،اكتش�فوا

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

تص����در عن مؤسس����ة المس����تقبل العراقي����ة
للصحا ف����ة والطبا ع����ة والنش����ر

زي�ادة كميات االس�تهالك اليوم�ي لتعويض ما
فق�ده .كم�ا يتس�بب اإلف�راط يف التماري�ن يف
إفراز الجس�م لهرمون الكورتيزول أو ما يعرف
بهرم�ون اإلجه�اد مم�ا يجعل الجس�م عرضة
لألمراض نتيجة إضعاف جهاز املناعة.

نصائح للتغلب عىل األرق

نرش موقع «بيزنيس إنسايدر»  6نصائح يقدمها الخرباء والباحثون لألشخاص
الذين يعانون من صعوبة يف النوم ،وهو املشكل الصحي املعروف بـ»األرق».
 -1انهض من فراش�ك :يقول الخرباء يف حال مكثت يف فراش�ك لفرتة طويلة ولم
تتمكن من النوم ،غيرّ املكان «يف الحال» واذهب لقراءة كتاب ما.
 -2ال تس�تخدم أي جه�از ذك�ي وأنت عىل الف�راش :ذكر علم�اء أن التحديق يف
الض�وء األزرق املنبعث من شاش�ة هاتفك يمنع الدماغ م�ن اإلفراج عن هرمون
امليالتونني ،الذي تفرزه الغدة الصنوبرية يف املخ ،الذي يساعد عىل النوم.
 -3امنح نفس�ك  30دقيقة قبل الذهاب إىل الفراش :جرّب املطالعة أو ممارس�ة
تمارين االسترخاء النفيس ،وبعد مهلة قصرية س�تجد نفس�ك متعبا وأنه بات
بإمكانك النوم.
 -4ال تفك�ر يف الن�وم :أثبتت دراس�ات أن التفكري يف النوم «يذه�ب النوم» ،لذلك
ينص�ح األخصائيون بعدم ترديد عبارة «يجب أن أنام يجب أن أنام» ،عىل اعتبار
أنها تأتي بنتائج عكسية.
 -5تع�وّد على النوم يف وقت معني :يجب عىل الش�خص الذي يعاني من األرق أن
يعتاد عىل تنظيم وقته ،من خالل تحديد وقت معني للنوم واالستيقاظ.
 -6جرب شيئا «غريبا» :الخرباء ينصحون بالعد التنازيل من  100إىل الصفر ،عىل
اعتبار أن «حني ستشعر بامللل ،ستنام يف الحني».

أنها كان�ت وراء مقتل البع�ض يف مرص وإرسائيل.
الس�مكة تس�بب مضاعفات خطرية ملن يلمس�ها،
وقد تقتله ،إال إذا كان خبريا ويعرف أين يضع يديه،
ويجب أن تعرف من أين تمسك بها حني تصطادها،
واال فأي خطأ هو األول واألخري ،وقد تكون السمكة
ه�ي املعروف�ة ل�دى الصيادي�ن املرصيين باس�م
«الق�راض» وأيض�ا «النفيخة» املتواج�دة يف البحر
األحمر بشكل خاص.
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