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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

إرسائيل جتري اتصاالت مع « »10دول لنقل سفاراهتا اىل القدس
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«عقوبات قاسية» حلامية األطباء من االعتداءات

محلة إدانات واسعة بسبب التعرض هلم ..وتوجيه محايات املستشفيات بتكثيف األمن
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
وجه وزي�ر الداخلية بفتح تحقيق عاجل
وموسع بشأن ما يحصل يف املستشفيات
من اعتداءات عىل الك�وادر الطبية ،فيما
توعد بمحاسبة املعتدين ،فيما ثمن االمني
العام ملنظمة بدر «الجهود الكبرية» التي
بذله�ا االطباء يف الحرب على «االرهاب»
ألكثر من  3سنوات ،فيما طالب «باتخاذ
االج�راءات الصارم�ة» لحمايته�م م�ن
االعت�داءات .وقال وزير الداخلية قاس�م
االعرج�ي يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه انه «أم�ر بفتح

تحقيق عاجل وموسع بشأن االعتداءات
التي تحصل يف املستش�فيات عىل الكوادر
الطبي�ة ،والتهدي�دات التي يتع�رض لها
بع�ض االطب�اء» ،مبين�ا ان «الك�وادر
الطبي�ة جزء مهم بالدول�ة واملجتمع وال
يجوز ذلك» .واضاف االعرجي ان «بعض
ذوي املوت�ى يعتدون بالرضب املربح عىل
اطب�اء يف املستش�فيات العتقادهم انهم
من تسببوا بموتهم» ،متوعدا بـ»اعتقال
ومحاس�بة من يقوم بهذا العمل ،وانزال
اقسى درج�ات العقوب�ة بحق�ه» .واكد
االعرجي انه «تم توجيه الحماية الكافية
للمستش�فيات ملنع تل�ك االعمال» ،داعيا

مؤسسة الشهداء تكرم وزير النقل ملواقفه الداعمة
للمؤسسة وعوائل الشهداء

6

االطب�اء اىل «االبلاغ الف�وري ع�ن حالة
اعت�داء تحص�ل هن�ا وهناك».وكان�ت
املرجعية الدينية العليا انتقدت ما وصفته
بـ»همجية التعام�ل» مع األطباء ،داعية
إىل حمايتهم ،فيما أشارت اىل وجود طرق
قانوني�ة يج�ب ان تتب�ع اذا كان الطبيب
«مقصراً» .ب�دوره ،ثم�ن االمين العام
ملنظم�ة ب�در ه�ادي العام�ري «الجهود
الكبيرة» التي بذله�ا االطب�اء يف الحرب
عىل «االرهاب» ألكثر من  3سنوات ،فيما
طال�ب «باتخ�اذ االج�راءات الصارم�ة»
لحمايتهم من االعتداءات.

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يوجه بتشكيل جملس تنسيقي ريايض
أعىل للنهوض باحلركة الشبابية

6
الطاقة الوزارية تضع برناجم ًا لـ «التعامل»
مع شحة املياه يف العراق

رئيس الوزراء يكشف عن تواصل مع اجهزة امنية بكردستان
ويؤكد االلتزام باالستحقاقات الدستورية
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أك�د رئيس الوزراء حي�در العبادي ،أمس
الثالث�اء ،وج�ود تواص�ل بين الحكومة
االتحادي�ة وأجه�زة أمني�ة يف إقلي�م
ً
مبينة أن الحكومة االتحادية
كردس�تان،
دعت تلك األجه�زة إىل حضور اجتماعات
يف بغداد ،فيما أشار إىل أن إيرادات تصدير

النف�ط م�ن كردس�تان تغط�ي روات�ب
موظفي اإلقليم.
وق�ال العب�ادي يف مؤتم�ره الصح�ايف
االس�بوعي« ،لدين�ا تواص�ل م�ع أجهزة
أمني�ة يف إقلي�م كردس�تان ودعوناه�م
لحضور اجتماعات يف بغداد».
وتاب�ع العب�ادي ،أن�ه «لم نطل�ع عىل أي
حس�اب ختام�ي م�ن ص�ادرات نف�ط

بغداد  /المستقبل العراقي

وضع�ت لجن�ة الطاق�ة الوزاري�ة ،خلال
اجتماعهابرئاس�ة رئيس مجلس الوزراء حيدر
العب�ادي ،برنامج�ا للتعام�ل مع ش�حة املياه
ووافقت عىل عدة مقرتحات.
وذكر بيان ملكتب العبادي ،تلقته «الغد برس»،
ان «رئي�س مجل�س ال�وزراء ،حي�در العبادي،
اجتماعا للجنة الطاق�ة الوزارية ،وجرى خالل
االجتماع مناقش�ة عدد م�ن املواضيع املتعلقة
بالطاق�ة الكهربائية والنفط وامل�وارد املائية».
واضاف البيان انه «بهدف السعي لتقليل الهدر

كرك�وك» ،مشيرا ً إىل أن «إياراداتن�ا من
الجمارك ارتفعت إىل  3أضعاف خالل املدة
القليل�ة املاضية».وأض�اف أن «إي�رادات
تصدي�ر النفط من اإلقلي�م تغطي رواتب
موظف�ي اإلقلي�م» ،الفت�ا ً إىل أن «اإلقليم
يزعم وجود موظفني لديه بنس�بة تعادل
نصف أعداد موظفي العراق».

التفاصيل ص3

احلكيـم للهميـم :جيـب اعـادة ما تبقـى مـن النازحيـن ملناطقهـم
عضو باملالية الربملانية يكشف عن «حتفظات» لصندوق النقد عىل موازنة عام 2018
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يف الطاق�ة الكهربائي�ة وتوفريه�ا للمواطنين
بش�كل مس�تمر ناقش املجلس اآلليات املتبعة
لصيان�ة الش�بكات وزي�ادة الق�درة التوليدية
والجباية ،ووجه وزارة الكهرباء بتقديم دراسة
متكامل�ة عىل ضوء ما ناقش�ه املجلس لتقديم
دع�م ملالكات وزارة الكهرباء م�ن الجباة وقرّاء
املقاييس والصيانة وعرض الدراسة عىل مجلس
الوزراء إلقرارها» .واشار اىل انه «تمت املوافقة
عىل زيادة كميات تجهيز النفط الخام للمصايف
لتوفري املش�تقات النفطية للمواطنني بضمنهم
مواطنو محافظات اقليم كردستان».
ولف�ت اىل انه «ج�رت املوافقة على اعتماد

سعر موحد لزيت الوقود املجهز لجميع املعامل
الحكومي�ة ومش�اريع القط�اع الخ�اص ،كما
ج�رت املوافقة عىل قيام اح�دى رشكات وزارة
الكهرب�اء بالعمل م�ع الرشكة املنف�ذة لغرض
اكمال محطة صالح الدين البخارية».وتابع ان
«املجل�س ناقش موضوع ش�حة املياه ووضع
برنامجا ً للتعامل مع هذا امللف الخطري لضمان
توفر املياه لجميع املواطنين الغراض الزراعة
والرشب».واك�د ان «املجل�س واف�ق على قيام
وزارة النف�ط بالتوقي�ع على مذكرة اس�تثمار
الغاز املصاح�ب املنبعث من حقل نهر عمر مع
رشكة نفطية رصينة».

وزيـر الداخليـة يبلـغ وفـد كـردي بـ «التقيـد» باملـواد الدستـوريـة
فريق استشاري «عايل املستوى» العادة اعامر املوصل برئاسة أستاذ جامعي

محودي حيذر من خمططات صهيونية هدفها «إشغال املنطقة» والعراق
رئيس املؤمتر الوطني يدعو
إىل اإللتزام باملواعيد الدستورية
واإلرساع بإقرار املوازنة
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وصف قرار ترامب بـ «الطائش» وأكد أنه نبه العامل اإلسالمي خلطورة املؤامرة ضد القدس

محودي حيذر من خمططات صهيونية هدفها «إشغال املنطقة» والعراق
بغداد  /المستقبل العراقي

واإلسالمي لخطورة املؤامرة التي
تح�اك ضد القدس وأع�اد بوصلة
أولوياته�م باتجاه قبلة اإلسلام
االوىل» ،مح�ذرا ً م�ن «مخططات
صهيوني�ة تس�تهدف إش�غال
املنطق�ة بينها الع�راق بالنزاعات
الجانبية» ،وفقا ً للبيان.
ب�دوره ب�ارك الس�فري
الفلس�طيني أحمد عقل ،بحسب
البي�ان« ،انتص�ارات الق�وات
العراقي�ة الكبيرة ض�د داع�ش،
مؤك�دا ً أن «الع�راق الق�وي ب�ات
يرهب الكي�ان االرسائيلي وقادر
عىل دعم القضية الفلس�طينية يف
مختلف املجاالت».
وم�ن أص�ل  193دولة صوتت
 128منها تأييدا للقرار الذي يدين
اعرتاف ترام�ب بالقدس عاصمة
للدولة العربي�ة ،وللمحافظة عىل
اإلجماع ال�دويل بأن وضع القدس
يمك�ن أن يتحدد فق�ط من خالل
مفاوضات سالم بني اإلرسائيليني
والفلسطينيني.
ووقع الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،يف ( 6كانون األول الحايل)،
على ق�رار يقضي باالعتراف
بمدينة القدس عاصمة إلرسائيل،
مشيرا إىل أن ه�ذه الخطوة تأتي
يف مصلح�ة الوالي�ات املتح�دة
ومساعي السالم بني اإلرسائيليني
والفلسطينيني.

حذر نائب رئيس مجلس النواب
همام حمودي ،أمس الثالثاء ،من
«مخطط�ات صهيوني�ة» تحاول
إش�غال دول املنطقة وم�ن بينها
العراق بـ»نزاعات جانبية» ،مبديا ً
اس�تعداد الربمل�ان إلقام�ة مؤتمر
بشأن القدس.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي
لحمودي يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «عضو
هيئ�ة رئاس�ة الربمل�ان اس�تقبل
يف مكتب�ه الس�فري الفلس�طيني
يف الع�راق أحمد عق�ل» ،مبينا ً أن
«الجانبين بحث�ا اآلث�ار واألبعاد
لألزم�ة الفلس�طينية ،والتص�دي
للسياس�ات التي تجر املنطقة إىل
مزيد من الرصاع والتأزم».
وأبدى حمودي بحسب البيان،
سعيه لـ»إقامة مؤتمر يف الربملان
بشأن القدس» ،مبينا ً أن «القدس
ج�زء م�ن خط�اب ق�رار املجلس
األعىل السيايس ومواقفه املبدئية،
وال�ذي بدأه بق�رار ش�جاع تمثل
بتجريم كل م�ن يرفع علم الكيان
الصهيوني».
وردا ً على ق�رار جع�ل القدس
عاصمة إلرسائيل ،أكد حمودي ،أن
«القرار الطائش للرئيس األمريكي
دونال�د ترامب نب�ه العالم العربي

االستخبارات
تعثـر عـلـى كـدسيـن للعتـاد
يف بغداد واألنبار
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت املديرية العامة لالس�تخبارات واالمن،
أم�س الثالث�اء ،العث�ور على كدسين للعتاد يف
العاصمة بغداد ومحافظة االنبار.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان «مف�ارز مديري�ة
اس�تخبارات وام�ن بغ�داد امليداني�ة التابع�ة اىل
املديرية العامة لالس�تخبارات واالمن وبالتنسيق
مع (ل 22فق )6عثرت عىل كدس للعتاد يف منطقة
الغزيلية -الهورة التابعة لقضاء الطارمية شمايل
بغداد».
واضاف�ت ان «الك�دس يحت�وي على عب�وة
ناس�فة ع�دد ،2مقذوفات نمس�اوية عدد ،3لغم
ضد األشخاص عدد ،2واعتدة اخرى مختلفة».
واش�ارت اىل ان «مف�ارز املديري�ة العام�ة
لالس�تخبارات واالم�ن تمكن�ت م�ن العثور عىل
ك�دس اخر للعتاد» ،مبينة انه «يحتوي عىل عبوة
بالزمة عدد ،1عبوة أس�طوانية عدد ،3عبوة عىل
ش�كل قنين�ة غاز تربيد ع�دد 4بمنطق�ة الدواية
التابعة لقضاء الكرمة يف محافظة االنبار».

شـرطـة ديـالـى
تـعـتـقـل  6مـطـلـوبيـن بـقـضـايـا
إرهابية وجنائية
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت مديرية رشطة دياىل ،أمس الثالثاء ،عن
اعتقال  6مطلوبني بقضاي�ا ارهابية وجنائية يف
عدد من مناطق املحافظة.
وق�ال املديري�ة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه إن «مفارز ودوريات اقسام
رشط�ة بعقوب�ة وجل�والء وبل�دروز ومكافح�ة
االج�رام والط�رق الخارجي�ة يف رشط�ة دي�اىل،
تمكنت من القاء القبض عىل س�تة مطلوبني بىل
قضايا ارهابية وجنائية».
واضافت أن «من بني املطلوبني ،مطلوب واحد
وفق املادة  ٤اره�اب وتم اتخاذ جميع االجراءات
القانونية بحقهم».

احلكيم للهميم :جيب اعادة ما تبقى من النازحني ملناطقهم
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم
خالل
أهمية مواجهة الفك�ر اإلرهابي املتطرف من
ِ
نرش مفاهيم االعتدال والتسامح .ونقل بيان ملكتب
الحكيم تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه تأكيد
الس�يد عمار الحكيم خالل اس�تقباله رئيس ديوان

الوقف السني الشيخ عبد اللطيف الهميم «رضورة
العمل عىل إعاد ِة ما تبقى من النازحني إىل مناط ِقهم
وتهيئ ِة الظروف األمنية والخدمية واالجتماعية لذلك
« .واض�اف البيان « كما تم التأكيد خالل اللقاء عىل
أهمي ِة إج�راء االنتخابات يف موعدِه�ا املحدد والذي
ُ
سيحقق استقرارا ً سياس�يا ً يف البالدَِّ ،
َ
املشاريع
وأن
َ
َ
الس�لمي
تعزي�ز التعايش
الوطني�ة الق�ادرة على
َ
ِ

الس�لمي للس�لط ِة هي
والتداول
وحماي� ِة التعددية
ّ
ِ
َ
ُ
ُ
التطورات يف
وحول
األمث�ل للمرحل ِة املقبل ِة».
الحل
ِ
ملف القدس الرشيف أش�ار السيد عمار الحكيم إىل
ِ
َ
ُ
َّ
ْ
القضية
كانت وال ت�زال هي
قضي�ة فلس�طني
أن «
ُ
األوىل للمسلمني والدفاع عنها هو شعو ُر االنتماء إىل
َ
اإلسالمي  ،مما يؤك ُد رضورة ْ
تكون هناك
أن
العالم
ّ
ِ
ٌ
ٌ
حقيقة معها إسالميا ً وعاملياً» .
وقفة

رئيس املؤمتر الوطني يدعو إىل اإللتزام باملواعيد الدستورية
واإلرساع بإقرار املوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا األمني العام لحزب املؤتمر الوطني العراقي
آراس حبي�ب ،أم�س الثالث�اء ،القوى السياس�ية
العراقي�ة إىل اإلرساع بترشي�ع قان�ون اإلنتخابات
وإقرار املوازنة.
وقال حبيب يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،أن «الجدل حول إجراء اإلنتخابات أم
تأجيله�ا تحول إىل س�جال بني القوى السياس�ية،

وإن عدم إحرتام التوقيتات الدستورية قد يؤدي إىل
املزيد من األزماتيف العراق».
واضاف»ال يكفي الحديث عن إجراءاإلنتخابات
يف موعده�ا الدس�توري فقط ،فاملطل�وب اإلرساع
بترشي�ع قانون اإلنتخاب�ات وإق�رار املوازنة ،فما
ال�ذي يمك�ن أن تفعله مفوضي�ة االنتخابات دون
مستلزمات؟».
وبين حبي�ب إن «ع�دم إحترام التوقيت�ات
الدستورية قد يؤدي إىل املزيد من األزمات».

وزير الداخلية يبلغ وفد كردي بـ «التقيد» باملواد الدستورية
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�دد وزي�ر الداخلي�ة قاس�م
األعرج�ي ،أم�س الثالث�اء ،خلال
مؤتم�ر جمعه م�ع دائ�رة االحوال
املدني�ة يف كردس�تان ،على التقي�د
بالقوانني واملواد الدستورية برتتيب
العالق�ة بين الحكوم�ة االتحادي�ة
واالقليم.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة يف بي�ان
صحف�ي نس�خة من�ه إن «مديرية
االحوال املدينة والجوازات واالقامة،
عق�دت مؤتمرها الس�نوي الخاص
بمديريات االحوال املدينة والجوازات
واالقامة يف اقليم كردستان بحضور
الوزير قاسم االعرجي».
واضاف�ت أن «االعرج�ي ،ق�ال

خالل كلمته يف املؤتمر ،الذي ترأسه،
إن ش�عب العراق ،ش�عب واحد من
شماله اىل جنوبه ،وإقليم كردستان
إقلي�م دس�توري ويج�ب أن نحرتم
الدستور الذي صوتنا عليه ،ونحرتم
املؤسسات الدس�تورية والقانونية،
وكذلك يجب التقيد بالقوانني واملواد
الدس�تورية والفق�رات الخاص�ة
برتتي�ب العالق�ة م�ا بين اإلقلي�م
والحكوم�ة االتحادي�ة ،وم�ا بين
املحافظات غري املنتظمة بإقليم».
وتمنى االعرجي بحس�ب البيان،
أن «يكون عام  ٢٠١٨بعون الله عام
خري عىل جميع العراقيني ،ان يشهد
الع�ام الجدي�د املزي�د م�ن التعاون
وتذلي�ل الصع�اب وح�ل املش�كالت
ويج�ب أن نتناف�س في�ه لتقدي�م

الخدم�ة للمواطنين س�واء داخ�ل
اإلقلي�م وخارجه».م�ن جانبه ،قدم
مدير عام األحوال املدنية والجوازات
واإلقامة اللواء مهدي نعمة الوائيل يف
مستهل املؤتمر ،بحب ما نقل البيان،
رشح�ا مفصال ع�ن دوائ�ر األحوال
املدني�ة والجوازات واإلقامة يف إقليم
كردس�تان حيث بين أن «محافظة
اربيل تحتوي عىل دائرتني للجوازات
ودائرة واح�دة لإلقام�ة و ٣٢دائرة
أحوال مدني�ة و ١١دائ�رة للبطاقة
املوح�دة ت�م تفعيله�ا ،و ٢١مكتب
معلوم�ات مخت�ص بقيود الس�كن
ومنف�ذ ج�وي واح�د ومنف�ذ بري
واحد هو منفذ حاج عمران».وتابع
«فيما تحت�وي محافظة دهوك عىل
دائرة جوازات واح�دة ودائرة إقامة

واحدة و ١٤دائ�رة أحوال باالضافة
اىل  ٥دوائر للبطاقة الوطنية املوحدة
و ١٠مـــــكاتب معلومات ،ومنفذ
بري واحد هو منفذ إبراهيم الخليل،
وتحتوي محافظة الس�ليمانية عىل
دائرت�ي ج�وازات ودائــ�رة إقامة
واح�دة و ٣٥دائ�رة أح�وال مدني�ة
باإلضاف�ة اىل  ٩مفعل�ة للبطاق�ة
الوطني�ة ومنف�ذ ح�وي ومنفذي�ن
بريني رس�ميني وثالث مداخل برية
غري رسمية».
واشار البيان اىل أنه «كما تضمن
املؤتم�ر مناقش�ة ع�دد م�ن اط�ر
العالق�ة بين دائرتي أح�وال املركز
واإلقليم ورضورة العمل عىل تقديم
أفض�ل الخدمات للمواطنني يف إطار
الدستور والقانون».

عضو باملالية الربملانية يكشف عن «حتفظات» لصندوق النقد عىل موازنة عام 2018
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية مس�عود
حي�در ،أمس الثالث�اء ،أن صن�دوق النقد الدويل
أب�دى مالحظ�ات وتحفظ�ات على موازنة عام
 ،2018معتبرا أن املوازن�ة بصيغته�ا الحالية ال
تنطبق مع املعايري التي تم االتفاق عليها مسبقا
بني الطرفين .ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز»
ع�ن حي�در الق�ول إن «اللجن�ة املالي�ة النيابية
س�بق لها وان عقدت اجتماعا مع صندوق النقد
ال�دويل بعمان يف األردن ملناقش�ة إصلاح الواقع
االقتصادي واملايل يف العراق ،إضافة اىل مناقش�ة
قضية املوازنة االتحادية للس�نة املالية املقبلة»،
مبين�ا أن «الحوارات تضمنت مناقش�ة اإلصالح
االقتص�ادي وت�م تقدي�م بيانات مهم�ة لنا عن
مس�توى القطاعات الخدمي�ة بالعراق وخاصة
التعليمي والصحي والبيئة االستثمارية يف العراق
مقارنة بدول أخرى والتي أظهرت وضعا س�يئا
جدا للعراق بكل هذه األمور» .وأضاف حيدر ،أن
«صندوق النقد رأى أن املوازنة ال تدخل بمحتواها

ضمن إطار االتفاقات الس�ابقة بني صندوق النقد
والحكومة االتحادية» ،الفتا اىل أن « صندوق النقد
أب�دى مالحظات�ه وتحفظه عىل املوازن�ة ،وبالتايل
فهم غري موافقني عىل املوازن�ة بصيغتها الحالية
كونها ال تنس�جم مع اتفاقات الطرفني» .وأوضح
حيدر ،أن «صندوق النق�د لديه معايري مع العراق
وعلين�ا االلتزام به�ا يف ترشيع قان�ون املوازنة «،
مشيرا اىل أن «الهدف األساس لصندوق النقد ،هو
إج�راء إصالح�ات إدارية ومالية ضم�ن الربنامج
املتف�ق علي�ه بالقطاعين العام والخ�اص وجعل
العراق بيئة استثمارية جيدة لجلب رؤوس األموال
وتحسين القطاع املصريف وزيادة اإلي�رادات غري
النفطية والتحول من ال�واردات األحادية اىل تعدد
املوارد» .وكان عضو اللجنة املالية مس�عود حيدر
أعلن يف ( 18كانون األول  )2017عن عقد اجتماع
للجن�ة يف عمان باألردن مع صن�دوق النقد الدويل
ناق�ش اإلصلاح االقتص�ادي يف الع�راق ،وقانون
املوازن�ة االتحادي�ة لعام  2018للوص�ول اىل رؤيا
واضح�ة تخدم األه�داف املرجوة إلنع�اش الواقع
االقتصادي للبلد.

فريق استشاري
«عايل املستوى» العادة اعامر املوصل
برئاسة أستاذ جامعي
بغداد  /المستقبل العراقي

اعل�ن الرئيس االس�بق لجامعت�ي تكري�ت واملوصل ورئيس
جامع�ة الحمداني�ة الحايل مزاح�م الخياط ،أم�س الثالثاء ،ان
الحكوم�ة العراقي�ة خولت�ه لرئاس�ة فريق استش�اري العادة
االعمار املناطق املحررة.
ونقلت وكالة الغد برس عن الخياط القول ان «هدف الفريق
تقديم االستش�ار ويضم اعضاءا من النخبة» ،مبينا ان «الفريق
قدم دراس�يتني ح�ول اولييات اعادة االعم�ار وكذلك بخصوص
املنطقة القديمة».
واضاف ان «الفريق س�يقدم دراسات حول النقل والجسور
والرتبي�ة والتعليم والصح�ة واالعمار وكذل�ك املنطقة القديمة
العادة الحياة اىل الجانب االيمن للسنوات القادمة».

االنواء تسجيل هزة
بقـوة  4.5عىل مقيـاس رخيتـر
جنوب رشق حلبجة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت هيئة االنواء الجوية ،أمس الثالثاء ،عن تسجيلها هزة
بقوة  4.5عىل مقياس ريخرت جنوب رشق حلبجة.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه
ان «مراصدنا الزلزالية س�جلت الي�وم ،حدوث هزة ارضية تبعد
( 36كم) ،جنوب رشق حلبجة يف محافظة الس�ليمانية» ،مبينة
ان «قوة الهزة بلغت  4,5درجات عىل مقياس ريخرت».
واضافت الهيئة ان «املواطنني يف حلبجة واملنطاطق الحيطة
ش�عروا باله�زة» ،مشيرة اىل «انها لم تح�دث اي ارضار مادية
وبرشية».
ودع�ت الهيئ�ة جمي�ع املواطنين اىل «اخ�ذ الحيط�ة والذر
واالبتعاد عن الشائعات واالخبار الكاذبة» ،مشددة عىل رضورة
«االلتزام بالوصايا الزلزالية».
يذك�ر أن العدي�د من م�دن إقلي�م كردس�تان واملنــــاطق
املحاذية لحدود العراق الــــرشقية مع إيران تعرضت يف اآلونة
األخرية لهزات أرضية متعاقبة بعضها أسفر عن وقوع خسائر
مادية وبرشية.

دياىل :القبض عىل أجنبي
بحوزته خمدرات

بغداد  /المستقبل العراقي
ألقت قوة من رشطة دياىل ،أمس الثالثاء ،القبض عىل أجنبي
بحوزته مواد مخدرة يف منفذ املنذرية.
وذكر بيان لرشطة دياىل تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ان «رشط�ة دياىل تواص�ل جهودها من اج�ل القضاء عىل
ظاهرة املخدرات يف املحافظة والقت مفارز من ش�عبة الخطف
يف رشط�ة دي�اىل القبض على ش�خص اجنبي وبحوزت�ه مواد
مخ�درة وادوات تعاطي يف منفذ املنذري�ة الحدودي وتم توقيفه
يف مراكز االحتجاز واحالته اىل القضاء».

حتديد تسعرية موحدة لـ»كشفية» األطباء يف العيادات
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

كش�ف نقيب األطباء فرع بغداد جواد املوس�وي ،أمس الثالثاء ،عن تس�عرية أجور األطباء (الكشفية) يف
عياداتهم الخاصة ،داعيا املواطنني اىل رصد التجاوزات وإبالغ النقابة التخاذ اإلجراءات بحق املتجاوزين.
ونقلت وكالة «الغد برس» عن املوسوي القول إن «صالحية تحديد اسعار االدوية يف الصيدليات وكشفية
العي�ادات الخاصة لألطب�اء تقع ضمن صالحيات النقاب�ات» ،مبينا ان «نقابة الصيادلة قامت بتس�عري
االدوية وأجور األطباء» .وأضاف أن «نقابة اطباء بغداد س�بقت جميع النقابات يف تحديد اسعار كشفية
االطباء يف عياداتهم الخاصة منذ سنة  ،2011وتم تعديلها قبل شهرين خالل املؤتمر العام لنقابة االطباء»،
موضحا ً ان «اسعار كشفية الطبيب تم تحديدها من  10االف اىل  15الف دينار للطبيب املمارس ،ومن 20
  25للطبيب االخصائي ،والطبيب االستش�اري وهم قلة من  40-35الف دينار» .واش�ار اىل ان «النقابةتسمع من خالل وسائل االعالم ان هناك اطباء يأخذون مبالغ طائلة تصل اىل  50و 100دوالر» ،داعيا كل
املواطنني واالعالم اىل «رصد التجاوزات وابالغ النقابة التخاذ االجراءات بحق املتجاوزين وستقوم النقابة
بإغالق عياداتهم خالل  24ساعة».
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محلة إدانات واسعة بسبب التعرض هلم ..وتوجيه محايات املستشفيات بتكثيف األمن

«عقوبات قاسية» حلامية األطباء من االعتداءات

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وجه وزي�ر الداخلية بفت�ح تحقيق عاجل
وموسع بش�أن ما يحصل يف املستشفيات
م�ن اعتداءات على الكوادر الطبي�ة ،فيما
توعد بمحاس�بة املعتدين ،فيما ثمن االمني
الع�ام ملنظمة بدر «الجه�ود الكبرية» التي
بذله�ا االطب�اء يف الح�رب على «االرهاب»
ألكثر من  3س�نوات ،فيم�ا طالب «باتخاذ
االج�راءات الصارم�ة» لحمايته�م م�ن
االعتداءات.
وقال وزير الداخلية قاسم االعرجي يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه انه
«أمر بفتح تحقيق عاجل وموس�ع بش�أن
االعتداءات التي تحصل يف املستشفيات عىل
الكوادر الطبي�ة ،والتهديدات التي يتعرض
له�ا بع�ض االطب�اء» ،مبين�ا ان «الكوادر
الطبي�ة ج�زء مه�م بالدول�ة واملجتمع وال
يجوز ذلك».
واض�اف االعرج�ي ان «بع�ض ذوي املوتى
يعت�دون بالضرب املبرح على اطب�اء يف
املستش�فيات العتقادهم انهم من تسببوا
بموتهم» ،متوع�دا بـ»اعتقال ومحاس�بة
من يقوم بهذا العمل ،وانزال اقىس درجات
العقوبة بحقه».
واك�د االعرج�ي انه «ت�م توجي�ه الحماية
الكافية للمستش�فيات ملنع تلك االعمال»،
داعي�ا االطباء اىل «االبالغ الفوري عن حالة
اعتداء تحصل هنا وهناك».
وكان�ت املرجعية الديني�ة العليا انتقدت ما
وصفته بـ»همجي�ة التعامل» مع األطباء،
داعية إىل حمايتهم ،فيما أش�ارت اىل وجود
طرق قانونية يجب ان تتبع اذا كان الطبيب
«مقرصاً».
بدوره ،ثمن االمني العام ملنظمة بدر هادي
العام�ري «الجه�ود الكبيرة» الت�ي بذلها
االطباء يف الحرب عىل «االرهاب» ألكثر من
 3س�نوات ،فيما طالب «باتخاذ االجراءات
الصارمة» لحمايتهم من االعتداءات.

وق�ال العامري يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،على هام�ش
حضوره املؤتمر العلمي السنوي الخامس

لدائ�رة صح�ة الرصافة« ،نب�ارك للعاملني
يف القط�اع الصح�ي ،وخصوص�ا االطباء،
الجهود الكبيرة التي بذلوها يف الحرب عىل

االره�اب ألكث�ر م�ن  3س�نوات ونصف»،
موضحا «قد يجهل الش�عب العراقي الدور
الكبير لالطب�اء ،ه�ؤالء الش�جعان الذين

انق�ذوا حي�اة االف الش�باب م�ن الحش�د
الش�عبي والجي�ش العراق�ي والرشط�ة
االتحادية وجه�از مكافحة االرهاب ،حيث

أجروا العديد من العمليات يف املستش�فيات
الصحراوية التي ال تبعد عن خطوط القتال
اال بضع كيلومرتات».
وأدان العام�ري «االعت�داءات على االطباء
النه�م ث�روة الع�راق» ،مطالب�ا االجه�زة
االمنية بـ «اتخاذ كافة االجراءات الصارمة
لحماية االطب�اء وتأمني االجواء املناس�بة
والسليمة لهم».
وكان اعالم مستش�فى الجمل�ة العصبية،
أعل�ن االثنني ،عن اصابة مدير املستش�فى
اث�ر «االعت�داء» علي�ه بالضرب م�ن قبل
مراجعني.
إىل ذل�ك ،اس�تنكر عض�و لجن�ة الصح�ة
الربملانية ،النائب فيصل الزبيدي ما تعرض
ل�ه مدي�ر مستش�فى الجمل�ة العصبية يف
بغداد ،سليم الدلفي ،بعد االعتداء عليه من
قبل مراجعني».
وق�ال الزبي�دي يف بي�ان ان «تزاي�د حاالت
االعتداء عىل االطب�اء يف االوانة االخرية يدل
عىل عدم وح�ود الحماية الكافية لهم وهم
يؤدون دورهم يف املؤسسات الحكومية».
واض�اف ان «اس�تفحال ه�ذه الظاه�رة
الغريبة عىل مجتمعنا تؤرش خطرا ً كبريا ً ان
لم تعالج باجراءات رسيعة وصارمة».
ودع�ا الحكوم�ة اىل «حماي�ة الك�وادر
الطبي�ة كونه�م ث�روة وطني�ة والب�د من
وضع الحمايات الكافية داخل املؤسس�ات
الصحي�ة باالضاف�ة اىل تش�ديد القوانين
ض�د املعتدين عىل االطب�اء وباقي املالكات
الصحية».وتاب�ع ان «م�ا تع�رض له مدير
مستشفى الجملة العصبية الدكتور سمري
الدلف�ي يج�ب ان ال يم�ر م�ن دون عقاب
وانزال اقىس العقوبات باملعتدين».
وتس�ائل الزبي�دي «اي�ن كان حماي�ة
املستش�فى وماه�و دوره�م حين يعم�د
 ٣مراجعين اىل تكبي�ل مدي�ر املستش�فى
ً
رضب�ا مربحا ً يف
والشروع بقتل�ه ورضبه
مناطق ال�رأس والرقبة والظه�ر وهو يمر
االن بحالة صحية حرجة؟.

االحتجاجات مستمرة و «عتب» على احلكومة االحتادية لعدم تدخلها حلل األزمات

مطالبات بـ «تدخل دويل» إلطالق رساح معتقيل تظاهرات إقليم كردستان
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

طالب النائب عن كتلة التغيري هوشيار
عبد الل�ه بتدخل دويل عاج�ل من قبل
األمم املتحدة لوضع حد لـ»االعتقاالت
وجرائم القتل والخطف» التي تستهدف
املتظاهرين يف إقليم كردس�تان ،فيما
أعل�ن رئيس برمل�ان إقليم كردس�تان
يوس�ف محمد اس�تقالته من منصبه
بشكل رسمي ،فيما اشار اىل أن القوة
تستخدم يف كردستان من أجل «البقاء
يف الس�لطة» وتحقي�ق أه�داف «غري
رشعية».
وقال عبد الله يف بيان تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،إن «الش�ارع
الكردس�تاني يش�هد احتقان�ا ً ين�ذر
بتفجر األوض�اع يف محافظات اإلقليم
واألقضي�ة والنواح�ي التابع�ة له�ا،
وحتى اآلن استشهد شخصان وأصيب
 80آخ�رون بجروح يف قض�اء رانية»،
معتبرا أن «الحل الوحيد هو أن يكون
هناك تدخل دويل لف�ك أرس املئات من
املعتقلني الذين شاركوا يف املظاهرات،
وإيق�اف ماكن�ة املوت الت�ي تتصدى
للمتظاهري�ن بالن�ار والحدي�د ،وعىل
املجتمع الدويل أن يضغط عىل حكومة
اإلقلي�م ويرغمها على احرتام حقوق
اإلنسان وإيقاف هذه الحملة الرشسة
التي تهدف اىل إسكات الناس بالقوة».
وأض�اف أن «هن�اك حمل�ة اعتقاالت
بالجمل�ة طالت املئات م�ن املواطنني
الع�زل يف مرك�ز مدين�ة الس�ليمانية
وأقضية راني�ة وقلع�ة دزة وكرميان
وجمجم�ال وكويس�نج ،تتم بش�كل
عبثي وبدوافع انتقامية تستهدف كل
م�ن ش�ارك يف املظاه�رات» ،مبينا أن
«اإلجراءات التعس�فية ش�ملت إغالق
مجموع�ة نالي�ا اإلعالمي�ة وبضمنها
قن�اة أن آر ت�ي ،واعتقال رئيس حزب
الجي�ل الجديد شاس�وار عب�د الواحد
الذي م�ازال مصيره مجه�والً حتى

اآلن ،باإلضاف�ة اىل اعتق�ال النائ�ب يف
برملان اإلقليم رابون معروف».
وأوض�ح أن «عج�ز حكوم�ة اإلقلي�م
ع�ن رصف روات�ب املوظفين وع�دم
قيامه�ا بتوفير أبس�ط متطلب�ات
معيشة املواطنني جعل املطلب الوحيد
للمتظاهرين هو رحيل هذه الحكومة،
ويكفين�ا أن نرضب مث�االً عىل الحال

املأس�اوي لأله�ايل عندم�ا أحصين�ا
مجم�وع م�ا يف جي�وب كل الجرح�ى
الثمانني يف إحدى مستش�فيات قضاء
راني�ة فوجدناه  16أل�ف دينار فقط،
ولو علم أهايل بغداد والوسط والجنوب
بح�ال إخوتهم الكرد وم�ا يعانوه من
ظلم النتفضوا لنرصتهم ومساندتهم
ول�و معنوي�اً» .وبين ،أن «الحكومة

االتحادية مس�تمرة يف تجاهل معاناة
املواطنين الكرد وما يتعرضون له من
قمع عىل أيدي القوات التابعة لحكومة
اإلقليم ،ورئيس الوزراء حيدر العبادي
ولألس�ف يتعام�ل مع قضي�ة اإلقليم
بنفس سيايس ويس�عى الستخدامها
كورق�ة رابحة يف االنتخاب�ات املقبلة،
وهو بذل�ك يتنص�ل عن مس�ؤولياته

االتحادي�ة تجاه اإلقليم» .وكان زعيم
حركة التغيري الكردية عمر س�يد عيل
طالب ،أمس االثنني« ،بإطالق رساح»
املعتقلين املش�اركني يف املظاه�رات
التي ش�هدها إقليم كردس�تان ،فيما
دعا اىل «الس�ماح» للمنظمات املدنية
بممارس�ة مهامه�ا و»إع�ادة» فت�ح
املؤسسات اإلعالمية التي أغلقت خالل

األي�ام املاضي�ة .إىل ذل�ك ،أعلن رئيس
برملان إقليم كردس�تان يوسف محمد
اس�تقالته من منصبه بشكل رسمي،
فيم�ا اش�ار اىل أن القوة تس�تخدم يف
كردستان من أجل «البقاء يف السلطة»
وتحقيق أهداف «غري رشعية».
وقال محم�د يف مؤتمر صحفي عقده
يف السليمانية« ،نعلن اليوم إستقالتنا

احلكومة توافق على انشاء مصنع النتاج البطاقات واجلوازات وتقر «النظام الضرييب» االلكرتوني

رئيس الوزراء يكشف عن تواصل مع اجهزة امنية بكردستان ويؤكد االلتزام باالستحقاقات الدستورية
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ،أمس الثالثاء،
وج�ود تواصل بني الحكومة االتحادية وأجهزة
ً
مبين�ة أن الحكومة
أمنية يف إقليم كردس�تان،
االتحادي�ة دع�ت تل�ك األجه�زة إىل حض�ور
اجتماع�ات يف بغداد ،فيما أش�ار إىل أن إيرادات
تصدي�ر النف�ط من كردس�تان تغط�ي رواتب
موظفي اإلقليم.
وقال العبادي يف مؤتمره الصحايف االس�بوعي،
«لدين�ا تواص�ل م�ع أجه�زة أمني�ة يف إقلي�م
كردس�تان ودعوناه�م لحض�ور اجتماعات يف
بغداد».
وتاب�ع العبادي ،أنه «لم نطلع عىل أي حس�اب
ختام�ي من ص�ادرات نفط كركوك» ،مشيرا ً
إىل أن «إياراداتن�ا م�ن الجم�ارك ارتفعت إىل 3
أضعاف خالل املدة القليلة املاضية».
وأض�اف أن «إيرادات تصدير النفط من اإلقليم
تغط�ي رواتب موظف�ي اإلقليم» ،الفت�ا ً إىل أن
«اإلقلي�م يزع�م وج�ود موظفني لديه بنس�بة
تعادل نصف أعداد موظفي العراق».
وتشهد العالقة بني الحكومة االتحادية وإقليم
كردس�تان توت�را كبيرا ،بع�د إج�راء األخير
اس�تفتاء عىل االنفصال يف الخامس والعرشين

م�ن أيلول امل�ايض ،ما دف�ع رئي�س الحكومة
املركزية حيدر العبادي إىل فرض إجراءات عدة
بينها إيق�اف الرحالت الدولية يف مطاري أربيل
والس�ليمانية ،ومطالبة اإلقليم بتسليم املنافذ
الحدودية الربية كافة.
وأك�د رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي التزام
الحكومة باالس�تحقاقات الدس�تورية وإجراء
االنتخاب�ات يف موعده�ا املح�دد ،مبين�ا ً أن
املفوضية أكدت اس�تعدادها إلجراء االنتخابات
الربملانية واملحلية يف يوم واحد.
وق�ال العب�ادي إن «الحكوم�ة ملتزم�ة
باالستحاقات الدس�تورية وإجراء االنتخابات
يف موعدها املحدد».
وأضاف العبادي أن «املفوضية أكدت استعدادها
إلجراء االنتخابات الربملانية وانتخابات مجالس
املحافظات يف يوم واحد».
ويف سياق منفصل ،تابع العبادي أنه «ال يجوز
لبعثة األمم املتحدة أن تتبنى مشاريع مصالحة
خارج العراق» ،داعيا ً إياها إىل «االلتزام بقوانني
الدول�ة العراقية» .وامس الثالثاء ،عقد مجلس
الوزراء جلسته االعتيادية برئاسة العبادي.
وناق�ش املجلس امل�واد املطروح�ة عىل جدول
االعمال واصدر عددا من القرارات بشأنها.
وجدد مجلس ال�وزراء التهان�ي بأعياد امليالد،

متمني�ا للمس�يحيني ولجمي�ع ابن�اء ش�عبنا
العراقي العيش عىل ارض الوطن بخري وسلام
واطمئنان.
ووافق املجلس عىل تمويل وتأهيل مستش�فى
اب�ن القف الصاب�ات الحب�ل الش�وكي ليكون
مرك�زا تأهيلي�ا متقدم�ا لجمي�ع الجرح�ى
وذوي االحتياج�ات الخاصة ،ووافق ايضا عىل
تموي�ل مش�اريع تأهيل املستش�فيات س�عة
 ٤٠٠رسير .وتمت املوافقة عىل انش�اء مصنع
انتاج البطاق�ات والجوازات االلكرتوني امللحق
بمرشوع البطاقة الوطنية املوحدة.
ووافق املجلس عىل اعتماد قرار مجلس الوزراء
رقم  87لس�نة  2016الخ�اص بدمج الوزارات
وامليض باالجراءات الترشيعية.
وتم�ت املوافقة على تقرير جمهوري�ة العراق
الخاص بامليثاق العربي لحقوق االنسان.
كم�ا واف�ق املجل�س على تكلي�ف ال�وزارات
واملحافظ�ات املعنية بأخذ االجراءات التنفيذية
الالزمة وبحس�ب وثيقة االط�ار العام للخطة
الوطنية إلعادة اإلعم�ار والتنمية للمحافظات
املترضرة جراء العمليات االرهابية والحربية.
وواف�ق املجلس عىل امليض يف اس�تثمار جزيرة
االعراس السياحية والبحرية املجاورة وتخويل
ّ
الب�ت يف
اللجن�ة العلي�ا لالس�تثمار واإلعم�ار

املوضوع عىل ضوء صيغة تحدد مس�ار حسم
ملكي�ة االرض دون تأخري اجراءات اس�تثمار
املوقعني املذكورين.
وواف�ق مجلس ال�وزراء على التعدي�ل الثالث
لنظام دور رعاية املس�نني رقم  ٤لسنة ١٩٨٥
الذي دققه مجلس الدولة.
وق�رر املجلس ان تقوم الهيئة العليا للتنس�يق
بني املحافظات بإعداد خطة لنقل الصالحيات
للمحافظ�ات املح�ررة خلال ع�ام  ٢٠١٨بعد
تحقق اس�تكمال متطلب�ات اس�تقرار نينوى
وصالح الدي�ن واالنبار ،وانتظ�ام االجتماعات
الدورية ملجالس املحافظات لفرتة اربعة اشهر
بعد إقرار موازنة .٢٠١٨
وجرت املوافقة عىل تس�جيل مشروع النظام
الرضيب�ي االلكرتوني الش�امل وفق�ا الحكام
الدلي�ل االسرتش�ادي ملش�اريع الرشاك�ة م�ع
القطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء عىل قيام وزارة املالية/
الهيئ�ة العامة للرضائب واملكتب االستش�اري
ُ
لنظ�م املعلوم�ات والحس�ابات واالتصاالت يف
جامع�ة بغداد (الجه�ة الس�اندة) بإبرام عقد
الرشاك�ة م�ع املس�تثمر (القط�اع الخ�اص)
باتباع اس�لوب الدعوة املب�ارشة من اجل البدء
يف املرشوع آنفا.

من رئاس�ة الربملان رس�ميا ،ونعاهد
باالس�تمرار يف العم�ل الربملان�ي عبر
النشاط املعارض» .وأضاف أن «القوة
تس�تخدم ق�ي كردس�تان م�ن أج�ل
تحقيق أه�داف غري رشعي�ة والبقاء
يف الس�لطة» ،مشيرا اىل أن «س�لطة
كردستان تتنازل أمام اآلخرين ،بينما
ه�ي صلب�ة وعني�دة تج�اه الش�عب
الكردس�تاني» .وأك�د أن «الربمل�ان
هو البديل للحكم الف�ردي» ،موضحا
«لق�د عملنا عىل تفعي�ل الربملان لذلك
تم تعطي�ل عم�ل الربمل�ان» .وقررت
حركة التغيير والجماعة اإلسلامية
الكردس�تانية ،يف  20كان�ون االول
امل�ايض ،وقت س�ابق االنس�حاب من
حكومة إقليم كردس�تان .وبالتزامن،
دخلت املظاهرات يف اإلقليم أس�بوعها
الثاني بع�د خروج املواطنني يف س�ت
بل�دات بالس�ليمانية وش�مال أربي�ل
وق�رب ده�وك ،م�ن خلال تجمعات
يف الش�وارع والس�احات العام�ة،
حاملين يافطات تطالب بـ»إس�قاط
الحكومة ومن�ح املواطنني حقوقهم،
ومحاسبة الفاسدين» .ويف مدن رانية
وكالر وكويه ،فضالً عن س�يد صادق
وقلع�ة دزه ،التي انضم�ت إىل حركة
االحتجاجات أخرياً ،شهدت مظاهرات
ش�ارك فيه�ا املئ�ات ،لكنه�ا تجنبت
األسواق واملناطق الحيوية التي توجد
بها مدارس وجامعات ،لتفادي الشلل
ال�ذي أصابها خلال األي�ام املاضية.
وأوضح مس�ؤول محيل ك�ردي ،طلب
ع�دم ذك�ر اس�مه ،أن ع�دد الذين تم
اعتقاله�م م�ن الناش�طني وق�ادة
املتظاهري�ن تج�اوز أكث�ر م�ن 300
ش�خص يف عموم مناطق التظاهرات،
جرى اقتيادهم من قبل األمن الكردي
إىل مراك�ز اعتق�ال تابع�ة لق�وات
«األس�ايش» ،مؤك�دا ً أن ع�دد القتلى
ارتفع إىل  ،9بينهم طفل ،والجرحى إىل
 189شخصا ً من سكان اإلقليم.
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واشنطن متلكت عقاراً لنقل دبلوماسييها

إرسائيل جتري اتصاالت مع ( )10دول لنقل سفاراهتا اىل القدس
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت نائبة وزي�ر الخارجية االرسائييل
تس�يبي هوتوفيل ان ارسائي�ل تتواصل «مع
عشر دول عىل االق�ل» لتنقل س�فاراتها اىل
القدس بعد قرار واش�نطن االعرتاف باملدينة
عاصمة للدولة العربية.
وقال�ت هوتوفلي لالذاع�ة العامة «نحن
على اتص�ال بعشر دول عىل االق�ل بعضها
يف اوروب�ا» لتنقل س�فاراتها من تل ابيب اىل
القدس.
وادل�ت به�ذا الترصي�ح غ�داة اعلان
غواتيماال نيتها نقل سفارتها اىل القدس.
ولم تكشف املس�ؤولة االرسائيلية اسماء
الدول التي قد تتخذ ه�ذه الخطوة ،مكتفية
بالقول ان «اعالن ترامب سيخلق تيارا لم نر
حتى االن سوى مقدماته».
واوردت االذاع�ة العامة نقال عن مصادر
دبلوماس�ية ارسائيلي�ة ان هن�دوراس
والفيليبين ورومانيا وجنوب الس�ودان بني
الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة.
لكنه�ا اوضح�ت ان االمر يقتصر حاليا
عىل اتصاالت وال يشمل مفاوضات ملموسة
لنقل سفارات هذه الدول اىل القدس يف موعد
وشيك.
واعل�ن رئيس غواتيماال جيمي موراليس
ان بلاده س�تنقل س�فارتها يف ارسائيل اىل
الق�دس ،يف ق�رار رح�ب ب�ه رئيس ال�وزراء
االرسائييل بنيامني نتنياهو لكنه لقي تنديدا
ش�ديدا م�ن قب�ل الفلس�طينيني باعتب�اره
«عمال مخزيا».
وق�ال نتنياهو لرئي�س غواتيماال جيمي
موراليس «باركك الرب».
ويف بيان مقتضب عىل حس�ابه الرسمي
على فيس�بوك ق�ال موراليس إنه ق�رر نقل
الس�فارة من تل أبي�ب بعد بضع�ة أيام من
تأيي�د حكومت�ه للواليات املتح�دة يف خالف
بشأن وضع املدينة بعد تحدثه مع نتنياهو.
وكان الرئي�س االمريكي دونالد ترامب قد
اعرتف هذا الشهر بالقدس عاصمة إلرسائيل
مرتاجع�ا ع�ن سياس�ة تنتهجه�ا الواليات

املتحدة من�ذ عرشات الس�نني ومثريا غضب
العالم العربي وحلفاء بالده الغربيني.
وتح�دت  128دولة ترامب بتأييدها قرارا
غير مل�زم للجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة
يدعو الواليات املتحدة إىل التخيل عن اعرتافها
بالقدس عاصمة إلرسائيل.
وقال نتنياهو ،متحوال للحديث باالنكليزية
يف ترصيح�ات خلال اجتماع أس�بوعي مع
أعضاء حزب�ه ليكود يف الربملان «باركك الرب
يا صديقي الرئيس جيم�ي موراليس وبارك
بلدينا إرسائيل وغواتيماال».
وكان�ت غواتيم�اال وجارته�ا هندوراس

األمن الرتكي یوقف أكثر من ( )100شخص
عىل صلة بـ «داعش»

بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت األجهزة األمني�ة الرتكية من إلق�اء القبض
عىل  112ش�خصا لالشتباه يف صلتهم بتنظيم “داعش”
اإلرهابي خالل األسبوع املايض ،بحسب مصادر إعالمية
تركية.
وأوضح�ت املص�ادر أن وح�دات مكافح�ة اإلرهاب
الرتكي�ة نف�ذت  3عملي�ات أمني�ة طال�ت  9أحي�اء يف
إسطنبول ،ما أس�فر عن إلقاء القبض عىل  69شخصا،
بينهم زوجان من فرنسا.
وأضافت املصادر أن حملت االعتقاالت ش�ملت كذلك
محافظات إزمير وبورصة وقهرمان مرعش وإس�كي
شهر.
وبحس�ب املصادر ف�إن  300ش�خص ذهبوا ضحية
للهجمات اإلرهابية التي شنها مسلحو “داعش”.

ضمن حفنة دول انضمت إىل الواليات املتحدة
وإرسائي�ل يف التصويت ضد الق�رار الخاص
بالقدس.
والواليات املتحدة مصدر مهم للمساعدات
الت�ي تحصل عليه�ا غواتيم�اال وهندوراس
وقد هدد ترامب بقطع املساعدات املالية عن
الدول التي أيدت قرار األمم املتحدة.
ووض�ع القدس م�ن العقبات الش�ائكة
أم�ام التوصل إىل اتفاق سلام بين إرسائيل
والفلسطينيني .ويريد الفلسطينيون القدس
الرشقية عاصمة لدولتهم.
وال يعرتف املجتمع الدويل بسيادة إرسائيل

عىل املدينة بالكامل.
ونقلت وكالة األنباء الفلس�طينية (وفا)
ع�ن وزي�ر الخارجية ري�اض املالك�ي قوله
إن الق�رار «خط�وة تجس�د إرصار الرئي�س
موراليس عىل جر بالده إىل الجانب الخاطئ
م�ن التاري�خ ويف مخالف�ة وانته�اك صارخ
للقانون الدويل».
وقبل عام  1980كان لغواتيماال وبوليفيا
وتشييل وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية
الدومنيكان واإلكوادور والسلفادور وهايتي
وهولن�دا وبنم�ا وفنزويلا وأوروغ�واي
س�فارات يف القدس.ولكن إق�رار إرسائيل يف

حزيران  1980لقانون يعلن القدس بالكامل
«عاصم�ة أبدي�ة» له�ا دف�ع مجل�س األمن
التابع لألمم املتحدة إلصدار قرار يدعو هذه
الدول إىل نقل س�فاراتها إىل تل أبيب مما أدى
إىل نقلها.
وقال مات�ي كوهني س�فري إرسائيل لدى
غواتيم�اال لرادي�و إرسائي�ل إن�ه ل�م يتحدد
موعد بعد لنقل الس�فارة «لكن ذلك سيحدث
بع�د» أن تنق�ل الوالي�ات املتحدة س�فارتها
إىل الق�دس .وق�ال مس�ؤولون امريكيون إن
الخطوة قد تستغرق عامني عىل األقل.
إىل ذلك ،أفاد املركز الفلس�طيني لإلعالم،

االحتاد األورويب يف  :2017نجم ماكرون يلمع ومريكل تنطفئ
بغداد  /المستقبل العراقي
يف نهاي�ة ع�ام  2017يتض�ح أن أف�ول نج�م
املستشارة بدأ عىل الساحة األوروبية .فالبطل الجديد
بالنس�بة إىل كثري من املؤيدين ألوروب�ا هو إيمانويل
ماك�رون ،الرئيس الفرنيس ال�ذي فاز باالنتخابات يف
ماي�و ضد اليمينية الش�عبوية مارين لوبن .الش�اب
ماك�رون يقف أمام األضواء ،فيما تبدو أنغيال مريكل
منهكة بعد خسارتها القوية يف االنتخابات الترشيعية
التي س�محت لح�زب يمين�ي ش�عبوي« ،البديل من
أجل أملاني�ا» من ولوج الربملان األملاني .وهذا ما ظهر
أيض�ا خالل القم�ة األوروبي�ة األخرية ه�ذا العام يف
بروكس�ل « .هذه القمة أظهرت من خلال كثافتها
أنه يمكن تحقيق أش�ياء أكثر عندما نتعاون .وأجواء
الخيبة يمك�ن تجاوزه�ا إذا أراد الجمي�ع الدفع بما
هو مشترك إىل األمام» ،كما رصح إيمانويل ماكرون
خالل مؤتمر مشرتك مع «صديقته» أنغيال التي ظلت
متحفظة ،ألنها مقبلة عىل تشكيل ائتالف حكومي يف
برلين .وحتى لو أرادت ،فال يمكن لها مواكبة الخفة
النابعة من فرنس�ا إال بتحفظ .لكنها وعدت بتقديم
جواب عىل اقرتاحات اإلصالح التي تقدم بها ماكرون
واقرتاحات املفوضية األوروبية يف مارس أو عىل أبعد
تقدي�ر يف يونيو  ،2018ألن أم�را واحدا يبقى واضحا
بالنسبة إىل مريكل »:إذا لم تتخذ أملانيا وفرنسا موقفا
موحدا ،فإن أوروبا لن تتقدم» .داخليا وعىل الساحة
الدولية طرح ماكرون بعد فوزه االنتخابي إصالحات
وأف�كارا جدي�دة .ويف خط�اب ل�ه بع�د االنتخاب�ات
الترشيعية يف أملانيا بيومني ،روج أصغر رئيس عرفته
فرنسا لوالدة أوروبية جديدة .ويف برلني كانت مريكل
منش�غلة بجم�ع ش�ظايا ما خلف�ه فش�ل ائتالفها
الحكوم�ي« .األمر مرتبط بنا يف رس�م الطريق .األمر
يتعلق بتأس�يس جديد ألوروبا ذات س�يادة وموحدة

وديمقراطي�ة» ،كما قال ماكرون .وتأس�يس جيش
مشرتك واتباع سياس�ة مالية مشرتكة وتعيني وزير
مالية مشرتك يف منطقة يورو كبرية .هذا ما يتطلع له
الرئيس الفرنيس الذي س�يتوجب عليه العمل بقوة يف
 .2018ولن يتبعه الجميع يف نهجه .ففي رشق أوروبا
تتش�كل مقاومة ،ألن دول فيزغراد ( بولندا وتشيكيا
وسلوفاكيا واملجر) ال تهتم بمرشوع ماكرون ألوروبا
أكبر .وحت�ى املستش�ار الش�اب الجديد يف النمس�ا
املحافظ سباستيان كورتس يعارض مرشوع «أوروبا
كبيرة» ،وهو يدافع عن «أوروبا أفضل» .كورتس قد
يعرق�ل يف  2018اإلصالح�ات .وحتى رئي�س الوزراء
املنتخ�ب مج�ددا يف هولندا م�ارك روته غير مقتنع
بما فيه الكفاية باالقرتاحات الفرنس�ية .روته يعترب
مث�ل مريكل مبادرة الرئي�س الفرنيس بأنها طموحة
جدا ،وهو يرفض تعيين وزير مالية أوروبي .ونجح
رئي�س ال�وزراء الهولندي يف م�ارس  2017يف التغلب
يف االنتخاب�ات عىل اليميني الش�عبوي غريت فيلدرز،
األمر الذي جلب له تنويه املستشارة األملانية »:هولندا
هي صديقتنا ورشيكنا وجارتنا .وعليه كنت مرسورة
جدا لهذه املش�اركة االنتخابية الكبيرة التي أدت إىل
نتيجة يف صالح أوروبا .إنها إشارة واضحة!» .وحتى
إيمانوي�ل ماك�رون نجح بفضل «حرك�ة» جديدة يف
هزم «الجبه�ة الوطني�ة» اليمينية الش�عبوية ،لكن
فق�ط يف جولة اإلعادة .وحذر وزير الخارجية األملاني
زيغمار غابرييل من أن ربع مجموع الفرنسيني يبقى
مؤي�دا لح�زب لوبن .وه�ذا ال يحق نس�يانه رغم كل
النشوة .ويمثل ماكرون بالتايل فرصة كبرية لفرنسا
وألوروبا .وحتى يف إيطاليا هناك ترحيب باإلصالحات
الت�ي يريد الرئيس الفرنسي مبارشتها والتي عىل ما
يبدو تعارض سياسة التقش�ف لوزير املالية األملاني
السابق فولفغانغ شويبله من جميع الجبهات .وهذا
قد يؤدي إىل ثقل مؤثر بالنس�بة إىل االتحاد األوروبي،

ألن تك�دس الدي�ون اإليطالي�ة الكبرية يخن�ق البالد
م�ن ناحية السياس�ة املالية .ول�ن يتغري يف ذلك يشء
ُ
س�تنظم
ُيذك�ر يف الس�نة املقبلة .ففي مارس 2018
انتخاب�ات يف إيطاليا ،وال أحد من بني األحزاب يقرتح
برام�ج تقش�فية وال إصالح�ات ،ب�ل أن العكس هو
الصحي�ح ،إذ هن�اك ترحيب بنفق�ات حكومية أكرب.
والحرك�ة الش�عبوية ذات النج�وم الخمس�ة بقيادة
بيب�ي غريل�و التي تتق�دم حاليا اس�تطالعات الرأي
تريد االنس�حاب من منطقة الي�ورو .ويف  2017ظل
الخالف عىل توزيع الالجئين بال حلول داخل االتحاد
األوروبي .فدول فيزغراد ترفض املش�اركة يف توزيع
الالجئين رغ�م حكم ص�ادر عن املحكم�ة األوروبية
املخال�ف لهذا املوقف .وعدم تنفيذ هذا القرار الصادر
ع�ن املحكمة يهز كيان االتح�اد األوروبي إىل النخاع،
ألن ه�ذه الخطوة تض�ع عالمة اس�تفهام عىل تقيد
دول االتح�اد األوروب�ي بالقان�ون .وطالب�ت أنغيلا
مركيل خالل القمة األوروبية بإنهاء الرفض .وكانت
وحي�دة يف هذا املوقف ،ألن الدول األخرى كانت تبحث
عن تفاهم بش�أن موضوع الالجئني .وشددت مريكل
على مب�دأ التضامن ال�ذي ال يحق أن يك�ون طريقا
يف اتج�اه واح�د .وقال�ت «ليس مقب�وال أن يكون يف
بعض املجاالت يف أوروب�ا تضامن ويف مجاالت أخرى
يبق�ى هذا التضامن منعدما .هذا غري مقبول يف هذه
الص�ورة» .وم�ن املرتقب تج�اوز ه�ذا الخالف حتى
يونيو  .2018والتجربة الحقيقية للتضامن س�تأتي
الس�نة املقبلة يف مفاوض�ات امليزانية املرتقبة للفرتة
املمت�دة بين  2020و  .2027وق�د تلجأ املستش�ارة
األملاني�ة ملعاقب�ة بولندا واملجر اللتني تس�تفيدان من
صناديق بروكس�ل بحكمها املان�ح األوروبي األكرب.
وهل س�تكون لها الق�وة الكافية وس�تجد حلفاء يف
موقفه�ا؟ إيمانوي�ل ماكرون يبقى يف ه�ذه النقطة
متخفيا يف الظل.

ب�أن الحكوم�ة األمريكية اشترت فندقا يف
القدس تمهي�دا لنقل س�فارتها إليه ،تنفيذا
لق�رار الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،الذي
اعرتف بالقدس عاصمة إلرسائيل.
ونق�ل املرك�ز ع�ن القن�اة الس�ابعة
اإلرسائيلي�ة قوله�ا ،إن الفندق املش�ار إليه
ه�و فن�دق دبلوم�ات ،ويق�ع جنوبي رشق
الق�دس املحتل�ة ،وتعمل فيه دائ�رة الهجرة
واالستيعاب اإلرسائيلية.
ووفق�ا للقن�اة الس�ابعة اإلرسائيلي�ة،
فق�د أكدت له�ا عضو الكنيس�ت اإلرسائييل
(الربمل�ان) ،كس�ينيا س�فيتلوفا ،م�ن كتلة
«املعس�كر الصهيوني» ،أن اإلدارة األمريكية
اشرتت مؤخرا مبنى الفندق.
ويف الس�ياق ذاته ،كش�فت القناة الثانية
اإلرسائيلية مؤخرا ،ع�ن قدوم وفد أمريكي،
يرتأس�ه ممثل ش�خيص عن ترام�ب ،لتفقد
التحضيرات امليداني�ة ،لنق�ل الس�فارة
األمريكية ملدينة القدس.
وقال�ت القن�اة اإلرسائيلية ،إن الس�فارة
األمريكية ستنقل إىل فندق «دبلومات» بحي
«األرنون�ا» بالق�دس ،بش�كل مؤق�ت لحني
االنتهاء من إنشاء املكان املخصص للسفارة،
حي�ث وضع طاق�م م�ن الفنيين كامريات
وأبواب حراسة إلكرتونية عىل مداخله.
وبحس�ب القن�اة ذاته�ا ،ف�إن قس�م
التخطي�ط يف بلدية الق�دس املحتلة ،صادق
على مخطط هن�ديس إلنش�اء مبنى خاص
بالس�فارة األمريكي�ة بالق�دس ،يش�تمل
عىل غرف محصن�ة ،وملجأ وج�دران أمنية
محيطة بها.
من جانبه قال رئيس قس�م التخطيط يف
بلدية القدس ،مئري ترجم�ان ،للقناة الثانية
إن «مهن�دس الس�فارات األمريكي�ة حرض
إىل القدس قبل أس�بوع للإرشاف عىل خطة
البناء».
وأض�اف« ،معايير البن�اء املعروض�ة
باملخط�ط الهن�ديس األمريك�ي للس�فارة،
مختلف�ة ع�ن تل�ك املعتم�دة يف إرسائي�ل،
املخطط يش�مل إنش�اء بناية قصرية؛ تجنبا
لهجوم بالطريان».

منع «أبرز معارض رويس» من خوض
انتخابات الرئاسة
بغداد  /المستقبل العراقي
صوتت اللجنة املركزية لالنتخابات يف روسيا لصالح
من�ع الزعي�م املع�ارض أليكسي نافالن�ي م�ن خوض
انتخاب�ات الرئاس�ة الع�ام القادم قائلة إن�ه غري مؤهل
بس�بب إدانة جنائي�ة س�ابقة .وقالت اللجن�ة إن إدانة
نافالن�ي ،ال�ذي حك�م عليه فيها بالس�جن م�ع إيقاف
التنفيذ والتي وصفها مرارا بأنها ذات دوافع سياس�ية،
تعني أنه ال يمكنه الرتش�ح يف انتخابات الرئاسة املقررة
يف آذار املقبل .وصوت  12من أعضاء اللجنة وعددهم 13
عض�وا لصالح منع نافالني من الرتش�ح .وامتنع عضو
واحد يف اللجنة عن التصويت مشيرا إىل تضارب محتمل
يف املصال�ح .وق�ال نافالني ،الذي أظهرت اس�تطالعات
ال�رأي أن م�ن الصعب عليه إلح�اق الهزيم�ة ببوتني يف
انتخاب�ات آذار ،إن�ه س�يطعن عىل ق�رار اللجن�ة ودعا
أنصاره إىل مقاطعة االنتخابات واملطالبة بإلغائها.
وقال يف تس�جيل فيديو نرش فور صدور القرار «كنا
عىل علم بأن من املمكن أن يحدث هذا ،لذا وضعنا خطة
دقيق�ة وواضحة» .وأضاف «نعلن مقاطعة االنتخابات.
العملي�ة الت�ي ج�رت دعوتن�ا للمش�اركة فيها ليس�ت
انتخابات حقيقية .سيش�ارك فيها بوتين مع عدد من
املرشحني الذين يختارهم بنفسه».
وتاب�ع أنه سيس�تغل مق�رات حملت�ه االنتخابية يف
أنح�اء روس�يا لدع�م املقاطع�ة ومراقب�ة اإلقب�ال عىل
التصوي�ت ي�وم  18آذار .وتظهر اس�تطالعات الرأي أن
الرئيس فالديمري بوتني يف طريقه للفوز بسهولة ليبقى
يف السلطة حتى عام .2024
وقب�ل أن تصوت اللجن�ة عىل قرارها طل�ب نافالني
السماح له باملش�اركة يف االنتخابات وألقى كلمة أثارت
غضب مسؤويل االنتخابات.

ورطة اعتقال األمراء :بن طالل اىل املستشفى ..وبن سلامن يتجه لعفو «مرشوط»
بغداد  /المستقبل العراقي
يبح�ث ويل العهد الس�عودي االمري محمد بن س�لمان
ع�ن حل ملعضلة اعتق�ال األمراء ورج�ال األعمال ووزراء
س�ابقني بعدما تده�ورت صحة البعض منه�م ،وتم نقل
الولي�د ب�ن طلال اىل املستش�فى للعالج بس�بب اإلرهاق
والضغط املتواصل.
ووقع�ت اعتق�االت جدي�دة خلال األس�بوع األخري،
ويعتقد أنها شملت أمراء من الصنف األول ،وقد يكون من
املعتقلني االمري خالد بن طالل ،وهو شقيق األمري املعروف
الولي�د بن طلال ،ولم يطل�ه االعتقال بتهمة الفس�اد بل
للتحقيق معه حول معلومات عن شقيقه االمري الوليد.
وتؤك�د مصادر مطلعة نقل االمير الوليد بن طالل اىل
املستش�فى خلال األس�بوع األخري لتلقي العالج بس�بب
اإلرهاق الذي يعاني منه للس�اعات الط�وال من التحقيق
والحرمان من النوم قبل إعادته مجددا اىل السجن الذهبي،
ريت�ز كارلتون .ويعد االمير الوليد بن طلال من األمراء
الذين يرفضون االعرتاف باالتهامات املوجهة لهم برسقة
أموال الش�عب وغسيل األموال ،ويطالب بمحاكمة علنية،
وحض�ور ش�هود من العالم م�ن رجال األعم�ال الدوليني
الذين اشرتكوا ،أو ما زالوا رشكاء له يف األعمال.
وفشل األمري محمد بن سلمان يف إقناع االمري الوليد بن

طالل باالعرتاف بما ينسب إليه ،ولكن االمري الوليد يظهر
بع�ض الليونة وهو التنازل عن جزء من ممتلكاته للوطن
بمربر حاجة الوطن ملس�اهمة أبناءه بعد تراجع عائدات
النفط وليس بتهمة الفساد املايل.
وفشل ويل العهد يف إقناع البنوك الغربية ،وبالخصوص
األمريكي�ة ،باالس�تحواذ عىل حس�ابات املعتقلني ومنهم
االمير الوليد رغم تقديم “تنازالت” م�ن طرف املعتقلني،
وقال�ت هذه البنوك أنه�ا تريد حضور املعنيين باألمر أو
انتقالهم اىل دولة ديمقراطية للتأكد من صحة التنازل عن
الحسابات لصالح الدولة السعودية.
وب�دأ ويل العهد يتخوف من احتم�ال وفاة األمراء ،فقد
ج�رى االف�راج عن متع�ب بن عب�د الله بعدم�ا تدهورت
صحته وليس كما يش�اع بعد تس�ديد مليار دوالر ،وهناك
أم�راء تم نقلهم اىل املستش�فى بس�بب اإلرهاق والضغط
مثل االمير الوليد بن طالل ،ويوج�د طاقم طبي متكامل
يف الفن�دق يراقب صحة املعتقلني ويقرر من ينقل للعناية
الخاص�ة يف مستش�فيات الرياض ومن يتلق�ى العالج يف
الفندق.
ويدور يف كواليس العارفني بامللكية الس�عودية أن ويل
العه�د طرح عفوا ملكيا على املعتقلني رشيطة تقديمهم
طلب العفو وتجديد البيعة للملك ولويل العهد واالنسحاب
من الحياة العامة.
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ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
Re-Tender announcement

Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲ /ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production
Service Contract for the Badra Contract Area, announces

ﺃﻋﻼﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﺘﻗﻭﻡ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ

Re-Tender # 0868/2017 - Purchase of imported diesel fuel for black start of Hitachi Gas
)Turbines at CPF (Tender
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in
implementation of similar projects and which are allowed, by the legislation of the
Republic of Iraq and/or by their country of registration, to perform works in the Republic
of Iraq may participate in the Tender.
In order to be eligible to participate in the Tender, the Bidders shall:
- submit audited financial statements for 2014, 2015 and 2016 that show sufficient
;assets to perform the supply
- accept the terms and conditions of the Contract and confirm their full capability to
;perform the complete Scope of Work
;- have an experience of performing similar work for the last 3 years in Iraq
- demonstrate evidence of at least three (3) ongoing and completed contracts for
supplying and storage of diesel fuel
- have availability of minimum 1 million liters of Diesel Fuel in strict compliance to
;technical requirements within Republic of Iraq
- comply with the technical requirements based on third party Certificate of Quality
;from a laboratory outside of Iraq
;- submit commercial proposal
;- provide or comply procurement execution Schedule
;- comply with Payment Terms
;- be able to store minimum 1000 m3 of diesel fuel within Republic of Iraq
Bids should conform to the requirements of the Tender Documentation. Bids received
will be evaluated by the Operator based on the minimal criteria’s listed above. The
Operator reserves the right to accept or reject any bid, and to annul the bidding process
and reject all bids, at any time prior to award of contract, without thereby incurring any
liability to the affected bidder or bidders or any obligations to inform the affected bidder
or bidders of the ground for the Operator’s action.
Companies interested in participating in above mentioned Tender may obtain full set of
Tender Documentation after submission of a written application (submitted on the
letterhead signed by an authorized person) and containing full name of company, mail
address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-mail address.
Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement
Department by email to
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. The Tender Documentation shall be sent
by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written
application as noted above.
Deadline for bids submissions for above mentioned Tender is January 11th, 2018, 4PM
(UTC/GMT+3:00) Baghdad time.
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department
وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق
القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 2017 \ 0868
ﺷﺭﺍء ﻭ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﺩ ﻟﺑﺩء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺗﻭﺭﺑﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻫﻳﺗﺎﺷﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺭﺍﻗﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﺟﻧﺑﻳﺔ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ
ﻟﻬﺎ ﺍﺩﺍء ﺍﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ /ﺍﻭ ﺑﻠﺩ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
-

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ
ﻋﻁﺎء ،ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.
ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭ ﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ  ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ  ،ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ  -ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ:ـ
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com
ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ  11ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ، 2018ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  4ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ .(3:00+
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ
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اعالن

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

م/نرش اعالن مزايدة رقم ( )2017/11/2و ( )2017/13/2و( )2017/15/2و ( )2017/17/2و ( )2017/19/2و ()2017/21/2
و (  )2017/2016/2/8و ( )2017/3/11و ( )17/5و ( )17/23لبيع عقارات واقعة يف منطقة املعقل مقاطعة /39كوت االفرنكي
تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها ( )49عقار واملبينة
ارقامه�ا واوصافه�ا ادناه وللم�رة الثانية بعدم تقدم راغ�ب من موظفي الدولة وفق�ا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة
 2013املعدل وخالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف يوم الخميس املصادف
 2018/1/11الس�اعة العارشة صباحا يف ش�عبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل شعبة
الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية ( مصورة
) ش�هادة الجنسية ( مصورة ) بطاقة الس�كن مصورة ودفع تأمينات بنسبة  %5خمسة باملائة من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق
المر الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن . %2
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

القطعة
1722/1
1735/1
1605/1
1607/1
1511/1
1508/1
1527/1
1595/1
1523/1
1539/1
1711/1
1712/1
1617/1
1709/1
1627/1
1727/1
1713/1
1679/1
1729/1
1597/1
1520/1
1604/1
1517/1
1514/1
1628/1

قطعة
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي

مساحة
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
300م2
200م2
300م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2

ت
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

القطعة
1623/1
1613/1
1731/1
1702/1
1789/1
1725/1
1629/1
1616/1
1619/1
1621/1
1601/1
1602/1
1652/1
1572/1
1531/1
3669/3
2856/3
3320/3
2037/3
3980/3
3522/3
29/19
295/8
99/8

قطعة
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
/37اراضي الميناء الخالية
/37اراضي الميناء الخالية
/37اراضي الميناء الخالية
/37اراضي الميناء الخالية
/37اراضي الميناء الخالية
/37اراضي الميناء الخالية
 40المعقل والميناء
 45المعقل الجنوبي
 45المعقل الجنوبي

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ  2014ﻭ  2015ﻭ  2016ﺗﺑﻳﻥ ﺍﺻﻭﻻ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.
ﻗﺑﻭﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ) (3ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ
ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺗﻭﺍﺟﺩ  3ﻋﻘﻭﺩ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ
ﺗﻭﻓﺭ) (1ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻟﺗﺭ ﻣﻥ ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺧﺗﺑﺭ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﺩﻭﻝ ﺗﻭﺭﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻪ
ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺯﻳﻥ  1000ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﻣﻥ ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

مساحة
200م2
200م2
200م2
198/66م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
300م2
145/75م2
143/48م2
143/68م2
186م2
143/68م2
143/68م2
300م2
300م2
253,5م2

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانئ العراق

اعادة اعالن

مناقصة استريادية
 2017/17م/د تجهيز عوازل كارتونية وورقية وقطنية ملعمل محوالت التوزيع والقدرة
(معلنة للمرة الثالثة )
تاريخ الغلق ( )2018/1/31
يسر ( وزارة الصناع�ة واملعادن/رشكة دي�اىل العامة) بدع�وة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم
عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية للمادة مع مالحظة ماياتي:
1على مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافي�ة االتصال (رشكة دياىل العامة ) وعربالربيد االلكرتوني (  )www.dialacompany.comوكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ -الكلفة التخمينية للمناقصة هي (  )127394دوالر ( مائة وسبعة وعرشون الف وثالثمائة واربعة وتسعون دوالر
فقط) واصل مخازن الرشكة
ب -مق�دار مبل�غ التامينات االولي�ة للمناقصة ه�و (  )3822دوالر (ثالثة االف وثمانمائة واثن�ان وعرشون دوالر
فقط) واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (  )100000دينار عراقي ( فقط مائة الف دينار الغريها) غري قابل للرد اال
يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات
د-على مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ( نم�اذج العطاء ) ويجب ان يتم
تعبئ�ة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن تقبل اي بدائل كما ويج�ب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات
املطلوبة
*مالحظ�ة  :تعف�ى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او وكيل تجاري مس�جل يف
العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
 2متطلبات التأهيل املطلوبة  ( :كما مبينة يف وثائق العطاء ) 3يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد –قرب تقاطع القدس ) واناخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف  2018/1/31وان العطاءات املتأخرة
س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ( مقر
رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ) يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم  2018/2/1ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة
رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.

عبد الرسول حممد عارف
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

إعالن
تعلن إدارة نادي الكوف�ة الريايض عن إجراء املزايدة
العلني�ة ملحالت املس�بح والن�ادي وذلك يوم الس�بت
املص�ادف  2017/12/30الس�اعة العارشة صباحا
يف مقر النادي
فقدان
فقدت من�ي الهوية املرقمة ( )12501والصادرة من
وزارة امل�وارد املائية بتاريخ ( )2017/5/1بأس�م (
ر.مهندسين  .أقدم ) ( عاصم كاظم جدوع ) .فعىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار .
فقدان
الص�ادرة م�ن الكلي�ة الرتبوي�ة املفتوح�ة  /مركز
دراس�ة النجف االرشف واملرقمة ( ) 19886بأس�م
( زينب محمد محس�ن محمد ) فعىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة اإلصدار .

محكمة األحوال الشخصية يف النارصية العدد :
/6410ش2017/
إىل املدعى عليها /سمريه يوسف
م/تبليغ بقرار حكم غيابي
بتاريخ  2017/12/12وبع�دد اضبارة /6410
ش 2017/اصدرت ه�ذه املحكمة حكما غيابيا
اقتىض تصديق واقعة الطالق قبل الدخول خارج
املحكم�ة وبالنظر ملجهولية محل إقامتك الوقت
الح�ارض حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي حيدر
محم�د طاهر عليه تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني
محليتين يوميتين بالحك�م املذك�ور أعلاه
وبإمكان�ك االعرتاض خالل مدة عرشة أيام تبدأ
من اليوم التايل لتاريخ نرش اإلعالن .
القايض
رافد مركز االعرجي
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احلمامي ناقش مع وفد جامعة دياىل اهم متطلبات واحتياجات اجلامعة الضرورية

مؤسسة الشهداء تكرم وزير النقل ملواقفه الداعمة للمؤسسة وعوائل الشهداء
المستقبل العراقي /عادل الالمي

كرمت مؤسس�ة الش�هداء وزير
النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمامي
وذلك تثمينا ملواقفه الداعمة لعمل
املؤسسة ولعوائل الشهداء.
وأشادت رئيس�ة املؤسسة بعمل
وزارة النقل مؤكدة ان «الحمامي
يبذل مساع حثيثة لخدمة عوائل
الش�هداء مم�ا دفعن�ا اىل تثمني
هذا الدور النبيل وتقديم الش�كر
والعرف�ان متمنين ان يدوم هذا
العط�اء خدمة للدم�اء إلزاكيات
التي سالت ألجل تراب الوطن.
ب�دوره ،ق�ال الحمام�ي «انن�ا
مهم�ا فعلنا س�نبقى مقرصين
تج�اه عوائ�ل الش�هداء الذي�ن
عبدوا طريق الحرية قبل سقوط
الطاغي�ة واس�تمر س�يل ال�دم
والتضحي�ة حت�ى اخ�ر مع�ارك
النرص عىل داع�ش فمهما فعلنا
نبقى مقرصين».
واك�د ان «وزارة النق�ل تب�دي
اهتمام�ا ً كبيرا بذوي الش�هداء
وذل�ك ع�ن طري�ق اعطائه�م
االمتي�ازات يف التعيين وكذل�ك
نقاط إضافية عن�د توزيع قطع
األرايض التي دأبت الوزارة خالل
األش�هر املاضي�ة على توزيعها
ملنتسبي الوزارة».
وكان وزي�ر النق�ل ق�د أعل�ن يف
وق�ت س�ابق ع�ن  ،تخصي�ص
٪٢ م�ن أرب�اح رشكات رشكات
التش�غيل املشترك املتعاقدة مع
الوزارة لدعم صندوق مؤسس�ة

الشهداء.
وبني الحمامي ان «هذه الخطوة

بتوجيه من املدير العام لشركة نفط ذي قار

البدء بالتشغيل التجريبي حلقل صبه النفطي

تعتبر اول اس�تجابة حكومي�ة
لطل�ب املؤسس�ة بتفعيل احكام

الفقرة الثامنة من املادة العارشة
من قانون رقم  ٢لسنة .»٢٠١٦

واض�اف ان «ال�وزارة س�تقوم
بتخصي�ص ٪٢ م�ن أرب�اح

حمافظ البرصة يوجه بتشكيل جملس تنسيقي ريايض أعىل للنهوض باحلركة الشبابية
البصرة  /المستقبل العراقي

املحلية املش�اركة س�يتم تش�كيل منتخب
للبصرة تمهي�دا لدخول�ه يف املس�ابقات
املحلية والخارجية.
وبالعودة إىل املجلس التنس�يقي الريايض،
أوضح الس�عد ،بأن املجلس س�يلتئم خالل
االسبوع القادم يف اجتماع موسع يحرضه
العديد من الش�خصيات الرياضية من أجل
وضع خط�ة للنش�اطات الش�بابية للعام
الق�ادم ،وم�ن املؤم�ل أن يص�در املجلس
توصياته بإقامة األسبوع الريايض البرصي
وال�ذي هو بمثابة «أوملبي�اد مصغر» حيث
سيش�ارك يف فعاليات�ه العديد م�ن الفرق
املحلي�ة والخليجي�ة إضاف�ة إىل ف�رق من
محافظة خوزستان االيرانية.

م�ن أجل عودة ال�روح للرياض�ة البرصية
من جديد ،وجه محافظ البرصة أسعد عبد
األمري العيدان�ي ،الجه�ات ذات العالقة إىل
تشكيل مجلس تنسيقي ريايض أعىل مهمته
النهوض بالحركة الش�بابية والرياضية يف
املحافظة بمختلف فعالياتها».
ج�اء ذل�ك على لس�ان مع�اون املحاف�ظ
للش�ؤون االقتصادي�ة ودوائ�ر الش�باب
والرياضة مهند عبد الرحيم الس�عد ،مبينا
إن ق�ادم األي�ام سيش�هد انطلاق بطولة
كأس محاف�ظ البصرة لك�رة الق�دم بعد
توق�ف دام ثالثة عقود ،وم�ن خالل الفرق

المستقبل العراقي  /كاظم العبيدي
اعلنت رشكة نفط ذي قار  ،عن مبارشتها بعمليات التش�غيل التجريبي
لحق�ل صبه النفطي جنوب النارصية وس�يتم تش�غيله نهائيا يف االيام
القليلة القادمة بجهود عراقية .
وقال الناطق االعالمي للرشكة كريم الجنديل يف ترصيح لـ « املس�تقبل
العراقي « :بتوجيه مبارش من املدير العام لرشكة نفط ذي قار عيل وارد
تم�ت  ،املبارشة بعمليات فتح النفط الخ�ام من مجموعة ابار يف حقل
صبه النفطي وادخاله اىل
مجمع االبار  Manifoldوتم ادخال النفط الخام اىل ضفة العزل االوىل.
و اض�اف ” بجهود كوادرن�ا تم تذليل الكثري من الصعوبات واملش�اكل
وقطع النضوحات من قبل فرق الصيانة بالرسعة املمكنة لغرض ادخال
النفط ملراحل العزل االربعة حيث تمت العمليات بنجاح عىل ان يس�تمر
اكمال باقي االعمال.
منوها اىل انه س�يتم افتتاح الحقل وتش�غيله رسميا ليبدأ بإنتاج النفط
بحف�ل افتت�اح يحضره وزير النف�ط جبار اللعيب�ي يف االي�ام القليلة
املقبلة.
و حق�ل صبه النفطي نفذته رشكة املش�اريع النفطية بالجهد الوطني
لصالح رشكة نفط ذي قار لتاتي عمليات تش�غيله بالتعاون مع رشكة
نفط البرصة .

الرافدين يعلن رصف رواتب موظفي
الرتبية بالدفع االلكرتوين

التعاق�دات بصيغ�ة التش�غيل
املشترك مع الشركات األجنبية

مبشاركة أكثر من « »20دولة إسالمية وعربية

حمافظ واسط يوجه باقامة مهرجان سعيد بن جبري «رض» القرآين مطلع شهر آذار املقبل
المستقبل العراقي /الغانم
أعلن محافظ واس�ط محمود عب�د الرضا مال طالل عن
استعداد الحكومة املحلية التام الجراء فعاليات مهرجان
التابعي س�عيد بن جبري ( رض) القرآني الدويل السنوي
السادس وانطالقه مطلع شهر آذار املقبل وبالتعاون مع
العتبات املقدسة واتحاد الروابط والتجمعات القرانية يف

العراق ورابطة القرآنيني يف واسط وجامعة واسط.
وقال مدي�ر إعالم املحافظة ماجد حمي�د العتابي  ،إن»
الس�يد املحافظ وج�ه أن يكون موع�د تنظيم مهرجان
التابعي س�عيد ب�ن جبري ( رض ) بص�ورة مختلفة عن
األعوام املاضية ،إذ سيش�هد مختلف الفعاليات القرآنية
يف عموم أقضية ونواحي املحافظة،وبمش�اركة واسعة
م�ن كبار القراء يمثل�ون ( ) 20دولة إسلامية وعربية

باإلضافة إىل القراء العراقيين من مختلف املحافظات»
.وأض�اف العتاب�ي إن « املحاف�ظ أوعز بتش�كيل لجنة
مرشف�ة علي�ا للمهرجان برئاس�ته و لج�ان تحضريية
فرعية للتهيئة واالستعداد للتنظيمه،فيما أبدى سيادته
كل الحرص عىل مسالة توفري مستلزمات وسبل إنجاح
هذا املهرجان الدويل الكبري وبما يليق بمكانته اإلسالمية
املرموقة.

صحة الكرخ تعلن افتتاح وحدة تفتيت احلصى يف مستشفى املحمودية العام
بغداد /المستقبل العراقي
افتتح مدير عام دائ�رة صحة بغداد الكرخ
جاس�ب لطي�ف الحجامي ،وح�دة تفتيت
الحصى يف مستش�فى املحمودي�ة الع�ام
بحض�ور النائ�ب االول ملحاف�ظ بغ�داد و
قائممقامي�ة قض�اء املحمودي�ة و مدي�ر
املستش�فى و ش�يوخ و وجه�اء املنطق�ة
م�ن اجل تقديم افض�ل الخدمات الطبية و
الصحية للمواطنني و تقليل الزخم الحاصل
بني مؤسس�ات الك�رخ».و بين الحجامي

خلال حض�وره االفتتاحية بحس�ب بيان
للدائ�رة تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«الوح�دة مجه�زة باحدث اجه�زة تفتيت
الحصى الطبي�ة املتط�ورة ومجه�زة من
املن�اىشء العاملي�ة و ذات مواصفات عاملية
و التي بدورها ستقوم باستقبال املواطنني
ب�دل الذه�اب اىل املستش�فيات االخ�رى
و قط�ع مس�افات كبيرة من اج�ل تلقي
العالج».و اض�اف الحجام�ي ان « الوحدة
جه�زت بملاك طبي و صح�ي و تمرييض
كف�وء و م�درب يف ال�دول املتقدمة و تقوم

الوح�دة بتقديم الخدمات للمراجعني طيلة
اي�ام االس�بوع مشيرا ان ه�ذا الجهاز له
اهمي�ة كبيرة لكونه االول م�ن نوعه الذي
ت�م تنصيبه يف مستش�فى املحمودية العام
حي�ث يعمل بتقنية عالي�ة لتفتيت الحىص
ضم�ن املس�الك البولي�ة وال�ذي يب�دأ من
الكىل والحال�ب وينتهي اىل اس�فل الحالب
دون الحاج�ة اىل اج�راء عملي�ات جراحية
معق�دة ويعترب ه�ذا الجهاز م�ن األجهزة
الطبي�ة املتقدم�ة الخاص�ة بتفتيت حىص
(الكلية,الحالب,املثان�ة البولية)وال تحتاج

إجراء عملية تفتيت الحىص عىل هذا الجهاز
إىل أي تداخ�ل جراحي او ناظوري حيث تم
تنصيبه من قبل رشكة  storzeالسويرسية
«.واوضح ان «عمل الجهاز يعمل باملوجات
الصادم�ة خارج الجس�م و يت�م من خالل
تحديد موقع الحصوة داخل الكىل أو املثانة
بدق�ة متناهية من خالل جهاز األش�عة او
جهاز يعمل بموجات فوق الصوتية ثم يتم
انتق�ال املعلوم�ة إىل الحاس�وب بعدها يتم
إص�دار موج�ات تصادمية م�ن الجهاز إىل
الحصوة من خارج الجسم ليتم تفتيتها.

الت�ي تعمل يف االرصف�ة البحرية
التابع�ة لل�وزارة ،مشيرا اىل ان
هذه الخطوة ستنفذ اعتبارا من
.« ١/١/٢٠١٨
ولف�ت اىل ان «ه�ذه النس�بة
تؤخ�ذ م�ن الشركات األجنبي�ة
املتعاق�دة مع ال�وزارة  ،موضحا ً
ان «تقدي�م الدع�م ملؤسس�ة
الش�هداء مس�ؤولية إنس�انية
ووطنية وعرفانا ً بالجميل لذوي
الش�هداء الذي ذهب�ت ارواحهم
فداء الوطن».
من جهة اخرى التقى وزير النقل
وفدا م�ن جامعة دياىل برئاس�ة
رئي�س جامع�ة دي�اىل والنائ�ب
رع�د امل�اس» .وق�ال الحمام�ي
ان�ه «تم مناقش�ة ع�دة امور يف
االجتماع مع وفد الجامعة تتمثل
يف مش�اكل ومعوق�ات النقل بني
بغ�داد وبعقوب�ة والت�ي تواجه
طلبته�ا» .واوع�ز الحمام�ي:
بتوفير  5حافلات تعم�ل على
طري�ق بغ�داد  -بعقوب�ة و5
حافلات طابقين تعم�ل داخل
حرم جامعة دياىل ،وان ذلك يأتي
للتخفيف عىل معان�اة املواطنني
والطلب�ة عىل هذا الطريق وكذلك
تس�هيل التنق�ل داخ�ل املراف�ق
االساس�ية يف الجامع�ة» .وبين
انه «تم االتفاق مع جامعة دياىل
الع�داد مرتس�مات ودراس�ات
النش�اء مطار دي�اىل املحيل وذلك
باالعتم�اد عىل خربات والطاقات
العراقية التي تساهم يف اي منجز
يتحقق يخدم ابناء املحافظة.

التجارة :كميات الشلب املسوقة
من الفالحني واملزارعني
جتاوزت « »70الف طن
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب
يف وزارة التج�ارة ان الكمي�ات الش�لب
املسوقة من الفالحني واملزارعني يف املراكز
التسويقية تجاوزت ( )70الف طن».
واضاف مدي�ر عام الرشك�ة هيثم جميل
الخش�ايل يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «املراك�ز التس�ويقية يف
املحافظ�ات الش�لبية واصل�ت عملي�ة
اس�تالم محص�ول الش�لب م�ن الفالحني
واملزارعين وبوتيرة عالي�ة حي�ث بلغت
الكميات املسوقة من الفالحني واملزارعني
( )٧٠،٤٨٠ط�ن توزع�ت على املواق�ع
الشلبية والتي تتصدرها محافظة النجف
االرشف بكمي�ة بلغ�ت ( )٥١٨٩٣ط�ن
ش�لب بانواعه وتاتي محافظ�ة الديوانية
باملرتب�ة الثانية حيث س�وقت ()١٣٢٤٨
ط�ن ثم بابل ثالثا والتي س�وقت ()٤٩٣٢
طن واخريا السماوة حيث بلغت الكميات
املسوقة ( )٤٦١طن».
وبني ان «الكميات املس�وقة من محصول
الش�لب العنبر تصاعدت وبوتيرة عالية
قياس�يا بالس�نوات املاضي�ة حي�ث بل�غ
اجمايل ماتم تس�ويقة من الش�لب العنرب
( )١٥،٤٤٩طن فيما بلغت كميات ش�لب
الياس�مني املس�وقة ( )٥٤٨٠٧ط�ن ام�ا
شلب الفرات والعباسية فقد بلغت الكمية
( )٢٢٤طن».
ويف س�ياق اخراش�ار الخش�ايل اىل ان
«مجرشة الحلة الحكومية تواصل عملية
تصنيع الش�لب املس�وق للموس�م الحايل
 2017واملح�ول م�ن بن�زات رز الحلة اىل
املجرشة الحكومية لتصنيعه وتحويله اىل
رز محيل ياس�مني لدعم مفردات البطاقة
التموينية».
الفت�ا اىل ان الطاقة االنتاجي�ة الفعلية يف
مجرش�ة الحلة الحكومية تصل من (- 5
 )4طن يف الساعة حيث بلغت الكمية التي
تم تصنيعها يف املجرشة  672طن.

االعامر اهلنديس حتصل عىل درع اإلبداع كأفضل جهة استشارية مرشفة ببابل
المستقبل العراقي  /حامد عبد النبي كاظم

بغداد /المستقبل العراقي
أعلن مرصف الرافدين ،عن رصف رواتب موظفي دوائر وزارة الرتبية عن طريق
أدوات الدفع االلكرتوني».وذكر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة منه  ،ان�ه «تم رصف روات�ب وزارة الرتبي�ة  -املديرية العامة
للش�ؤون املالي�ة ومديرية تربي�ة الديوانية ومديرية الرتبي�ة يف البرصة ومديرية
تربية الرصافة االوىل ومديرية تربية كركوك ومستلزمات تربية نينوى».وأضاف،
أن «توزيع الرواتب تم بعد وصول الصكوك الخاصة بهم ّعن طريق دوائرهم.

أعلنت دائرة االعمار الهنديس احدى تشكيالت
وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة عن
«حصولها عىل درع االبداع والتمييز كأفضل
جه�ه استش�ارية مرشف�ة على املش�اريع
أالستثمارية يف محافظة بابل».وقالت مديرة
ع�ام دائ�رة االعم�ار الهنديس وكال�ة أحالم
سعيد جواد يف حديث لـ»املستقبل العراقي»،
ان «الدائ�رة حصل�ت بمناس�بة افتتاح مقر
هيئة اس�تثمار بابل الجديد وبحضور رئيس
مجل�س محافظ�ة باب�ل رعد حم�زة علون
وأعض�اء مجلس املحافظة وعدد من أعضاء
مجل�س النواب ونائب املحافظ االول وس�ام
الش�عالن عىل درع أألب�داع والتمييز كأفضل

جه�ة استش�ارية مرشف�ة على املش�اريع
االس�تثمارية يف محافظ�ة بابل».وأضاف�ت

مدي�رة ع�ام الدائ�رة أن «ه�ذا التكري�م هو
دلي�ل عىل الخبرة والكف�اءة الت�ي تمتلكها

كوادرنا الهندس�ية والفنية سوا ًء يف االرشاف
الهنديس او تنفيذ التصاميم للمشاريع التي
ت�وكل الين�ا م�ن خلال العق�ود املربمه بني
دائرتنا وبقية املؤسس�ات الحكومية االخرى
والتي تدخ�ل ضمن الج�ودة الدولية وضمن
املواصف�ات العاملية».مشيرة اىل أن «الدائرة
حصلت عىل ش�هادة الج�ودة الدولية ضمن
املواصفات العاملي�ة( )2015 : 9001 ISOيف
مج�ال تقديم التصاميم من خلال تعاقدها
م�ع رشك�ة ( )TQCSIاالسترالية املانح�ة
للش�هادة الدولي�ة ك�ي تتمكن م�ن تحقيق
سياس�ة وأه�داف الج�ودة للدائ�رة ومل�ا له
م�ن التأثير االيجابي عىل ج�ودة التصاميم
وفاعلية تش�غيلها واالداء العايل عىل كس�ب
ثق�ة ورض�ا زبائنها مع االلتزام بالتحسين
املس�تمر لج�ودة تصاميمه�ا مما ي�ؤدي اىل

تحقيق النجاح واالزده�ار للدائرة باالضافة
اىل زي�ادة قدرتها التنافس�ية م�ع الرشكات
االخرى».فيم�ا أك�د رئي�س غرف�ة عمليات
مشاريع أستثمار بابل يف محافظة بابل هيثم
حاتم حامد ان «كوادرنا الفنية والهندس�ية
أثبت�ت كفائتها ونجاحها يف كافة املش�اريع
الت�ي قامت الدائرة بالتعاقد لغرض االرشاف
الهنديس عليها يف محافظة بابل .
مبينا ان «الدائرة تقوم حاليا بعملية االرشاف
الهن�ديس بعدد م�ن املش�اريع اس�تثمارية
لصال�ح هيئة اس�تثمار باب�ل وهي مرشوع
أرض باب�ل الس�كني ومحط�ة وق�ود النيل
ومرشوع معرض السيارات ومرشوع أنشاء
عم�ارة تجاري�ة ومشروع تش�ييد موق�ف
س�يارات متعدد الطوابق ومشروع محطة
ابقار جبلة.
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اعالنات

العدد ( )1583االربعاء  27كانون االول 2017

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب
(رشكة عامة)
جلنة بيع واجيار اموال الدولة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
يف البرصة

اعالن

تعل�ن رشك�ة مصايف الجن�وب (رشكة عامة) ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية لبي�ع الفقرات
املدرجة تفاصيلها وتاميناتها ادناه يف تمام الساعة ( )9من صباح يوم (االثنني) املصادف
 2018/2/5فعىل الراغبني االشتراك باملزايدة العلنية الحضور باملكان والزمان املحددين
مستصحبني معهم مبالغ التامينات املدرجة ادناه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
نرش االعالن والداللية وعىل املشرتك باملزايدة جلب نسخة مصورة من هوية االحوال املدنية
او البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن وان ترفع املواد خالل ( )15خمسة عرش يوما من
تاريخ االحال�ة القطعية وخالف ذلك يتحمل غرامة قدرها ( )25,000خمس�ة وعرشون
الف دينار من تاريخ االحالة عن كل يوم تأخري.
اوال  :اعالن للمرة الثانية
ت
1
2
3

فقرات المواد المعلنة
مواد مخزنية فائضة راكدة
مواد احتياطية معادة واجهزة
اثاث مع عدد ولوازم اخرى

التامينات
3,000,000
6,500,000
2,000,000

ثانيا  :اعالن للمرة االوىل بعد اعادة التثمني
ت
1
2
3
4
5
6

فقرات المواد المعلنة
مواد مخزنية فائضة راكدة
مواد مخزنية فائضة راكدة
مواد مخزنية فائضة راكدة
مواد مخزنية فائضة راكدة
مواد احتياطية معادة واجهزة
اثاث مع عدد ولوازم اخرى

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن

التامينات
7,750,000
8,500,000
8,100,000
7,300,000
5,000,000
2,000,000

ت
1
2
3
4
5

نوع الملك
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت

مساحته
15م2
15م2
15م2
15م2
15م2

العدد473 :
التاريخ2017 /12 /26 :

القيمة التقديرية
500000
750000
350000
350000
500000

مدة االيجار
ثالثة سنوات
ثالثة سنوات
ثالثة سنوات
ثالثة سنوات
ثالثة سنوات
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

محكم�ة األح�وال الش�خصية يف النارصي�ة الع�دد /5275 :
ش2017/
إىل املدعى عليها /معصومة غالم عيل
م/تبليغ بقرار حكم غيابي
بتاري�خ  2017/11/20وبع�دد اضب�ارة /5275ش2017/
اصدرت ه�ذه املحكمة حكما غيابيا اقتضى الحكم بتصديق
الطلاق الواقع خارج املحكمة بني املدعي مجيد حس�ن مجيد
واملدع�ى عليها معصومة غلام عيل وبالنظ�ر ملجهولية محل
إقامت�ك الوق�ت الحارض حس�ب رشح املبل�غ القضائي حيدر
صال�ح حم�دان علي�ه تق�رر تبليغ�ك بصحيفتين محليتني
يوميتني بالحكم املذكور أعاله وبإمكانك االعرتاض خالل مدة
عرشة أيام تبدأ من اليوم التايل لتاريخ نرش اإلعالن .
القايض انمار عبد العزيز محمد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد /321 :بحث2017/
التاريخ 2017/12/25 :
اىل املدعى عليه  /صدام فليح محسن
اقام�ت املدعي�ة احالم عواد لفت�ة عليك الدع�وى املقامة امام
هذه املحكمة تطالبك بالتفريق للهجر وتحميلك كافة الرسوم
واملصاري�ف وملجهولية محل س�كناك تق�رر تبليغك بموضوع
الدع�وى وموع�د البحث االجتماع�ي املواف�ق 2017/12/31
الساعة العارشة اعالنا بصحيفتني يوميتني رسميتني استنادا
للم�ادة  1/21م�ن قان�ون املرافع�ات املدني�ة ويف حال�ة عدم
حضورك او ارس�ال وكيل عنك س�يجري البح�ث بحقك غيابيا
وعلنا
القايض عيسم عيل الجبوري

اعالن مناقصات

تعل�ن املديري�ة العامة إلنتاج الطاق�ة الكهربائية يف البرصة احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء
عن اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن
الحصول عليها من مقر املديرية العامة قس�م الش�ؤون التجاري�ة الكائن يف محافظة البرصة
 /تقاطع الطويس�ة فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رسمية
والراغبني باملش�اركة تقديم عطائهم حسب الوثائق القياس�ية ويوضع العطاء يف ظرف واحد
مخت�وم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشك�ة والعنوان الكامل مع ذكرالربيد
االلكرتون�ي على ان تكتب محتوي�ات كل وان يكون العط�اء مطبوع وليس كتاب�ة يد ويكون
ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان ص�ادر من مرصف عراقي
معتم�د بمبلغ قدره ( )32.400.000اثنان وثالث�ون مليون واربعمائة الف دينار عراقي عىل
ان تستكمل اىل ( )%5عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط
ولن يتم اس�تالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و
عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول واطا العطاءات.
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت

رقم المناقصة

1

26/2017

المواد

اسم
المحطة

تاريخ الغلق

المبلغ التخميني

 1.057.500.000مليار وسبعة
تجهيز
وخمسون مليون وخمسمائة
750
الف دينار للمنشأ المحلي
شط البصرة 8/1/2018
برميل من
1.080.000.000مليار وثمانون
مادة مانع
مليون دينار للمنشأ االنكليزي

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابه املهندسين فرع النجف
باس�م (عيل طالب محمود ) فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة اإلصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /1855:ب2017/
التاريخ 2017/12/26 :
اعالن
اىل /املدعى عليه  /رعد اكرم جبوري حنا الشيخ
اقام املدعي مسلم مطري خلف الدعوى البدائية املرقمة /1855
ب 2017/ض�دك يطل�ب فيها والزام�ك باعادة ب�دل البيع من
حصت�ك بالعقار  495القادرية وايق�اع الحجز االحتياطي عىل
س�هامك التي ألت اليك ارثا من مورثك جبوري حنا الش�يخ يف
العق�ارات  12/91و  16/91و  17/91و  18/91الك�زارة و
 1/2الكزارة و  1/2311و 2391مقام عيل يف البرصة وتصديق
الحجز االحتياطي وتحميلك كافة الرس�وم واملصاريف واتعاب
املحاماة وملجهولية مح�ل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا يف صحيفتين محليتين يوميتين للحض�ور يف موع�د
املرافع�ة املصادف ي�وم  2018/1/10ويف حالة عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك قانوان فسوف تجري املرافعة بحقك
غيابا وعلنا
القايض
محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي الخصيب
العدد /1324:ش2017/
التاريخ 2017/12/25 :
اىل  /املدعى عليها  :نورس جاسم محمد
اص�درت ه�ذه املحكمة بموج�ب اضب�ارة الدعوى
املرقمة اعاله بتاري�خ  2017/12/18حكما غيابيا
بحق�ك يقضي برد دع�وى املدعي زياد خلف رس�ن
باملطالب�ة باس�قاط حضانت�ك للقارصي�ن مه�دي
ونرج�س وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح
مركز رشطة حمدان وتايي�د املجلس البلدي لقضاء
اب�ي الخصي�ب عليه تق�رر تبليغك بواس�طة النرش
بصحيفتين محليتين يوميتني ولك ح�ق االعرتاض
والتميي�ز على ق�رار الحك�م املذك�ور ضم�ن املدة
القانونية بعكس�ه سوف يكتسب قرار الحكم درجة
البتات
القايض
وسام عبد الحسن عيل

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل
الرقم 17143
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ / 23
 2017 / 11لتسجيل العقار  15 1572 / 13بزيبز –
م الفضة  -باسم ورثته عبود ساجر رسحان مجددا
باعتب�اره حائ�زا له بصف�ة املالك للم�دة القانونية
ولغرض تش�بيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة
 1971قررن�ا اعالن هذا الطلب فعلى كل من يدعي
بوج�ود عالق�ة او حق�وق معين�ة عىل ه�ذا العقار
تقديم عائدية م�ن بيانات اىل هذه خالل مدة ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك
الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا
م�ن اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات
حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض .
نسخة منه :
 – 1وزارة املالية  /االمالك .
 – 2امان�ة بغ�داد  /يرج�ى تعيين ممثلا عنك�م
واعالمن�ا باس�مه وااليع�از اليه الحض�ور يف الوقت
املحدد اعاله.
 – 3مديرية االوقاف .
 – 4لوحة االعالن .
محمد يحيى كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة 1 /

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 4962س2017 / 3
اعالن
اىل املدعى عليه  /عوف عبد الرحمن اسماعيل
بن�اء على الدع�وى املرقم�ة اعلاه واملقام�ة امام
ه�ذه املحكمة من قبل املدعية  /بس�مة طالب عبد
الكريم ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ  ،لذا قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا
يف صحيفتين محليتني يوميتين بالحضور اىل هذه
املحكم�ة صب�اح ي�وم  2018 / 1 / 7وعن�د ع�دم
الحضور او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�تقوم
املحكمة باملرافعة غيابيا وعلنا وحسب االصول .
القايض
عيل عبد الكريم خريبط

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل
الرقم 17144
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 23
 2017 / 11 /لتس�جيل العق�ار15 538 / 17بزيبز
– م الفض�ة  -باس�م ورثت�ه عبود س�اجر رسحان
 صديق�ة صربي جاس�م مج�ددا باعتب�اره حائزاله بصف�ة املالك للم�دة القانونية ولغرض تش�بيت
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون
التسجيل العقاري رقم  43لسنة  1971قررنا اعالن
ه�ذا الطلب فعلى كل من يدع�ي بوج�ود عالقة او
حق�وق معين�ة عىل ه�ذا العقار تقدي�م عائدية من
بيان�ات اىل ه�ذه خالل مدة ثالثني يوم�ا اعتبارا من
الي�وم الت�ايل لنرش هذا االعلان وكذل�ك الحضور يف
موقع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم
الت�ايل النتهاء مدة هذا االعلان وذلك الثبات حقوقه
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور
لهذا الغرض .
نسخة منه :
 – 1وزارة املالية  /االمالك .
 – 2امان�ة بغ�داد  /يرج�ى تعيين ممثلا عنك�م
واعالمن�ا باس�مه وااليع�از اليه الحض�ور يف الوقت
املحدد اعاله.
 – 3مديرية االوقاف .
 – 4لوحة االعالن .
محمد يحيى كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة 1 /

فقدان هوية
فق�دت مني هوي�ة املوظفني بأس�م املوظف (جليل
عي�دان محمد) الص�ادرة من رئاس�ة جامعة بغداد
كلي�ة الهندس�ة فعىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
فقدان
فقد من�ي الوصل املرق�م  ٢٤٣٨٥١يف ٢٠١٦/٨/١٤
الصادر من رشكة توزي�ع املنتجات النفطيه  /فرع
دياىل بمبلغ (  )٢٠٠٠٠٠٠مليونا دينار باسم الوكيل
عباس محمد عباس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5702 :ش2017/2
التاريخ 2017/12/25
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /نصري ذياب راشد
اقام�ت املدعية (هبة جمعة رش�يد) الدعوى بالعدد
/5702ش 2017/2امام هذه املحكمة وموضوعها
تفري�ق للهج�ر وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار حي امليالد /
النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغك بخص�وص الدعوى
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد
املرافع�ة القادم املواف�ق يوم  2018/1/9الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال
من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني

مبلغ التندر

اعالن
جديد

300.000
ثالثمائة الف
دينار

املهندس
حتسني زكي سالـم
املدير العام وكالة

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب/وكالة

بن�اء عىل م�ا جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان  /االمالك املرقم ( 2422يف
 )2017/12/24تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن
تأجري االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها ()5
ملك استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لسنة  .2013فعىل
من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري
اللجن�ة وخالل مدة  30يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا
معه تأمينات قانونية ال تقل عن  % 25من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة
خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها
يف مق�ر مديرية بلدية امليمونة ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش
واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
رقمها
335
271
جزء من 190
جزء من 190
272
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فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة من نقابه املهندسين
فرع النجف باسم ( محمد عبد االمري يوسف يعقوب
) فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد بال
اىل  /املفقود  /مظفر عيل مصلح
م  /اعالن فقدان وحجر عىل مفقود
طالب حجة الحج�ر والقيمومة والده ( عيل مصلح
صجم )
املطلوب الحجر علي�ه  /واعالن فقدانه (مظفر عيل
مصلح)
بن�اءا على الطل�ب املق�دم من قب�ل طال�ب الحجر
والقيمومة املدعو (عيل مصلح صجم) والتي تطلب
االعلان ع�ن فق�دان املدع�و (مظفر علي مصلح)
والذي فق�د بتاري�خ  2014/6/7وال تعرف عنه اي
خرب يدل عن حياته او مماته تقرر تبليغك بواسطة
صحيفتني محليتني ويف حالة عدم حضورك اواعالم
هذه املحكمة عن حياتك خالل عرشة ايام من تاريخ
النرش س�يتم اعلان فقدانك والحج�ر عليك ونصب
املدعو(عيل مصل�ح صجم) قيما عليك الدارة اموالك
وفق قانون رعاية القارصين رقم  78لسنة 1980
مالحظة
عىل من يملك اي معلومات عىل املفقود اعاله يرجى
ابالغ هذه املحكمة
القايض
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /2535ب 2017/
اىل املدعى عليه  /قاسم جابر محمد
أق�ام املدعي عيل حسين س�وادي الدع�وى املرقمة
أعاله والت�ي يطلب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم
بالزام�ك بتس�ديد مبل�غ وص�ل االمان�ة امل�ؤرخ يف
 2013/2/13والبال�غ اربع�ة عشر ملي�ون دينار
عراقي وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ وإش�عار مرك�ز رشط�ة الرش�اد بالع�دد
 21258يف 2017/12/17علي�ه تقرر تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتني رس�ميتني للحضور امام هذة
املحكمة صب�اح يوم 2018/1/4الس�اعة تاس�عة
صباحا ويف حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق القانون
القايض
عمار حسن عبد عيل
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد  /5 /مجدد 2017/
التاريخ 2017/12/25 /
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا
بن�اءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلس�ل (170
ب�راق) البالغ مس�احته (63,63م )2اىل جابر ناجي
محسن بموجب قرار تثبيت العائدية صادره بالعدد
/5مجدد 2017/وتاريخ  2017/12/24والصادرة
من رئاس�ة لجن�ة تثبيت امللكية يف النج�ف لذا نعلن
هذا الق�رار فعىل م�ن لديه اعرتاض على مضمونه
الطع�ن ب�ه تمييزا ل�دى محكمة اس�تئناف منطقة
النج�ف االتحادي�ة بصفته�ا التمييزية خلال مدة
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن
وعن�د انتهاء املده وعدم ورود اش�عار لتقديم طعن
ستبارش مديرية التس�جيل العقاري يف النجف وفقا
لقرار تثبيت العائدية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف
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الرواية وتعرية التفكري اإلرهايب
هيثم حسين
اإلرهابي؟ ه�ل ذاك الذي ّ
ينفذ
َمن هو
ّ
جرائم القتل فقط أم هو الذي يشجّ عه
ّ
ويصف�ق لجريمت�ه؟ هل
ويهت�ف ل�ه
يكتس�ي اإلرهاب حلّة دمويّ�ة دائما؟ً
أليس هناك إرهاب ناعم مكتس بأردية
وش�عارات برّاق�ة تزع�م حماية هذه
الفئة أو تلك؟
ّ
ومفكرين
أسئلة ال تني تشغل روائيّين
يحاول�ون جاهدين البحث عن إجابات
لها ،وتقريبها من الواقع المعيش من
خلال النبش ف�ي خباياه ،واإلش�ارة
ّ
الترهل فيه ،والس�عي إلى
إلى مواطن
طي
إظهارها واإلحاطة بها كي ال تبقى ّ
التعتي�م ،ما قد يجعلها ب�ؤرة لفجائع
محتملة..عالج الفرنسي بونوا ديتيرتر
ف�ي روايت�ه “الصبي�ة والس�يجارة”
موض�وع اإلرهاب المتغلغل في البنية
االجتماعية بطريقة تبدو أقرب للبراءة
والس�ذاجة ،يرس�م مالم�ح مجتم�ع

يحمل بذور الدم�ار الذاتي في مختلف
التفاصيل الت�ي يتوهم أنها تقوده إلى
مس�تقبل مش�رق ،يق�ع تح�ت إغواء
الخداع والتضليل ،يتعامى عن المنطق
والتعق�ل ،ينس�اق للتجهيل ويفس�ح

المجال من غير وع�ي أو دراية للغرق
ف�ي لعب�ة قل�ب الحقائ�ق ،والتالعب
بالعقول والعواطف.
ص�وّر ديتيرت�ر كيفية صناع�ة أجيال
تجهل دربه�ا ،وكيفي�ة إيهامها بأنها

تمضي في تغيي�ر العالم نحو األفضل
في حين أنها تفقد براءتها وجمالياتها
وخصوصيته�ا واس�تقالليتها ،ولفت
في عمله إل�ى أن مض�ا ّر التلوث الذي
ق�د يتس�بب ب�ه دخ�ان س�يجارة لن
تك�ون أكبر خطرا ً م�ن مخاطر تلويث
عقول األطفال وتس�ميم مس�تقبلهم
والمتاج�رة بطفولته�م بتعريضه�م
للك�ذب وتقديمه�م م�ادة للخ�داع
واالبت�زاز ،بحي�ث يتب�دى الخط�ر
المضخ�م أقل بكثير م�ن ذاك المحدق
المغرق المدمر للمجتمع بش�كل عام.
أث�ار ديتيرتر في عمله أس�ئلة متعلّقة
باإلرهاب ،وكش�ف أزم�ات اجتماعية
متفاقم�ة ،منها مثالً تطني�ش العنف
والقت�ل والتحري�ض علي�ه ،والزع�م
بحماية األطفال من دخان الس�جائر،
وكيف ّ
أن األمور ال تستوي باالنتقائيّة
ّ
في التربية ومزاعم الترقي والتحضر،
ّ
وأن المجتم�ع الواع�ي يهت� ّم بمجمل
التفاصي�ل ،وال يب�رّر القتل أو يحرّض

كل ما قلته للمحلل النفيس

العالـم ...إىل أين؟

عن «سلسلة اإلبداع العربي» التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب،
صدر ديوان «كل ما قلته للمحلل النفس�ي» ،للش�اعر والمترجم المغربي
محم�ود عبد الغن�ي ،وهو يض ّم قصي�دة واحدة في مئ�ة صفحة .تمزج
القصي�دة -الديوان بين أش�كال ع ّدة :البوح ،المونول�وغ ،الحوار الذاتي،
التأمل الفلس�في ،استدعاء شعراء عرب وأجانب وفالسفة ومسرحيين.
ّ
يتوتر ش�كلها ومضمونه�ا ،متخذا ً اللغة المناس�بة لكل
قصي�دة واحدة
ّ
توت�ر ،ولكل معنى أو اس�ترجاع ،ما يجعل منها متع� ّددة اللغة ومتلونة
بتعبي�رات ع ّدة ،وبأفكار يش�عر بها القارئ أحيانا ً أنه�ا داهمته مداهمة
الض�وء للظلمة..يفت�رض الصوت داخل القصيدة أن�ه يتحدث إلى محلّل
نفس�ي يجلس أمامه ،الش�يء الذي تطلّب منه كفاءة لغوية وتصويرية
تبلغ مداها حين يشعر الصوت أن المحلّل غير مقتنع بما يقول ،أو يتوقف
ليبحث عن تفس�ير لش�يء يتكرّر دائماً .فيعود الصوت من جديد ليبوح،
وليستدعي كل أصوات األرض ،وكل المشاعر والذكريات واالستبطانات
التي يمكن أن ُتساعد المحلل والصوت الذي يتلقى العالج.

ص�در عن دار الس�اقي في لبنان كتاب (العال�م ..الى اين؟) لنعوم
تشومسكي ب256صفحة ..يناقش الكتاب آراء تشومسكي حول
قضاي�ا العولم�ة االقتصادي�ة والسياس�ات الدولية م�ن «الحرب
عل�ى اإلره�اب» ،وصع�ود الليبرالية الجدي�دة ،وأزم�ة الالجئين،
والتصدعات في االتحاد األوروبي ،ورئاسة دونالد ترامب وتاريخ
العالق�ات الخارجي�ة األمريكية إل�ى الخطر المحدق باإلنس�انية
بسبب أزمة المناخ .كما يشرح اإلمكانيات التي يراها لبناء حركة
ّ
تواجهها..إنه مدخل س�هل وموجز
تغيي�ر جذري والتحديات التي
ألف�كار تشومس�كي ع�ن الرأس�مالية واإلمبراطوريّ�ة والتغيير
االجتماع�ي .وهو صوت التفاؤل في هذه األوقات الصعبة .نعوم
ّ
ومفكر أميركي .نشر كتبا ً ومقاالت
تشومسكي:أستاذ لس�انيات
رائدة عن السياس�ات العالمية والتاري�خ واللغويات .صدر له عن
دار الساقي «السلطان الخطير :السياسة الخارجية األميركية في
الشرق األوسط» مع الباحث جيلبير األشقر..

مقتنيات إرث
علي�ه ،بالموازاة مع�ه محافظته على
ّ
ح�ق األطفال ف�ي بيئة س�ليمة ،ومن
دون تعريضه�م ّ
ألي أذى نفس�ي أو
جس�دي.ال يخف�ى ّ
أن حدي�ث األدب
ّ
يظل دائرا ً في فلك التجاذب
واإلره�اب
والمقارب�ة والتحلي�ل ،وال س�يما أنّ
الحدي�ث ع�ن اإلره�اب يحض�ر ف�ي
مختل�ف الس�ياقات ،وب�ات اإلره�اب
واجهة للترويع تارة ،وشعارا ً للتضليل
عند المتاجرين بالشعارات والساعين
إل�ى تأثي�م المختلفي�ن عنه�م أو
ّ
لتوجهاتهم وسياس�اتهم
المعارضين
وممارس�اتهم تارة أخرى ،كما يكون
ّ
االتهام باإلرهاب مدخالً لإلدانة ،ومن
ّ
لشن حرب تبدأ كالمية ،قبل
ث ّم التهيئة
أن يت ّم تصعيدها لتغدو دمويّة..وربّما
يمكن للرواية القيام بدور ما ،ولو كان
اإلرهابي،
صغيراً ،في تعري�ة التفكير
ّ
االجتماعي
وكشف الغطاء عن النفاق
ّ
الذي يسعى إلى التغطية على الجرائم
ّ
بحق مختلف أبنائه.
الحقيقيّة

قصاصة نقدية عىل طاولة الشاعر العراقي ميمون صالح

أحمد المالكي

يطاردك ظلَّه البارد
ُ
تحرق نفسك بجحيم الغياب..
وانت
إذا كان من العبث أن نولد ومن العبث
ان نموت كما هي فلسفة تعدد البعث
والعب�ث النهائ�ي عند البع�ض  ،واذا
كان س�وء الغربة ف�ي الوجود أو في
الال وجود فهو بال شك يقف التساؤل
عل�ى المحدد الذي يدور على الش�يء
المحت�وم الذي يمكننا م�ن خالله أن
نح�س بمعنى العالم وم�ا يحمله من
عمق.
فهذا النص رغم قصر البناء التسلسلي
فيه إال أنه

النزع األخير
وأنا في
ِ
ُ
قالت ما تريد مني
ُ
قلت بال ترد ٍد
َ
أضع وجهكِ القمري
أُري ُد أن
ذهبي
إطار
في
ٍ
ٍ
وجيدكِ يغطي المرايا
كالزئبق المختفي
ِ
َ
البصر
اجتياز
خلف
ِ
ِ
ُ
وأحتفظ بشفتيكِ عالقتين
بقبل ِة الحيا ِة
ُ
الموت
نعاس
لحين ما يسقطها
ِ
ً
التابوت…
مصلوبة على
ِ
يدي نعشا ً
ْ
قالت خذ ّ
وجفني كفنا ً يدفن العشقَ
ّ
ُ
زواحف النسيان…
كيال تأكل ُه
ُ
لون
غادرت لوني من غير ٍ
حينما تيقنتُ
أن قصيدتي انتهت
من دون وجهكِ
ُ
َ
حقائب التساؤالت
تحمل
أهكذا إرثي يستقر
صندوق
قعر
في
ٍ
ِ
بدون مقتنيات…

عمار عزيز

فلسفة العمق واملعنى..

يقفز باألختزال والتبس�يط عبر جدار
التأوي�ل ،فه�و أيضا ً يعك�س حقيقة
مغاي�رة غير لغ�ة العدم..الع�دم الذي
تحدثن�ا عنه وعبر لغ�ة الفراق .يعزز
الشاعر من خالل هذا االختزال قناعة
التأويل والدالالت عبر مفاتيح مدخل
النص .فيجعل ماهية البحث مطاردة.
.وطريدة غائبة
يط�اردك ظلَّ�ه ،حي�ن يوضع س�ؤال
بهذا النحو م�ن البالغة النصية فأنت
بلا ش�ك أم�ام تأدي�ة مجازي�ة ذات
رؤى تتحرك فيهاأيديولوجية الصور
دون تحدي�د ش�كل المتص�ور (ظ�ل
ب�ار ) الحقيقة تكمن ف�ي النظرتين،
نظ�رة الخ�روج من الصم�ت  ،وحث

عبدالزهرة خالد

الغياب عل�ى مزاولة معرف�ة ماكان،
وهذا يكمن في تجلي الش�طر األول.
..يط�اردك ظلَّ�ه.. .ثم ينتقل الش�اعر
ب�كل أدوات األخت�زال وعب�ر تمنهج
تش�كيلي آخ�ر ،حين يرس�م ظل من
اللا وعي  ،الالوعي ال�ذي حل بالظل
نفس�ه .بارد هو الش�كل الذي ينبعث
من�ه الش�عور بالوح�دة المنكوب�ة
على نفس�ها أو المنطوية على حجة
السكون وأدلة ما كان..لطالما اغرته
نفس�ه في تصفح الرماد وبعد سعير
الواقع ،يتجسد للشاعر جحيم يطفو
على س�طح التجربة س�واء كان عبر
التجربة المأساوية أو عبر الذي يجيء
بعدنا ،يروي قصة األقدار.

أمري الشهادة

ُ
منذ بضع غيوم
وهو يتبرع بدمه لألرض
ليشفى عودها المريض
ذاك الجبل صاحب العيون ُ
الحمر
إغتالت شموخه السيول السود
َ
ص ّيرت من النهر ضفة
ُتغني بلسان النواحة
ٌ
مجنون بقرآن الله وحروفه
ُ
قصص األنبياء نهبت العادة
فأخذ يغمس لغته
بنعش الوا ِد والذكريات
ُ
يصنع منها لكمة قاضية
بصدر حليفه  ..الجائع
بطريقها لفرعون زمانه
تتالقفها أفواه السماسرة
و يزينها القوادون بالضحك األصفر
لتكون بهلوانا ً
يرقص معصوب الصوت
على شفاه الحاشية
لكنه ظل قابضا ً بالماجستير
الخرج بها من دواويين النهار
ّ
أطرها بالعفة و قلبه
سلك الطريق المُ كتظ متنكرا
يستعين بصقيع الفجر
وعباءة غليظة
أستعارها من نافذة العشوائيات
بعدما خاطب الخيط االبيض
بقوله  ......تنحى عن الشمس
وإال دعوت ربي تحت ُقبة ( العباس ) ع

إعادة انتاج التاريخ إبداعيا قد يغفل هوية االبتكار والتميز

في الزمن القديم كان الراوي يسرد حكاياته
على جمه�ور المس�تمعين وبالقرب منهم
نار مش�تعلة ..ف�إذا لم تعجبه�م الحكايات
ألق�وا بالراوي في الن�ار ..حكاية قديمة قد
تكون مختلفة ضمن الحكايات واألساطير،
والخرافات الش�عبية التي توارثتها األجيال
اإلنسانية وصارت إرثا ً لها تحمل خصائصها
ف�ي محيط الزمان والمكان ال�ذي أنتج تلك
الموروثات.
لكن الحكاية تكشف عن عمقها التاريخي..
فقد عرف اإلنسان البدائي الحكاية ..وصار
م�ا يعرف ب�األدب الش�فاهي ،ال�ذي يردده
الناس بش�كل مش�اعي ،وقد عرف التاريخ
العرب�ي العدي�د من ه�ذه الحكاي�ات ..التي
عب�رت ع�ن أح�زان وأف�راح وهم�وم ذلك
اإلنس�ان عب�ر حق�ب تاريخي�ة متعاقبة..
مواويي�ل من الف�رح المغتصب من ش�قاء
ال ينته�ي ..إذن فالفن�ون ركزت على تاريخ
إنساني خاص ،وكتاب التاريخ قدموا رؤية
عام�ة ش�ملت عالقة اإلنس�ان بالمكان في
زمن محدد ،ووضح الف�رق منذ البداية بين
الراوي والمؤرخ ،وق�د عرفنا الجبرتي ،ابن
إياس ،ومن بعدهما عب�د الرحمن الرافعي،
كم�ا عرفن�ا العدي�د م�ن الروائيي�ن الذي�ن
استلهموا التاريخ في أعمالهم الروائية.
كشف د .رفعت الس�عيد في كتابه “كتابات
ف�ي التاري�خ” ع�ن الف�رق بي�ن الم�ؤرخ
واألدي�ب ..فاألول ينق�ل التاري�خ بحيادية
كامل�ة وأمانة تقتض�ي من�ه أال يحذف أية
أحداث أو يهمش شخصيات وال يلقي عليها
الضوء ويس�تبعد رؤيته الخاصة أو مزاجه
الشخصي حتى يتس�نى رواية التاريخ كما
حدث ،أما األديب فربما يس�تلهم ش�خصية
م�ا أثرت ف�ي حقبة تاريخي�ة ،لكنه يضيف

أو يغي�ر من األح�داث وطبيعة الش�خصية
نفس�ها بم�ا يتلاءم وعمل�ه األدب�ي ،لذلك
فالم�ؤرخ يدرك التاري�خ إدراكا ً كامالً بينما
يظ�ل المبدع إدراكه للتاري�خ ناقصاً ..حيث
مس�افة اإلب�داع ش�رط النتمائه�ا ،يبدعه
س�واء كان رواية أو قصة أو مس�رحية إلى
اإلبداع ذاته.
“محفوظ” والرواية التاريخية
كتب الروائي الكبير نجيب محفوظ ثالثيته :
عبث األقدار ،كفاح طيبة ،رادوبيس ،استهلم
فيه�ا التاري�خ الفرعوني ليجس�د البطولة
وقوة اإلنسان في مواجهة الظلم كإسقاط
مباشر على واقع االحتالل اإلنجليزي لمصر
قب�ل ثورة يوليو ..لكن الكات�ب الكبير أدرك
أن التاريخ القريب ..أو المعطيات الحاضرة
حي�ث اللحظ�ة التاريخي�ة ف�ي س�ياقها
االجتماعي هي األج�در بالتناول ..وذلك ما
فعله ف�ي ثالثيته الخالدة “بي�ن القصرين”
و”قصر الشوق” و”السكرية”.
لكن :كيف نس�تدل م�ن خالل أعم�ال أدبية
تس�تمد مادتها م�ن التاريخ عل�ى الحقيقة
التاريخية؟
لقد قدم العديد م�ن الكتاب معالجات أدبية
لش�خوص تاريخية  ..في مس�رحية ألفريد
فرج “الزير س�الم” ..كي�ف يمكن أن تعرف
حقيق�ة الزي�ر س�الم؟ تس�اؤالت عديدة..
عن هذه الش�خصية التي تش�ابهت إلى حد
كبير مع ش�خصية أوزوريس ف�ي التاريخ
المصري القديم ..حكايته تتشابه مع حكاية
أوزوريس وما فعله به أخوه “ست” ..حتى
حادث�ة القت�ل والن�واح ،وتقطي�ع الجثة..
وتط�واف إيزيس لجمع أشلائه من جديد،
إذن فالمب�دع يدرك األش�ياء عل�ي نحو كما
يراه�ا ويحس�ها ف�ي الحقيق�ة الحياتي�ة

والمعرفي�ة لدي�ه ..حيث يقل�ب في منظور
تاريخ�ي وينتق�د م�ا يري�د ،وربم�ا يحور،
ويس�تبدل كما أش�رنا من قبل بهدف إثبات
أن م�ا فعله هو إبداع خال�ص ..ليظل النص
األدب�ي مفت�وح ال�دالالت ..منكش�فا ً على
تأويل ال ينتهي ،وتظ�ل الحقيقة التاريخية
غائب�ة  ..وهن�ا يق�ول د.جاب�ر عصف�ور :
القول بأن التراث تجربة تاريخية في حاجة
إليض�اح أكثر حتى ال يس�اء فه�م المعنى ،
وإذا كانت بعض مكون�ات الحاضر تنطوي
بش�كل أو بآخ�ر علي عناصر ذل�ك الماضي
البعيد فإنه من غي�ر المعقول أبدا ،وهذا ما
أعني�ه أن تك�ون مكونات واقعنا ليس�ت إال
انعكاس�ا ً كامالً لما كان علي�ه ماضينا بكل
طبيعته وبكامل صورته.
إعادة إنتاج القديم
إن د .جاب�ر عصف�ور يضي�ىء المش�هد
المعاص�ر بجميع جوانبه ،فالمبدع ال يبتكر
رموزا ً جدي�دة تضاف إلي الرم�ز الموروث
حي�ث يب�دو الن�ص األدب�ي المعاص�ر ف�ي
استلهامه للتاريخ ،وكأنه يعيد إنتاج الرموز
القديمة غير منتبه لحيوية االبتكار والخلق
لرم�وز جدي�دة ..تش�كل بدوره�ا أصالتها
وتأثيره�ا في وجدان المتلقي وتحقق أيضا
الهدف التوظيفي الذي يرمي إليه الكاتب.
فالكتاب�ة المعاصرة التي تس�تلهم التاريخ
مازالت تكتب ب�ذات الطريقة التي كتب بها
جورجي زي�دان روايات�ه التاريخية ..حيث
وض�ع العم�ل األدبي ف�ي مرتب�ة أدنى من
“التاري�خ” وانعدام التوازن ل�م يفد االثنين
مع�ا ً ؛ حيث تلك المنطق�ة المتأرجحة ..فال
ص�ارت الرواية معني�ة بإنج�از عناصرها
الجمالي�ة ..وال ق�دم التاري�خ بأمان�ة تلزم
الق�ارئ بوج�وب تصدي�ق األح�داث ..لذلك

جرت العادة ل�دي القارئ أن يضع الروايات
التاريخي�ة في مرتبة أقل م�ن كتب التاريخ
؛ حي�ث يت�م تحميلها العديد م�ن المبالغات
الصوفي�ة ،والوعظ واإلرش�اد المباش�ر ..
وه�ذا ال يقبل�ه الق�ارئ إذن فاألمر كله في
إطار المتخيل واإلدراك الناقص للتاريخ.
وق�د عب�ر د .يوس�ف إدريس ع�ن رأيه في
رواي�ة “الزيني ب�ركات” لجم�ال الغيطاني
حين قال“ :أن�ا أفضل رواية “الرفاعي” عن
“الزيني ب�ركات” ألن جمال الغيطاني ليس
ابن إياس”.
بين زيدان والغيطاني
ف�ي إطار ذلك أين الح�دود الفاصلة بين ما
هو تاريخي ،وما هو أدبي؟
لق�د حاول جورج�ي زي�دان إدراك التاريخ
ب�األدب ،وح�اول جم�ال الغيطان�ي أيض�ا
إدراك التاريخ باألدب ،لكنها مسافة التطور

آللي�ات الكتاب�ة الروائية وتحديث أس�اليب
ال�رد هي التي حققت لجم�ال الغيطاني في
روايته التي استلهمها من التاريخ المصري
اإلسالمي ..قدرا ً من الفنية العالية ،وإحكام
البنية الروائية.
ف�ي رأي للناقد الراحل فاروق عبد القادر إن
تاريخنا المعاصر أهم مش�روعاتنا الروائية
لذلك فهو يتوقف عند خمس�ة مش�روعات
روائي�ة عربية ي�ري أنها األم خالل العش�ر
س�نوات األخي�رة ..م�ن “خماس�ية” مدن
الملح للسعودي عبد الرحمن منيف ،رباعية
“مدارات الش�رق” للس�وري نبيل سليمان،
ثالثية المص�ري جميل عطي�ة إبراهيم عن
ثورة يوليو ،رباعية الخسوف لليبي إبراهيم
الكوني ..وثالثية التحوالت للسوري خيري
الذهبي.
ويص�ف “عبد الق�ادر” هذه األعم�ال بأنها

تتناول فت�رة تاريخية قريبة حيث ال يفضل
اس�تخدام تعبي�ر “الرواي�ة التاريخية” في
وصف ه�ذه األعم�ال حيث يعني ذل�ك أنها
تتن�اول فت�رة انتهت ويق�ول إنه�ا تتناول
التاريخ الذي ش�كلت نتائ�ج أحداثه واقعنا،
وال ت�زال القوي التي صنعت�ه حية ومؤثرة
وفاعل�ة ف�ي واقعن�ا الراه�ن ..وتنوع�ت
األعمال الخمس�ة في رصد فترات تاريخية
في س�وريا ،ومصر ،وليبيا ،والس�عودية..
وقد كان�ت ه�ذه األعمال موضوع�ا ً لبحث
طرح�ه الناقد في مؤتمر عق�د في المغرب
وض�م العديد م�ن النق�اد والروائيين حيث
كان�ت الورقة الرئيس�ية للمؤتمر “التجربة
اإلبداعية الجديدة في الوطن العربي” ..فقد
الح�ظ فاروق عب�د القادر أن ه�ذه األعمال
هي المفتاح الحقيق�ي لكتابة رواية عربية
عن واقع معاص�ر ألن كاتبها عايش أحداث
ومجري�ات األمور فيها ،كم�ا تفهم طبيعة
اللحظ�ات الحاضرة ،والس�ياق االجتماعي
فيه�ا ..وحرك�ة اإلنس�ان وعالقات�ه داخل
حي�ز مكان�ي وزمان�ي ..لذل�ك تبتع�د هذه
الروايات عن المتخي�ل والمختلق ،وتقترب
م�ن الواقع�ي ،والحقيق�ي ،حي�ث ل�م يعد
الن�ص األدبي مكش�وفا ً وعاريا ً من الصحة
ف�ي رص�ده التاريخ�ي ،لذلك فاالس�تيعاب
الكام�ل للمرحلة التاريخي�ة يحقق للروائي
إدراكا ً تاريخيا ً غير منقوص ،ويضيف أيضا
شخصيات جديدة وهذا ما جسده لنا الروائي
الكبير نجي�ب محفوظ حيث قدم أحمد عبد
الجواد ،زيطة صان�ع العاهات وغيرها من
الشخصيات التي أصبحت رموزا ً جديدة لدي
الق�ارئ وحملت معها القدرة على تش�كيل
وجدان�ه وأثرت حياته لم�ا فيها من تقارب
إنساني وتاريخي أيضاً.
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الـمؤلف الـمسرحي الـهامشي زرواق يف حوار لـ «

»:

فازت مرسحيتي «زيارة السادات االستسالمية إىل القدس» وطنيا ..وحصلت هبا عربيا عىل الـمرتبة األوىل
حاوره /الكاتب الصحفي جـمال بوزيان
ّ
يظ�ل ّ
الفنان َيخدم وطن�ه ولو بحرف ...ضيف
فن�ان ل�ه رصي�د كبير ً
تأليف�ا وتمثيلاً
الي�وم ّ
ً
وإخراجا؛ له اهتمامات كثرية بعالَم الـمَرسح؛
ش�ارَك ب�أدوار يف أفلام س�ينمائيّة ش�هرية
ّ
هاو للـمَرسح
خرج أحـمد راشدي ...فنان ٍ
للـمُ ِ
مُ ـب�دع على ركحه؛ َيع�رف أرسار الـخش�بة؛
الـجمهور؛ ّ
َيعرف رسور ُ
عن
فنان هادئ؛ بعيد ِ
ّ
األض�واء؛ لَم ُيكرَّم حتى اآلن رغم إنجازاته! هو
م� َن الوجوه الّتي َتس�عى إىل تنش�يط الحركة
ّ
الـثقافيّة وطنيًّا؛ وم َن الّذين َيس�عون إىل عمل
ُ
ّ
�ي متكامل َيحمي ُه ِويّ�ة األمّة الـحضاريّة؛
فن ّ
له زوارق َتمخر عجاج البحر الـمتالطم َ
وتكرس
ُك ّل األمواج العاتياتَ ...يجتهد رْ
عب أبي الفنون
َ
لتقديم رسالة نبيلة تليق بهذا اللّون من األلوان
الثقافيّة الّتي ال َتزال َتخ ُدم ُ
ّ
األمَّة.
رحّ �ب ب�ي يف مس�كنه ِبمس�يف ال ّدوح�ة
الـمُ بارَكة ّ
التابعة لوالية املسيلة.
َت رُ
نُش� الي�وم «املس�تقبل العراق�ي» الـج�زء
األَوّل م�ن ح�واري ّ
حف�ي م�ع الـمُ ؤلِّ�ف
الص
ّ
ُ
س�ألته
الـهاش�مي زرواق؛ الّذي
َرسح�ي؛
الـم
ّ
ّ
ُ
ّ
الجزائري؛ وس�ألته عن
عن إنجازات الـمَرسح
ُ
وعن
خدمة الـمَسرح
ّ
العربي لقضاي�ا األمَّة؛ ِ
ّ
ّ
َرسحي؛ وع�ن الـجمعيّات الثقافيّة؛
النقد الـم
ّ
ُ
ُ
وسألته أسئلة أخرى ...قراءة ماتعة نافعة.
ِّ
الـمرسح�ي
املس�تقبل العراق�ي :الـمؤل�ف
ّ
الـهاش�مي زرواق؛ مرح ًب�ا َ
ب�ك رْ
عْب� منبر
ّ
«املستقبل العراقي».
اً
ج -نزلت�م اً
س�هل ،مرح ًبا ُ
بكم
أهًل� ،وحللت�م
أستاذ جـمال ،زيارة ميمونة وإقامة طيبة.
الـهـاش�ـمي
املس�تقبل العراق�ي :مَ�ن ه�و
ّ
زرواق؟
ج -الـهاش�مي زرواق ،م�ن موالي�د  1954م
بلدية مسيف ،دائرة الخبانة ،والية الـمسيلة.
ُ
ب�دأت العمل يف مهنة
مدير متوس�طة متقاعد،
ُ
تخرجت من
الرتبي�ة والتعلي�م ع�ام  1976م،
معهد تكوين األساتذة ببوزريعة بالعاصمة.
در ُ
َس�ت مرحل�ة التعلي�م االبتدائي يف س� ِّيدي
عقبة والية بسكرة ،ويف بلدية عني الريش دائرة
بوسعادة ،ويف بلدية بن رسور ببوسعادة والية
الـمدية آن�ذاك« ،كل هذا االنتقال كان بس�بب
انتق�ال أخ�ي الـمجاه�د والـمُ عَّي�نَّ عىل رأس
القسمات للبلديات السّ ابقة».
بخصوص مرحلة التعليم املتوس�ط ،شاركتُ
ع�ام  1968م يف مس�ابقة الدخ�ول للمعه�د
اإلسالمي ببوسعادة ،حيث در ُ
َست أثناء التعليم
ُ
عملت يف الـمَعهد
املتوس�ط والتعليم الثان�وي،
نفس�ه مس�اع ًدا تربويًّ�ا ،يف املوس�م 1974
ُ
شاركت يف مسابقة أساتذة التعليم
م 1975/م

املتوس�ط ،بعد التخرج ُع ِّي ُ
نت يف متوس�طة مي
زي�ادة بالـمس�يلة كأس�تاذ يف األدب العرب�ي
ُ
انتقل�ت
موس�م  1976م 1977/م ،بعده�ا
إىل بلدي�ة مس�يف لإلرشاف عىل الف�رع امللحق
للتعليم املتوس�ط كأس�تاذ مكلف إىل  1984م،
ُع ِّي ُ
نت يف منصب مراقب عام إىل  1995م.
قص َ
تك مع الفن؟ّ
املستقبل العراقي :ما ّ
ج -كان�ت يل رغب�ة يف التمثيل أثن�اء طفولتي،
تحققت عن�د نجاحي يف املس�ابقة للدخول إىل
املعهد اإلسلامي ببوس�عادة ،كان ذلك عىل يد
ُ
تعلم�ت منهم الكثري
أس�اتذة مرصيين ،حيث
يف ه�ذا املج�ال ،كنا نحي�ي املناس�بات الدينية
والوطني�ة ،كن�ت أُ ِّ
مث�ل األدوار الرئيس�ة يف
ُ
ش�اركت فيها طيلة س�نوات
املرسحيات التي
الدراس�ة م�ن  1968م إىل  1975م وه�ي
«مرسحية برئ الكاهنة» للكاتب محمد واضح،
ومرسحي�ة عم�ر ب�ن الخط�اب ،ومرسحي�ة
الـحسْي�نْ بن ّ
مقتل ُ
عيل ،ومرسحية إمرباطور
سيكوس�يكا ،وع�دة «سكاتش�ات» فكاهي�ة
وتربوية.
ُ
اكتسبت خربة يف التمثيل واإلخراج،
ومن هنا
كن�ت أق�وم بإخ�راج بع�ض املرسحي�ات
و»السكاتش�ات» الفكاهي�ة ،منه�ا عرائ�س
القاراق�وز عىل مس�توي البلدية خلال العطل
الصيفي�ة مع أصدقائ�ي الطلب�ة ،كانت تقدم

أول دور قمت به
كان دور امرأة،
ملكة األوراس «بئر
الكاهنة» كان صعبًا
جدًا لمتناقضاته
لجمه�ور البلدية ،تعالج عدة قضايا اجتماعية
وديني�ة واقتصادي�ة منها عيل س�بيل املثال ال
الحصر «الث�ورة الزراعي�ة ،فض�ل الوالديْ�ن،
الح�ث على االجته�اد يف تحصي�ل ال ِعل�م ،كما
ُ
قدم�ت بعض النش�اطات عن طري�ق عرائس
«القارقوز».
املستقبل العراقيْ :
َ
درست الـمَرسح أ َ ْم هي
هل
َ
استفدتها عىل الرّكح؟
خربات

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد5421 /
التاريخ2017/5/31 :
نرش اعالن
ق�دم املس�تدعية (مريم محم�ود حس�ن) طلب اىل
ه�ذه املحكم�ة تطلب في�ه اصدار حج�ر وقيمومة
لزوجه�ا املفقود (مهدي صال�ح محمد) والذي فقد
بتاري�خ  2014/10/19علي�ه واس�تنادا لقان�ون
رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه بصحيفتني
محليتين لغ�رض التثبت من حياة املفق�ود  ....مع
التقدير
القايض
مثنى احمد مصطفى
فقدان
فق�دت من�ي ش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وهوية
االح�وال املدنية وجواز الس�فر الص�ادرة من دائرة
الجنس�ية والج�وازات يف النج�ف االرشف باس�م (
اش�واق عباس محمد القايض ) عىل من يعثر عليها
تس�ليمها اىل جهة االص�دار او االتص�ال عىل الرقم
التايل ()07822844165

ج -ال ،لَ�م أدرس الـمَرسح ،بل هي ما تعلمته
أي�ام الدراس�ة باملعه�د اإلسلامي ،ومن خالل
النشاطات املكثفة التي نقوم بها طول السنة،
ونظ�را لحبي للتمثيل كنت اس�تفيد من كل ما
يقدمه األس�اتذة ،وبعد الدراس�ة كن�ت مول ًعا
بمطالعة الكتب ذات االختصاص.
هل َت ُ
املستقبل العراقيْ :
ذكر أَوّل دور ّ
فن ّي ُق َ
مت
به؟
ج -أول دور قم�ت ب�ه يا أس�تاذي ال تصدق إذ
ُ
قل�ت لك أنه كان دور امرأة يف تاريخ الفتوحات
اإلسلامية ،وكان ذل�ك دور الكاهن�ة ملك�ة
األوراس للكات�ب محم�د واضح بعن�وان «برئ
الكاهن�ة» حي�ث كان ال�دور صعبا ج�دا نظرا
حاربة،
مل�ا به من متناقض�ات فهي َملِك�ة ،ومُ ِ
وزوج�ة ،وأُمٌّ  ،وش�دة مقاومتها لإلسلام عن
طريق السحر والش�عوذة ،وكان دور يستغرق
أكثر من ساعة عىل خشبة الـمَرسح.
كن�ت يف ريع�ان ش�بابي منخرط�ا يف ِفرق�ة
الـمَسرح باملعه�د ،كن�ت خج�وال ج�دا ،ولَم
أُكلَّ�ف ب�أي دور ،حي�ث كنت متفرج�ا عىل ما
يق�وم به زمالئ�ي املمثلون واملمثلات الكثريو
العدد ،ولَم يجد األس�تاذ من يق�وم بهذا الدور،
حيث جرب الكثريين منهم من الجنسني ،ومن
حفظت أنا الدور ،وكنت أُ ِّ
ُ
مثله
خالل التدريبات
يف الش�ارع ،يف البي�ت أقوم بحركات�ه ،وعرفتُ
املطل�وب من ه�ذا ال�دور ...وأثن�اء التدريبات
ُ
رفع�ت اصبعي بعد غضب األس�تاذ من ممثلة

فقدان
فق�دت وصوالت االمانة الص�ادرة من مديرية بلدية
الرميثة وحس�ب كت�اب مكتب التحقي�ق القضائي
يف قض�اء الرميثة املرق�م  23497يف 2017/12/24
واملدرجة تفاصيلها ادناه :
ت

االسماء

رقم الوصل

تاريخه

المبلغ

العائدية

1

مناف
نجم
عبد

1629398

2017/8/22

180000

مديرية
بلدية
الرميثة

2

قاسم
حمد
رحم

450909

2016/8/17

157000

مديرية
بلدية
الرميثة

3

علي
سعد
شويطر

1629829

480000

480000

مديرية
بلدية
الرميثة

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل مصدرها
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة املوظ�ف الصادرة م�ن وزارة
الكهرب�اء الرشك�ة العامة لتوزيع كهرب�اء الجنوب
باس�م ( سلام ديوان جبارة ) عىل م�ن يعثر عليها
تسليمها إىل جهة اإلصدار
فقدان
فقدت مني شهادة تكييل العائدة للسيارة املرقمة (
 /P 13865النجف االرشف ) مالكها ( عاصم كامل
مس�لم ) الصادرة م�ن الرشكة العام�ة للمنتوجات
النفطي�ة على م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها إىل جهة
اإلصدار

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة ( ) 438064
ذي الع�دد (  ) 224الصادرة من متوس�طة الوهابي
املختلطة يف  2013/3/12املعنونة إىل ديوان الوقف
الشيعي باسم ( عيل حسني عبد زيد ) عىل من يعثر
عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

فقدان
فقد مني الوصل الصادر من بلدية النجف ذات الرقم
(  )1123504يف  2015/4/26باسم املواطن ( فؤاد
باقر محم�د ) عىل من يعثر عليه تس�ليمه إىل جهة
اإلصدار

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من نقابة املهندسين
العراقيين ف�رع النجف رق�م االنتس�اب ( )82278
باس�م ( خضري عباس محمد تق�ي ) عىل من يعثر
عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من نقابة املهندسين
العراقيين ف�رع النج�ف باس�م ( ذو الفق�ار حيدر
هاش�م الحكيم ) على من يعثر عليها تس�ليمها إىل
جهة اإلصدار

الدور ،أش�ار إيلّ األس�تاذ بغضب :م�اذا تريد؟
قل�ت يف خج�ل :أنا أُ ِّ
مثل ال�دور ،ضحك وضحك
ُ
وتصببت َعرقا ،وقال األس�تاذ:
مَ�ن يف القاع�ة
أن�ت!؟ ُ
قلت :أجل .ق�ال :والله ،عال ي�ا أوالد...
َ
تع�ال ،اعطوه الدور ،قل�ت :ال حاجة يل به ،أنا
حفظته ،زاد ذلك استغرابه.
الـج ّد ،وبدأ الجميع يف التمثيل ،وأديت
هنا بدأ ِ
إتقان ،بتعابيره وحركاته مط ِّب ًقا
الدور ب�كل
ٍ
أوام�ر ومالحظ�ات األس�تاذ ،وعن�د االنته�اء
اهت�زتِ القاعة بالتصفي�ق والتهليل والتكبري،
وضمني األستاذ ،وشكرني.
ُ
ومثلت الـمرسحية عدة مرات يف نهاية الس�نة
باملعه�د وحرضه�ا أولي�اء ومس�ؤولون م�ن
الوالية.
َ
ولك مَقطع منها «اجذبيه ...اجذبيه ...اجذبيه
أيتها البرئ ،يا برئي العزي�زة ،اجذبيه كعادتكِ،
ال تزعجيه ،لك�ن ال تفلتيه ...يا برئي املخلصة
اجذب�ي ،اجذبي برفق ،برف�ق ،دعيه ينعم بلذة
هالكه ،دعيه ،اس�تمري نش�وة دن�وه من ذلك
امل�وت الذي ال يع�رف رسه إال أنت وأنا يا برئي
األمين�ة ...ولك�ن عند ما يصل إلي�ك ال تفلتيه،
ابتلعي�ه كم�ا ابتلع�تِ جمي�ع الـخون�ة م�ن
قبله،كما ابتلعتِ جميع الذين خانوا الكاهنة».
وعن�د االنته�اء من ه�ذا الـمَقطع يخرج لها
عفريت ضخم قبيح املنظر يرفع بني يديه جثة
رجل فيف�ر الجمهور ،وي�زداد رصاخ األطفال
وعويل النساء!.

مجهورية العراق /وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية
رشكة عامة

فيرُ ف�ع الس�تار ،ويتدخ�ل األس�تاذ رْ
عْب�
«الـميكروفون» ،و ُيفهمهم أنها تمثيلية فقط،
والعفري�ت ه�و تلمي�ذ فقط! ...وهن�اك صور
أخرى كثرية.
املستقبل العراقيْ :
هل ُت َع ُّد مِن ُهواة الـمَرسح
أو من مُ حرتفيه؟
َ
ج -أن�ا م�ن هواة ه�ذا الف�ن ،ول�م أنخرط يف
ً
موظفا يف س�لك الرتبية
أي نقاب�ة ألنني كن�ت
التعلي�م ،همـ�ي الوحيد هو تربي�ة النشء ،لمَ
ِّ
أكن أفكر تماما يف النقابة الخاصة بالفنانني.
َ
املس�تقبل العراقيْ :
مرسحياتك موجَّ هة إىل
هل
فئة معيَّنة؟
ج -أج�ل ،أنا كن�ت أركز عىل الجان�ب الرتبوي
بالدرج�ة األوىل حت�ى ُن ِع� ُّد رج�اال لتحم�ل
املس�ؤولية ،وكذا لتوعية الطبقة االجتماعية يف
مجاالت كثرية.
املس�تقبل العراق�ي :على خش�بة الـمَسرح
تفاعل�ت م�ع أهل�ه؛ مَ�ن أضاف�وا َلتجر َ
َ
بت�ك
ِ
ِّ
ِّ
خرجين والـمُ مثلين
م� َن الـمُ ؤلفين والـمُ ِ
والـمُ صوِّرين ِّ
والتقنيّني؟
ُ
ُ
ج -هن�اك ممثل�ون كـثـ� ٌر وطني�ا ،عثم�ان
عري�وات ،لخرض بوخرص ،يحي�ى بن مربوك،
الح�اج عب�د الرحـم�ان الـمدع�و «الـمفتش
الطاه�ر» ،محم�د فالق ،عب�د الق�ادر علولة،
حكيم لزوم صالح ،رصاط بومدين ،وغريهم.
وم�ن العرب ،مروة اللبنان�ي ،فاضل الجعايبي
التونسي ،طاه�ر نجي�ب الفلس�طيني املمثل

يف مرسحي�ة «رك�ب يف الن�ارصة» ،ومنهم من
اهتم بـمَرسح الطفل الذي أقيم يف املغرب ،أول
مهرجان لـمَرسح العرائس عام  1964م ،ثم يف
مرص أُسِّ ْ
ست أول ِفرقة رسمية خاصة بمرسح
الطفل عام  1971م ،واملمثل الكوميدي حس�ن
عالء الدين «شوش�وا» وأيضا ش�كيب خوري،
موريس معلوف ،وغازي قهوجي ،وبول مطر،
وغريهم يف العراق وسورية ولبنان.
لِـمَسرح الطف�ل حكاي�ات وحكايات ،كيف
أصبح وتحول إىل املاديات والكس�ب من ورائه
دون مراع�اة تخص�ص ب ِعل�م نف�س الطفل!؟
الحديث يف هذا املجال يطول.
ومن املخرجني عىل سبيل املثال أحـمد راشدي
ُ
اش�تغلت مع�ه يف فيل�م «مصطف�ى بن
ال�ذي
ُ
تعلمت منه الكثري يف معامالته
بوالعيد» ،حيث
مع املمثلني ،يف صربه الكبري ،يف إتقانه للوحات
الفنية ،يف اإلرادة القوية التي ال تمل وال تكل ،يف
توجيهاته للجيش الكبري من املساعدين.
أم�ا اإلخ�راج ،من غير املمك�ن تعلمه ولكن
تعلمه ممكن ،اإلخراج م�ادة معقدة من حيث
إنه�ا ترتبط بع�دد كبري من املع�ارف املتنوعة،
بحي�ث لح�د اآلن لَ�م ُي َّ
ؤل�ف ِكت�اب عندن�ا وال
يف أي م�كان يف العالَ�م ح�ول تدري�س اإلخراج
الس�ينمائي ،حيث أن�ه مهنة معق�دة صعبة،
لكنها مثرية واألكثر جاذبية يف السينما بالذات

اشتغلت
مع أحـمد راشدي
في فيلم «مصطفى بن
بوالعيد» ،تعلمت منه
معامالته مع الممثلين،
في صبره الكبير
عند املخرج السينمائي.
َ
مرسحياتك أو
املس�تقبل العراق�ي :ما ه�ي
تمثيلي َ
ّاتك الّتي ْ
كتبتها؟
ج -نش�اطاتي أثن�اء العم�ل ،ع�ام 1976
ُ
أخرج�ت مرسحي�ة بعن�وان «الطال�ب»
م
م�ن تأليفي ،نالت ش�هرة كبيرة ،كان ذلك
بمتوسطة مي زيادة باملسيلة.
ويف متوس�طة مس�يف ،م�ن  1977م إىل

 1995م كان�ت يل ع�دة نش�اطات س�واء يف
اإلخ�راج أو التأليف منها املرسحيات الدينية
والوطنية «مرسحية إسالم الصحابي ثعلبة»
اقتباس مرسحي من ِكتاب «شمس النهار»
للكاتب توفيق الحكيم.
ُ
ُ
كتبت مرسحية
أخذت يف الكتابة،
وبعدها،
بعن�وان «مأس�اة فلس�طني» وأخرجته�ا،
ُ
وش�اركت بها يف املهرجان الوطني للش�باب
بالعاصمة عام  1980م.
ُ
كتب�ت مرسحي�ة «زي�ارة الس�ادات
االستسالمية إىل القدس» ،فازت عىل مستوى
وطن�يَّ ،
ومث ُ
ل�ت به�ا الجزائ�ر يف املهرجان
ُ
العرب�ي للش�باب بالعراق ،حصل�ت بها عىل
املرتبة األوىل.
ث�م َّأل ُ
ف�ت مرسحي�ة عىل ش�كل «أوبرات»
وع ِر ْ
عنوانها «شباب اليوم رجال الغد»؛ ُ
ضت
على املس�توي الوالئ�ي والوطن�يَّ ،
وتأه ْ
لت
لتمثي�ل الجزائ�ر يف املهرجان العرب�ي بليبيا
وحالت الظروف السياسية دون ذلك.
كل هات�ه األعم�ال لَم ُتس�جَّ ل ولَ�م ُتصوَّر
نظرا للظروف السائدة يف تلك الفرتة.
اذك�ر ّ
املس�تقبل العراقيُ :
ملخص مرسحيّة
ّ
الـخطاب –ريض الله عنه-؟
عمر بن
ج -مرسحية عم�ر بن الخط�اب من تأليف
األس�تاذ مدحت الرفاعي املرصي وإخراجه،
وكانت أحداثها حول إسلام عمر ،وما وقع
ْ
أس�لمت وقراءة الصحيفة
يف بيت أخته التي
الت�ي ج�اء فيها قول�ه تعاىل»:طه مَ�ا أَن َزلْ َنا
ْآن لِ َت ْش َ
َعلَي َْك الْ ُقر َ
�قى إِالَّ َت ْذ ِك َ�ر ًة لِّمَن َي ْخ ىَش
َتنـزيال ِّمم َّْن َخلَ َق األَر َ
ْض وَالسَّ َ�ما َواتِ الْ ُعلىَ
ِ
لىَ
ْش ْ
اس َتوَى».
ال َّرحْ م َُن َع الْ َعر ِ
ّ
وملخص مرسحيّة زيارة
املستقبل العراقي:
شرّ
السّ ادات االستسالميّة إىل القدس ال يفة؟
ج -تدور أحداث هاته املرسحية حول الزيارة
التي قام بها الرئيس املرصي األسبق محمد
أنور الس�ادات إىل القدس إلج�راء محادثات
سياس�ية ح�ول الوض�ع الس�ائد يف الرشق
األوس�ط م�ع «إرسائي�ل» ،وكيْف اس�تطاع
الرئيس الس�ادات أن يوقع م�ع «إرسائيل»
معاه�دة «كام�ب ديفي�د» الت�ي تدع�و إىل
التطبي�ع مع العدو مما أثار غضبا كبريا من
الزعم�اء العرب ...حيث قال الش�اعر محمد
فؤاد نجم:
«يا عرب يعرب يف أي قطر يا عرب ـــــــــ
إىل خانوا العهد بنا واستكانوا للخيانة.
مس�تحيل حي كن�وا منا أحن�ا حاجة وهم
حاج�ة ـــــــــ�ـ ه�م باع�وا الجلبي�ة
والوطن والبندقية ...وإحنا أصحاب القضية
إحنا ما نبيعش مرص ـــــــــ يا عرب يا
عرب يا عرب.

اىل  /رشكات النقل املتخصصة
اعالن املناقصة املرقمة /19استئجار2017/

نوع املوازنة (تشغيلية) ـ نوع التبويب /استئجار االت ومعدات
 1ـ يسر (رشك�ة الحفر العراقية ـ رشكة عامة) دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم للعمل
الخاص بـ (استئجار تريلر فالت حمولة  30ـ  40طن عدد  10 /وذلك السناد عمل قسم النقل للدعم اللوجستي الجهزة الحفر
واالستصالح واالقسام السائدة ضمن حدود محافظة البرصة ومن ضمنها حقل صبه وحسب الحاجة الفعلية للعمل (ويكون
العمل  12ساعة /باليوم)
 2ـ تتوفر لدى (رشكة الحفر العراقية ـ رشكة عامة) التخصيصات املالية ضمن املوازنة التش�غيلية وينوي اس�تخدام جزء
منها لتنفيذ الخدمات الخاصة بـ (اس�تئجار تريلر فالت حمولة  30ـ  40طن عدد  10 /وذلك الس�ناد عمل قسم النقل للدعم
اللوجس�تي الجهزة الحفر واالس�تصالح واالقس�ام الس�ائدة ضمن حدود محافظة البرصة ومن ضمنها حقل صبه وحس�ب
الحاجة الفعلية للعمل (ويكون العمل  12ساعة /باليوم)
 3ـ بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغات (اللغة العربية ) بعد تقديم طلب تحريري اىل (رشكة الحفر
العراقية ـ الهيأة التجارية ـ قسم العقود اللوجستية ـ يف محافظة البرصة ـا لزبري ـ الربجسية) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق
غري املستردة البالغة ( )200,00مائتا الف دينار عراقي بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات
عىل العنوان املبني يف اعاله
 4ـ تسلم العطاءات اىل العنوان االتي (رشكة الحفر العراقية يف البرصة ـ الزبري ـ الربجسية ـ مقرر لجنة فتح العطاءات الثانية
) يف املوع�د املحدد (يوم االحد املصادف  2018/1/21الس�اعة الثانية عرش ظهرا وس�وف ترفض العطاءات املتاخرة وس�يتم
فت�ح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العنوان االتي (البرصة ـ الزبري ـ الربجس�ية ـ
مق�ر رشك�ة الحفر العراقية ـ لجنة فت�ح العطاءات الثانية ) يف الزمان والتاريخ (الس�اعة الثانية عشر ظهرا من يوم االحد
املص�ادف  )2018/1/21يج�ب ان تتضمن العط�اءات ضمان العطاء (خط�اب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة)
وبمبلغ ( )10,220,000عرشة مليون ومائتان وعرشون الف دينار عراقي
 5ـ اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم (الخميس) املصادف 2018/1/18
 6ـ يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رس�مي ويكون موعد فتح
العطاءات بنفس اليوم املحدد لغلق املناقصة
 7ـ الكلفة التخمينية لتنفيذ االعمال ملدة ( )365يوم تبلغ ( )511,000,000خمسمائة واحدى عرش مليون دينار عراقي
 8ـ يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه

ء  .املدير العام
رئيس جملس االدارة
مدير اهليأة التجارية
نارص نتيش وايل
وكيل مدير اهلياة التجارية

 10رياضة
العدد ( )1583االربعاء  27كانون االول 2017
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منتخبنا الوطني يقدم عرضا كروي ًا رائع ًا ويكسب نقاط الصدارة
ملجموعته يف خليجي 23
المستقبل العراقي  /متابعة

قدم املنتخ�ب الوطني عرض�ا كرويا
متمي�زا يف مبارات�ه ام�ام نظيره
القطري ،ليحصد ثلاث نقاط مهمة
اهلت�ه لتص�در مجموعته،بع�د ان
نفض عن اداءه غب�ار مباراته األوىل
م�ع البحرين.وحق�ق الف�وز على
نظريه القطري  1-2ضمن منافسات
الجولة الثاني�ة للمجموعة الثانية يف
«خليج�ي  .»23وأح�رز الالع�ب عيل
حصني الهدف الثاني ملنتخب العراق
يف مرمى نظيره القطري يف الدقيقة
 65من زمن املب�اراة لتصبح النتيجة
 1-2لصالح العراق.
وانطل�ق الش�وط الثاني م�ن مباراة
املنتخبين القط�ري والعراقي ضمن
منافس�ات الجولة الثانية للمجموعة
الثانية يف بطولة كأس الخليج العربي
لكرة القدم الـ .23
وكان الش�وط االول م�ن املب�اراة قد
انتهى بالتعادل اإليجابي .1-1
وبدأ الش�وط االول من املباراة بتوازن
كبري ومحاوالت م�ن العبي الفريقني
للس�يطرة على وس�ط امللع�ب حتى
جاءت الدقيقة الـ  16ليشن املنتخب
القطري هجمة مرتدة انهاها الالعب
املع�ز عيل بتس�ديدة صاروخية هزت
الشباك العراقية لتعلن تقدم منتخب
بالده بهدف.
وكث�ف املنتخب العراق�ي بعد الهدف
القط�ري هجمات�ه رغب�ة بتعدي�ل
النتيج�ة وكان له مايري�د يف الدقيقة
ال�ـ  45بع�د ان اس�تغل العب�ه علي
عطي�ة كرة ثابتة من مس�افة بعيدة
س�ددها يف الزاوية اليمن�ى للحارس
القطري واسكنها الشباك.

مورينيو يثق يف إمتام صفقة مدوية
المستقبل العراقي  /وكاالت

الصي�ف المقب�ل ،وض�م األرجنتيني
بدال من�ه ،إذ يعتقد مورينيو أن ديباال
س�يكون مثال ًي�ا لفريق�ه وخطط�ه
وتكتيكاته خالل الفترة المقبلة.
وال يعتبر مانشس�تر يونايتد الفريق
الوحيد الذي يرغب بضم األرجنتيني،
فهن�اك برش�لونة ال�ذي يفك�ر ب�ه
ً
وأيضا ريال
لتعوي�ض رحيل نيم�ار،
مدري�د ،وباي�رن ميونخ كذلك.
يذكر أن باولو ديباال انتقل
لصف�وف يوفنت�وس
اإليطال�ي ف�ي صيف
ع�ام  2015مقاب�ل
 30ملي�ون جني�ه
إسترليني.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن
ثقة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير
الفني لفريق مانشس�تر يونايتد ،في
التعاقد مع صفقة مدوية خالل فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وقال�ت صحيف�ة “ديل�ي س�تار”
البريطاني�ة إن موريني�و واث�ق م�ن
تعاق�د مانشس�تر يونايت�د م�ع نجم
يوفنت�وس ،األرجنتيني باولو ديباال،
الصي�ف المقب�ل ،مقاب�ل  60مليون
جني�ه إس�ترلينيويبدو البرتغال�ي
مس�تع ًدا للس�ماح لالعب�ه األرميني
الدول�ي هنري�ك مختيري�ان بالرحيل

كونتي يغري نجم بايرن ميونخ براتب ضخم
المستقبل العراقي  /وكاالت
كش�فت تقارير صحفية ،عن رغبة أنطونيو كونتي،
المدير الفني لتشيلسي اإلنجليزي ،في الحصول على
خدمات نجم بايرن ميونخ األلماني ،الصيف المقبل.
وقالت صحيفة “ال كوارتا” التشيلية“ :كونتي يرغب
ف�ي ضم في�دال فهما يعرف�ان بعضهما جي� ًدا خالل
فترتهم�ا م ًعا في يوفنت�وس ،حيث فازا بالس�يريا آ

ثالث مرات”.وأضافت الصحيفة“ :كونتي اتصل
بفيدال ش�خص ًيا م�ن أجل إقناع�ه باالنتقال إلى
تشيلسي ،حيث ستقدم إدارة البلوز ،رات ًبا سنو ًيا
مغريا للنجم التشيلي يبلغ  15مليون يورو”.
وأتمت “بايرن سيوافق على رحيل صاحب الـ30
عامً ا والذي يمتد عقده مع النادي البافاري حتى
 ،2019الصيف المقب�ل إذ حصل على مبلغ كبير
نظير التخلي عن خدماته.

برشلونة ينتظر هدية أملانية ثمينة
المستقبل العراقي  /متابعة
ب�ات نادي ليفرب�ول اإلنجليزي أمام فرصة ثمين�ة إلبرام صفقة
مميزة م�ن الدوري األلماني في س�وق االنتقاالت الش�توية ،في
ش�هر يناير المقبل ب�دلاً من تأجيلها لنهاية الموس�م الجاري في
صي�ف .2018وكانت إدارة الريدز اتفقت على ضم العب الوس�ط
الغيني نابي كايتا نجم فريق اليبزج في بداية الموسم الجديد ،بعد
الموافقة على س�داد الش�رط الجزائي في عقد الالعب مع النادي
األلماني ،بقيمة  48مليون جنيه إسترليني.
ووفق�ا لصحيف�ة ديلي إكس�بريس البريطانية ،ف�إن مصادر في
ألمانيا تؤكد أن نابي كيتا غير سعيد مع فريقه في الوقت الراهن،
خاصة بعد خروج اليبزج من دوري أبطال أوروبا ،ويس�عى بقوة
للرحيل عن صفوف ناديه في يناير المقبل.
وفي هذا الصدد ،قال لي برايس الخبير في الكرة األلمانية“ :الغيني
نفس�ه قد يكون له رأي في هذه المس�ألة ،بالنسبة لكايتا ،فإنه لم
يعد هناك تحد جديد بالنس�بة ل�ه في اليبزج ،لذا يري�د االنتقال إلى
ليفربول اآلن ،ومن المتوقع أن يضغط بقوة للرحيل في يناير”.
ولفت�ت الصحيف�ة إلى أنه في ح�ال انضمام كايتا إل�ى ليفربول في
يناي�ر ،ف�إن هذا قد يس�هل انتق�ال صانع األلع�اب البرازيل�ي فيليب
كوتينيو إلى صفوف برشلونة اإلسباني.

كني يتخطى مييس ورونالدو وصالح
المستقبل العراقي  /متابعة
سجل هاري كين ثالثية لفريقه توتنهام هوتسبير في مباراة
الفريق ضد الضيف ساوثهامبتون على ملعب ويمبلي ،ضمن
الجولة  20من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وسجل كين الهدف األول في الدقيقة  ،22ووقع على الثاني في
الدقيقة  ،39والثالث في الدقيقة .67
وبذل�ك رف�ع كي�ن رصيده م�ن األه�داف ف�ي البريميرليج هذا

الموس�م إلى  18ليتصدر الئحة هدافي المس�ابقة متفوقا بـ3
أه�داف على صاحب المركز الثان�ي المصري محمد صالح نجم
ليفربول.
م�ن ناحية أخرى رفع كين أهداف�ه في عام  2017إلى  56هدفا
ليتخط�ى بذلك األرجنتيني ليونيل ميس�ي نجم برش�لونة “54
هدف�ا” ،وكريس�تيانو رونالدو جن�اح ريال مدريد وإدينس�ون
كافان�ي نجم باريس س�ان جيرمان ،وروبرت ليفاندوفس�كي
مهاجم بايرن برصيد  53هدفا لكل منهم.

ريال مدريد وأملانيا عىل عرش أوربا
بنهاية 2017

المستقبل العراقي  /متابعة

س�ينهي ري�ال مدريد ع�ام  2017الجاري ،في ص�دارة تصنيف االتحاد األوروبي لك�رة القدم (يويفا) ،والذي يس�ير معامله
الحسابي ،وفقا لنتائج السنوات الخمس األخيرة.
ويتص�در ري�ال مدريد ،بطل دوري أبطال أوروبا ثالث مرات ،في آخر خمس س�نوات ،التصنيف بـ 148ألف
نقط�ة ،وخلفه برش�لونة بـ 126أل�ف نقطة ،ثم بايرن ميوني�خ األلماني بـ 125أل�ف نقطة ،فأتلتيكو
مدريد بـ 122ألف نقطة.وعلى صعيد المنتخبات الوطنية ،جاءت ألمانيا في الصدارة ،بـً 40
ألفا و747
ألفا و 655نقط�ة ،فبلجيكا بـً 38
نقط�ة ،ث�م البرتغال بـً 38
ألفا و 123نقطة ،ثم إس�بانيا في المركز
الرابع ،بـً 37
ألفا و 311نقطة.

صفقة تبادلية بني آرسنال وسان جريمان
هتدد مان سيتي
المستقبل العراقي  /وكاالت
تل�وح يف األف�ق بوادر صفق�ة تبادلية بين ناديي آرس�نال اإلنجليزي
وباريس س�ان جريمان الفرنيس ،ستكون بمثابة رضبة قوية لنادي
مانشسرت سيتي ومدربه اإلسباني بيب جوارديوال.
وذك�رت صحيفة مريور الربيطانية ،أن امل�درب الفرنيس املخرضم
آرسين فينجر املدير الفني آلرسنال ،قد حدد يوليان دراكسلر نجم
باريس س�ان جريمان كبديل ألليكس�يس سانش�يز ،الذي ينتهي
عقده بنهاية املوس�م الجاري ،و ُيقال إنه س�ينضم إىل مانشسرت
ً
مجانا يف صيف .2018وأضافت أن إدارة النادي البارييس،
س�يتي
حددت س�عر دراكسلر بـ 40مليون جنيه إسرتليني ،وقد تستغل
رغبة آرسنال يف ضم الالعب األملاني للتفوق عىل مانشسرت سيتي
يف سباق ضم سانشيز ،حيث أن الفريق العاصمي قد يحصل عىل
نجم برشلونة السابق يف صفقة تبادلية تضم دراكسلر يف يناير.
ويعد دراكس�لر محط اهتمام آرسين فينجر منذ فرتة طويلة،
حي�ث انضم األملان�ي البالغ من العمر  24عامً ا لس�ان جريمان
الع�ام امل�ايض قادمً ا من فولفس�بورج ،إال أنه فق�د مركزه يف
التش�كيلة األساس�ية هذا املوس�م بعد ق�دوم نيم�ار وكيليان
مباب�ي ،وهو ما دف�ع تقارير للحديث ع�ن إمكانية رحيله عن
ملعب حديقة األمراء.
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برمائية تطري يف السامء

البقول اخلرضاء للقدرات الذهنية

أكمل�ت أول طائ�رة برمائية صينية كبرية من ط�راز (أيه جي )600
والتي طورتها الصني محليا ،اليوم األحد أول رحلة لها يف الس�ماء يف
مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصني..وذكرت وكالة أنباء “شينخوا”
الصيني�ة أن الطائ�رة الربمائية حلقت يف الس�ماء انطالقا من مطار
جين�وان للطريان املدني يف مدينة تش�وهاي ،حيث اس�تمرت الرحلة
قرابة ساعة واحدة.وقال هوانج لينج تساي ،كبري مصممي الطائرة
(أيه جي “ )600إن رحلتها األوىل الناجحة تضع الصني يف مصاف دول
قليلة حول العالم قادرة عىل تطوير طائرة برمائية كبرية”.وأضافت
الرشك�ة الصينية لصناعة الطريان ،وهي رشكة مملوكة للدولة وكذا
الرشكة املصنعة للطائرة ،إنها مزودة بأربع محركات دفع توربيني،
يصل طول جس�مها إىل  39.6مرت فيما يصل ب�اع جناحيها إىل 38.8
مرت.وبحس�ب الرشكة املصنعة ف�إن الطائرة الربمائي�ة ،التي يصل
أقىص وزن لها عند اإلقالع إىل  53.5طن ،فيما تبلغ رسعتها القصوى
 500كيلومتر يف الس�اعة ،يمكنها التحليق لـ  12س�اعة متواصلة.
ويعتقد ب�أن هذه الطائرة هي أكرب طائ�رة برمائية يجري تطوريها
يف العالم.

قد يس�اعد تناول البقول الخضراء بانتظام عىل تأخير تراجع القدرات
الذهنية والذاكرة املتزامن مع التقدم يف الس�ن لنحو  10س�نوات ،حسب
نتائج دراسة حديثة..وقالت مارثا كلري موريس عاملة األوبئة والخبرية يف
التغذية يف مركز «راش» الطبي الجامعي يف ش�يكاغو (إيلينوي) والقيمة
الرئيس�ية على هذه الدراس�ة التي نشرت يف مجل�ة «نيورولودجي» إن
«إضافة كمية من البقول الخرضاء إىل الوجبات اليومية طريقة بس�يطة
للحف�اظ عىل صحة ذهنية جيدة مع التقدم يف الس�ن».وقد ش�ملت هذه
الدراس�ة  960ش�خصا كان معدل عمرهم يف بداي�ة التجربة  81عاما لم
تظهر عليهم أي من عالمات الخرف.
واملقصود هنا بالبقول الخرضاء السبانخ وامللفوف األخرض والخس.
وقد خضع املش�اركون لفحوص س�نوية وجرت متابعته�م يف إطار هذه
الدراس�ة مل�دة  4,7س�نوات يف املعدل.وأوضح�ت مارثا كلير موريس أن
«نتائج هذه الدراس�ة ال تربهن أن االس�تهالك املنتظ�م للبقول الخرضاء
يبطئ تدهور القدرات الذهنية لكنها تكش�ف عن عالقة بني االثنني» مع
التشديد عىل رضورة عدم استبعاد عوامل أخرى لها تأثري يف هذا الشأن.

هل تعلم

بابا نويل يف «امليالد»

انطلق “بابا نويل” يف جولة “فرح
امليالد” ،التي يوزع خاللها الهدايا،
وفق ما ذك�ره املوق�ع اإللكرتوني
التابع للقيادة األمريكية الشمالية
للدف�اع الجوي الفضائ�ي (نوراد)
الت�ي تت�وىل مراقب�ة تحركاته كل
سنة.ووزع “س�انتا كلوس” ،بعد
س�اعات قليلة من انطالق رحلته،
مليار هدية ،وفق ع ّداد “نوارد”.
ووف�ق م�ا ذك�ره موق�ع “يس بي
يس” ،ف�إن باب�ا نوي�ل انطلق من
القطب الش�مايل عىل مت�ن عربته
التي تجرها تس�عة غ�زالن ،وعرب
الياب�ان عن�د الس�اعة 14,03
بتوقيت غرينيتش بعد مرور رسيع

عىل أستراليا.ويتلقى متطوعون،
س�نويا ،اتص�االت هاتفي�ة م�ن
أطف�ال يمكنه�م أيض�ا متابع�ة
تنقلات الرج�ل العج�وز امللتحي
االفرتاضية عرب حساب خاص عىل
“تويرت”..وأطلق�ت هيئة “نوراد”
العس�كرية خطا هاتفيا مخصصا
لألطف�ال س�نة  ،1955قب�ل أن
تنش�ئ موقع�ا إلكرتونيا يهدف إىل
تتبع تح�ركات بابا نوي�ل بثماني
لغات,..يش�ار إىل أن مهمة مراقبة
س�انتا كل�وس أصبح�ت ش�هرية
لدرج�ة يعت�زم الرئي�س األمريكي
دونال�د ترام�ب وزوجت�ه ميالني�ا
املساعدة عىل تلقي االتصاالت.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

أن ملك�ة النح�ل يف كل خلية تض�ع ح�وايل  3000بيضة كل
يوم.
أن ك�رة لعب�ة الغول�ف تحت�وي على ن�واة ممل�وءة بزي�ت
الخروع.
أن معظم الناس يتقلبون يف نومهم حوايل  40مرة خالل الليل
وقد يصل ذلك اىل  70مرة يف حال األرق.
ه�ل تعل�م أن الدلفين ين�ام بعين واح�دة مغلق�ة والثانية
مفتوحة..
هل تعلم أن حوايل  120برميل من الزيت يمكن أن يس�تخرج
من دهن الحوت األزرق.
هل تعلم أن زهرة السوسن العمالقة تنموا يف األمازون وحجم
أوراقها كبري حيث تبلغ طول مس�احة الورقة الواحدة  3مرت
مربع ويمكن لطفل صغري أن يقف عليها بكل أمان .
هل تعلم أن ما تستنش�قه من هواء خالل حياتك كلها يعادل
ضعفني ونصف فقط مما يمأل به منطاد مائي.
هل تعلم أن النبته املسماه بنبات القرت تنمو وتزهر كل كل
ثمان سنوات .
ه�ل تعلم أن معنى جمهورية سيراليون األفريقية هو جبل
األسد .
ه�ل تعل�م أن العنكبوت�ه الذئبي�ة وهي رضب م�ن العناكب
الكبيرة لها لدغة تع�ادل يف تأثريها تأثري مس�مار مغروز يف
اللحم .

االسد

العذراء

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

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

مهني�اً :ض�ع نفس�ك يف الواجه�ة واظه�ر
ل�كل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر
ً
النرص.عاطفي�ا قد تتلق�ى دعما ً من الحبيب
أو تس�تفيد من وضع جيد له .يكون مزاجك
رائق�ا ً وتبدو أكثر انفتاح�ا ً وقدرة عىل تبادل
الرأي.

ّ
وتخف الضغوط
مهنياً :تس�تعيد حماس�تك
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق ،تتمتع
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل
مناس�ب على حيات�ك ،فتتخذ ه�ذه األخرية
طابعا ً مختلفا ً جميالً ومميزاً.

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

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

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

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

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

طب

الكفتة املشوية

ق ال
يوم

..

املقادير:
 1كيل�و لحمة ضأن�ي مفرومة –  4حبة بصل -
 2معلق�ة كبرية بقدونس مفروم – ملح  -فلفل
أس�ود – به�ارات  -ج�وزة الطي�ب مطحونة -
أسياخ خشبية  -فحم
طريقة التحضري:
يقرش البصل ،ويبرش ناعم ،ثم يصفى.
توضع اللحمة املفروم�ة يف بولة ،ويضاف إليها
البصل والبقدونس ،وتخلط جيداً.
تتبل باملل�ح والفلفل االس�ود والبهارات وجوزة
الطيب ،وتخلط مرة أخرى.
تنقع األسياخ الخشبية يف ماء البصل ،وترتك بها
ملدة ربع ساعة.
تش�كل اللحمة على هيئ�ة أصابع باس�تخدام
االسياخ الخشبية.
توضع عىل الش�بكة ف�وق الفح�م ،وتقلب عىل
جوانبها حتى تحمر وتنضج.
ت�رص يف الطب�ق ،وتقدم س�اخنة مع الس�لطة
والخبز.

مهنياً :تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة ،وهذا ما
يزيدك حماس�ة وثقة بالنفس .عاطفياً :أنت
قلي�ل الصرب وق�ايس القلب وتمي�ل إىل إثارة
ّ
والتوتر أينما حللت .وهذا ما يس�بب
العدائية
إحراجا ً للرشيك معظم األحيان .

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

يتزلج عىل املاء بـ «آي باد»

نرش موق�ع يو ب�ى اي” األمريكي مقطع
فيدي�و مذه�ل ،يظهر ش�اب ق�رر التزلج
عىل املياه ولكن بوس�يلة أكثر غرابة ،وهى
جه�از “آي باد” اللوحي.يب�دو أن “نايكى
دروس” م�ل من التزلج باس�تخدام اللوح
التقليدي ،فقرر الش�اب الربيطانى البحث
عن وس�يلة أكث�ر إثارة يف منطق�ة “لودج
رواجا كب ً
بارك” الربيطانية.القى الفيديو ً
ريا
على موق�ع التواصل االجتماعى الش�هري
“يوتي�وب” ،وحصد ماليني املش�اهدات ىف
ً
أسبوعا.
وقت قصرية ،لم يتعد

«مسببات» االكتئاب الشديد
خلص باحثون إىل أن إصابة املرء باالكتئاب الشديد ترتبط بالبيئة،
التي ينشأ فيها والجنيات الوراثية التي يحملها ،وهو ما يتناقض
مع دراس�ات س�ابقة حرصت اإلصابة بالعامل الوراثي..ودرس
الباحثون حاالت أكثر من  2.2مليون ش�خص أصيبوا باالكتئاب
يف الس�ويد ،كما درس�وا حاالت آبائهم وأمهاتهم وتوصلوا إىل أن
العوام�ل الوراثية والبيئة األرسي�ة تلعبان نفس الدور يف مخاطر
«انتقال» املرض من الوالدين إىل من األبناء ،وفق ما أوردت وكالة
«رويرتز» األحد.
وكت�ب الباحثون يف دورية «غاما» للطب النفيس أن النتائج ،التي
اعتمدت على املقارنة بني أبناء بالتبن�ي وآخرين بيولوجيني من
أرس س�ليمة وأخرى محطمة ،تتعارض مع نتائج س�ابقة كثرية
لدراس�ات ثنائي�ة خلصت إىل أن االس�تعداد الجين�ي يلعب الدور
األكرب يف توارث االكتئاب..وقال كينيث كندلر ،وهو أس�تاذ الطب
النفسي وعلم الوراث�ة البرشي�ة والجزيئية إن «أحج�ام عينات
(مع�دي الدراس�ات األخرى) كان�ت ضئيلة جدا ول�م تكن دائما
نموذجية».

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

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

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
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ام�ضاءات

حان الوقت ..للتغيري

ضامنات املتهم يف مرحلة التوقيف
فاطمة عمارة

تتغير درجة حرارة الجو ،ونبدأ في استبدال مالبسنا من الخفيفة
إل�ى األثق�ل فاألثق�ل أو العكس .ويتخل�ل تلك المرحل�ة مراجعة لما
يناس�بنا في الفترة القادمة حس�ب التغيرات التي طرأت على ش�كل
أجس�امنا أو أس�لوب الحياة .وكالتغيرات التي نحدثه�ا في مظهرنا
علينا أن نقف وقفة جادة لنحدث تغيرات داخل أنفسنا ،إحالل وتبديل،
مصارح�ة حقه نناقش فيها كل ما نقوم به من أفعال وأعمال ،وهل
ه�ي حقا ً تحقق لن�ا الرضا الت�ام أم أن هناك ما يتم بش�كل خاطئ.
ق�د يكون الظاهر من حياتك ممت�از ،لديك الوظيفة الجيدة في مكان
ممت�از ،تحقق دخ�ل كافي وتن�ال الترقي�ات المس�تحقة وينتظرك
مستقبل مشرق ولكن كل هذا ال ُيشعرك بأكتمالك الحقيقي ،فما يراه
الن�اس من حياتك مختلف تمام االختالف عن ش�عورك به .ال اتحدث
عن الرضا بقس�مة الله من رزق بل الش�عور أن هناك من اإلمكانيات
الت�ي تعرف أنت بوجودها داخلك ولكن لم تس�تغلها بعد ،وبعيدا ً عن
مج�االت العمل ،يمكن تطبيق نفس القاعدة على الحياة بش�كل عام
ونطرح الس�ؤال متى يكون التغيي�ر الزماً؟ .واإلجابة الصحيحة بين
يدي�ك أن�ت وحدك ،ال يمك�ن ألحد أن يضي�ع المعايي�ر ويقيس مدى
نجاحك في تحقيقها ،ولكن س�عادتك باألس�لوب الذي تعيش أنت به
ه�ذه الحياة ه�ي المقياس األساس�ي .عليك أن تعرف أن�ك أنت أول
عقب�ة في طريق ه�ذا التغيي�ر أي أن كان نوعة فالطبيعة البش�رية
ُ
س�تفضل األمان الممنوح من االعتياد عل�ى الوضع الحالى والخوف
م�ن المغام�رة وتجربة جدي�د ،وبالتالي فإن أول خط�وة هي تحديد
المشكلة التي تواجهها والسبب الرئيسي منها وقد تكون أنت نفسك
ببعض عادتك الس�يئة الس�بب فيها،وقد تكون عدة أسباب مجتمعة.
فاالعتراف بها وكس�ر حاجز خوفك يضعك عل�ى أول طريق العالج.
ونح الس�لبي منها ،أمنح نفس�ك
اب�دأ بالتفكير اإليجابي في حياتكِ ،
الفرصة ألعادة ش�حن طاقتك .امتلك الش�جاعة وأعلن «حان الوقت
للتغيير» رتب أهدافك وأولوياتك وش�ارك أحبائك في أفكارك الجديدة
فق�د تجد من يرغب ف�ي تغير مماثل .ابحث ع�ن ميولك التي تمنحك
الحماس الكافي الس�تكمال الطريق ،في تلك الرحلة تحتاج إلى دائرة
قوية من الداعمين فأح�رص على وجودهم في حياتك حتى يمنحوا
ل�ك قوة المثابرة ومقاومة الفش�ل .وفي خضم ه�ذا التغيير ال تنس
جوهر ش�خصيتك الحقيقية حافظ عليه�ا وأحرص على صقلها .قد
يشمل التغير أسلوب الحياة أو العمل أو مجرد دائرة معارف وأصدقاء
وقد يش�مل كل هذا ،المهم أنه خط�وة ضرورية نحتاج التخاذها في
وق�ت ما من العمر ،والناج�ح الحقيقي هو من يع�رف أن الوقت قد
ح�ان لها وأمتلك الجرأة للتنفي�ذ .فكن واحد من هؤالء مع بداية عام
جديد يحمل بين طياته الكثير من األمال والطموحات.

القاضي كاظم الزيدي

كـاريكـاتـير

عجائب سم النحل العالجية!
أثم�رت نتاج أبح�اث العلماء الروس على س�م النحل
عن كش�ف فعالي�ة هذه الم�ادة في علاج واحد من
أكثر األمراض خطورة على اإلنسان .فقد أعلن علماء
األحي�اء من جامع�ة نيجن�ي نوفغ�ورود الحكومية
الروس�ية ،ف�ي المؤتم�ر الدول�ي لتربي�ة النح�ل في
اسطنبول ،عن اكتشافهم خصائص مضادة للسرطان

تق�وم دعائم العدل عل�ى احترام حقوق كل إنس�ان وعندم�ا يمثل المرء
أم�ام القاضي متهم�ا بارتكاب فعل جنائي فيجب أن ُيعامل معاملة إنس�انية
وان ال تنته�ك حقوقه األساس�ية وتوجد بضعة حق�وق تهدف إلى حماية أي
ش�خص يجري التحقيق معه ومنها افت�راض البراءة وحظر التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة القاسية والال إنسانية او المهينة وان يعرض على وجه
الس�رعة ام�ام القضاء .وحي�ث ان المتهم يفقد حريته ف�ي مرحلة التوقيف
فالب�د من توفير ضمان�ات له تمكنه من الدفاع عن نفس�ه حي�ث أن المتهم
الذي يش�تبه بارتكابه جريمة اال انه قبل كل ش�يء انسان له حقوق يجب ان
تصان من خالل المعاملة الدقيقة بين اقتضاء حق الدولة في العقاب لحماية
المجتم�ع وبين صيانة حقوق المتهم كانس�ان واهم هذه الحقوق الحق في
الحرية والحق في الدفاع والحق في الكرامة .وقد نص الدستور العراقي بان
المته�م بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وال يحاكم المتهم
عن التهمة ذاتها وال يجوز توقيف اي متهم اال بقرار من القضاء وعلى قاضي
التحقيق ان يس�تجوب المتهم خالل اربع وعش�رين ساعة من حضوره بعد
التثبت من ش�خصيته وإحاطته علما بالجريمة المنسوبة إليه .وتؤكد أنظمة
اإلج�راءات الجزائية عل�ى أهمية عدم التعدي على الحريات الش�خصية بغير
موج�ب وقد أجاز المش�رع العراقي إطالق س�راح المتهم ف�ي حالة القبض
علي�ه إذا كان هن�اك جواز قانون�ي وال يجوز ان تزيد م�دد التوقيف على ربع
الحد األقصى للعقوبة وال يزيد بأي حال من األحوال على س�تة اش�هر ويجب
ع�رض األوراق التحقيقي�ه على محكمة الجنايات الس�تحصال األذن بتمديد
الموقوفية ومن حق المتهم الموقوف االتصال بأس�رته وذويه كما ان اتصال
الموق�وف باهله ان يوف�ر حق الدفاع عنه وكذلك من حق�ه في توكيل محام
وانت�داب محام عنه في حالة عدم توكي�ل محام وتتحمل خزينة الدولة أجور
المحاماة ويج�ب ان يتم توقيف المتهم في االماكن المخصصة للتوقيف و ال
يج�وز إيداعه في مكان آخر وحق المتهم الموقوف في تلقي الزيارات وكذلك
أن من حق�وق المتهم الموقوف تلقي العالج ويج�ب توفير الرعاية الصحية
دون مقاب�ل ويج�ب نقل المتهم الموقوف الى مستش�فى ف�ي حالة تعرضه
لع�ارض صحي يس�توجب نقله الى المستش�فى ويجب التأكيد على س�رعة
انج�از التحقيق ف�ي قضاي�ا الموقوفين واحالته�ا الى المحكم�ة المختصة
ف�ي حالة كون االدلة المتوف�رة تكفي لالحالة .ولم يضع المش�رع العراقي
تعريف�ا للتوقيف وإنما اكتفى بإي�راد قواعد تعالج التوقيف في قانون أصول
المحاكمات الجزائية فالتوقيف هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها
مقتضي�ات التحقي�ق فهو اجراء من اج�راءات التحقيق غايت�ه ضمان وضع
المته�م في التوقيف خش�ية هروبه وتأثيره على س�ير التحقيق .ان مرحلة
التوقي�ف تنص�ب على المتهم و يكمن جوهرها في س�لب حريته ولفترة من
الزم�ن قابل�ة للتجديد وه�و يختلف عن س�لب الحرية كعقوب�ة و يهدف إلى
حماي�ة المجتمع من ع�ودة المتهم الى ارتكاب جرائم أخ�رى كما يهدف الى
المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة إخفائها اذا أطلق سراحه.

ابتكار «حبوب للسعادة»

الروبوتات واحلب!

ّ
وصنعوا من�ه عقارا يوقف نمو أنواع
في س�م النحل،
معين�ة م�ن األورام الخبيثة..وقال�ت عالم�ة األحياء
من معه�د البيولوجيا والطب الحي�وي ّ
آنا ديروغينا:
«نج�ري اآلن تجارب عل�ى هذا العق�ار ،الذي يحتوي
على ( )Chitosanوجزيئات ذهب نانوية وس ّم النحل.
وق�د صنع هذا المرك�ب زمالؤنا من كلي�ة الكيمياء،
وجربن�اه عل�ى الج�رذان لع�دة
سنوات فأثبت فعاليته في إيقاف
نمو األمراض السرطانية ،لكننا
نحت�اج لمزيد من الوق�ت للتأكد
النهائي م�ن فعالية ه�ذا العقار
آملين أن يساعد في شفاء مرضى
األورام الخبيث�ة ف�ي القري�ب
العاجل» ...كما اكتش�ف العلماء
في اآلونة األخيرة أن هذه المادة
يمكنه�ا اخت�راق الميتوكوندريا
في الخاليا الس�رطانية (محطة
الطاقة لجميع الكائنات الحية)،
وتش�جعها عل�ى تطوير إش�ارة
خاص�ة تجع�ل الس�رطان يدمر
نفس�ه ذاتي�ا .وه�ذا م�ا يبط�ئ
بش�كل كبير نمو ال�ورم ويطيل
عمر المريض.

أطلق علماء البيولوجي�ا الجزيئية على النتائج التي
توصلوا إليها جراء التحس�ينات التي قاموا بها على
«األوكسيتوسين» تسمية «حبوب السعادة».
ونش�ر موقع « ،»technology.orgأن علماء األحياء
ف�ي جامع�ة كوينزالند األس�ترالية طوروا نس�خة
اصطناعية محسنة من «هرمون الحب والسعادة».
ويقول الباحثون إن ه�ذا العقار الجديد المطور من
األوكسيتوس�ين الصناع�ي ال يض�ر بالجس�م على
اإلطلاق ،ولي�س ل�ه أي آث�ار جانبية ،عل�ى عكس

األوكسيتوس�ين (هرم�ون يفرز في ح�االت الحب
والثق�ة والهدوء) ،الذي يؤدي ف�ي حالة زيادته إلى
ظه�ور وتفاق�م أمراض القل�ب واألوعي�ة الدموية
الخطيرة.وتظه�ر ق�درة الدواء الجدي�د في الحفاظ
على «ح�االت الس�عادة» لفت�رات طويل�ة ،دون أن
ُيحدث أي آث�ار جانبية.كما أظهرت االختبارات على
القوارض أن الدواء الجديد يمكن اس�تخدامه لعالج
أمراض خطيرة متعلقة بـالجهاز العصبي ،ويساعد
في عالج مرضى االكتئاب والتوحد.

يب�دو أن الخ�ط الفاصل بي�ن اإلنس�ان واآللة أصب�ح غير واضح
على نحو متزايد ،مع اقتراب الروبوتات من فهم مش�اعر الحب..
و ُيق�ال إن  Bina48أول روب�وت يجتاز امتحان الدورة الدراس�ية
ف�ي الجامعة ،وكان موضوعها المختار فلس�فة الحب .وش�ارك
الروبوت «األنثى» في مناقش�ات الصف عبر سكايب ،قبل حضور
الجلس�ة النهائي�ة «ش�خصيا».,.وأكملت  Bina48ال�دورة ف�ي
جامع�ة نوتردام دي نامور بنجاح ،في بلمونت بوالية كاليفورنيا
األمريكي�ة .وكجزء من الدورة ،قدمت الروبوت عرضا بالش�راكة
مع طالب آخر ،وشاركت أيضا في نقاش ضمن دورة األخالق في
األكاديمية العسكرية األمريكية في .West Point
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