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ال شرف أعلى من التقوى  العراقي
رئيس جملس االدارة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بات العزم لدى الربملان على إقرار قانون التجنيد 
اإللزاملي واضحاً، إذ أن اللجلان انتهت من كتابة 
مقرتح القانلون، وقّدمته إىل حكوملة عادل عبد 
املهدي، إال ان األخري يبدو غري متحمساً للقانون، 
السليما وأنه يمكن أن يكلّف الدولة أمواالً، فضالً 
علن أنه قد يتسلّبب برفض لدى رشيحة واسلعة 
من الشلباب املشلمولني بالقانون. وأمس األحد، 
أكلد عضو لجنة األملن والدفاع النيابية سلعران 
األعاجيبلي أن لجنته فاتحت القائد العام للقوات 
املسللحة عادل عبد املهدي بشلأن ترشيع قانون 
»التجنيد اإللزامي«.  وقال األعاجيبي إن »التجنيد 
اإللزامي فرض وواجب وطني معمول به يف معظم 
دول العالم الصغرية والكبرية، القوية والضعيفة، 
كل حسب متطلبات وضعه«. وأضاف، أن ترشيع 
القانون وتطبيقه »خطوة مهمة الحتواء الشباب 
وتخفيلف حلدة البطاللة املنترشة بينهم بشلكل 
عام، كما أنه يسلهم يف تنمية قدراتهم وتأهيلهم 
لخدملة املجتملع والوطلن«. وتابلع، أن »اللجنة 
تسلعى لترشيع القانون، وتملت مفاتحة القائد 
العلام للقوات املسللحة عادل عبد املهدي بشلأن 
ذلك«، مبيناً أن »تطبيق القانون يحتاج ملعسكرات 
تدريب ومراكز معدة ومؤثثة وتجهيزات ومعدات 
الرواتلب  يف  التكلفلة  أن  كملا  تدريلب،  وأدوات 
ستكون أعى«. بدوره، عضو اللجنة كريم عليوي 
إن “الوفرة العسلكرية يف وزارة الدفاع والداخلية 
وهيئة الحشد الشلعبي واملفاصل األمنية األخرى 
تحتلم على الحكومة علدم الذهاب نحلو تفعيل 

قانون التجنيد االلزامي يف الوقت الراهن”.
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       بغداد / المستقبل العراقي

كللف الرئيلس امللري عبلد الفتاح السلييس، أملس األحد، 
رئيس الوزراء مصطفى مدبويل بإخالء محافظة القاهرة من 
الوزارات واملقار اإلدارية الحكومية، وذلك ضمن جهود تطوير 

القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليا.
ويف اجتملاع حلره وزيلر اإلسلكان واملرافلق واملجتمعات 
العمرانية، عاصم الجزار، واألمني العام للمجلس األعى لآلثار 
مصطفلى وزيلري، واالستشلاري املكللف بأعملال التطوير 
شهاب مظهر، تحدث مدبويل عن رسعة البدء يف تطوير ميدان 
التحريلر. ويف تريحات نقلتها صحلف محلية مرية، قال 
مدبلويل إن ميلدان التحريلر هو أحلد أشلهر امليادين يف مر 
والعاللم، والحكومة مهتمة بإظهلاره يف أبهى صورة، ليكون 

مزارا ضمن املزارات األثرية والسياحية يف املنطقة.

وأضاف أن هناك تكليف من الرئيس السييس بتطوير القاهرة 
التاريخيلة، مع إخالء املحافظة من اللوزارات واملقار اإلدارية 
الحكوميلة يف العلام املقبل، وهو ما يسلمح بعلودة القاهرة 

لدورها التاريخي والثقايف والسياحي واألثري.
وأشار إىل أنه تم تنفيذ عدد من املرشوعات الكربى يف املحافظة، 
خاصلة املتعلقلة باالنتهاء ملن تطويلر املناطق العشلوائية 
غلري اآلمنة، كما يتلم حاليا تنفيلذ عدد آخر ملن املرشوعات 
ضمن خطة التطوير. وأوضلح أن انتقال الحكومة للعاصمة 
اإلدارية الجديدة سليكون فرصة لالهتمام بالقاهرة ومبانيها 

التاريخية، ومعاملها األثرية والسياحية.
ولفلت إىل أن ميلدان التحريلر هو أحلد أهم املياديلن، ولذا تم 
التكليلف بتطويره على أعى مسلتوى، حيث سليتم تزيينه 
بإحلدى املسلالت، التلي يتلم ترميمها بطلول 19 ملرت، وكذا 

االهتمام بأعمال الرصف، واإلنارة، وتنسيق املوقع.

       د. صـابـر العيسـاوي

موقلع  على  صفحتلي  فّعللت  أن  منلذ 
تلقيلت  علدة  أسلابيع  قبلل  الفيسلبوك 
تساؤالت كثرية دارت بمجملها حول عميل 
كأمني لبغداد، وما حققته خالل السنوات 
السبع التي شغلت فيها موقع املسؤولية، 
من بلني هذه االسلئلة: »أعطني مرشوع 
واحد سويته بيه خري؟«، »شنو ايل عملته 
لبغلداد؟«، »أنلت اشلتغلت بس للشلعلة 
منطقتك وتركت بغلداد يف زمن امليزانيات 
االنفجارية؟« »خلصتوها بس بوك وبدون 

أي مرشوع يفيد املواطن؟!!«,
هلذه األسلئلة هي نتلاج التصلور العام 
الذي تأسس يف أذهان املواطنني عن األداء 
اليسء للكثري من املسؤولني، وعن الفساد 

الذي عشلعش يف معظم مفاصلل الدولة، 
ولكنني بلدالً من أن اتذّملر أو انزعج من 
تلك األسئلة، فقد واجهتها بأريحية وتفهم 

وادراك لحقيقة ان البضاعة الرديئة تطرد 
البضاعلة الجيدة، واملسلؤولية األخالقية 
والوطنيلة تفرض عليلَّ أن أضلع النقاط 
على الحروف، وأن اقدم صلورة واضحة، 
بالشواهد والوقائع واالرقام، ملا تم انجازه 
يف أمانلة بغلداد خلالل فرتة مسلؤوليتي 
وذلك ملن غري تهويلل وال مبالغات، ومع 
مقارنة مللا قدمه الذيلن اعقبوني يف تويل 

املسؤولية.  
ثملة تسلع محلاور أساسلية ومفصلية 
يتمحلور حولها عمل امانلة بغداد، ولكي 
تكتمل الصورة ملن جميع جوانبها علينا 

ان نعرض لهذه املحاور، ونستعرض ما
قادملة  بحلقلات  سلنتناوله  واللذي 
وبالتفصيلل بإيجابياتله وسللبياته ملع 
غصة الفسلاد األكرب يف هلذا املحور والتي 

حصللت يف زملن حكومة رئيلس الوزراء 
السابق حيدر العبادي.

ثانياً: قطاع املجاري ومياه االمطار 
تم إنشلاء الخطلوط الرئيسلية لتريف 
ميلاه األمطلار واملياه الثقيللة يف جانبي 
الكلرخ والرصافلة، وتأسليس محطلات 
معالجلة مياه اللرف الصحي، وتجديد 
الشبكات القديمة لعرشات املناطق، فضالً 
عن خدمة املحالت األخرى غري املشلمولة 

بالخدمات أصالً.
ثالثلاً: قطلاع الطلرق وبنلاء املجلرات 

واألنفاق
املجلرات  بنلاء  امليلدان  هلذا  ويشلمل 

واألنفاق وتطوير الشوارع.
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الرتبية تؤجل االختبار الثاين للطلبة املوهوبني اىل األسبوع املقبل
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة الرتبية، أم�س االحد، تأجيل 
موعد االختبار الخاص بالطلبة املوهوبني.
وقالت الوزارة يف بي�ان تلقت »الغد برس« 
نس�خة منه، ان »املوعد قد ت�م تأجيله اىل 
ي�وم 25 من الش�هر الحايل، ب�دال من يوم 

.»22
وبين�ت انه »ت�م تحدي�د الس�اعة الثامنة 
صباح�ا النط�اق االمتحان�ات يف عم�وم 
بغ�داد،  م�ن  كل  يف  املوهوب�ني  م�دارس 
البرصة، ميس�ان، االنبار، نينوى، ذي قار 

والنجف«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بات العزم لدى الربملان عىل إقرار قانون التجنيد اإللزامي 
واضح�اً، إذ أن اللجان انتهت من كتابة مقرتح القانون، 
وقّدمت�ه إىل حكومة عادل عبد املهدي، إال ان األخري يبدو 
غ�ري متحمس�اً للقانون، الس�يما وأنه يمك�ن أن يكلّف 
الدول�ة أم�واالً، فض�ًا عن أنه ق�د يتس�ّبب برفض لدى 

رشيحة واسعة من الشباب املشمولني بالقانون.
وأم�س األحد، أك�د عضو لجن�ة األمن والدف�اع النيابية 
سعران األعاجيبي أن لجنته فاتحت القائد العام للقوات 
املسلحة عادل عبد املهدي بشأن ترشيع قانون »التجنيد 
اإللزامي«.  وقال األعاجيبي إن »التجنيد اإللزامي فرض 
وواج�ب وطني معمول به يف معظم دول العالم الصغرية 
والكب�رية، القوي�ة والضعيف�ة، كل حس�ب متطلب�ات 
وضع�ه«. وأضاف، أن ترشيع القانون وتطبيقه »خطوة 
مهمة الحتواء الش�باب وتخفيف ح�دة البطالة املنترشة 
بينهم بش�كل ع�ام، كما أنه يس�هم يف تنمي�ة قدراتهم 

وتأهيلهم لخدمة املجتمع والوطن«.
وتاب�ع، أن »اللجن�ة تس�عى لترشي�ع القان�ون، وتمت 
مفاتحة القائد العام للقوات املس�لحة عادل عبد املهدي 
بشأن ذلك«، مبيناً أن »تطبيق القانون يحتاج ملعسكرات 
تدريب ومراكز معدة ومؤثثة وتجهيزات ومعدات وأدوات 

تدريب، كما أن التكلفة يف الرواتب ستكون أعىل«.
“الوف�رة  إن  علي�وي  كري�م  اللجن�ة  عض�و  ب�دوره، 
العس�كرية يف وزارة الدف�اع والداخلي�ة وهيئة الحش�د 
الش�عبي واملفاصل األمنية األخ�رى تحتم عىل الحكومة 
ع�دم الذه�اب نح�و تفعي�ل قانون التجنيد االلزامي يف 
الوقت الراهن”، الفت�ا إىل أن “تفعيل القانون بحاجة إىل 

تخصيصات مالية كبرية ومعسكرات تدريبية الستيعاب 
االع�داد”. وأضاف علي�وي، أن “تفعي�ل القانون يف ظل 
توس�ع أزمة البطالة وع�دم وجود الدرج�ات الوظيفية 
سيصبح نقمة عىل الحكومة الحالية”، مبينا أن “تفعيل 

القانون سيخلق استياء شعبي كبري ال يحمد عقباه”.

إال أن عض�و اللجن�ة عدن�ان االس�دي رأى أن »القانون 
سيسهم يف رفع مستوى التعليم«، داعيا اىل »توفري كافة 
االمكاني�ات الرضوري�ة القراره«. وأضاف االس�دي، أن 
»التجني�د االلزامي نص�ت عليه إحدى فقرات الدس�تور 
اذ ع�دت التجنيد االل�زام��ي وخ�دم�ة العل�م واج�ب�ا 

واش�رتطت ت�ط�ب�ي�ق��ه ب�ت�ش��ري�ع ق��ان���ون 
خ���اص ب���ه«، الف�ت�اً إل���ى أن »ترشي�ع القانون 

وتطبيقه له مردودات ايجابية«.
وأوضح األس�دي ان »ابرز فوائد تطبي�ق القانون فضا 
عن كونه واجبا دس�تورياً توفريه فرص عمل لكثري من 
العاطلني إذ تم تحديد راتب للمكلف ال يقل عن 500 الف 
دين�ار، اضافة اىل ان املرشوع س�يحد م�ن آفة الطائفية 
ويسهم يف توحيد ابناء الش�عب الذين ستجمعهم وحدة 

عسكرية ومكان واحد«.
ام�ا لجنة التعلي�م العايل فقد اتفقت م�ع رؤية نظريتها 
األم���ن وال�دف��اع النيابي�ة ب�ض��رورة ت�ش��ري�ع 
ال�ق�ان�ون للتقليل من حاالت الرس�وب وجعل الشباب 

منتجني غري مستهلكني.
وقال عضو اللجنة مقدام الجمييل، إن »الخدمة اإللزامية 
موضوع م�ه�م وب��ه ت�ب�ع�ات اي�ج�اب�ي�ة ك�ث�ي�رة 
اح�ده�ا االرت�ق�اء بمس�توى التعليم الذي تدنى بسبب 
عدم املباالة عىل اعتبار ان الطالب ال�ذي يرس�ب ال يهتم 
لعدم وجود تجنيد االلزام�ي«. واضاف الجمييل ان »هذا 
املوضوع يؤثر يف التعليم الن ال�ط�ال�ب س�ي�ش�ع�ر أن 
وراءه خ��دم��ة ع�س��ك�ري�ة وس��ي�ك�ون اك�ث�ر 
ح�رص��ا عىل ال�دراس��ة بم�ا يضمن تحس�ني الواقع 

الرتبوي يف البلد ودف�ع العملية اىل االمام«.
وت�اب��ع: ان »ش�بابنا اص�ب��ح مس�تهلكا ول�ي��س 
منتج�ا ول�ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي��م س��ت�ك�ون م���ع 
ل�ج�ن�ة االم��ن وال��دف��اع ف�ي ت�ح�دي�د االع�م�ار 
وال�ف�ت�رة ال�زم�ن�ي�ة وامل�ش�م�ول�ني«، مستدركاً أن 
»اللجن�ة تقف بالضد من البدل النقدي وترى أن القانون 

يجب أن يشمل الجميع«.

خالف داخل األمن الربملانية على تشريعه.. وجملس الوزراء يؤجله خشية من »نقمة الشباب« وااللتزامات املالية

قانون التجنيد اإللزامي: محاس برملاين وتردد حكومي

رئيس اجلمهورية: هناك امجاع وطني عىل دعم املؤسسة العسكرية

أربيل ترسل وفدًا إىل بغداد لـ »تسوية اخلالفات« بشأن النفط واملوازنة والبيشمركة

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

أكد رئي�س الجمهورية بره�م صالح، أمس 
األح�د، ان الرئاس�ات والق�وى السياس�ية، 
اتفق�ت ع�ىل ان يك�ون العراق اوالً، مش�ريا 
أن الجي�ش العراق�ي يحت�اج إىل عمل دؤوب 

لتعزيز قدراته.
وق�ال صال�ح يف بي��ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه وذلك ع�ىل هامش 
لقائه وزير الدفاع وكب�ار القادة والضباط، 

أن “هناك اجماع وطني عىل دعم املؤسس�ة 
العسكرية النها املرتكز ملستقبل آمن للعراق 
والعراقي�ني”، مش�رياً اىل “انن�ا اآلن يف طور 
إس�تكمال بن�اء مؤسس�اتنا ودولتن�ا التي 
نريده�ا ديمقراطي�ة اتحادي�ة مس�تندة اىل 

الدستور”.
بحاج�ة  الجي�ش  »مؤسس�ة  أن  وأض�اف 
اىل اهتم�ام ج�دي لتعزيزه�ا ودعمه�ا بكل 
االمكانات املتاحة”، مبيناً أن “العراق يعيش 
اليوم تحوالت مهمة، وتحديات كبرية، اهمها 

البناء واالعمار، استناداً اىل االنتصارات التي 
تحقق�ت ضد العصاب�ات االرهابي�ة بفضل 
تضحي�ات املقاتل�ني من الجي�ش والرشطة 
وابن�اء  والبش�مركة  الش�عبي  والحش�د 
العش�ائر، واالنتق�ال اىل تحقيق فرص عمل 
للشباب العاطل وتسخري موارد البلد لخدمة 

العراقيني”.
وش�دد ع�ىل ان »الع�راق ال يري�د ان يتحول 
مرة أخرى اىل س�احة تناح�ر ورصاع إرادات 
ع�ىل حس�اب أرواح العراقي�ني وأمواله�م، 

وهذا يعتمد عىل املؤسسة الرصينة الوطنية 
التاريخية للجيش العراق�ي، كجيش وطني 
مرتفع عن السياسة يحمي النظام والدستور 

ويدافع عن الوطن”.
وأش�ار رئيس الجمهورية، اىل ان “سياس�ة 
االمن القومي العراقية، والسياسة الخارجية 
للع�راق املجمع عليه�ا يف الرئاس�ات الثاث 
ومن القوى السياس�ية هي ان يكون العراق 
اوالً، وان ال يت�م القبول بتحويله اىل س�احة 
رصاع لاخري�ن”. وأش�اد، ب�”التضحي�ات 

الت�ي قدمها ابطال قواتن�ا االمنية يف املعارك 
ض�د  تنظيمات داع�ش االرهابي�ة”، مؤكداً 
ان “الح�رب التي خاضها الجي�ش العراقي 
ليس دفاعاً عن الشعب العراقي فقط بل عن 

االنسانية جمعاء”.
م�ن جانب�ه، ش�كر وزي�ر الدف�اع “رئي�س 
واهتمام�ه  ال�وزارة  لزيارت�ه  الجمهوري�ة 
بدعم منتس�بيها”، مؤك�داً ان “ابناء القوات 
املسلحة يجددون العهد للبقاء جنوداً اوفياء 

للدفاع عن العراق”.

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

كشف النائب عن االتحاد الوطني الكردستاني 
بختيار شاويس، أمس األحد، عن أبرز ملفني 
س�يحملهما وفد حكوم�ة إقليم كردس�تان 
س�يزورها خ�ال  الت�ي  بغ�داد  إىل  الع�راق 
األي�ام املقبل�ة. وق�ال ش�اويس، يف ترصيح 

ملوقع روس�يا اليوم، إن »وف�د حكومة اقليم 
كردس�تان، الذي س�يزور العاصم�ة بغداد، 
خال األيام املقبلة، سيبحث ملفني أساسيني 
وهما، الخاف�ات النفطية بني بغداد وأربيل، 
ومرشوع موازنة 2020«. وأضاف أن »العمل 
مس�تمر ع�ىل التهدئة واالتف�اق وإيجاد حل 
مناس�ب لهذين امللفني وملف�ات أخرى، ألن 

الطرف�ني اتفقا يف وقت س�ابق عىل تس�وية 
الخافات بدال من تعميقها«. وتابع »يف األيام 
املقبل�ة أمامنا جولة م�ن املفاوضات والوفد 
الك�ردي س�يزور بغ�داد م�ن أج�ل الوصول 
لح�ل للخاف�ات، وأعتقد أن وجه�ات النظر 
بني الطرفني متقارب�ة«. بدوره، قال مصدر 
ك�ردي إن وفدا رفيع املس�توى يش�مل وزير 

البيش�مركة ش�ورش اس�ماعيل باالضاف�ة 
اىل ضب�اط وقي�ادات يف ق�وات البيش�مركة 
ي�زور بغداد خال اليوم�ني املقبلني. وأضاف 
املص�در، أن الزي�ارة تأتي لغ�رض االجتماع 
الروات�ب  مل�ف  لبح�ث  الدف�اع  وزارة  م�ع 
املخصص�ة للبيش�مركة والبالغ�ة 68 مليار 
دينار شهريا، بعد اضافة رواتب البيشمركة 

ضمن تشكيات وزارة الدفاع. وأكد، أن امللف 
الثاني الذي س�يتم التباحث حوله هو إعادة 
تشكيل غرفة العمليات املشرتكة بني الجيش 
والبيشمركة لسد الفراغات االمنية يف مناطق 
التماس بني القوتني باملناطق املتنازع عليها 
بع�د زيادة الخروق�ات التي ق�ام بها تنظيم 

داعش.

من�ذ أن فّعل�ت صفحتي ع�ىل موقع الفيس�بوك 
قبل أس�ابيع عدة تلقيت تس�اؤالت كث�رية دارت 
بمجمله�ا حول عميل كأم�ني لبغداد، وما حققته 
خال الس�نوات الس�بع التي ش�غلت فيها موقع 
املس�ؤولية، م�ن ب�ني ه�ذه االس�ئلة: »أعطن�ي 
مرشوع واحد سويته بيه خري؟«، »شنو ايل عملته 
لبغ�داد؟«، »أنت اش�تغلت بس للش�علة منطقتك 
وتركت بغ�داد يف زم�ن امليزاني�ات االنفجارية؟« 
»خلصتوه�ا بس ب�وك وبدون أي م�رشوع يفيد 

املواطن؟!!«,
هذه األسئلة هي نتاج التصور العام الذي تأسس 
يف أذه�ان املواطن�ني عن األداء ال�يء للكثري من 
املسؤولني، وعن الفس�اد الذي عشعش يف معظم 
مفاص�ل الدول�ة، ولكنني ب�دالً م�ن أن اتذّمر أو 
انزعج من تلك األس�ئلة، فق�د واجهتها بأريحية 
وتفهم وادراك لحقيقة ان البضاعة الرديئة تطرد 
البضاعة الجيدة، واملسؤولية األخاقية والوطنية 
تف�رض عيلَّ أن أض�ع النقاط ع�ىل الحروف، وأن 
اقدم صورة واضحة، بالشواهد والوقائع واالرقام، 
ملا تم انجازه يف أمانة بغداد خال فرتة مسؤوليتي 
وذلك من غري تهويل وال مبالغات، ومع مقارنة ملا 

قدمه الذين اعقبوني يف تويل املسؤولية.  
ثمة تس�ع محاور أساس�ية ومفصلي�ة يتمحور 
حولها عم�ل امانة بغداد، ولك�ي تكتمل الصورة 
من جميع جوانبها علينا ان نعرض لهذه املحاور، 
ونس�تعرض ما تحقق يف اط�ار كل منها بمقاالت 

بنجاحاته�ا  وس�لبياتها،  بايجابياته�ا  الحق�ة 
واخفاقاتها.

وهذه املحاور هي:
أوالً: املاء الصالح للرشب

أستطيع القول، وبثقة تدعمها األرقام والحقائق، 
ان�ه تم خ�ال وجودي عىل رأس أمانة بغداد س�د 
العجز الحاصل باإلنتاج، ومعالجة الش�ح وصوالً 
اىل تحقيق ناتج مائي يفيض عن الحاجة الفعلية 
لاس�تهاك، فض�ًا عن خدمة املناط�ق واملحات 
غري املش�مولة بش�بكات املاء، وتجديد الشبكات 

القديمة.
وال�ذي س�نتناوله بحلق�ات قادم�ة وبالتفصيل 
بإيجابياته وس�لبياته مع غصة الفساد األكرب يف 
هذا املحور والتي حصل�ت يف زمن حكومة رئيس 

الوزراء السابق حيدر العبادي.
ثانياً: قطاع املجاري ومياه االمطار 

تم إنش�اء الخط�وط الرئيس�ية لترصي�ف مياه 
األمطار واملياه الثقيلة يف جانبي الكرخ والرصافة، 
وتأسيس محطات معالجة مياه الرصف الصحي، 
وتجدي�د الش�بكات القديم�ة لع�رشات املناطق، 
فضاً ع�ن خدمة املحات األخرى غري املش�مولة 

بالخدمات أصاً.
ثالثاً: قطاع الطرق وبناء املجرسات واألنفاق

ويش�مل ه�ذا املي�دان بن�اء املج�رسات واألنفاق 
الط�رق  الش�وارع، وتجدي�د ش�بكات  وتطوي�ر 
لعرشات املناطق، وخدمة املحات غري املش�مولة 
أصاً بخدمات االكساء بعد اكمال منظومات املاء 

واملجاري.
رابعاً: قطاع النفايات

ه�ذا القطاع مثل الب�دء بانج�از اإلدارة املتكاملة 
والحديثة لقطاع النفايات، ناهيكم عن املش�اريع 
التي ت�م تنفيذه�ا والتعاقد عليها له�ذا الغرض، 
باإلضاف�ة إىل تعزي�ز الدوائ�ر البلدي�ة باآللي�ات 

املتخصصة بأعمال النظافة.
خامساً: قطاع تجميل بغداد

ويش�مل زيادة املس�احات الخرضاء يف العاصمة، 
وإنش�اء املئات من الحدائق واملنتزهات، وتطوير 
الس�احات  وتش�جري  وزراعته�ا،  الش�وارع، 

املختلفة. 
سادساً:- قطاع االستثمار والسكن

ه�ذا املي�دان يتج�ىل يف إرشاك املس�تثمر يف بن�اء 
بغ�داد من خال عرشات املش�اريع االس�تثمارية 
والتجاري�ة  الرتفيهي�ة  القطاع�ات  وبمختل�ف 

والصحية والتعليمية، )نجاحاتها واخفاقاتها(.
والرشوع بوضع الخطط ملش�اريع سكن عماقة 
وم�ن االمثلة عىل ذلك م�رشوع )10X  10( رشق 
مدينة الصدر، ومرشوع مدينة الرشيد يف معسكر 
الرش�يد، ومرشوع مدينة املستقبل السكني غرب 
الغزالية واس�باب ع�دم تنفيذه�ا واملعرقلني لها 

وبتفصيل سينرش الحقاً.
سابعاً: قطاع صيانة وإعمار املناطق التاريخية

أعتق�د أن قص�ة تطوير ش�ارع املتنب�ي تخترص 
انجازاً ال تخطئه العني تحقق يف هذا القطاع.  

لقد تحول هذا الشارع إىل انقاض متفحمة نتيجة 
العمل االرهابي الذي تعرض له، لكن جهد االمانة، 
وتفاني منتس�بيها، والعم�ل ال�دؤوب، واملتابعة 
املخلصة ملرشوع اعمار الش�ارع وتطويره حّوله 
إىل واح�د م�ن أجمل ش�وارع العاصم�ة بما يليق 

بأهميته التاريخية والثقافية!  
إن فوز أمانة بغداد باملركز األول يف مسابقة املدن 
األسامية عن تطوير شارع املتنبي يجسد، بنحو 
شديد الوضح، نجاح األمانة يف تحويل الشارع من 
خرابة يعّمها الدمار والخراب إىل ش�ارع يس�طع 

باألضواء ويضج بالحياة. 
أما  تزيني العاصم�ة بأعمال فنية تليق بتاريخها 
فقد تجسد بدعوتي للفنان الكبري املرحوم محمد 
غن�ي حكم�ت م�ن منف�اه االختياري يف الس�نة 
األخرية من حياته واالتفاق معه عىل تنفيذ أربعة 
أعمال فنية زينت ساحات بغداد: اثنتان يف الكرخ 

واثنتان يف الرصافة وغريها الكثري.  
عنه�ا  س�نكتب  املل�ف  ه�ذا  يف  الكث�ري  وهن�اك 

بالتفاصيل والوثائق.
ثامناً: دع�م موظفي أمانة بغداد وتمليكهم قطع 

أرايض سكنية 
بذلت جهداً اس�تثانياً ال يقل عن جهدي يف املحاور 
األخرى تمّثل بتمليك الفضيلية لساكنيها، وتوفري 
السكن آلالف العائات بس�عر رمزي، وتسليمهم 
الس�ندات بدون زوبعة إعامية بعد أن حرموا من 
تملك دورهم ألكثر من 40 عاماً رغم ان س�كنهم 
لي�س تج�اوزاُ ب�ل يف منطق�ة مقس�مة وموزعة 

نظامياً. 
وملفات عديدة مشابهة نبينها مستقباً

تاسعاً: محور تطوير مناطق بغداد التاريخية
م�ن األمثل�ة ع�ىل ه�ذا املح�ور تنظيم مس�ابقة 
عاملي�ة لتطوير مركز مدين�ة الكاظمية، واعتماد 
التصمي�م الفائز بالجائزة األوىل، والرشوع العميل 
بالتنفي�ذ م�ن خ�ال الب�دء باالس�تماكات م�ن 

جهة منطقة االنباريني، والتعاقد مع استش�اري 
لوضع التصورات والدراسات والتصاميم لتطوير 
املنطقة التاريخية املركزي�ة من بغداد املحصورة 
بني ش�ارع الرش�يد ونهر دجلة، وبني جرس باب 
املعظم وجرس الجمهورية وغريها من املش�اريع 
املشابهة لهذا القطاع. وغريها الكثري مع املعوقات 

والنجاح والفشل.
ه�ذا املقال ه�و اس�تهال وتوطئة ملق�االت عدة 
ستغطي بنحو تفصييل  املحاور التي ارشت اليها 

بعجالة.
س�أتحدث عن  س�بع س�نوات هي فرتة اش�غايل 
للمنصب من سنة 2005 حتى سنة 2012 نصفها 
كان�ت س�نوات عج�اف تخللها احت�ال بغيض، 
وارهاب أسود غري مسبوق، ورغم هذا فان جميع 
املش�اريع الكبرية والصغرية تم�ت يف فرتة ادارتي 

لألمانة.
وبمقارنة بسيطة، فان السنوات السبع التي تلت 
سنوات مس�ؤوليتي كانت سنوات أمن واستقرار 
لكنه�ا ل�م تش�هد تنفي�ذ أي م�رشوع كب�ري أو 
متوس�ط، وه�ذا تتحمل�ه الحكوم�ة قب�ل أمانة 
بغداد، واألغرب من ذلك ان املش�اريع التي تركتها 
قيد االنجاز وبنسب متفاوتة لم يتم اكمال اغلبها 
لح�د االن رغم وجود األم�وال الخاصة لبعضها يف 

ميزانية أمانة بغداد.
س�أتناول جمي�ع امللف�ات بنجاحاتها وفش�لها، 
بمشاكلها ومعوقاتها، مع ذكر تفاصيل ال يعلمها 
أهايل بغداد، ويجهلها اغلب املطلعني من اعاميني 
ومعماري�ني ومختص�ني ومهندس�ني ومعني�ني 

بالشأن السيايس.

من خال هذه املقاالت س�يعرف الجميع من هو 
الحريص واالم�ني وال�دؤوب واملضحي واملخلص 
وم�ن ه�و املهم�ل والفاس�د واملتلك�ئ ومتس�خ 

الوجدان والضمري! 
دعوة خالصة اقدمها لدولة رئيس الوزراء الس�يد 
ع�ادل عب�د املهدي بأن يق�وم بدعم أمان�ة بغداد 
وكادرها ويس�اهم بشكل جدي بتخصيص أموال 
للتعاقد عىل مشاريع جديدة مكملة ملا تم إنجازه 
وحس�ب خطط امانة بغ�داد. وان يقف مع امانة 
بغ�داد يف اكم�ال بع�ض املش�اريع غ�ري املكتملة 
والتي ال تزيد عىل خمسة مشاريع ولكنها حيوية 
ومهمة لخدمة الناس من خال حلحلة مشاكلها 
س�واء كان�ت ادارية او مالية وبإرشاف ش�خيص 
من دولت�ه، وان ال يكرر تجرب�ة الدكتور العبادي 
بان ينهي دورت�ه دون ان يقوم ببناء أي مرشوع 
يف بغداد ودون ان يكمل املشاريع املستمرة ايضاً.

والله من وراء القصد

تساؤالت ضاغطة وإجابات شافية!

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر تحالف الفتح، أمس األحد، من 
لدور  املجهولة  الطائرات  استهداف 
العس�كرية  واملؤسس�ات  العب�ادة 

ضمن مؤامرة تستهدف العراق.
وق�ال النائب ع�ن التحال�ف حامد 
املوس�وي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »انفجار 
معس�كر الصق�ر ه�و حلق�ة من 
الت�ي  املؤام�رة  مسلس�ل  ضم�ن 
يتعرض لها العراق«، محذرا من أن 
»الطائ�رات املجهولة قد تس�تهدف 

العب�ادة  دور  القادم�ة  امل�رات  يف 
واملؤسس�ات الحكومية«. وأضاف، 
أن »تل�ك الح�وادث ق�د تك�ررت يف 
اآلون�ة االخرية، مثل انفجار مصنع 
الب�ان تاب�ع لرشكة ايراني�ة قبل 3 
أشهر يف غرب كرباء، والذي يعتقد 
بانه استهدف عرب طائرة مسرية«.

واش�ار إىل »وج�ود خط�ة جدي�دة 
ستنهي حوادث اس�تهداف املقرات 
»طه�ران  أن  مبين�اً  العس�كرية«، 
عرض�ت ع�ىل بغ�داد املس�اعدة يف 
كشف الطائرات التي تخرق االجواء 

العراقية«.

الفتح حيذر من استهداف »طائرات جمهولة« 
للمؤسسات العسكرية ودور العبادة
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        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مق�ررة الربملان خديجة عيل، أمس األحد، عن تخويل رئيس مجلس 
الوزراء عادل عد املهدي لجنة الرتبية النيابية باختيار مرشح وزارة الرتبية، 

مبينة ان اللجنة مرصة عىل ان يكون املرشح امرأة ومن أهايل نينوى.
ونقل�ت وكالة »املعلومة« عن عيل القول إن »رئي�س مجلس الوزراء عادل 
عبد املهدي أرسل كتابا رس�ميا اىل لجنة الرتبية النيابية لتخويلها باختيار 

مرشح وزارة الرتبية عىل ان تتوفر فيه الرشوط املهنية«.
وأضاف�ت ان »لجنة الرتبية مرصة بان يكون املرش�ح امرأة كون الكابينة 
الوزاري�ة خالي�ة من اي تمثيل للعنرص النس�وي«، الفتة اىل ان »املرش�حة 
س�تكون م�ن أهايل نين�وى«. وأوضح�ت ان »اللجن�ة مجربة ع�ىل اختيار 
مرش�حة تاقي قبول جميع الكتل السياسية لضمان تمرير اسمها داخل 

مجلس النواب عند طرحها لنيل الثقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بتوجيٍه من وزير الداخلية الدكتور ياسني اليارسي وبمتابعٍة من قبل قائد 
رشطة دياىل اللواء فيصل كاظم العبادي، زار مدير قسم العاقات واالعام 
والرشطة املجتمعية يف محافظة دياىل دار خال الطفل املعنف اسامة ملتابعة 

حالته وذلك يف منطقة )كاطون الرازي( بمدينة بعقوبة. 
وبني مدير قس�م العاقات واالع�ام والرشطة املجتمعية يف محافظة دياىل 
ان الطف�ل )اس�امة( تع�رض لاعتداء الجس�دي والتعذيب تج�اوز حدود 
التأدي�ب من قبل والده.واوض�ح انه وعىل الفور ت�م اصطحاب الطفل اىل 
محكمة اس�تئناف دياىل وتس�جيل دع�وى قضائية ضد وال�ده بعد عرض 
حالت�ه الصحية عىل الجهات الطبية وتم تدوين اقواله عند قايض التحقيق 

التخاذ االجراءات القانونية بحق والده.

رئيس الوزراء خيول جلنة برملانية الختيار 
مرشح وزارة الرتبية

الداخلية: رشطة دياىل تزور طفاًل معنفًا و تصطحبه إلقامة دعوى قضائية

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تئناف  محكمت�ي  رئيس�ا  ادى 
بغ�داد الرصافة وبابل، أمس االحد، 
اليمني ام��ام السيد رئيس مجلس 
القض��اء االع�ىل القاض��ي فائق 
زي�دان. وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن 
املرك�ز اإلعام�ي ملجل�س القضاء 
االعىل تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 

نس�خة من�ه، ان »الق�ايض عم�اد 
خض�ري والقايض حي�در جابر اديا 
اليم�ني امام رئيس مجلس القضاء 
االعىل القايض فائق زيدن كرؤساء 
ملحكمتي اس�تئناف بغداد الرصافة 
وبابل االتحاديتني بمناسبة صدور 
بتعيينه�م  الجمه�وري  املرس�وم 
بمنصب رئيس استئناف يف املحاكم 

التي يعملون فيها«.

تعيني رئيسني جديدين الستئناف بغداد الرصافة وبابل 

د. صـابـر العيسـاوي

الحلقة األولى: مقدمة 
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة التخطي�ط واملتابعة ب�وزارة التجارة عن اس�تنفار 
اسطول نقلها ملناقلة ٥٢٠٠٠ طن من الحنطة االمريكية و٣٠٠٠٠ 
ط�ن من ال�رز الفيتنامي.واكدت مدير عام الدائرة ابتهال هاش�م 
صابط يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، بانه »تم 
االيع�از اىل كافة اقس�ام النقل يف الرشكات من خالل قس�م النقل 
املركزي احد تشكيالت هذه الدائرة برضورة توجيه شاحناتهم اىل 
ميناء ام قرص وبالرسعه لغرض مناقلة حموالت البواخر الراسيه 
يف امليناء وتوجيهها لكافة املحافظات وحسب الخطة التسويقية 
املع�دة م�ن قبل الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب«.فيما وجهت 
صابط لجان املتابعة يف القس�م املذكور بالتواجد ميدانيا يف اقسام 
النقل لتوجيه الشاحنات اىل امليناء عادة ايام العطل والجمع دوام 
رسمي ملنتسبي النقل لالرساع بايصال املواد اىل املحافظات لتنفيذ 

الخطة التسويقية عىل اتم وجه.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي قيص الس�هيل عن 
تواف�د طلبة أت�راك وإيراني�ن للدراس�ة يف الجامع�ات العراقية.

وأوضح الس�هيل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نسخة منه، 
ان�ه »تبنى اس�رتاتيجية جدي�دة تقوم ع�ىل أس�اس الرتكيز عىل 
الش�أن العلمي الخارجي، فقد كانت السياسات السابقة للوزارة 
ترك�ز عىل الداخ�ل، وهذا ما جعل العراق يفق�د الكثري من قدراته 
عىل املس�توى الدويل«.وأضاف الس�هيل، »حاليا نجحنا من تنفيذ 
اتفاقيات الرشاكة بن الجامعات بش�كل صحيح ، وبدأ طلبة من 
تركيا وايران وقريبا قطر والس�عودية وبلدان اخرى بالتوافد عىل 
الجامعات العراقية ، وايضا افتتاح مركز اللغة العربية يف بغداد .

    النجف / المستقبل العراقي

بارش قس�م العالق�ات العام�ة يف العتبة العلوية املقدس�ة بتنفيذ 
برامج�ه الخاصة بخدمة زائري مرقد اإلمام عيل )عليه الس�الم(، 
م�ع تنفيذه لربامج خارجي�ة خاصة باملناس�بات العطرة ومنها 
عيد الغدي�ر األغر 18 ذي الحجة الذي يصادف ي�وم غد الثالثاء«.

وقال رئيس قسم العالقات العامة يف العتبة املقدسة عيل العامري 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »س�تتم املبارشة بربنامج 
رفع راية )عيل راية الهدى( املتضمن رفع الراية املباركة يف خمس 
جامعات يف محافظات وس�ط وجنوب العراق، إضافة اىل برنامج 
خاص�ة لرفع الراي�ة املبارك�ة يف جام�ع الخطوة«.وأضاف »كما 
س�يتم توزيع ما يق�ارب ٥٠٠٠ باقة ورد ع�ىل الزائرين الوافدين 
اىل الح�رم العل�وي الطاهر، م�ع االس�تمرار بالربنام�ج الخاص 
م�ن قبل قس�م العالقات العامة م�ن ضمنها التواص�ل مع دوائر 
الدولة واملؤسس�ات الدينية وكذلك اإلنسانية يف املحافظة لتوزيع 
األوش�حة الخاصة بالعتبة العلوية كما س�يتم توزيع بوس�رتات 
ترحيبي�ة يف مطار النجف االرشف الدويل وعند مداخل املحافظة«.

وتابع العامري كما »سيقوم منتسبو العالقات باستقبال الحجاج 
وس�يكون هناك ثالث مراحل الس�تقبال الحج�اج االوىل من منفذ 
عرعر الحدودي حيث س�يتواجد منتسبو قسمي العالقات وقسم 
االعالم, واملرحلة الثانية سيكون االستقبال يف مطار بغداد الدويل, 
أما املرحلة الثالثة فهي اقامت مراس�م استقبال للحجاج يف مطار 
النجف االرشف حيث سيتم توزيع باقات من الزهور باإلضافة اىل 

وشاح العتبة العلوية املقدسة.

التجارة تستنفر اسطوهلا ملناقلة »52« ألف طنًا من احلنطة 
االمريكية و »30« ألف طنًا من الرز الفيتنامي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائ�رة صحة بغداد الك�رخ ومن خالل 
االحصائيات املقدمة من قبل ادارة املستشفى 
ع�ن اس�تقبالها ل�� )٣6864( ال�ف مراج�ع 
واجرائها )488٣( فحص مخترب خالل ش�هر 

تموز من العام الحايل«.وذكر مدير مستشفى 
الريموك التعليمي الدكتور)مبن عيل( يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »العي�ادات 
االستشارية و الطوارىء استقبلت )٣6864( 
الف مراجع توزعت بن )٢4٣٠٠( الف مراجع 
يف العي�ادة االستش�ارية وقدم�ت لهم جميع 

ان�واع املعاين�ة و العالج�ات و الفحوص�ات 
و التحالي�ل املختربي�ة و االش�عة و االيك�و و 
السونار و املفراس والرنن يف وحدات العيادة 
االستش�ارية البالغ�ة )٢8( وح�دة و لجميع 
ان  ».واض�اف  االستش�ارية  االختصاص�ات 
»املري�ض واملراجع يتلقى كافة االستش�ارات 

الطبي�ة من اكفأ االطباء و بلغ عدد املراجعن 
يف ردهات الط�وارئ )1٢٥64( الف مراجع و 
حالة طارئة حيث ت�م احالة الحاالت املرضية 
الحرجة اىل اقس�ام املستش�فى حسب الحالة 
املرضي�ة ».وبن انه »تم اج�راء )488٣( الف 
فحص مخت�رب منه�ا )٢٥8٣( فحص مخترب 

للم�رىض الراقدين و )٢٣٠٠( فحص للمرىض 
املراجع�ن، مؤك�دا ان »مستش�فى الريم�وك 
التعليمي تعترب من اهم املستش�فيات يف البلد 
و تعترب الركيزة االساسية لتقديم الخدمات يف 
جانب الكرخ الحتوائه�ا عىل افضل االطباء و 

املالكات الصحية يف البلد .

صحة الكرخ تعلن استقبال حوايل »36« ألف مراجع.. وإجراء حوايل »5« آالف فحص خالل شهر يف الريموك

    المثنى / المستقبل العراقي

اص�درت محكمة جناي�ات املثن�ى حكماً بالس�جن ملدة 
خمس سنوات وشهر بحق مدان اقدم عىل اخرتاق حساب 
ش�خيص عرب الفيس بوك الحد املواطنن والحصول عىل 
ص�ور عائلية مهدداً بنرشها عرب مواقع التواصل يف حال 
ع�دم دفعه مبل�غ مايل ، فيم�ا صدقت محكم�ة التمييز 

االتحادية القرار الصادر من محكمة الجنايات .
وذك�ر بيان صادر ع�ن املركز اإلعالمي ملجل�س القضاء 

االع�ىل تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان » 
املحكم�ة نظ�رت قضي�ة م�دان اق�دم ع�ىل ابت�زاز احد 
املواطن�ن بنرش ص�وره العائلي�ة عرب مواق�ع التواصل 
االجتماعي بعد ان حصل عليها من خالل تهكري حسابه 

الشخيص يف الفيس بوك ». 
واش�ار البي�ان ان » امل�دان ابت�ز املواطن وه�دده بنرش 
الص�ور او دف�ع مبالغ مالي�ة »، الفت�اً اىل ان » محكمة 
التميي�ز االتحادية صدق�ت القرار الص�ادر من محكمة 

جنايات املثنى تمييزاً وتصحيحاً .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، ع�ن تحدي�د املوالي�د الجدد م�ن تولد 
ع�ام ٢٠1٣ فم�ا دون، وع�ام ٢٠14، لتس�جيلهم يف الص�ف 
االول االبتدائ�ي للع�ام ال�درايس ٢٠19/٢٠٢٠.وقالت مديرة 
التعلي�م االبتدائ�ي يف املديرية العام�ة للتعليم الع�ام واالهيل 
واالجنب�ي، ش�هرزاد مصطف�ى، يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املس�تقبل العراقي«،ان »املديري�ة س�جلت املواليد املشمولة 
بالتعلي�م االلزام�ي ف��ي مرحل�ة االول االبتدائ��ي مل�ن بلغ 

س�ت س��ن�وات او خ�م�س س��نوات م�ن الكاسبن عاما 
واح�دا«. كم�ا تم ت�س��ج�ي�ل موال�ي��د ٢٠1٣ ف�م�ا دون 
مل�ن تبلغ اع�م�اره�م عرش س��ن�وات وكان�وا ق�د تخلفوا 
ع�ن االلتحاق باملدرسة، اضافة اىل تسجيل مواليد ال� ٣1 من 
كانون الثاني للعام ٢٠14«. واضافت، ان »املديرية نسقت مع 
مديريات ترب�ي�ة بغداد واملحافظات لتش�كيل لجان ميدانية 
جوالة لتس�جيل املشمولن بحسب الفئات ال�ع�م�ري�ة التي 
ذكرت انفا، مش��رية اىل ان املستوصفات الصحية استقبلت 

التالميذ للتأكد من سالمتهم البدنية والعقلية .

جنايات املثنى تقيض بالسجن مخس سنوات 
بحق مدان باالبتزاز

الرتبية حتدد املواليد املشمولة بالتسجيل 
يف األول االبتدائي للعام املقبل

التعليم تكشف عن توافد طلبة 
اتراك وإيرانيني للدراسة يف العراق

العتبة العلوية تعلن عن خطتها 
لعيد الغدير األغر

    بغداد / المستقبل العراقي

 أفتتح وزير الصناعة واملعادن صالح عبدالله 
يف  االس�فلتية  الط�الءات  معم�ل  الجب�وري 
محافظة االنبار الذي يعد من املعامل الجديدة 

واالوىل من نوعها يف املحافظة.
»املس�تقبل  تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
ت�م »بموج�ب عق�د  »املعم�ل  العراق�ي«،ان 
املش�اركة ب�ن الرشك�ة العام�ة للصناع�ات 
لالس�تثمارات  ال�دال  ورشك�ة  التعديني�ة 

م�ن  يتك�ون  »املعم�ل  ان  الصناعية«.وب�ن 
ثالثة خط�وط إنتاجي�ة أوربية املنش�أ تعمل 
بتكنولوجي�ا متقدم�ة النتاج ثالث�ة انواع من 
املنتجات االسفلتية تش�مل منتجات )الربايم 
ك�وت( و)الس�وبر برايم�ر( و)ال�كات باك( 
بطاق�ة إجمالي�ة ٢٢٥ ال�ف ط�ن س�نويا ما 
سيس�هم يف توفري مبالغ كبرية للبلد وتشغيل 
األيدي العاملة من أبناء محافظة االنبار ورفد 
وزارة اإلعمار واإلسكان وأمانة بغداد والقطاع 
الخاص باملنتجات املذكورة وتصدير الفائض 

منها إىل الخارج«.وعد الوزير الجبوري يف كلمة 
القاها يف احتفالية اإلفتتاح »معمل الطالءات 
االسفلتية ش�كل من أشكال العالقة الناجحة 
ونموذج للرشاكة الحقيقي�ة والصحيحة بن 
القطاعن الحكومي والخاص بما ينسجم مع 

توجه الحكومة ووزارة الصناعة واملعادن«.
واكد »حرص الوزارة عىل استقطاب الرشكات 
الرصينة ورجال األعمال والصناعين الجادين 
واملتمكن�ن مالي�ا وفني�ا القام�ة وتأس�يس 
مش�اريع صناعي�ة حيوي�ة ومهم�ة تخ�دم 

اقتصاد البلد«.ولفت الجبوري اىل ان »املرشوع 
من املش�اريع املهمة التي أنشأت يف محافظة 
االنبار باعتبارها م�ن املحافظات املهمة التي 
ترتك�ز فيها معظم الث�روات املعدني�ة واملواد 
ذات  الصناع�ات  يف  الت�ي تس�تخدم  االولي�ة 
الج�دوى االقتصادي�ة م�ا سيس�هم يف توفري 
منتج�ات عراقية بمواصف�ات عاملية ومبالغ 
كب�رية للدول�ة وخل�ق ف�رص العم�ل البن�اء 
املحافظة«.وأش�اد وزي�ر الصناع�ة »بجهود 
كل م�ن س�اهم يف ه�ذا االنج�از الهمية مثل 

الخدم�ات  دع�م قط�اع  هك�ذا مش�اريع يف 
وتلبي�ة احتياجات املجتم�ع وتعزيز الصناعة 
العراقي�ة« مج�ددا »التأكيد ع�ىل أن الصناعة 
الوطني�ة قادم�ة وبقوة ضمن ه�دف وطني 
اليتعلق بقط�اع حكومي أو خ�اص بل هدف 
ل�كل ابناء البل�د« مؤكدا يف ذات الوقت س�عي 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن واهتمامه�ا لدعم 
الخطط التنموية للبلد واالس�هام يف رفد كافة 
قطاعات الدولة بكل ما تحتاجه من منتجات 

وخربات .

وزير الصناعة يفتتح معمل »الطالءات االسفلتية« األول من نوعه يف األنبار

     المستقبل العراقي/ الغانم

أعلنت محافظة واس�ط ع�ن ارتفاع اإلنت�اج يف حقل 
ب�درة النفطي اىل مليون و8٠٠ ال�ف برميل منذ بداية 

العام الجاري ولغاية منتصف اب الحايل.
وق�ال املحاف�ظ محم�د جمي�ل املياح�ي إن »الطاقة 
االنتاجية لحقل بدرة النفطي ارتفعت ليكون مجموع 
انتاجه من النفط مليونا و 8٠٠ الف برميل منذ مطلع 
الع�ام ٢٠19 ولغاية منتصف ش�هر اب الحايل«، مبينا 
ان »رشكة )كاز بروم( الروسية املستثمرة لهذا الحقل 
تس�عى للوصول باالنت�اج اىل 17٠ ال�ف برميل يوميا 

خالل العام الحايل«.
واض�اف املياحي ان »الطاقة االنتاجي�ة االولية لحقل 
ب�درة ارتفع�ت من 4٥ ال�ف برميل يومي�ا اىل 77 الف 
برمي�ل يوميا من النفط الخ�ام الخفيف«، الفتا اىل ان 
»ارتفاع االنتاج جاء بعد تدشن برئ نفطية جديدة هي 

السادسة يف الحقل«.
وتاب�ع ان »رشك�ة )كاز ب�روم( الروس�ية طرح�ت 
مناقص�ة لحف�ر 1٣ ب�رئا نفطي�ة جديدة اس�تعدادا 
للوصول اىل 17٠ الف برميل يوميا خالل العام ٢٠19«، 
موضح�ا ان »الرشكة ابلغتنا عن س�عيها الس�تغالل 
الغاز املصاحب لعملية استخراج النفط الخام يف توليد 
الطاقة الكهربائية بينما سيتم توصيل الغاز الفائض 

عن الحاجة اىل محطة كهرباء الزبيدية الحرارية«.
وأش�ار اىل ان »الحق�ل عن�د وصول ال�ذروة يف انتاجه 
النفطي خ�الل العام ٢٠19 س�ينتج 1٠٠ مليون قدم 
مكعب من الغاز املصاحب، اضافة اىل 6٠٠ طن يوميا 

من الغاز السائل و ٣٠٠ طن يوميا من الكربيت .

حمافظ واسط يعلن ارتفاع
انتاج حقل بدرة النفطي 

اىل مليون و »800« الف برميل     بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى مدير مكتب محافظ البرصة »عماد عبد الخالق العيدانّي« يف 
مكتب�ه صباح اليوم ، وفداً من أهايل منطقة »حي الحس�ن«، ضمن 
برنام�ج لقاء املواطنن املخصص لتقديم الخدمات الالزمة والتدخل 

بحل املعوقات واملش�اكل العام�ة، وذلك عرّب اإلمكاني�ات املتاحة أو 
التنس�يق مع الجهات املعنية.وجاَءت زي�ارة الوفد لطرح جملة من 
املعوقات الخدمّية التي تعاني منها منطقة »حي الحسن«، ال سيما 
يف مج�ال خدمات البنى التحتية وال�رصف الصحّي.من جانبِه، وّجه 
»العيدانّي« وبالتنسيق مع مديريات بلدية البرصة ومجاري البرصة، 

بحملة تنظيف واسعة تش�مل أغلب مناطق »حي الحسن«، تعزيزاً 
لدور الجهات املعنية يف تقديم أفضل الخدمات الالزمة للمواطنن .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت امانة بغداد اكس�اء وفتح ش�ارع 
مغلق منذ عام 198٢ وسط العاصمة.

وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، إن »بلدية الرصافة 
احدى مالكات امانة بغداد بارشت باكساء 
ش�ارع الكمارك ضمن املحل�ة 1٠٣ والذي 
يخدم األزقة ) 8 ، ٣٥ ، ٣6 ( وبواقع 4٠٠٠ 
مرت مربع والذي يعترب من الشوارع املهمة 

واالس�رتاتيجية مل�ا يض�م من مؤسس�ات 
حكومية مثل هيئة الكمارك ورشكة آشور 
العامة ودائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة 

وغريها من املؤسسات«.
وبين�ت أن »ك�وادر االمان�ة قام�ت بوقت 

الكونكريتي�ة ع�ن  الكت�ل  برف�ع  س�ابق 
الش�ارع املذكور وفتحه امام حركة السري 
واملرور بعد ان كان مغلقاً منذ سنة 198٢ 
لتبارش باكس�اءه وإدخاله الخدمة خالل 

االيام القليلة املقبلة .

    بغداد / المستقبل العراقي

 كشف مسؤول يف املرور عن معلومات مهمة بشأن قانون 
املرور الجديد وقيمة املخالفات فيه.وقال مدير عام مديرية 
م�رور الب�رصة العميد ع�ادل فياض يف ترصي�ح صحفي 
اطلعت عليه »املستقبل العراقي«، ان »قانون املرور الجديد 
س�يدخل حيز التنفيذ بعد الخامس من ترشين االول املقبل 
فيما س�تنطلق حم�الت تثقيفية بخصوص ه�ذا القانون 

اعتبارا من الش�هر الحايل«.ولفت اىل ان »القانون يتضمن 
عقوبات مش�ددة حي�ث تضاعفت الغرامات فيه خمس�ة 
اضع�اف وان اق�ل غرام�ة بالقان�ون تبلغ ٢٥ ال�ف واكثر 
غرام�ة ٣٠٠ الف دين�ار«، مبينا بان »الدراجات س�تعامل 
معامل�ة الس�يارة وف�ق القانون«.فيم�ا اعل�ن عن حجز 
أكث�ر من 1٣٠ مركب�ة خصويص مخالفة تعمل كس�يارة 
اجرة يف مركز املدين�ة واقضية ونواحي املحافظة.وأضاف 
فياض ان »ك�وادر املديرية ضبطت 1٢٠ مركبة خصويص 

مخالفة تعمل كأجرة بمركز البرصة و 1٣ مركبة يف شمال 
املحافظ�ة وذلك خالل الحملة التي اطلقتها امس الس�بت 
ملحاس�بة املركب�ات الخص�ويص املخالف�ة« مش�رياً اىل ان 
الحمل�ة ما زالت مس�تمرة«.كما لف�ت اىل ان الغرامة التي 
تفرض عىل املركبة املخال�ف بهذا الخصوص تبلغ ٣٠ الف 
دينار، الفتا اىل انه بامكان املواطن الراغب بتحويل مركبته 
م�ن خص�ويص اىل اج�رة تقديم طل�ب بهذا الش�ان ويتم 

تحويلها بعد الخضوع لضوابط معينة.

ضمن برنامج  لقاء املواطنني.. مدير مكتب حمافظ البرصة 
يلتقي وفدًا من أهايل منطقة »حي احلسني«

امانة بغداد تعلن اكساء وفتح شارع وسط العاصمة مغلق منذ عام 1982

املرور تكشف معلومات مهمة عن غرامات القانون اجلديد

حمافظ البرصة يوجه بازالة التجاوزات عن الرشيط 
األخرض لغرض انشاء حدائق ومتنزهات للمواطنني

    البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ الب�رصة املهندس اس�عد عبد 
االمري العيداني بازالة التجاوزات عن الرشيط 
االخ�رض املوج�ودة عىل ط�ول طريق ش�ارع 
بغ�داد، مؤكداً ح�رص الحكوم�ة املحلية عىل 
انش�اء متنزه�ات يف تل�ك االماك�ن، الفت�اً اىل 
توجيه قيادة عمليات الب�رصة وقوة الصدمة 
بالتنس�يق مع بلدية املحافظة يف عملية ازالة 

التجاوزات.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه »وجهن�ا مديرية بلدية 
البرصة ب�رضورة ازالة التج�اوزات الحاصلة 
ع�ىل الرشيط األخ�رض املوجودة ع�ىل طريق 
ش�ارع بغ�داد يف املرحل�ة االوىل م�ن تقاط�ع 
الكزي�زة اىل تقاط�ع التأمي�م تمهي�داً لتنفيذ 
مرشوع حدائق عامة للمواطنن عىل املساحة 
املذك�ورة«. وتاب�ع محاف�ظ الب�رصة انه »تم 
االيع�از اىل مدي�ر البلدي�ة بتوجي�ه االنذارات 
القانونية للمتجاوزين وامهالهم اسبوع واحد 

لغرض اخالء االرض وبعدها سيتم اإلزالة«.

من جهته، اوضح مدير بلدية البرصة املهندس 
عيل املوسوي انه سيتم اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية بحق املتجاوزين عىل ضوء توجيهات 

محافظ الب�رصة لغرض تنفي�ذ حدائق عامة 
ع�ىل املس�احات املوج�ودة م�ن االرايض عىل 

امتداد طريق شارع بغداد.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العام�ة للس�منت العراقية 
إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن ان 
رشكة الرائدة املستثمرة ملعمل سمنت كبيسة 
ب�ارشت بإنت�اج وتجهي�ز الس�منت الع�ادي 
بع�د توق�ف دام ألكث�ر م�ن خمس س�نوات 
نتيجة تعرض املعمل إىل إرضار كبرية بس�بب 

اإلرهاب.
وذكر بيان ملدير عام الرشكة حس�ن محسن 
العراق�ي«، ان  الخفاج�ي ورد ل�«املس�تقبل 
»رشكت�ه أع�دت خطط�ا ممنهج�ة إلع�ادة 
تأهيل وتش�غيل املعامل التابعة لها واملنترشة 
يف املناط�ق الغربية والش�مالية من البالد وقد 
تمكنت م�ن اع�ادة العمل واالنتاج لخمس�ة 
معام�ل يف محافظ�ة نين�وى بجه�ود ذاتي�ة 
اس�تثنائية وزم�ن قيايس فيم�ا قامت بابرام 
مالحق عقود مع الرشكات املستثمرة ملعاملها 

لتأهيل وصيانة هذه املعامل«.
ملعم�ل  املس�تثمرة  »الرشك�ة  ان  إىل  وأش�ار 
س�منت كبيس�ة انج�زت املرحل�ة االوىل م�ن 

الصيان�ة والتأهي�ل للمعم�ل اىل جانب تهيئة 
مستلزمات نصب اربعة مكائن تعبئة جديدة 
وحديثة اضاف�ة اىل املكائن املوجودة وعددها 
اثنتان بهدف زيادة الطاقة التس�ويقية حيث 

تبل�غ الطاق�ة االنتاجي�ة للماكن�ة الواح�دة 
)1٥٠( طن�ا مكيس�ا يف الس�اعة ، مؤك�دا ان 
الرشكة مستمرة باعادة تأهيل باقي معاملها 

واعادتها للخدمة.

املبارشة بإنتاج وجتهيز مادة السمنت يف معمل 
كبيسة بعد انقطاع دام اكثر من »5« سنوات
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)جتهيز مواد احتياطية للشبكة مناقصة )12/ كهرباء توزيع /فرع شامل البرصة (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)تنفيذ طرق وخدمات يف املنطقة الصناعية يف ام قرص مناقصة )17/ بلديات   2019 (

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3493 يف 2019/8/6 ( .
يبر )محافظبة البرصة / قسبم العقبود الحكوميبة ( دعبوة مقدمي العطباءات املؤهلبن وذوي الخبرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع تجهيز مواد احتياطية للشبكة 
- وبكلفة  تخمينية قدرها )3،690،000،000( ثالثة مليار وستمائة وتسعون مليون دينار عراقي  .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
- مدة التجهيز ) 120  يوم ( .

- موقع املرشوع ) عام (
- تبويب املرشوع )19،6،12،2،1،47،2( 

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسبة    والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة 
يف هذا املجال ) بعرض فني (

أوالً-  سبيتم تنفيبذ العطاء من خببببالل إجبراءات العطاءات التنافسبببببية الوطنية التبي حددتبببها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكببببببببببومية العامة رقم )2( لسبببنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفببببتوح 

لجببميع   املتناقصن.
ثانياً- يمكن للمناقصن ذوي األهبببلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبببببم العبببببببقود 
الحكومية  / شبعبة اعالن املشباريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

• القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتن فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتن التي تسبق عام 2014 
وذلك اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السبنوي عىل مدى اخر سببع سبنوات يجب ان ال يقل عبن )1،107،000،000(  واحبد مليار ومائة 

وسبعة مليون  دينار عراقي فقط .
3-متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن  )1،107،000،000(  واحد مليار ومائة وسبعة مليون  دينار عراقي فقط .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه: 

2-الخرة والقدرة الفنية:
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن 1،107،000،000  واحد مليار ومائة وسبعة مليون  دينار عراقي فقط .

لتنفيبذ عقبود مماثلبه ألعمال هذا العقد و تم أنجازهبا بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجبم العمل ، تعقيداته ، 
األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن من شعبة بيع الوثائق 
القياسبية  / قسبم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسبم غري مسرتد  )150,000( 

مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنن   املصادف 2019/8/19 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

)1- رسبالة العطاء وملحق العطباء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسبم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقبة بيانبات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطباء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسباً:- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/8/25   السباعة العارشة 

صباحاً
  سبابعا - يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد   املصادف 2019/9/1 السباعة 2:00 ظهرا   حسبب التوقيت 
املحبيل ملدينبة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنبى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/1.
العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )36،900،000( ستة وثالثون  مليون  وتسعمائة الف 
دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

احدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسبمي الذي ييل يوم 
العطلة .

اثنبى عبرش - للدائرة الحبق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسبب 
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3495 يف 2019/8/6( .
ير )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )تنفيذ طرق وخدمات يف املنطقة الصناعية يف ام قرص( 
- وبكلفة  تخمينية قدرها)2،850،000،000(  اثنان مليار وثمانمائة وخمسون  مليون دينار عراقي 

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
- مدة التنفيذ ) 540  يوم ( .
- موقع املرشوع) ام قرص (

-تبويب املرشوع )113،2،9،3،1،47،1(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة   والصنف /  انشائية 

أوالً-  سبيتم تنفيبذ العطباء من خالل إجبراءات العطباءات التنافسبية الوطنية التي حددتهبا تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسبنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
  ثانيباً- يمكبن للمناقصبن ذوي األهلية الراغببن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبم العقود 
الحكوميبة  / شبعبة اعالن املشباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السباعة 8:00 صباحبا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

1- القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ - متطلبات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسبيولة 

النقدية اليقل عن مبلغ قدره )855،000،000( ثمانمائة وخمسة وخمسون مليون دينار  عراقي 
ب - الخرة والقدرة الفنية:

عبىل مقدم العطباء أن يقدم دليباًل موثقاً يوضبح إمكانيته عىل تلبيبة متطلبات الخبرة الفنية املدرجة 
أدناه:

املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السببع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن )855،000،000( ثمانمائة وخمسة وخمسون مليون دينار  عراقي لتنفيذ عقود مماثله 

ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 
والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس 

)متطلبات صاحب العمل( .
* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل 

) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 

أدناه* ودفع رسبم غري مسبرتد  قبدرة )150,000( مائة وخمسبون الف دينار عراقبي اعتبارا من يوم 
االثنن  املصادف 2019/8/19  .

خامسباً- سبيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2019/8/25   الساعة 
العارشة صباحاً

 سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/9/1 الساعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسبمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
سبيتم فتح العطاءات فعليبا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شبخصيا يف العنوان 

التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/9/1.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
) 28،500،000 ( ثمانيبة وعبرشون  مليبون وخمسبمائة البف  دينار عراقي عىل شبكل صك مصدق او 

سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
عارشا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسبمي الذي ييل 

يوم العطلة .
احدى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنى عرش -  العنوان املشبار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسبم العقود الحكومية/ 

شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

اربعبة  عبرش – البزام الرشكات ببرشاء منتجبات وزارة الصناعبة واملعادن اسبتنادا اىل ما جباء بكتاب 
وزارة التخطيبط /دائبرة العقبود الحكومية /قسبم االستشبارات والتدريب ذي العبدد 16135/7/4 يف 

.2017/8/3

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

العدد:4569

العدد:4573

التاريخ:2019/8/18

التاريخ: 2019/8:18



www.almustakbalpaper.net العدد )1964( االثنين  19  آب  2019 اعالنات5

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
) جتهيز وفحص وتنفيذ مواد لغرض انارة شارع قرنة – مدينة ضمن مركز صيانة اهلوير(

مناقصة )19/ كهرباء توزيع /فرع شامل البرصة(

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)جتهيز اليات ختصصية مناقصة )22/ كهرباء توزيع /فرع شامل البرصة(

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3493 يف 2019/8/6 ( .
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مرشوع تجهيز وفحص وتنفيذ مواد لغرض انارة شارع قرنة – مدينة ضمن مركز صيانة الهوير 
- وبكلفة  تخمينية قدرها )891،960،000( ثمانمائة وواحد وتسعون مليون  وتسعمائة وستون الف دينار عراقي  .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
- مدة التجهيز ) 100  يوم ( .

- موقع املرشوع ) املدينة ( 
- تبويب املرشوع )19،6،12،2،1،47،2( 

- الدرج�ة والصن�ف املطلوبة : الدرجة / التاس�عة     والصنف /  كهرباء - ميكاني�ك - كيمياوي / رشكات متخصصة يف 
هذا املجال ) بعرض فني (

أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس�����ية الوطنية الت�ي حددت���ها تعليمات تنفيذ    
العقود الحك����������ومية العامة رقم )2( لس����نة 2014 والصادرة م�ن وزارة التخطيط ، ومف����توح لج��ميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األه���لية الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس������م الع�������قود 
الحكومي�ة  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقي�ت املحيل ملحافظة 

البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس�ب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية للس�نتني التي تس�بق عام 2014 
وذل�ك اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقص�ات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )267،588،000(  مائتان وسبعة وستون  مليون  

وخمسمائة وثمانية وثمانون الف دينار عراقي فقط .
3-متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضي�ح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ 
اليقل  قدره  عن  )267،588،000(  مائتان وسبعة وستون  مليون  وخمسمائة وثمانية وثمانون الف دينار عراقي فقط 

.
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات *الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

2-الخربة والقدرة الفنية:
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد 

وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن )267،588،000(  مائتان
وسبعة وستون  مليون  وخمسمائة وثمانية وثمانون الف دينار عراقي فقط .

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 
والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموع�ة وثائق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش�عبة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  )100,000( مائة 

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني   املصادف 2019/8/19 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 
وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3-تفوي�ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقي�ع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/8/25   الساعة العارشة صباحاً

س�ابعا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد   املصادف 2019/9/1 الس�اعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت املحيل 
ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  

الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/9/1.

العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )8،919،600( ثمانية  مليون  وتس�عمائة  وتس�عة عرش 
ال�ف  وس�تمائة دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضم�ان نافذ ملدة 28 يوم بع�د تاريخ نفاذية 

العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
اح�دى ع�رش  - اذا ص�ادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يك�ون  موعد الغلق يف ي�وم الدوام  الرس�مي الذي ييل يوم 

العطلة.
اثن�ى ع�رش - للدائ�رة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقب�ل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب 

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

 استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3493 يف 2019/8/6 ( .
  ي�رس )محافظ�ة الب�رصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دع�وة مقدم�ي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخ�ربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع تجهيز اليات تخصصية 
- وبكلفة  تخمينية قدرها )6،470،000،000( ستة مليار واربعمائة وسبعون مليون  دينار عراقي  .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
- مدة التجهيز ) 180  يوم ( .

- موقع املرشوع ) عام ( 
- تبويب املرشوع )23،3،12،2،1،47،2( 

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات متخصصة يف 
هذا املجال ) بعرض فني (

 أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�����الل إجراءات العطاءات التنافس�����ية الوطنية الت�ي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح 

لج��ميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 
وذلك اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس�م املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )4،529،000،000(  اربعة مليار وخمسمائة 

وتسعة وعرشون  مليون  دينار عراقي فقط .
3-متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن  )4،529،000،000(  اربعة مليار وخمسمائة وتسعة وعرشون  مليون  دينار عراقي فقط .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

2-الخربة والقدرة الفنية:
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن )3،882،000،000(  ثالثة مليار وثمانمائة  واثنان  وثمانون  مليون  دينار عراقي فقط .

لتنفي�ذ عق�ود مماثل�ه ألعمال هذا العقد و تم أنجازه�ا بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حج�م العمل ، تعقيداته ، 
األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق 
القياس�ية  / قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مسرتد  )200,000( 

مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني   املصادف 2019/8/19 
خامساً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس�الة العطاء وملحق العط�اء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس�م الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورق�ة بيان�ات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العط�اء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادس�اً:- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االربعاء املصادف 2019/8/28   الساعة العارشة 

صباحاً
س�ابعا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء   املصادف 2019/9/4 الس�اعة 2:00 ظهرا   حسب التوقيت 
املح�يل ملدين�ة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبن�ى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح 

العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االربعاء  املصادف 2019/9/4.
العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامن�ا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )64،700،000( اربعة وس�تون   مليون  وس�بعمائة   
الف دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

احدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرس�مي الذي ييل يوم 
العطلة .

اثن�ى ع�رش - للدائرة الح�ق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب 
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

  العدد:4571

العدد:4570

التاريخ:2019/8/18

التاريخ:2019/8/18



www.almustakbalpaper.net العدد )1964( االثنين  19  آب  2019 اعالنات6

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)تأهيل مدخل طريق ابو كورصة مناقصة )23/ بلديات   2019 (

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3495 يف 2019/8/6( .
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع )تأهيل مدخل طريق ابو كورصة(
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 801،000،000(  ثمانمائة وواحد  مليون دينار عراقي 

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
- مدة التنفيذ ) 120  يوم ( .

- موقع املرشوع) ابو الخصيب (
-تبويب املرشوع )2،2،3،3،1،47،1(

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاسعة   والصنف /  انشائية 
أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خالل إج�راءات العط�اءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات 
تنفي�ذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة م�ن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلي�ة الراغبني أن يحصلوا ع�ى معلومات إضافية من )قس�م العقود 
الحكومي�ة  / ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباح�ا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عى ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

1- القدرة املالية:عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ- متطلبات الس�يولة النقدية : عى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة 

النقدية اليقل عن مبلغ قدره )240،300،000( مائتان واربعون مليون وثالثمائة الف دينار  عراقي 
1- الخ�ربة والق�درة الفنية: عى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق�ًا يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
2- املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة 

وبمبلغ اليقل عن )240،300،000( مائتان واربعون مليون وثالثمائة الف دينار  عراقي 
 لتنفي�ذ عق�ود مماثل�ه ألعمال هذا العقد و تم أنجازه�ا بنجاح  بالكامل. و يعن�ى باملماثلة  حجم العمل 
، تعقيدات�ه ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار اليه�ا يف الفصل الس�ادس )متطلبات صاحب 

العمل(.
* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال(

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 

.  2019/8/19
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2019/8/25   الساعة 

العارشة صباحاً
سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/9/1 الساعة 2:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س�يتم فتح العطاءات فعلي�ا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف العنوان 

التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/9/1.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة

)8،010،000 (ثماني�ة ملي�ون وع�رشة الف  دينار عراقي عى ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب 
ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

عارشا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي ييل 
يوم العطلة .

احدى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

اثنى عرش -  العنوان املش�ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ 
شعبة  بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
اربع�ة  ع�رش – ال�زام الرشكات ب�رشاء منتج�ات وزارة الصناع�ة واملعادن اس�تنادا اىل ما ج�اء بكتاب 
وزارة التخطي�ط /دائ�رة العق�ود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدريب ذي الع�دد 16135/7/4 يف 
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حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل 

 تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايج�ار )العقارات ( املدرجة اوصافه�ا ادناه وذلك بعد 
م�رور ) 30( ي�وم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعى الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور 
يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة 
املقدرة لكامل فرتة االيجار ونس�خة من هوية االحوال املدنية  وبطاقة الس�كن عى ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة 
املاجور ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية 
س�تجري املزاي�دة يف اليوم الذي ي�يل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وص�ل التامينات او من يخوله بتوكيل 
رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل عى ان يتم تسديد كامل بدل االيجار 
ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف  وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املس�تأجر بتقس�يط بدل 
االيج�ار يت�م تقديم كفالة عقارية ضامنة عى ان تك�ون املوافقات ضمن املدة القانونية وع�ى الراغبني مراجعة البلدية 

لالطالع عى رشوط املزايدة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )سنة واحدة(  فعى من يرغب باالشرتاك 
باملزاي�دة مم�ن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة  مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خ�الل )30( يوما 
تب�دء من الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول 
اىل املزاي�دة يحق له�م دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب 
البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف 
الس�اعة )الحادية ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حال�ة مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف 

املرتتبة عى ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عى املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + 

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ى املس�تأجر مراجعة البلدية خ�الل مدة )30 يوما( من تاريخ تصدي�ق قرار االحالة لغرض 

تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم

العدد : 24004
التاريخ 2019/8/18

العدد /153
التاريخ 2019/8/18

م . ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

سنتان 150م2 5000000 خمسة مليون دينار سنويا  معرض سيارات في الحي الصناعي والمرقم د 
جزء من 600هـ 1

سنة واحدة 2750000 مليونان وسبعمائة وخمسون الف  دينار 
سنويا 300م2 مخزن في الحي الصناعي رقم 61/9606/3 2

سنة واحدة 4100000 اربعة مليون ومائة الف دينار سنويا 600م2 مخزن في الحي الصناعي رقم3 جزء من  
61/6826/3  3

سنة واحدة 4900000 اربعة مليون وتسعمائة الف دينار سنويا 712م2 مخزن في الحي الصناعي رقم16/1 جزء من 
600 هـ   4

سنة واحدة  3250000 ثالثة مليون ومائتان وخمسون   الف دينار 
سنويا 750م2 مخزن في الحي الصناعي رقم 10/م جزء من 

600هـ 5

سنة واحدة 2550000 مليونان وخمسمائة وخمسون الف دينار 
سنويا 200م2 مخزن في الحي الصناعي رقم55 جزء من  

61/6826/3 6

ثالث سنوات 4500000 اربعة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا 800م2 مخزن في الحي الصناعي رقم 61/12551/3 7

ثالث سنوات 4500000 اربعة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا 800م2 مخزن في الحي الصناعي رقم 61/12545/3 8

ثالث سنوات 4450000 اربعة مليون واربعمائة
وخمسون  الف دينار سنويا 800م2 مخزن في الحي الصناعي رقم 61/12548/3 9

ثالث سنوات 4450000 اربعة مليون واربعمائة
وخمسون  الف دينار سنويا 800م2 مخزن في الحي الصناعي رقم 61/12547/3 10

سنة واحدة 4050000 اربعة مليون وخمسون الف دينار سنويا 375م2 مخزن في الحي الصناعي رقم17/م جزء من 600 
هـ  11

سنة واحدة 3250000 ثالثة مليون ومائتان وخمسون  الف دينار 
سنويا 750م2 مخزن في الحي الصناعي رقم6/م جزء من 600 

هـ  12

سنة واحدة 3050000 ثالثة مليون وخمسون  الف دينار سنويا 340م2 مخزن في الحي الصناعي رقم 21 جزء من 600 
هـ  13

سنة واحدة 2050000 مليونان وخمسون  الف دينار سنويا 247م2 مخزن في الحي الصناعي رقم16 جزء من 
61/6826/3 14

سنة واحدة 4850000 اربعة مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار 
سنويا 500م2 مخزن في الحي الصناعي رقم 10/1 جزء من 

600 هـ  15

ثالث سنوات 10050000 عشرة مليون وخمسون الف دينار سنويا 10000م2 ساحة غاز شهداء الموظفين والمرقمة 
61/4786/3 16

سنة واحدة  4000000 اربعة مليون دينار سنويا 104م2 مشتل في حي الغدير والمرقم 21/5716/1 
حيدرية 17

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
عمارة البلدية 
/ شارع السكة )3*3(م 50/66 حانوت 1

منطقة 
الجمهورية 100م2 بال /568

مخزن )فرن 
صمون 

الجمهورية سابقا(
2

خلف ملعب 
الكوفة  90م2

ب3ق3 ـب3ق4ـب3ق5ـب3ق6ـب3ق7ـب3ق8ـ
ب3ق9ـب3ق10ـب3ق11ـب3ق12ـب3ق13ـب3

ق14ـب3ق15ـب3ق16ـب3ق17ـب3ق19ـب3ق20ـ
ب3ق21ـب3ق22

قطع صناعية 3

خلف ملعب 
الكوفة  64م2 ب3ق23 ـ ب3ق24 ـ ب3ق25 قطع صناعية 4
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اعالن
غلق اكتتاب رشكة ايالف للتوسط ببيع ورشاء العمالت 

األجنبية املحدودة
يعلن مرصف عرب العراق لالس�تثمار مساهمة خاصة 
الفرع الرئييس بغداد - العلوي�ة -مقابل بدالة العلوية 
عن غلق االكتتاب لرشكة إيالف للتوس�ط ببيع ورشاء 
العم�الت األجنبية املحدودة بكامل األس�هم املطروحة 
للجمهور والبالغة )000 000 100( مائة مليون دينار 
/سهم فيكون غلق االكتتاب بداية الدوام الرسمي ليوم 
االحد املص�ادف 1٨ /٨ /٢01٩ وذلك ملصادفة يوم 1٦ 
و1٧ /٨ /٢01٩ عطلة رس�مية علما ان بدء االكتتاب 

بداية الدوام الرسمي ليوم الخميس 1٨ /٧ /٢01٩
مع التقدير

إدارة مرصف عرب العراق لالستثامر مسامهة خاصة

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

واسط االتحادية 
محكمة جنح الزبيدية
العدد: 331/ج/٢01٩
التاريخ : ٢01٩/٨/٦

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / خالد عبد 

الكريم جواد البو نعيم
بالنظر ملجهولية محل اقامتك 
يف الوقت الحارض ولكونك متهم 
331/ج/٢01٩  القضي�ة  يف 
وفق اح�كام امل�ادة )1/45٦( 
م�ن قان�ون العقوب�ات  رق�م 
111 لس�نة 1٩٦٩ املع�دل فقد 
تق�رر تبليغ�ك باالع�الن ع�ن 
طري�ق الن�رش يف الصحيفتني 
املحليتني للحض�ور امام هذه 
املحاكم�ة  ي�وم  يف  املحكم�ة 
الس�اعة  املوافق  ٢01٩/٩/٩ 
حال�ة  ويف  صباح�ا  التاس�عة 
ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
املحاكمة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

غازي رحيم التميمي
�������������������������

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

واسط االتحادية 
محكمة جنح الزبيدية
العدد: 330/ج/٢01٩
التاريخ : ٢01٩/٨/٦

اعالن
عقي�ل   / اله�ارب  املته�م  اىل 
ملب�س  كام�ل  اس�ماعيل 

السعيدي
بالنظر ملجهولية محل اقامتك 
ولكون�ك  الح�ارض  الوق�ت  يف 
/330 القضي�ة  يف  مته�م 

ج/٢01٩ وف�ق اح�كام املادة 
)434( م�ن قان�ون العقوبات  
رق�م 111 لس�نة 1٩٦٩ املعدل 
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن 
طري�ق الن�رش يف الصحيفتني 
املحليتني للحض�ور امام هذه 
املحاكم�ة  ي�وم  يف  املحكم�ة 
الس�اعة  املوافق  ٢01٩/٩/٩ 
حال�ة  ويف  صباح�ا  التاس�عة 
ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
املحاكمة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

غازي رحيم التميمي
�������������������������

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

واسط االتحادية 
محكمة جنح الزبيدية
العدد: 3٢٩/ج/٢01٩
التاريخ : ٢01٩/٨/٧

اعالن
اىل املتهم الهارب / بارق ماهر 

عبد الرزاق عبد الرضا العنزي
بالنظر ملجهولية محل اقامتك 
يف الوقت الحارض ولكونك متهم 
3٢٩/ج/٢01٩  القضي�ة  يف 
وفق اح�كام امل�ادة )1/413( 
م�ن قان�ون العقوب�ات  رق�م 
111 لس�نة 1٩٦٩ املع�دل فقد 
تق�رر تبليغ�ك باالع�الن ع�ن 
طري�ق الن�رش يف الصحيفتني 
املحليتني للحض�ور امام هذه 
املحاكم�ة  ي�وم  يف  املحكم�ة 
املوافق  ٢01٩/٩/10 الساعة 
حال�ة  ويف  صباح�ا  التاس�عة 
ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
املحاكمة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

غازي رحيم التميمي
�������������������������

مجلس القضاء االعىل
واس�ط  اس�تئناف  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة جنايات واسط
الهيأة الجنائية الثانية 

رقم الدعوى : ٢51/ج/٢01٩
التاريخ : 4/٢01٩/٨

اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
واسط االتحادية 

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / ليث عبد 
الحس�ن كريم كاظم الشمري 
/اس�م والدته / يصغ رحيم /

تولد 1٩٨0
بالنظر ملجهولية محل اقامتك 
ولكون�ك  الح�ارض  الوق�ت  يف 
مته�م يف القضي�ة اعاله  وفق 
اح�كام امل�ادة )1/٢٩5( ق.ع  
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن 
طري�ق صحيفت�ني محليت�ني 
بالحضور ام�ام هذه املحكمة 
حال�ة  ويف   ٢01٩/10/15 يف 
ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
وحس�ب  غيابي�ا  املحاكم�ة 

االصول
القايض

صادق صربي الجبوري 
رئيس محكمة جنايات واسط

الهيئة الجنائية الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : ٨4٧/ب3/٢01٩

التاريخ : 1٨/٢01٩/٨
تنويه

ورد س�هوا يف )صحيفت�ني الع�راق االخبارية 
بالعدد ٩٩5 يف ٢01٩/٧/30 وصحيفة املستقبل 
العراق�ي بالعدد 1٩55 يف ٢01٩/٧/30 اال انه 
ذك�ر يف الصحيفت�ني مراجع�ة املحكمة خالل 
خمسة عرش يوم من اليوم التايل لنرش االعالن 
والصحيح مراجعة املحكمة خالل ثالثون يوم 
من اليوم التايل لنرش االعالن لذا اقتىض التنويه 

لذلك
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد : 1٩٦0/ب/٢01٩

التاريخ : ٢01٩/٨/٨
اىل / املدع�ى عليهم�ا / ضوي�ة ع�ي صالح � 

سالمة رشيجي عي صالح 
اعالن

اق�ام املدع�ي ش�اكر عب�د ياس�ني الدع�وى 
املرقمة اعاله والت�ي يطلب دعوتكم للمرافعة 
والزامكم بنق�ل ملكية العقار املرقم ٩4/405 
ال�راي بموج�ب وملجهولية مح�ل اقامتكم 
حسب اش�عار مختار منطقة املرشوع املرفق 
بكت�اب مرك�ز رشطة الك�وت بالع�دد ٩٧10 
بواس�طة  تبليغك�م  تق�رر   ٢01٩/٧/31 يف 
صحيفت�ني محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة صباح ي�وم ٢01٩/٨/٢٨ الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حال�ة عدم حضوركم او 
من ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وفق القانون
القايض

عمار حسني عبد عي 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنايات واسط  
الهيئة الجنائية االوىل 
العدد: 5٢1/ج/٢01٩
التاريخ : ٢01٩/٨/٦

اىل املته�م اله�ارب / ش�نان احمد اس�ماعيل 
يحيى

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الح�ارض ولكون�ك مته�م يف القضي�ة املرقمة 
اعاله وف�ق اح�كام 4/ارهاب عقوب�ات فقد 
تقرر تبليغ�ك باالعالن عن طري�ق صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
٢01٩/10/٦ ويف حالة عدم حضورك س�وف 

تجري املحاكمة غيابيا وحسب االصول
القايض

محمد حنظل عزيز الشمري
رئيس محكمة جنايات واسط / الهيئة االوىل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : ٢٢03 
التاريخ : 1٨ / ٨ / ٢01٩ 

م / نرش فقدان 
للطلب املقدم من قبل املدعوة ) برشى احميد خلف 
حس�ني ( التي تروم فيه نصبها قيمة عىل زوجها 
املفقود ) ش�هاب احمد حماد ظاهر ( قررت هذه 
املحكمة نرش فقدان املدعو ) ش�هاب احمد حماد 
ظاهر ( الذي فقد يف محافظة صالح الدين / ناحية 
االس�حاقي بتاري�خ 13 / 10 / ٢015 ولم يعرف 
مصريه لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف ناحية 
االسحاقي او مركز رشطة االسحاقي خالل شهر 

من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

حازم محمد احمد 
�����������������������������������������

) اخطار (
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي / املنطقة 

الثانية
اىل / املته�م اله�ارب ) ش م ولي�د ع�ي خض�ري 

نصيف(
الساكن / مجهول اإلقامة

اقت�ىض حضورك ام�ام هذه املحكم�ة خالل مدة 
)30( يوما ً من تاريخ نرشه اذا كنت داخل العراق 
او خارجه لإلجابة عىل الجريمة املسندة اليك وفق 
املادة )3٢( ق.ع.د وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
القانوني�ة ضدك وتطبق بحقك احكام املادة )٦٩( 

ق.أ.د املتضمنة ما يي :
1- الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك.

٢- إعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء 
القبض عليك أينما وجدت.

3- الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.
4- حجز اموالك املنقولة و غري املنقولة.

لواء الرشطة الحقوقي
حسن حسني احمد

رئيس محكمة قوى االمن الداخي
املنطقة الثانية

�����������������������������������������

فقدان
فقد الوص�ل الصادر م�ن بلدية االحرار 
املرقم 15٧٢1٩5 يف ٢01٧/1٢/3 بمبلغ 
٩٦000 ستة وتسعون الف دينار بأسم 
)تكليف مش�كور عبد النب�ي( فعىل من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى : ٢03٢/ج/٢01٩

التاريخ : ٢01٩/٨/٧
اعالن

اىل املته�م اله�ارب / صال�ح دح�ام ب�ادي ع�ي 
الراي

بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
ولكونك متهم يف القضية املرقمة ٢03٢/ج/٢01٩ 
وفق اح�كام املادة )1/413( عقوب�ات فقد تقرر 
تبليغ�ك باالع�الن عن طريق صحيفت�ني محليتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 1٧/٢01٩/٩ 
ويف ح�ال عدم حضورك س�وف تج�ري املحاكمة 

بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

جمال فاضل خلف

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 43٧ / ش / ٢01٩ 
التاريخ : 1٨ / ٨ / ٢01٩ 

اعالن 
اىل املدعى عليه / عي هاشم محمد – مجهول محل االقامة 
للدعوى املقامة من قبل املدعية س�عاد عب�اس احمد والتي 
تطل�ب فيها الحكم بتاييد حضانتها الطفالها ) س�عد وعبد 
الرحم�ن ويون�س ومحم�د ( ابن�اء ) ع�ي هاش�م محمد ( 
وبتاري�خ 30 / ٦ / ٢01٩ اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها 
الق�ايض بتايي�د حضان�ة املدعي�ة ) س�عاد عب�اس احمد ( 
الطفالها كل من ) سعد وعبد الرحمن ويونس ومحمد ( من 
زوجها املدعى عليه ) عي هاش�م محمد ( عىل ان التس�افر 
بهم خارج العراق اال بموافقة والده وبالنظر ملجهولية محل 
اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
واس�عة االنتش�ار لغرض تبليغك بق�رار الحك�م ولك الحق 
بالحضور لالعرتاض عىل الق�رار املذكور وتمييزه ويف حالة 
ع�دم حضورك خالل املدة القانونية س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية .
القايض 

عي منديل خريبط 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 

العدد : ٩41 / ش / ٢01٩ 
التاريخ : ٢٩ / ٧ / ٢01٩ 

اعالن 
املدعية / رسل احمد ابراهيم 

املدعى عليه / صدام عبد االمري عليوي 
اقامت املدعية الدعوى الرشعية املرقمة ٩41 / ش / ٢01٩ 
موض�وع الدع�وى تفري�ق لل�رر بتاري�خ ٢ / ٧ / ٢01٩ 
وعند ارس�ال ورقة التبليغ لغرض تبليغ املدعى عليه بموعد 
املرافعة املصادف ٢٨ / ٧ / ٢01٩ اعيدت الينا ورقة التبليغ 
حس�ب كتاب مركز رشطة كنعان بالع�دد ٦4٢٨ يف 1٨ / ٧ 
/ ٢01٩ ومرفق�ة ورقة تبليغ مرشوحا عليها من قبل املبلغ 
ابراهيم عباس يف 1٨ / ٧ / ٢01٩ ارتحالك اىل جهة مجهولة 
ومرفق�ة اش�عار مخت�ار منطق�ة جيزان�ي الج�ول املدعو 
صبار ابراهي�م الطائي واملتضمن ارتحالك اىل جهة مجهولة 
وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني 
بموعد املرافعة املصادف ٢5 / ٨ / ٢01٩ الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
يف موعد املرافعة اعاله ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 

العدد : 30 / ب / ٢01٩ 
التاريخ : 1٨ / ٨ / ٢01٩ 

اعالن 
بتاريخ ٨ / 4 / ٢01٩ وبموجب الدعوى البدائية املرقمة بالعدد 30 / ب / 
٢01٩ اصدرت محكمة بداءة الخالص قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية 
يق�ي بازالة ش�يوع العقار املرق�م 1 / 11٧4 – م 5٧ عليب�ات – وقد تم 
اج�راء املزايدة العلني�ة عىل العقار اعاله يف الس�اعة الثانية عرش من ظهر 
ي�وم 4 / ٨ / ٢01٩ ونظ�را لعدم وجود مش�رتي عليه تق�رر اعادة االعالن 
ع�ن بيع العقار املوصوف باملزايدة العلنية عن طريق الصحف املحلية وملدة 
15 خمس�ة عرش يوما عىل ان يكون البيع يف الساعة الثانية عرش من ظهر 
اليوم التايل النتهاء مدة النرش ويف حالة مصادفة يوم املزايدة العلنية عطلة 
رس�مية يكون املوعد يف اليوم التايل للعطلة الرس�مية وعىل الراغب بالرشاء 

ايداع تامينات قانونية قدرها 10 % من بدل البيع ان لم يكن رشيكا . 
القايض 

عدنان حسني عي 
اوصاف العقار موضوع املزايدة :

1 – رقم العقار وموقعه وجنسه : 1 / 11٧4 – م 5٧ عليبات والعقار عبارة 
قطعة ارض مشيد عليها دار سكن ذو طابقني . 

٢ – املش�تمالت : قطعة ارض مش�يد عليها دار سكن مكون من طابقني – 
الطابق االريض منه يحتوي عىل ) كليدور / غرفة اس�تقبال / هول / ثالث 
غرف نوم / حمام / مسلك داخي / طارمة امامية / حديقة كبرية مهملة 
( ام�ا الطاب�ق الثاني منه فيحتوي عىل اربع غرف ن�وم / صالة / حمام – 
البناء من مادة الكونكريت املس�لح يحوي عىل تش�ققات واالرضية مبلطة 
بال�كايش وان اب�واب الدار من الخش�ب ) مت�ررة ( وان درجة العمران ) 

غري جديدة ( .
3 – املساحة الكلية : 5 أولك و 3٧ مرت مربع .

4 – الش�اغل الحايل : الس�يد خالص طه خميس / اليرغب بالبقاء فيه بعد 
البيع .

5 – القيمة التقديرية : ) ٩0000000 ( فقط تس�عون مليون دينار عراقي 
الغري .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3٩44 / ش1 / ٢01٩ 

التاريخ : 1٨ / ٨ / ٢01٩ 
املدعى عليه / بالل مؤيد عبد الفتاح 

م / تبليغ 
اقام�ت املدعي�ة زوجتك ) س�ارة عدن�ان احمد ( 
الدعوى الرشعية املرقمة اعاله وموضوعها طلب 
التفري�ق لهج�رك له�ا اكثر م�ن س�نتني ولكونك 
مجهول محل االقامة وحسب رشح القائم بالتبليغ 
املبلغ القضائي يف هذه املحكمة يف 1 / ٨ / ٢01٩ 
واشعار مختار منطقة قضاء بعقوبة نهر الحجية 
محلة ٢04 واملؤيد بخت�م وتصديق املجلس املحي 
للمنطقة قرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم ٢5 / ٨ 
/ ٢01٩ ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق 

القانون واالصول .
القايض 

وميض عادل عبد القادر 
�����������������������������������������

اعالن 
قدم املدعي ) رش�يد مجيد محمد ( طلبا يروم 
فيه تبديل اسم ابنته من ) سليمه ( اىل ) زينب 
( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة ٢٢ من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة ٢01٦ .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
املدير العام / وكالة 

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

رئاسة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة املقدادية 

العدد : 343 / ب / ٢01٩ 
التاريخ : ٨ / ٨ / ٢01٩ 

اىل / املدعى عليه / هادي اسماعيل ابراهيم 
م / تبليغ 

اق�ام املدعي عبد املنعم اس�ماعيل خل�ف الدعوى 
املرقم�ة 343 / ب / ٢01٩ دع�وى دي�ن والت�ي 
تتضم�ن مبل�غ دين قدره 300 $ ورق�ة فئة مائة 
دوالر وق�د تقرر تعيني يوم ٢٦ / ٨ / ٢01٩ موعد 
للمرافع�ة وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وكت�اب مركز رشط�ة املقدادية 
بالع�دد ٧1٢ وتاري�خ ٢٨ / ٢ / ٢01٩ واش�عار 
مخت�ار حي الن�رص املص�دق من املجل�س املحي 
قض�اء املقدادي�ة ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك يف 
صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني ويف حال�ة ع�دم 
حضورك ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

عدي فاضل احمد

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, repre-
sented by Mr. Chen Pei, President of the company.
Tender Title: Provision of Mud Logging service 
Tender No.: 019/SC/19
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for second time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding 
Documents Purchase Request.
Part One: Scope of Work: 
To seek 2 Contractors who can provide mud logging service, including but not limited to:
1. Sampling and sample analysis
2. Continuous Monitoring, Recording and Graphic Presentation of Drilling Data
3. Real time Hydrocarbon Bearing Formation Evaluation with two separate Chromatograph systems to measure Gas In and 
Gas Out 
4. Monitoring and Analysis of Drilling Fluids 
5. Sampling and Analysis of Recovered Fluid/Gas Samples 
6. Hydrogen Sulphide (H2S) Alarm system
7. Abnormal Pressure Detection Services 
8. Real-time Pressure Evaluation and Early Kick Detection Service
9. Real Time Data Transmission Service 
10. Real Time Data Display (Wireless Transmission)
11. Automatic Engineering Accident Forecasting Service 
12. Computer System 
13. Data and Programmed Storage 
14. Records and Reports 
15. Equipment maintenance and instruments calibration, other assistance to company representatives when ever required 
16. Supply of Consumable
17. OFA-3DI OIL Three-dimensional Fluorescence Analysis service (optional service)
18. Geochemical logging including S0, S1, S2 and Tmax analysis (optional service)
19. Remote transmission of mud logging data and graph (optional service)
Part Two: 
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 04:00 PM 
on 4th September 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond separately sealed before 4:00 PM on 
4th September 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp 
before the deadline of tender.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond at 1% of Commercial proposal value.
3. The above required papers shall be separately sealed and stamped on three envelopes, and shall be prepared in accordance 
with the ITB documents, of which the tender name, number and bidder’s information will be clearly mentioned on the cover of 
envelops.
4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. before the date of 2nd September 2019 by Email: renxinfei@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose 
of answering as soon as possible before the bidding date.
5.  The winner company of the tender should pay for the public announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcement for Tender No: 019/SC/19
Provision of Mud Logging service

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
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جبور الدوهيي: اهلجرة وجه من وجوه البيئة اللبنانية

»الصبية والليل« لغيوم ميسو 
برتمجة عربية

          حاوره: بهاء إيعالي

يمكن القول إن الكتاب�َة عند جبور الدويهي 
ه�ي اس�تعادة لزمن منق�ض بلغ�ٍة روائية 
ال توثيقي�ة، فم�ا يقّدم�ه صاح�ب »مط�ر 
حزيران«، و«رشيد املن�ازل«، يمكن اعتباره 
مرجعاً تاريخياً مهماً إىل حّد ما مع التمس�ك 
باللغ�ة الروائية الش�يقة الخاص�ة بالرواية، 
م�ن دون الدخ�ول يف متاهة التاري�خ. وكما 
قيل، فاملؤرخ يعتني بالتفاصيل العامة لفرتة 
زمني�ة مح�ددة، أي بتاريخ الع�وام وامللوك، 
بينما الروائي يدخ�ل يف تجربة تاريخ األفراد 
وحياتهم الشخصية التي ال تتطرق لها املادة 
التاريخية البحتة، بحس�ب م�ا يورد الروائي 

التشيكي ميالن كونديرا.
يعترب جبور الدويهي واحداً من أبرز األصوات 
الروائية العربية اليوم، فأستاذ األدب الفرنيس 
الس�ابق هو واحد من الذي�ن بلغوا بوكر عرب 
بواب�ة قائمتها القص�رة مرتني، وصدرت له 
حتى اآلن ثماني روايات ومجموعة قصصية 
واح�دة، وترجمت أعمال�ه الروائي�ة إىل عدة 
لغاٍت منها الفرنس�ية واإلس�بانية والرتكية 

واإليطالية وغرها.
هنا حوار معه:

++ س�ؤال بديه�ي مك�رر، أنت الي�وم تعود 
لواجهة الرواية مع »ملك الهند« بعد انقضاء 
نح�و 3 س�نوات عىل »ُطبع يف ب�روت«. ملاذا 

»ملك الهند«؟
- إن اختي�ار العن�وان يف الحقيق�ة ين�درج 
تح�ت ثالثة احتماالت: إم�ا أن يكون مبارشاً 
ويختزل ش�يئاً من الرواية الرئيسية واملكان 
الرئي�يس، وإّم�ا أن يك�ون ج�زءاً م�ن الكل، 
وإم�ا أالّ ييش بيشء م�ن مضمون الرواية، ال 
بج�زء وال ب�كل وال بش�خصية وال بزمن، أّي 
أن العنوان وظيفته تضليلية قد ترتك القارئ 
يذهب بأفكاره لناحيٍة فيجد نفس�ه بناحيٍة 
أخ�رى. وقد قمت يف ه�ذه الرواي�ة باختيار 

عنوان تضلييل لها، هو »ملك الهند«.
++ يف ه�ذه الرواي�ة ب�روٌز لواق�ع الهج�رة 
اللبناني�ة وح�ال املغ�رتب، وذلك بش�خصية 
زكري�ا املرتحل بني أوروب�ا وأمركا وأفريقيا 
وال�ذي يع�ود بحج�ة الحن�ني كم�ا ي�ربز يف 
البداي�ة... كيف يقرأ جب�ور ظاهرة االغرتاب 

اللبنانية؟ هل زكريا إسقاط لهذه الحالة؟
- ظاهرة اإلغرتاب ليس�ت إال ج�زءاً ال يتجزّأ 
من الصرورة اللبنانية، كذلك األمر بالنس�بة 
للعدي�د من ال�دول املطلّة عىل ش�اطئ البحر 
املتوس�ط بحي�ث أّنها عرفت ه�ذه الظاهرة 

مثلنا، كجزيرة
صقلّية واليونان وألباني�ا وغرها. أما لبنان 

تحديداً فظاهرة الهج�رة ترافقه بالرغم من 
أّنه�ا ليس�ت قديمة ج�داً، بحي�ث أّن بدايتها 
تعود للنصف الثاني من القرن التاس�ع عرش 
ع�ام  األّول طاني�وس بش�عالني  )املهاج�ر 
1854( وال تزال، ونحن، أهل هذه البالد، هذه 
الجبال وهذه القرى نعرفها جّيداً، فليس من 
بيٍت أو عائلٍة بيننا إال وفيها مغرتب، وهذا ما 
يمكن تسميته بثقافة االغرتاب التي نعرفها 

جّيداً.
أم�ا يف الرواي�ة فاختياري وقع عىل ش�خص 
يرغب بالهجرة وذلك ألجل إيصال فكرة تالطم 
األفكار وتزاوجها يف ش�خصية املغرتب، وما 
يعرتضه خالل ترحاله ويراه من س�لوكيات 
وع�ادات ملجتمعات مختلفة ع�ن مجتمعنا. 
والع�ودة إىل الدي�ار ليس�ت رشطي�ة ولك�ن 
البع�ض يعود فعالً بحجة الحنني وهو يحمل 

أرسار رحلته.
++ ترجع يف »ملك الهند« إىل زمن فتنة الجبل 
ع�ام 1860، ونجد يف خضم األحداث أن هذه 
الفتن�ة التي ألقت بظاللها ع�ىل »تل صفرا« 
هي س�بٌب غر مبارش ملقت�ل زكريا كما ورد 
يف التحقي�ق. كيف يمكن الحديث عن الثأر يف 

البيئة اللبنانية تاريخياً؟
- إن الكاتب يختار شخصية ويختار وجوهاً 
من حياتها الختزال املجتمع، فكما أن الهجرة 
وج�ه من وجوه البيئ�ة اللبنانية كذلك الثأر، 
فالنزاع عىل األمكنة، عىل السلطة، عىل املال، 
كلها أمور موجودة يف مجتمعنا منذ منتصف 
القرن التاس�ع عرش حتى اآلن، ولغاية اليوم 
نجد من يتحّدث بلغٍة طائفّية )طائفة تكاثرت 
هنا، اشرتت هنا...( وهذا يختزل الرصاع عىل 
األرض ال�ذي ال يزال موج�وداً، فكان ال بد يف 
بلدة »ت�ل صفرا« املختلطة كم�ا اخرتتها أن 
يك�ون هناك ك�رم يخترص هذا الن�زاع، نزاع 
يع�ود لعام الفتن�ة يف لبنان وس�ورية والتي 
ال زالت نتائجها موج�ودة حتى اليوم ومنها 
هجرة مس�يحيي الش�ام نحو بروت ومرص 
وأوروب�ا، ففي ب�روت تجد عائالت تش�تغل 
يف التج�ارة وصياغ�ة املجوه�رات والحق�ل 
املرصيف، معظم هؤالء ال يزال فيهم ما يعرف 

بذاكرة الشام.
وبم�ا أّن لبنان كان له نصي�ب كبر من هذا 
االنفج�ار الكبر وقته�ا؛ كان عيّل هنا وضع 
هذا النزاع بص�ورة كرم املحمودّي�ة املتنازع 
عليه وال�ذي، كما أرى، ه�و محاولة إلعطاء 
ص�ورة مصغرة عن هذا الرصاع الدامي الذي 

ال زالت ظالله متناثرة هنا وهناك.
++ يف مذكرات إمييل والدة زكريا تحرض فكرة 
خراف�ة الكنوز املدفونة )الركاز( بأّنها أرسار 
تتناقلها األجيال ألجل التمسك بالجذور، أين 

نجد هذه الفكرة يف املوروث الشعبي اللبناني 
وكيف أثرت عىل األجيال الجديدة؟

- فعلي�اً ال تجدها بقدر م�ا هي يشء رمزي، 
واملوضوع برّمت�ه عبارة عن فكرة اخرتعتها 
)وض�ع ذهب يف أساس�ات املنزل لئ�ال يفّكر 
األوالد ببيعه أو هدمه(. كنت يف دردش�ٍة مع 
صديٍق يل م�ن الكورة م�ن آل حيدر وأخربته 
عن هذه القصة الت�ي يف رأيس فأجابني بأن 
جّده الذي كان يعمل يف األرجنتني فعل نفس 
ال�يشء حني عاد لقريت�ه، ولغاية اآلن ال يزال 
هناك خ�الف حول هذا املن�زل، ال باعوه وال 

حفروا وال استخرجوا الذهب.
++ تظهر هذه الرواي�ة تمّيزاً خاصاً، بحيث 
أّنها تبدأ بمقتل زكريا وتنتهي به، وما يحاك 
ح�ول مقتله م�ن فرضيات )الكن�ز املدفون، 
لوحة مارك ش�اغال، قصة ك�رم املحمودية، 
وقص�ة ابنته(، يف وقت تق�ول الروائية ناتايل 
ساروت إّن الرواية هي عملّية بحٍث دائم. أين 
جب�ور يف عملّي�ة البحث هذه وكيف ينس�ُج 

حولها عمله األدبي؟
- فعلياً أنا ال أقوم بإقفال الرواية وأنا أكتبها، 
بل أتركه�ا نصاً مفتوحاً، وه�و بالتايل يقوم 
باإلغالقع�ىل نفس�ه تدريجياً، كم�ا أنت مثالً 
يخط�ُر عىل بالك أن تكتب عن ش�خصية لها 
صفٌة واحدة تلفتك بيشٍء ما فيها )الشكل أو 
النفس( وتضيف عليها، وملّا تقوم بإضافاتك 
عليها تقوم بتكوي�ن كياٍن خيايلّ تصبح أنت 
أس�ره، فترتّك�ب الرواي�ة تماماً كم�ا تقوم 
بحركات ورق اللعب، فأنت تبدأ بيشٍء وتسر 
مع�ه، وم�ع الوق�ت تكثر الصف�ات فتصبح 
غر ق�ادر عىل التالعب بها ألن�ك قمت فعلياً 
بوضعها س�ابقاً، هنا تقوم الرواية باإلغالق 
عىل نفس�ها، فم�ن ب�ني مئ�ات اإلحتماالت 
ال ب�ّد لك أن تخت�ار، لكن ال يمكن�ك أن تقوم 
بتحديٍد مس�بق ألّن يف ذل�ك إضعافاً وتصغراً 
للبطل فيها، فيتحتم عىل الراوي مقاومة هذا 
االنغالق الذي فرضه عىل نفس�ه، وما يرافق 
ذلك من تراكٍم للمعاني والخربات والصفات. 
لهذا أجرب دائم�اً أن أفتح لتبقى هناك آفاق 

يف الكتابة التي إن كان فيها متعة أستمر.
++ يف روايات�ك ي�ربز تراب�ط ب�ني نقطت�ني 
هاّمتني: املوروث والحكايا الشعبية التي هي 
امل�ادة األولي�ة للبحث يف التاري�خ، وتفاصيل 
األمكنة التي هي أساس مجرى الحكاية، ألّي 
مدى يمكن القول إن أحد األبطال الرئيس�يني 

عند جبور الدويهي هو املكان؟
- نع�م، من املمكن يف الكث�ر من الحاالت أن 
يبق�ى امل�كان قد فرض نفس�ه ع�يّل قبل أن 
يكون مسكوناً بالش�خصيات، فمثالً يف »ريا 
النهر« ف�رض املقهى املوجود عىل جرس نهر 

رشعني نفس�ه عيّل خصوصاً بعد أن اشرتاه 
أخي، فقمت بإسكان شخصياٍت فيه، وكذلك 
يف »ح�ي األم�ركان«، ذل�ك ال�درج الحجري 
املوج�ود يف طرابلس- الح�ارة الربانية، أيضاً 
فرض نفسه عيّل وأس�كنت فيه شخصيات، 
كذل�ك »ع�ني وردة« الت�ي بدأت م�ن املكان. 
بالرغ�م م�ن أّنن�ي يف م�رات عدي�دٍة ب�دأت 
م�ن األمكنة لكن بع�ض رواياتي ب�دأت من 
الش�خصية ك� »رشيد املنازل« حيث كتبتها 
ألّني كنت أفكر بشخٍص مات مؤّخراً فكتبت 
قّصته، وأيضاً »ملك الهند« التي نتحّدث عنها 
اآلن. املغزى يف ذل�ك أّن املكان ليس دائماً هو 
املبت�دأ يف رواياتي وأحياناً ق�د ال يكون بطالً 
رئيس�ياً فيه�ا، فم�ن حي�ث يمكن�ك أن تبدأ 
س�تبدأ، أكان م�ن املكان أم من الش�خصية، 
املسار الروائي يحّدد نفسه يف النهاية. وأيضاً 
يمكنني القول إن هذه األمكنة التي أختارها 
هي فعلي�اً تحمل ذاكرة خاصة بالنس�بة يل، 

وبدورها تفتح يل اآلفاق يف الكتابة.
++ املالح�ظُ أّن روايتي�ك األخرتني »ُطبع يف 
ب�روت« و«ملك الهند« اآلن�ف ذكرها أنجزت 
كّل واحدٍة منهما خالل عامني، عكس رواياتك 
األوىل التي كانت الواحدة منها تحتاج إىل بني 
ثالثة وخمس�ة أع�وام. هل تج�د أّن تقاعدك 
من عملك كأس�تاذ جامعي أتاح لك ما يشبه 
التف�ّرغ للكتاب�ة؟ أال تخىش عىل نفس�ك من 

هذا التفّرغ؟
- فعلي�اً ال أجد س�بباً يجعلني أق�ول إن هذا 
التف�رغ الذي أعيش�ه اليوم مدع�اة للخوف، 
فأن�ا وأن�ت وأصدقاؤنا لديهم نعم�ة الكتابة 
الت�ي هي منق�ذة للتقاعد والحي�اة من امللل 
والف�راغ غر النافعني إطالق�ًا ألّي كائن عىل 
ه�ذه األرض. لك�ن إن جئنا لطبيعة س�ؤالك 
س�أقول إن خويف من هذا التف�ّرغ هو خوٌف 
واقعي حقيقي، فأنا طوال الوقت أسعى كي 
أقاوم إعادة نفيس وتكرارها يف العمل، فدائماً 
أس�عى لصناعِة يشٍء ال يش�به سابقه. وهذا 
رهاني دائماً. لكن أيضاً أحّب أن أشر ليشء، 
ه�ذه الكت�ب التي قم�ت بإصداره�ا تحمل 
بأساليبها رضوباً من التشابه غر املقصود، 
فيها تراكم خ�ربات وتجارب حياتية طويلة، 
فيها عدة متشابهات من حيث كيفية الولوج 
يف الحدث املروي والولوج يف الشخصيات وما 
إىل هنال�ك، فف�ي النهاي�ة ال يمك�ن للكاتب 
تغير أس�لوبه ونس�فه بص�ورة جذرّية من 
نّص�ه بفعل عالقته باللغة، إال يف حال أراد أن 
يك�ون اس�تعراضياً وأراد فعل ذلك كنوٍع من 
التفكر املضاد لتفك�ره الخاص، وهذا كله 
ال ل�زوم له ألن النص املكتوب هو من يفرض 

أسلوبه وليس العكس.

          بغداد / المستقبل العراقي

صدرت حديثا الرتجمة العربية لرواية »الصبية 
واللي�ل« للكات�ب الفرنيس غيوم ميس�و، عن 
دار هاش�يت أنط�وان/ نوفل، واملرك�ز الثقايف 
العربي. وهي رواية تش�ويقية بامتياز تقع يف 

365 صفحة من الحجم املتوسط.
ت�دور أح�داث الرواي�ة يف حرم جامع�ي أثناء 
عاصفة ثلجية، ب�ني عامي 1992 و2017. ما 
يجمع بني أصدقاء الجامعة هو رس مأساوي، 
وجريمة مروّعة ش�اركوا فيه�ا جميعاً، لكنها 
س�تطفو عىل الس�طح مجدداً بع�د 25 عاماً. 
ثم�ة أحداث جانبية أيضاً، مث�ل هرب الطالبة 
األملع فينكا روكويل مع أس�تاذ ماّدة الفلسفة 

بعد عالقة غرامية رسية.
بط�ل »الصبي�ة والليل« ه�و توم�اس، كاتب 
روائي ناجح ومعروف جداً، يعود من الواليات 
املتحدة حيث يقيم إىل كوت دازور، التي ترعرع 

فيها، لحضور حفلة تجمع أصدقاء قدامى.
عندم�ا كان ش�اباً، ارتك�ب توم�اس حماق�ًة 
كبرة بمس�اعدة صديقه مكس�يم، وس�يندم 
عىل فعلته هذه طيلة سنوات عمره. ولكن ما 
من يشء ممكن لتغير مجرى األمور. لقد ُفتح 

ب�اب والذكري�ات األليمة واملخّب�أة والحقيقة 
املفاجئ�ة عىل وش�ك أن ت�رى الن�ور. ثمة من 
َعل�م بما حصل منذ 25 عام�اً ويريد االنتقام. 
وبعض األش�خاص فقدوا حياته�م ويبدو أن 
توم�اس باملرصاد. غيوم ميس�و: يعترب غّيوم 
ميّسو )1974( اليوم واحدا من أشهر املؤلفني 
يف فرنس�ا، وتحتل كتبه قوائم أفضل املبيعات 
ع�ىل اإلط�الق. دأب ميّس�و من�ذ طفولته عىل 
قراءة الكتب واملرسحيات، حتى أصبحت لديه 
قناعة حقيقية بأنه س�وف يكون روائيا يوما 
ما.غادر ميسو بلده إىل الواليات املتحدة يف سن 
التاسعة عرشة، وأقام يف والية نيويورك ألشهر 
م�ع بعض املغرتب�ني، معتمداً ع�ىل بيع اآليس 
كريم كوس�يلة الكتس�اب رزقه! عاد إىل وطنه 
فرنس�ا وعقله ميلء بأفكار عدي�دة للروايات.
صدرت أوىل رواياته يف 2001 ولم تحقق النجاح 
املطل�وب، ثم تتابعت أعماله الناجحة بعد ذلك 
حتى صار من أش�هر كتاب فرنس�ا. ترجمت 
بعض رواياته إىل أكثر من عرشين لغة، ومنها: 
ألنني أحبك، وبعد، س�نرتال ب�ارك، نداء املالك، 
غداً، أنقذني، بعد 7 سنوات، عائد ألبحث عنك، 
فتاة من ورق، اللحظة الراهنة، فتاة بروكلني، 

وشّقة يف باريس.

ال تعيد السمكات 
إىل البحر

          جيهان عمر 

أشبه املاء

أتدّفق دون أن أعلم إىل أين!

فكلّما وجّدت شّقاً أشّق طريقي..

ال أستطيع التوّقف حينما يكون التوّقف 
رضورياً

أجدني يف أماكن غريبة

لم أكن أخّطط للذهاب إليها
فقط ألّنني قابلت منحدراً

أحياناً يكون املاء قوياً.. أحياناً بال إرادة

ال يعرف خطوته القادمة

ولم يستطع أحدهم أن يقبض عليه بأصابعه

لذلك أفشل دائماً يف الحب

كل رجل يعتقد أنني هنا

يجد يداً فارغة

يتعّجب من وجودي واستحالتي

بداية من رشفة واحدة تبلّل الّظمأ

وحتى الّطمع الذي يجلب الغرق

أعرف أنكم تموتون من دوني

ومع ذلك تهدرونني عىل العتبات ببساطة

تعوّدت أاّل أتحّدث

صامتة مرّة

أو هادرة 

أجرف األشجار كهواية

وقد أدفن يف طريقي بعض املدن

يف لحظات الغضب يبتعدون 

ويف لحظات السكون يتأّملون صفحتي يف رشود

أطفئ النار

ولكنني أخلّف وراءها رماداً ال يزول

لن يعرف أحد كيف يتنّفس بداخيل

السمكات فقط هي التي تلهو يف قلبي

خياشيمها الداكنة لعبتي املفضلة

ال تنخدعوا بتلك الشفافية التي أتنّكر فيها

فقد أحيل صخرة عمالقة إىل حصاة ببعض 

الدأب

أتفّجر وسط الصحراء عيناً ال تحتاج إىل جفن

ال ترغب سوى بالعطىش العابرين

فتمّن عليهم بحياة مؤقتة

يحلو يل أحياناً أن أتجّمد 

أن أصبح مكعباً بحواٍف حادة
لوقت قليل أنتظر مرشوباً معّتقاً

ثم أترّنح 

يف وقت آخر

أبدأ يف إزاحة كل يشء من مكانه

فتتحّول حياتي لشاّلل ال يرى

ثّم

أغيل داخل اإلناء..

حتى أن الفّقاعات نفسها تشفق عيّل

أتبّخر..

أتعلّق بغيمة 

أنتظر الّشتاء

أسقط مع املطر

أسقط 

قطرة.. قطرة

قطرة...
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مثلث اخلري
          نوزاد حسن

قبل كل يشء كيف يمكنني انا الش�خص 
املره�ق ذهني�ا ان افه�م حدي�ث رئي�س 
الربملان عن الفس�اد الذي قاله يف برنامج 
”يف متناول اليد” بثته قناة الرشقية؟ كان 
حدي�ث الحلب�ويس واضحا ج�دا وخطريا 
ايض�ا بش�هادته ه�و ح�ن اش�ار اىل ان 
الفس�اد مسترش يف البلد. وال بد من وقفة 
يشارك فيها الجميع للقضاء عليه. وطالب 
الحلب�ويس املرجعية الش�يعية والس�نية 
واملرجعيات االخ�رى لالقليات ومنظمات 

املجتم�ع املدني يف العمل معا للقضاء عىل 
الفس�اد الذي دمر البلد وبنيته التحتية.

إذاً الفس�اد موج�ود كما نع�رف جميعا. 
وها ه�و رئيس برملاننا يش�خص املرض 
الحقيق�ي الذي نعان�ي منه من�ذ اعوام، 
او بعب�ارة اكثر دق�ة نعاني منه نحن من 
نتعرض لالحساس اليومي بالحرمان من 
اهم الخدمات بس�بب ه�در املال ورسقته 

وضياعه يف اساليب شتى.
لكن هل شعرت بسعادة ما حن استمعت 

لكالم السيد الحلبويس؟
يف الواق�ع انا اخاف كثريا عىل مصري البلد 

بع�د ان اس�تمع اىل حدي�ث اي مس�ؤول 
يذكرني بان الفس�اد موج�ود. ما يهمني 
كمواط�ن هو خط�وة حقيقي�ة ملواجهة 
هذا الشبح الذي يتالعب بنا كيفما يشاء. 
ولع�ل وجهة نظر الس�يد رئي�س الربملان 
جي�دة لك�ن ه�ل س�تقيض ع�ىل حيتان 
الفس�اد؟ هذا التعبري الذي كرره العبادي 

مرات كثرية.
 يف الواق�ع ان�ا اح�رم الحل ال�ذي قدمه 
السيد الحلبويس املتمثل بوقفة تضامنية 
يش�ارك به�ا الجمي�ع للخالص م�ن هذا 

املرض السيايس بامتياز.

بال شك ال بد ان نكون يف مواجهة حقيقية 
مع حيتان تعبث بمقدرات البلد. وهذا ما 
يريد الجميع القي�ام به. لكن هل حقا ان 
املهمة ه�ذه خاصة باملرجعيات املختلفة 
واالع�الم  املدن�ي  املجتم�ع  ومنظم�ات 
واملثقف�ن. ه�ل نكتف�ي به�ذه الوقف�ة 
التي اش�ار الحلبويس اليها يف حواره من 

برنامج يف “متناول اليد«؟
النن�ي اش�ك يف امكانية القض�اء عىل اي 
حوت فاسد لكني متفائل بما قاله السيد 
الحلب�ويس. ولكي ال تضيع قوة الحق من 
كالم رئي�س الربملان ال بد من االش�ارة اىل 

موقف طريف صادفني يف اثناء عميل:  يف 
احدى املرات وقع احد املشاريع الضخمة 
يف ي�د مفتش ع�ام احدى ال�وزارات وهذا 
ال�كالم قبل اع�وام. كان امل�رشوع ضخم 
امليزاني�ة لك�ن بعد دراس�ته تأكد املفتش 
العام ان هذا املرشوع فاشل وغري ناجح. 
وكتب عدة مالحظات تتعلق بعدم جدواه. 
ورفعت مالحظ�ات مفتش ع�ام الوزارة 
اىل الوزي�ر الذي أيد كل م�ا جاء يف مذكرة 
املفتش العام. توقف انجاز املرشوع وبعد 
فرة حاول البعض بث الحياة يف املرشوع 
امليت الذي اوقف�ه املفتش العام. لكن كل 

املحاوالت فش�لت. س�ألت املفت�ش العام 
ألم تتع�رض للمضايق�ات أو لالغراءات؟ 
اجابن�ي حن كن�ت صادقا، وح�ن كان 
املهن�دس املخت�ص نزيه�ا وح�ن وق�ف 
الوزي�ر معن�ا اس�تطعنا ان ننجز ش�يئا. 

وهذا ما اسميه بمثلث الخري.
يف الواقع هذه ليست قصة من تاليفي انها 
حكاية من واقع ميلء بفريوس الفس�اد. 
لك�ن الحكمة التي تعلمتها ان قوة ارصار 
البعض ووقفتهم معا ستحقق شيئا عىل 
ارض الواقع. اذن لنواجه الفاسدين النهم 

جبناء.

ثقافة الكراهية ومعاجلتها
          ديفيد بروكس

كث�ريون ممن يقتل�ون الن�اس بالجملة، 
يستمدون إلهامهم للقتل من أيديولوجية 
ع�رب  انتش�ارها  يأمل�ون  مش�ركة، 
موج�ة إره�اب، وأوضح تعب�ري عن هذه 
األيديولوجي�ة، م�ا كتب�ه الرج�ل املته�م 
يف  كرايستش�ريش  يف  القت�ل  بح�ادث 
نيوزيلن�دا، والبي�ان ال�ذي أص�دره ه�ذا 
الرجل، أش�ار إلي�ه إرهابيون آخرون مثل 
املتهم بالقتل الجماعي يف مدينة الباس�و 
بوالية تكس�اس قبل أي�ام قليلة. صحيح 
أن الرج�ل، كتب يتحدث عن رحالته حول 
العالم، وقال: »يف كل مكان س�افرت إليه، 
باس�تثناءات قليلة، عوملت بش�كل رائع 
كضي�ف ب�ل حت�ى كصدي�ق، الثقاف�ات 
وتعاط�ف،  ب�ود  ب�ي  رحب�ت  املختلف�ة 
واس�تمتعُت كثرياً ب�كل لحظ�ة قضيتها 
معهم«. لكن األيديولوجيا التي دافع عنها 
كان�ت عنرصي�ة للغاي�ة، وأول ملمح لها 
هو فكرة الجوهر، أي أن أهم يشء يمكنك 
معرفته عن الشخص هو عرقه، فاألبيض 
ي�رى العال�م باعتباره أبي�ض، والالتيني 
يرى العالم باعتباره التينياً. وثاني ملمح 
هو الفصل، فاألع�راق صحية حن تكون 
نقية وغري مختلطة، والعالم يكون صحياً 
حن يعيش األشخاص من أعراق مختلفة 
بعيدين عن بعضهم البعض، لكنه يمرض 
حن تختلط األعراق. وكتب املش�تبه به يف 

حادث القتل الجماعي يف الباس�و، يقول: 
»أن�ا ض�د اخت�الط األع�راق، ألن�ه يدمر 
التنوع الجيني، ويخلق مشكالت هوية«. 
وامللمح الثالث هو الداروينية العرقية، أي 
أن األعراق يحتدم بينه�ا رصاع دارويني، 
يحاول فيه كل عرق التفوق عىل منافسيه، 
ويف الوق�ت الحايل، نج�د أن أعراق البرشة 
السوداء أقوى من األعراق البيضاء، وعىل 
وشك طمسها عن طريق اإلنجاب، وكتب 
املشتبه به يف حادث كرايستشريش، يقول 
إن املهاجري�ن ج�اؤوا م�ن »ثقاف�ة به�ا 
معدالت خصوب�ة أعىل، وتقاليد راس�خة 
تسعى إىل احتالل أرايض شعبي، والحلول 

محلَّه عرقياً«. 
ه�ذه ليس�ت أيديولوجية نابع�ة من ثقة 
البيض بأنفس�هم، بل من شعورهم بعدم 
األم�ان، وهي صيغ�ة متطرفة من حركة 
أوس�ع تع�ادي التع�دد، وتظه�ر يف صور 
لرام�ب  املؤي�دون  فالقومي�ون  كث�رية، 
واملتطرفون  الس�لطويون  والش�عبويون 
اإلسالميون.. هم نسخ مختلفة من معاداة 
التع�دد، وه�ذه الح�ركات تمث�ل رد فعل 
ض�د طبيعة الحياة الحديث�ة، التي تعتمد 
عىل التنوع والس�يولة واالعتماد املتبادل، 
ومعادو التعدد يتوقون إىل العودة للحدود 
الواضحة والحقائق املحسومة والهويات 
املس�تقرة، ويقتلون من أج�ل وهم عالم 
يتأل�ق يف خياله�م، لكنه ل�م يوجد قط يف 
الواقع، وال�رصاع بن التعددي�ة ومعاداة 

التعددية هو أح�د رصاعات املوت الكبرية 
يف عرصنا، واملندلعة عىل كل جبهة.

لكننا ال نؤمن بأن البرش يمكن تقليصهم 
يف الفت�ة عرقي�ة واحدة، بل كل ش�خص 
يمثل س�مفونية م�ن الهوي�ات، وحياتنا 
ثري�ة ألن كل واحد منا ينطوي عىل تعدد، 
والتعددي�ون يؤمن�ون باالندم�اج وليس 
بالفصل، واالندماج يدفع معادي التعددية 
إىل الهل�ع، فقب�ل نصف ق�رن تجاوز عدد 
صغري من الزيج�ات خطوط اللون، واآلن 
هن�اك 17% م�ن الزيج�ات األمريكية بن 
أع�راق مختلف�ة. والتعدديون يوس�عون 
دوماً تعري�ف كلمة »نحن« وال يقيدونها، 
فقب�ل 80 عاماً ل�م يكن هن�اك وئام بن 
الربوتس�تانت والكاثولي�ك واليه�ود، ل�ذا 
ظه�رت فئ�ة جدي�دة، وهي املس�يحيون 
اليه�ود التي جمعت املتخاصمن س�ابقاً 
عام�اً   30 وقب�ل  جدي�دة،  »نح�ن«  يف 
كان�ت الخصوم�ات تتصاعد بن الس�ود 
»امللون�ن«  فئ�ة  فظه�رت  والهس�بانك، 

الجديدة، لتخلق »نحن« أوسع نطاقاً.
أم�ا الثقاف�ة النقية فه�ي ثقاف�ة ميتة، 
والحض�ارة الت�ي يس�عى االنفصالي�ون 
للحف�اظ عليه�ا كانت هي نفس�ها نتاج 
موج�ات مبك�رة م�ن الهج�رة، وأخ�رياً، 
فالتعدد مغامرة حياة، والتعددية ليس�ت 
مجرد عيش أش�خاص متنوعن يف مكان 
واحد، بل هي تداخ�ل وتمازج، إنها حوار 

مستمر بال نهاية.

أوهام مرشوع االنتصار اإلرسائييل
          د. مصطفى يوسف اللداوي

إنه ليس شعاراً ُيرفُع، أو هدفاً ُيوضُع 
وغايًة ترس�ُم، وإن كان هو حلمهم 
باالنتص�ار الناج�ز، وأمله�م الكبري 
بكس�ب املعرك�ة وك�ر املقاوم�ة، 
والقضاء عىل كل األعداء ودرء جميع 
اعت�داٍء،  أي  األخط�ار، وال�رد ع�ىل 
واالنتقام من قوى املقاومة، بقصف 
مقراتها، واغتيال قادتها، واستهداف 
مواقعها، وتدمري أس�لحتها، والغارة 
عىل مس�تودعاتها، وتضييق الخناق 
ال�ربي  الحص�ار  وتش�ديد  عليه�م 
والبحري، وإغ�الق املعابر، والتوقف 
عن إدخال الس�لع الغذائية واألدوية 

ومواد البناء وغريها.
بل هو تياٌر سيايس شعبي إرسائييل، 
غاضٌب من جيش�ه، وغري راٍض عن 
حكومته، وساخٌط عىل قادته، وناقٌم 
ع�ىل األوض�اع العام�ة يف كيانه�م، 
وه�و تي�اٌر ق�وٌي، يك�رب ويتس�ع، 

ويزداد وينترش، وينش�ط ويتفاعل، 
ويس�تفيد من كل املنصات ويستغل 
كل املناب�ر اإلعالمي�ة واالجتماعية، 
ليحق�ق هدف�ه ويص�ل إىل غرض�ه، 
أو  وهن�اك م�ن يرع�اه ويوجه�ه، 
يس�تغله ويس�تخدمه، خوفاً وقلقاً، 
أو خدمًة ألهداٍف سياس�ية ومنافع 

حزبية وأطماٍع انتخابية.
مرشوع االنتص�ار اإلرسائييل تجمٌع 
نخبوٌي ش�عبٌي وحزب�ي صهيوني، 
يتطلع إىل استعادة الحسم يف املعركة، 
واالنتص�ار يف الحرب، بعد أن تراجع 
مس�توى الردع لدى جيش�هم، وفقد 
القدرة ع�ىل الحس�م األكيد، وخر 
ميزة التفوق الكبري، وبات خصومه 
يملك�ون ذات أس�لحته، ويح�وزون 
عىل الخربة والدقة والتقانة الحديثة، 
ولديهم املعلومات الدقيقة املتجددة، 
املس�تقل،  الح�ر  الق�رار  وعنده�م 
والجاهزية التامة، والحضور الفاعل 
والق�رار الحاس�م، األم�ر الذي جعل 

عم�ل الجيش معقداً وق�رار القيادة 
السياس�ية ملتبس�اً، الت�ي أصبحت 
مرتعش�ة م�رددة، خائف�ة وجل�ة، 
إذ ل�م تع�د حروبه�م مهمة س�هلة 
أو نزه�ة رسيعة، ب�ل باتت موجعة 
ومؤملة، ومكلفة ومؤذية، وفيها من 
الخسائر ما ال يحتملون، ومن اآلالم 
واألوج�اع م�ا ال يقوون ع�ىل الصرب 

عليها.
نف�وس  إىل  يت�رب  الي�أس  ب�ات 
فع�اًل،  اإلرسائيلي�ن  املس�توطنن 
وأخذ الش�ك يدب يف قلوبهم حقيقة، 
وبات�ت ثقتهم يف جيش�هم املهزوزة 
الوق�ت  يف  ومفضوح�ة،  مكش�وفة 
الذي يشعرون فيه بالخوف والقلق، 
ويعيش�ون الهزيمة واالنكس�ار، يف 
ظ�ل املعلوم�ات الت�ي تصله�م من 
خصومهم يف املنطقة واإلقليم، حيث 
تعال�ت أصوات ق�ادة املقاومة تهدد 
بال خ�وف، وتعد بال ش�ك، وترس�م 
خرائ�ط املعرك�ة وتص�ف أحداثه�ا 

رشي�ٌط  وكأنه�ا  تفاصيله�ا،  ب�كل 
يع�رض وبرنام�ج تلفزيون�ي يبث، 
وه�م يرس�لون رس�ائلهم إليه�م يف 
مدنهم ومستوطناتهم، قبل تيارهم 
املقاوم الحالم باملعركة واملس�تعجل 
عليها، ليقينه�م أنها الحرب األخرية 
واملعرك�ة الفاصلة، وه�و ما يرعب 
يملك�ون  كونه�م  عموم�اً  اليه�ود 
رواياٍت مشابهة أو متطابقة مع ما 

يس�معون من خصومهم.
دفع�ت ه�ذه املخ�اوف الحقيقي�ة 
والهواجس املرعبة قطاعاً كبرياً من 
اإلرسائيلين الس�تنهاض جيش�هم، 
وحث حكومتهم، وتحريض قيادتهم، 
واستفزاز شارعهم، وتنبيه الغافلن 
من مس�توطنيهم، وتذكري حلفائهم 
األخالقي�ة  وباملس�ؤولية  بواجبه�م 
فأطلق�وا  عاتقه�م،  ع�ىل  امللق�اة 
صيح�ات الخ�وف والقل�ق املغلف�ة 
بالتحذي�ر والتنبيه، عرب صوٍر لقادة 
املقاوم�ة الفلس�طينية واللبناني�ة، 

قام�وا برفعه�ا يف الش�وارع العامة 
جانبه�ا  وإىل  الرئيس�ة،  والط�رق 
صور ملقاتلن فلسطينين ولبنانين 
والبن�ادق  العس�كرية  باملالب�س 
اآللي�ة، باإلضافة إىل تس�مية بعض 
الش�وارع بأس�ماء ق�ادة املقاومة، 
وتثبيت أسمائها عىل إشارات الطرق 
املارة  ليتمكن  العام�ة،  وتقاطعاتها 
جميعه�م م�ن رؤيتها، ويس�تطيع 
له�ا واالصطدام  االنتباه  العاب�رون 

بحقيقتها املرعبة.
ي�درك أصح�اب م�رشوع االنتصار 
اإلرسائييل أنهم يف س�باٍق مع الزمن، 
وأنهم يف تحدي مع الخصوم واألعداء، 
س�تكون  القادم�ة  املعرك�ة  وأن 
حاس�مًة حق�اً، وأن املنت�رص فيه�ا 
والرابح، هو من سيتمكن من إعادة 
رس�م الخرائط وتوزيع السكان من 
جديد، ويبدو لديهم بوضوٍح كبرٍي أن 
خصومهم أقوى وأش�د، وأن روحهم 
املعنوي�ة عالي�ة، وأمانيه�م كبرية، 

وثقتهم بأنفسهم قوية، فقد تدربوا 
جيداً، واستعدوا كفايًة، وأخذوا بكل 
األسباب املمكنة، وتهيأوا للمواجهة، 
وحل�م أكثريتهم بالش�هادة كبري أو 

االنتصار والتحرير.
ويعلم أصحاب امل�رشوع أن صفهم 
الداخيل مزعزع، وجبهتهم ضعيفة، 
وخالفاته�م  مف�كك،  ومجتمعه�م 
الحزبية أكرب من أن تسوى، ومطامع 
قادتهم س�يئة وملفاتهم قذرة، وأن 
املس�توطنن الذين قدم�وا إىل أرض 
امليعاد س�يتأهبون يف ح�ال الهزيمة 
إىل الرحيل والعودة، فليس يف مكانهم 
بعد فقدان األمن وخسارة الردع، ما 
يش�جعهم عىل البقاء، ويحثهم عىل 
التضحية والعطاء، فما ينتظرهم يف 
بالده�م األصلية التي ج�اؤوا منها، 
أم�اٌن أكثر واس�تقراٌر أك�رب، وربما 
رخاء ورفاهية أفضل، فلماذا يبقون 
يف ظل هاجس الخوف وحقيقة املوت. 
الي�وم ب�ات اإلرسائيليون يعيش�ون 

يف مربعات الهزيمة النفس�ية، وهي 
أش�د م�ن الهزيم�ة املادي�ة وأخطر 
عليه�م، فروحهم املعنوية تس�قط، 
ويقينهم باملستقبل ينهار، وحلمهم 
بالعي�ش الرغي�د والحياة الس�عيدة 
الداخلية تتصدع،  يتبدد، وحصونهم 
وعوام�ل قوتهم الديني�ة تتبدد، فقد 
أصابه�م الضع�ف والوهن، وس�كن 
يف قلوبه�م الجبن والخ�ور، وأدركوا 
أن مصريه�م ومس�تقبل وجوده�م 
يف أرضن�ا املقدس�ة، مس�ألة وق�ٍت 
ليس�ت إال، فمن ال يستشعر القوة ال 
يصنع النرص، ومن ال يثق بنفسه ال 
ينفعه غ�ريه، ونحن والله نثق بربنا 
ونستش�عر معيت�ه اإللهي�ة معن�ا، 
فه�ل ي�درك املراهن�ون ع�ىل العدو 
أن�ه راح�ل، ويعرف�ون أن�ه مهزوٌم 
ساقٌط، فيلحقون بركب املنترصين، 
املقاوم�ن،  جم�ع  إىل  وينتس�بون 
الخالدي�ن،  يف  اس�م  له�م  ليك�ون 

وصفحة ناصعٌة بن العاملن.

جدلية األربعينية .. و التعامل باملثلاي حديث ال يدور عن إعامر البالد وتطويرها هو جمرد ثرثرة
إياد اإلمارة

ُنكثر من الحديث داخل العراق عن أمور ال تمس حياتنا العامة اال من 
بعيد جدا أو أنها ال تمس�ها البتة، ننش�غل بجدل طويل ومماحكات 
أطول يف مجالس�نا الخاصة وعرب وسائل التواصل االجتماعي حول 

أمور بعيدة كل البعد عن رضوريات حياتنا غري املتوفرة.
وق�د أصبح الجدل واملماحكة وامل�راء طريقة حياة عراقية تنقصها 
الكث�ري م�ن الخدم�ات واالهتمام�ات ويمكنن�ي الق�ول أن إغراق 
الن�اس بذلك جزء »تآمر« قبيح يري�د رصف الناس عن اهتماماتها 
وتطلعاته�ا، أو ه�و جه�ل باألولوي�ات، نظ�رة عاب�رة إىل القضايا 
الت�ي تش�غلنا وجلها مفربك مصن�وع يف مطابخ دوائ�ر التآمر -أو 
م�ن مخلفات الجهل العام- نكتش�ف من خالله�ا ان التآمر واضح 
ليكون الناس يف واد واالهتمام بما ينفعهم يف واد آخر وبينهما بون 

شاسع.
ش�غلتنا الجث�ث مجهول�ة الهوية يف بابل، وانش�غلنا أكث�ر بالدفاع 
»املزعوم« عن جيشنا الذي اهتز لترصيح اجوف ال يمثل اال صاحبه 
فقط وفقط، وستش�غلنا بعد أيام قضايا بهذا املستوى تندرج مرة 
يف قائمة التضليل ومرة أخرى يف قائمة الجهل، ليس صعبا ان تبادر 
جه�ات حكومي�ة عىل إطالع الناس ع�ىل الحقيقة كم�ا هي لُيلجم 
التضليل ويتوقف املتصيدون بماء عكر، ومن غري املحبذ أن ينرصف 

جل الوق�ت للدفاع عن الجيش العراقي أم�ام ترصيح ال يكاد يصل 
مسامع بطوالت العز واملجد التي سطرها هذا الجيش.

»الهفتكية« يف العراق لم و لن يصنعوا شيئا ينفع الناس يف هذا البلد 
عىل طول تاريخه القلق، فلهؤالء مآرب س�يئة وعقد اس�وء وال أريد 

أن أتحدث عن عقهدم احراما لذوق القارئ الكريم ..
دعونا نتأمل ونفكر ونقرر ونس�عى ونحن نبذل قصارى الجهد من 

أجل:
- أن نعيد مشاعر املواطنة الحقة يف هذا البلد بعد أن بددها العسف 

البعثي والجهل العقدي.
- أن نحمي ثرواتنا ومقدراتنا بواعز الشعور بامللكية العامة.

- أن ُنحس�ن اختياراتنا ملن يس�تطيع أن يقود عملية تنمية شاملة 
يف هذا البلد املقعد.

- أن نراقب األداء وندعوا إىل تحسينه بإستمرار.
- دعون�ا نبادر إىل »لجم« الهفتكي�ة من كل نوع من أصحاب منابر 

السوء وترصيحات الجهل إىل تغريدات الحمق ومنشورات السفه.
لقد تعبنا كثريا..

اتعبتنا س�نوات البع�ث بدمويتها وما حملته من اوجاع قاس�ية ال 
نزال نكابدها بمرارة.

ويتعبنا الج�دل »الثرثرة« التي ُبلينا بها ع�ىل فرة من غياب العقل 
الذي يجب أن نحتكم اليه ليكون رائدا لنا يف ظلم حياتنا اليوم.

بركات علي حمودي

م�ن املُقرر قريباً جداً ان يوّقع اتف�اق جديد بن العراق و ايران 
ح�ول آلي�ة دخ�ول الزائري�ن اإليرانين للع�راق خ�الل الزيارة 
األربعيني�ة يتضمن احد بنوده ان يدخ�ل الزائر االيراني العراق 
دون دف�ع مبلغ الفيزا و ان يكون دخول�ه بختم فقط دون اي 

اجراء ساري بن البلدان خالل التنقل بينها ..
ه�ذا اإلجراء ال ب�أس به ان كان اج�راء متبادل ب�ن البلدين و 
ان ك�ان ف�ارق الفائدة تصب ملصلح�ة اإليراني�ن الذين تفوق 

إعداداهم أضعاف مضاعفة لعدد الزائرين العراقين اليران ..
و هنا ال ُبد ان ُنش�ري ان هذا االتفاق يجب ان يكون س�ارياً بن 
الطرفن كم�ا يف بلدان مجلس التع�اون الخليجي فهذه الدول 
يس�افر املواطن فيها ضمن هذه البلدان دون فيزا او جواز .. ال 
ان يسافر السعودي مثال اىل البحرين مجاناً و دون اجراء بينما 
يس�افر البحريني اىل الس�عودية بفيزا و اج�راء الن البحرين ) 

حديقة خلفية ( للمملكة  !!
فلم�اذا إذاً يدفع العراقي مبلغ 5 آالف دينار للقنصلية اإليرانية 
نض�ري اجور الفيزا و االيراني س�يدخل مجاناً للع�راق قريباً و 

سيقيم مجاناً يف حسينيات و سيأكل مجاناً يف مواكب ؟
مل�اذا س�يدفع العراقي رب العائل�ة التي تعداده�ا 4 أفراد مثالً 

مبلغ 20 الف دينار و سيدخل األرايض اإليرانية ليأكل و يسكن 
بمبال�غ تكون يف بع�ض األحي�ان باهضة الثمن خ�الل الزخم 

السياحي ؟
))و أنا هنا ال أطالب ان يكون س�كن العراقي يف ايران و مأكلُه 
مجان�اً الن هذا من س�ابع املس�تحيالت (( لك�ن أطالب بعدالة 

إجراءات السفر..
و لهذا عىل املفاوض ) الدبلومايس ( العراقي ان يجيد فن االتفاق 
و املفاوضة مع الجان�ب اإليراني و ان يقدم مصلحة بلده عىل 
) املجام�الت ( و األمور األخ�رى و ان يتذكر هذا املفاوض الذي 
س�يوقع االتفاق الجديد غداً او قريباً او ان�ه وقع االتفاق فعالً 
علي�ه ان يتذك�ر ان هناك آالف الح�االت املرضي�ة التي تحتاج 
للس�فر للعالج يف ايران فيجب ان يكون هناك تس�هيالت ماليه 
من قبل الجانب االيراني من باب اإلخوه يف الدين و املصري ال ان 
ُيثقل كاهل املريض العراقي بأموال إضافية النه مسافر اجنبي 

و ليس مواطن ايراني !
عىل مفاوضنا العراقي ان يستلهم اتفاقات دول االتحاد األوربي 
و مجلس التعاون الخليجي يف حرية التنقل و اإلقامة قبل ُيمهر 
بختم�ه عىل اتفاق األربعينية كي يك�ون اتفاق الند بالند اتفاق 
عادل يضمن مصلحة املسافر االيراني و العراقي حتى ال نكون 

بنظر البعض ) حديقة خلفية ( للجمهورية اإلسالمية  !!
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: ال تدخ�ل نفس�ك يف مش�اريع أكرب من 
طاقتك، رياح التغيري بدأت تهب وتنذر بحس�م 

قريب كنت تنتظره فكن قوي 
عاطفي�اً: ال تعك�ر صفو األجواء م�ع الرشيك، 
بع�د ث�ورة الغضب التي تحكم�ت يف قراراتك يف 

األيام املاضية 

مهني�اً: س�وف تتخل�ص م�ن املعرتض�ن عىل 
مش�اريعك، لك�ن يجب علي�ك ان تتحلَّ بالصرب 

لتتوضح الصورة أكثر 
عاطفي�اً: تش�ارك يف اتخاذ قرارات�ك املهمة مع 
الحبي�ب، فه�و ل�ه كام�ل الحق بمناقش�تك يف 

بعض األحيان فكن واسع الصدر 

مهني�اً: محاوالت حثيثة للقضاء عىل طموحك، 
لكّن ذلك يزيد من عزيمتك عىل املواجهة والفلك 

يقف اىل جانبك اليوم فال تخف 
عاطفي�اً: ال تفكر إطالقاً يف اس�تفزاز الرشيك، 
فقد يرّد عليك بعنف لم تنتظره منه فلكل فعل 

رد فعل فكن حذر 

مهنياً: تكون الظروف كلها اليوم مشجعة عىل 
التحرّك واالس�تثمار وتوظيف األموال وتحقيق 
األرب�اح خاصت�ا اذا كن�ت تش�تغل ىف االس�هم 
والبورص�ة. عاطفي�اً: ك�ن طوي�ل الب�ال م�ع 
الرشيك وامنحه مزيداً من الوقت، فهو ساعدك 

كثرياً ويستحق منك بعض التضحية

مهنياً: بانتظارك س�فر أو رحل�ة أو انتقال، أو 
تغ�ري وضع ع�ام يف أعمالك لالحس�ن ما يفرح 

قلبك بعد تعب دام طويال 
عاطفياً: مهمة س�هلة تنتظرك إلقناع الرشيك 
بوجهة نظرك، تواجه األمور بهدوء ولن تترسع 

يف التقدير

مهنياً: يس�هل عليك الفلك اليوم إعادة تصحيح 
املس�ار أو الع�ودة ع�ن ق�رار م�ا ويك�ون هذا 

التصحيح ىف صالحك
عاطفياً: الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان 
املرحل�ة املقبلة م�ع الرشيك، وه�ذا غري جديد 

عليك

مهنياً: يدع�وك الفلك اىل تفكري جدياً يف الراحة، 
فقد أرهقت نفس�ك بعدة أمور ووضعت نفسك 

يف موقف صعب 
عاطفياً: الرشيك قادر عىل تس�وية أموره، فال 
تتدخل حتى ال تزيد الوضع تازما ايها امليزان ال 

تفرض ارائك عليه واترك له حرية االختيار

مهنياً: كن أكثر ثقة بقدراتك، عىل الرغم من أن 
بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك فال 

تسمع كالم الحساد 
عاطفياً: تقابل الشخص املناسب، وقد يشعرك 
ذل�ك بارتي�اح كب�ري بعد ي�وم صع�ب أمضيته 

أخرياً

مهنياً: تدفع�ك كثرة انش�غاالتك إىل بذل جهود 
مضاعف�ة، لكّن النتيجة تس�عدك كث�رياً فلكل 

مجتهد نصيب 
عاطفياً: يكون تغ�ايض الرشيك عن تجاوزاتك 
فرصة لك لتغ�ري ترصفاتك إزاءه، وهنا يفرض 

الحذر نفسه

مهني�اً: تص�اب ببع�ض الكس�ل وتبتع�د ع�ن 
التزام�ات جديدة وتن�ى أبرزها فكن حذرا وال 
تتكاس�ل ، وح�اول ان تنج�ز املطل�وب منك ىف 
الوقت املح�دد. عاطفياً: تجد نفس�ك يف موقف 
حرج أمام الرشيك بس�بب بعض األخطاء، لكن 

ذلك لن يستمر طويالً

مهني�اً: عناوين مهمة وكبرية للمرحلة املقبلة، 
لك�ّن اإلنجازات ق�د تتطلب بع�ض الوقت، فال 

تترّسع حتى ال تدفع الثمن
عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد جداالً وخالفاً، 
ال يلب�ث أن ي�زول، حيث تك�ون األج�واء أكثر 

إيجابية معك وتحمل إليك املفاجآت

مهني�اً: تتحس�ن أوضاعك وحض�ورك الذهني 
ويسهمان يف رفع قدراتك للتكّيف مع كل األمور 

املهنية التى تواجهها هذا اليوم
عاطفي�اً: يس�اعدك الرشيك ع�ىل الخروج من 
بعض الظروف الصعبة، وهذا يرفع أسهمه من 

أجل مستقبل واعد بينكما.

العذراء

احلوت

بن القهوة.. هل هو ضار أم مفيد؟
يعت�اد البعض ع�ىل التخلص م�ن تفل القه�وة بعد 
رشبه�ا، اعتقادا منهم أنه ال فائدة من اس�تخدامه، 

لكن دراسات طبية تقول غري ذلك.
وذكر موقع »ويب طب أن »6 فوائد، وصفها ب�«غري 
املتوقع�ة« لتفل القهوة، وهو ما يركد من القهوة أو 

البن يف الركوة أو الفنجان بعد تحضريها.
1- يقلل من انتفاخ العينن

يمكنك وض�ع تفل القهوة تحت كل ع�ن قبل النوم 
وعند االستيقاظ للحد من االنتفاخ.

2- يعالج السيلوليت
تتوف�ر عدة عالجات للتخفيف من الس�يلوليت، وقد 

يكون تفل القهوة واحدا منها، قم بمزج تفل القهوة 
م�ع املاء الدافئ واف�رك به املنطقة الت�ي تظهر بها 

السيلوليت، ملدة 10دقائق مرتن يف األسبوع.
والسيلوليت هو حالٌة يظهر فيها الجلد عىل أنه غائر 

ومتكتل.
3- مفيد للشعر

قبل أن تس�تخدم غس�يل الش�عر، قم بتدليك شعرك 
بحفنة من التفل وستتمتع بشعر أكثر صحة.

أخبار ذات صلة
 ينصح خ�رباء التغذية بتجنب وضع بعض األطعمة 

يف الثالجة

خرباء تغذية يح�ذرون: تجنبوا وضع هذه األطعمة 
يف الثالجة

4- تعزيز الدورة الدموية
ق�م بفرك تف�ل القه�وة ح�ول مناط�ق مختلفة يف 

جسمك لتعزيز الدورة الدموية.
5- جيد للبرشة

يمكنك فرك برشتك بمساعدة تفل القهوة من الرأس 
إىل القدم إلزالة كل تلك الخاليا الجلد امليتة.

6- يمتص الروائح الغذائية
يمك�ن لتفل القه�وة امتصاص الروائ�ح الغذائية يف 

الثالجة والفريزر.

استعادة الواجهة القديمة يف تويرت

فوائد رائعة لرشب الشاي »يوميًا«

جرت العادة مع كل تحديث تقوم به أحد 
املواقع أو التطبيقات الشهرية أن يحدث 
انقساًما يف اآلراء بن املستخدمن، وهذا 
ما ح�دث مع موقع تويرت مؤخرًا، بعدما 
أج�رى القائم�ون علي�ه تغي�رًيا جذرًيا 
يف واجهت�ه.  وبينم�ا أثن�ى البعض عىل 
الواجهة املحدثة ملوقع التواصل الشهري، 
والطريقة الجدي�دة لرتتيب القائمة عىل 
جنب الشاش�ة، ف�إن البع�ض اآلخر لم 

يعجبه هذا التحديث، وطالب باسرتجاع 
الواجه�ة القديم�ة. ش�اهد أيض�اً: ك�م 
يومًي�ا  الع�رب  املس�تخدمون  يق�ي 
عىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي؟ وقد 
ذك�رت تقارير تقنية أن هناك عدة طرق 
الستعادة الواجهة القديمة ملوقع تويرت، 
والتي س�تكون مناس�ب لهؤالء الذين لم 
تعجبهم الواجه�ة الجديدة. حيث يمكن 
استعادة واجهة تويرت القديمة من خالل 

والت�ي   ،GoodTwitter إضاف�ة  تثبي�ت 
 Firefox يمك�ن تحميله�ا ع�ن طري�ق
Add-On Manager الخ�اص بمتصفح 
 Chrome Web Store أو  فايرفوك�س، 
الخ�اص بمتصف�ح جوج�ل ك�روم، ثم 
التوج�ه بعده�ا إىل صفحة توي�رت.  ويف 
ح�ال ع�دم ظه�ور الواجه�ة القديم�ة، 
ينص�ح الخ�رباء بمس�ح ال�� cache ثم 

تحميل الصفحة مرة أخرى.

إذا كنت تحتيس فنجانا من الش�اي، غري محىل ومن دون سكر، 
أثناء قراءة هذا، فأنت تدعم كل عضو يف جس�مك، فالش�اي غري 
املح�ىل غني بمضادات األكس�دة، الت�ي تمنع األم�راض املزمنة 
وتس�اعد عىل إص�الح الخاليا يف الجس�م.ويقول الطبيب وجراح 
العظام يف توليدو بوالية أوهايو، أنتوني كوري إن الش�اي »يأتي 

سينينس�يس،  كاميلي�ا  نب�ات  م�ن 
الذي يحتوي عىل مضادات األكس�دة 
املعروفة باس�م »الكاتيكن«، واألهم 
م�ن ذل�ك »إبيغالوكاتش�ن غاالتي« 
EGCG«.وأض�اف ك�وري أن ه�ذه 
املضادات »تقي عىل الجذور الحرة 
يف الجسم ، التي ترتبط باألمراض عند 
الب�رش وتتضمن أم�راض الرسطان 
وغريه�ا،  وباركنس�ون  وألزهايم�ر 
االلتهابات«.ويعتق�د  م�ن  وتقل�ل 
األطباء والباحثون بأن للشاي العديد 

من الفوائد، لعل من أبرزها الفوائد الخمس التالية، وفقا لتقرير 
نرش عىل موقع فوكس نيوز اإلخباري األمريكي.

خفض خطر اإلصابة ببعض أنواع الرسطان
يقول باحثون إن مضادات األكسدة واملركبات املوجودة يف الشاي 

ترتبط بانخفاض خطر اإلصابة ببعض أنواع الرسطان.
النف�يس  الط�ب  ملدي�رة  ووفق�ا 
والتغذوي ونمط الحياة يف مستشفى 
ماساتشوس�تس العام وكلية الطب 
بجامع�ة هارف�ارد أوما ناي�دو فقد 
»تبن أن له فوائد عديدة عىل أمراض 
رسط�ان الجلد والربوس�تات والرئة 
والثدي«.وأضاف�ت ناي�دو أن »أنواع 
الش�اي املختلف�ة تؤث�ر ع�ىل أن�واع 
مختلف�ة م�ن الرسط�ان«، وبالتايل 
فإن رشب الش�اي هو مجرد وسيلة 

بسيطة ملنع اإلصابة بالرسطان.

OS هواوي تكشف عن هارموين
كشفت رشكة هواوي الصينية، خالل مؤتمر مطوريها، عن 
نظام التش�غيل الخاص بها للهواتف الذكية؛ حيث س�يحمل 
اس�م »هارموني أو. إس«؛ حيث س�تطلقه يف سوقها املحيل 
قب�ل توفريه عىل املس�توى العاملي. ش�اهد أيض�ًا: آبل تضع 
مليون دوالر مكافأة ملن يتمكن من تنفيذ هذا التحدي ويأتي 
نظ�ام التش�غيل هارموني أو .إس كبديل لنظامي التش�غيل 
األمريكين أندرويد ال�ذي توفره رشكة جوجل وآي. أو. إس 
IOS ال�ذي توفره رشكة آبل. وأش�ارت ه�واوي إىل أن نظام 
التش�غيل ال�ذي يحمل باللغ�ة الصينية اس�م »هونجمينج« 
يختلف بصورة كلية عن نظامي أندرويد و IOS. شاهد أيضاً: 
غوغل تعرتف باستماع موظفيها لتسجيالت مستخدمي هذا 
التطبيق ُيذكر أن خطوة هواوي إلطالق نظام تشغيل خاص 
به�ا يأتي بعد قرار رشكة جوجل وقف دعم نظام التش�غيل 

الخاص بها أندرويد عىل هواتف الرشكة الصينية. 

؟؟هل تعلمسودوكو
ه�ل تعل�م أن حم�ض الهيدروفلوريك ال يس�مى حمض 
قوي، حيث أنه عىل الرغم من قدرته عىل إذابة املاء، إال أنه 

يحدث له تفكك يف املاء. 
هل تعلم أن من اس�تطاع اكتش�اف االنشطار النووي هو 
” أوت�و هان”، وقد اس�تطاع اكتش�افه من خ�الل عملية 

تقسيم اليورانيوم. 
هل تعلم أنه منذ 100 عام، اس�تطاع اإلنسان أن يكتشف 

الفريوس األول الذي استطاع إصابة الحيوان والنبات. 
هل تعلم أن الذبابة التي هي من أصغر املخلوقات، إال أنها 

يتم تصنيفها كأخطر مخلوق عىل األرض.
ه�ل تعل�م أن الغدة التي تف�رز مادة األنس�ولن هي غدة 
البنكرياس، ومعلوم أن يف الجس�م عدة غدد أهمها: الغدة 
النخامي�ة، والغدة الدرقية، والغ�دة الكظرية. ولكل منها 
وظائ�ف عدة مثالً: معدل النمو والحجم النهائي للجس�م 

وتوزيع الشعر والوزن اإلجمايل وغريها…
ه�ل تعلم أن آخر حاس�ة يفقد اإلنس�ان قب�ل موته هي 

حاسة السمع، وليست حاسة اللمس كما يظن العديد.
ه�ل تعل�م أن ع�دد فصائل ال�دم يف الجن�س البرشي هي 
أربع�ة: O, Ab, B, A والفصيلة الوحيدة من هؤالء األربعة 

.Ab التي تقبل الدم من أي فصيلة أخرى هي فصيلة
هل تعلم أن رقبة اإلنس�ان تحتوي عىل سبع فقرات، وان 
ع�دد عظام القدم ه�و 32 عظم�ة، وأن اإلنس�ان عندما 

يضحك يحرك 16 عضلة.

المتاهات

كلمات متقاطعة

جد الفرق بين الصورتين

طبق اليوم

املقادير:
x 8 عدد بطاطس )مبشورة(

x 3 عدد بيضة )مخفوقة(
x 3 معلقة كبرية زيت عباد شمس

x 2 معلقة كبرية دقيق
x 2 معلقة صغرية فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(

x ½ 1 معلقة صغرية عصري ليمون
x 1 معلقة صغرية روزمارى

x 1 معلقة صغرية ملح )أو حسب الرغبة(
x 1 عدد بصلة مفرومة

½ x معلقة صغرية باكينج بودر
¼ x كوب شوفان

الخطوات:
ىف طبق عميق نخلط البطاطس مع البصل والبيض والدقيق والبيكنج بودر والروزماري 

وامللح والفلفل وعصري الليمون.والشوفان.
عىل نار متوس�طة نس�خن الزيت ىف مقالة .غري قايلة لاللتصاق نغرف حواىل 3 مالعق 
من خليط البطاطس ىف املقالة ونضغط عليها بواس�طة ملعقة حتى تأخذ ش�كل البان 

كيك.
تطه�ى مل�دة 3 – 4 دقائق عىل كل وجه حتى تصبح هش�ه و ذهبي�ة اللون تصفى عىل 
ورق املطب�خ. * كررى العملية م�ع باقى الخليط وتصبح جاهزة للتقديم. تقدم فوقها 

الساور كريم وترش بالبصل االخرض للتزين.بالهنا والشفا

بان كيك البطاطس
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برشلونة ينتظر رسالة نيامر لتخدير مييسالقوة اجلوية حيصل عىل توقيع الدويل أيمن حسني
              المستقبل العراقي/ متابعة

ظفر نادي القوة الجوية العراقي بتوقيع الالعب 
ال�دويل أيم�ن حس�ن يف انتظ�ار إتم�ام انتقاله 
الرس�مي للفري�ق قادم�ا من ن�ادي الصفاقيس 
التونيس.وق�ال مدي�ر املكت�ب اإلعالم�ي للنادي 
ع�الء محم�د إن اإلدارة اتفقت م�ع الالعب أيمن 
حس�ن لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل، الفتا إىل 
أن اإلعالن عن الصفقة س�يتم فور الحصول عىل 

بطاقته الدولية من نادي الصفاقيس.
وأوض�ح: »هن�اك مخالصة بن الالع�ب والنادي 
التون�يس، مما يعني قانونية ضم الالعب للفريق 

وتصديق عقده يف اتحاد الكرة«.
وأش�ار إىل أن الفريق س�يغادر يوم غد إىل بريوت 
للدخول يف معس�كر تدريب�ي يتضمن 3 مباريات 
تجريبي�ة تحض�ريا للمش�اركة يف بطول�ة كأس 

محمد السادس لألندية العربية األبطال.
وتق�ام مب�اراة الذه�اب أم�ام الس�املية يف 29 
من الش�هر الج�اري بملعب كربالء ال�دويل فيما 

س�تكون مباراة العودة يف 24 من الش�هر املقبل 
يف الكويت.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يتف�اوض مس�ؤولو برش�لونة مع 
باريس س�ان جريمان، الس�تعادة 
الربازي�ي نيمار، رغ�م إعارة فيليب 
كوتينيو إىل بايرن ميونخ مقابل 20 
ملي�ون يورو.وأش�ارت صحيفة لو 
باريزي�ان يف تقرير مط�ول لها، إىل 
أن كوتينيو كان الحجر األسايس يف 
صفقة تبادلية ب�ن النادين، إال أن 
نيمار ما يزال مقتنعا بأنه س�ريحل 
عن صف�وف الفري�ق الفرنيس هذا 
الصيف.وأوضحت لو باريزيان »ما 
لم تك�ن ه�ذه املفاوض�ات خدعة 
كربى م�ن إدارة برش�لونة إلرضاء 
نجمه�ا األرجنتين�ي ليوني�ل مييس 
ال�ذي يرغب يف إع�ادة نيم�ار، فإن 

إدارة النادي اإلس�باني تنتظر أيضا 
أن يعل�ن الربازي�ي بأع�ىل صوت�ه 
رغبت�ه يف الع�ودة مج�ددا لصفوف 
ال  نيم�ار  أن  البلوجرانا«.وأك�دت 
يمي�ل ألن يعل�ن رغبت�ه رصاحة يف 

الع�ودة إىل برش�لونة، إلدراك�ه أن 
س�وق االنتق�االت به�ا العدي�د من 
املتغ�ريات، وبالت�ايل ال يري�د إغالق 
أم�ام ري�ال مدريد.وأضافت  الباب 
أن مس�ؤويل ري�ال مدري�د ومدرب 

الفري�ق زين الدين زي�دان يرغبون 
بوجب�ا  ب�ول  التعاق�د م�ع  يف  أوال 
نجم مانشس�ر يونايت�د، لكنهم يف 
الوقت ذاته لم يغلقوا باب التواصل 
م�ع املقرب�ن م�ن نيم�ار، وممثله 
بين�ي زاهايف.وكش�فت الصحيف�ة 
الفرنس�ية أن إدارة برشلونة بصدد 
التق�دم بع�رض جديد لض�م نيمار 
أن  ع�ىل  املقب�ل،  األس�بوع  بداي�ة 
تتضم�ن الصفق�ة التبادلي�ة هذه 
الفرن�يس الش�اب  امل�رة، املهاج�م 
عثم�ان ديمبي.وأش�ارت إىل أن ما 
يعقد األمور، إبالغ ديمبي مس�ؤويل 
برش�لونة وكذل�ك توم�اس توخيل 
مدرب باريس س�ان جريمان بعدم 
رغبته يف ترك البارس�ا، وكذلك عدم 

تحمسه للمرشوع البارييس.

           المستقبل العراقي/ وكاالت

ركزت الصحف اإليطالية الصادرة صباح 
الي�وم األحد، عىل تأل�ق باولو ديباال، نجم 
يوفنتوس، بعدما قاد فريقه للفوز يف آخر 
مبارياته الودي�ة بهدف نظيف عىل فريق 

تريستينا.
ديلل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وعنون�ت 
س�بورت«: »إن�ر معج�ب، ويق�رب من 

وناب�ويل   .. سانش�يز!  صفق�ة  إغ�الق 
يبحث ضم إي�كاردي مقابل أموال نقدية 

وأركاديوز ميليك«.
وأب�رزت الصحيف�ة ترصيح�ات روبرتو 
مانش�يني، املدير الفن�ي ملنتخب إيطاليا، 

عن الفرق املنافسة عىل اإلسكوديتو.
وقال »سينيس وباريال عمودان حقيقيان 
لكونت�ي، أنش�يلوتي يبق�ى متفوًقا عىل 
إن�ر، أم�ا مي�الن وجيامباول�و يمكن أن 

لدي�ه  وبرينارديس�كي  املفاج�أة  يكون�ا 
الجودة ليصب�ح واحدا من بن األفضل يف 

أوروبا«. 
فيم�ا عنونت صحيف�ة »كوري�ري ديللو 
إلغ�الق  جاه�ز  »إي�كاردي  س�بورت«: 
قضيته، نابويل يظل الحل األكثر منطقية 

ويوفنتوس ال يزال محظورا من ضمه«.
وأضافت »اآلن هو س�باق ثنائي من أجل 
ماوريت�و: ودي لورينتي�س يجهز عرًضا 

بقيم�ة 60 ملي�ون ي�ورو.. بينم�ا أنييي 
يحاول ضم إي�كاردي يف صفق�ة تبادلية 
مع ديب�اال، وماروتا ينتظ�ر ويحاول مع 

سانشيز يف الوقت نفسه«.
وتابعت »هدف من الجوهرة، ديباال يقود 
يوفنتوس للفوز عىل تريستينا ودًيا بهدف 
نظيف، إال أنه أهدر ركلة جزاء.. ودجيكو 
يحتفل ويس�جل يف فوز روم�ا عىل أريزو 
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يف  س�بورت«  »توت�و  صحيف�ة  وقال�ت 
عنوانه�ا: »هذا هو قمي�ي، ديباال يقدم 

عرًضا ليوفنتوس«.
وأضافت »هدف بطريقة رائعة، الجوهرة 
يضمن الفوز ليوفنتوس يف آخر املباريات 
الودية أمام تريس�تينا، ويهدر ركلة جزاء 
لكن أداءه كان رائًعا.. كريستيانو يغيب، 
هيجواين وماندزوكيتش عىل الدكة بينما 

رامزي يظهر ألول مرة«.

صحف إيطاليا تركز عىل تألق ديباال و«حظر« يوفنتوس

           المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن اإلنجليزي أش�ي كول، نجم تشلييس 
وآرس�نال الس�ابق، اليوم األح�د، اعتزاله 

كرة القدم بشكل نهائي.
وق�ال ك�ول خ�الل تواجده بأح�د برامج 
»سكاي س�بورتس«، »بعد التفكري الجاد 
أدرك�ت أن�ه ح�ان وق�ت تعلي�ق حذائ�ي 

واعتزال كرة القدم«.
وأضاف نجم تشيليس السابق: »اآلن أفكر 
يف خطوت�ي الجدي�دة، وأتمن�ى أن أك�ون 
مدرًب�ا، ولذل�ك أخ�وض دورة تدريبية يف 
الوق�ت الحايل«.وحق�ق أش�ي ك�ول لقب 
الربيمريليج مع آرس�نال مرتن موس�مي 

بينم�ا  و2004-2003،   2002-2001
ف�از بنف�س البطولة رفق�ة البل�وز مرة 
واح�دة موس�م 2009-2010.ولعب كول 
مع منتخب إنجل�را األول 107 مباريات، 

ولكنه لم ينجح يف إحراز أي هدف.

           المستقبل العراقي/ وكاالت

ج�ددت الهيئة اإلداري�ة لن�ادي الكهرباء 
العراقي تعاقدها مع الالعبن مراد محمد 
ومرتىض هديب ملوسم جديد.وقال املرشف 
عىل الكرة بنادي الكهرباء حسن زهراوي 
إن الالعب�ن مراد محم�د ومرتىض هديب 
جددا عقديهما بشكل رسمي مع الفريق.

وأوض�ح: »التجدي�د لالعب�ن ج�اء وف�ق 
سياسة النادي بالحفاظ عىل أغلب العبي 
الفري�ق م�ن أجل خل�ق حالة االس�تقرار 

الفني الذي طالب به املدرب عباس عطية 
الذي جدد هو اآلخر بوقت س�ابق تعاقده 
لقيادة الفريق يف املوس�م املقبل«.وبننّ أن 
الالعبن قدما موس�ما متميزا ولعبا دورا 
مؤثرا م�ع زمالئهم لبل�وغ فريقنا نهائي 
كأس العراق، الفتا إىل أن الفريق مس�تمر 
يف تدريبات�ه اليومية، عىل أم�ل أن تكتمل 
صفوف�ه خالل األيام املقبلة .يش�ار إىل أن 
فري�ق الكهرباء بلغ نهائ�ي كأس العراق 
املوس�م املنته�ي وخ�ر بصعوب�ة أمام 

الزوراء بهدف دون رد.

           المستقبل العراقي/ وكاالت

ظف�ر الصناع�ات الكهربائية بخدمات العب القوة الجوية الس�ابق فه�د كريم، لتمثيل 
الفريق يف املوسم املقبل.

وقال رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الصناعات الكهربائية عي خلف »«: »فهد كريم يعترب 
من أهم اإلضافات باملوس�م املقبل بعدما حصل عىل بطاقة االستغناء من ناديه السابق 

القوة الجوية«.
وأضاف عي خلف: »فهد كريم انضم رسميا لفريقنا لينخرط اليوم بتدريبات الصناعات 

الكهربائية تحضريا للموسم املقبل«.
وتاب�ع: »جميع التعاقدات جاءت وفًقا لرغبة املدرب عادل نعمة واإلدارة س�عت إلكمال 
التعاقدات يف املوسم املقبل ليكون الجهاز الفني قادر عىل املناورة من خالل األوراق التي 

سيدخل بها املنافسات«.
يش�ار إىل أن الصناعات الكهربائية سبق وأن تعاقد مع العبي الكرخ يارس عبد املحسن 

ومشكور كريم والعبي الحدود النيجريي رحيم أوالبي وإياد خلف.

أشيل كول يعلن اعتزاله كرة القدم
           المستقبل العراقي/ وكاالت

بات دور ماتس هوميلز، مدافع بوروسيا دورتموند، 
محدًدا داخل الفريق، فيما يتعلق بشارة القيادة.

 املدافع األملاني املخرضم لم يعد القائد األول ألس�ود 
الفيس�تيفال، بعد عودته للنادي هذا الصيف، قادًما 

من بايرن ميونخ، الذي رحل له قبل 3 سنوات.
 وأفادت صحيفة »كيكر« األملانية بأن لوسيان فافر، 
م�درب دورتموند، اس�تقر عىل منح هوميلز ش�ارة 
القي�ادة كخي�ار ثالث بع�د ماركو روي�س ولوكاس 

بيشتشيك.
 وكان هوميل�ز القائد األول للفريق 

ب�ن عام�ي 2014 و2016، قبل أن يرح�ل للبايرن، 
لكن عودته لم تضمن له استعادة الشارة من جديد، 

ليحافظ عليها رويس هذا املوسم.
 وأش�ارت الصحيفة إىل ارتداء هوميلز شارة القيادة 
يف الدقائ�ق األخ�رية م�ن مب�اراة دورتمون�د ض�د 
أوجس�بورج، التي انتهت بفوز فريقه )5-1(، أمس 

السبت، يف الجولة األوىل من البوندسليجا.
حم�ل   ،78 الدقيق�ة  يف  روي�س  اس�تبدال  وف�ور   
البلجيك�ي أكس�يل فيتس�ل الش�ارة وذه�ب بها إىل 
هوميل�ز، لريتديها األخري حتى نهاي�ة املباراة، وذلك 
لعدم تواجد بيشتشيك، الذي تم استبداله أيًضا قبلها 

ب�10 دقائق.

الكشف عن ترتيب هوميلز بني قادة دورمتوند

الكهرباء جيدد عقدي مراد وهديب

الصناعات الكهربائية يربم صفقة 
فهد كريم

           المستقبل العراقي/ وكاالت

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم األحد، 
عن رقم القميص الذي سريتديه الربازيي 
فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، بعد إتمام 
انتقاله بش�كل رس�مي إىل بايرن ميونخ.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« 
اإلس�بانية، فإن الحساب الرسمي لرشكة 
املالبس الراعية لبايرن ميونخ نرش صورة 
بالخطأ بش�أن صفقة كوتينيو.وكشفت 
س�ريتدي  الربازي�ي  النج�م  أن  الص�ورة 
القمي�ص رقم 10 رفقة باي�رن ميونخ يف 
املوس�م الحايل.وحذف الحس�اب الصورة 
رسيًعا، إال أن العديد من النش�طاء تداولوا 
قمي�ص كوتيني�و ع�ىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي.وأش�ارت تقارير إىل أن الالعب 
سينتقل إىل بايرن ميونخ ملدة موسم واحد 
عىل س�بيل اإلعارة بمقابل يراوح بن 15 

و20 مليون ي�ورو، باإلضافة إىل 
وضع بند يسمح للبافاري برشاء 
عق�د كوتينيو نهائًي�ا يف الصيف 
القادم مقاب�ل 120 مليوًنا.جدير 

بالذكر أن عددا من أساطري النادي 
البافاري اشتهروا باللعب بالقميص 

رقم 10، أبرزهم آرين روبن، وروي 
ماتي�وس،  ولوث�ار  م�اكاي، 

إضافة إىل رئيس النادي 
أويل  الح�ايل 

هونيس.

           المستقبل العراقي/ وكاالت

قال�ت تقاري�ر صحفي�ة يف الس�اعات القليلة 
املاضي�ة، إن إن�ر مي�الن، توص�ل التفاق مع 
التشيي أليكس�يس سانشيز جناح مانشسر 
يونايت�د، ع�ىل االنضم�ام للنريات�زوري، هذا 
الصيف.وذك�رت صحيف�ة »كوريري ديللو 
س�بورت«، أن سانش�يز تواجد يف 
مدين�ة ميالن�و، يف األيام 
املاضي�ة،  القليل�ة 
اجتماًع�ا  وعق�د 
مس�ؤويل  م�ع 
 ، ع�ي ألفا ا

ملناقش�ة احتمالي�ة انتقال�ه لإلن�ر بداية من 
املوسم الجديد.وكانت شبكة »سكاي سبورت 
إيطاليا«، ادعت أن سانشيز اتفق عىل الرشوط 
الش�خصية مع اإلنر، وأن وكيل الالعب سافر 
إىل مانشسر لتسهيل عملية خروجه والتوصل 
التفاق بشأن ذلك مع الشياطن الحمر.جدير 
بالذك�ر أن سانش�يز يرغ�ب يف الرحي�ل ع�ن 
مانشس�ر يونايتد، بعد خروجه من حسابات 
النرويج�ي أويل جون�ار سولسكاير.وأش�ارت 
شبكة »سكاي س�بورتس« إىل أن املفاوضات 
جاري�ة حالًي�ا ب�ن اليونايت�د وإن�ر بش�أن 
صيغ�ة الصفق�ة، حيث ق�د ينتقل سانش�يز 
إىل النريات�زوري يف إع�ارة ملدة موس�م، أو مع 
إضافة بند إلزامي بال�رشاء مقابل 15 مليون 
يورو يف الصيف املقبل.وتميل إدارة الشياطن 
الحمر إىل ح�ل التخلص من سانش�يز وراتبه 
املرتفع نهائًيا، ع�ن طريق إضافة بند إلزامية 
الرشاء.كما س�تحدد املفاوض�ات بن النادين 
قيمة الجزء الذي س�يدفعه مانشسر يونايتد 
من رات�ب الالعب البالغ 505 آالف إس�رليني 

أسبوعًيا، خالل فرة اإلعارة.

      المستقبل العراقي/ وكاالت

اس�تهل ري�ال مدري�د املوس�م الجدي�د 
بالليجا بدفن إحصائياته الس�يئة كزائر يف 
ملعب بااليدوس حيث أحرز الفوز يف البطولة 
املحلية بعيدا عن س�انتياجو برنابيو ألول مرة 
منذ 10 مارس/ آذار املايض.وكانت املرة األخرية 
الت�ي ف�از فيه�ا امللك�ي ب�دوري الدرج�ة األوىل 
اإلسباني خارج أرضه أمام فريق بلد الوليد )4-1(، 
وكان هذا آخر لقاء للريال تحت قيادة املدرب السابق 
األرجنتيني س�انتياجو سوالري.وعقب عودة زين الدين 
زيدان لإلدارة الفني�ة للمريينجي، خاض فريقه 5 مباريات 
كزائ�ر لم يحقق خالله�ا أي انتصار.ُمني الريال بالخس�ارة 
األوىل عق�ب عودة زيدان يف ميس�تايا أمام فالنس�يا )1-2(، 
وتع�ادل يف بوتاكي أمام ليجاني�س )1-1(، وأمام خيتايف عىل 
ملعب )كولسيوم ألفونس�و برييز( سلبيا، ثم خر أمام رايو 
فاليكان�و )1-0(، وأتم صورته الس�يئة كزائ�ر بالهزيمة يف 
أنويتا أمام ريال سوس�ييداد )3-1(.وعقب 5 أشهر و7 أيام 
م�ن ذلك، ويف أول مباراة رس�مية يف املوس�م الجديد، تمكن 

زيدان من تغيري املسار وعاد فريقه.

           المستقبل العراقي/ وكاالت

ش�دد الربازي�ي أليكس س�اندرو، الظهري 
األي�ر ليوفنت�وس، عىل أن الف�وز بلقب 
اإلس�كوديتو للمرة التاس�عة ع�ىل التوايل 
س�يكون أم�رًا معقًدا، يف ظ�ل التدعيمات 

التي قام بها نابويل وإنر هذا الصيف.
وقال ساندرو يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 
»توتو س�بورت«: »إن�ر ونابويل يربصان 
بنا، وس�يكون م�ن الصعب علين�ا الفوز 

بالبطولة 
للم���رة 

س�ع�ة  لتا ا
عىل التوايل«.

وأض����اف: »ال 
يمكنن�ا االنتظ��ار 

املوس���م  نب�دأ  لكي 
الجديد، س�اري يختلف 

عن أليج�ري، لكننا نمتلك 
نف�س عقليت�ه، نحن نعرف 

م�ا يج�ب علين�ا القي�ام به، 
علينا أن نتحسن، ومع ذلك فنحن 

نسري يف الطريق الصحيح«.
الهيمن�ة  وخت�م: »س�اري يطل�ب من�ا 

واالستحواذ بش�كل أكرب، وبعد ذلك يجب 
أن نف�وز باملباري�ات، هذه ه�ي عقليتنا 
دائًما، الفريق يعمل بشكل جيد سواء من 

الناحية الفنية أو البدنية«.
ويس�تعد يوفنت�وس للدف�اع ع�ن لقب�ه 
بمواجهة بارما، الس�بت املقب�ل، يف إطار 
منافس�ات األس�بوع األول م�ن ال�دوري 

اإليطايل.

كوتينيو يقرتب من عباءة 
أساطري بايرن

مؤرش جديد عىل اقرتاب سانشيز 
من إنرت ميالن

ريال مدريد يمحو 
إحصائية سيئة 

خارج األرض

ساندرو: إنرت 
ونابويل سيصعبان 

مهمتنا يف الكالتشيو
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امـضـاءاتإصبع على الجرح

دولة أربيل الشقيقة! اىل صديقي الفرطويس .. هل نتغري؟

عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي 

يف الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية إىل فتح آفاق التعاون 
مع محيطها اإلقليمي والعربي وعقد االتفاقيات وتس�هيل األمور 
التجاري�ة والس�ياحية والعالجي�ة م�ع دول الج�وار وباقي الدول 
البعي�دة األخرى، نجد أنها لم تحرك س�اكناً يف عقد االتفاقيات مع 
»دولة أربيل الش�قيقة«، إذ تجد أن العراقيني الذين يرغبون بزيارة 
ه�ذه »الدولة« القريبة عليهم يف مواس�م األعياد واملناس�بات ويف 
العط�ل الصيفية يعان�ون األمرين يف الدخول إليها بس�بب طوابري 
االنتظار من أجل الحصول عىل تأشرية الدخول )الفيزا(، وكذلك ال 
يس�تمتع الوافد إىل أربيل بطول فرتة اإلقامة -فالتأشرية مقترصة 

عىل أيام معدودة!
م�ا زال العراقي يعان�ي كثرياً يف مثل هذه األم�ور وعىل الحكومة، 
وكما وصلت مع الدولة الجارة الجمهورية اإلس�المية اإليرانية إىل 
تفاهمات كثرية وعديدة وألغيت أجور الفيزا بني الدولتني الجارتني، 
ندعوها أيض�اً إىل عقد اتفاقيات كثرية وعديدة مع »الجارة أربيل« 

ليصل إليها السّواح وطالبي العالج بسهولة ويرس.
لم تتعامل حكومة اربيل طوال الس�نني املاضية مع حكومة بغداد 
بيرس وال حتى باحرتام رغم ان الحكومات املتعاقبة اجتهدت كثرياً 
بالوصول معها اىل حلول جذرية لتمردهم وعدم احرتامهم املستمر، 
فما زالت تصدر النفط وتستويل عىل موارد املنافذ الحدودية وترفع 
العلم الكردي يف املحافل الدولية وعىل أبنية دوائرها ومؤسس�اتها 
وتقوم بالكثري من األمور االنفصالية وما زال مسؤوليها يطلقون 
الخطاب�ات الرنان�ة الداعية اىل التحرر واىل اقامة الدولة املس�تقلة 

عىل مرأى ومسمع حكومة بغداد.
وبعد كل هذا وذاك ما زال، بل ازداد س�وءاً، تعامل حكومة »الدولة 
الج�ارة« أربيل م�ع الوافدين إليها م�ن محافظات دول�ة العراق، 
وعليه يجب وضع حلول جذرية ال من أجل س�يادة العراق ووحدة 
أراضي�ه -الن ه�ذا األمر أكل علي�ه الده�ر ورشب- ولكن من أجل 

كرامة العراقي الذي يود زيارة جزء من جسده.
إن اإلجراءات املتخذة يف مداخل أربيل، واستحصال مبالغ مالية من 
القادمني إىل املحافظة، هي إج�راءات دولية بحتة تتخذ بني الدول 
وليس بني محافظات ومناطق البلد الواحد، رغم أنها غري قانونية 
وال تستند إىل أي مسوغ قانوني أو دستوري أو حتى أخالقي، فإىل 

متى؟
السياس�ة كما نعرف انها فن املمكن وليس فن الخنوع واملجاملة 
عىل حساب الكرامة وخرق القوانني ورضب مفاهيم ودستور البلد 

بعرض الجدار فانتبهوا )كفاكم مجاملة عىل حساب كرامتنا(.

لف�ت انتباهي مق�ال صحفي لصديقي ري�اض الفرطويس تناول فيه 
رؤيته للوس�ائل املمكنة او خارطة الطري�ق املطلوبة او املفرتضة من 
اجل حدوث التغيري نحو األفضل يف بالدنا وعىل جميع املستويات  . عىل 
الرغ�م من إتفاقي من حيث املبدأ مع صديقي ابو فرات يف تش�خيصه 
ملكام�ن الخل�ل يف الهيكلية العام�ة لبناء الدولة العراقية بعد س�قوط 
الصن�م يف 2003   خصوص�ا وانن�ا ال زلنا نعاني من اس�تعارة ادوات 
النظ�ام التي  ظلت راس�خة اىل حٍد ما ولم تتغري م�ن حيث الجوهر يف 
إعتماد اإلقصاء بمزاج السلطة وهنا يختلف مفهوم السلطة الحايل عما 
كان عليه يف زمن املقبور إال ان ذات الوس�ائل ال زالت قائمة وباشكال 
متع�ددة بما فيها من تهميش وادانة وإقصاء للكفائات حس�ب الوالء 

ومساومة رخيصة عىل حساب القيم واألخالق والثوابت  . 
لم أرغب ان أقف بالضد من رؤية صديقي الفرطويس املتفائل بإمكانية 
التغي�ري كم�ا هي عادته وه�و الصحيح بكل تأكيد حي�ث اجده دائما  
نخبوي الطرح  والبحث فيما يتعلق بس�بل التغيري النوعي الذي يعتمد 
ع�ىل عدة عوامل تطرق اليها وصوال للحديث اىل الثابت الجامد  الذي ال 
يتززح  وال يتغري وال يقبل التغيري واملتغري والحداثي من االش�ياء التي 

تحيط بنا  وتالمس الغالب األعم يف مفردات حياتنا .   
ل�م ارغب بذلك لكنن�ي اجبته باملخت�رص املفيد بني الج�د واملزاح  من 
دون ان الزم نفيس باألس�هاب والتفصي�ل كوني عىل يقني انه يقرأ ما 
بني س�طور ما اكتبه . اقول  وعىل الرغم من اننا ننمتلك كل مقومات 
النه�وض م�ن عقول وكفائات وثروة وامكاني�ات اال  ان كل ذلك ضاع 
ويضي�ع  تحت س�طوة الفاس�دين واملارقني واملنافق�ني  واملأجورين  
وأدعياء السياس�ة الذين س�لبوا مّنا كل أمل بالتغي�ري وغدونا كما كنا 
لعق�ود من زمن البعث اله�دام  نصفق للجالد ونحن الضحية ونرقص 
للقاتل ونحن املقتولني ونهزج للظالم ونحن املظلومني . انا هنا ال اريد 
أن اعمم كالمي  لكن الحق غريب مس�توحش  قليل مس�تفرد عىل مر 

الدهور انما هي الحقيقة املؤملة  . 
كي�ف لن�ا ان نتغري نحو األفض�ل  وقد غدون�ا وطن متأقل�م متفردل 
متمزق وش�عب مغل�وب  منهوب متملق وجهل مس�ترشي متس�لط 
متعمل�ق ونف�اق متفيش مح�رتم متمنط�ق ورياء متصاع�د متمكن 
متس�لق ومظل�وم يائس بائ�س عاج�ز متحولق وفكر متش�تت تائه 
متش�قق  وفس�اد متحصن متفرعن متخندق  وجسد بالف رأس وكل 

رأس ناعق متحذلق ولكل أمرأ صنم  هو به مؤمن متيقن متعلق . 
أبعد هذا يا صديقي ترى ان األمل بالتغيري فينا نحول األفضل مرهون 
بجوه�ر العالقة بني هارمونية العقل والفكر والقلب  وهل تركوا اوالد 
الحرام  ألوالد الحالل فرصة ألن يفكروا بعقول مس�رتيحة مس�تنرية  

ويعشقوا بقلوب والهة مطمئنة ؟؟

طالبة تعيد تركيب وجه أنثى 
من العرص احلديدي

خطر اهلواء امللوث مثل أرضار 
التدخني عىل الصحة

تمكنت طالب�ة جامعية بريطاني�ة، من إعادة تركي�ب وترتيب تفاصيل 
ثالثية األبعاد، من الش�مع، لوجه وجه ام�رأة كاهنة توفيت يف الفرتة ما 
بني 55 قبل امليالد و 400 بعد امليالد. وتدرس كارين فليمنج، املاجستري يف 
مجال األدلة الجنائية وتحديد الوجه، يف جامعة مدينة دندي االسكتلندية. 
وق�ال موق�ع Phys.org، إنه تم العث�ور عىل بقايا رفات الس�يدة يف عام 
1833. وت�م حفظها يف متحف الترشيح بجامعة إدنربة.  وهذه املرأة من 
أص�ل كلت�ي )Celtae( من جزي�رة لويس، وتم إطالق اس�م هيلدا عليها 
وعاش�ت حوايل 60 عام�ا، ووفقا ملعايري ذل�ك الزمن كان�ت تعترب امرأة 

طويلة العمر، ألن متوسط عمر النساء يف تلك الحقبة كان 31 عاما.

أظهرت نتائج دراس�ات حديثة أن تطور االنس�داد الرئوي املزمن وغريه 
من أمراض الرئة الناتجة عن تلوث الهواء، يجري برسعة مماثلة لتدخني 
الس�جائر. ويعت�رب نم�و وتطور أم�راض الرئة املزمنة إحدى املش�كالت 
الطبية التي تعاني منها البرشية يف الوقت الحارض. ويؤكد علماء جامعة 
واش�نطن يف س�يتيل، أن هذا النمو بدرجة كبرية يس�ببه اله�واء امللوث. 
بحس�ب مجلة JAMA. كما يربط الخرباء تطور مرض االنس�داد الرئوي 
املزم�ن ال�ذي يؤثر ليس فق�ط يف الرئتني ب�ل ويف القلب والدم�اغ والكىل 
والعض�الت واألوعية الدموية. وأن خطر هذا املرض عىل صحة اإلنس�ان 

أكرب بخمس مرات من خطر احتشاء عضلة القلب. 

»أمازون« تتربع بمنتجاهتا 
غري املباعة

أعلنت رشكة »أم�ازون« العاملية للبيع 
بالتجزئة عرب اإلنرتنت عن نيتها إطالق 
برنام�ج جديد للت�ربع بمنتجاتها غري 

املباعة واملخزنة يف املستودعات.
وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن برنامج 
FBA Donations الجديد الذي ستتبعه 
املوجودين  الرشكة سيمكن رشكاءها 
يف الوالي�ات املتح�دة وبريطاني�ا م�ن 
الت�ربع بالبضائ�ع املخزن�ة الت�ي ل�م 
يتمكن�وا م�ن بيعه�ا لصال�ح هيئات 

ومنظمات خريية.
وأش�ارت »أم�ازون« إىل أن الربنام�ج 
الجدي�د ال�ذي س�تعتمده م�ن بداي�ة 
س�بتمرب املقب�ل س�يقلص م�ن كمية 
مس�تودعاتها،  يف  املخزن�ة  البضائ�ع 

وسيوفر فرصة ملئات اآلالف من الناس 
للحصول عىل أش�ياء ق�د يحتاجونها 
بدال من إت�الف تلك الس�لع والتخلص 
مس�اعدة  يف  سيس�اهم  كم�ا  منه�ا، 
الربنام�ج  أن  املحتاج�ني. وأوضح�ت 
الجديد ل�ن يك�ون إلزامي�ا لرشكائها 
ومروج�ي بضائعها، كما أنه معتمد يف 
أمريكا والوالي�ات املتحدة أوال كونهما 
م�ن أكرب مراك�ز البيع، لكن�ه قد يمتد 

قريبا إىل عدد من البلدان األخرى.
وكانت إحصائيات س�ابقة قد أشارت 
إىل أن »أمازون« تتلف ماليني املنتجات 
غري املباع�ة كل عام، ويف العام الفائت 
فق�ط تخلص�ت م�ن 3 مالي�ني م�ن 

منتجات لم تبعها يف فرنسا وحدها.

المهندس سعد المحمداوي 

ح�زب  اي  اف�راد  يس�تذكر  عندم�ا 
تاريخه�م النض�ايل والعم�ل الحزبي 
ب�كل انواعه يضيئ لهم التاريخ انوار 
الجهاد و التضحية و العمل التنظيمي 
للح�زب بال�رس و العل�ن من�ذ بداية 
التاس�يس وحتى اس�تمراره بالعمل 
ال�رسي ب�كل الصعوب�ات وخطورته 
لفق�دان  والح�رسات  وتضحايت�ه  
اعض�اءه   الث�وار م�ن  وألستش�هاد 
وقيادات�ه  ولكل املراح�ل التي مر بها 
من نضال و تنظيم لصفوفه و تحمل 
االعالمي�ة  و  الفكري�ة  املس�ؤوليات 
و الجهادي�ة الثوري�ة خ�الل تأريخه 

التنظيمي .
السؤال املحوري :

كي�ف يجم�ع الح�زب ب�ني التنظيم 
وادارة السلطة.

نقف بكل تقدير و اجالل للمجاهدين 
و املضحني والعاملني يف العمل الرسي 
و التنظيم�ي الي ح�زب يقدم ابناءه 
وقيادات�ه م�ن اج�ل بن�اء وازده�ار 
الوطن و تقديم الخري و العطاء لبناء 
الحياة املرشقة مما يجعل املجاهدين 
واملضحني كن�وز اليمكن االس�تغناء 

عنه�م وال عن فكره�م الناضج الذي 
يستدل منه الشعب .

ن�رى العنف�وان يرس�م ع�ىل وجوه 
ابن�اء الح�زب وقادت�ه بع�د تحقيق 
النجاح عند الوصول اىل قيادة االمة و 
ادارة الس�لطة وهذا استحقاق عادل 

للنضال بكل عناوينه .

اال ان التج�ارب يف الكث�ري م�ن دول 
العالم اثبتت ان ادارة السلطة تختلف 
ع�ن ادارة و تنظيم الح�زب. باعتبار 
ادارة الس�لطة تس�توجب اس�تثمار 
العق�ول املهني�ة و املتخصصة وذات 
تكوي�ن  تس�تطيع  الت�ي   كف�اءة 
منظومة حكومي�ة ذات رؤية علمية 

مهني�ة وذات كف�اءة رصين�ه كذلك 
مخلص�ة ومؤمن�ه بوط�ن متح�ر 
وذات ثقافات متعددة تس�تطيع ترك 
بصمة ناجحة بادارة املناصب املوكلة 

اليهم .
لذلك عىل اي ح�زب عندة الوصول اىل 
الس�لطة ان يجدد ال�روح و االنفاس 

العق�ول  خيم�ة  يف  األدارة  ويض�ع 
املتخصصة بالعم�ل املهني و العلمي 
وذات الخربة املتجددة واملنسجمة مع 
رؤيته و افكارة . بذلك ستكون قيادة 
السلطة عنوانها النجاح النها اعتمدت 
عىل قي�ادات الحزب باعتبارهم كنوز 
الفك�ر و املب�ادئ وعن�وان ثقافته و 
كذلك عىل جزء مهم من ابناء الشعب 
الذي يحمل الخربة املهنية املتخصصة 
الدارة املناصب الحكومية و بمختلف 
مس�مياتها وهذا ما يسمى ) الخليط 
املتجانس ( والذي س�يكون قادر عىل 
ادارة الس�لطة الت�ي كان�ت اله�دف 
الس�امي للوص�ول اليه م�ن قبل اي 

حزب .
هذة الخطوه ستكتب بتاريخ الحزب 
العام�ل به�ا كونه�ا عم�ل متقدم و 
متجدد ويظه�ر صورة جميلة تجمع 
ب�ني العقل الحزبي و العقل العلمي و 

املهني لقيادة االمة .
نتمن�ى ان ينع�م الل�ه تع�اىل علين�ا 
بمنظوم�ة حكومي�ة متجانس�ة بني 
كن�وز الحزب و العق�ول املضيئه من 
ابناء الش�عب من اجل بن�اء وازدهار 

الوطن .
 وفقنا الله ملراضيه

احلزب بني السلطة والتنظيم 

الثوم حتت الوسادة حيل مشكالت صحية عديدة
منذ الق�دم كان اإلنس�ان يضع فصا م�ن الثوم 
تحت وس�ادته عند النوم ليال، ألنه يش�كل حال 
ملشكالت صحية عديدة، وال يزال الطب الشعبي 

ينصح بذات اليشء يف أيامنا.
ويحتوي الثوم عىل نس�بة عالية من فيتامني 

В، إضاف�ة إىل البوتاس�يوم والصودي�وم 
واملغنيس�يوم. ويحت�وي الث�وم عىل 

مادة »أليس�ني« املهمة والفريدة، 
ع�ام  كمض�اد  تعم�ل  الت�ي 
والفريوس�ات  للمكروب�ات 

والبكترييا والفطريات.
كم�ا أن الط�ب الحديث من 
جانب�ه ينص�ح بوضع فص 
الث�وم تح�ت الوس�ادة قب�ل 

النوم، ألن مادة أليسني تتبخر، 
أي أنه�ا تكاف�ح لي�ال املكروبات 

والع�دوى. ع�الوة ع�ىل ه�ذا تس�اعد 
هذه املادة عىل إخ�راج املخاط من الجيوب 

األنفية، وهذا مفيد للمصابني بالرش�ح.، ألنها 
تساعد عىل فتح املمرات التنفسية يف األنف.

ومل�ادة أليس�ني خاصي�ة أخ�رى وه�ي منع 
تكوي�ن بدائ�ل الصودي�وم الت�ي تعترب 
م�واد مرسطن�ة وتس�بب تغريات 
يف الخالي�ا، ما ي�ؤدي إىل تطور 

األورام.
من خصائص مادة أليس�ني 
التي تتبخر ليال منع انسداد 
الدموي�ة بلويحات  األوعية 

الكوليسرتول تدريجيا.
وأه�م يشء يف الث�وم، ه�و 
يف  مهدئ�ا  تأث�ريا  ل�ه  أن 
ويساعد  العصبي  الجهاز 
ع�ىل الن�وم العمي�ق، ألن 
واملغنيسيوم  البوتاسيوم 
هرم�ون  إف�راز  يحف�زان 
النوم(  امليالتونني )هرم�ون 
الذي يساعد عىل النوم برسعة.

وأخ�ريا ينصح الخ�رباء باس�تخدام 
الثوم الط�ازج الذي لم يتعرض إىل معالجة 

حرارية )غري مطبوخ(.


