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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أبل�غ وزي�ر الخارجي�ة األمريكي ماي�ك  بومبيو 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يف اتصال هاتفي 
أن معلومات بالده تؤكد عدم اس�تخدام االرايض 
العراقية للعدوان عىل منش�آت النفط السعودية، 
فيما أعلن مس�اعد قائد حرس الح�دود االيراني 
عن عقد االجتماع الحدودي الثامن لقيادة حرس 

الحدود االيراني والعراقي يف بغداد. 
وتأت�ي ه�ذه التح�ركات وس�ط مس�اع جديدة 
للعراق لتهدئة األوض�اع يف املنطقة، وذلك بعد أن 

عادت األمور إىل التفاقم بني واشنطن وطهران.
وتلّق�ى رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي اتصاالً 
هاتفياً من وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو 
»تناوال خالله اللقاءات املرتقبة بني املسؤولني يف 
البلدين«، بحسب بيان صحفي للمكتب االعالمي 
لرئاس�ة الحكوم�ة وتلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه. وج�رى خ�الل االتص�ال الهاتفي 
»بحث الرضبات االخرية التي تعرضت لها اململكة 
العربية الس�عودية الشقيقة، حيث قّيم الطرفان 
موقفهما من األزمة الراهنة واتفقا عىل التعاون 

يف تبادل املعلومات ».
وش�دد عب�د املهدي ع�ىل ان »مهمة الع�راق هي 
الحفاظ عىل أمنه واستقراره وتجنب اية خطوة 
للتصعي�د وعىل منع اس�تخدام اراضي�ه ضد أية 
دولة مجاورة او ش�قيقة او صديقة وان العراق 
بسياس�ته يس�عى للع�ب دور ايجاب�ي لتفكيك 
االزمات والرصاعات التي تعيشها املنطقة وإبعاد 
ش�بح الحرب عن العراق واملنطقة وابتعاده عن 

سياسة املحاور«.
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رئاسة اجلمهورية ترسل مرشوع قانون »مناهضة العنف 
األرسي« إىل الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رئاس�ة الجمهوري�ة، أمس االثن�ني، عن 
ارسال »مرشوع قانون مناهضة العنف األرسي« 
إىل مجل�س الن�واب للم�ّي بترشيع�ه.  وقال�ت 
الرئاس�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة من�ه مع مرف�ق وثيق�ة رس�مية، إنه تم 
»ارس�ال مرشوع قانون مناهضة العنف األرسي 
إىل مجل�س النواب للم�ّي بترشيعه«. وأوضحت 
الرئاس�ة، أن »م�رشوع القان�ون الذي أُرِس�َل إىل 
مجلس الن�واب بتاري�خ 15-9-2019، يهدف إىل 
حماي�ة األرسة، وخصوصاً النس�اء والفتيات من 
كافة أش�كال العنف املبني عىل النوع االجتماعي، 

والح�د م�ن انتش�اره والوقاي�ة من�ه، ومعاقبة 
مرتكبي�ه، والتعوي�ض ع�ن الرضر النات�ج عنه، 
وتوفري الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية الالزمة 
له�م وتأهيله�م، وتحقي�ق املصالح�ة األرسية«. 
وأضاف�ت، أن »امل�رشوع نص عىل تش�كيل لجنة 
علي�ا م�ن قبل مجل�س ال�وزراء تس�مى )اللجنة 
العلي�ا ملناهض�ة العن�ف األرسي( يرأس�ها وزير 
العمل والش�ؤون االجتماعية، كما تضمن تشكيل 
دائ�رة تس�مى )مديرية حماي�ة األرسة( يف وزارة 
الداخلي�ة تت�وىل تنفيذ املهام املنص�وص عليها يف 
هذا القانون، يرأس�ها موظ�ف بدرجة مدير عام، 
وله خربة يف مجال ش�ؤون األرسة ملدة ال تقل عن 
خمس س�نوات، كذلك تش�كيل محكمة مختصة 

من قبل مجلس القضاء األعىل، أو أكثر يف املناطق 
االس�تئنافية للتحقيق يف قضايا العنف األرسي«. 
وتابعت، أن »املرشوع الزم وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي�ة فت�ح مراك�ز آمن�ة لضحاي�ا العنف 
األرسي يف بغ�داد واملحافظ�ات كاف�ة، لحمايتهم 
وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة االحتياجات الخاصة 
ل�ذوي اإلعاقة، ويحق للمنظم�ات غري الحكومية 
املتخصص�ة فت�ح وإدارة املراكز اآلمن�ة بموافقة 
ووزارة  االجتماعي�ة  والش�ؤون  العم�ل  وزارة 
الداخلي�ة، وأجاز للمحكمة إص�دار قرار الحماية 
عىل وجه االس�تعجال أثناء نظ�ر الدعوى ملعالجة 

الحاالت الرضورية،.
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الرتبية ختاطب جملس الوزراء إلجراء امتحان الدور الثالث
     بغداد / المستقبل العراقي 

قيررت هيئية اليرأي يف وزارة الرتبيية، أمس االثنين، مخاطبة 
مجلس الوزراء إلجراء امتحان الدور الثالث للطلبة الراسبن.

وقاليت مديريية العاقيات واإلعيام باليوزارة يف بييان تلقيت 
»املسيتقبل العراقيي« نسيخة منيه، إن »هيئية اليراي عقدت 
اجتماعاً برئاسية وزير الرتبية وكالة قيص السيهيل ملناقشية 
طليب لجنية الرتبية النيابية عىل إجيراء امتحان اليدور الثالث 

للطلبة الراسبن«.
وأضافيت أنه »تم التصويت يف هيئة الرأي عىل مخاطبة مجلس 
اليوزراء إلجيراء امتحيان الدور الثاليث للطلبة الراسيبن، وأن 
الوزارة عىل اسيتعداد إلجراء امتحان الدور الثالث حال موافقة 

مجلس الوزراء عىل ذلك«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أبليغ وزيير الخارجيية األمريكيي مايك  بومبييو رئيس 
الوزراء عيادل عبد املهدي يف اتصال هاتفي أن معلومات 
باده تؤكد عدم استخدام االرايض العراقية للعدوان عىل 
منشآت النفط السعودية، فيما أعلن مساعد قائد حرس 
الحيدود االيراني عين عقد االجتمياع الحيدودي الثامن 

لقيادة حرس الحدود االيراني والعراقي يف بغداد. 
وتأتيي هيذه التحركات وسيط مسياع جدييدة للعراق 
لتهدئة األوضاع يف املنطقة، وذلك بعد أن عادت األمور إىل 

التفاقم بن واشنطن وطهران.
وتلّقى رئيس اليوزراء عادل عبد املهيدي اتصاالً هاتفياً 
من وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو »تناوال خاله 
اللقياءات املرتقبة بن املسيؤولن يف البلدين«، بحسيب 
بيان صحفي للمكتب االعامي لرئاسة الحكومة وتلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه.
وجرى خال االتصيال الهاتفي »بحث الرضبات االخرية 
التي تعرضت لها اململكة العربية السيعودية الشيقيقة، 
حيث قّيم الطرفيان موقفهما من األزمة الراهنة واتفقا 

عىل التعاون يف تبادل املعلومات ».
وشدد عبد املهدي عىل ان »مهمة العراق هي الحفاظ عىل 
أمنه واسيتقراره وتجنب اية خطوة للتصعيد وعىل منع 
اسيتخدام اراضييه ضد أية دولة مجاورة او شيقيقة او 
صديقة وان العراق بسياسيته يسعى للعب دور ايجابي 
لتفكييك االزميات والرصاعيات التيي تعيشيها املنطقة 
وإبعاد شيبح الحرب عن العراق واملنطقة وابتعاده عن 

سياسة املحاور«.
ومن جهته، أكد وزيير الخارجية االمريكي ان املعلومات 
التي ليدى باده تؤكد بييان الحكومية العراقية يف عدم 

استخدام اراضيها يف تنفيذ هذا الهجوم.
وجياء هذا االتصال بعد يوم من نفيي العراق ما تداولته 
بعض وسائل اإلعام والتواصل االجتماعي عن استخدام 
اراضييه ملهاجمة منشيآت نفطّية سيعودّية بالطائرات 

ة. واكيد مكتب رئاسية الحكومة يف بييان التزام  املُسيريّ
العراق الدسيتوري بمنع اسيتخدام أراضيه للعدوان عىل 
جيواره وأشيقائه وأصدقائيه وان الحكومية العراقيية 
سيتتعامل بحزم ضد كل مين يحاول انتهاك الدسيتور، 
مشيرياً إىل تشيكيل لجنية مين االطيراف العراقيية ذات 

العاقة ملتابعة املعلومات واملستجدات.
ودعيا العراق جمييع األطراف اىل التوقيف عن الهجمات 
املُتباَدلية والتسيبب بوقوع خسيائر عظيمية يف األرواح 
واملنشآت، منوها اىل ان الحكومة العراقية تتابع باهتمام 
رات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن  بالغ هذه التطوُّ

قلقها من ان التصعيد والحلول العسكرية تعقد األوضاع 
اإلنسيانّية والسياسيية وتهيّدد امننيا املشيرتك واألمن 

اإلقليمّي والدويلّ.
وكانيت شيبكة »يس إن إن« األمريكيية اإلخبارية أفادت 
بأن اسيتهدف معملن كبريين تابعن لرشكة »أرامكو« 
يف اململكة السيعودية وتبنته جماعة انصار الله يف اليمن 
نفذ من العراق. وتعرضت السيعودية، السبت، إىل هجوم 
واسيع اسيتهدف منشيأتن نفطيتن لرشكة »أرامكو« 
العماقة رشق الباد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط 
وحقيل هجرة خريص، تبنته جماعة أنصار الله اليمنية 

التي قالت إن العملية نفذت بي 10 طائرات مسرية.
وأدت الهجميات إىل خفيض اإلنتياج السيعودي بمقدار 
النصف لترتاجع بيي5.7 ماين برميل، األمر الذي أحدث 

صدمة يف أسواق النفط العاملية.
وقيال وزيير الطاقة السيعودي األميري عبيد العزيز بن 
سلمان األحد إن اململكة ستستخدم مخزوناتها الضخمة 
للتعويض جزئًيا عن تراجع اإلنتاج، كما سمحت الواليات 

املتحدة باستخدام احتياطياتها.
ومع ذليك ارتفعت أسيعار النفط االثنين بأكثر من 10 
باملئة، فيما ساهمت االتهامات املوّجهة إىل إيران بإذكاء 

املخاوف الجيوسياسية.
إىل ذليك، أعلين مسياعد قائيد حيرس الحيدود االيراني 
للشؤون االجتماعية العقيد أبو القاسم خاتمي، االثنن، 
عن عقد االجتماع الحدودي الثامن لقيادة حرس الحدود 

االيراني والعراقي يف بغداد. 
ونقلت وكالة »فارس« عين خاتمي قوله، إن »اإلجتماع 
بدأ أعماله اعتبارا من االثنن، يف العاصمة العراقية بغداد 
ويسيتمر ملدة اربعة ايام يف سياق تعزيز التنسيقات بن 

قوات حرس الحدود للبلدين«.
وأضياف أن »االجتمياع ضيم قائد قوات حيرس الحدود 
االيرانيي العميد قاسيم رضائيي، وقائد حيرس الحدود 
العراقي الفریق الركن حامد الحسيیني، سيتناول توافد 
زوار أربعينيية اإلميام الحسين )عليه السيام( وتنفيذ 
اتفاقية ضمان امن الحيدود والربوتوكوالت املوقعة بن 
البلديين واتخاذ سيرتاتيجيات كفيلة بارتقاء مسيتوى 

االمن يف الحدود املشرتكة«.
وأوضح خاتمي، أن »االجتماع تناول أيضاً مناقشة سبل 
تعزيز الخدمات وساسية حركة ميرور زوار االربعن يف 
العيام الحايل«. وبحسيب مصيادر مطلعة، فيإن العراق 
يقود للمرّة الثانية مساع لتهدئة يف املنطقة، السيما بن 
طهران وواشنطن، الفتة إىل ان االجتماع األمني يف العراق 
سييناقش أيضاً األوضاع يف املنطقة، من دون أن تكشف 

عن معلومات أكثر.
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رئاسة اجلمهورية ترسل مرشوع قانون »مناهضة العنف األرسي« إىل الربملان
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت رئاسية الجمهورية، أميس االثنن، 
عن ارسال »مرشوع قانون مناهضة العنف 
األرسي« إىل مجلس النواب للميّض بترشيعه.  
وقاليت الرئاسية يف بييان تلقت »املسيتقبل 
العراقيي« نسيخة منيه ميع مرفيق وثيقة 
رسيمية، إنه تيم »ارسيال ميرشوع قانون 
مناهضية العنيف األرسي إىل مجلس النواب 

للمييّض بترشيعه«. وأوضحت الرئاسية، أن 
»ميرشوع القانون اليذي أُرِسيَل إىل مجلس 
إىل  يهيدف   ،2019-9-15 بتارييخ  النيواب 
حماية األرسة، وخصوصاً النسياء والفتيات 
من كافية أشيكال العنف املبني عيىل النوع 
االجتماعيي، والحيد من انتشياره والوقاية 
منيه، ومعاقبية مرتكبييه، والتعويض عن 
الرضر الناتج عنه، وتوفري الحماية للضحايا، 
وتقدييم الرعايية الازمية لهيم وتأهيلهم، 

وتحقيق املصالحة األرسيية«. وأضافت، أن 
»املرشوع نص عىل تشيكيل لجنية عليا من 
قبل مجلس اليوزراء تسيمى )اللجنة العليا 
ملناهضة العنف األرسي( يرأسها وزير العمل 
والشيؤون االجتماعية، كما تضمن تشكيل 
دائرة تسيمى )مديريية حمايية األرسة( يف 
وزارة الداخلية تتوىل تنفيذ املهام املنصوص 
عليها يف هذا القانون، يرأسها موظف بدرجة 
مدير عام، وله خربة يف مجال شؤون األرسة 

ملدة ال تقل عن خمس سنوات، كذلك تشكيل 
محكمية مختصة من قبيل مجلس القضاء 
االسيتئنافية  املناطيق  يف  أكثير  أو  األعيىل، 
للتحقيق يف قضايا العنف األرسي«. وتابعت، 
أن »امليرشوع اليزم وزارة العمل والشيؤون 
آمنية لضحاييا  االجتماعيية فتيح مراكيز 
العنف األرسي يف بغيداد واملحافظات كافة، 
لحمايتهيم وإعيادة تأهيلهيم، ميع مراعاة 
االحتياجات الخاصة ليذوي اإلعاقة، ويحق 

للمنظمات غيري الحكومية املتخصصة فتح 
وإدارة املراكيز اآلمنية بموافقة وزارة العمل 
الداخليية،  ووزارة  االجتماعيية  والشيؤون 
وأجياز للمحكمة إصدار قيرار الحماية عىل 
وجه االسيتعجال أثناء نظر الدعوى ملعالجة 
الحاالت الرضورية، وشجع مرشوع القانون 
الصليح واليرتايض بين الضحية واملشيكو 
منه من خيال إيقاف اإلجيراءات القانونية 

للقضايا املقامة بحق من مارس العنف«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير املالية فؤاد محمد حسن، أمس االثنن، ان العراق 
بحاجية اىل 88 ملييار دوالر العيادة اعمار املناطيق املحررة، 

مبينا ان هناك اكثر من مليون ونصف نازح. 
وقال حسين خال مؤتمر الطاقة العراقي الذي عقد يف بغداد 
ان »العيراق يقاتل قبل بضع سينوات معركة البقاء والوجود 
ضد عيدو وحيش وعدييم الرحمة، واملتمثيل بإرهابي داعش 

و اليذي احتل ثلث العراق تقريبا«، مبينا انه »االرهاب سيبب 
تدميري العديد من املدن و أصبحت البنى التحتية فيها انقاض 
عديمية الفائدة ويقيدر مجميوع احتياجات إعيادة االعمار 
بمبليغ 88 ملييار دوالر«. وتابيع ان »اإلرهياب أدى اىل نزوح 
مايين من النياس للبقياء يف املخيمات وحسيب احصائيات 
متوفيرة تقدر اكثر مين مليون ونصف نيازح وال زال االالف 
مفقودين، أضافة اىل أولئك الذيين فقدوا ارواحهم او خرجوا 

من هذه الفرتة العصيبة باعاقات وعاهات«.

ويف سيياق اخر، أشار حسين اىل انه »بدأنا بإصاح األنظمة 
البريوقراطية واتخذنا اإلجراءات من اجل تحديث النظم ومن 
ثيم االنتقال تدريجيا من اليات التشيغيل الورقيية البالية اىل 
نظيام الحوكمة االلكرتونية«، مبينيا ان »موازنة العام املقبل 
2020 اعدت من خال تبني موازنات املشاريع واالداء بدال عن 
األسيلوب التقليدي القديم ألعداد املوازنات بعد ارشاك ممثلن 
وخيرباء دوليين والربمليان العراقيي وألول ميرة الحكومات 

املحلية واقليم كردستان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئييس أركان الجيش الفريق أول ركين عثمان الغانمي، 
أمس االثنن، اسيتمرار عملية »إرادة النرص الخامسة« حتى 
تأمين الحيدود اإلدارية ملحافظيات النجف وكربياء وبغداد 
وديياىل واألنبيار.  وقيال الغانمي يف بييان تلقت »املسيتقبل 

العراقيي« نسيخة منيه إن »عمليية إرادة النرص الخامسية 
انطلقت بقيادتي عمليات األنبار والفرات األوسط وبمشاركة 
الحشد الشيعبي وبإسناد طريان الجيش«، مبيناً أن »العملية 
ستسيتمر حتيى تأمن الحيدود اإلدارية لخميس محافظات 
)النجف وكرباء وبغداد ودياىل واألنبار(«. وأضاف الغانمي يف 
ترصيح ملوقع الحشد الشعبي، أن »القطعات املشاركة تتقدم 

وفق الخطط املرسومة وبواسطة عمليات إنزال جوية للتأكد 
من خليو الوديان والصحياري من مضافيات داعش وصوال 

للحدود السعودية«.
يذكر أن الحشيد الشعبي أعلن، اليوم االثنن، إنطاق عمليات 
»إرادة النرص الخامسة« التي تشمل مناطق شمال محافظة 

كرباء وجنوب محافظة األنبار.

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير الداخلية الدكتور ياسن طاهر 
الييارسي، أميس االثنين، محافيظ البرصة 

املهندس اسعد العيداني يف مكتبه بالوزارة. 
وجيرى خال اللقاء مناقشية الوضع األمني 
يف محافظية البرصة، واالطياع عىل الخطط 
التي تعتمدها الوزارة لدعم االستقرار وبسط 
سيلطة الدولة. وأكد وزيير الداخلية انه وجه 
االجهزة االمنية بعيدم التهاون مع عصابات 
الجريمية املنظمة وتجار املخدرات، مشيددا 
عىل التعامل بحزم ميع كل من يعرض حياة 

املواطنن للخطر كما تطرق اىل تدابري الوزارة 
يف النزاعات العشائرية.

كميا أوضح، خال اللقاء، انيه أوعز إىل كافة 
املفيارز األمنيية باالسيتجابة الفوريية لكل 
االسيتغاثات اإلنسيانية وعيدم التقصيري يف 

تقديم العون ملن يحتاج املساعدة. 
من جانبه، أعرب محافظ البرصة عن شكره 
وتقديره لاجهزة االمنية يف محافظة البرصة 
لجهودهم املتميزة يف تنفيذ سيلطة القانون ، 
مثمناً الجهود الكبيرية والخطوات اإليجابية 
للسييد وزير الداخلية يف سبيل فرض النظام 

القانون.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، 
أمس االثنن، عن سعي العراق لتطوير 
عاقاته الخارجية مع محيطه الدويل 
واإلقليمي بما يخدم املصالح الثنائية 
املشيرتكة، فيميا أكيد وزيير الدولية 
للشيؤون الخارجية الهندي فريمافايل 
مورايل دهاران رغبة باده للمساهمة 
بشكل فعيل يف عملية إعادة االعمار يف 
العراق.  وقالت الرئاسة يف بيان تلقت 
»املسيتقبل العراقيي« نسيخة منيه، 
إن »رئييس الجمهوريية برهم صالح 
استقبل، اليوم، يف قرص السام ب بغداد، 
الخارجيية  للشيؤون  الدولية  وزيير 
الهنيدي فريمافيايل ميورايل دهياران، 
وجيرى خال اللقياء بحيث تطورات 
األوضياع يف املنطقة والعمل املشيرتك 

لرتسيخ السلم واألمن الدولين«. 
قوليه،  صاليح  عين  البييان  ونقبيل 
إن »العيراق سياٍع لتطويير عاقاتيه 
اليدويل  محيطيه  ميع  الخارجيية 
واإلقليمي بما يخدم املصالح الثنائية 
»توسييع  عيىل  مؤكيدا  املشيرتكة«، 
العاقات الثنائية مع جمهورية الهند 
لتشيمل مختلف املجاالت بما ينسجم 
وعمقها التاريخي وتطلعات الشعبن 
الصديقين«. من جهتيه، أكد دهاران 
أن »العراق يحظى باهتمامات الهند«، 
مشيرياً إىل »رغبية باده للمسياهمة 
بشيكل فعيل يف عملية إعيادة االعمار 
وتوسيع التعاون الثنائي عىل مختلف 

الصعد«.

وزير املالية يعلن حاجة العراق اىل )88( مليار دوالر العامر املناطق املحررة 

رئيس أركان اجليش: إرادة النرص اخلامسة مستمرة حتى تأمني 
حدود )5( حمافظات 

وزير الداخلية يستقبل حمافظ البرصة ملناقشة الوضع األمني وخطط دعم االستقرار 

وزير هندي يزور بغداد 
ويؤكد رغبة بالده باملسامهة 

بإعادة اعامر العراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

استغربت عضو مجلس محافظة 
البيرصة الحقوقية بسيمة داخل 
السلمي من ترصيحات واتهامات 
احد النواب عن محافظة البرصة 
ان  حيول  تلفزيونيي  لقياء  يف 
محافظ البرصة اسيعد العيداني 
تجاوز عىل الدستور كونه يجمع 
بين وظيفتن كنائيب يف الربملان 
محافيظ  كونيه  اىل  باالضافية 

تنفيذي.
وقاليت السيلمي، يف بييان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان محافيظ البيرصة واسيتناداً 
الدسيتور  مين   )50( امليادة  اىل 
العراقي الدائم لسينه 2005 يعد 
فائيزاً يف االنتخابيات وليس نائباً 
يف الربملان كونيه لم يؤدي اليمن 
الدسيتورية، مشيرية إىل انه من 
خال اسيتقراء احكام املادة 50 
مين الدسيتور ومن الرجيوع اىل 
االحكام والقرارات التي اصدرتها 

املحكمية االتحادية بالعدد141/ 
 2٣ يف   2018  / اتحاديية   /140

.2018 /12/
و25/اتحادية /2010 يف 2٣ /٣ 
يف  ت0ق/2014  و45/   2010/
11 /8/ 2014و 70 /اتحادية/ 

2019 يف 28/ 7/ 2019
واخرها قيرار املحكمة االتحادية 
اليذي صدر وافهم علنا هذا اليوم 
والتيي   2019  /9  /1٦ بتارييخ 
قيد اسيتقرت عيىل ان الفائيز يف 
انتخابات مجلس النواب ال يحوز 
صفة )النائب( اال بعد اداء اليمن 
الدسيتورية. وبينت السيلمي اىل 
انيه يتعن عيىل اعضياء مجلس 
النيواب العراقيي االمليام بميواد 
والقوانين  الدسيتور  وفقيرات 
االخرى وكذلك الرجوع اىل قرارات 
املحكمية االتحادية، مشيرية اىل 
بميواد  يستشيهد  بعضهيم  ان 
قانون مجليس النيواب العراقي 
وتشكياته رقم 1٣ لسنه 2018 

عىل انها مواد دستورية. 

عضو بمجلس البرصة: املحافظ لـم يتجاوز عىل القانون
وبعض النواب جيهلون أحكام الدستور 

        بغداد / المستقبل العراقي

أصيدر قايض تحقييق قضايا النزاهة قيرارات بالقبض واالسيتقدام بحق 
1٦ موظفاً منسيوباً لهيأة التقاعد الوطنية يف محافظة األنبار عىل خلفية 
ضبيط مكتب املفتش العيام لوزارة الداخلية ألحد منتسيبي رشطة األنبار 

متلبساً برتويج معامات ضحايا اإلرهاب بمستمسكات وأوراق مزورة«.
وذكر بيان ملفتشيية الداخلية تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منه، ان 
»التحقيقيات التيي أجراها مكتيب املفتش العيام والقضاء مع املنتسيب 
واعرتافه كشيفت عن تورط وتواطؤ موظفين يف دائرة تقاعد األنبار معه 
يف ترويج معامات خاصة بضحايا اإلرهاب بأوراق مزورة«. وأشار البيان 
اىل ان »قيايض تحقيق قضايا النزاهة قيرارات بالقبض عىل 1٦ موظفاً يف 
الدائرة وفق املادة ٣07 من ق ع ع للتحقيق معهم«. يذكر أن مكتب املفتش 
العيام يف محافظية األنبيار تمكن يف وقت سيابق من ضبط أحد منتسيبي 
مديرية رشطة األنبار متلبسيًا برتويج معامات ضحايا ارهاب لدى دائرة 

تقاعد األنبار بأوراق مزورة بالتواطؤ مع موظفن يف الدائرة.

القضاء يصدر قرارات بالقبض عىل )16( موظفًا 
يف دائرة تقاعد األنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

رفيع مجلس النيواب، جلسيته اىل 
اليوم الثاثياء، وذلك بعد التصويت 

وقراءة مجموعة قوانن.
وقال مصيادر برملانيية إن مجلس 
النواب قرر رفع جلسته اىل يوم غد 
الثاثاء  الساعة الواحدة بعد الظهر. 

القيراءة  النيواب  مجليس  وأنهيى 
االوىل ملقيرتح قانون الغياء مكاتب 
املفتشين العمومين، وصوت عىل 
مرشوع قانون رسم طابع الحملة 
امليدارس ورياض  لبنياء  الوطنيية 
االطفال، فيما رفض التعديل األول 
لقانيون وزارة الرتبية وقرر اعادته 

اىل الحكومة.

        بغداد / المستقبل العراقي

قضيت محكمية جناييات ذي قار 
الهيئة االوىل احكاماً باالعدام شنقا 
حتى املوت بحق ثاثية مدانن عن 
جرائم قتل مواطنن أبرياء بدوافع 
املركيز  مراسيل  وذكير  إرهابيية. 
االعامي ملجليس القضاء األعىل أن 
»محكمية جناييات ذي قار قضت 
باالعدام شنقا حتى املوت عىل مدان 
وفقا الحكام امليادة الرابعة /1 من 

قانيون مكافحة االرهياب رقم 1٣ 
لسينة 2005 عن جريمية الهجوم 
عىل مدينية املقدادية وخطف ثاثة 
مين سيائقي السييارات ومين ثم 

قتلهم وبدوافع إرهابية«.
»املحكمية  أن  املراسيل  وأضياف 
نفسيها أصيدرت حكميا باالعدام 
شينقا حتى املوت مليدان اقدم عىل 
خطف احيد املواطنن ومن ثم قتله 
يف قريية البيازول يف محافظة دياىل 

وبدوافع إرهابية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصيدرت محكمة الجنايات املختصة بقضايا النزاهة يف رئاسية اسيتئناف 
 بغيداد الرصافية االتحادية حكما بالحبس البسييط ملدة سينة مع غرامة 
مالية مقدارها خمسية ماين دينار بحق ضابط أقدم عىل مسياومة احد 
املواطنن بمبالغ مايل. وذكر بيان صادر عن املركز االعامي ملجلس القضاء 
األعىل تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منه أن »ضابيط تحقيق بصفة 
نقييب يعمل  يف احد مراكز الرشطة اعرتف بمسياومة احيد املواطنن عىل 

مبلغ ٦00  دوالر مقابل مساعدته يف انجاز التحقيق الخاص باملوقوفن«. 
وأضاف البيان أن »القبض عىل املدان تمت بعد الدخول لغرفته والعثور عىل 
املبلغ املايل بحوزته،الفتا إىل أن«املحكمة وجدت االدلة كافية لتجريم املدان 

وفقا الحكام املادة 1٦0 /ثانيا   /1 لسنة 198٣«.

الربملان ينهي جلسته بالتصويت عىل 
قانون وإعادة آخر اىل احلكومة

جنايات ذي قار حتكم اإلعدام عىل مدانني 
بجرائم قتل بدوافع إرهابية

احلبس سنة وغرامة )5( ماليني لضابط 
ساوم احد املواطنني بمبلغ مايل
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    بغداد / المستقبل العراقي

ت�راس وزير النقل عبدالل�ه لعيبي ، اجتماعا 
للجن�ة الرتانزي�ت العلي�ا لوض�ع التعليمات 
الج�دوى  وف�ق  النق�ل  بعملي�ات  الخ�اص 
االقتصادي�ة والسياس�ية للبل�د ، بحض�ور 
اعض�اء اللجنة وكي�ل ال�وزارة الفني ومدير 

ع�ام الدائ�رة الفني�ة وعض�و وزارة الدف�اع 
والداخلي�ة / وزارة التجارة / وزارة املالية /

الهيأة العامة للكمارك ».
وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان�ه »ناقش االجتماع االول للجنة ورقة عمل 
لوض�ع الية وضوابط جدي�دة لعملية العبور 
بالرتانزيت تتوافق مع الضوابط املعمول بها 

يف باقي دول العال�م .من حيث محاور اوزان 
الشاحنات والرسعة املتفقة عليه«.

ون�وه الوزي�ر ان »الرتانزي�ت م�ن املواضيع 
املهمة الت�ي تعمل عليه�ا وزارة النقل كونه 
حلق�ة اضافية مهمة تقوي مفاصل اقتصاد 
البل�د من الش�مال اىل جنوب والتي س�تؤول 

بالفائدة لزيادة ايرادات خزينة الدولة«.

وب�ن انه »بعد ان اصبح العراق ممراً مالحياً 
جوي�اً،، اليوم نض�ع لبنات نظ�ام الرتانزيت 
ال�ري للع�راق ليصب�ح املم�ر ال�ري االمن 
للبضائع واملس�افرين ونس�عى جدياً العادة 
الرتانزيت عر البالد مع مختلف الجهات بعد 

توقفه منذ عام 2013«.
واش�ار لعيب�ي اىل ان »الع�راق يمتلك موقعا 

جغرافي�ا مهم�ا ب�ن ال�دول يوج�ب علين�ا 
التب�ادل  تفعي�ل  يف  املوق�ع  ه�ذا  اس�تغالل 
التجاري ب�ن دول الجوار وتنش�يط الجانب 
االقتص�ادي العراقي فهو يملك اكثر من ممر 
واح�د ،مؤك�دا ، رغبة الحكوم�ة العراقية يف 
تنشيط حركة الرتانزيت برا . كما تم تنشيط 

ونجاح العمل به جوا .

وزير النقل: نسعى إلعادة الرتانزيت عرب العراق برًا مع خمتلف اجلهات 

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لتصنيع الحبوب يف وزارة التجارة 
ع�ن »جرد املطاحن التي انهت طحن وتوزيع مخصصها 
م�ن الطحن فيما رصدت لجانها الرقابية )45( مخالفة 

نوعية وغري نوعية للمطاحن يف بغداد ».
وأض�اف مدير عام الرشكة حس�ن س�امي يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »لجان الجرد بارشت بعملية 
ج�رد املطاحن التي انتهت من طحن وتوزيع مخصصها 
م�ن الطحن املنتج لصالح البطاقة التموينية وتوجيهها 

بالتنظيف والتعفري استعدادا النتاج الحصة الالحقة« .
واش�ار اىل »تنفيذ لجانها الرقابية املشرتكة عدة جوالت 
تفتيش�ية عىل املطاحن العاملة يف بغداد ووكالء الطحن 

اسفرت عن رصد )45( مخالفة نوعية وغري نوعية«.
وبيح�ن انه »تمت احال�ة جميع املخالفات اىل االقس�ام 
واللج�ان املختص�ة لتطبي�ق ال�رشوط الجزائي�ة بح�ق 
املخالفن . مش�ددا عىل »اتباع الطرق الفنية يف التفتيش 
ورصد املخالفات حيث تخلل تلك الجوالت سحب النماذج 
لغ�رض الفحص املختري واالرشاف عىل فحص الخبازة 

ومتابعة االوزان وختم املطحنة عىل اكياس الطحن .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الزراع�ة، اس�تمرارها بحم�الت مكافحة االمراض 
الوبائي�ة والح�د م�ن دخ�ول االدوي�ة واللقاحات غ�ري الرصينة 
للبلد«.وق�ال مدير عام دائرة البيطرة ص�الح فاضل، يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الكوادر البيطرية املختصة يف الدائرة 
والت�ي يق�در عدده�ا بأكث�ر م�ن )2000( طبيب بيط�ري تنفذ 
حم�الت املكافح�ة املجانية ضد االم�راض الوبائي�ة التي تصيب 
الثروة الحيوانية ومن�ع انتقالها من دول الجوار من خالل توفري 
اللقاح�ات املجانية للمربن ومن من�اىشء عاملية رصينة وبواقع 

)6( حم�الت تلقيحي�ة يف الس�نة، فض�ال ع�ن تنظي�م ال�دورات 
االرش�ادية للمربن وتثقيفهم ملنع انتقال االمراض اىل حيواناتهم 
واجراء عملية التلقيح بصورة سليمة«.واضاف فاضل، ان »دائرة 
البيطرة تعمل عىل تس�جيل واعتماد االدوية واللقاحات البيطرية 
الرصين�ة ومنع دخول وانتش�ار غ�ري الرصينة منه�ا والتنطبق 
املواصفات العلمية املطلوبة عليها، فضال عن مصاردتها وإتالفها 
واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحق الرشكات واملس�توردين 
املخالفن للتعليمات املوضوعة، وحرص عمليات االسترياد والبيع 
بالرشكات الرصينة واملس�جلة واملعتمدة م�ن قبل وزارة الزراعة 

من خالل تنفيذ حمالت التفتيش البيطري يف االسواق املحلية .

التجارة تعلن جرد املطاحن وترصد »45« 
خمالفة للمطاحن يف بغداد

الزراعة تنفذ محالت ملكافحة االمراض 
الوبائية التي تصيب احليوانات

    بغداد / المستقبل العراقي

ش�ارك وزير املوارد املائية جمال العاديل بمنتدى 
الع�راق للطاق�ة 2019 املنعق�د يف بغ�داد تح�ت 
عن�وان )التع�اون االقتص�ادي من أجل الس�الم 
واالزده�ار يف ال�رشق االوس�ط( بحض�ور ع�دد 
من الوزراء واملس�ؤولن املعنين ورؤس�اء كبار 
ال�رشكات العاملية املعني�ة بتطوي�ر تكنولوجيا 

الطاقة وانتاجها ».
والق�ى الع�اديل »كلمة باملناس�بة س�لط الضوء 
فيه�ا عىل دور وزارة امل�وارد املائية كونها عضو 
يف املجل�س ال�وزاري للطاق�ة وتس�هم اس�هاما 
اساسيا يف انتاج الطاقة بواسطة السدود الكبرية 
ومنشأت السيطرة الرئيسية ، مؤكدا عىل اهمية 

امل�اء كمورد مه�م تتوق�ف عليه الحي�اة يف هذا 
الكوكب ويش�كل اهم عنارص البيئة ويلعب دورا 

اساسيا بجوانبها كافة«.
 واض�اف ان »الحاجة اىل امل�وارد املائية يف العراق 
بتزايد مس�تمر نتيجة النمو الس�كاني والتطور 
االقتص�ادي يقابله تناقص يف هذا املورد الحيوي 
وت�ردي نوعيته نتيج�ة اس�تمرار دول الجوار يف 
اع�ال ح�ويض دجلة والف�رات بانش�اء وتطوير 
املشاريع التخزينية واالروائية اضافة اىل ظاهرة 
التغ�ري املناخي التي اثرت ع�ىل املنطقة والعراق 

.«
واش�ار اىل ان »الدراس�ة االس�رتاتيجية للمي�اه 
واالرايض يف الع�راق تع�د الدلي�ل االسرتش�ادي 
للحكومة العراقية يف كيفية التكيف مع مش�كلة 

نقصان االيرادات املائية وادارة الجفاف ».
وبن ان »الطاقة التصميمية لتوليد الكهرباء من 
الس�دود تبلغ حاليا 2100 ميكا واط وخالل هذا 
الع�ام تم توليد مايق�ارب 1350 ميكا واط وهو 
اع�ىل توليد مقارنة بالس�نوات الس�ابقة وهناك 
امكاني�ة اضاف�ة 1800 مي�كا واط م�ن س�دود 
مخط�ط النش�ائها خالل الخمس�ة عرش س�نة 
القادم�ة ، كم�ا تقوم ال�وزارة باجراء دراس�ات 
لغرض تنفيذ مرشوع استخدام االلواح الشمسية 
يف تغطية املس�طحات والقنوات االروائية لغرض 

انتاج الطاقة الكهربائية منها .
ويف الختام قدم الوزير ش�كره للقائمن عىل هذا 
املنت�دى واتاح�ة الفرصة لتقديم رؤية ونش�اط 

وزارة املوارد املائية يف هذا املجال الحيوي املهم.

املوارد املائية: تناقص املاء نتيجة استمرار دول اجلوار بانشاء املشاريع التخزينية واالروائية

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الداخلية ياسن طاهر اليارسي، مع السفري اللبناني ملف التعاون املشرتك 
م�ا بن البلدين وبمختلف املجاالت«.وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، أن »اليارسي اس�تقبل الس�فري اللبناني لدى بغداد ع�ي أديب الحبحاب يف 
مكتبه بالوزارة«.ورحب اليارسي، بحس�ب البيان، ب� »زيارة السفري اللبناني إىل مقر 
وزارة الداخلية«، مؤكداً »حرصه الدائم عىل تعميق العالقات الثنائية بن العراق ولبنان 
وبما ينسجم مع أسس االحرتام واملصالح املشرتكة«.وأضاف البيان، أن »اللقاء بحث 
عدداً م�ن املوضوعات التي تتعلق بتبس�يط االجراءات الفنية لدخول املس�افرين بن 
البلدين الش�قيقن، والتط�رق إىل أهمية تذليل املعوقات وإبداء التس�هيالت املمكنة«.

من جانبه فقد أعرب الس�فري اللبناني عن »سعادته للقاء وزير الداخلية«، معلناً عن 
»رغبة بالده يف تطوير التعاون املشرتك ما بن البلدين وبمختلف املجاالت .

وزير الداخلية والسفري اللبناين يبحثان 
تبسيط إجراءات دخول املسافرين

    بغداد / المستقبل العراقي

نفى صندوق اإلس�كان، أنباء اقراض املواطنن 
مبلغ 50 مليون دينار ».

وذكر بيان صادر عن الصندوق، تلقته »املستقبل 
العراقي«، أن »صندوق االسكان العراقي، ينفي 
ما تداولته بعض الصفحات الوهمية من اخبار 
كاذبة عن اقراض املواطنن مبلغ ) 50 ( مليون 
دين�ار ل�رشاء وحدات س�كنية او قط�ع ارايض 

فانه خر عار عن الصحة«.
وأوضح البيان: »حيث اصدر صندوق االس�كان 
العراق�ي تعليم�ات جديدة بخص�وص اقراض 
املواطن�ن تص�ل اىل مبل�غ )50( ملي�ون رشط 
ان يك�ون لطالب القرض قطعة ارض س�كنية 
عن ان ال تقل مس�احتها ع�ن )100 م2( طابو 

رصف«.
ونب�ه ع�ىل ان »كل م�ا يص�در ع�ن الصفح�ة 
الرس�مية بصن�دوق االس�كان العراق�ي تكون 
تعليمات رس�مية صادرة من قبل االدارة العليا 
للصندوق... وحسب قانون )32( لسنة 2011.

صندوق االسكان ينفي 
انباء اقراض املواطنني 

»50« مليون دينار
    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت ادارة الرشكة العامة للخط�وط الجوية العراقية 
عن اع�داد الزائرين من العرب واألجانب خالل األيام األوىل 

لشهر محرم الحرام عر مطار النجف االرشف.

وذكرت الرشكة يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان« اجمايل عدد الزائرين الذين ت�م نقلهم عىل متن 
الناق�ل الوطني خالل االيام االوىل من ش�هر محرم الحرام 
بلغ نحو)3( االف و)439( زائر عربي واجنبي من )بريوت 
، الكوي�ت ، البحرين ، طهران ، مومب�ي ، دلهي ، كراتيش 

، احمد اباد، اس�طنبول ، مشهد( والذين توافدوا اىل مطار 
املدين�ة املقدس�ة للمش�اركة يف احي�اء زي�ارة عاش�وراء 
األليمة«.ولفت�ت الرشك�ة اىل ان�ه« من املتوقع ان تش�هد 
ه�ذه االعداء زيادة واس�عة خالل اليوم�ن املقبلن والتي 

سرتافقها خطة خدمية واسعة .

    بغداد / المستقبل العراقي

وقعت رشك�ة نفط البرصة مذك�رة املبادئ 
يف  الصناعي�ة  الجزي�رة  بانش�اء  الخاص�ة 
املياه اإلقليمية مع رشكة هولندية«.واشار 
نائب رئيس ال�وزراء لش�ؤون الطاقة وزير 
النفط ثام�ر عباس الغضبان، يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، اىل »ح�رص الع�راق 
عىل تطوي�ر قدرات�ه التصديري�ة من خالل 
تنفيذ مش�اريع زي�ادة الطاق�ة التصديرية 
م�ن املنافذ الجنوبية، جاء ذلك خالل رعايته 
لحفل توقيع مذكرة املبادئ الخاصة بانشاء 
الجزيرة الصناعية بن  رشكة نفط البرصة 
و رشكة » بوسكاليس« الهولندية«.واضاف 
إن »الوزارة وبعد استحصال موافقة مجلس 
ال�وزراء تعم�ل ع�ىل تنفيذ مرشوع انش�اء 

جزيرة صناعية يف املياه االقليمية يف الخليج 
، يهدف اىل زي�ادة  قدرات العراق التصديرية 
والخزني�ة ، ويعد م�ن املش�اريع الواعدة يف 
أن  اىل  الغضب�ان  النفطي«.ولف�ت  القط�اع 
»توقي�ع مذك�رة املب�ادئ الخاصة بانش�اء 
الجزي�رة الصناعية مع رشكة بوس�كاليس 
الهولندي�ة ياتي الضافة طاق�ة خزنية اكثر 
م�ن 6 ملي�ون برمي�ل بالي�وم ، فض�ال عن 
اضاف�ة طاق�ة تصديري�ة 3 ملي�ون برميل 
باليوم اىل الطاقة التصديرية الحالية« مبينا 
أن »امل�رشوع يع�د م�ن املش�اريع الحيوية 
النف�ط  وزارة  تق�وم  الت�ي  والس�رتاتيجية 
بتنفيذها لتنمية االقتص�اد الوطني وزيادة 
املالي�ة للخزين�ة االتحادية«.من  االي�رادات 
جانب�ه، قال مدير عام رشك�ة نفط البرصة 
الجزي�رة  إن »انش�اء  احس�ان عبدالجب�ار 

الصناعي�ة س�يعطي نقلة نوعي�ة و مرونة 
كب�رية يف الطاق�ات التصديرية املس�تقبلية 
من الجنوب، الس�يما ان انت�اج رشكة نفط 
البرصة يف ارتفاع مضطرد ، وعليه نعمل عىل  
مواكبة الزي�ادة املنتظرة  يف عمليات االنتاج 
والتصدير«.من جهته، قال السفري الهولندي 
ل�دى بغداد )ايري�ك س�رتاتنك( ان »رشكات 
ب�الده ترغب بتطوير وتعزي�ز العالقات مع 
الع�راق يف كاف�ة املجاالت الس�يما يف مجال 
الطاق�ة ، وان ه�ذه االحتفالية تأتي لتعزيز 
التعاون املش�رتك بن البلدي�ن الصديقن«.

 Ko de ( م�ن جانبه، ع�ر ممث�ل الرشك�ة
Blaeij( عن س�عادته للتع�اون  مجددا مع 
العراق ،  وستقوم الرشكة باعداد الدراسات 
التفصيلي�ة مل�رشوع انش�اء الجزيرة خالل 
عام واحد ومن ثم املبارشة يف اعمال التنفيذ 

التي تس�تغرق عام�ن  ، وبذلك تكون املددة 
املق�ررة لتنفي�ذ امل�رشوع 3 س�نوات ، وان 
رشكتن�ا تعمل يف العراق من�ذ اكثر من ثالثة 
عقود.وقال املتحدث الرس�مي باسم الوزارة 
عاصم جهاد ان »الجزيرة الصناعية يف املياه 
االقليمية س�تعطي للع�راق مرونة عالية يف 
عملية التصدير وتحميل الناقالت النفطية ، 
فضال عن رفع الطاقة الخزنية والتصديرية 
للمنافذ الجنوبية  ، حيث سيتم اضافة طاقة 
خزنية للنفط الخام اكثر من 6 مليون برميل 
بالي�وم ، واضافة طاق�ة تصديرية 3 مليون 
برمي�ل باليوم من املوان�ئ الجنوبية«.وتابع 
أن »امل�رشوع يتضمن بن�اء جزيرة صناعية 
متكاملة وانش�اء مرىس كارس لالمواج ومد 
انبوبن بحرين وانش�اء 4 ارصفة للتحميل 

مع مجمع سكني ومرافق خدمية اخرى.

اخلطوط اجلوية تكشف اعداد الزائرين من العرب واألجانب يف حمرم

النفط توقع مذكرة مع رشكة هولندية إلنشاء جزيرة صناعية

حمافظ البرصة: سيتم ازالة التجاوزات املوجودة 
يف شط العرب لتصميم خمططات الكورنيش اجلديد

وقع على ختصيص اجهزة »pet scan« اخلاصة بالكشف عن األمراض السرطانية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ البرصة اس�عد عبد االمري 
العيدان�ي ع�ن تبلي�غ الرشك�ة العام�ة 
للنقل البح�ري والبلدية والرشكة العامة 
للموانئ العراقية بازالة كافة التجاوزات 
املوجودة يف مياه ش�ط الع�رب، الفتاً اىل 
ان مخطط�ات التصميم الجديد الخاصة 
بالكورنيش ق�د اكتملت من بداية نصب 

السياب باتجاه القصور الحكومية.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي صدر 
ع�ن مكتب�ه االعالم�ي الخ�اص وتلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »تم 

تبليغ الرشك�ة العامة للنقل البح�ري واملوانئ 
العراقي�ة والبلدية بازالة كاف�ة التجاوزات من 
املطاعم واملرافق االخرى املوجودة يف مياه شط 
الع�رب بع�د ان اكتملت مخطط�ات كورنيش 
الب�رصة ».وب�ن ان�ه »يف حال الب�دء بمرشوع 
الكورنيش فان�ه يجب ازالة كاف�ة التجاوزات 

املوج�ودة ع�ىل جان�ب الكورني�ش يف مرك�ز 
املدينة ، مبيناً ان »املوضوع هو من مس�ؤولية 
النقل البحري ام�ا االرض املوجودة عىل جانب 
كورني�ش الب�رصة فهي من اختص�اص بلدية 
املرك�ز ، الفتاً اىل ان�ه »يجب ان يكون كورنيش 
الب�رصة أس�وة بباق�ي دول العال�م ولن تكون 

هناك اي تجاوزات عىل جانب الكورنيش« .

وكان محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد 
العيداني قد اكد ان حملة ازالة التجاوزات 
ال تستهدف الفقراء من ابناء املحافظة ، 
مستغرباً من بعض األصوات واإلشاعات 
الت�ي بدأت تروج من قبل البعض عىل ان 
الحمل�ة هي ضد الفق�راء ، مطالباً ابناء 
الش�عب الب�رصي اىل رضورة النظ�ر اىل 

إظهار وجه البرصة الحقيقي ».
م�ن جهة اخرى محافظ البرصة اس�عد 
 pet( العيدان�ي ع�ىل تخصيص اجه�زة
scan ( الخاصة بالكش�ف عن األمراض 

الرسطانية«.
واظهرت وثيقة حصلت عليها »املستقبل 
العراق�ي«، ان العيدان�ي وق�ع ع�ىل تخصيص 
اجه�زة )pet scan ( الخاص�ة بالكش�ف ع�ن 
األمراض الرسطانية، مؤكدا انه »س�يتم النظر 
يف افض�ل املوردي�ن الدولين رفيعي املس�توى 
من قبل رشكة امليرس الرشاكهم املحتمل خالل 

مرحلة التنفيذ.

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعلن�ت محافظة بغداد ع�ن إكمال لجان الفرز 
يف مديريات تربية الكرخ االوىل والثانية والثالثة 
تدقيق ملفات املتقدمن للتعين تمهيدا إلعالنها 

غدا االثنن.
وأش�ارت املحافظة يف بيان له�ا ان » مديريات 
الرتبية ملتزمة بتوجيهات محافظ بغداد فالح 
الجزائري وضمن الس�قف الزمني الذي حددته 
محافظة بغداد«، الفتا ان » يوم االثنن خصص 
لرتبيات الك�رخ الثالثة يف حن خصص الثالثاء 

لرتبيات الرصافة الثالثة«.
كم�ا أك�دت املحافظ�ة ان » االنته�اء من ملف 
التعيين�ات س�يكون خ�الل االس�بوع الح�ايل 
واإلعالن عن جميع االس�ماء سيما بعد انتهاء 
جميع املديريات من عمليات الفرز االلكرتوني 
التي اس�تغرقت نحو ش�هر خالل اي�ام الدوام 

الرسمي«.
ودع�ت املحافظة جميع اعضاء مجلس النواب 

واعض�اء مجل�س املحافظة ووس�ائل االعالم 
اىل تغطي�ة القرعة العلنية التي س�تجري بكل 

شفافية ووضوح.
كم�ا ارشف محافظ بغ�داد ، امس االثنن، عىل 

القرع�ة العلنية للمتقدم�ن للتعين يف تربيات 
الكرخ االوىل والثاني�ة والثالثة بحضور اعضاء 
مجل�س محافظ�ة بغ�داد واللج�ان املختصة 

والرقابية ووسائل االعالم.

حمافظ بغداد: حسم ملف تعيينات الرتبية 
االسبوع احلايل

اشرف على القرعة اليت جرت يف تربيات الكرخ

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

منحت العتبة الحسينية املقدسة يف كربالء، إمتيازات خاصة لذوي 
ش�هداء عزاء ركضة طويريج. وشملت االمتيازات “عمل جدارية 
بأس�ماء الش�هداء يف الحرم الحس�يني ع�ىل جانبي ب�اب الرجاء 
اليمنى والي�رسى يف املوقع الذي فاضت فيه ارواحهم الطاهرة اىل 

بارئها، ورصف منحة ب� 10 مالين دينار لكل عائلة شهيد”.
كم�ا تق�رر “رصف راتب ش�هري ثابت لعائلة الش�هيد يتناس�ب 
مق�داره مع عدد أف�راد أرسة الش�هيد املكونة م�ن )األب، واألم، 
والزوج�ة، واالوالد(، وقبول أوالد الش�هيد يف الجامعات واملدارس 

والروضات التابعة للعتبة الحسينية املقدسة )مجاناً(”.
وق�ررت العتب�ة الحس�ينية أيض�اً “تقديم الع�الج املجاني ألرسة 
الشهيد املكونة من )االب – االم – الزوجة – االوالد( يف املستشفيات 

واملراكز الصحية التابعة للعتبة الحسينية املقدسة”.
يذكر ان مدينة كربالء املقدس�ة ش�هدت يف يوم عاشوراء الثالثاء 
املايض حال�ة تدافع بن جم�وع الزائرين يف باب الرج�اء بالعتبة 
الحس�ينية املقدس�ة خ�الل أداء مراس�يم عزاء ركض�ة طويريج 

تسبب باستشهاد 31 زائراً وإصابة أكثر من 100 آخرين.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغ�داد، عن حملة إلزالة التجاوزات يف منطقة الدورة 
جنوبي العاصمة.

وذك�ر بي�ان لألمانة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»م�الكات بلدي�ة ال�دورة قام�ت بحملة إزال�ت خالله�ا عدد من 

التجاوزات ضمن شارع اليمامة يف حي الصحة«.
وأضاف ان »الحملة تضمنت إزالة عدد من املس�قفات واالكش�اك 

واملحال املتجاوزة وبعد إنذارهم يف وقت سابق .

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

للوقوف عىل املشاكل واملعوقات التي تواجه مرشوع مبزل الجاير 
ومايعرتض انج�ازه خالل الوقت املحدد له عق�د محافظ كربالء 
املقدسة نصيف جاسم الخطابي اجتماعا ضم مدير بلدية كربالء 
انم�ار الرفيعي واملجاري والتنفيذ املب�ارش ودائرة املهندس املقيم 
والرشك�ة املنفذة وجرى خالل االجتماع مناقش�ة املعرقالت التي 

طرحتها الرشكة املنفذة والتي تم مناقشتها خالل االجتماع«.
واك�دت الرشك�ة املنفذة باكم�ال االعم�ال الرتابية وف�رش مادة 
السبيس وتهيئة الشوارع قبل زيارة اربعينية االمام الحسن عليه 
الس�الم واكد ممثل دائرة املجاري س�يتم تشغيل محطة رفع حي 

الرشطة خالل اسبوعن«.
ووجه املحاف�ظ بعقد اجتماع بعد توجيه�ه للدوائر باكمال كافة 

تقاريرها الخاصة باملرشوع.

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة الرتبي�ة، ي�وم ال�30 من أيل�ول الحايل موع�داً لبدء 
الدوام الرسمي لطلبة وتالميذ العراق.

وقالت الوزارة يف بيان مقتضب تلقت »املستقبل العراقي«، نسخة 
منه، ان »وزارة  الرتبية حددت يوم االثنن املوافق ال�30 من شهر 
ايلول لع�ام 2019 /2020 موعد انطالق الدوام الرس�مي لجميع 

تالميذ وطلبة العراق .

العتبة احلسينية متنح إمتيازات 
خاصة لذوي شهداء ركضة طويريج

امانة بغداد تنفذ محلة إلزالة 
التجاوزات يف الدورة

حمافظ كربالء جيتمع مع الرشكة والدوائر ذات 
العالقة لالرساع بانجاز مرشوع مبزل اجلاير

الرتبية حتدد »30« أيلول موعدًا 
لبدء العام الرسمي اجلديد
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)انشاء دور سكنية اقتصادية للفقراء                مناقصة )1/ اسرتاتيجية التخفيف من الفقر /2019 (

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3759 يف  2019/8/28( .
  يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مرشوع )انشاء دور سكنية اقتصادية للفقراء مناقصة )1/ اسرتاتيجية التخفيف من الفقر (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )40.000.000.000(  اربعون مليار دينار عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
 - مدة التنفيذ )1080 يوم ( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / ممتازة والصنف / انشائية 
 -موقع املرشوع )السيبة (

   - تبويب املرشوع )83.1.3.4.1.47.5(
 أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خ����الل إج�راءات العطاءات التنافس�����ية الوطني�ة التي حددت���ه�ا تعليمات تنفيذ    
العق�ود الحك����������ومي�ة العام�ة رقم )2( لس����نة 2014 والصادرة م�ن وزارة التخطي�ط ، ومف����توح لج��ميع   

املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود الحكومية  

/ شعبة اعالن املشاريع( 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 :

الق�درة املالية:عىل مق�دم العط�اء أن يق�دم أدل�ة موثق�ة تثب�ت قدرت�ه ع�ىل القي�ام باملتطلب�ات املالي�ة اآلتي�ة:  •
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 رابحة  الخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية الرابحة  للس�نتني التي تس�بق 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)15.172.414.000 (خمسة عرش مليار ومائة واثنان 

وسبعون مليون واربعمائة واربعون عرش  الف  دينار عراقي .
3-متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن)6.667.000.000(ستة مليار وستمائة وسبعة وستون مليون دينار عراقي.
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:  أ - 

2-الخ�ربة والق�درة 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)24.000.000.000( اربعة وعرشون مليار  دينار عراقي.

لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب 
والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 

توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل  ب - 
) القسم الثالث وثيقة االشغال(

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية  
/ قس�م العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رس�م غري مس�رتد  )300,000( ثالثمائة الف دينار 

عراقي  اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 2019/9/17 
خامساً – سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/9/30   الساعة العارشة صباحاً

سادس�اً:- يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/10/7 الس�اعة 2:00 ظهرا   حس�ب التوقيت املحيل 
ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم 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 االثنني  املصادف 2019/10/7.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
س�ابعاً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة)400.000.000( اربعمائة مليون  دينار عراقي. عىل ش�كل 

صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
ثامناً- عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس�الة العطاء وملحق العطاء 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 ورقة 
بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م 

الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

اثنا عرش - للدائرة الحق 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

اربع�ة ع�رش – الزام ال�رشكات برشاء منتج�ات وزارة الصناع�ة واملعادن 
استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم 

االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

التاريخ:2019/9/15   العدد:5584
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م/ ) متديد موعد غلق (م/ ) متديد موعد غلق (
يف   5135( الع�دد  ذي  بكتابن�ا  الحاق�ا 
اول   بإع���الن  الخاص�ة   )2019/9/2
للمناقص���ة 17/ ام�ن وعدال�ة 2019 
مرشوع ) تطوير دوائر ومديرية االحوال 

املدنية والجوازات واالقامة يف البرصة (
ن�ود ان نن�وه اىل تمدي�د موع�د غل�ق 
االح�د  ي�وم  ليك�ون  اع�اله  املناقص�ة 
املصادف  2019/9/22 الس�اعة الثانية  
ظه�راً ب�دالً من ي�وم الثالث�اء املصادف 

.2019/9/17

الحاق�ا بكتابنا ذي الع�دد )4945 يف 
بإع���الن  الخاص�ة   )2019/8/28
ثاني   للمناقص���ة 1/ بلدية 2019 
م�رشوع )تنظي�ف ش�عبتي الرباط 

واملعقل(
ن�ود ان نن�وه اىل تمدي�د موع�د غلق 
املناقص�ة اعاله ليكون ي�وم االربعاء 
املصادف  2019/9/25 ال���س�اعة 
الثانية  ظهراً ب�دالً من يوم الخميس 

املصادف 2019/9/19.  املهندس 
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

 املهندس 
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة



النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2019/409

التاريخ : 2019/5/8
اعالن

اىل املتهم الهارب / قاس�م محسن عبادي عبد 
الرضا الرماحي 

اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمت�ك ح�ول التهم�ة املس�ندة اليك وفق 
احكام املادة 1/406/د وبدالل مواد االشرتاك 
47 , 48 , 49 م�ن قانون العقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا يف محل 
اقامت�ك ومركز رشطة الحرية وهذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2019/12/8
الرئيس 

حليم نعمة حسني

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3109/ب2019/5
التاريخ : 2019/9/16

اعالن
اىل املدعى عليه / )سعران كاظم رايض( 

اقام املدعي ) السيد مدير بلدية النجف اضافة 
لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك 
والت�ي يطلب فيها الحكم بابط�ال كافة قيود 
العق�ار املرق�م 3/62183 حي املي�الد واعادة 
تس�جيله بأس�م دائ�رة املدعي اع�اله  ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار الشقق السكنية عيل 
كاظ�م الحميداوي عليه ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/9/30 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة 
الدف�اع واملرقم�ة 8928251 بتاري�خ 
24 / 12 / 2015 باس�م الجن�دي زيد 
اكرم طهماز كاظم – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
الثقافة / الفرقة الس�مفونية باسم / 
حس�ني عيل عجيل – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية 

اهليئة االستئنافية الثانية
العدد : 1056/س2019/2

التاريخ 2019/9/11
اعالن

اىل املس�تأنف علي�ه / املدي�ر العام لرشك�ة الجمريا 
الصناعية املحدوده  اضافة لوظيفته 

للطعن االس�تئنايف املقدم من قبل املس�تأنف )املدير 
الع�ام لرشكة الحف�ر العراقية ) اضاف�ة لوظيفته( 
بالدع�وى املرقمة اعاله عىل الق�رار البدائي الصادر 
م�ن محكمة البدائة املتخصصة بالدعاوي التاجرية 
يف الرصافة بالعدد 500/ب/2018 يف 2019/5/22 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور اىل هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافع�ة املواف�ق 2019/9/26 ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك حضورا وعلنا وفق االصول

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام

املحكمة العسكرية الثالثة
اعالن

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم ملا كنتم 
متهمني وفق املواد املبينة ازاء كل منكم من قانون العقوبات العس�كري رقم 19 لسنة 2007 
املعدل يف القضايا املؤرشة ازاء اسمائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف 
الصح�ف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية الثالثة خالل مدة ثالثني يوما من 
تاريخ نرش هذا االعالن وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وحجز اموالكم 
املنقول�ة وغ�ري املنقولة واعطاء الحق للموظفني العموميني بالق�اء القبض عليكم والزام كل 
شخص يعلم بمحل اختفائكم عىل ان يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا للمادة )81( من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016
العميد احلقوقي

رئيس حمكمة العسكرية الثالثة /وكالة
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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

م/ ( تنويه )م/ ( متديد موعد غلق )
يف   ٥٠٨٧) العـدد  ذي  بكتابنـا  الحاقـا 
٢٠١٩/٨/٢٩) الخاصـة بإعــالن ثاني   
للمناقصــة ١١/ بلديات ٢٠١٩ مرشوع 
( انشاء شارع حويل من املنفذ الحدودي 

اىل الطريق الرسيع بطول ٧,٥ كم)
نـود ان ننـوه اىل تمديـد موعـد غلـق 
املناقصـة اعـاله ليكـون يـوم الثالثـاء  
املصادف  ٢٠١٩/٩/٢٤ السـاعة الثانية  
ظهراً بـدالً من يوم الخميـس املصادف 

.٢٠١٩/٩/١٩

يف   ٥٥٨٤) العـدد  ذي  بكتابنـا  الحاقـا 
٢٠١٩/٩/١٥) والخـاص بإعـــالن اول 
للمناقصة (١/ اسرتاتيجية التخفيف من 
الفقر٢٠١٩ . مرشوع (انشاء دور سكنية 

اقتصادية للفقراء) 
نود ان ننوه اىل ان يكون املرشوع   ضمن 
تخصيصـات  اسـرتاتيجية التخفيف من 
الفقـر  لعـام ٢٠١٩ وليـس ضمن خطة 

تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.  املهندس 
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

 احلقوقي 
 اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية

العدد:٥٦٣٠                                                                                   التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٦

القايض
شهاب امحد حممد

عضو اهليئة االستئنافية الثانية
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/   ٠٨١(اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                   

   ديالىمحافظة /  بعقوبة التعليمي اعادة تأهيل مستشفى: اسم المناقصة              
/ ٢٠١٩/ ١٠٨(قم  يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة ر

والدعوة عامة لمقدمي العطاءات  ٢٠١٩عام  ديالىضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ) استثماري
وبمدة تنفيذ  دينار) ٣،٠٥٧،٥٩٢،٠٠٠(المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 :يوم) ٠١٨(
( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص   -١

مسجل الشركات في / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  ) ثالثة(والدرجة  )مدني 
 .العراق لشراء وثائق المناقصة

صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٩/٢٠١٩ / ٢٢  الموافق ) االحد(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير اربعمائة ) ٤٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .ية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالصحف المحلية ولغاية نها
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٥

 (د الظهر يوم الثانية بع) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ٢٠١٩/  ١٠ /  ٩ الموافق) االربعاء

سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 
 .بدوام رسمي

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٦
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا

 .يموعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسم
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧

ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 . العراقي

دار  –شارع الوزراء –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /دة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابيةصندوق إعا/عنوان مقر الدائرة -٨
 .}١١رقم

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩
 :تقديم الوثائق التاليةعلى مقدمي العطاء -: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .الث سنوات متتاليةالحسابات الختامية لث -ه  
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  
 

 
 رئيس الصندوق                                                                              
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/   ٢١١(اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                   

   االنبارمحافظة /  في نواحي وقرى قضاء القائم تأهيل شبكات كهرباء: اسم المناقصة              
/ ٢٠١٩/ ١١٢(قم  يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة ر

والدعوة عامة لمقدمي  ٢٠١٩عام  االنبارضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ) استثماري
وبمدة  دينار) ٢،٣٩١،٠٤٠،٠٠٠(العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 :يوم) ٠١٥(تنفيذ 
( مؤهلين ضمن االختصاص  سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات ال -١

مسجل الشركات في / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  ) خامسة(والدرجة  ) كهرباء
 .العراق لشراء وثائق المناقصة

إعادة اعمار المناطق صندوق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٩/٢٠١٩ / ٢٥  الموافق ) االربعاء(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار وخمسون ثالثمائة ) ٣٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .اية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالمناقصة في الصحف المحلية ولغ
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٥

 (الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ٢٠١٩/  ١٠ /  ٣ الموافق) الخميس

الذي يليه  سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم
 .بدوام رسمي

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٦
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا

 .تح لليوم الذي يليه بدوام رسميموعد الف
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧

ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 . العراقي

دار  –شارع الوزراء –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/عنوان مقر الدائرة -٨
 .}١١رقم

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .الث سنوات متتاليةالحسابات الختامية لث -ه  
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ١٠٩( اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                           

    ديالىمحافظة /  للنسائية واالطفال اعادة تأهيل وتطوير مستشفى البتول التعليمي: اسم المناقصة              
/ ١٠٩/٢٠١٩(يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم  

والدعوة عامة لمقدمي العطاءات  ٢٠١٩عام  ديالىضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ) استثماري
) ٠١٢(وبمدة تنفيذ  دينار) ٤،٥٤٨،٧٨١،٠٠٠(المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 :يوم
( مؤهلين ضمن االختصاص  سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات ال -١

مسجل الشركات في / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  )ثالثة( والدرجة  )مدني 
 .العراق لشراء وثائق المناقصة

إعادة اعمار المناطق صندوق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٩ / ٢٢  الموافق )  الحدا(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير  خمسمائة) ٥٠٠،٠٠٠( مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره بإمكان  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .م الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالصحف المحلية ولغاية نهاية الدوا
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٥

الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ١٠/٢٠١٩   /  ٩الموافق )  االربعاء(

وم الذي يليه سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق للي
 .بدوام رسمي

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في سيتم  -٦
ً (اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  لفتح وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد ا) العاشرة صباحا

 .لليوم الذي يليه بدوام رسمي
بشكل صك مصدق او خطاب ضمان ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧

 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي) يوما ٩٠(نافذ لمدة 
 –شارع الوزراء –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/عنوان مقر الدائرة -٨

 .}١١دار رقم
 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .الث سنوات متتاليةالحسابات الختامية لث -ه  
بطاقة ) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  

 .السكن
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 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) برامج خاصة/  ٢٠١٩/   ١١٣(اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                   

 تل عبطة لخزن الحبوب وصيانة واعادة  وتأهيل مجمعوادي حجر -تأهيل سايلو الموصل: اسم المناقصة              
   محافظة نينوى/ تأهيل ساحة الموصل                                 

 اسم المشروع                                          ت
 وادي حجر/ تأهيل سايلو الموصل  ١
 تأهيل مجمع تل عبطة لخزن الحبوب ٢

 تأهيل ساحة الموصلصيانة واعادة  ٣
برامج / ٢٠١٩/ ١١٣(قم  يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة ر

والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين  ٢٠١٩عام نينوى لمحافظة  لتشغيليةضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة ا) خاصة
 :يوم) ٢٧٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ١،٩٦٤،٩٢٨،٠٠٠(وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

مدني ( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص   -١
مسجل الشركات في العراق / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  )خامسة (والدرجة  )

 .لشراء وثائق المناقصة
صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢

يوم وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )من العمليات اإلرهابية
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٩/٢٠١٩ / ٢٥   الموافق) االربعاء(

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير قابل ثالثمائة ) ٣٠٠،٠٠٠( مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره بإمكان  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .ام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالمحلية ولغاية نهاية الدو
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في  -٥

 /  ٣ الموافق) الخميس (يوم  الثانية بعد الظهر) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في  ٢٠١٩/  ١٠

 .صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في سيتم  -٦

ً (اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح ) العاشرة صباحا
 .يلليوم الذي يليه بدوام رسم

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي) يوما ٩٠(نافذ لمدة 

 –شارع الوزراء –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /دة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابيةصندوق إعا/عنوان مقر الدائرة -٨
 .}١١دار رقم

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩
 :تقديم الوثائق التاليةعلى مقدمي العطاء -: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة -أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام -ب

صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من قسم الشركات معنون الى / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج         
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح     
 .الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية -ه     
بطاقة ) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ دنية هوية األحوال الم(مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و     

 .السكن
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فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة 
 – الصح�ة  وزارة  م�ن 
بغ�داد  صح�ة  دائ�رة 
 42025255  / برق�م 
باس�م / ثام�ر خش�ان 
يعث�ر  فم�ن   – محم�د 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .

تنويه 
محكم�ة  اع�ان  اىل  اش�ارة 
يف  الش�خصية  االح�وال 
الخالص العدد 1854 املنشور 
يف صحيفة املستقبل العراقي 
بعدده�ا 1982 بتاريخ 16 / 
9 / 2019 حيث سقط سهوا 
اس�م القايض رحيم س�اهي 
اقت�ى  ل�ذا   – الجحي�ي 

التنويه.

اعان 
ق�دم املدعي ) مصطف�ى جبار حايف 
ح�رج ( طلبا ي�روم فيه تبدي�ل اللقب 
 ) الش�مري   ( اىل   ) الغري�ري   ( م�ن 
واس�تنادا الحكام املادة 22 من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
تق�رر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية 
فم�ن ل�ه ح�ق االع�راض ع�ى طلبه 
يف الجري�دة الرس�مية فم�ن ل�ه ح�ق 
االعراض عى الطلب مراجعة املديرية 
خال 15 خمس�ة عرش يوم من تاريخ 
النرش وبعكسه سينظر يف الطلب وفق 

القانون .
اللواء الحقوقي

نشأة ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان 
فقدت ش�هادة تكييل العائدة 
 96430  ( املرقم�ة  للس�يارة 
( س�ليمانية مالكه�ا ) هونه 
ر صال�ح محم�ود ( ونوعه�ا 
 2004 مودي�ل  س�كانيا 
والصادرة م�ن رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة / هي�أة 
توزيع الجن�وب – فمن يعثر 
جه�ة  اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

االصدار .

اعان دعوة دائنني 
ان�ي املصفي املحام�ي حميد 
عب�اس محمد لرشكة ادريس 
احم�د قن�ر ورشكاؤه للنقل 
الع�ام / تضامنية – ادعو كل 
من له حق او دين عى الرشكة 
مراجعتي ع�ى العنوان التايل 
بغداد الدورة م 804 ز 5 د 7 .

املصفي املحامي 
حميد عباس محمد

فقدان 
الذم�ة  ب�راءة  من�ي  فق�دت 
الص�ادرة من الهيئ�ة العامة 
للرضائب فرع النجف االرشف 
ذي الع�دد ) 18161 ( بتاريخ 
3/ 10 / 2018 واملعنون�ة اىل 
الوح�دة التخميني�ة يف مرور 
واسط بأسم / غزوان عدنان 
خضري / فعى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اعان
اىل الرشي�ك ) ي�ارس س�امي 
نجف ( توجب عليك الحضور 
اىل مق�ر بلديه النجف لفرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 54451 /3 حي النداء 
خال ع�رشه اي�ام وبخافه 
دون  االج�راءات  س�تتم 

حضورك 
اس�م طالب االجازه حسنني 

سامي حميد
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/   ١١٤(اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                   

   االنبارمحافظة /  تأهيل مغذي كهرباء المعسكر: اسم المناقصة              
/ ٢٠١٩/ ١١٤(قم  األولى عن المناقصة العامة ريسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة 

والدعوة عامة لمقدمي  ٢٠١٩عام  االنبارضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ) استثماري
وبمدة  دينار) ١،٣٥٦،١٧٣،٠٠٠(العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 :يوم) ١٥٠(تنفيذ 
( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص   -١

مسجل الشركات / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  )خامسة (والدرجة  )كهرباء 
 .في العراق لشراء وثائق المناقصة

صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٩/٢٠١٩/  ٢٥الموافق   ) االربعاء(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٣

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير ثالثمائة ) ٣٠٠،٠٠٠( مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره بإمكان  -٤
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالصحف المحلية ولغاية نهاية 
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٥

 (لظهر يوم الثانية بعد ا) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ٢٠١٩/  ١٠ /  ٣ الموافق) الخميس

سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 
 .بدوام رسمي

وق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندسيتم  -٦
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا

 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(لعطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة كل ا -٧

ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 . العراقي

 –شارع الوزراء –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /ر المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابيةصندوق إعادة اعما/عنوان مقر الدائرة -٨
 .}١١دار رقم

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩
 :الوثائق التاليةعلى مقدمي العطاء تقديم -: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

اعمار المناطق المتضررة من  قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة/ كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج         
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح      
 .الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية -ه      
بطاقة ) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) هادة الجنسية العراقيةش+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و      

 .السكن
 رئيس الصندوق                                                                             

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )84(  التاريخ 2019/8/28 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائده ملكيتها 
اىل مديرية بلدية  محام العليل وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة 
املزايدة العلنية  فعلى الراغبين باالجيار مراجعة مديرية بلدية محام العليل  وخالل 
مدة )15(  يوم تبدأ من اليوم التايل لنشير االعالن  بالصحف مستصحبن معهم 
التامينات القانونية على ان ال تقل عن  )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة 
يف الييوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترسيو عليه املزايدة 
اجور نشير االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسيديد باقي بدل االجيار 
والرسيوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار 
االحالة وخبالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حساب 
النياكل وحتمله فرق البدلن وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل 
مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر 

مديرية بلدية محام العليل
مالحظة  / مدة االجيار سنة واحدة فقط  

1/ الدكاكن املرقمة من )1( اىل  )22( ما عدا ) 11( السوق العصري اجلديد
2 / بناية كازينو التعاون ودكان )1( و )2( من الكازينو

3 / كشك )3( مقابل محام الرجال
4 / كازينو التعاون 

5 / كابينة )5( قرب املستوصف القديم 
6 / خمزن )3( سوق العصري القديم 

7 / الدكاكن املرقمة  )18 و 19 و20 و 12 و22 و 25 و26(  وخمزن رقم 
)1( و )2( اسواق الشفاء 
8 / بناية مصر للمتقاعدين 

9 / منتزه )ب(
10 / بناية محام املياه املعدنية

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

)رشكة عامة( 
هيأة قسم العقود واملشرتيات / شعبة العقود اخلارجية 

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن تمديد اعادة اعالن املناقصة التالية :

فعصىل الراغبني باالشصراك باملناقصصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشصعيبة / محافظة البصرة للحصول عىل رشوط 
املناقصصة وحسصب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابل للرد علما بان تاريخ الغلق السصاعة الثانية عصرش ظهرا ليوم 2019/9/30 ويف حالة 
مصادفصة يصوم الغلق عطلة رسصمية يسصتمر االعالن  اىل ما بعصد العطلة ويعترب اليوم الذي يصي العطلة اخر يوم لغلصق املناقصة وفقا 

للرشوط املدرجة ادناه :
1 ص تقديم كافة مستمسكات الرشكة )شهادة تأسيس / عقد تأسيس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأسييس واالعمال املماثلة 
والكفاءة املالية للرشكة ( مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي من املستمسصكات املذكورة سصوف 

يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 ص  شصمول العمصال العراقيصني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقصدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعصد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
3 ص  تحديصد مصدة نفاذيصة العطاء بفصرة ال تقل عن )120( يوما من تاريصخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجصاري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4 ص تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سصفتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االشصارة فيها اىل رقم واسصم املناقصة 
عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي 

وبمبلغ قدره )180.000$( مائة وثمانون الف دوالر امريكي فقط
5 ص مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

www.SRC.GOV.IQ  6 ص لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
contracts@src.gov.iq : 7 ص لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل

8 ص يكون مكان ايداع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياسصية  لدى لجنة فتح العطاءات الخارجية  يف مقر الرشكة وبظروف 
مغلقة ومختومة

9 ص متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ ص القدرة املالية : القدرة املالية عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية االتية : 

1 ص الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد
2 ص  معدل ايراد سنوي يعادل )6.600.000( $ ستة مليون وستمائة الف دوالر امريكي للسنوات الخمس االخرية 

3 ص  سيولة نقدية تعادل )3000,000 ( ثالثة ماليني دوالر امريكي 
ب  صالخربة والقدرة الفنية 

عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا  بانه لديه اعمال مماثلة كما مذكور يف الوثيقة  
10  صيجب التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

11  صيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : 1141 / ش / 2019 

التاريخ : 15 / 9 / 2019 
اعالن 

املدعية : اطياف شاكر محمود 
املدعى عليه : بشار قاسم محمد 

اقامت املدعيصة الدعوى الرشعيصة املرقمة 
الدعصوى  / 2019 موضصوع  1141 / ش 
تفريصق للهجصر بتاريصخ 25 / 8 / 2019 
وعند ارسصال ورقصة التبليغ لغصرض تبليغ 
املدعصى عليه بموعصد املرافعصة املصادف 9 
/ 9 / 2019 اعيصدت الينصا ورقصة التبليصغ 
حسب كتاب مركز رشطة الخالص بالعدد 
15802 يف 29 / 8 / 2019 ومرفقصة ورقة 
تبليغ مرشوحا عليها من قبل املبلغ عباس 
محمصد حمصه واملتضمن ارتحالصك اىل جهة 
مجهولصة وملجهوليصة محل اقامتصك تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة 
املصادف 23 / 9 / 2019 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسصال من 
ينصوب عنك قانونا يف موعصد املرافعة اعاله 
سصتجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

رحيم ساهي عبد 
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 
العدد : 514 / ش / 2019 
التاريخ : 16 / 9 / 2019 

اعالن 
املدعية : اقبال يعقوب عذاب 

املدعى عليه : حسني محسن عي 
اقامصت املدعيصة ) اقبصال يعقصوب عذاب ( 
الدعصوى املرقمة 514 / ش / 2019 والتي 
تطلصب فيها الحكصم بالتفريصق وملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار مختار العطريه 
الحصد  منطقصة  اىل  التابعصة   / الرشقيصة 
والخطابيصه يف النعمانية واملصدق من قبل 
قائممقاميصة قضصاء النعمانية لصذا قررت 
هذه املحكمة تبليغك بالنرش يف صحيفتني 
محليتني رسميتني بموعد املرافعة املصادف 
22 / 9 / 2019 ويف حالة عدم حضورك او 
ارسصال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة غيابيا بحقك وفق االصول .
القايض 

فرقد يوسف طاهر 
يف  الشصخصية  االحصوال  محكمصة  قصايض 

النعمانية 
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

اعالن
اىل الرشيكه ) هبيه عبود سصلطان ( توجب 
عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض 
اصدار اجصازه بناء للعقصار املرقم 50162 
/3 حي النداء خالل عصرشه ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه ليث عبد املهدي صادق
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

اعالن
اىل الرشيك ) حسن محمد ابراهيم ( اقتىض 
حضصورك اىل صنصدوق االسصكان العراقصي 
فرع النجصف شصارع الغدير وذلصك لتثبيت 
اقصرارك باملوافقصه عىل قيام رشيك السصيد 
)نصري جليل عبد كنرب( بالبناء عىل حصته 
املرقمصه 3/44962  القطعصه  املشصاعه يف 
حي امليالد لغرض تسصليفه قرض االسكان 
وخصالل مصده اقصاهصا عرشه ايصام داخل 
العراق وشهر خارج العراق وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة جلوالء 
العدد : 169 / ب / 2019 
التاريخ : 15 / 9 / 2019 

اىل / املدعى عليهم 1 – رعد رشصيد فياض 2 – محمد 
رشصيد فياض 3 – انعام رشيد فياض 4 – الهام رشيد 

فياض 5 – انتصار رشيد فياض .
م / اعالن 

اقامت املدعية ) ايه هشام رشيد ( امام هذه املحكمة 
الدعوى املرقمة 169 / ب / 2019 ضدكم والتي تطلب 
فيها ازالة شصيوع العقار املرقم 225 / 205 م8 وادي 
العوسج وملجهولية محل اقامتكم حسب رشح القائم 
بالتبليغ ) ثائر سعيد لطيف ( املؤرخ يف 4 / 7 / 2019 
واشصعار مختار املنطقة / حي الشهداء قطاع / 4 يف 
ناحية جلوالء املدعو ) عباس مجيد جاسم ( الواردين 
الينا برفقة كتاب مركصز رشطة جلوالء بالعدد 4988 
يف 7 / 7 / 2019 عليصه وملصا ذكر اعاله واسصتنادا اىل 
احصكام املادة ) 21 / 1 ( مصن قانون املرافعات املدنية 
رقم 83 لسصنة 1969 املعدل تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتصني يوميتصني بموعد املرافعصة يف صباح يوم 24 
/ 9 / 2019 ويف حالصة عدم حضوركم او ارسصال من 
ينوب عنكم قانونا باملوعد املقرر اعاله سصوف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

محمد عبد الله سعيد 

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة جلوالء 

العدد : 170 / ب / 2019 
التاريخ : 15 / 9 / 2019 

اىل / املدعى عليهم 1 – رعد رشصيد فياض 2 – محمد 
رشصيد فياض 3 – انعام رشيد فياض 4 – الهام رشيد 

فياض 5 – انتصار رشيد فياض .
م / اعالن 

اقامت املدعية ) ايه هشام رشيد ( امام هذه املحكمة 
الدعوى املرقمة 170 / ب / 2019 ضدكم والتي تطلب 
فيها ازالة شصيوع العقار املرقم 225 / 202 م8 وادي 
العوسج وملجهولية محل اقامتكم حسب رشح القائم 
بالتبليغ ) ثائر سعيد لطيف ( املؤرخ يف 4 / 7 / 2019 
واشصعار مختار املنطقة / حي الشهداء قطاع / 4 يف 
ناحية جلوالء املدعو ) عباس مجيد جاسم ( الواردين 
الينا برفقة كتاب مركصز رشطة جلوالء بالعدد 4987 
يف 7 / 7 / 2019 عليصه وملصا ذكر اعاله واسصتنادا اىل 
احصكام املادة ) 21 / 1 ( مصن قانون املرافعات املدنية 
رقم 83 لسصنة 1969 املعدل تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتصني يوميتصني بموعد املرافعصة يف صباح يوم 24 
/ 9 / 2019 ويف حالصة عدم حضوركم او ارسصال من 
ينوب عنكم قانونا باملوعد املقرر اعاله سصوف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

محمد عبد الله سعيد 

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ بعقوبة 

رقم االضبارة : 1135 / 2019 
التاريخ : 16 / 9 / 2019 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة العقار تسلسل 5 / 1211 
م 8 كنعصان الواقصع يف كنعان الحي العسصكري العائد 
للمدين غسصان رضصا مصطفى املحجصوز لقاء طلب 
الدائصن بديعة محمصود دارا البالصغ اربعة عرش مليون 
وخمسصمائة الف دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هصذه املديرية خالل مصدة ثالثني يوما تبصدا من اليوم 
التصايل للنرش مسصتصحبا معصه التامينصات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 

وفاء جليل ادهم 
املواصفات :

1 – موقعصه ورقمصه : ناحيصة كنعصان 5 / 1211 م 8 
كنعان .

2 – جنسه ونوعه : قطعة ارض .
3 – حصدوده واوصافه : دياىل / ناحية كنعان – الحي 

العسكري .
4 – مشتمالته : اليوجد .
5 – مساحته : 297 م2 .

6 – درجة العمران : اليوجد .
7 – الشاغل : اليوجد .

8 – القيمصة املقصدرة : تقصدر قيمصة العقصار اعصاله 
التقديريصة مقصداره 000 / 000 / 16 مليصون سصتة 

عرش مليون دينار .

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة

مديرية حماية املنشات والشخصيات يف بغداد
مديرية حماية الشخصيات 

قسم حماية شخصيات النجف االرشف
ر.م.ت

العدد / 3569
التاريخ / 2019/8/22

اىل / كافصة اقسصام مديرية رشطصة محافظة النجف 
االرشف

امر قبض وتحري
كتصاب مديريصة حمايصة الشصخصيات / د ق املرقصم 
املجلصس  اصصدر  ومرفقصه   2019/8/19 يف   28274
التحقيقصي امر القبض والتحصري بحق املتهم الهارب 
املفصوض ) صباح عبصاس فارس عصكل العبديل( وفق 
احصكام املادة )5( من )ق.ع.د( رقم 14 لسصنة 2008 
وبداللصة املصادة )65( من قانصون اصصول املحاكمات 
الجزائية رقم 17 لسنة 2008 يسكن محافظة النجف 
االرشف ص شصارع املدينة ص قرب مركصز رشطة الغري 
اسصم املختار ) فخري ابراهيم خليل ابو شبع( يرجى 
تعميم امر القبض عىل كافة اقسام مديريتكم وتنفيذ 
امر القبض والتحري من قبل املركز املختص وارساله 
مخفورا الينا حني القبض عليه وتزويدنا باشعار من 
قبل مختار املنطقة يف حالة تعذر القبض عليه ونرفق 
طيا مذكر القبض والتحري بحقه ليتسصنى لنا انجاز 

املجلس التحقيقي للتفضل باالطالع واعالمنا 
املرفقات : 

1 ص مذكرة قبض وتحري 
املقدم

مهدي احمد وهابب
رئيس املجلس التحقيقي

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد : 498/ب/2018
التاريخ : 2019/9/5

اعالن مزايدة 
تبيصع هصذه املحكمة باملزايصدة العلنية العقصار املرقم 
638/1 مقاطعصة 3 الحصوة فعصىل الراغبني بالرشاء 
الحضصور اىل هصذه املحكمة خصالل مدة ثالثصون يوم 
مصن اليصوم التصايل لنرش االعصالن مسصتصحبني معهم 
التامينصات القانونية البالغصة 10% من القيمة املقدرة 

ويتحمل املشري اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

العقصار عبارة عصن دار مفرزة اىل داريصن بصورة غري 
رسصمية وبمسصاحة 594 مصر مربصع ويقصع يف حي 
الجمهصوري عىل الشصارع العصام الرابط بصني نجف ص 
مناذرة الدار االوىل مكونة من ثالث غرف نوم ومطبخ 
وحمصام ومرافصق صحيصة وان درجصة عمرانصه دون 
املتوسصط اما الصدار الثانيصة فتتكون مصن ثالث غرف  
واسصتقبال وصالة ومطبخ ومجموعة صحية ودرجة 
عمرانها الدارين مشغولة من قبل الرشكاء قيمة قيمة 
مشصيدات الدار االوىل )22,500,000( اثنان وعرشون 
مليون وخمسصمائة الصف دينار قيمة مشصيدات الدار 
الثانية )21,100,000( واحد وعرشون مليون  ومائة 
الف دينار مجموعة قيمة املشصيدات ) 43,600,000( 
ثالثون واربعون مليون وسصتمائة الصف دينار وقيمة 
االرض ) 356,400,000( ثالثمائة وسصتة وخمسون 
مليون واربعمائة الف دينار والقيمة التقديرية للعقار 

) 400,000,000( اربعمائة مليون دينار 

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 310/ب2019/3
التاريخ : 2019/9/15

اعالن
اىل املدعى عليه )عبد مسلم كريم جاسم ( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 310/ب2019/3 
يف 2019/8/8 واملتضمصن الحكصم بصص )ابطصال قيصد 
العقصار املرقصم 62133/3 م4 جزيصرة النجصف حصي 
امليالد املسصجل بأسصم املدعى عليه عبد مسصلم كريم 
جاسصم بالعدد 229/ك2003/2 مجلصد 976 واالبقاء 
عىل قيد العقار بالعدد 297 نيسصان 1994 مجلد 713 
املسصجل بأسصم مديرية بلدية  النجف ثابصت الحكم( 
ولثبصوت مجهولية محصل اقامتك حسصب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي الريموك 1 عباس يحيى 
الكرعصاوي لذا تقصرر تبليغصك اعالنا بالقصرار املذكور 
بصحيفتصني محليتصني يوميتني ولك حصق الطعن عىل 
القرار املذكور خصالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكسصه سيكتسصب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

العدد : خ25098/1/126/6
التاريخ 2019/9/16

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
404/2017 / E 

للمرة الثالثة

 CRYOGENIC NITROGEN PLANT
450Nm3/hr

 
المبلغ التخميني للمناقصة )9,000,000( $ فقط  تسعة مليون 

دوالر امريكي 

 300.000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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حممد حياوي: العراق كيان غامض يقوم عىل بحر من النفط والتاريخ والطغيان واحلكايا

توين موريسون.. نغمة نافرة وبال هناية

          حاوره: عارف حمزة

ول�د الروائي والق�اص العراقي املقي�م يف هولندا 
محمد حّي�اوي يف مدينة النارصية جنوب العراق 
يف ربي�ع ع�ام 1965، وتخرج يف معه�د اإلدارة يف 
ع�ام 1984، وعمل يف مج�ال الصحافة الثقافية 
كمح�رر يف القس�م الثقايف لجري�دة الجمهورية، 
ت�ه »الكائن  ث�م س�كرترياً للتحري�ر. ف�ازت ِقصَّ
ة القص�رية لعام 1982.  الغريب« بجائ�زة الِقصَّ
امل�اء« )1983(  األوىل »ثغ�ور  ون�رت روايت�ه 
دار الش�ؤون الثقافي�ة ببغداد، ثم ف�ازت روايته 
»فاطم�ة الخ�راء« كأفض�ل رواي�ة عراقية يف 
الع�ام 1985، وُمنعت من النر إلدانتها الحرب. 
»غرف�ة  األوىل  القصصي�ة  مجموعت�ه  ُن�رت 
ُمض�اءة لفاطم�ة« يف الع�ام 1986 يف دار آف�اق 
عربي�ة ببغداد. وف�ازت روايته »ط�واف ُمتَِّصل« 
بجائزة الرواية العراقية، ونرتها عام 1988 دار 
الش�ؤون الثقافية ببغداد. ثّم صدرت له سلسلة 
ألف ليل�ة وليلة لألطفال يف الع�ام 1990 عن دار 

أور للنر والتوزيع يف بغداد.
غ�ادر الع�راق يف الع�ام 1992، وأق�ام يف األردن 

)1992- 1995(، وعمل يف املجال الصحايف.
ُترجم�ت مجموعت�ه القصصية »غرف�ة ُمضاءة 
لفاطم�ة«a Lightened Room for Fatimah إىل 

اإلنكليزية يف العام 1996 ونرت يف إسبانيا.
غ�ادر األردن إىل هولندا كالجئ س�يايس يف العام 
1996، ودرس اللغ�ة الهولندي�ة، ث�م التصمي�م 
الع�ايل  الدبل�وم  ون�ال  والغرافي�ك،  الطباع�ي 

واملاجستري يف البنية املعمارّية للحرف الالتيني.
 Dank« صدرت له مجموعته »شكراً يا أّيها الفيل
je wel Olifant لألطفال باللغة الهولندية يف العام 

2010 عن دار نر  Sillat يف أمسرتدام.
صدرت روايتاه الثالثة »خان الّشابندر« )2015(، 
والرابعة »بيت السودان« )2017( عن دار اآلداب 

يف بريوت.
ص�درت مجموعت�ه القصصي�ة »طائ�ر يش�به 
الّسمكة«، وروايته الخامسة »سرية الفراشة« يف 

العام 2018 عن دار شهريار يف البرصة.
جري�دة  يف  للس�ينما  ومح�رراً  مصمم�اً  عم�ل 
Noordholland Dagblad الهولندي�ة م�ن العام 
لج�ان  يف  2000 حت�ى 2010. واخت�ري عض�واً 
التحكيم يف مهرجان الفيلم اإليراني يف أمسرتدام، 
ومهرج�ان الفيلم العربي يف روت�ردام، كما رأس 
تحرير مجلة »س�ينما عاملية« الصادرة باللغتني 
الهولندية والعربية حتَّى العام 2010. وهو عضو 
اتح�اد الكّت�اب الهولنديني، ويعمل أس�تاذاً ملاّدة 
الغرافي�ك والصحاف�ة الجدي�دة يف معهد غرافيك 

ليزي�وم أمس�رتدام من�ذ الع�ام 2010، ومدّرب�اً 
للتصميم والصحافة الجدي�دة »الكروس ميديا« 

يف األكاديمية األملانية للتطوير اإلعالمي.
هنا حوار معه:

- يف روايت�ك األخ�رية »س�رية الفراش�ة«، غ�اب 
العراق، وحرت س�ورّية وتركّي�ا وهولندا... ما 
الذي دفعَك لدخول هذه التجربة التي كتب عنها 

كّتاب سورّيون، وغري سورينّي، كثر؟
++ تختلف روايتي األخرية »س�رية الفراشة« عن 
نمط رواياتي األخ�رى لجهة موضوعتها البعيدة 
عن الع�راق، فق�د كتبتها تحت ضغوط�ات عّدة 
يف الواق�ع، من تلك الضغوط�ات حدثان تركا أثراً 
عميق�اً يف وجدان�ي؛ األّول يتعلق بذك�رى بعيدة 
لصديقة حميمة كانت تصنع الرس�وم املتحركة 
وتسكن مدينة حلب قبل دمارها. والثانية زيارة 
عم�ل، أو مغامرة صحافية م�ع طاقم تلفزيون 
هولن�دي مك�ون من مص�ور ومهن�دس صوت 
ومراس�لة، قمن�ا خاللها بزيارة حل�ب املدّمرة يف 
العام 2014، حيث أقمنا يف شقة مهجورة يف حي 
صالح الدين، وكان فيها بيانو محطم ومجموعة 
م�ن اللوح�ات والتخطيط�ات الفني�ة وجدناها 
تحت الركام يف الش�قة التي حورصنا فيها ثالثة 
أي�ام. وكانت الش�قق األخ�رى حولن�ا مهجورة 
بالكام�ل. ويف الليل، عندما كن�ُت أخرج للتدخني 
يف الرف�ة م�ع س�ارة � املراس�لة التلفزيونية � 
كن�ت أملح بع�ض الس�تائر املهوّمة م�ن النوافذ 
املحّطم�ة كم�ا لو كان�ت أش�باحاً تل�وح لنا أو 
تس�تغيث بنا لننقذها. ولس�بب أو آلخر، تخّيلت 

ب�أن تلك الش�قة هي ش�قة صديقتي الس�ورية 
صانع�ة الرس�وم املتحرك�ة التي طامل�ا حدثتني 
عنها، فتفاعلت املش�اهد يف مخيلتي وبدأت أدّون 
التخطيطات األولّية لروايتي الخيالّية، لكن ش�به 
الواقعّية أيضاً؛ ألّن شخصيات »ندى« و«نعيمة« 
و«نارسس« و«س�ارة« هي شخصيات حقيقية 
تعرفت إليه�ن يف مراحل مختلف�ة من حياتي يف 

املنفى.
نعم لق�د كت�ب الكثري م�ن األصدق�اء الروائيني 
الس�وريني عن حلب وغريها من املدن الس�ورية 
املس�بية وأجادوا يف ذلك بالتأكي�د، لكّنني أحببت 
ان أس�بغ طابعاً سحرياً عىل املدينة التي لم أرها 
يف عز عنفوانها، بل يف غمرة خرابها ووحش�تها، 
وعىل الرغم من ذلك عشقتها، حّتى جررت »ندى« 
الحلبي�ة منها إىل تركيا واليونان وأملانيا وهولندا، 
لكن عّز عيّل يف املحصلة تجريد املدينة من مالكها 
الوجداني، فأعدتها إىل حلب من جديد عىل محّفة 
الحل�م، محّطم�ة تماماً لك�ن ليس�ت مهزومة، 
بانتظار األمل الذي س�يهبط من غابات الزيتون 

بعد ان غادرتها العذارى صعوداً إىل السماء.
- املرأة أو النس�اء دائما الش�خصية األساسية يف 
روايات�ك، وتقريب�ا يف جميع قصص�ك القصرية. 
هناك رجال بالطبع ولكنهم يعيشون خالل أو يف 

سرية تلك النسوة. كيف ترح لنا ذلك؟
++ عامل�ي الروائي كلّه يتمحور حول املرأة، ألّنها 
كائن أكثر إنسانية من الرجل وأكثر قوة منه عىل 
الرغ�م من هشاش�تها الخارجية. لقد نش�أُت يف 
عالم تملؤه النساء، أكثر من سبع خاالت وسبع 

عّم�ات، وكل واحدة منهن هي عال�م قائم بذاته 
أغ�رق مخّيلت�ي الطفلة بآالف الص�ور والحكايا 
التي ما زلت أنهل منها كلما تصّحرت مخيلتي يف 
املنفى. أذكر أنني قلت يف روايتي »بيت السودان« 
عبارة »طاملا ش�كلتني النس�اء« وكن�ت صادقاً 
فيه�ا؛ إذ لعب�ت النس�اء دوراً عميق�اً يف حياتي، 
بدءاً من فاطمة الطفولة والسطوح مروراً بأّمي 
وخاالتي وعّماتي وأس�تاذاتي وانتهاًء بنارشاتي 
وه�ن لحس�ن الح�ظ كلّهّن م�ن النس�اء الالتي 
أجلّه�ّن وأثق بذائقتهّن وقدراته�ّن. ويف املحصلة 
تبقى النساء املحرك الحقيقي للحياة وتفاعالتها 
وتناقضاته�ا، وم�ا نحن، معر الرجال، س�وى 
أجرام صغرية ن�دور يف أفالكه�ّن، ننجذب إليهن 
أحياناً فنخ�رج من مداراتنا ونس�قط يف لّجتهن 
ونحرتق، أو نتش�تت عنه�ن فنخرج عن مداراتنا 
هائم�ني يف الف�راغ، ويف الحالت�ني ال نس�ّبب لهّن 
سوى أذى التحطم أو لوعة الفراق، لكّنهن يبقني 
مخلصات لوظيفتهن األس�طورّية، وهي إس�ناد 

الكون والحيلولة دون انهياره.
- يف الوقت الذي تبدو تلك النسوة قويات وصاحبات 
س�لطة، فإنهن من جهة أخرى سجينات سلطة 
ذكورّي�ة مختلف�ة، ويواجه�ن مصائر قاس�ية. 
ويصبحن، م�ن خالل رسدك وأس�لوبك، قريبات 
من الواقع املعاش، وكأّنه�ا قصص حقيقّية، أو 

مجلوبة من السرية الشخصّية لك.

++ كم�ا قل�ت يف جوابي الس�ابق، طاملا ألهمتني 
النس�اء وتأث�رت بعواملهّن الغامض�ة واآلرسة يف 
الحقيق�ة، فاملرأة من وجهة نظري الكائن األكثر 
رّقة وهشاشة يف هذا العالم، وهي يف الوقت نفسه 
عال�م م�ن األرسار والعواطف والكن�وز املخبوءة 
الت�ي ال تكش�ف عن نفس�ها إاّل يف ح�االت نادرة 
ج�ّداً، واملرأة املس�تلبة أو املقهورة أو املقموعة ال 
تفقد إنسانيتها بسهولة عىل العكس من الرجل، 
وهي عىل الرغ�م من رّقتها وهشاش�تها، تمتلك 
قّوة غامضة أكثر من الرجل بكثري. حّتى تلك التي 
تنح�رف، بطريقة أو بأخرى، أو يجربها املجتمع 
عىل ممارس�ة الرذيلة، نجدها تنزع إلنس�انيتها 
بطريق�ة فطرّي�ة، وتغ�دق عواطفه�ا حّتى عىل 
الحج�ر، إن ل�م تج�د م�ن تغدقها علي�ه. وطاملا 
ارتبط�ت االنوث�ة باألموم�ة وبالت�ايل بالرحمة. 
فامل�رأة محور عميل كله، بها أبتدئ وإليها أنتهي 
وبواس�طة غموضه�ا الع�ي عىل الفه�م أبني 
عواملي. نعم بطالتي يف الروايات كائنات خيالية، 
لكن نتيجة لرس�وخهّن يف مخيلت�ي خرجن كما 
ل�و كّن حقيقيات م�ن الواقع، وال ب�ّد من وجود 
شظية أو ملحة واقعية يف جوهر تلك الشخصيات 
ك�ي نبني علي�ه الهيكل الخيايل كل�ه. من وجهة 
نظري األمر يش�به إىل حد ما خل�ق اللؤلؤة، حني 
تدخل الهالم حّب�ة رمل متناهية يف الصغر، فتبدأ 
امل�اّدة الثمين�ة بتغليفه�ا تدريجي�اً حّتى تصبح 

لؤلؤة آرسة.
- ُتق�ّدم العراق كبلد ما زال يعيش تلك »الواقعّية 
السحرّية«، والقصص التي تتوالد لكي ُتذّكر بأن 
املكان م�ا زال مكان »ألف ليل�ة وليلة«، رغم كل 

الخراب الذي يتواصل فيه.
++ العراق كيان غامض يقوم عىل بحر من النفط 
والتاريخ والطغي�ان والحكايا، وعىل مّر العصور 
كان مح�ور الخيال واألحالم والنبوءات واألنبياء. 
احفْر يف أّي ش�رب منه ستجد رفات نبي أو ويل أو 
مجنون بالحب أو مس�كون بال�رؤى أو طاغية. 
اتب�ع أّية امرأة عائدة من الس�وق وس�تقودك إىل 
بي�ت الصبايا، حي�ث يقيم حّمال بغ�داد غوايته. 
افتح أية نافذة خش�بية يف الشناش�يل وس�رتى 
العفاري�ت الطّيب�ة تتخاط�ف يف س�ماء املدين�ة 
يف  إىل معش�وقته  الب�رصي«  »الحس�ن  حامل�ة 
الش�ام. جال�س أّي مجن�ون وسريش�دك ألبواب 
رسية تفيض بك لفراديس ليلّية تنثر فيها النساء 
عطوره�ّن وش�عورهن ويجل�د فيه�ا العش�اق 
رباباتهم النائح�ة. وكلما أوغل الخراب يف العراق 
كلما اعتمل الخيال فيه. ووفق معادلة بس�يطة، 
فما لم تستطع نيله يف الواقع نله يف الخيال، وإذا 
كانت ثم�ة امرأة تقض مضجعك، أغمض عينيك 

واستحرها كي تشبعها حّباً. هذه هي فلسفة 
الوس�يط الحكائ�ي يف »أل�ف ليل�ة وليل�ة« التي 
اخرتعها القفراء ليقتّصوا بواسطتها من األغنياء 
والسالطني، وما زالت العجلة تدور دورتها مهما 
طال الزمان، س�وى أن الحرب جعلت من الناس 
هن�اك موتى أحياء، ال توجعهم القنابل وال يعني 

لهم املجد أو التاريخ شيئاً.
- تكت�ب روايات قصرية. وربما بس�بب التكثيف 
تصب�ح عىل ه�ذا النحو. ولك�ن الرواية نفس�ها 
فيها قصص كثرية تحتمل زيادة س�ماكتها. ملاذا 

تفّضلها هكذا؟
++ م�ا زلت أعتق�د أن عرصنا الح�ايل هو عرص 
رسي�ع اإليقاع ومتغري باس�تمرار، ول�م يعد ثمة 
مّتس�ع للرواي�ات الطويل�ة كم�ا كان األم�ر يف 
املايض، كم�ا أن التحديات أم�ام الرواية تعّقدت 
كثرياً وأصبح الق�ارئ املعارص بحاجة إىل جرعة 
خيالية رسيعة وصادمة ومؤذي�ة، إن لزم األمر، 
لتنتزع�ه من العالم اإلفرتايض ال�ذي أغرقته فيه 
التقنيات الجديدة. الروايات الطويلة قد تتس�بب 
بملل�ه وبالت�ايل قد يضط�ر لرتكها. ه�و بحاجة 
لرواية تمس�ك بتالبيبه وال تدع له مجاالً للهروب 
أو التقاط األنف�اس، ومثل هذه الرواية يجب أن 
تك�ون قصرية م�ن وجهة نظري ك�ي يقرأها يف 
جلس�ة واحدة أو اثنت�ني عىل أكث�ر تقدير. ربما 
يختل�ف مع�ي البع�ض يف وجه�ة النظ�ر هذه، 
لكنني مؤمن تماماً ب�أّن الرواية الجّيدة يجب أن 
تتوفر عىل مثل تلك ال�روط، كما أن الحكايا أو 
القصص املبثوثة داخل جس�د الرسد هي بمثابة 
أب�واب جانبي�ة إلثارة فض�ول الق�ارئ وتحفيز 
مخّيلته للميض قدماً يف عملية التخّيل واملشاركة 
الفاعل�ة يف إدامة س�حر الحكي. نعم لقد عّد أحد 
النق�اد روايتي »خان الّش�ابندر« فرش�ة روايات 
يف رواي�ة واحدة، وتمنى عيّل تفصيلها مس�تقبالً 
يف رواي�ات مس�تقلة، مثل حكاية هن�د وحكاية 
مج�ر وحكاي�ة ضويِّة وحكاية دكت�ور صالح يف 
بيت الس�ودان وغريها، لكنن�ي مؤمن بأن عاملي 
الروائي واح�د، وفضاءاته مفتوحة عىل بعضها، 
وال أس�تبعد أن تظه�ر تلك الش�خصيات ثانية يف 
رواي�ات جديدة، بتفصي�الت أكث�ر وأدّق وأعمق 
ربما، لكن تقديمها بتلك الطريقة التي ظهرت بها 
مكثفة ومضغوطة يف الروايات التي كتبتها كانت 
م�ن متطلبات ال�رسد، فأنا أكتب بش�كل عفوي 
م�ن دون تخطيط مس�بق أو إع�داد روتيني؛ ألن 
العمل الروائي عندي ه�و عمل مرتبط بالعفوية 
وطغيان اللحظة الراهن�ة، لحظة الكتابة أقصد، 
وأي تخطيط مس�بق أو قصدّية قد يجهض هذه 

العفوية ويبددها.

          سهام بوهالل 

الحديث عن توني موريس�ون )1931 - 2019( وأدبها ال يمكنه أن 
يتوّق�ف عند مقاالت النعي الرسيع التي تبعت رحيلها يف الس�ادس 
من الشهر آب. ف� موريسون التي كانت أّول كاتبة أمريكية أفريقية 
تحصل عىل جائزة نوبل ل�آداب )1993( عن مجمل رواياتها التي 
تناول�ت موضوعات الح�ب والعدالة ومعاناة الس�ود، عرفت كيف 

تفتح آفاقاً رحبة بأعمالها الروائية.
سواء برواياتها مثل »محبوبة« )1987( التي حصلت عىل »جائزة 
البوليتزر«، و«أش�ّد العيون زرقًة« )1970( التي تروي قّصة طفلٍة 
تحلم بأن تكون لديها عيَن�ان زرقاوان، أو أعمالها غري القصصية 
ك� »أصول اآلخرين«، أو مقابالتها وترصيحاتها املخالفة للس�ائد؛ 

عرفت موريسون كيف ترتك أثراً ال ُيمحى يف الكتابة والسياسة.
ع�ىل الصعيد الس�يايس الداخيل، كتبت موريس�ون مق�االً بمجلة 

»النيويوركر« يف الخامس من ترين األول/ أكتوبر 1998 عن بيل 
كلينتون وه�و رئيس ألمريكا منذ خمس س�نوات، والذي جمعتها 
ب�ه صداق�ة، ضاربة ع�رض الحائط بقضي�ة مونيكا لوينس�كي 
وُمدين�ًة نف�اق اإلع�الم األمريك�ي اتجاه ه�ذه القضي�ة، معتربًة 
كلينتون »أّوَل رئيس أمريكي أس�ود«، بس�بب »انحداره من أرُسة 
فق�رية من الطبقة العاملة، وألنه ترّبى مع أحد والديه فقط، يلعب 
الساكس�فون ويح�ب األكل الرديء )الفاس�تفود( مث�ل أي طفل 

أسود يف أركنساس«.
كم�ا س�اندت، يف ما بعد، ترش�يح باراك أوباما للرئاس�ة غري آبهة 
بأح�د، كم�ا أنها رأت بم�رارة اليوم الذي تراجعت في�ه أمريكا عن 
وعودها، أمريكا التي ما زالت تنظر إىل السود بأعني هيغلية، مليئة 
باالش�مئزاز، أم�ريكا التي انتخبت دونالد ترامب رئيس�اً، ذاك الذي 
لم تكن موريس�ون تنطق اس�مه بل فقط تنعته بالرقم 45 وتعّده 
خطراً عىل العالم. من أُفق مس�ريتها، وجذورها وتاريخ اس�تعباد 

أجدادها وكل م�ا حملت عىل أكتافها وأعطته لهذا العالم، رصحت 
تون�ي ملذيع فرن�ي وهي تصارع املرض يف نيس�ان/ أبريل 2018 
بشأن »الرقم 45« أنه »الشخص األكثر تخلّفاً واألقل دراية باألمور 
وه�ذا يشء مؤل�م بل خط�ري... إن�ه ال يعرف حتى كي�ف يضحك. 
يبتس�م ويعقد حاجبيه ولكن ال يعرف كي�ف يضحك، ألن الضحك 

يأتي من تجربة إنسانية عميقة وهو عاجز عن ذلك«.
يف اللقاء نفس�ه، قال�ت ضاحكًة إنَّ لديها طبيباً س�ّيئاً: »هو رجٌل 
رّشير يقول يل: إذا لم تفعيل كذا سوف تموتني. أعتقد أّنني سأفعل 
ما يري�د«. كانت أمنتيه�ا أْن تعيش حّتى ترى »الرق�م 45« يغادر 

الُحْكم.
تق�ول موريس�ون، يف لق�اء صح�ايف آخ�ر، إنه�ا لم تح�س بثقل 
العنرصي�ة الت�ي ُتقي الس�ود إال بعد مغادرتها مدين�ة لورين يف 
والية أوهايو، وإنها كانت تسمع عن العنرصية فقط من حكايات 
جديه�ا. وتضيف يف نفس اللقاء أنها لم تس�توح ش�خصّياتها من 

محيطه�ا، مربّرة ذل�ك بعدم رغبته�ا يف بناء حياتها عىل حس�اب 
حي�وات اآلخرين. وهي تجربة ش�خصية مكنتها م�ن الرجوع إىل 
تاريخ العبودية، وس�رب نظرة النساء السوداوات إىل غريهن ونشأة 

الفتاة السوداء.
كتبت توني موريس�ون من رحم قضية الس�ود يف أم�ريكا، ومنها 
نس�جت عاملها الروائي الخاص وكل نتاجها اآلخر كان يدور أيضاً 
بطريقة ذكية وس�احرة حول قضية اإلنس�ان األس�ود واإلنس�ان 
عموماً، والعالئق التي تربط البر أو اإلنس�انية، منذ أوىل رواياتها 
»أص�ول أو ج�ذور« التي تحكي قصة حياة ام�رأة من نفس الحّي 

الذي نشأت فيه هي نفسها.
اعتربت موريس�ون أن نضالها هو قلمها وعن طريقه تس�اهم يف 
قضاي�ا محارب�ة العنرصية. وكانت م�ن بني الكّت�اب الذين أدانوا 
ع�دوان »إرسائي�ل« املتك�ّرر، كم�ا يف البي�ان الذي وّقعت�ه يف آب/ 
أغس�طس عام 2006 مع 17 كاتباً آخر )م�ن بينهم: جون برجر، 

ونعوم تشومس�كي، وهارولد بينرت، وكارولني فروشيه، وإدواردو 
غاليانو، وجوس�يه س�اراماغو(، ض�د الجرائم الت�ي »إرسائيل«، 
وازدواجي�ة معاي�ري الغرب ال�ذي »يصمت عن قراب�ة عرة آالف 
معتَقل فلس�طيني يف سجون االحتالل ويثور ألرس جندّي إرسائييل 
واحد«. هذا املوقف وغريه لم ينس�ه اإلع�الم الصهيوني الحاقد يف 
ي�وم رحيلها، إذ حّول دفاعها األخالقي عن الش�عب الفلس�طيني 
»تهمة« لها. كثرياً ما ُش�ّبهت معالجتها للمكان بمعالجة جيمس 
جويس، وكان�ت ترّد عىل ذلك بالقول إّنها ُتح�اول خلق يشء رّبما 
وجد تعبرياً كامالً عنه يف املوس�يقى السوداء. تقول صاحبة رواية 
»جاز« )1992(: »الكتابة بالنسبة إيلَّ محاولٌة الحتواء ذلك اليشء؛ 
فموس�يقى الجاز ُتبقي املستمَع دائماً عىل الحاّفة، وال تصل به إىل 
نهاي�ة، حيث ال وج�ود فيها لنغمة مغلقة. نغمته�ا ممتّدة ونافرة 
وب�ال نهاية«، وتس�تمر يف فكرته�ا بالقول: »بم�ا أن الجاز لم يعد 

موسيقى سوداء خالصة فوجب ان يأخذ مكانه يشء آخر«.

العدد )1983( الثالثاء  17  آيلول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ رابعا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جرب( البالغة 25,000 
خمس�ة وعرون ال�ف دينار ترصف له من خزينة ادلولة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
 حكما غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من ق أ د  
رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة  71/ اوال 

وثانيا   من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/7/31
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت
العدد : 2270/ج/2019

التاريخ 2019/9/11
اعالن

اىل املته�م الهارب / مصطفى نعيم ظاهر عبد النعيمي /يس�كن كوت 
� حي الجهاد

بالنظ�ر اىل مجهولي�ة مح�ل اقامتك بالوق�ت الح�ارض ولكونك متهم 
بالقضي�ة املرقم�ة 2270/جن�ح/2019 وف�ق اح�كام امل�ادة )238( 
عقوب�ات فقد تق�رر تبليغك باالع�الن عن طري�ق صحيفتني محليتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2019/10/13 ويف حالة عدم 

الحضور سوف تجري املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة بدره

العدد / 105/ب/2019
التاريخ 2019/9/16 

اىل املدعى عليهم 
)رحمن جاسم يوسف ( )حمزة رستم كودز(

اقام املدعي )الس�يد وزير الداخلية اضاف�ة لوظيفته( الدعوى املرقمة 
اعاله والذي يروم فيه اس�تمالك مساحة 6 دونم من االرايض الزراعية 
الواقع�ة ع�ىل العقار املرق�م 1/16 مقاطع�ة 3 نهري وق�رياوي كونها 
مستغله من قبل القطعات العسكرية التابعة لوزارتهم )بناية القلعة( 
وملجهولية مح�ل اقامتكم عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغكم اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني للحضور امام ه�ذه املحكمة بتاريخ 
2019/9/30 الس�اعة التاس�عة صباح�ا لذا وعند ع�دم حضوركم او 
حض�ور من ينوب عنك�م قانونا س�تجري املرافعة غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

ياسني خضري الدريعي

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

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنح الكوت

العدد : 2166/جنح/2019
التاريخ 2019/9/9

اعالن
اىل املتهم الهارب / ستار حميدان مغراف عكروك

بالنظ�ر اىل مجهولي�ة مح�ل اقامتك بالوق�ت الح�ارض ولكونك متهم 
بالقضية املرقم�ة 2166/جنح/2019 وفق اح�كام املادة )1/456/أ 
( عقوب�ات فقد تقرر تبليغك باالعالن ع�ن طريق صحيفيتن محليتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2019/10/9 ويف حال�ة عدم 

حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم أل شغيدل

اعالن
اىل الري�ك / ع�الوي ع�وده محمد اقت�ىض حضورك اىل 
مديري�ة بلدية النجف االرشف وذل�ك االصدار اجازة البناء 
والخاص�ة بالعقار املرق�م 3/48200 حي النداء مناصفة 
م�ع املواط�ن محمد عالء عبد الرس�ول مجي�د وعند عدم 
حض�ورك للمديرية س�وف تصدر االجازة وفق�ا للقانون 

والضوابط الالزمة مع الشكر والتقدير
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد : 506/ب/2019

التاريخ 2019/7/21
اعالن بيع عقار باملزايدة

املدعي )الدائن( صادق جعفر عباس وجماعته
املدعى عليه / )املدين( حازم محمد زرزور وجماعته 

تنفي�ذا لق�رار الحكم الصادر م�ن هذه املحكم�ة بالعدد 
506/ب/2019 واملتضم�ن اعالن  املزايدة  الزاله ش�يوع 
العق�ار املرق�م )799/3 م38  الخاجي�ة( وتوزي�ع صايف 
الثمن بني الركاء كل حس�ب س�هامه فق�د تقرر  اعالن  
عن بيع�ه باملزايدة العلني�ة خالل )30( يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم التايل للن�ر يف صحيفتني محليت�ني فعىل الراغبني 
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة مس�تصحبني معه�م 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% من القيم�ة التقديرية 
للعقار بص�ك معنون اىل )محكمة بداءة الكوت( وس�وف 
تج�ري املزايدة يف اليوم االخري الس�اعة الثانية عر ظهرا 
واذا صادف اليوم االخري عطلة رس�مية فيعترب اليوم الذي 
يليه م�ن الدوام الرس�مي موع�دا للمزاي�دة ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة 
القايض

عمار حسن عبد عيل 
نائب رئيس محكمة استئناف واسط االتحادية

مواصفات العقار :
جنسه / بستان

املساحة / 11,20,88 دونم
الشاغل / باسم محمد زرزور وغفران فاضل

التقديري�ة / 3934,000,000 ثالث�ة ملي�ارات  القيم�ة 
وتسعمائة واربعة وثالثون مليون دينار

اعالن
اىل املتهم الغائب / )املالزم نارص حسني عيل ( 

املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان / محافظة البرصة  

بم�ا انك متهم وفق املادة /32/ من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 الختالسك املسدس الحكومي الذي بذمتك املرقم 

XO9684Z
 ن�وع برتا مع كافة ملحقات�ه ولم تقوم باعادة ما بذمتك 
لح�د االن  وملجهولية اقامتك اقت�ىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تحر امام محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل / 
املنطق�ة الخامس�ة البرصة خ�الل مدة ثالث�ون يوما من 
تاريخ نر هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية وتعليقه 
يف مح�ل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب ع�ن التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة

العدد / 1697/ب/2019
التاريخ 2019/9/15

اعالن
اىل / املدعى عليه / عدنان عذافه مزيد السعد

اق�ام املدعي املصفى القانوني للرك�ة العراقية للغازات 
الصناعي�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
1697/ب/2019 ض�دك وال�ذي تطل�ب في�ه مبلغ قدره 
)ملي�ون وخمس�مائة واثن�ان وثمانون الف وس�بعمائة 
وخمس�ون دوالر( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك عليه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافع�ة املوافق 2019/9/29 
وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض علوان بربوت البزوني
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احلنني إىل احلسني عليه السالم
          نوزاد حسن

مساء التاس�ع من محرم ش�دني ضوء الشموع 
الخاف�ت ال�ذي كانت توق�ده احدى الس�يدات يف 
خط�وط عىل طاولة صغ�رة، دعوني اب�دأ بهذه 
الصورة النني عاجز كليا عن الكتابة. فاملناس�بة 
عميقة املعنى اىل درجة ال استطيع تخيلها، لذا انا 
اتس�اءل دائما: كيف يمكن لكات�ب ان يكتب عن 
استش�هاد االمام الحسني عليه الس�ام، ما الذي 
س�أقوله بع�د كل ما قيل طيلة ه�ذه القرون؟ يف 

الواقع انا مج�رد من كل يشء يف هذه اللحظة اال 
م�ن يشء واحد هو الحنني اىل س�يد ش�باب اهل 
الجن�ة، واظ�ن ان منبع حنيني الق�وي اىل حفيد 
النبي صىل الله عليه وس�لم ياتي من اني اش�عر 
بعدم عدالة وفساد وضغط يومي نعيشه من دون 
ان ينقطع عن شحن عقولنا بملل قاتل. وعىل هذا 
االساس لن يكون لدى شخص مثيل يتعرض لكل 
هذا ان يتمنى شيئا افضل من محاولة االحساس 
بهذه املناسبة احساساً جديداً اسميه بحنني روح 
يتألم لروح عظيم واجه الظلم بمفرده وسحقه.

إذن س�يظل الحس�ني عليه الس�ام قوة نضالية 
حقيقية تلهم الجميع بان يكونوا موحدين )بفتح 
الحاء( امام الظلم والفس�اد ورسق�ة املال العام. 
هي مناس�بة ثوري�ة حقيقية علينا ان نس�تغلها 

ونتعلم منها افضل السبل ملواجهة الظلم.   
يش�به  الس�ام  علي�ه  الحس�ني  ان  م�رة  قل�ت 
هابيل،وه�ذا ح�ق. وان يزي�د بكل ظلمه يش�به 
قابي�ل. رج�ان يف مقابل رجل�ني. الحق يف رصاع 
مع الباطل. وهكذا سار وسيسر التاريخ. حشود 
ظامل�ة تقف لتتص�ارع مع قوى الح�ق يف معركة 

لن تتوق�ف. ويف النهاية ال يحقق الرش )اي قابيل 
ويزيد( اال الخيبة والخرسان وعار الجريمة.

لكن كيف يمكن ان نفهم الحس�ني عليه الس�ام 
يف هذه االيام؟ ما الذي س�يضيفه يوم عاش�وراء 
الحزين هذا لنا من ثروة اخاقية؟ اظنه س�يكون 
انتقاال حقيقيا يف حياتنا لو اننا تعاملنا مع قضية 

االمام الحسني تعاماً واضحاً، ولكن كيف؟ 
اوال ان نك�ره الباطل، وكل من يس�تغل الفقراء، 
وي�رسق مق�درات البل�د. الك�ره اقوى اس�لحة 

االنسان اذا نبع من قلبه ال من عقله.

وهنا علينا ان نتذكر كيف ان االمام الحسني كان 
يكره الظلم اىل درج�ة انه وقف متحديا اياه وان 
كان وحي�دا. وهنا علينا ان نتذك�ر االية الكريمة 
يف س�ورة االحزاب التي يقول الله تعاىل فيها: »ما 
جعل الله لرجل من قلبني يف جوفه« هذا يعني ان 
القلب يعرف كي�ف يكره ويبتعد عن دائرة الظلم 
والفساد. وال احد يشك يف ان االمام الحسني عليه 
الس�ام كان يفه�م جيدا معنى ه�ذه االية فهما 

عميقا نفتقر اليه هذه االيام.
اتذك�ر اني كن�ت حارضا يف معرض بغ�داد الدويل 

يف اح�دى دورات�ه الس�ابقة. وبع�د ان امت�أت 
القاعة الكبرة بالحارضين دخل احد املس�ؤولني 
فالتفت اغلب من كان جالسا لينظر اليه، واخرج 
الع�رشات موباياتهم لتصويره، وتابعته العيون 
بحس�د واضح وكأنهم يتمنون ان يكونوا مكانه. 
ماذا يعني هذا؟ يعني ان العقل ال يصرب امام أبهة 
املنص�ب، انه يريد طبق الحل�وى. ومع اننا ننتقد 
املس�ؤولني اال انن�ا ننبه�ر بحضوره�م، ونلتقط 
معهم الصور. اننا يف هذه الحالة نبتعد عن منهج 

االمام الشهيد.

مهاجرون.. أسئلة بال إجابات 
          جينفر روبن

عق�دت لجنتا الحقوق املدنية والحري�ات املدنية التابعتان للجنة 
القضائية يف مجلس النواب جلس�ة اس�تماع ي�وم االثنني املايض 
بش�أن قرار اإلدارة، ال�ذي تم الرتاجع عنه، ال�ذي يقيض برفض 
طلبات املهاجرين املرىض بشدة لتلقي عاج طبي ينقذ حياتهم يف 
الواليات املتحدة. والقرار كان غر إنساني للغاية ورد الفعل كان 
شديدا لدرجة دفعت اإلدارة إىل إلغائه من تلقاء نفسها. والجلسة 
الت�ي رأس�ها »جيمي راس�كني« النائب »الديمقراط�ي« حاولت 
معرفة معلومات أساس�ية عن القرار األصيل. والشخصان الذين 
أرس�لتهما وزارة األمن الداخيل لإلدالء بشهادتهما وهما تيموثي 
روبن، القائم بأعمال املدير التنفيذي املس�اعد لتطبيق العمليات 
وإلغائها و»دانيال ريناد«، املدير التنفيذي إلدارة العمليات امليدانية 
لم يقوال شيئا. لقد جاءا ليقوال ال يشء عىل اإلطاق حقا. واحتجا 
بأن القضية قيد النظر يف القضاء كي ال يجيبا عن األسئلة التالية 
وهي: من تقدم بالسياسة؟ ما مسوغ السياسة؟ هل جاءت من 
البيت األبيض؟ ما القس�م ال�ذي أصدر األمر التنفي�ذي يف وزارة 
األم�ن الداخيل؟ ه�ل هناك نص مكتوب للسياس�ة الرس�مية يف 
مكان ما؟ هل سيجيبون يف حينه عىل األسئلة املكتوبة؟ هل فكر 

شخص ما يف حساب الخسارة املحتملة يف األرواح؟
ومن الواض�ح أن »الجمهوريني« و»الديمقراطيني«عىل الس�واء 
س�اخطون. وه�ذا الن�وع من»املماطل�ة«، كما وصفته�ا »ايانا 
بريسليز« النائبة »الديمقراطية« بأنه ليس بغريب يف هذه اإلدارة. 
فق�د أصبحت القاعدة- وليس االس�تثناء- اآلن هو عدم االمتثال 
واالفتقار إىل االس�تعداد والتهور والامباالة التامة بتأثر األعمال 
عىل أش�خاص حقيقي�ني. ورد املوظفان ب�ربود أعصاب عىل أنه 
ل�م يكن لديهما فكرة عما جعله�م يفعلون ما فعلوه. لقد كانت 
إجابة مروعة وتقشعر لها األبدان. فلم يفكر الشخص الذي اتخذ 
القرار- س�واء كان كني جوتش�ينيل أو ستيفن ميلر- يف العواقب 
واألش�خاص الذين نف�ذوه لم يطعنوا يف الق�رار أو يعارضوه أو 

يش�ككوا فيه. إن ه�ذه بروقراطي�ة با رحمة ال تس�تطيع أن 
تنظ�ر إىل املهاجري�ن باعتبارهم برشا وال تفك�ر حتى يف احتمال 
م�ا يتعرضون له من عذاب بس�بب إخطار رفض اإلرجاء وما قد 

يكابدونه من خوف عىل حياتهم.
وخاطب »راس�كني« املس�ؤولني قائا إن أي طال�ب يعرف كيف 
يطرح األس�ئلة الخمس وهي: ما؟ وأي�ن؟ ومتى؟ وملاذا؟ ومن؟. 
لك�ن اإلدارة عج�زت عن اإلجابة عن أي من هذه األس�ئلة. وبعد 
جلسة االستماع رصح »راسكني« قائا »لقد هالني ما رأيت من 
أداء املسؤولني الحكوميني هؤالء الذين لم يتمكنوا من أن يخربوا 
الكونج�رس بيشء عن هوية صانع هذه السياس�ة والس�بب يف 

تبنيها وعن مصدرها وموعد تنفيذها«.
وهناك عدة نقاط تس�تحق الرتكيز عليه�ا. أوالً: حني تتوىل إدارة 
»ديمقراطية« مقاليد األمور، يجب أن تحقق مع املوظفني الذين 
ش�اركوا يف األنش�طة غر القانونية أو غر اإلنس�انية أو كاهما 
مع�ا، وتتخذ حيالهم اإلجراءات املائم�ة. ويجب عدم تعيينهم يف 

مناصب تتمتع بنفوذ بحال من األحوال.
ثاني�ا: أخاقي�ات ه�ذه اإلدارة، كم�ا تج�ىل يف الفش�ل الذري�ع 
ل��»اإلدارة الوطنية للمحيط�ات والغاف الج�وي«، تحولت من 
االلتزام باليمني الدستورية والسهر عىل مصالح الشعب إىل عدم 
طرح أس�ئلة وحماية الرئي�س. وهذه هي الطريق�ة التي تعمل 
به�ا أنظم�ة الحك�م يف العالم الثال�ث. فا أحد مس�ؤول عن أي 
يشء، واتباع الرسية يعصف بمحاوالت مس�اءلة الذين يصنعون 

وينفذون السياسات.
وأخرا، يتعني عىل اإلدارة التالية أن تلغي بعض السياس�ات التي 
طبق�ت عىل امتداد أفرع الحكومة االتحادية والتخلص من الذين 
فشلوا يف العمل باحرتافية ومسؤولية وإعادة غرس ثقافة يتعني 
فيه�ا عىل كل موظف حكومي أن يس�أل ع�ن مرشوعية كل أمر 
تنفيذي وعن م�دى تحقيقه املراد منه ومدى إنس�انيته. ومادام 
أن لدينا رئيس�ا ال يبايل بأي من هذه االعتبارات، فعروض الرعب 

املشابهة لتلك ستستمر.

»26« عامًا 
عىل اتفاق 

أوسلو
          شاكر فريد حسن

انق�ى 26 عام�اً عىل اتفاق اوس�لو 
املش�ؤوم، ال�ذي ت�م التوقي�ع علي�ه 
يف البي�ت االبي�ض الع�ام 1993، ب�ني 

الجانبني الفلسطيني واالرسائييل.
وق�د اثبت�ت االي�ام أن ه�ذا االتف�اق 
كان خطيئ�ة سياس�ية ك�ربى دف�ع 
الفلس�طينيون ثمنه�ا الكث�ر. فق�د 
كرس سيطرة االحتال، ومن تداعياته 
يف  الكوليون�ايل  االس�تيطان  توس�يع 
والحص�ار  الفلس�طينية،  االرايض 
ع�ىل غ�زة، ناهي�ك عن س�قوط آالف 
الجان�ب  م�ن  والجرح�ى  الضحاي�ا 
الفلس�طيني، واالعتقاالت التعس�فية 
واالغتي�االت الت�ي طال�ت العديد من 
القيادات الفلس�طينية، عدا االنقسام 
عىل الس�احة الفلسطينية، واالعرتاف 
االمريك�ي بالق�دس عاصم�ة أبدي�ة 

إلرسائيل.
والحقيق�ة أن املؤسس�ة االرسائيلي�ة 
هي التي قتلت اتفاق اوسلو، وعطلت 
الجانب�ني  ب�ني  العبثي�ة  املفاوض�ات 
الفلس�طيني واالرسائييل، وسدت كل 
املناف�ذ ل�كل احتم�االت الس�ام ب�ني 
الشعبني. وما اراده الفلسطينيون من 
توقيع اتفاق اوس�لو ل�م يتحقق منه 
ش�يئاً، وبدالً م�ن أن تصبح الس�لطة 
نح�و  للعب�ور  ج�رساً  الفلس�طينية 
تحقيق املرشوع الوطني الفلسطيني، 

أصبحت مقربة له.
ولعل االستنتاج االكرب من اتفاق اوسلو 
ه�و التعل�م م�ن أخطائه وس�لبياته 
وتبعات�ه، وتعمي�ق الوح�دة الوطنية 
الفلس�طينية، ملواجهة التحديات التي 
يف  الفلس�طينية  بالقضي�ة  تعص�ف 
الوق�ت الراه�ن، ويف مقدمتها صفقة 
الق�رن االمريكية، والس�لطة الوطنية 
الفلسطينية مطالبة بنفض يديها من 

هذا االتفاق املشؤوم.

العدد )1983( الثالثاء  17  آيلول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مقامرة الربيكست

وفيات اليأس والتغري املناخي 

          ليونيل لوران

حيل�ة رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي بوري�س 
جونس�ون، املتمثل�ة يف التنم�ر ع�ىل االتحاد 
األوروبي ودفعه إىل اتفاق خروج أكثر سخاء، 
عرب التعهد بمغادرة الكتل�ة األوروبية يف 13 
أكتوبر، كانت دائماً حيلة احتماالت نجاحها 
قليل�ة. ذل�ك أن افتق�اره ألغلبي�ة واضح�ة 
يف الربمل�ان الربيطان�ي، وه�و يشء أس�ايس 
للمصادق�ة عىل أي اتفاق ح�ول الخروج، لم 
يمن�ح بروكس�ل أي حاف�ز لتغي�ر موقفها 
بخصوص خطوط التف�اوض الحمراء. كما 
أن تهديدات جونسون بشأن خروج من دون 
اتفاق، وبدالً من أن تزرع الخوف بني زعماء 
االتحاد األوروبي، لم تؤد إال إىل انقاب عدد من 
أعضاء الربملان املنتمني لحزبه عليه. وعوض 
أن يقول لربوكس�يل أن تذهب للجحيم، فإنه 

بات مرغماً اآلن عىل طلب تأجيل. 
وبالت�ايل، أخ�ذ الرتكي�ز ينتق�ل اآلن إىل كيف 
س�يكون رد فع�ل زعماء االتح�اد األوروبي، 
وخاصة الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون، 

عىل طلب تمديد – الذي س�يكون املرة الثالثة 
التي تؤجل فيه بريكست منذ مارس املايض. 
ماك�رون، وطيلة ف�وىض الربيكس�ت، لعب 
دور الرشطي الرشير يف مقابل دور الرشطي 
الطيب الذي لعبته أنجيا مركل، حيث ضغط 
يف اتجاه التمديد األكثر رصامة قدر اإلمكان، 
حرصاً عىل أال تتعرض رؤيته التحاد أوروبي 
أكث�ر اندماجاً وأكثر ق�وة للعرقلة واإلحباط 
من دولة عضو وضعت رجاً خارج االتحاد. 
وألن س�لوك جونس�ون غر املنضب�ط يثبت 
ص�واب تلك التحذي�رات، فإن ل�دى ماكرون 

أس�باباً أكثر ليقول »ال« هذه املرة. 
وبالفع�ل، ففرنس�ا، الت�ي عارض�ت تمديداً 
طوي�ًا لربيكس�ت يف أبري�ل امل�ايض، أخذت 
تبعث بإش�ارات من�ذ اآلن قبل قم�ة االتحاد 
األوروب�ي املق�ررة يف 15 أكتوب�ر. ويف ه�ذا 
الص�دد، ق�ال وزي�ر الخارجية »ج�ون إيف 
لودريان« خال نهاية األس�بوع إن بريطانيا 
برملانه�ا  رف�ض  حي�ث  م�أزق،  يف  عالق�ة 
املصادق�ة ع�ىل أي اتفاق حت�ى اآلن، ولكنه 
رفض أيضاً اقرتاَحاً بدياً. وقال: »بالنظر إىل 

الوضع الراهن، ف�إن موقفنا هو »ال«... إننا 
لن نق�وم به�ذا كل ثاثة أش�هر«. وقد يقلل 
املرء من ش�أن هذا باعتباره خطاب عجرفة 
آخر من الفرنس�يني، إال أن ماكرون سيلقى 
عىل األرجح تأييداً أكرب من نظرائه يف االتحاد 
األوروبي هذه املرة. فق�د عيل صرب الجميع 

إزاء جونسون. 
غ�ر أن ماكرون يعرف كي�ف يلعب مقامرة 
»بريكس�ت« أيضاً، ذلك أن الرئيس الفرنيس 
م�ن املس�تبعد أن يغلق الباب فج�أة يف وجه 
الربيطاني�ني تحدي�داً يف اللحظ�ة التي يبدو 
فيها جونس�ون عىل شفا السقوط. فالبلدان 
يتقاس�مان حدوداً، وتعاوناً عسكرياً، وأكثر 
م�ن 50 ملي�ار ي�ورو م�ن التج�ارة البينية 
الس�نوية. وب�دالً م�ن ذل�ك، م�ن األفض�ل 
اس�تخاص تنازالت مع تجن�ب مظهر إماء 
رشوط ع�ىل الناخبني الربيطاني�ني. والواقع 
أن خروج�اً م�ن دون اتف�اق ربم�ا م�ا زال 
يمّث�ل إمكاني�ة حقيقية مس�تقباً، غر أنه 
ال يشء يمكن كس�به م�ن وراء ذل�ك. بل إن 
االنقس�امات األوروبي�ة الداخلية م�ع أملانيا 

وآيرلندا ستشتد، ونربة ماكرون الدبلوماسية 
كوس�يط ب�ني الوالي�ات املتح�دة وبريطانيا 
وأوروب�ا س�تترضر، وجه�وده اإلصاحي�ة 
الخاصة قد تنحرف عن سكتها جراء تأثرات 

غر متوقعة. 
ولك�ن ما هي التنازالت الت�ي يمكن املطالبة 
به�ا؟ الواق�ع أن قائمة الخي�ارات املألوفة – 
انتخاب�ات، أو اس�تفتاء، أو محاول�ة أخرى 
للمصادقة عىل اتفاق – ستكون حارضة من 
دون ش�ك. ولكن االنتخابات ه�ي التي تبدو 
األرج�ح بالنظر إىل أن جونس�ون وخصومه 
يقول�ون إنهم يريدون انتخاب�ات. انتخابات 
ال يمكن التنبؤ بنتائجه�ا بكل تأكيد يف وقت 
انقس�م فيه ما كان ذات يوم سباقاً ثنائياً إىل 
س�باق رباعي. غر أنه س�يكون من الصعب 
ع�ىل االتح�اد األوروب�ي أن يرف�ض بش�كل 
مترسع خياراً يمك�ن أن يعيد ترتيب الربملان 
بما يكفي لتمرير اتفاق. ولهذا أخذ مسؤولو 
بروكسيل منذ اآلن يسترشفون سيناريوهي 
التمدي�د واالنتخاب�ات. ذل�ك أنه�م يعرفون 
أن ل�دى جونس�ون فرص�ة حقيقي�ة للفوز 

بأغلبي�ة، ع�رب لع�ب دور الرج�ل التنفي�ذي 
الق�وي الذي يتعرض للعرقلة من املؤسس�ة 
السياس�ية، وال سيما أن نحو 39 يف املئة من 
الناخب�ني الربيطانيني يؤي�دون خروجاً من 
دون اتفاق، وهؤالء قد ينظرون إىل جونسون 

عىل أنه أفضل وسيلة لتحقيقه. 
املفارقة التي يواجهها االتحاد األوروبي هو أن 
منح بريطانيا تمديداً يبدو منطقياً يف الوقت 
الراه�ن، ولكن�ه يمكن أن ترتت�ب عنه كلفة 
عالي�ة عىل املدى الطويل. ذلك أن جونس�ون 
الذي سيش�عر بق�وة أكرب، وم�ع أغلبية من 
املؤيدي�ن لربيكس�ت، قد يعود إىل بروكس�يل 
حينها بقائمة أطول من الرشوط. والواقع أن 
س�لوكه يف ويستمنسرت، حيث اخترب دستور 
بريطانيا غر املكت�وب إىل الحدود القصوى، 
يش�ر إىل أن االتحاد األوروبي لم يش�عر بعد 
بالقوة الكاملة لتكتيكات ومناورات شعبوي 
الربيكس�ت. غ�ر أن�ه ع�ىل امل�دى القصر، 
تبدو فرصة تفادي س�يناريو »ال اتفاق« مع 
ممارس�ة أقىص حد من الضغ�ط أكثر إغراء 

من أن ُترتك.

          روس دوثات

كرّس�ت ش�بكة »يس إن إن« خال األسبوع الجاري سبع 
ساعات لربامج عن التغر املناخي، واستضافت مرشحني 
»ديمقراطيني« بارزين الس�تجوابهم بشأن هذه املسألة. 
ولي�س لدي اعرتاض ع�ىل قرار الش�بكة، لكنني أرغب أن 
تخصص ش�بكة إخبارية ما قدراً مماثاً من الوقت ألزمة 
أكث�ر إلحاح�اً.. تقت�ل ع�رشات اآلالف م�ن األمركيني يف 
الوق�ت الراهن، أكثر من تفيش أي وباء يف أس�وء أحواله، 

وأكث�ر حت�ى م�ن ح�رب فيتن�ام!
واالختص�ار املائ�م لهذه األزمة ه�و: »وفي�ات اليأس«، 
وه�ي عبارة رّنان�ة صاغه�ا الخب�ران االقتصاديان »آن 
كي�س« و»أنغوس دايت�ون« لوصف االرتف�اع املفاجئ يف 
ع�دد الوفيات نتيج�ة االنتحار وتناول الكح�ول وتعاطي 

املخدرات منذ بداية األلفية الحالية. 
وكش�ف تقري�ر جديد من اللجن�ة االقتصادية املش�رتكة 
التابع�ة ملجلس الش�يوخ نطاق ه�ذه الزي�ادة، ويوضح 
أنه�ا ارتفعت من 22.7 حالة وفاة بس�بب اليأس لكل من 
100 أل�ف أمركي يف ع�ام 2000 إىل 45.8 حالة لكل 100 
ألف يف 2017، متجاوزة كاف�ة ارتفاعات القرن العرشين 

السابقة. 
وباملقارنة م�ع التغر املناخي، قّدر تقري�ر »تقييم املناخ 
الوطني« أن ارتفاعات درجات الحرارة يمكن أن ُتسبب ما 
ي�رتاوح بني 4000 و10000 حال�ة وفاة إضافية مرتبطة 

بالحرارة س�نوياً بحلول نهاية القرن الحادي والعرشين. 
ولو أن معدالت وفيات اليأس واصلت االرتفاع بمستويات 
عام 2000، فإن ما يناهز 70 ألف أمركي كانوا سيموتون 

خال العام الجاري وحده. 
وع�ىل رغم من غياب نقاش ش�بكة »يس إن إن« للقضية، 
م�ن املمك�ن إدراك عدد م�ن النظري�ات املائم�ة لأزمة، 
وتصور كيف يمكن أن تجري املناقش�ات بش�أن »وفيات 

اليأس«: 
فالتكنوق�راط )بصوت العم�دة بيت بوتجيج( س�يقول: 
»إنها ترجع يف األس�اس لتعاطي املخدرات وأزمة الصحة 
العقلي�ة، والطريق�ة الوحي�دة لحله�ا هي وض�ع برامج 
أفضل وأكثر لعاج إدمان املخدرات، ورعاية نفسية أفضل 
وأكث�ر، وبهذه الطريقة س�ننقذ حي�وات مريض ومدمن 

ومركز عاجي يف الوقت ذاته«. 
واالش�رتاكي )بص�وت برن�ي س�اندرز( س�يقول: »إنها 
أزمة اقتصادي�ة واضحة! فالناس يش�عرون باليأس ألن 
وظائفهم ُسلبت منهم، وأجورهم ثابتة، وخطف األثرياء 
االقتص�اد. افرضوا رضائب ع�ىل األثري�اء، وارفعوا الحد 
األدن�ى لأجور، وامنح�وا الجميع تأميناً صحياً، وس�وف 

ترون انعكاساً يف اتجاه هذه األزمة«. 
وأم�ا أنص�ار اإلص�اح الثقايف )بص�وت الكاتب�ة ماريان 
ويليامس�ون( فس�يقولون: »ال يمكن ع�اج هذه األزمة 
أو حل املش�كلة بدراستها فحس�ب، فهناك فراغ روحي يف 
أمركا، وفقدان للهدف واألفق. واملشكلة ثقافية وروحية 

وشمولية، والبد من أن يجمع الحل الجوانب الثاثة«.
وق�د كتب�ت ذل�ك بأص�وات مرش�حني »ديمقراطي�ني« 
للرئاس�ة األمركي�ة، لك�ن هناك أيض�اً أص�وات موازية 
لهم ل�دى »الجمهوريني«، فبدالً م�ن التكنوقراط، تخيلوا 
البروقراطيني يتحدثون عن منع املخدرات وأمن الحدود، 
وبدالً من االش�رتاكيني، هن�اك ش�عبويون يتحدثون عن 
الصني والسياس�ات الصناعية، وبدالً من أنصار اإلصاح 
الثقايف، هناك رجال الدين يتحدثون عن العودة إىل التجديد 

الديني. 
فهل أي من هذه الوصفات تبدو مقنعة؟ 

يميل تقرير مجلس الشيوخ إىل حل التكنوقراط، زاعماً أن 
الزيادة يف الوفيات بس�بب املخدرات مختلفة عن الوفيات 
نتيجة االنتحار وتناول الكح�ول وأكثر إلحاحاً، ويقودها 
بوضوح »تغير يف املعروض واإلدمان وخطورة املخدرات«، 
وهو م�ا ييش بأن ع�ىل صن�اع السياس�ات الحفاظ عىل 
تركيزهم عىل مش�كلة املواد األفيوني�ة املخدرة عىل وجه 
الخصوص، ب�دالً من افرتاض أن جمي�ع االتجاهات التي 
تدفع معدالت الوفاة لارتفاع البد من حلها جملة واحدة. 
وه�ذا االس�تنتاج يتس�ق مع طرح س�ابق م�ن الصحايف 
»تش�ارلز فني ليمان« لدى »واشنطن بوست« بأننا ينبغي 
أن ُنجّزئ مش�كلة »اليأس« إىل تصنيف�ات مختلفة: أزمة 
املخدرات التي يدفعها انتشار الهروين والفينتانيل، والتي 
تتطلب حاً عىل صعيد سياسات مكافحة املخدرات، وأزمة 
االرتفاع يف معدالت االنتحار واالكتئاب وإدمان الكحوليات 

ب�ني البيض م�ن الطبقة العاملة متوس�طة العمر، والتي 
قد تخففها السياس�ات االقتصادية، والزيادة يف االكتئاب 
واالنتحار بش�كل عام بني الش�باب، والتي تكون ألسباب 
أكثر غرابة )مثل وس�ائل التواصل االجتماعي( وقد تكون 

حلولها روحانية ونفسية. 
وكنصيحة لصناع السياسات هذه التجزئة تبدو منطقية 
بش�كل كبر، ليس فقط ألن الرئيس املقبل من املرجح أن 
يتمكن من تحس�ني سياسات مكافحة املخدرات أكثر من 

حظ�ر أجه�زة األيف�ون أو ب�دء عملي�ة تجدي�د دين�ي. 
لك�ن يف الوق�ت ذاته، فإن تزام�ن اتجاه�ات تدمر الذات 
املختلفة هي حقيقة قاسية يف الحياة األمركية. والتوافق 
ال يب�دو مثل مجرد التزامن، أو التواقت من دون تش�ابك، 
خصوص�اً عن�د أخذ امل�ؤرشات األخرى يف الحس�بان مثل 
انهيار معدالت املواليد وتراجع معدالت الزواج وتآكل الثقة 
االجتماعية، وكلها تش�ر إىل معاناة املجتمع من نقص يف 

معنى الحياة وفقدان للهدف والتفاؤل واالتجاه.
ل�ذا إذا كنا بصدد البحث عن حل مل�ا يقتل عرشات اآلالف 
من أبن�اء بادنا، فمن املهم أن نلفت االنتباه إىل املعالجني 
الثقافيني، مثلما نفعل مع املحادثات السياسية بشأن ما 

هو ممكن يف الفرتة الرئاسية املقبلة. 
وقلّما يدوم اليأس كظاه�رة اجتماعية، فقوة ما أو قوى 
س�تقدم ص�وراً جدي�دة ملغزى الحي�اة يف نهاي�ة املطاف، 
لك�ن ليس املهم حدوث ذلك فحس�ب، وإنم�ا ماهية هذه 

القوى.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: تس�تقطب بع�ض الع�روض والفرص 
لبح�ث  إيجاب�ي ومناس�ب  الج�ّو  إن  املالي�ة، 

الرشوط ولتحسني الوضع الحايل 
عاطفياً: تقرر والرشيك اتخاذ قرارات مصريية 
بشأن العالقة خوفاً عىل انهيارها يف أي لحظة 

مهني�اً: إذا أردت تبديل موقفك يف العمل، حاول 
بذل املزيد من الجهد يف األيام القليلة املقبلة 

عاطفياً: ق�د يفاجئك الرشي�ك بمواقف مميزة 
ويالطفك ليكس�ب رض�اك، وبما ان�ك مطمنئ 
البال وخفي�ف الظل، تبادل�ه االهتمام فتقوى 

العالقة بينكما وتشتّد الروابط 

مهني�اً: أحد الزم�الء يبرشك بأخب�ار مفرحة، 
فتشعر بمزيد من االستقرار عىل املدى الطويل 
عاطفي�اً: يرتك فينوس البي�ت الخامس ليدخل 
اىل برج العقرب فيخّف الوهج العاطفي وتدور 
االتجاهات نحو عالق�ة غرامية يف مجال عملك 

او يف محيط مهنتك ابتداًء من اآلن 

مهني�اً: انتبه من مغالط�ات واخطاء وتحديات، 
ال تصّدق الوع�ود الكاذبة وال تجازف ال مالياً وال 
تجاري�اً . عاطفياً: يوم عاطف�ي للغاية وتفاهم 
تام مع الرشيك، وهذا ما يرتك انعكاسات ايجابية 
. صحي�اً: تتعدد املش�اريع الرتفيهي�ة املعروضة 

عليك، وكلها مفيدة للصحة فاخرت ما يناسبك 

مهنياً: قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظهر 
االتهام�ات، لك�ن الوض�ع غري خط�ر إىل هذه 
الدرجة، وبالتأكيد ال يسمح باالستخفاف به أو 
بمس�تجّداته . عاطفياً: األخطاء الكبرية يمكن 
أن تؤث�ر يف العالق�ة، وحاول النه�وض مجدداً، 

األسلحة الالزمة بني يديك 

مهني�اً: ق�د تحصل ع�ىل عائدات كب�رية وغري 
منتظ�رة، وهذا يزيد من حماس�تك ويدفعك اىل 

الرتكيز عىل مرشوع مهم 
عاطفي�اً: تحاول تج�اوز خالفاتك مع الرشيك، 

لكن هذا االمر يواجه بعض الصعوبات

مهني�اً: تعي�ش ارتب�اكاً وتأجيالً ربم�ا لبعض 
املواعيد، لكن ال تخف عىل مستقبل مشاريعك، 

فهي تسري باالتجاه الصحيح 
ونب�ش  امل�ايض  دفات�ر  يف  البح�ث  عاطفي�اً: 
الذكريات األليمة قد يسبب لك املتاعب، فال تدع 

نفسك أسرياً له 

مهني�اً: أنت تحس�د كل ش�خص ناج�ح، وهذا 
ليس م�ن عادات�ك، إذا كان الظرف يعاكس�ك، 
فالحل ليس بمعاداة اآلخري�ن والتهجم عليهم 
وتمّني الرش لهم . عاطفياً: العون الذي حظيت 
به من الرشيك أخرياً يتيح لك التخطيط بش�كل 

أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله 

مهنياً: تنقل�ب طباعك لتصبح متوترة وعدائية 
بع�ض ال�يء، ابتع�د ع�ن األجواء املش�حونة 

باالنفعاالت السلبية 
عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهوداً 
كبرية لتس�تحق حنان الرشيك الذي تس�تحقه، 

وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً 

مهني�اً: ت�رتّدد املراج�ع املؤث�رة يف دعم�ك بعد 
مراحل ط�وال، فتخضع لضغ�ط كبري وتواجه 

بعض العراقيل 
عاطفي�اً: علي�ك اتخ�اذ خط�وات مختلفة عن 
الس�ابق تج�اه الرشي�ك لتحاف�ظ علي�ه، وإال 

فقدت ثقته وفقدته 

مهني�اً: تتفاع�ل عىل نحومرٍض م�ع محيطك، 
ويحم�ل اليك ه�ذا اليوم انفتاح�اً عىل مجاالت 
جدي�دة، وقد تلفت نظر بع�ض النافذين وتبدو 
حيويت�ك مضاعف�ة . عاطفي�اً: مصاع�ب غري 
محس�وبة النتائ�ج، وهذا ق�د يدفع�ك ربما اىل 

السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك 

مهنياً: تكون عىل اس�تعداد ملواجهة أي طارئ، 
ه�ذا الظ�رف الصع�ب يضع�ك أم�ام اختب�ار 
لتكتش�ف قدراتك عىل املواجهة وإيجاد الحلول 
الناجع�ة . عاطفي�اً: إهم�ال الرشيك س�يكون 
مكلفاً جداً، فس�ارع اىل تصحي�ح األوضاع قبل 

فوات األوان.

العذراء

احلوت

أوىل عالمات احلصى يف الكىل 
منطق�ة  يف  باألل�م  اإلنس�ان  يش�عر 
الكىل ع�ادة عن�د وجود ح�ى فيها، 
أو باألح�رى يظه�ر ه�ذا االحس�اس 
املزعج عندم�ا تبدأ الحى بالتحرك يف 

الحالب.
تتكون الحى يف الكىل دون أي عالمة 
واضحة، لذلك ال يش�عر الشخص بها. 
ولك�ن كيف نحدد بداية ه�ذه العملية 
املزعجة؟ من أجل ذلك علينا أن نالحظ 

بعض األعراض مثل:
ألم أس�فل الظهر- كقاعدة يظهر هذا 

األل�م بص�ورة مفاجئ�ة وعىل ش�كل 
نوب�ات. يف بع�ض الح�االت ينتقل هذا 
األل�م إىل منطق�ة البط�ن أو املنطق�ة 

األربية.
تكرار التبول- عند تكرار التبول ولكن 
تك�ون  أن  يحتم�ل  صغ�رية،  بكمي�ة 
الح�ى قد وصل�ت إىل منطقة املثانة، 
ما يثري جدرانها. لذلك يشعر الشخص 
بالحاج�ة إىل التبول حتى عندما تكون 

املثانة فارغة.
صعوب�ة التب�ول – ه�ذه العالمة هي 

إش�ارة رئيس�ية إىل أن الح�ى كبرية 
وأغلقت مجرى البول، ما منع وصوله 

إىل املثانة.
آث�ار ال�دم يف الب�ول- وه�ذه عالم�ة 
أب�دا.  تجاهله�ا  يج�ب  وال  واضح�ة 
الحى عند تحركه�ا للخروج تخدش 
الغشاء املخاطي للجدار الداخيل للكىل 
والحالب واملثانة، ما يس�بب النزف. يف 
ه�ذه الحالة ق�د يتلون الب�ول باللون 
األحم�ر أو بالل�ون البن�ي أو ال�وردي، 

وهذا يعتمد عىل كمية الدم فيه.

الصني ختطط لغزو األسواق بسيارة متطورة!
الصينية الكتس�اح   Chery تخطط 
والعربي�ة  العاملي�ة  األس�واق 
وخصوصا س�وق اإلمارات بسيارة 
كروس أنيقة ومتط�ورة من عائلة 

Exeed الشهرية.
وبالنظر للصور والفيديوهات التي 
انترشت لهذه الس�يارات يمكن أن 
نالح�ظ أنها أت�ت بهي�اكل غاية يف 
األناقة، ش�بيهة من حيث التصميم 
 Range Rover س�يارات  بهي�اكل 
Evoque األخ�رية، ومزين�ة بش�بك 

أمامي عريض مطيل بالكروم.
الس�يارات  ه�ذه  مقص�ورة  أم�ا 
مريح�ة  جلدي�ة  بمقاع�د  فأت�ت 
مكسوة بالجلد تتس�ع ل� 5 ركاب، 
يمك�ن التحك�م بدرج�ة حرارته�ا 
عرب نظ�ام إلكرتوني متط�ور، كما 

زودت بواجهة قي�ادة مميزة عليها 
باللمس، ومزودة  شاشتان تعمالن 
حديث�ة،  مولتيميدي�ا  بمنظوم�ة 
وأنظم�ة تكيي�ف ونظ�ام لتنقي�ة 

الهواء.
كما زودت ه�ذه املركبة بكامريات 
وحساس�ات لقياس املس�افات من 
األمام والخلف، ونظام ملنع انزالقها 
ع�ىل املنعطف�ات، ونظام�ي دف�ع 
أمام�ي ورباع�ي، ونظ�ام يتحك�م 
بحرك�ة كل عجل�ة ع�ىل ح�دة عىل 

الطرق الوعرة.
وستطرح بعدة أنواع من املحركات، 
أبرزها محرك توربيني بس�عة 1.6 
وع�زم 200 حص�ان، س�يعمل مع 
علب�ة رسع�ة أوتوماتيكي�ة ب�� 7 

مراحل.

كيف تتعامل مع لدغات األفاعي؟
مع ق�دوم فص�ل الصيف وارتف�اع درجة 
الح�رارة تزداد ح�وادث لدغ�ات األفاعي، 
حيث تخ�رج األفاع�ي بعد فرتة الس�بات 
الش�توي كونه�ا م�ن ذوات ال�دم الب�ارد 
وتنش�ط عند ارتفاع درجة الح�رارة أكثر 

من 25 درجة مئوية .
اليك أهم املعلومات العامة عن االفاعي:

عادة ما تتواجد األفاعي يف املناطق العشبية 
وقرب مصادر املياه ويف الصحراء .

عامليا يوجد حوايل 3000 نوع من االفاعي 
، منها حوايل 400 نوع سام .

يف فلس�طني وبالد الش�ام أش�هر نوع من 
األفاعي السامة هي افعى فلسطني .

عامليا يح�دث حوايل 3 مالي�ني لدغة أفعى 

سنويا مما يؤدي إىل وفاة حوايل 130,000 
شخص سنوياً.

أعراض لدغات األفعى:
تختل�ف األع�راض بحس�ب أنواع س�موم 
األفعى )VENUM( التي عادة ما تنقس�م 
اىل ثالث مجموعات بحسب مكان وطبيعة 

تأثريه عىل الجسم:
:)Cytotoxins( 1- سموم األنسجة

حيث تؤثر عىل األنس�جة وتس�بب تحللها 
األع�راض  ح�دوث  إىل  وت�ؤدي  وتلفه�ا 
املوضعية م�ن الم حاد وتغري يف لون الجلد 

وانتفاخ وفقاعات تحت الجلد.
كم�ا ان تحل�ل وم�وت أنس�جة العضالت 
قد يؤدي إىل ترس�ب الخالي�ا امليتة يف الكىل 

وحدوث فشل كلوي .
:)Hemotoxins( 2- سموم دموية

حي�ث تؤثر ع�ىل عمليات تخث�ر الدم مما 
يؤدي اىل حدوث نزيف يف األعضاء الداخلية 
ونزيف من األن�ف والفم وقد يؤدي ذلك اىل 

الوفاة.
:)Neorotxins(3- سموم عصبية

تؤثر عىل الجهاز العصبي مما قد يؤدي اىل 
حدوث ش�لل يف عض�الت التنفس والبلع و 

االختناق والوفاة .
العالج:

يتكون عالج لدغة األفعى من مرحلتني:
املرحل�ة األوىل: االس�عاف االويل يف م�كان 

الحادث.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير
x 4 عدد بصل أخرض

x 3 معلقة كبرية زبدة
x 3 عدد بيضة

x 3 معلقة كبرية زيت عباد شمس
x 3 كوب أرز بسمتى )مسلوق(
x 2 معلقة كبرية صويا صوص

x 1 حزمة بقدونس طازج )مقطع(
x 1 معلقة صغرية ملح )أو حسب الرغبة(

½ x معلقة صغرية فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(
½ x كوب جزر )مبشور(

الخطوات:
ىف وعاء نخفق البيض جيدا ويتبل بامللح والفلفل األسود.

ىف طاس�ة عميقة نضي�ف الزيت و الس�من ثم نضيف األرز ونعمل ىف وس�طه 
حف�رة ونضيف البيض ويحرك جي�دا وبرسعة حتى يصبح ش�بة مطبوخ ثم 

يقلب جيدا مع األرز ونضيف البصل والبقدونس والجزر.
يرف�ع من عىل النار ونضيف الصويا صوص ونقلب جيدا.يقدم س�اخنا.بالهنا 

والشفا

األرز املقيل

؟؟هل تعلم
- اغرب اصابة يف تاريخ كأس العالم كانت 
لنجم يوغوسالفيا )) رايكو ميشينش (( يف 
مب�اراة فريقه ضد الربازي�ل يف بطولة عام 
1950 . حي�ث اصطدم رأس�ه اثن�اء نزول 
فرقي�ه بقطعة حدي�د ألن اس�تاذ ماراكانا 
الكبري لم تكن كل تشطيباته قد انتهت بعد 
. و لعبت يوغوس�الفيا بعرشة افراد قبل ان 
تبدأ املباراة . فلم يكن مسموحا بالتغيري يف 

ذلك الوقت .
- 1938 شهدت طرفة هولندية حيث شارك 
يف فريق هولندا اكرب و اصغر العبي البطولة 
. االصغر عىل االط�الق كان )) بريتوس دي 
ه�اردر (( 18 عام�ا و االكرب ع�ىل االطالق 
كان )) كالدينه�وف (( 40 عاما . هذه هي 

الكرة الشامله يا هولندا .
ش�هدت بطول�ة كأس العالم الت�ى أقيمت 
ىف فرنس�ا وتوج بلقبه�ا املنتخب الفرنىس 
، أح�راز ارسع ه�دف يح�رزه الع�ب بديل 
بع�د دخول�ه مب�ارشة ىف املب�اراة ، الحدث 
شهدته مباراة الدور ربع نهائى التى جرت 
املنتخب�ني  ي�وم 1998/06/28 وجمع�ت 
النيجريى والدنماركى التى انتهت ملصلحة 
الدنم�ارك 1/4 ، ففى هذه املباراة س�جل 
الالعب الدنماركى ايبى ساند هدفا ملنتخب 

بالده بعد دخولة ب16 ثانية مبارشة ..
0 - هاكان سوكور من منتخب تركيا سجل 
ارسع هدف يف 11 ثانية ضد منتخب كوريا 

الجنوبية يف كاس العالم 2002

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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صانع انجاز القيثارة اخلرضاء يودع الصفاقيس 
التونيس من الباب الضيق

مييس عىل رأس قائمة برشلونة ملواجهة دورمتوند

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعل�ن نادي الصفاقيس التونيس، فس�خ عقد مدربه املونتنغري 
نيبوش�يا يوفوفيت�ش، بع�د م�رور حولتني فقط ع�ى انطالق 

الدوري التونيس » الرابطة التونسية املحرتفة األوىل«.
يوفوفيت�ش، صنع انج�از الرشطة العراقي يف املوس�م العراقي 
بتتويج�ه بلق�ب ال�دوري العراقي املمت�از الغائب ع�ن خزائن 

القيثارة الخرضاء منذ خمس سنوات.
وذك�ر نادي الصفاق�يس يف بيان رس�مي، أن » تعل�م الهيئ��ة 
املدي��رة للن���ادي الري���ايض الصف���اقيس أنه وقع فسخ 
العالق�ة التع��اقدية الت���ي تربط بني الن���ادي الري���ايض 
الصف���اق�يس واإلط��ار الفن�ي لفري�ق أكاب�ر ك�رة الق�دم 

بالرتايض«.
واض�اف الن�ادي يف بيان�ه، أن »الهيئ�ة املدي�رة باإلع�الم يف ما 
يخص اإلط�ار الفني الذي س�يرشف عى بقي�ة التحضريات يف 

اإلب���ان«.
وقاد يوفوفيتش فريق الصفاقيس يف اربع مباريات رس�مية، إذ 

حقق لقب كأس تونس بعد تغلبه عى النجم الس�احيل بركالت 
الرتجيح )5 - 4(.

ويحتل الصفاقيس االن املركز الرابع يف الدوري التونيس برصيد 
ثالث نقاط بعد مرور جولتني.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن إرنس�تو فالفريدي املدير الفني 
لربشلونة، قائمة فريقه التي تستعد 
للس�فر إىل أملاني�ا، من أج�ل خوض 
اليوم،  مواجهة بوروسيا دورتموند، 
يف افتت�اح دور املجموع�ات ب�دوري 
قائم�ة  وش�هدت  أوروب�ا.  أبط�ال 
البلوجران�ا، تواج�د ليوني�ل مييس، 
للمرة األوىل هذا املوس�م، بعدما غاب 
طوال الفرتة املاضية بسبب اإلصابة. 
كما ش�هدت القائمة عودة الحارس 
نيت�و، وال�ذي تعرض لك�ر يف يده 
الي�رى خ�الل الف�رتة التحضريية 

للفريق.
وج�اءت قائم�ة الفري�ق الكتالوني 

كالتايل:
حراس�ة املرمى: تري ش�تيجن، نيتو، 

إينياكي بينيا.
الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، 
موىس واجي، جوردي ألبا، جونيور فريبو

الوس�ط: راكيتيت�ش، بوس�كيتس، آرث�ر 
ميل�و، ألينا، س�ريجي روبريتو، دي يونج، 

فيدال

الهجوم: لوي�س س�واريز، ليونيل مييس، 
أنط�وان جريزمان، كارليس برييز، أنس�و 

فاتي.

توازن 
دورمتوند هيدد 

أطامع برشلونة
             المستقبل العراقي/ متابعة

بع�د انتص�ار س�احق ومهم ل�كل منهما 
يف ال�دوري املح�يل، س�يخوض بوروس�يا 
دورتمون�د األملاني وبرش�لونة اإلس�باني 
مباراتهم�ا س�ويا غ�دا الثالث�اء يف دوري 
أبطال أوروب�ا، بمعنويات مرتفعة ورغبة 
هائل�ة يف تقديم بداي�ة قوي�ة يف البطولة 

األوروبية.
ويلتق�ي الفريق�ان للم�رة األوىل يف دوري 
األبطال األوروبي لكنها ستكون املواجهة 
األوروبية الثانية بينهم�ا حيث التقيا من 

قبل يف السوبر األوروبي عام 1997.
ويفتت�ح الفريق�ان مس�ريتهما يف دوري 
األبطال للموسم الجديد بمباراتهما غدا يف 

املجموعة السادسة.
وس�حق دورتموند فريق باي�ر ليفركوزن 
برباعي�ة نظيف�ة أم�س األول الس�بت يف 
الدوري األملاني )بوندس�ليجا( فيما حقق 
برش�لونة فوزا كبريا 5 / 2 عى فالنس�يا 

بالدوري اإلسباني أمس األول أيًضا.
ومع حفاظ دورتموند عى نظافة شباكه 
يف مب�اراة ليفرك�وزن ارتفع�ت معنويات 
الفريق بش�كل كبري قبل مواجهة الهجوم 
القوي لربش�لونة الذي هز شباك فالنسيا 
بخمس�ة أه�داف وكان م�ن املمك�ن أن 
تتزايد.وق�ال توماس ديالني العب وس�ط 
دورتموند: »كان�ت بروفة جيدة قبل لقاء 
برشلونة، لن تكون الكرة بحوزتنا لفرتات 
طويل�ة.. م�ن امله�م أن نحتف�ظ بنظافة 
الش�باك، فزنا بنحو 99 من املباريات عى 
ملعبنا عندما احتفظنا بنظافة الشباك«.

كما قال امل�درب املتحفظ دائما لوس�يان 
فافر املدير الفن�ي لدورتموند: »من الجيد 
دائما أن تحقق الفوز. وأيضا يف مثل هذه 
املباراة التي سنواجه فيها برشلونة الفائز 

باللقب األوروبي خمس مرات سابقة«.
وع�اد دورتموند إىل املس�ار الصحيح بعد 
الهزيمة املفاجئة 3/1م�ن يونيون برلني 
الصاعد لدوري الدرجة األوىل هذا املوس�م 
علما ب�أن هذه الهزيمة أظه�رت للفريق 
بعض نقاط الضعف س�واء يف الدفاع أو يف 

الهجوم.

تأجيل احلكم يف قضية عدنان 
درجال واالحتاد العراقي

كانتي يظهر يف مران 
تشيليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت محكمة جناي�ات الرصافة تأجي�ل النطق بالحكم 
يف القضي�ة الت�ي رفعه�ا النج�م الس�ابق عدن�ان درجال 
ض�د ثالث�ة موظف�ني باتح�اد الكرة، ع�ى خلفي�ة تزوير 
أوراق�ه يف انتخابات اتحاد الكرة، ما تس�بب يف إبعاده عن 

االنتخابات.
وقال مصدر م�ن املحكمة »«: »القايض قرر تأجيل النطق 
بالحكم ضد املتهمني وليد ط�ربة مدير العالقات العامة يف 
االتح�اد وصباح رضا أمني رس االتحاد وس�تار جبار زوير 
رئيس لجنة الطعون التي ش�كلت خالل انتخابات االتحاد 

العراقي لكرة القدم«.
وأض�اف: »س�بب التأجي�ل كان بش�قني األول بطلب من 
املشتكي عدنان درجال والسبب اآلخر عدم حضور الثالثي 
اآلخ�ر إىل قاع�ة املحكمة م�ا دفع الق�ايض لتأجيل النطق 

بالحكم ملدة أسبوع واحد«.
وكان االتح�اد ق�د دخل بمفاوضات م�ع عدنان درجال يف 
اليومني املاضيني إلقناعه بس�حب ش�كواه من املحكمة، 
فيما اش�رتط درجال استقالة جميع األعضاء لقبول إنهاء 

رويس: أمتنى مشاركة أفضل العب يف العالـمالقضية.
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب ماركو رويس، قائد بوروس�يا دورتموند، عن أمله 
يف مش�اركة األرجنتين�ي ليوني�ل مييس، نجم برش�لونة 
اإلس�باني، يف مب�اراة الفريق�ني غ�ًدا الثالث�اء، ضم�ن 
منافس�ات الجول�ة االفتتاحي�ة لدور مجموع�ات دوري 

أبطال أوروبا.
 وتح�دث ال�دويل األملان�ي خ�الل مؤتمر صحف�ي، قائاًل: 
»سأكون س�عيًدا للغاية إذا لعب مييس، فهو أفضل العب 

يف العالم، لكننا بحاجة للرتكيز عى أنفسنا فقط«.
 وتحوم الش�كوك حول قدرة الربغوث عى املش�اركة منذ 
البداية أمام أس�ود الفيس�تيفال، خاصة بعد انخراطه يف 
التدريبات الجماعية ألول مرة هذا األسبوع، لغيابه طوال 

الفرتة املاضية بسبب اإلصابة.

 وأكد رويس صعوبة مب�اراة الغد ضد الفريق الكتالوني، 
حيث اعرتف بأنه يتوقع معان�اة فريقه، مضيًفا: »يجب 
أن نلعب بثقة وبإيمان يف قدرتنا عى فرض أسلوبنا خالل 

اللقاء«.
 وبس�ؤاله عن زميله اإلسباني باكو ألكاسري، أجاب: »إنه 
يتطلع للمشاركة يف هذه املباراة، ألنه أمىض بعض الوقت 
يف برشلونة، وأعتقد أنها س�تكون تجربة مثرية بالنسبة 

له«.
 وأردف: »إنه العب بالغ األهمية بالنس�بة لنا، فهو يلعب 

بذكاء داخل أرض امللعب، وهداف قدير«.
 ويف خت�ام ترصيحات�ه، ح�ث قائ�د دورتمون�د زم�الءه 
ع�ى التحيل بالش�جاعة أمام البارس�ا واللع�ب بطريقة 
هجومي�ة، مضيًفا: »فوزنا عى باي�ر ليفركوزن برباعية 

يمنحنا الكثري من الثقة«.

فاران: أسلحة سان جريمان يف كل اخلطوط
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد رافايي�ل ف�اران، مداف�ع ري�ال مدري�د 
اإلس�باني بإمكاني�ات باري�س س�ان جريمان 
الفرن�يس قب�ل لق�اء الفريق�ني، ي�وم األربعاء 
املقبل، يف أوىل جوالت دور املجموعات من دوري 

أبطال أوروبا.
األنب�اء  لوكال�ة  ترصيح�ات  يف  ف�اران  وق�ال 

فريق�ا  نواج�ه  أن  »أتوق�ع   :AFP الفرنس�ية 
متحف�زا، فه�و منافس جيد للغاي�ة ومتكامل، 

وقائمته تضم العبني نجوم يف كل الخطوط«.
وأضاف املدافع الفرنيس: »س�تكون مباراة من 
العي�ار الثقيل، وأتمنى أن نحصد أوىل نقاطنا يف 

دوري األبطال«.
وأش�ار الالعب ال�دويل: »أعتق�د أن بي إس جي 
ميلء باألس�لحة ويمتلك العب�ني مميزين يف كل 

الخط�وط، ل�ذا يج�ب أن نب�ذل أقىص م�ا لدينا 
لتحقي�ق الفوز«.ويحل الفري�ق املدريدي ضيفا 

عى العمالق البارييس بملعب حديقة األمراء.
ويفتق�د ب�ي إس ج�ي خدمات كل م�ن كيليان 
مباب�ي وإدينس�ون كافان�ي لإلصاب�ة ونيمار 
جونيور لإليق�اف، بينما لم يتحدد بعد جاهزية 
عن�ارص أخرى مث�ل جولي�ان دراكس�لر وتيلو 

كريير وكولني داجبا.

دفاع آرسنال يثري غضب أوباميانج
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�د الجابوني بي�ري إيمرييك أوباميان�ج، مهاجم 
آرس�نال، دف�اع فريقه عق�ب التعادل م�ع واتفورد 
)2-2(، بمنافس�ات األس�بوع الخامس من الدوري 

اإلنجليزي.
وتق�دم الجانرز بهدفني دون مقاب�ل، قبل أن ينجح 
واتف�ورد يف الع�ودة والتع�ادل )2-2( بع�د أخط�اء 
م�ن س�وكراتيس ودافيد لوي�ز، ب�ل وكان واتفورد 

ه�و األق�رب للفوز.وق�ال أوباميان�ج يف ترصيحات 
أبرزته�ا صحيفة »م�ريور« الربيطاني�ة: »لم نتوقع 
ع�ودة واتفورد، كنا نعلم أنهم س�يحاولون الرجوع 
يف  نتمك�ن  ل�م  األس�ف،  »م�ع  للمباراة«.وأض�اف 
التعامل معهم بش�كل جيد، أشعر بأننا نهدي أهداًفا 
للمنافس�ني بكل سهولة، األمر مرتوك لنا كي نتقدم 
يف ه�ذا الصدد«.ورفض أوباميانج توجي�ه اللوم إىل 
أح�د املدافع�ني بعينه بعدم�ا أخطأ س�وكراتيس يف 
اله�دف األول، وتس�بب لويز بركلة ج�زاء يف الهدف 

الثاني، وانتق�د الدفاع ككل، كما أرص عى أن األمور 
قد تكون مختلفة لو تواجد املهاجم املصاب الكازيت.

وأردف أوب�ا »ال أري�د أن أتهم أي ش�خص، بإمكانك 
أن تق�ول بأننا نح�ن املهاجم�ون كان بإمكاننا قتل 
املب�اراة وإحراز هدف ثالث، لذل�ك لن أقول إنه خطأ 
من ش�خص ما«.وختم »أمر مخجل اس�تقبال مثل 
هذه األهداف، أعتق�د أن غياب الكازيت يؤثر علينا، 
نحن نعلم جيًدا أنه يجلب لنا الكثري يف مثل هذا النوع 

من املباريات«.

سان جريمان خيرس ذراعه اليمنى 
ضد ريال مدريد

يوفنتوس مصمم عىل نجم ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

تع�رض الع�ب باري�س س�ان جريم�ان 
الفرنيس إلصابة، س�تبعده عن املشاركة 
أمام ضيف�ه ريال مدري�د، بالجولة األوىل 
ل�دوري  املجموع�ات  دور  مرحل�ة  م�ن 
أبطال أوروبا، األربع�اء املقبل.فقد ذكرت 
الكتالونية،  صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
أن توم�اس توخي�ل املدير الفن�ي للفريق 
الفرنيس، لن يستطيع االعتماد عى كولني 
داجب�ا، الظه�ري األيم�ن، بعدم�ا تعرض 
سرتاس�بورج  مب�اراة  خ�الل  لإلصاب�ة 
األخرية، بالجولة الخامس�ة م�ن الدوري 
املحيل.وأضاف�ت أن الالع�ب البال�غ م�ن 
العمر 21 عاًما، يعاني من إصابة عضلية 
يف الساق اليمنى، سيغيب عى إثرها لفرتة 

تص�ل إىل ثالث�ة أس�ابيع.ولفتت »موندو 
ديبورتيف�و« إىل أن بديله ضد ريال مدريد، 
س�يكون البلجيكي توماس مونييه، الذي 
ل�م يلعب م�ع الفري�ق الباري�يس منذ 18 
أغس�طس/آب امل�ايض، خالل الخس�ارة 
أمام رين )2-1(، يف ظل إصابة تيلو كريير 

أيًضا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكر تقرير صحف�ي إيطايل، أن يوفنتوس 
م�ا زال مهتًم�ا بالحص�ول ع�ى خدمات 
العب وس�ط ري�ال مدريد، بع�د محاوالت 

فاش�لة لضم�ه خ�الل ف�رتة االنتق�االت 
الصيفية األخرية.ووفًقا ملوقع »كالتش�يو 
مريكات�و«، فإن يوفنتوس م�ا زال يرغب 
يف التعاق�د م�ع إيس�كو، حي�ث يحظ�ى 
بإعجاب كب�ري من قبل فابي�و باراتييس، 
املدي�ر الري�ايض للبيانكونريي، إال 
أن السعر املطلوب من ريال مدريد، 

قد يؤجل إتمام الصفقة.
ويس�عى النادي امللك�ي للحصول 
ع�ى 75 ملي�ون ي�ورو، م�ن أجل 
املوافق�ة عى رحيل نجم�ه الوافد 

من ماالجا. 
وغ�اب إيس�كو عن املش�اركة مع 
ري�ال مدريد لف�رتات طويلة، عى 
م�دار املوس�م امل�ايض، كم�ا لعب 
مبارات�ني فق�ط ه�ذا املوس�م من 
أص�ل 4 مواجه�ات، منهما واحدة 

فقط كأسايس.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أج�رى فري�ق تش�يليس، مرانه األخ�ري، عش�ية مواجهة 
فالنس�يا يف دور املجموع�ات بدوري أبط�ال أوروبا، وكان 

وجود العبه نجولو كانتي من أبرز املستجدات.
وغاب العب الوس�ط الفرنيس عن املباريات الثالث األخرية 

للبلوز بسبب اإلصابة.
وأصي�ب الالع�ب قب�ل مواجه�ة نوريت�ش س�يتي يف 24 
أغس�طس/آب املايض، كم�ا غاب عن مواجهتي ش�يفيلد 

يونايتد ووولفرهامبتون.
وتدرب الالعب الفرنيس مع بقية زمالئه يف املدينة الرياضية 

بشكل طبيعي.
ومع ذلك، فمن املحتمل أن يشارك كانتي لبعض الدقائق يف 

مواجهة الغد يف أوىل مباريات البلوز بدور املجموعات.

زيدان يستعد إلطالق BBH يف موقعة سان جريمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

يح�ل ري�ال مدري�د ضيًفا ثقي�اًل عى 
نظريه باريس سان جريمان، األربعاء 

املقبل، يف إطار منافسات الجولة األوىل 
م�ن مرحل�ة دور املجموع�ات بدوري 

أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 

أن زين الدين زيدان املدير الفني لريال 
مدريد، لديه إمكانية االعتماد عى خط 
هجوم مكون م�ن الثالثي جاريث بيل 
وكري�م بنزيما وإيدين ه�ازارد، املثلث 

.»BBH« املعروف باسم
وأضاف�ت أن امل�درب الفرنيس لم يكن 
لديه إمكانية االعتماد عى الثالثي مًعا 
من قبل، حيث ستكون موقعة باريس 
ه�ي الع�رض األول للثالث�ي، حيث أن 
دون  حال�ت  والعقوب�ات  اإلصاب�ات 

ظهور الثالثي مًعا حتى اآلن.
وظهر هازارد ألول مرة بقميص ريال 
مدريد يف املباراة املاضية أمام ليفانتي 
يف الليج�ا، والت�ي ش�هدت غي�اب بيل 

بسبب إيقافه ملباراة واحدة.
ولفت�ت إىل زيدان يمتل�ك خيار إرشاك 
فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز 
بجان�ب بنزيما، إال أن ظ�روف املباراة 
ترج�ح البدء بجاريث بيل وهازارد مع 

املهاجم الفرنيس.

رسميا.. مانشسرت يونايتد جيدد عقد دي خيا
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن مانشسرت يونايتد، أمس االثنني، تجديد عقد حارس 
مرماه اإلس�باني، ديفيد دي خيا، حتى صيف 2023، مع 
خي�ار التمديد لع�ام آخر.وانضم الح�ارس صاحب ال�28 

عام�ا لصفوف الش�ياطني الحم�ر، ع�ام 2011، وخاض 
367 مباراة معهم حتى اآلن.ويف هذا السياق، قال دي خيا 
خالل ترصيحات نقلها املوقع الرس�مي للنادي: »لقد كان 
رشًفا يل قضاء 8 س�نوات يف ه�ذا النادي الرائع، ومواصلة 

مسريتي مع مانشسرت يونايتد رشف حقيقي«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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ش�ارك وف�د ش�بكة الصحفيات  
املؤتم�ر  يف  االح�د،  العراقي�ات، 
األول الخاص بإعداد »رؤية املرأة 
العراقي�ة يف التنمي�ة املس�تدامة 
2030« الذي أقي�م برعاية رئيس 
مجلس الوزراء  عادل عبد املهدي 
. وافتت�ح املؤتم�ر  األم�ن العام 
ملجل�س  ال�وزراء  حمي�د الغ�زّي 
وبحضور اعض�اء مجلس النواب 
م�ن  وع�دد  التخطي�ط  ووزي�ر 
القضاة و ش�خصيات سياس�ية 

ومنظمات املجتمع مدني .
وق�ال الغ�زي إن »خط�ة التنمية 
املس�تدامة تعكس عمقاً جوهرياً 

للمستويات اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية 
لبل�دان العال�م كله�ا، والتي وضع�ت لبنتها 
األوىل)الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة(؛ من 
أجل بناء مجتمعات سليمة خالية من العنف 
والحروب والدمار«. وأشار األمن العام إىل إن 
»املرأة مّثلت محوراً أساس�ياً يف هذه الخطة؛ 
مل�ا لها من دور فاع�ل يف خلق وعي مجتمعي 

رشط�ا  والس�ام  األم�ن  ُيع�ّزز  وحض�اري 
أساس�يا يف اس�تدامة عجلة التنمية«، معتربا 
أن »تحقيق االزده�ار اإلقتصادي والتنمية ال 
يمك�ن أن يت�م دون تمكن امل�رأة يف املجتمع 
اقتصادياً واجتماعياً، وال يمكن تحقيق تقدم 
دون تحقيق املس�اواة بن الجنسن والقضاء 
عىل أش�كال التميي�ز كافة؛ كي تك�ون املرأة 
رائ�دة يف صناعة وبن�اء التغي�ر اإليجابي يف 

املجتمع« بعدها قدمت الدكتورة 
حنان الفتاوي مستشارة رئيس  
كلم�ة  امل�رأة  لش�ؤون  ال�وزراء 
ترحيبة خص�ت بها ممثل رئيس 
التخطيط واملمثل  الوزراء ووزير 
املقي�م لربنامج االم�م املتحدة /

مكتب العراق والسفراء والبعثات 
املجتمع  ومنظمات  الدبلوماسية 
الصحفي�ات  وش�بكة  املدن�ي 
العراقي�ات يف نقاب�ة الصحفين 
العراقي�ن ولجن�ة تمك�ن املرأة  
والس�ياحة  الثقاف�ة  وزارة   يف 
واالث�ار  وجمي�ع الحض�ور م�ع 
حفظ األس�ماء واأللق�اب . فيما 
أك�دت زينة عيل احمد املمث�ل املقيم لربنامج 
األم�م املتح�دة اإلنمائي/مكت�ب الع�راق ان 
بن�اء مجتم�ع متكامل يف الع�راق البد من أن 
نعمل ع�ىل تطوير املرأة العراقي�ة  وتمكينها  
ل�ذا كنا الداعمن ل�وزارة التخطي�ط لتنظيم 
ه�ذا املؤتم�ر والعمل عىل انجاح�ه والخروج 

بتوصيات تخدم املرأة العراقية .

انعدام اجلاذبية يقتل معظم اخلاليا الرسطانية
درس علماء معهد س�يدني األس�رايل 
للتكنولوجي�ا، تأثر انع�دام الجاذبية 
يف نم�و الخاي�ا الرسطاني�ة، واتضح 
لهم أن هذه الخاي�ا تموت يف ظروف 
انع�دام الجاذبي�ة من دون اس�تخدام 

األدوية.
أجرى علماء معهد سيدني للتكنولوجيا 
يف أس�راليا مجموعة تجارب لدراسة 
تأث�ر ظروف انع�دام الجاذبية يف نمو 
وتط�ور الخايا الرسطاني�ة وتوصلوا 
إىل اكتش�اف مذهل- 90% من الخايا 
الرسطاني�ة تم�وت يف ظ�روف انعدام 

الجاذبية.
وإلج�راء هذه التجارب صم�م العلماء جهازا 
محف�زا للجاذبية الصغرى، وضعوا فيه خايا 

رسطان املبيض والثدي واألنف والرئة.
وقد بين�ت نتائج هذه التجارب بعد ميض 24 
س�اعة موت 80-90% من الخايا الرسطانية 

تحت تأثر الجاذبية الصغرى.
ووفق�ا للباحث�ن، يجب معرف�ة ملاذا 
تأث�ر ظروف انعدام ال�وزن يف الخايا 
الخاي�ا  يف  من�ه  أق�وى  الرسطاني�ة 
السليمة. يعتقد الباحثون أن انخفاض 
الجاذبية يس�بب خلا يف آلية االتصال 
بن الخايا، ما ي�ؤدي إىل موت الخايا 
الرسطانية.  بالنس�بة للجسم السليم 
)مث�ل رواد الفض�اء( يس�بب انعدام 

الجاذبية فقدانا يف كتلة العظام.
ه�ذا  يس�مح  أن  العلم�اء  ويأم�ل 
االكتش�اف املهم بابت�كار دواء لعاج 
الرسط�ان، يحاك�ي مفعول�ه انعدام 
الجاذبي�ة. ومن أجل ذلك س�تجرى تجارب يف 

املحطة الفضائية الدولية.

أثبت�ت العديد من الدراس�ات أن للنظ�ام الغذائي 
تأث�ر كبر ع�ىل الصحة العامة وربم�ا يكون له 
ذات التأث�ر أيض�ا عىل متوس�ط العم�ر املتوقع 
للشخص.وعىل الرغم من أن العلماء لم يتوصلوا 
بعد إىل »حبوب س�حرية« لجعل اإلنس�ان يعيش 
لف�رة أط�ول، لك�ن بع�ض األطعم�ة والزي�وت 
يمكنه�ا أن تح�ارب األمراض وتس�اعد املرء عىل 

العيش لفرة أطول. وتقدم دراسة علمية جديدة 
أدل�ة تدع�م الفوائ�د الصحي�ة املحتمل�ة لبعض 
األطعم�ة والت�ي تش�مل الوقاية م�ن الرسطان 
وتحسن الذاكرة.واقرحت الدراسة التي أجريت 
عىل مجموعة من املش�اركن من كبار السن، أن 
الوصفة الس�حرية لحياة أطول، هي اتباع حمية 
البح�ر املتوس�ط. وقال�ت ماريوالورا بونش�يو، 

الباحثة الرئيس�ية يف الدراسة التي أجراها معهد 
 Neuromed Mediterranean Neurological
Institute، يف إيطاليا: »إن حمية البحر املتوسط 
ق�ادرة عىل الحد م�ن خطر الوفي�ات لدى عموم 
الس�كان«، وأضافت: »الحظت دراستنا أن هناك 
عاق�ة جرعة واس�تجابة ب�ن النظ�ام الغذائي 

والبقاء عىل قيد الحياة لدى كبار السن«. 

اكتشف علماء من الواليات املتحدة خايا غامضة خطرة يف جسم اإلنسان، قادرة 
عىل العمل كنوعن من الخايا يمكن أن تسبب النوع األول من السكري .ويفيد 
موق�ع Live Science، بأنه وفقا للباحثن لكل 10 آالف من خايا الدم البيضاء 
توجد س�بع خايا من النوع املكتش�ف التي أطلقوا عليه�ا » Х خلية مناعية«. 
ويمكن أن تلعب هذه الخايا الغامضة دورا كبرا يف تطور االس�تجابة املناعية 
الذاتي�ة. يف حال اإلصاب�ة بالنوع األول من مرض الس�كري حيث تبدأ منظومة 
املناع�ة بتدمر خايا بيت�ا يف البنكرياس، التي تنتج األنس�ولن. ويلعب مجمع 
توافق األنسجة الرئييس الربوتيني )HCH( دورا مهما يف العملية املرضية.وهذا 
املجمع الربوتيني موجود عىل س�طح خايا املناعة ويرتبط بمس�تضدات املواد 
الغريبة. بهذه الصورة تقدم املس�تضدات خاي�ا Т-اللمفاوية التي تبدأ بتدمر 
الخايا املصابة وتحفيز خايا ال�دم البيضاء األخرى ملكافحة العدوى.كما تبن 
أنه يف حال النوع األول من مرض الس�كري، يصبح األنس�ولن مس�تضد املادة 
الغريب�ة املحتملة. واتضح إن ارتباط مجمع توافق األنس�جة الربوتيني ضعيف 

باألنسولن، وهذا من الناحية النظرية ال يسبب استجابة مناعية قوية.

يتجاه�ل الكث�ر من الناس آالم الس�اق عند امل�ي العتباره ج�زءا طبيعيا من 
الشيخوخة، إال أن هذا قد يكون عامة عىل أمر أكثر خطورة.

وق�ال الباحثون إن آالم الس�اق يمكن، يف بعض الح�االت، أن تكون عامة إنذار 
مبك�ر عىل حدوث س�كتة دماغية أو نوب�ة قلبية، وذلك ألن التش�نجات يمكن 
أن تك�ون عامة عىل مرض الرشيان املحيط�ي )PAD( والذي يمكن أن يعرض 
صحة القلب والدماغ للخطر. ويش�عر املصابون بمرض الرشيان املحيطي بألم 
بس�بب الرسبات الدهنية يف رشاين الس�اق التي تمنع تدفق الدم إىل العضات، 
وكذل�ك الرشاين الداعمة للقلب والدماغ. وه�ذا يجعل املصاب بمرض الرشيان 
املحيطي أكثر عرضة لإلصابة بنوبة قلبية أو س�كتة دماغية، من أي ش�خص 
آخر ال يعاني من هذه الحالة. وقال الربوفيس�ور ديفيد نيوباي، أستاذ أمراض 
القلب يف مؤسسة القلب الربيطانية: »إذا كنت تعاني من اإلحساس بشبه الشلل 
والتشنج يف الربلة )العضلة الخلفية املوجودة يف الساق(، أثناء املي، فقد يكون 

من املفيد رؤية طبيبك، فتلك عامة عىل مرض الرشاين املحيطية«.

اكتش�ف العلماء أن الناس الذين عاشوا يف الشام خال عهد الحضارة األشولية 
قبل 400 ألف سنة ابتكروا معدات وأدوات أكثر تطورا مما كان يعتقد إىل اآلن.

ويفي�د موق�ع Phys.org بأن�ه اتضح للباحث�ن أن الناس يف ذل�ك الوقت كانوا 
يصنع�ون أدوات عم�ل صغرة وكبرة. وقد اكتش�ف علماء اآلث�ار من جامعة 
ت�ل- أبيب اإلرسائيلية يف منطق�ة التعاونية الزراعي�ة  كيبوتس رشائج صغرة 
مصنوعة من حجر الصوان تعود إىل العرص الحجري األول. وكان علماء اآلثار قد 
عثروا هنا س�ابقا عىل قطع أثرية مختلفة من ضمنها فؤوس ورفات حيوانات 
بم�ا فيه�ا الفيلة. كما حل�ل الباحث�ون 238 قطعة من حجر الص�وان عمرها 
300-500 ألف س�نة، بحثا عن آثار الت�آكل املجهري وبقايا مواد عضوية وغر 
عضوية. اتضح بالنتيجة أن هذه القطع ليس�ت نفايات نتجت من صنع أدوات 
عمل أكرب حجما، بل كانت تس�تخدم يف معالجة اللح�وم وتقطيعها وللحصول 

عىل نخاع العظام مثا.

أفضل نظام غذائي لـ »زيادة« متوسط العمر املتوقع

اكتشاف خاليا غامضة خطرة 
يف جسم اإلنسان

تشنج الساق إنذار مبكر حلاالت
 صحية خطرية

العثور عىل قطع أثرية تدل عىل تطور 
التكنولوجيا قدياًم

شبكة الصحفيات العراقيات تشارك يف املؤمتر االول باعداد املرأة العراقية 
يف التنمية املستدامة 

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

وانترصت ايران؟!ما الذي جيعلنا نصمت؟!

سيف اكثم المظفرسلمى الجابري 

يف الح�روب، يعلن النرص بحاالت مختلفة، حس�ب نوع الحرب، و زمانها، يف 
بداية الق�رن املايض، كان إعان النرص يتم بتنكيس علم الدولة، وبهذا يعلن 

ان الدولة قد احتلت وسقطت حكومتها .
مع تقدم أس�اليب الحروب  أصبح احتال مبنى اإلذاعة والتلفزيون، واذاعة 
بي�ان النرص، ه�و من أه�م أدوات االنتص�ار.. وم�ع الث�ورة التكنولوجية، 
اختلفت الحروب، وتميزت األس�اليب، فما يسمى بالربيع العربي، كان نوع 
من الحروب، يدار من الخارج بأدوات من الداخل، مع االستعانة بتكنولوجيا 
التواصل اإللكرونية ، فمرص أسقطت حكومتها؛ الفيسبوك، وليبيا أسقطت 
دولته�ا قناة الجزيرة- م�ا نقل عن حديث للقذايف- هك�ذا تطورت الحروب، 
وتنوعت األس�اليب ولكن تبقى حروب الوعي والتجهيل هي من ركائز هذه 

األدوات واالسلحة.
فالش�عوب الواعية، لن تنط�يل عليها كثر من الخدع، وما تعيش�ه املنطقة 
ه�ي حرب بمعناها الحقيقي، رغم اختاف أس�اليبها، وتطور أهدافها، فما 
مارس�ته أمريكا ضد إيران، من حصار اقتصادي وحرب الناقات، وإسقاط 
الطائ�رات، كان كفي�ل بان�دالع حرب عاملي�ة ثالثة، ال يرغب به�ا الطرفان، 
إال أن هن�اك طرف ثالث، يدفع ماين من أجل اش�عالها، ل�م تفلح رغم كل 

املحاوالت.
إرسائي�ل وبخبثها املعه�ود، قد جاهدت ب�كل أدواتها ل�زج املنطقة بحرب، 
يمنحها بعض الوقت وكثر من االرايض الجديدة، إال أن إرادة السماء جاءت 
معاكس�ة ملا خططت له، انته�ت لعبة داعش، وانتصار الع�راق، وتقهقر يف 
س�وريا وانح�رس يف ليبي�ا وم�رص، و احرقت تل�ك الورقة، وب�دأت تتدخل 
بنفس�ها، فما حصل يف العراق من اس�تهداف قواعد تابعة للحش�د، وكذلك 
يف س�وريا ولبنان، من خال طائرات مس�رة، كان الرد مزلزل إلرسائيل، من 
صواري�خ غ�زة وحزب الله يف لبن�ان، جعل إرسائيل تقات�ل عىل حدودها من 

جديد، بعدما كانت لثاث سنوات تقاتل بعيداً عن حدودها.
إي�ران تلك الدولة؛ الصخرة، الت�ي اصطدمت بها أمريكا، وذاك الجبل الجليد، 
الذي س�يغرق تلك الباخرة العماقة، يف وحل الفشل وانتهاء القطب الواحد، 
تح�ت ذراع إي�ران الحدي�دي.  يف مقايي�س العاق�ات الدولية، تك�ون الثقة 
وااللت�زام هو معيار أس�اس بن الدول ، إال أن أمري�كا قد خرقت هذا املعيار 
بع�د خروجها من االتفاق النووي، الذي توافق عليه 5+1 من الدول العظمى 
يف العالم.بتل�ك الحالة، حاولت أمريكا، إن تنه�ي اقتصاد إيران، و تخضعها 
الرادتها، فاستخدمت الحرب الداخلية من خال، دعم عدة تظاهرات خرجت 

يف إيران، وحاولت استغالها، لكنها  فشلت.
ثم الحصار االقتصادي بكل أنواعه، لم ينجح مع دولة تصدر عرشة أضعاف 
ما تستورد، باإلضافة إىل بوابة العراق، التي فتحت عىل مرصاعيها، للبضائع 

اإليراني، وفر تبادل تجاري بمليارات الدوالرات لصالح طهران. 
ث�م تطور األمر إىل محاربة بيع النفط اإليراني وإجراء العقوبات عىل كل من 
يشريه، إال أن العراق كان أيضا هو املنقذ، حيث ذكرت كثر من التقارير ان 
النف�ط اإليراني يباع، عىل أنه نفط عراقي ويصدر باس�م العراق، وهو نفط 
إيراني. حتى واصلت ايران تقاوم عقوبات أمريكا بش�تى الوسائل، فما كان 
من امريكا اال االستس�ام، والتس�ليم، بأن إيران ليست دولة خليجية وليس 

رؤسائها بزي عربي؟!كما يراه ترامب  يف املنطقة. 
هن�ا بدأت ترصيح�ات ترامب يتخللها بعض الل�ن، ويف بعضها وصل إىل حد 
الراجع والخضوع، فكان الترصيح األول :)إن أمريكا ال تسعى لتغير النظام 
يف إيران( ثم طلب اللقاء باملرش�د األعىل الس�يد الخامنئي واألخر رفض. ثم 
ارس�ل الرئيس الياباني بعدما حمل رسالة نصية إىل املرشد، فكان الرد قوي 

وقايس، مما جعل الرئيس يسحب الرسالة دون أن يسلمها للمرشد(
ث�م آخره�ا إقالة العقل املدبر لانس�حاب م�ن االتفاق والح�رب عىل إيران؛ 

مستشار األمن القومي األمريكي »جون بولتون«.
كل تل�ك املؤرشات، هي نتائ�ج واضحة تعلن انتصار إي�ران، يف هذا الرصاع، 
وقوتها يف كس�ب املجموع�ة الدولية، مقاب�ل تملص أمريكا م�ن تعهداتها، 
اكس�ب ايران قوة أكرب، لكن مع هذا التقدم الذي يس�ر ملصلحة إيران، فإن 
التس�ليم بالن�رص النهائي ل�م يصل، وهن�اك أوراق، قد تس�تخدمها أمريكا 
لكس�ب الوق�ت، إرسائيل حاليآ، تش�هد ضعف داخيل لم تش�هده منذ حرب 
تم�وز 2006 مع حزب الله، و نتنياهو فقد الكثر من ش�عبيته، وقد يخرس 
هذه االنتخابات، وبهذا قد تبقى املنطقة خصبة لحرب جديدة، قد تكون عىل 
ح�دود إرسائيل، بعدما فقدت إرسائيل قدرتها ع�ىل املناورة، ربما تميض تل 

أبيب بدعم جماعة مسلحة لزعزعة املنطقة وفرض عدم االستقرار فيها.
إيران انترصت يف هذه الجولة، وستنترص يف الجولة القادمة، فهي تقف عىل 
أرض صلبة، وش�عب واعي، ونظام متماس�ك داخلياً، ومتقدم عسكريا، لن 
يهزم بسهولة، وامريكا ستجلس للتفاوض، وما توافد رؤساء الدول األوربية 
إال عامة من عامات النرص إليران وخس�ارة ألمريكا، وضعف اإلمرباطورية 

األمريكية تجاه املنطقة.

- ك�م هي عدد امل�رات التي لم نس�تطع فيها تدارك 
الوق�ت؟ أن نت�دارك أخ�����������طاءن�ا قبل أن 
يس�تيقظ الَعالَمون من س�باتهم العاطفّي؟! فروا 
وجهنا اآلخر؛ وجهنا الذي لم يكن لروه وهم يف أوج 
الحب، لكنهم ال مح��������الة سيتعرفون عليه يف 

أوِل انتكاسة قد نتعثر بها.
- من مّنا سيكون الحظ رفيقه، قبل أن ينعطف عن 
مس�اره ويتج�ه لوجهٍة ال تعرف ب�ه، ال تعرف إال 

بعدمه؟!
- ه�ل تذوقت أطرافك طع�م الغبار قب�ل أن تتذوق 
الح�ب؟ ل�ن تفه�م م�ا ي������قوله اآلخ�رون عن 
الحن�ن، طاملا لم تش�عر أصابعك بغب�ار الذكريات 

بعد!
- م�اذا نحتاج لننعم بس�ام؟ ف�كل يشء قد أصبح 
يعرقلن�ا، يباعد بن راحتنا وبيننا، هل الحظت ذلك؟ 

إذن ما الحل يا قلبي؟
- يف لحظة االصطدام األوىل كل يشء سيبدو سماوياً، 
أحادي�اً، ما عداك، لذا لس�ت بحاج�ٍة لوجٍه مختلف 

لتخفي حزنك، فقط ُكْن كما أنت، لتحب.
- نتخىل ع�ن كل يشء، حينما نعتّل بكربيائنا، ليس 
علي�ك أن تتحدى امل�رء بكربيائه، بل تح�داه بحبه، 

دون أن تمسه بخيبة.
- م�ا الذي يجعلن�ا نصمت، نغفر، نس�تمر، ننحاز، 

نحنو، نمد اليد، ننتظر، غر أننا مرىض حب؟
- يف كل مرة أعانق فيها بقايا آمايل، أكتب الكثر من 
الرس�ائل، من الوصايا، الت�ي أخىش أال أقولها لك إال 
عند مماتي.. ياه كم يخىش املرء الرحيل عّمن يحب، 

قبل أن يقول له كل يشء والايشء.
- لم نكن لنتطهر من س�وأتنا، ومن كل يشء يلوثنا، 

لو لم نبعث مجدداً عىل هيئِة قلٍب ودعاء.
- يف عينيك، أرى طراوة طفولتي، أراني، كل يشء يبدأ 
بالتنف�س، بالضحك، حينما تتح�دث أنت، فتصمت 
بداخ�يل كل الظنون مرًة واحدة، يا الله كم هو مثر 

وقع الحياة معك! بعيداً عن صوت ُيتم العشاق.
- أفّر إىل داخيل وكل مواقيت العمر ترصخ باس�مك، 

إىل أين سنذهب وهذا العالم يربص بنا؟!


