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الصـدر :العـراق أكـبـر مـن الكتلـة األكـبـر
العراقي
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بالعـافيـة تـوجـد ّ
لـذة
الـحـيـاة

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

صالح رئيسا للجمهورية ..وعبد املهدي للوزراء
خماض صعب أدى إىل التصويت لـ :برهم» ..و «عادل» مرشح تسوية يبحث عن كابينة وزارية من التكنوقراط
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
يف جولة برملانية صعب�ة ،أصبح القيادي
يف االتحاد الوطني الكردستاني السيايس
واالكاديمي برهم صالح الرئيس التاسع
للعراق بعد هزيمته ملنافسه فؤاد حسني
مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني
بزعامة مس�عود بارزاني الذي احتج عىل
آلية التصويت.
ورسع�ان م�ا كلّ�ف صال�ح ع�ادل عبد
ّ
مرش�ح التس�وية ،بتش�كيل
امله�دي،
الحكوم�ة املقبلة.وج�اء ف�وز صال�ح يف
الجول�ة الثاني�ة للتصوي�ت بع�د ان قرر

الحزب الديمقراطي سحب مرشحه فؤاد
حسين اثر تأكده من هزيمته يف االقرتاع
الثان�ي بعد ان حصل يف الجولة االوىل عىل
 89صوت�ا فقط مقابل  165صوتا حصل
عليه�ا صالح من بني اص�وات  302نائبا ً
شاركوا يف التصويت.
ويلزم الدس�تور فوز املرش�ح من الجولة
االوىل بحصول�ه على  220صوت�ا وه�و
امر لم يتحقق.وقد اس�تدعى ذلك اللجوء
لجولة ثاني�ة ،لكن الح�زب الديمقراطي
سحب حسني من السباق الرئايس بالضد
من رغبته برغم اعرتاض رئاس�ة الربملان
التي طالبت منه اقرارا خطيا باالنسحاب

الـغـاء سيطـرة الصفـرة اجلمـركيـة وافتتـاح
منفذين يف كركوك

3

وسط خالفات ومشادات بني نواب حزبه
الذين تباينت مواقفهم من االنسحاب.
وأش�ارت رئاس�ة الربملان إىل أن انسحاب
حسين غير قانون�ي الن�ه كان علي�ه
االنس�حاب م�ن الجول�ة االوىل ولذل�ك
قررت اج�راء جولة ثانية م�ن التصويت
حي�ث فاز فيها بره�م صالح ايضا حيث
حصل صالح على  291صوتا ً مقابل 22
صوت�ا ً لف�ؤاد حسين وكان�ت  24ورقة
اقتراع فارغ�ة و 7أخ�رى باطل�ة .كم�ا
انسحب أربعة مرشحني من السباق عىل
الرئاسة.

التفاصيل ص2

الناتو يعلن استعداده إلطالق برنامج
تدريب يف العراق

2
أمريكا هتدد برضب روسيا إذا لـم تتخل عن تطوير الصواريخ املجنحة

املانيا تقرر وقف طلعات جوية استطالعية
فوق العراق وسوريا
بغداد  /المستقبل العراقي
أف�ادت وثيقة اطلع�ت عليه�ا رويرتز بأن
الحكوم�ة األملانية قررت ام�س الثالثاء أن
توقف يف العام املقبل مهامها االستطالعية
ومهام التزود بالوقود يف الجو التي تأتي يف
إطار عمليات تقودها الواليات املتحدة ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا.
ولم تنفذ أملانيا س�وى تدخالت محدودة يف
الخارج منذ الحرب العاملية الثانية تركزت
على التدريب واالس�تطالع واإلنقاذ الطبي
وحف�ظ السلام إذ أن ماضيه�ا الن�ازي

يجعل العمل العس�كري مسألة حساسة.
لكنها ش�اركت يف هجوم جوي عام 1999
على ما كان�ت تعرف يف ذلك الوقت باس�م
يوغوسلافيا .وذك�رت الوثيق�ة ،دون أن
ت�ورد س�ببا للق�رار ،أن الق�وات الجوي�ة
األملاني�ة س�تنهي طلعاته�ا بحل�ول 31
أكتوب�ر ترشي�ن األول  .2019وكان بعض
من أعضاء الحزب الديمقراطي االشرتاكي
الذي يمث�ل تيار يس�ار الوس�ط والرشيك
األصغر يف ائتالف املستشارة األملانية أنجيال
مريكل الحاكم قد أثار الشكوك بشأن هذه
الطلع�ات .وأظهرت الوثيق�ة أن الحكومة

بغداد  /المستقبل العراقي

األملانية لم تحدد موعدا إلنهاء بعثة القوات
األملانية لتدريب أفراد الجيش العراقي لكن
من املقرر مراجعتها يوم  30أبريل نيسان.
وس�يكون للمجلس األدنى بالربملان القول
الفص�ل بش�أن اس�تمرار نرش نح�و 800
ألف جن�دي أملاني يف املنطق�ة .والطائرات
األمريكي�ة املش�اركة يف مهام االس�تطالع
والت�زود بالوقود يف الج�و متمركزة اآلن يف
قاع�دة األزرق الجوي�ة يف األردن .وقال�ت
وزي�رة الدف�اع األملانية أورس�وال فون دير
ليني الشهر املايض.

التفاصيل ص2

املركزي يلغي تعيني «مدير مفوض» لرشكات التوسط املايل

ص3

أك�دت املندوبة األمريكية لدى حلف الناتو كاي
بايلي هاتشيس�ون ،أم�س الثالثاء ،اس�تعداد
الواليات املتحدة لرضب روسيا عسكريا يف حال
لم تتخل عن برنامج تطوير الصواريخ املجنحة
املتوسطة املدى املحظورة.
ويف مؤتمر صحفي ،اتهمت هاتشيسون روسيا
بانته�اك معاه�دة حظر الصواريخ متوس�طة
وقصرية املدى املوقعة بني موسكو وواشنطن،
قائلة« :على مدار عدة س�نوات نحاول إيصال
رس�الة إىل روس�يا بأنن�ا نع�رف أنه�ا تنته�ك

املعاه�دة ،وقدمنا لها الدالئل املتوفرة لدينا عىل
أنهم (الروس) ينتهكون املعاهدة».
وأكدت هاتشيس�ون أفضلية الحل الدبلومايس
للمسألة بالنسبة لواشنطن ،مضيفة أن الواليات
املتحدة مستعدة للنظر يف احتمال توجيه رضبة
عس�كرية إىل روس�يا إذا اس�تمرت يف تطوي�ر
منظومات الصواريخ املجنحة املتوسطة املدى.
وتابع�ت «س�ندرس إمكانية تدمير الصاروخ
ال�ذي يمك�ن أن يضرب أي بل�د م�ن بالدنا..
واإلجراءات املضادة (من قبل الواليات املتحدة)
تكمن يف القضاء على الصواريخ التي تطورها
روسيا انتهاكا للمعاهدة ..نراقبهم (الروس)».

وعربت عن أملها بأن يس�اعد حلفاء واشنطن
يف «جلب روسيا إىل طاولة الحوار».
من جانبه ،أكد وزي�ر الدفاع األمريكي جيمس
ماتي�س أن�ه س�يبحث املوض�وع م�ع حلفاء
الوالي�ات املتح�دة يف النات�و خلال اجتم�اع يف
بروكس�ل ،وق�ال« :ال أس�تطيع تكه�ن إىل أين
س�يصل األم�ر ،والق�رار يف ي�د الرئي�س ،لكن
يمكنن�ي الق�ول إن كال من كابيت�ول هيل (أي
الكونغ�رس) ووزارة الخارجية يش�عران بقلق
إزاء األم�ر» .وبني ماتي�س أن الواليات املتحدة
س�تأخذ يف االعتب�ار آراء حلفائه�ا يف النات�و
«لتحديد التوجه الالحق».

فرقة العباس تعتقل منفذي جريمة اغتيال عامل بـ « »R zeroالبرصة
زيــارة مـرتـقـبـة لـرئـيــس وزراء الـنـرويــج إلـى بـغـداد

خبري اقتصادي :العراق يزرع ربع مساحاته الصاحلة فقط
حمافظ بغداد ملدير رشكة «زنتاوالصينية»:
سنذلل كل املعوقات للميض بتنفيذ مرشوع
استثامر احلقل النفطي يف رشق بغداد
ص3

بلدية كربالء تبارش
بازالة احد االسواق العشوائية
يف املحافظة
ص3

الـنـفـط
يواصل ارتفاعه ويقفز فوق
« »85دوالر

ص2

ص2

ص2

مـوريـنـيـو
يرد عىل تقارير مكاملة
زيـدان

ص3

مؤسسة الشهداء تدعو الطلبة ذوي الشهداء إىل التقديم عىل املنح املجانية يف الكليات األهلية

ص7

ص2

مؤسسة الشهداء تدعو الطلبة ذوي الشهداء إىل التقديم عىل املنح املجانية يف الكليات األهلية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

دعت رئيس�ة مؤسس�ة الش�هداء ناجحة عبد األمري الش�مري ،امس الثالثاء،
الطلبة من ذوي الشهداء اىل التقديم عىل املنحة املجانية يف الكليات األهلية.
وذكرت الشمري يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه انه «عىل الطلبة
من ذوي الش�هداء خريجي الدراس�ات اإلعدادية القسم العلمي بمعدل ()%94
فما فوق ،للراغبني بالتقديم للدراس�ات يف الكلي�ات االهلية (مجاناَ) مراجعة
الدوائر العامة الثالث يف املؤسسة وحسب الرشيحة التي ينتمي اليها».
واضافت ان «هذه املقاعد الدراس�ية هي اضافية تمنح من قبل وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي وبالتنس�يق مع املؤسس�ة للمتعففني ولذوي الش�هداء
الرشائح الثالث».وأكدت الشمري ان «عىل الذين يودون التقديم مراجعة احدى
الدوائر العامة الثالث ملنحهم كتاب ترش�يح من قبلهم حرصا اىل وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي».
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خماض صعب أدى إىل التصويت لـ :برهم» ..و «عادل» مرشح تسوية يبحث عن كابينة وزارية من التكنوقراط

صالح رئيس ًا للجمهورية ..وعبد املهدي للوزراء
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

يف جولة برملانية صعبة ،أصبح القيادي
يف االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني
الس�يايس واالكاديم�ي بره�م صال�ح
الرئي�س التاس�ع للعراق بع�د هزيمته
ملنافس�ه فؤاد حسين مرش�ح الحزب
الديمقراط�ي الكردس�تاني بزعام�ة
مس�عود بارزاني ال�ذي احتج عىل آلية
التصويت.
ورسع�ان م�ا كلّ�ف صالح ع�ادل عبد
ّ
مرش�ح التس�وية ،بتش�كيل
امله�دي،
الحكومة املقبلة.
وج�اء ف�وز صال�ح يف الجول�ة الثانية
للتصوي�ت بع�د ان ق�رر الح�زب
الديمقراط�ي س�حب مرش�حه ف�ؤاد
حسين اث�ر تأك�ده م�ن هزيمت�ه يف
االقرتاع الثاني بعد ان حصل يف الجولة
االوىل عىل  89صوت�ا فقط مقابل 165
صوت�ا حص�ل عليه�ا صالح م�ن بني
اصوات  302نائبا ً شاركوا يف التصويت.
ويل�زم الدس�تور ف�وز املرش�ح م�ن الجولة
االوىل بحصول�ه عىل  220صوت�ا وهو امر لم
يتحقق.
وق�د اس�تدعى ذل�ك اللج�وء لجول�ة ثانية،
لكن الحزب الديمقراطي س�حب حسين من
الس�باق الرئ�ايس بالض�د من رغبت�ه برغم

بغداد  /المستقبل العراقي
أفادت وثيقة اطلعت عليها رويرتز بأن
الحكومة األملانية ق�ررت امس الثالثاء
أن توق�ف يف الع�ام املقب�ل مهامه�ا
االس�تطالعية ومهام التزود بالوقود يف

اعتراض رئاس�ة الربمل�ان الت�ي طالبت منه
اق�رارا خطي�ا باالنس�حاب وس�ط خالفات
ومش�ادات بني ن�واب حزب�ه الذي�ن تباينت
مواقفهم من االنسحاب.
وأش�ارت رئاس�ة الربمل�ان إىل أن انس�حاب
حسني غري قانوني النه كان عليه االنسحاب
من الجول�ة االوىل ولذلك ق�ررت اجراء جولة
ثاني�ة م�ن التصوي�ت حيث فاز فيه�ا برهم

صال�ح ايضا حي�ث حصل صال�ح عىل 291
صوتا ً مقابل  22صوتا ً لفؤاد حسين وكانت
 24ورقة اقرتاع فارغة و 7أخرى باطلة .كما
انس�حب أربع�ة مرش�حني من الس�باق عىل
الرئاس�ة الذي خاضه  20مرش�حا يف الجولة
االوىل كل م�ن :الن�واب عب�د الكري�م عبطان
وس�ليم همزة وعمر الربزنجي وعبد اللطيف
رش�يد.وأدى برهم صالح اليمني الدستورية

رئيسا ً لجمهورية العراق.
ويف أوّل تعلي�ق ل�ه ،قال صالح س�وف اكون
حام للدس�تور العراقي ،فيما ش�دد بعد أداء
ٍ
اليمين الدس�تورية على أنه «س�وف اكون
رئيسا للعراق وليس ملكون معني».
ويب�دو أن صال�ح ر ّد على تش�كيك البع�ض
بميول�ه االنفصالي�ة ،وقال «النج�ف واربيل
هم�ا يل بي�ت واحد».ورفع الربمل�ان العراقي

املانيا تقرر وقف طلعات جوية استطالعية فوق العراق وسوريا

الجو التي تأتي يف إطار عمليات تقودها
الوالي�ات املتح�دة ض�د تنظي�م الدولة
اإلسالمية يف العراق وس�وريا.ولم تنفذ
أملانيا سوى تدخالت محدودة يف الخارج
منذ الح�رب العاملية الثانية تركزت عىل
التدري�ب واالس�تطالع واإلنق�اذ الطبي

وحف�ظ السلام إذ أن ماضيه�ا النازي
يجعل العمل العسكري مسألة حساسة.
لكنه�ا ش�اركت يف هج�وم ج�وي عام
 1999عىل ما كانت تعرف يف ذلك الوقت
باس�م يوغوسلافيا .وذكرت الوثيقة،
دون أن تورد س�ببا للق�رار ،أن القوات

الجوية األملانية ستنهي طلعاتها بحلول
 31أكتوب�ر ترشي�ن األول  .2019وكان
بعض من أعضاء الح�زب الديمقراطي
االشرتاكي الذي يمثل تيار يسار الوسط
والرشيك األصغر يف ائتالف املستش�ارة
األملاني�ة أنجيال ميركل الحاكم قد أثار

الشكوك بشأن هذه الطلعات .وأظهرت
الوثيق�ة أن الحكوم�ة األملانية لم تحدد
موع�دا إلنه�اء بعث�ة الق�وات األملانية
لتدريب أف�راد الجيش العراقي لكن من
املقرر مراجعتها يوم  30أبريل نيسان.
وس�يكون للمجل�س األدن�ى بالربمل�ان

فرقة العباس تعتقل منفذي جريمة اغتيال عامل بـ « »R zeroالبرصة

بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت فرقة العب�اس القتالية ،ع�ن اعتقال
منفذي جريمة اغتيال احد العاملني بمرشوع
 R zeroيف البصرة ،مبين�ة انه جرى تس�ليم
املتورطني اىل القوات االمنية التخاذ االجراءات

القانونية بحقهم.
وقال�ت الفرق�ة يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ان «ق�وات النخبة التابع�ة لفرقة
العب�اس «ع» القتالية املكلفة بتوفري الحماية
للعاملين يف مشروع  R zeroيف محافظ�ة
البرصة ،الق�ت القبض عىل ثالثة اش�خاص،

خبري اقتصادي :العراق يزرع ربع
مساحاته الصاحلة فقط

بغداد  /المستقبل العراقي

ع�د االقتص�ادي باس�م جمي�ل
أنط�وان ،ام�س ،ت�ردي واق�ع
الزراع�ة يف البالد اىل ط�رق الري
والزراعة القديمة واملتخلفة التي
تعتمدها وزارتي الزراعة واملوارد
املائي�ة ،مبين�ا ان الع�راق يزرع
ربع املساحات الصالحة للزراعة
وبرب�ع إنت�اج مقارن�ة بال�دول
األخ�رى للمس�احات املزروع�ة
ذاتها.
وق�ال انط�وان إن ت�ردي الواقع
الزراعي تتحمل�ه وزارة الزراعة
وامل�وارد املائي�ة فضلا ع�ن

عملي�ات التجريف الت�ي يتبعها
املواطنون”.
وأض�اف ان “وزارة املوارد املائية
الزال�ت تعتم�د طرق�ا قديم�ة
متخلف�ة بال�ري منه�ا الس�يح
والت�ي تتس�بب به�در كمي�ات
كبيرة من املياه وارتفاع نس�ب
امللوحة وتحول األرايض اىل بور”،
داعي�ا اىل “اعتماد طرق التنقيط
واملرش�ات بالزراع�ة وتبطين
الجداول ورفع التجاوزات بعد ان
أصبحت أزمة املياه عاملية”.
ولف�ت اىل ان “وزارة الزراع�ة
هي األخ�رى تعتمد طرق قديمة
بالزراعة” ،مبينا ان “معدل إنتاج

وه�م كل م�ن (ع ،ج -س،ج-ض،ج) تورطوا
يف اغتي�ال املغ�دور(م،ع،س) وه�و اح�د
املتطوعني العاملين يف املرشوع ،بدوافع الثأر
العشائري».
واضاف�ت انه «ت�م اعتقال املجموع�ة املنفذة
بع�د اقل من نصف س�اعة من تنفي�ذ عملية

الدون�م الواح�د بالع�راق نصف
ط�ن يف حني يصل مع�دل اإلنتاج
للدون�م عامليا طنين العتمادهم
الزراعة املكثفة”.
وأف�اد ان “مع�دل املس�احات
الصالح�ة للزراعة بالعراق تصل
اىل  40ملي�ون دون�م بينما يزرع
منها وفق الخط�ط الزراعية 10
ماليين دون�م فقط مم�ا يعادل
ربع املس�احة الصالح�ة” ،داعيا
اىل “ايق�اف سياس�ة التجري�ف
للبس�اتني وتحويله�ا اىل أرايض
س�كنية ملا لها م�ن تأثريات عىل
اإلنت�اج املحلي وزي�ادة امللوثات
البيئية”.

االغتي�ال» ،مشيرة اىل ان «ذل�ك ج�اء بعد ان
اشتبك عنارصها باالسلحة الخفيفة معقوات
النخبة التابعة لفرقة العباس القتالية».
واكدت الفرق�ة انه «جرى تس�ليم املتورطني
اىل القوات االمنية التخاذ االجراءات القانونية
بحقهم».

الناتو يعلن استعداده إلطالق برنامج
تدريب يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن األمني العام لحلف شمال األطليس
ين�س س�تولتنربغ ،امس الثالث�اء ،عن
استعداد الحلف إلطالق برنامج التدريب
يف العراق العراق لنكون يف الزمان واملكان
املناسبني.
وقال س�تولتنربغ خالل مؤتمر صحفي
عقده يف بروكسل عشية اجتماع لوزراء
دفاع الدول األعضاء يف الناتو ،ان «جميع
أعض�اء الحلف متفقون عىل أن روس�يا
تنتهك هذه املعاهدة».
وأضاف «وفقا للمعلومات التي قدمتها
الوالي�ات املتح�دة للحلف ،فإن روس�يا

خرق�ت املعاه�دة بع�د رشوعه�ا بنرش
صواري�خ  9M729نوفات�ور ،لكن�ي ال
اس�تطيع الخ�وض يف تفاصي�ل ه�ذه
املعلوم�ات االس�تخباراتية» ،الفتا اىل ان
«الحلف مستعد إلطالق برنامج التدريب
يف العراق العراق لنكون يف الزمان واملكان
املناسبني.
وأعرب ستولتنربغ عن «قلق الحلف إزاء
ما أسماه قلة احرتام روسيا اللتزاماتها
الدولي�ة» ،مبين�ا انه «بعد س�نوات من
النفي ،أعلنت روس�يا مؤخرا عن وجود
منظوم�ة صاروخية جدي�دة عرفت بـ
 .9M729ول�م تقدم روس�يا املعلومات
الرضورية عن هذه الصواريخ».

زيارة مرتقبة لرئيس وزراء النرويج إىل بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا وزي�ر الخارجي�ة إبراهي�م
الجعف�ري ،ام�س الثالث�اء ،إىل
تكثيف الجهود لعقد اجتماع للجنة
العراقية النرويجية املشرتكة ،فيما
كش�فت وزي�رة خارجي�ة النرويج
إينه إريكس�ن س�وريدي عن زيارة
مرتقب�ة لرئي�س وزراء النرويج إىل
العراق.وق�ال مكت�ب الجعف�ري يف

جلسته إىل الثالثاء املقبل.
وليل أمس الثالثاء ،كل�ف رئيس الجمهورية
املنتخ�ب من قبل مجلس النواب برهم صالح
القيادي الس�ابق يف املجلس األعىل عادل عبد
املهدي ،بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت قن�اة «العراقية» ش�به الرس�مية ،يف
أنب�اء عاجلة أوردتها ،أن «رئيس الجمهورية
برهم صالح ،كلف عادل عبد املهدي بتشكيل

بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» إن
األخير التقى «مع وزي�رة خارجية
النروي�ج إينه إريكس�ن س�وريدي
يف س�ياق اجتماعات ال�دورة الـ73
للجمعي�ة العام�ة لألم�م املتحدة يف
نيويورك ،وجرى بحث أبرز القضايا
ذات االهتمام املشترك بني البلدين،
وس�بل تعزيز التع�اون الثنائي بما
يخدم مصالح الشعبني».
ونق�ل البي�ان عن الجعف�ري قوله،

«علينا تكثيف الجهود لعقد اجتماع
للجنة العراقية-النرويجية املشرتكة
مل�ا لها م�ن أثر كبير يف فت�ح آفاق
جديدة للتعاون املشترك» ،مضيفا ً
«نس�عى لتبادل الخبرات ،وتفعيل
املصال�ح املشتركة ،ومواجه�ة
املخاط�ر املشتركة ،ومس�اهمة
الرشكات النرويجية يف إعادة إعمار
املدن العراقية».
م�ن جانبه�ا ،أك�دت س�وريدي،

«اس�تمرار دع�م بالده�ا للع�راق
يف مختل�ف املج�االت» ،مشيرة إىل
«ش�جاعة العراقيين يف القض�اء
على عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة،
والحرفي�ة العالي�ة الت�ي تحلت بها
القوات املسلحة العراقية».
وتابعت سوريدي ،أن «رئيسة وزراء
النرويج س�تزور الع�راق يف املرحلة
املقبلة يف إطار تطوير العالقات بني
البلدين».

الحكومة املقبلة».
وانهالت التهان�ي عىل صالح بانتخابه
رئيسا ً للجمهورية.
ول�م يص�در بي�ان ع�ن صال�ح ّ
حت�ى
الساعة الحادية عرش ليالً ليتح ّدث عن
تكليف عبد املهدي بتش�كيل الحكومة
املقبلة.
وبدوره�ا ،ف�إن الكت�ل الكبيرة ،التي
أعلن�ت ع�ن أن له�ا األحقية بتش�كيل
الحكومة ،لم تصدر أي بيانات لتوضح
االتفاق الذي أدى إىل تكليف عبد املهدي
بتشكيل الحكومة.
وخالل الش�هر األخري ،تر ّدد اس�م عبد
امله�دي كثيرا ً بتش�كيل الحكوم�ة،
ّ
ومرشح تسوية
ووصف بأنه مستقل،
باالتفاق بني تحالف�ي البناء واالصالح
واالعمار.
وقال�ت مص�ادر سياس�ية مطلعة ،أن
تكليف عبد املهدي بتش�كيل الحكومة
تعن�ي أن األم�ور انته�ت إىل تش�كيل
حكوم�ة ائتالفي�ة تش�ارك فيه�ا جمي�ع
األح�زاب السياس�ية.وأكدت املص�ادر ،يف
حديث لـ»املس�تقبل العراقي» ،أن الكواليس
السياسية تزخر بأسماء الوزراء التي قدمتها
الكتل السياسية لشغلها ،لكنها أشارت إىل أن
عب�د املهدي يري�د االعتماد على التكنوقراط
واملستقلني يف تشكيل كابينته الوزارية.

الق�ول الفص�ل بش�أن اس�تمرار نرش
نح�و  800ألف جندي أملاني يف املنطقة.
والطائرات األمريكية املشاركة يف مهام
االس�تطالع والت�زود بالوق�ود يف الج�و
متمركزة اآلن يف قاع�دة األزرق الجوية
يف األردن .وقال�ت وزيرة الدفاع األملانية

أورس�وال فون دير ليني الش�هر املايض
خالل زي�ارة للقاع�دة إنها ال تس�تبعد
نشرا أط�ول أم�دا للق�وات يف الشرق
األوسط وسط جدل أوسع نطاقا بشأن
دور أملانيا يف عمل عس�كري محتمل يف
سوريا.

الصدر :العراق أكرب من الكتلة األكرب
بغداد  /المستقبل العراقي
اعترب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،
الثالثاء ،أن العراق اكرب من الكتلة االكرب.
وقال الص�در يف تغريدة له على تويرت ،إن
«العراق اكرب من الكتلة االكرب».

وتشهد الساحة السياسية يف العراق حراكا ً
واسعا ً بني القوى الفائزة باالنتخابات التي
جرت يف ( 12ايار  )2018لحس�م موضوع
الكتل�ة األكرب تمهي�دا ً لتكليفها بتش�كيل
الحكوم�ة املقبلة ،بعد أن أنهى الربملان من
انتخاب هيئته الرئاسية.

«داعش» خُيلف ( )20الف ارملة لعنارصه يف املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت تقارير صحافية ،ام�س الثالثاء،
احصائي�ة عن ع�دد النس�اء الالتي ترملن
بعد س�يطرة «داعش» على املوصل خالل
 38ش�هرا ،فيم�ا اش�ارت اىل ان البع�ض
منه�ن قنبلة موقوتة قابلة لالنفجار يف أي
لحظة.
وذكرت التقارير التي استندت إىل معلومات
ش�به رس�مية من مص�ادر موصلي�ة ،ان
«مجموع النساء الالتي ترملن بعد سيطرة
داعش عىل املوصل خالل املدة من حزيران
 ،2014وطرده منها يف تموز  ،2017يناهز

العرشين ألف امرأة» ،مبينا ان «منهن نحو
 4آالف مرتبطات بصالت معينة يف داعش،
س�واء بالعمل املبارشة مع�ه أو ارتباطهن
بصالت قربى مع عنارصه».
واضافت ان «العدد األخري من األرامل يمثلن
قنبلة موقوتة قابلة لالنفجار يف أي لحظة،
إن لم تتم معالجتها من السلطات».
ونقلت عن مسؤولة املرأة والطفل يف ديوان
محافظة نينوى س�كينة محمد عيل قوله
انها «نظمت أول ورشة يف املوصل لتمكني
ومعالجة هؤالء النسوة املرتبطات بداعش
ملس�اعدتهن على التخل�ص م�ن األفكار
املتطرفة».

السعودية :منفذ عرعر مع العراق سيفتتح قريب ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن الس�فري الس�عودي يف الع�راق عبد
العزيز الش�مري ،امس الثالث�اء ،ان منفذ
جدي�دة عرع�ر بين الس�عودية والع�راق
س�يفتح خالل األش�هر القريب�ة القادمة،
فيم�ا اش�ار اىل ان العالق�ات بين البلدين
متميزة وتشهد تطورا ً رسيعا ً وكبرياً.
ونقل�ت صحيفة س�عودية عن الش�مري
قوله «اننا نتطل�ع إىل افتتاح منفذ جديدة
عرع�ر الحدودي بين البلدين خالل عرشة
أش�هر» ،مبين�ا ان «منف�ذ جدي�دة عرعر
يش�هد اجراء اعمال النشاء ساحة للتبادل
التجاري ،وبناء منفذ عراقي».
واضاف الشمري ان «التواصل بني البلدين
ل�ن يكون فقط عرب الجو ،وإنما س�يتعزز

أيض�ا ً عرب الحدود الربية ،من خالل افتتاح
منف�ذ جدي�دة (عرع�ر) خلال األش�هر
القريبة القادم�ة» ،موضحا ان «العالقات
بني البلدين متميزة ،وتشهد تطورا ً رسيعا ً
وكبرياً».
وتاب�ع «هن�اك تواص�ل بين القيادتين،
واس�تخدام (الخطوط السعودية) لألجواء
العراقية واس�تخدام (الخطوط العراقية)
لألجواء الس�عودية ،يمثل رس�الة إيجابية
للكل ،ودليل على أن العالقات بني البلدين
ع�ادت أفضل مم�ا كانت» ،الفت�ا اىل «نيل
املط�ارات العراقي�ة األخ�رى حص�ة م�ن
رحلات الخط�وط الس�عودية يف الفترة
املقبلة ،حيث س�نرى الخطوط السعودية
يف املط�ارات العراقي�ة األخ�رى ،بالنجف،
والبرصة ،والسليمانية».

3

العدد ( )1760االربعاء  3تشرين االول 2018

حمافظ بغداد ملدير رشكة «زنتاوالصينية» :سنذلل كل املعوقات
للميض بتنفيذ مرشوع استثامر احلقل النفطي يف رشق بغداد
المستقبل العراقي /طالب ضاحي
اكد محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني
ان حكومت�ة املحلي�ة عازمة على تذليل كافة
املعوق�ات والتحدي�ات التي تقف ام�ام تنفيذ
مشروع اس�تثمار الحق�ل النفط�ي املوجود
يف رشق بغ�داد (منطق�ة النهروان)جاء ذالك
خلال ترأس�ة اجتماع�ا طارئا ض�م معاون
قائد عمليات بغداد وم�دراء الوحدات االدارية
يف قض�اء املدائ�ن والنهروان وناحي�ة الوحدة
وبحض�ور مدي�ر رشكة(زنت�او الصيني�ة).

العطوان�ي وخلال املؤتم�ر الصحف�ي ال�ذي
عق�د عق�ب نهاي�ة االجتم�اع اف�اد بانة من
االجتماع�ات املهم�ة وذالك ألهمي�ة املرشوع
ال�ذي يعترب امل اه�ايل العاصمة .مضيفا:بان
هناك تحديات تواجههنا يف تنفيذ هذا املرشوع
حيث تعرضت الرشك�ة لبعض التهديدات من
بع�ض الجه�ات الخارجة على القانون وهذا
ماالنقبله.ووجه السيد املحافظ رسالة شديدة
اىل الذين اعرتضوا عمل هذه الرشكة موضحا
بأن السلطة هي س�لطة الدولة ويجب فرض
هيبة الدولة والسلطة تعلوا عىل سلطة الدولة.

حمليات

www.almustakbalpaper.net

الغاء سيطرة الصفرة اجلمركية
وافتتاح منفذين يف كركوك

واتف�ق املجتمع�ون على التعاون والتنس�يق
م�ن اجل توفري بيئة مناس�بة لعم�ل الرشكة
وباملقاب�ل تعهدت الرشك�ة بتقديم الكثري من
االمكانيات واملوارد والتي س�توظف للعاصمة
بغ�داد ضم�ن قان�ون البترودوالر فضال عن
توفري ف�رص عمل ومنافع اجتماعية س�تدر
مبالغ البأس بها يف عموم املحافظة وخصوصا
مناطق االس�تثمار يف قضاء املدائن.ويف ختام
االجتماع نوه الس�يد املحافظ اىل انه س�يقوم
بزيارة خاصة ملقر عمل الرشكة واالطالع عن
كثب علىى عملها.

كهرباء اجلنوب تدرس مع رشكة شنغهاي الصينية إنشاء
حمطة الفاو احلرارية

بغداد  /المستقبل العراقي

وتح�دث املدير الع�ام يف بيان لل�وزارة ورد
لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ع�ن «اهمية هذا
املشروع ال�ذي يعترب م�ن اهم املش�اريع
اإلسرتاتيجية والذي يجهز البرصة بالطاقة
الكهربائية خصوصا والعراق عموما».
واكد إن «الرشكة سبق وان نفذت العديد من
املش�اريع املماثلـة فـي العراق وخصوصا ً
يف محافظ�ة الكوت وهي محط�ة الزبيدية
الحراري�ة ،كم�ا اطلع�ت الرشكة وبش�كل
ميدان�ي برفقة الحكوم�ة املحلية ومجلس
محافظة البصرة وقائم مق�ام الفاو عىل

عق�د مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة إلنتاج
الطاقة الكهربائية يف الجنوب يارس فرحان,
اجتماع�ا ً موس�عا ً م�ع رشك�ة ش�نغهاي
الصينية ،يف مقر الرشكة ،لدراس�ة إنش�اء
محطة انتاج الفاو الحرارية يف قضاء الفاو
بطاق�ة ( )3000مي�كاواط ،متكون�ة من
أربع وح�دات توليدية ،باإلضاف�ة اىل إنتاج
مليون مرت مكعب من املاء املقطر يوميا ً إىل
محافظة البرصة من نفس املحطة».

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن  ،ع�ن
استرجاع اكثر من مليار دينار من اصل 28

الصناعة تسرتجع اكثر من مليار دينار من اصل ( )28موصى باسرتدادها

مليار موىص باسرتدادهم.وقال مفتش عام
الوزارة عدنان كريم سلمان يف بيان له تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،إنه “بصدد التنس�يق
م�ع الدائ�رة القانونية الس�تكمال إجراءات

التحقيق االداري والرقابة االستباقية بتقديم
توصيات اىل لجنة التضمني لطلب استرجاع
مبال�غ اىل خزين�ة الدولة واسترجاع املبالغ
نتيجة ترصفات غير قانونية وفق وصوالت

القبض او تقسيطها”.
واض�اف ان “قيم�ة املبال�غ الت�ي اوىص
املكتب باسرتدادها للفرتة من  2016ولغاية
 2018/8/31بلغ�ت  28مليار و 239مليون

موقع العم�ل ,وأبدت الرشكة اس�تعدادها
لبناء مس�توصف وتبليط الشوارع وإنشاء
( ) 500وح�دة س�كنية ,إضافة إىل إنش�اء
س�كك حديدي�ة تربط قضاء الف�او بمركز
املحافظة».
وعىل صعي�د متص�ل ،زارت الرشكة موقع
مشروع ( ) 3 ،2يف محطة كهرباء الهارثة
الحراري�ة لرف�ع دراس�ة مفصل�ة لغرض
إكم�ال املشروع ،باإلضاف�ة اىل توس�يع
املحطة بانج�از وحدتني حراريتني وبطاقة
( )1220ميكاواط» .

و 516ال�ف دين�ار بضمنها املبال�غ التي تم
تضمينها لع�دد من املدراء العامني عن قيمة
س�كراب الحديد يف الرشكة العامة لالس�ناد
الهنديس سابقا”.

التجارة تعلن املبارشة برصف املنتجات النفطية تؤكد إنسيابية جتهيز املشتقات بمنافذها التوزيعية يف دياىل
مستحقات فالحي ومسوقي
احلبوب بكركوك للعام 2014
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشكة العامة لتجارة الحبوب
يف وزارة التج�ارة ،عن مبارشة س�ايلو
كرك�وك بصرف مس�تحقات فالحي
ومسوقي الحويجة لعام .٢٠١٤
وذكرت الرشكة يف بيان تلقته «املستقبل
العراقي»  ،ان «اللجنة املختصة بارشت
برصف صكوك املستحقات بعد وصول
املوافقات االمنية ملسوقي الحويجة».
م�ن جان�ب اخ�ر لفت�ت اىل «مواصلة
س�ايلو ال�دورة وف�رع بابل باس�تالم
وتجهي�ز ال�رز املس�تورد وال�وارد عرب
مين�اء ام قصر اضاف�ة اىل تجهي�ز
مطاح�ن ال�دورة والنج�ف بحص�ص
جديدة من الحنطة».
واوضح�ت ان «س�ايلو ال�دورة جه�ز
مناطق اليوسفية واملحمودية ومنطقة
اللطيفي�ة بكمي�ة  ١٥٦طنا م�ن الرز
املس�تورد وبواق�ع  ٣١٢١كي�س فيما
اس�تلم فرع باب�ل كمي�ة  350طن رز
فيتنام�ي من اص�ل  2000طن وكمية
 1916ط�ن رز ارجنتين�ي م�ن اص�ل
 2600ط�ن باالضافة اىل قيام س�ايلو
الحل�ة بتجهي�ز وكالء امل�واد الغذائية
بم�ادة ال�رز االرجنتيني وال�ذي بلغت
كميت�ه  855طنا م�ن اصل  2600طن
لتوزيعها عىل املواطنني ضمن مفردات
البطاقة التموينية.

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية
عىل توفر كافة أنواع املش�تقات النفطية
يف مختل�ف منافذه�ا التوزيعي�ة يف
محافظ�ة دي�اىل خالفا ً مل�ا تناقلته بعض
القنوات الفضائية لتصـريحات بعــض
املسؤولني» .
ورصح مدير ع�ام رشكة التوزيع يف بيان
ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،بأن «منتوج
البنزي�ن متوفر يف جميع محطات التعبئة
يف دياىل التي ُنس�بت بشأنها الترصيحات
وال وج�ود ألي طوابري للس�يارات عىل أي
محط�ة مؤكدا ً إن عملي�ة التجهيز تجري

امانة بغداد تعلن حتقيق نسب انجاز متقدمة بمرشوع جوهرة املحيط السكني
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت امان�ة بغداد ع�ن تحقيق نس�ب انجاز
متقدم�ة يف تنفي�ذ مشروع جوه�رة املحي�ط
السكني االستثماري الذي يضم وحدات سكنية
وفعاليات تجارية وترفيهية يف اطار دعم القطاع
الخاص وحركة االستثمار يف العاصمة بغداد.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان « قس�م االس�تثمار يف
امان�ة بغداد وبالتعاون مع الرشكة املس�تثمرة
حق�ق نس�بة انج�از بلغ�ت ( )% 65يف تنفي�ذ
مرشوع جوهرة املحيط الس�كني االس�تثماري
بمنطق�ة الكاظمية بمس�احة ( )8دوانم الذي
يحتوي عىل ( )6أبنية ( )5منها سكنية وواحدة

النفط يواصل ارتفاعه
ويقفز فوق « »85دوالر
بغداد  /المستقبل العراقي
قفزت العق�ود اآلجلة للنفط أكثر من دوالرين
للربميل  ،لتصل إىل مستويات لم تشهدها منذ
ترشين الثاني  ،2014م�ع اقرتاب “عقوبات”
أمريكي�ة عىل إيران والتوص�ل التفاق من أجل
إنقاذ اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية
(نافتا).
وارتفعت العق�ود اآلجلة لخام القياس العاملي
مزي�ج برن�ت  2.25دوالر ،أو  2.7يف املئ�ة،
لتبل�غ عن�د التس�وية  84.99دوالر للربمي�ل.
ويف معاملات م�ا بعد التس�وية ،واصل العقد
الصع�ود إىل  85.45دوالر ،ليجري تداوله فوق
 85دوالرا للم�رة األوىل من�ذ ترشي�ن الثان�ي
.2014
وزادت العقود اآلجلة للخام األمريكي الخفيف
 2.05دوالر ،لتبلغ عند التس�وية  75.30دوالر
للربميل ،مسجلة أعىل مستوياتها منذ نوفمرب
ترشين الثاني .2014
وأبرم�ت الوالي�ات املتح�دة وكن�دا اتفاقا يوم

بإنس�يابية عالي�ة جدا ً كاش�فا ً يف الوقت
ذاته عن وجود لجان مختصة لإلطالع عن
كثب عن عمل املحطات وتاليف أي خلل قد
يحدث» .
من جانبه أوضح مدير فرع دياىل الس�يد
حي�در خضري ب�أن فريق عمل برئاس�ته
م�ع ممثل مكت�ب املفتش الع�ام وبعض
املس�ؤولني يف الف�رع زار العدي�د م�ن
املحطات بصورة عشوائية بدءا ً من قضاء
بعقوبة مرورا ً بقضاء املقدادية واىل قضاء
خانقين وتم خلال الجولة زي�ارة ()16
ً
إضافة اىل اللقاء باملواطنني الذين
محطة
أبدوا إرتياحهم م�ن تجهيز املنتوج وعدم
وجود أي خلل يف العملية التجهيزية .

األحد إلنقاذ اتفاقية نافتا كاتفاقية ثالثية مع
املكسيك.
وأش�ار املس�تثمرون إىل أنهم يتوقعون ارتفاع
األس�عار ،حيث زاد اإلقبال عىل الخيارات التي
تعط�ي ألصحابها حق رشاء خام برنت مقابل
 90دوالرا للربميل بنهاية ترشين األول.
وق�ال محللون إن ارتفاع أس�عار النفط وقوة
ال�دوالر قد يلحق�ان الرضر بنم�و الطلب عىل
الخ�ام يف العام املقبل .وينصب تركيز الس�وق
حالي�ا عىل “العقوب�ات” األمريكية عىل قطاع
الطاق�ة اإليراني ،والتي س�تدخل حيز التنفيذ
اعتب�ارا من الرابع من نوفمرب /ترشين الثاني
وتهدف إىل وقف صادرات النفط من ثالث أكرب
منتج للخام بمنظمة البلدان املصدرة للبرتول
(أوبك).
وملح عدد من كبار املشترين يف الهند والصني
إىل أنهم س�يخفضون مشترياتهم من النفط
اإليراني .وقالت سينوبك الصينية إنها خفضت
إىل النصف ش�حناتها م�ن النف�ط اإليراني يف
سبتمرب /أيلول ،بحسب رويرتز.

تجارية «.
واضاف�ت ان «املشروع م�ن املؤم�ل انج�ازه
بالكام�ل بمدة ال تتج�اوز الس�نتني وعىل وفق
مواصفات فنية عالية الجودة تتالءم ومتطلبات
العائلة البغدادية «.
وبينت ان «أمانة بغداد تطمح أن يكون للرشكات
االستثمارية دور اكرب يف تنفيذ املشاريع التي يتم
طرحها لالستثمار يف العاصمة  ،مشرية اىل انها
« نجحت يف اس�تقطاب الرشكات العاملية وعدد
من الرشكات العربية واملحلية لتنفيذ مش�اريع
االس�تثمار يف العاصمة بعد إع�داد آليات جديدة
يف مجال االس�تثمار تتطلب مشاركة الرشكات
الرصينة ما س�ينعكس على الواقع االقتصادي
للعاصمة .

صحة الكرخ تعلن ختصيص « »750مليون دينار
ملستشفيني ختصصيني يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائ�رة صحة بغ�داد الكرخ ،عن
تخصيص  750مليون دينار ملستش�فى
الشهيد محمد باقر الحكيم ،ومركز ابن
البيطار لجراحة القلب.
وذكرت الدائرة يف بيان ورد لـ»املستقبل

العراق�ي» ،ان «مدير ع�ام صحة بغداد
الكرخ جاس�ب الحجام�ي ،وجه خالل
زيارته ملستش�فى الش�هيد محمد باقر
الحكي�م ومركز اب�ن البيط�ار لجراحة
القلب ،مبلغ  750مليون دينار».
واوضح�ت ان الحجام�ي «وج�ه
بتخصي�ص  500مليون دين�ار لتطوير

الواق�ع الصحي يف مستش�فى الش�هيد
محمد باقر الحكيم ،و 250مليون دينار
ملركز ابن البيطار».
واك�د الحجامي ،بحس�ب البي�ان ،عىل
«رضورة بذل الجه�ود املضنية يف تذليل
كافة ه�ذه املعوق�ات وإيج�اد الحلول
املناسبة لها.

املركزي يلغي تعيني «مدير مفوض» لرشكات التوسط املايل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن البنك املركزي العراقي ،عن إلغاء رشط تعيني املدير املفوض
لرشكات التوسط.
وذك�ر بي�ان للبنك تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،انه
“اس�تنادا ً اىل ق�رار مجل�س إدارة ه�ذا البنك رقم ( )114لس�نة

 2018فان�ه تقرر إلغ�اء رشط امتالك أس�هم يف الرشكة لغرض
تعيين املدي�ر املفوض لرشكات التوس�ط ببي�ع ورشاء العمالت
األجنبية».
وكان املركزي قد أصدر بيان يف وقت س�ابق ،ينص عىل إمكانية
تكليف املدي�ر املفوض ومعاونه من قب�ل الرشكة لحني االنتهاء
من إجراءات تعيينهما ومنحهما املوافقة النهائية.

بغداد  /المستقبل العراقي
وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ،بإلغاء سيطرة الصفرة،
فيما افتتح نقاط جمركية يف محافظتي كركوك ونينوى.
وتضمنت الوثيقة التي حصلت عليها «املستقبل العراقي» والصادر
من مكتب رئيس الوزراء اىل هيئة الجمارك العامة ،إنه» إشارة اىل
ما ورد بكتابنا املرقم (م روق ع س 2018 / 7 /15 )2331/والی
کتاب قيادة العمليات املشتركة املرق�م (ف.ع.م  )3148/يف/23
 ،2018 / 9وج�ه رئيس مجلس الوزراء بفت�ح نقاط جمركية يف
محافظتي كركوك ونينوى وإغالق سيطرة الصفرة.

رئيس جملس القضاء االعىل حيرض احتفالية بداية
السنة القانونية للقضاء يف اململكة املتحدة وويلز
بغداد  /المستقبل العراقي
حضر رئي�س مجل�س القض�اء االعلى الق�ايض فائق زي�دان ،
احتفالية بداية الس�نة القانونية للقضاء يف اململكة املتحدة وويلز
بدعوة رسمية.
وذك�ر بي�ان ملجلس القض�اء تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ان «
شخصيات قضائية من مختلف بلدان العالم بينهم رئيس املجلس
االعلى للقض�اء يف دولة قطر مس�عود العام�ري ورئيس املجلس
القضائ�ي يف اململك�ة االردنية الهاش�مية االس�تاذ محم�د الغزو
حرضوا يف االحتفالية.
وتلق�ى القايض زيدان دعوة لحضور ه�ذا االحتفال للمرة الثانية
على التوايل تعزي�زا للتواص�ل مع مختل�ف بلدان العالم الس�يما
القضاء يف اململكة املتحدة وويلز بما يفيض إىل تطوير القضاء وما
يتماىش مع عمل املحاكم يف البلدان املتقدمة.

بلدية كربالء تبارش بازالة احد
االسواق العشوائية يف املحافظة

كربالء  /المستقبل العراقي
اعلن�ت مديري�ة بلدية كربالء ،حملة واس�عة إلزالة أحد األس�واق
العشوائية يف منطقة امللحق يف املحافظة.
وق�ال مدي�ر بلدية كربالء أنم�ار صالح إبراهي�م الرفيعي يف بيان
تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «املديرية ازالت س�وق الحبوبي
العش�وائي الذي يتوس�ط أحد األحي�اء الس�كنية يف كربالء والذي
يضم العديد من املسقفات العشوائية واملحال التي شيدت بصورة
مخالفة يف األرض املخصصة كحديقة للحي املذكور بعد التنسيق
م�ع رشط�ة التج�اوزات يف قائمقامي�ة قضاء املرك�ز وأعداد من
القوات التابعة ألفواج مديرية رشطة املحافظة».
واض�اف الرفيع�ي ،ان «ه�ذا اإلج�راء ج�اء بع�د ورود عشرات
الشكاوي من قبل س�كنة الحي لتقديم الخدمات إليهم من خالل
العمل عىل تأهيل املنطقة املش�غولة عش�وائيا ً واملخصصة حسب
التصميم األسايس كحديقة لجعلها متنفسا ً للعوائل».
واش�ار اىل ان�ه «تم املب�ارشة بإعداد كش�وفات لتبليط الش�وارع
املحيط�ة به�ا والت�ي تعتبر مناف�ذ لدخ�ول ووص�ول املواطنني
إىل دوره�م الس�كنية إضاف�ة إىل املضايق�ات الت�ي تس�ببها تلك
العش�وائيات لتلك املناطق ملا تطرحه من فضالت ونفايات كونها
غري خاضعة للرقابة من قبل الجهات املختصة.

العدل تعلن اإلفراج عن «»496
نزي ًال خالل ايلول املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت دائرة اإلصالح العراقية التابعة لوزارة العدل ،عن موقفها
الشهري الخاص بعدد املُطلق رساحهم لشهر ايلول املايض.
وقال اعالم الوزارة يف بيان تلقته «املستقبل العراقي» ان «العدد
ال�كيل للمفرج عنهم من س�جون الوزارة خالل الش�هر املايض
بلغ  496نزيالً من س�جون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم
 78مش�موالً بالعفو العام ،و 50من النس�اء و 446من الرجال
تم االفراج عنهم بعد انتهاء فرتات محكوميتهم».
وأكد ان «دائرة االصالح قطعت اشواطا ً كبرية يف مجال عمليات
اطلاق الرساح مع تطبيقها نظام االرش�فة االلكرتونية والذي
يتي�ح امكاني�ة تحدي�د الن�زالء املنتهي�ة احكامه�م القضائية
ويساهم بحسم ملفاتهم وفقا ً للمدة القانونية املحددة إلطالق
الرساح».
وأش�ار اىل ان «عدد املُطلق رساحهم بقانون العفو العام قد بلغ
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وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود واملبيعات

www.almustakbalpaper.net

مناقصة عامة (دولية ) رقم ( )4لسنة 2018
جتهيز دعم شبكة االتصاالت
اىل السادة
مناقصة عامة (دولية ) رقم ( )4لسنة 2018
جتهيز (دعم شبكة االتصاالت)

يرس وزارة الدفاع  /املديرية العامة للعقود واملبيعات بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز (دعم شبكة االتصاالت ) مع مالحظة ما يأتي :
 1ـ عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال باملديرية العامة للعقود واملبيعات من الساعة ( 900اىل الساعة  )1500وعىل األيميل
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
او املوبايل ( )07902783136وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات
 2ـ متطلبات التأهيل املطلوبة  :تجهيز دعم شبكة االتصاالت
 3ـ بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري
(كتاب رسمي) معنون اىل وزارة الدفاع  /املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد دفع قيمة البيع البالغة (  )100,000مائة الف دينار عراقي
 4ـ يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( وزارة الدفاع  /بغداد  /قرب جرس الجمهورية (املنطقة الدولية ) يف املوعد املحدد ( لغاية الساعة  1400من يوم الثالثاء املصادف  ) 2018/10/23العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم
فتح العطاءات يف حضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني يف الحضور يف العنوان االتي  ( :وزارة الدفاع  /بغداد  /قرب جرس الجمهورية (املنطقة الدولية) يف الساعة  1400من يوم الثالثاء املصادف 2018/10/23
 5ـ اعالن املناقصة للفرتة من يوم االربعاء املصادف  2018 /10/3ولغاية الساعة  1400من يوم الثالثاء املصادف 2018/10/23
 6ـ تبلغ الكلفة التخمينية الكلية ( $ )1,920,190واحد مليون وتسعمائة وعرشون الف ومائة وتسعون دوالر ما يعادل ( )2,269,664,580ملياران ومئتان وتسعة وستون مليون وستمائة واربعة وستون الف وخمسمائة وثمانون
دينار عراقي حسب نرشة البنك املركزي العراقي
 7ـ املنشأ  :الواليات املتحدة  ،اوربا  ،اسيا
 8ـ فرتة التجهيز (  )90يوم
 9ـ تقديم التأمينات االولية بنسبة ( )%3من الكلفة التخمينية عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي المر وزارة الدفاع  /املديرية العامة للعقود
واملبيعات يذكر فيه اسم ورقم املناقصة عىل ان تثبت العناوين الوظيفية ملصدري خطابات الضمان وان يكون نافذا ملدة ستة اشهر
 10ـ تقدي�م التأمين�ات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حس�ن تنفيذ للعقد بنس�بة ( )%5من قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب االحال�ة وقبل توقيع العقد وان ال يكون خطاب الضمان مشروط ويدفع حني الطلب صادر من مرصف
حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي بالنسبة للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق ومرصف معتمد لدى املرصف العراقي للتجارة ( ) TBIبالنسبة للرشكات االجنبية التي ليس لها تمثيل
يف العراق
 11ـان يقدم مقدم العطاء من الرشكات العراقية واالجنبية التي لديها مكتب تمثيل او فرع يف العراق كتاب عدم املمانعة من االشتراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب عىل ان يكون معنون اىل وزارة الدفاع مع تأييد
منحه الهوية الرضيبة والرقم الرضيبي ويلتزم بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند االحالة
 12ـ يح�ق للط�رف االول مص�ادرة التأمينات االولية ملن تحال اليه املناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة او عند س�حب مقدم العطاء لعطائه خلال فرتة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل
اخطائه الحسابية يف العطاء وانعكاسها عىل قرار االحالة وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة 2014
 13ـ تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل او فرع يف العراق
 14ـ يتم اس�تيفاء رس�م الطابع بنس�بة ( )0,003ثالثة بأالف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون رس�م الطابع رقم ( )71لسنة  2012ووفقا لألصول والرسم العديل البالغ ( )0,001واحد باأللف من قيمة العقد عىل ان ال يزيد
عن ( )10,000عرشة االف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم ( )11لسنة 2015
 15ـ ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصات بصورة مبارشة او غري مبارشة مع مراعاة احكام الترشيعات النافذة
 16ـ تقدم الرشكات البيانات املالية لها الخر سنتني كحد ادنى ضمن اوراق الرشكة
 17ـ تلتزم الرشكات بجلب كتاب من نقابة املحاسبني واملدققني او جمعية املحاسبني يؤيد سالمة املوقف القانوني للمحاسب الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق الرشكة ألخر سنتني للرشكات العراقية والرشكات االجنبية
التي لديها تمثيل او فرع يف العراق
 18ـ تدوين اسعار فقرات استمارات العطاءات ( القسم الرابع والقسم السادس)
ومبلغه االجمايل باملداد
 19ـ يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة
 20ـ يتام اعتماد عنوان الرشكة املثبت يف العطاء عنوانا للمراسالت والتبليغات وعىل الرشكة االبالغ بكل تغيري يطرأ عىل هذا العنوان خالل مدة ( )7سبعة ايام من تاريخ حصوله
 21ـ معايري التاهيل :
أ ـ عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز
ب ـ رسعة التجهيز
ج ـدقة املواصفات
د ـ االسعار التنافسية
هـ ـ االعمال املنجزة ضمن االختصاص
 22ـ تلتزم الرشكة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات التعاقد املعنية
 23ـ يف حالة تحقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم ( )56لسنة 1977
 24ـ العقد خاضع لجميع القوانني النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم ( )113لسنة  1982وتعديالته وتعليماته
 25ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة
 26ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة
 27ـ تلتزم الرشكات العراقية بتقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض واصحاب الرشكة
 28ـ ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها
 29ـ يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
 30ـ يف حالة الغاء املناقصة فسوف يتم اعادة ثمن رشاء الوثائق الخاصة باملناقصة فقد دون تعويض مقدمي العطاءات
 31ـ ال يجوز ملدير مفوض الكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة
 32ـ ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 33ـ يكون موعد انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة الساعة ( 1300من يوم الثالثاء املصادف )2018/10/16
 34ـ يف حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي ييل العطلة والذي يكون فيه دوام رسمي
 35ـ صندوق العطاءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل ايام الدوام الرسمي ( من الساعة  900ولغاية الساعة )1400
 36ـ يف حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياسية للمناقصة بكافة اقسامها فسيتم استبعاد العطاء
 37ـ تقوم الرشكة باالطالع عىل الوثائق القياسية املرفقة مع املناقصة ( ) وثيقة باللغة العربية و االنكليزية بموجب كتاب وزارة التخطيط العدد  27131يف  2016/12/22مع قرص ( ( CD
الغراض توضيحية
 38ـ للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوازرة الدفاع
WWW.mod.mil.iq
لالجابة عىل استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.org

املديرية العامة للعقود واملبيعات

الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية

اعادة اعالن للمرة الثانية ( املناقصة رقم (/3م  /زن ب 2018/

يسر الرشك�ة العامة للمنتوجات الغذائي�ة  .احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن عن أع�ادة االعالن للمرة
الثانية للمناقصة اعاله وتدعو متعهدي ورشكات النقل كافة من ذوي الخربة والكفاءة تقديم عطاءاتهم ملناقصة
( نقل منتس�بي مصانع الرشكة يف بغداد  /الرش�يد .الفارابي  .املأمون  .االمني واالدارة العامة ) بكلفة تخمينية
قدرها / 72,000,000/اثنان وس�بعون مليون دينار من تخصيصات املوازنة التشغيلية للرشكة لعام  2018مع
مالحظة ماييل .:
 .1عىل مقدمي العطاءات الراغبني بالحصول عىل رشوط املناقصة مراجعة الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية .
االدارة العامة  .القس�م .القانوني خالل اوقات الدوام الرس�مي (من الساعة7.30صباحا لغاية الساعة  2.30بعد
الظهر عدا الجميع والعطل الرس�مية ) وس�يتم عقد مؤتمرخاص لالجابة عىل استفسارات املشاركني باملناقصة
الساعة التاسعة صباحا يوم الثالثاء املصادف 2018/10/9
 .2بأمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء بعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (  )150,000مائة وخمسون
الف دينار تدفع المانة الصندوق غري قابلة للرد .
 .3يتم تس�ليم العطاءات عىل العنوان التايل  .:الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية  .بغداد  .املس�بح .محلة .931 /
زقاق  .27 /االدارة العامة  .الطابق السادس  .صندوق العطاءات .
متطلبات التأهيل املطلوبة .:
.1االعمال املماثلة التي يرتاوح عددها بني ( ) 3_1مؤيدة من جهة التعاقد .
.2معدل االيراد السنوي والسيولة النقدية والحسابات الختامية للسنوات الثالثة االخرية .
 .3تقدم العطاءات يف موعد اقصاه نهاية الدوام الرس�مي ليوم الثالثاء املصادف  2018 / 10 /16وسوف ترفض
العطاءات املتأخرةاوغري املس�توفية لرشوط املناقصة وسيتم فتح العطاءات يف اليوم التايل لتاريخ غلق املناقصة
الس�اعة الثامنة والنصف صباحا ويف حالة مصادقة يوم الفتح عطلة رس�مية يؤجل اىل اليوم الذي يليه وس�وف
يت�م فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني يف مقر الرشكة يوم االربعاء املصادف / 17
2018 / 10
ترفق مع العطاءات املستمسكات التالية .:
.1التامينات االولية بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ ( )12,960,000اثنا عرش مليون وتس�عمائة وس�تون
ال�ف دينارويمثل 0/03من الكلفة التخميني�ة االجمالية من احد املصارف املعتمدة المر الرشكة من قبل املناقص
حرصا اومن يخولة قانونا.
 .2وصل رشاء وئائق املناقصة  +تقدم العطاءات بثالث ظروف مختومة مثبت عليها اسم الرشكة ورقم املناقصة
االول فني والثاني تجاري والثالث للمستمسكات املطلوبة .
.3كت�اب ع�دم ممانعة من الدخول يف املناقصة صادرة من الهيئة العام�ة للرضائب ( عىل ان يلتزم مقدم العطاء
بتقديم براءة ذمه )+كافة املستمسكات املتعلقة بالرشكة اواملكتب مع املستمسكات الشخصية لصاحب الرشكة
اواملكتب مقدم العطاء
.4تثبيت العنوان الكامل ملقدم العطاء ويف حالة تغيرية عليه اعالم الرشكة بذلك وبعكسه يتحمل التبعات القانونية
املرتتبة عىل ذلك لوحده .
وكل عط�اء ي�رد بع�د هذا التاريخ يهم�ل وان الرشكة غري ملزمة بقب�ول اوطأ العط�اءات وان اجور نرش االعالن
يتحملها من تحال عليه املناقصة .
مع تحيات الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية
WWW.tisc.industry.gov.iq

امحد سالـم محد
معاون املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربالء
االتحادية
محكمة جنايات كربالء
الهيأة االوىل
العدد /572 :ج هـ 2018/1
التاريخ 2018/9/30
اعالن
اىل املته�م اله�ارب (ك�رار هاش�م
طارش البو زين الدين)
قررت هذه املحكمة محاكمتك صباح
ي�وم  2018/12/13وف�ق اح�كام
امل�ادة (/443عقوب�ات) وملجهولية
مح�ل اقامتك قررت املحكمة تبليغك
بصحيفتين محليتين للحض�ور
امامه�ا يف اليوم املش�ار الي�ه اعاله
وبخالف�ه س�يتم اج�راء محاكمتك
غيابيا وفق االصول
القايض
رئي�س محكم�ة جناي�ات كربالء /
الهيأة االوىل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربالء
االتحادية
محكمة جنايات كربالء
الهيأة االوىل
العدد /115 :ج 2018/
التاريخ 2018/9/10
اعالن
اىل املحك�وم اله�ارب (امج�د فارس
غانم اسم والدته  /هناء كامل)
اوال  :حكم�ت علي�ك ه�ذه املحكمة
بالسجن ملدة سبع س�نوات استنادا
الح�كام امل�ادة  1/295م�ن قانون
العقوبات وبداللة عن التهمة االوىل
ثاني�ا  :حكمت عليك ه�ذه املحكمة
بالسجن ملدة سبع س�نوات استنادا
الح�كام امل�ادة  1/295م�ن قانون
العقوبات وبداللة عن التهمة الثانية
ثالثا  :تنفذ العقوبات اعاله بالتعاقب
فيما بينهما
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفسك
اىل ه�ذه املحكم�ة او اىل اقرب مركز
رشطة
القايض
محمد عباس شاكه
رئي�س محكم�ة جناي�ات كربالء /
الهيأة االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربالء
االتحادية
محكمة جنايات كربالء
الهيأة االوىل
العدد /385 :ج هـ 2018/1
التاريخ 2018/9/13
اعالن
اىل املحكوم�ان الهارب�ان (صب�ار
عدنان محسن اسم والدته  /سمرية
ج�زار واي�وب مردان حلبوص اس�م
والدته  /جبريه حمود)
حكم�ت عليكم�ا ه�ذه املحكم�ة
بالس�جن املؤب�د اس�تنادا الح�كام
امل�ادة 1/440و2و3و 4عقوب�ات
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكما تقرر
تبليغكم�ا بصحيفتين محليتين
لتس�ليم انفس�كما اىل هذه املحكمة
او اىل اقرب مركز رشطة
القايض
محمد عباس شاكه
رئيس محكمة جنايات كربالء
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربالء
االتحادية
محكمة جنايات كربالء
الهيأة الثانية
العدد /207 :ج 2018/
التاريخ 2018/9/6
اعالن
اىل املته�م اله�ارب (قاس�م علاوي
حسين الس�مناوي) تول�د 1991
يس�كن كربالء  /الهندي�ة  /الجدول
الغرب�ي س�ابقا  /مجه�ول مح�ل
االقامة حاليا
قررت هذه املحكمة محاكمتك صباح
يوم  2018/11/4وفق احكام املادة
(/444رابع�ا عقوب�ات) وملجهولية
مح�ل اقامتك قررت املحكمة تبليغك
بصحيفتين محليتين للحض�ور
امامه�ا يف اليوم املش�ار الي�ه اعاله
وبخالفه س�يتم اج�راء محاكمتكم
غيابيا وفق االصول
القايض
رئي�س محكم�ة جناي�ات كربالء /
الهيأة الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربلاء
االتحادية
محكمة جنايات كربالء
الهيأة الثانية
العدد /238 :ج 2018/
التاريخ 2018/9/25
اعالن
اىل املته�م اله�ارب (عام�ر ش�عيوط
مصحب الفتالوي) يس�كن كربالء /
حي النصر س�ابقا  /مجهول محل
االقامة حاليا
قررت هذه املحكمة محاكمتك صباح
ي�وم  2018/11/26وف�ق اح�كام
امل�ادة ( /452عقوب�ات) وملجهولية
محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك
بصحيفتني محليتني للحضور امامها
يف اليوم املش�ار اليه اعلاه وبخالفه
س�يتم اجراء محاكمتكم غيابيا وفق
االصول
القايض
رئي�س محكم�ة جناي�ات كربلاء /
الهيأة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربلاء
االتحادية
محكمة جنايات كربالء
الهيأة االوىل
العدد /378 :ج هـ 2018/ 1
التاريخ 2018/9/16
اعالن
اىل املحك�وم اله�ارب (احم�د ط�راد
حسين حس�ن البهاديل اس�م االم /
بدرية كاظم )
اوال  :حكم�ت علي�ك ه�ذه املحكمة
بالس�جن مل�دة س�بع س�نوات وف�ق
اح�كام امل�ادة  430م�ن قان�ون
العقوبات وبداللة مواد االشتراك 47
و  48و 49من�ه عن التهمة االوىل عن
التهمة االوىل
ثاني�ا  :حكم�ت عليك ه�ذه املحكمة
بالس�جن مل�دة س�بع س�نوات وف�ق
اح�كام امل�ادة  430م�ن قان�ون
العقوبات وبداللة مواد االشتراك 47
و  48و 49من�ه عن التهمة االوىل عن
التهمة الثانية
ثالث�ا  :حكم�ت عليك ه�ذه املحكمة
بالس�جن مل�دة س�بع س�نوات وف�ق
اح�كام امل�ادة  430م�ن قان�ون
العقوبات وبداللة مواد االشتراك 47
و  48و 49من�ه عن التهمة االوىل عن
التهمة الثالثة
ثالثا  :تنفذ العقوبات اعاله بالتعاقب
فيما بينهما
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفسك
اىل ه�ذه املحكم�ة او اىل اقرب مركز
رشطة
القايض
محمد عباس شاكه
رئي�س محكم�ة جناي�ات كربلاء /
الهيأة االوىل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربلاء
االتحادية
محكمة جنايات كربالء
الهيأة االوىل
العدد /559 :ج هـ 2018/ 1
التاريخ 2018/9/30
اعالن
اىل املته�م اله�ارب (ك�رار صاح�ب
شجاعي)
قررت هذه املحكمة محاكمتك صباح
ي�وم  2018/12/13وف�ق اح�كام
امل�ادة ( /443عقوب�ات) وملجهولية
محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك
بصحيفتني محليتني للحضور امامها
يف اليوم املش�ار اليه اعلاه وبخالفه
س�يتم اجراء محاكمتكم غيابيا وفق
االصول
القايض
رئي�س محكم�ة جناي�ات كربلاء /
الهيأة االوىل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من
وزارة التجارة بأس�م  /هادي عباس
صالح فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املدع�ي ( رع�د مهدي ج�واد )
والذي يطلب م�ن خالله تبديل اللقب
من ( طبيز) اىل ( الكرخي ) واستنادا
الح�كام املادة  22من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016تقرر نرش
طلب�ه يف الجري�دة الرس�مية فمن له
حق االعرتاض على طلبه يف الجريدة
الرس�مية فمن له حق االعرتاض عىل
الطل�ب مراجع�ة املديري�ة خالل 15
خمس�ة عرش يوم م�ن تاريخ النرش
وبعكس�ه س�ينظر يف الطل�ب وف�ق
القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املدع�ي ( صف�ا هادي ج�واد )
والذي يطلب م�ن خالله تبديل اللقب
من ( طبيز) اىل ( الكرخي ) واستنادا
الح�كام املادة  22من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016تقرر نرش
طلب�ه يف الجري�دة الرس�مية فمن له
حق االعرتاض على طلبه يف الجريدة
الرس�مية فمن له حق االعرتاض عىل
الطل�ب مراجع�ة املديري�ة خالل 15
خمس�ة عرش يوم م�ن تاريخ النرش
وبعكس�ه س�ينظر يف الطل�ب وف�ق
القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة

فقدان
فق�دت الهويات الص�ادرة من نقابة
املهندسني العراقيني باالسماء التالية
فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل مقر
النقابة يف املنصور :
 – 1بالل احمد عبد االمري .
 – 2عيل محمد جعفر .
 – 3عدنان هادي مهدي .
 – 4سالم عدنان حسني .
 – 5احسان باسل حسن .
 – 6فراس فاضل حسن حسني
 – 7محمد عبد الله مخاف .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
بعقوبة
العدد  / 3246 :ش2018 / 3
التاريخ 2018 / 9 / 25 :
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه ( اب�و الخري جودة
عبد السميع )
اقامت زوجتك املدعية ( نوال حسون
شمخي ) الدعوى املرقمة اعاله والتي
مضمونها تفري�ق للهجر وملجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغك عن طريق
صحيفتني محليتني رسميتني بموعد
املرافعة املص�ادف 2018 / 10 / 14
ويف حال عدم حض�ورك او من ينوب
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك
غيابيا .
القايض
ذاكر صالح حسني
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة بداءة خانقني
العدد  / 204ب 2018 /
التاريخ 2018 / 10 / 2
اعالن
تنفي�ذا للحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه
املحكم�ة بالع�دد  / 204ب 2018 /
بتاري�خ  2018 / 7 / 24واملتضم�ن
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 109
م 3بس�اتني الحميدي�ة والواقع�ة يف
قض�اء خانقني محلة ( اس�بارطة )
واملوص�وف ادن�اه باملزاي�دة العلنية
ملدة  30ثالثون يوما اعتبارا من اليوم
الت�ايل للنرش فعىل الراغبين بالرشاء
مراجعة محكمة بداءة خانقني ظهرا
مستصحبا معه التامينات القانونية
 % 10م�ن القيم�ة املق�درة البالغة (
 ) 36 ، 975 ، 000س�تة وثالث�ون
مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون
ال�ف دين�ار ان لم يكن رشي�كا وعند
انتهاء املدة املذكورة ستجري االحالة
القطعي�ة وف�ق االص�ول والداللي�ة
ورس�وم التس�جيل على املشتري
وستجري املزايدة يف اليوم الثالثون يف
ساحة هذه املحكمة ويف تمام الساعة
الثاني�ة عرش ظه�را واذا صادف يوم
املزاي�دة عطلة رس�مية فيكون اليوم
الذي يليه موعدا للمزايدة .
االوصاف  :العقار اعاله مس�احتها (
 138م ) 2عبارة عن دار سكن تحتوي
على  4غ�رف ن�وم بابع�اد مختلفة
وح�وش داخلي  8 * 7م 2ومطب�خ
ومراف�ق صحية وغرف�ة بيتونة الدار
مبنية من الطابوق ومسقف بالحديد
شيلمان عكادة درجة عمرانها رديئة
.
القايض
محمد عبد الله سعيد
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة تحقيق الدجيل
اعالن عن مفقود

فق�د املدعو ( س�عد بدر حس�ن عيل
) امللصق�ة صورت�ه اعلاه بتاري�خ
 2014/6/12من قضاء الدجيل ولم
يعرف مصريه اىل حد االن.
القايض
عبد الرحمن حميد جاسم
ــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف
سامراء
العـدد2018/7140:
التاريخ2018/10/1 :
نرش اعالن
قدم�ت املس�تدعية (غف�ران مزب�ان
محمود) طلب اىل هذه املحكمة تطلب
في�ه اصدار حج�ر وقيمومة لزوجها
املفقود (سعيد مجيد سلمان) والذي
فق�د بتاري�خ  2014/10/28علي�ه
واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين
ق�ررت املحكم�ة نشره بصحيفتني
محليتين لغ�رض التثبت م�ن حياة
املفقود
مـــــــــــ�ع
التــقــــــــديـــــــر...
القايض
احمد إبراهيم رمضان

5

اعالنات

العدد ( )1760االربعاء  3تشرين االول 2018

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة لصناعات النسيج واجللود-مصنع النسيجية/حلة
رقم املناقصة  :اعالن املناقصة املرقمة (/3حلة )2018/
الكلفة التخمينية  )379540 ( :ثالثمائة وتسعة وسبعون الف وخمسمائة واربعون دوالر
تاريخ الغلق 2018/11/12 :
تعلن الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود /مصنع النسيجية/حلة احدى تشكيالت وزارة
الصناع�ة واملعادن عن حاجتها اىل اعالن املناقصة برقم (/3حلة )2018/واملتضمنة تاهيل خط
االلياف الخاص بمرشوع الكاربت التابع ملصنع النسيجية واكمال كافة النواقص الالزمة لتشغيل
مكائن الخط بالكامل وضمن املوازنة التشغيلية
 1ـ بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقدي�م طلب تحريري اىل العنوان
املح�دد يف التعليم�ات ملقدمي العطاء وبع�د دفع قيمة البي�ع للوثائق البالغ�ة ( )150000مائة
وخمسون الف دينار عراقي غري قابلة للرد وزيارة املواقع االلكرتونية املبينة ادناه والحضور اىل
مقر املصنع الكائن يف الحلة ـ ش�ارع نادر مس�تصحبني معهم التامينات االولية بمبلغ مقطوع
مقداره (  ) $ 5000خمس�ة االف دوالر او (  ) 6000000س�تة ماليني دينار عراقي عىل ش�كل
ص�ك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد المر (الرشكة العامة لصناعات
النسيج والجلود/مصنع النسيجية /حلة) علما اخر موعد لتقديم طلب رشاء وثائق العطاء هو
الساعة الثانية عرش ليوم 2018/11/12
 2ـ على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (مصنع
النس�يجية /حلة ـ القس�م التجاري) من يوم االحد اىل الخميس خالل س�اعات الدوام الرس�مي
وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 3ـ تقب�ل عروض الرشكات بموجب املناقصة املعلنة وف�ق متطلبات التأهيل والتقييم الواردة يف
ورقة بيانات العطاء
 4ـ وبام�كان الشركات االجنبية تقديم خطاب ضمان مصريف غري مرشوط مغطى ماليا حني
الطل�ب م�ن احد املص�ارف االجنبية املعتمدة او الت�ي لديها فروع يف الع�راق او مفاتحة املرصف
االجنب�ي الصدار خطاب ضمان مقابل التأمينات االولية اىل احدى املصارف العراقية املعتمدة من
قبل البنك املركزي العراقي وارفاق نس�خة من االش�عار ويكون نافذا ملدة (  ) 28يوما من تاريخ
انته�اء مدة نفاذية العطاء يمكن االطالع عىل مواصف�ات املادة املطلوبة وكذلك الرشوط العامة
للمناقصة عىل :
عىل موقع الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود اإللكرتوني:
()iq www.scli.industry.gov.
وعىل موقع مصنع النسيجية /الحلة االلكرتوني)www.hndtextile.industry.gov.iq( :
و E-mail: nassegcompany@gmail.com
او موقع الوزارة االلكرتونيwww.industry.gov.iq :
او موقع وزارة الخارجية ـ املكتب االعالمي press@mofa.gov.iq

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  / 530ش 2018 /
التاريخ 2018 / 10 / 1
اعالن
م  /تبيلغ بقرار احلكم الغيايب

اىل املدعى عليه  /مقداد احمد حمزه
قررت املحكم�ة الحكم بتصديق ال�زواج واثبات
النس�ب يف الدع�وى املرقم�ة  / 530ش 2018 /
وصدر ق�رار غيابي ض�دك ولع�دم معرفة محل
اقامت�ك قررت املحكم�ة تبليغك نرشا ً بواس�طة
صحيفتني وعند عدم اعرتاضك عىل القرار يعترب
القرار مكتسب الدرجة القطعية ووفقا ً للقانون
القايض  /معد نجم عبيد

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

العدد4423 :
التاريخ2018/10/1 :

اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري ...
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه
والعائدة اىل مديرية بلدية املوفقية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة .2013
فعلى الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدي�ة املوفقية خالل فرتة ()15
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم الت�ايل من صدور هذا االعالن مس�تصحبني معهم التأمينات
القانونية البالغة ( )% 30من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم
االخري من مدة االعالن املصادف يوم يف مقر مديرية اعاله  ..يف تمام الساعة (العارشة صباحا)
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر
جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة
من البلدية بهذا الصدد.

املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

ت

نوع الملك

1
2
3

ساحة مكشوفة االلعاب رياضية
مخزن حبوب
دار سكن

رقم
الملك
26
36
158

مساحة
الملك
16م2
14م2
229م2

سنة واحدة
سنة واحدة
ثالث سنوات

4

دار سكن

159

229م2

ثالث سنوات

مجاور المركز الصحي

5

دار سكن

161

175م2

ثالث سنوات

مجاور المركز الصحي

6

دار سكن

162

175م2

ثالث سنوات

مجاور المركز الصحي

مدة االيجار

الموقع
واجهة كراج البلدية
شارع الكورنيش
مجاور المركز الصحي

7

ساحة مكشوفة متعددة االغراض

134

480م2

سنة واحدة

الحي الصناعي

8

محل تجاري

97

12م2

سنة واحدة

شارع الكورنيش

9

محل تجاري /نكول

88

15م2

سنة واحدة

مركز الناحية

يتحمل الناكل فرق البدلين

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
العدد  / 2942 :ش 2018 /2
اىل  /املدعى عليه  /عبد االمري رضا محبوب
م  /اعالن
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعية املرقم�ة بالعدد اعلاه واملقامة من قب�ل املدعية ( امرية
كاظم عباس ) والتي موضوعها ( تفريق للهجر ) وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار قسم
التبليغ�ات القضائية عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني بموعد املرافعة
املواف�ق  2018 / 10 / 11ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض
ذاكر صالح حسني

اعالن
السيد ايوب هليل عليوي
نظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر
حض�ورك اىل مديري�ة اوق�اف بغ�داد
الش�عبة القانونية وخلال عرشة ايام
م�ن تاريخ النرش وبخالف�ه يتم اتخاذ
االجراءات القانونية بحقك .
املتويل
صباح الدين احمد حمدي
متويل وقف القيومجي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 3952ش2018 / 4
التاريخ 2018 / 10 / 2
اىل  /املدع�ى عليه�ا  /س�هى منصور
تايه
م  /اعالن
اق�ام املدع�ي ( فك�ري حسين عيل )
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة بالع�دد
اعاله امام ه�ذه املحكمة ومضمونها
يطلب فيها اس�قاط النفقة يف الدعوى
املرقم�ة  / 3815ش 2016 / 5يف 25
 2016 / 10 /ولكون�ك مجهولة محل
االقام�ة وعدم توف�ر املعلوم�ات عنك
حس�ب كتاب مرك�ز رشط�ة التحرير
واش�عار مختار منطقة التحرير تقرر
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني محليتني
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح
ي�وم  2018 / 10 / 17ويف حال�ة عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض
شيماء عباس عيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( اس�عد كري�م عب�اس )
توج�ب حضورك اىل مقر مديرية بلدية
النجف االرشف لغ�رض اصدار اجازة
بن�اء للقطعة املرقم�ة  3/54317حي
النداء وخالفه سوف يتم اصدار اجازة
البناء بغيابكم .
طالب االجازة صادق حسني عيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(6مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف باب�ل
االتحادية
محكمة بداءة الحلة
العدد /3408:ب2018/
التاريخ 2018/9/30
اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا ـ جن�ان حسين
كريدي
اقام املدعي باس�م عبد الخرض عباس
الدعوى البدائية املرقمة اعاله يطالبك
فيه�ا بمبل�غ ثالثة ماليين وثمانمائة
وخمسون الف دينار بموجب الكمبيالة
املرقم�ة  2018/1241وملجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار مختار
منطقة الش�اوي يف الحلة (عالء احمد
عبد الرض�ا) لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتين محليتين لحض�ورك يف
موعد املرافعة املصادف 2018/10/7
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وحسب االصول
القايض
احسان طعمه عبد الحسني
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رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد/1552:ب2018/
التاريخ2018/9/26 :

اعالن

اىل املدعى عليه  /مرتىض عدنان كاظم
ادعى مدير بلدية البرصة إضافة لوظيفته امام محكمة بداءة
البصرة بالدع�وى البدائية املرقم�ة أعاله املتضمن�ة املطالبة
بأجر املثل عىل العقار العائد لدائرة البلدية تسلسل 7688/13
مقاطع�ة  42الطوبة والنخيلة ،وس�بب ارتحال�ك من منطقة
س�كناك اىل جهة مجهولة وعدم االس�تدالل عىل عنوان واضح
ورصيح لكم.
ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني يوميتين محليتني
للحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة املوافق 2018/10/10
ويف حال�ة ع�دم حضوركم او م�ن ينوب عنكم س�وف تجري
املحاكمة بحقكم غيابا وعلناً.
القايض  /مؤيد شمخي جرب الشاوي

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية الصادرة من مدرس�ة العالمة الحيل
االبتدائي�ة املعنونة اىل متوس�طة الغد املشرق املرقمة ()329575
يف  2017/8/1باس�م ( بتول حسين شالكة ) عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني الهويه الصادره من املعهد التقني النجف قسم املدني
فرع رسم هنديس باسم ( باسم محمد حسن) عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك ( كامل سدخان محمد ) توجب عليك الحضور اىل مقر
بلدي�ه الكوفه لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار املرقم 3/ 78942
حي ميس�ان خالل ثالث�ون يوما من تاريخ النرش وبخالفه س�تتم
االجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه حازم حمزه مجهول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد 136:
التاريخ 2018/9/25
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من قبل املس�تدعية (محاسن خضري هنو)
املتضم�ن نصبه�ا قيما على املفقود (عيل احمد علي) والذي فقد
بتاري�خ  2014/6/17ل�ذا ق�ررت املحكم�ة النشر بصحيفتين
محليتين بغية التحقيق من حياته يف حال كونه حيا عليه مراجعة
هذه املحكمة خالل  30يوم لالستماع اىل دفوعه خالل الفرتة اعاله
وبعكسه سوف تصدر هذه املحكمة الحجة وفق القانون
القايض
نبيل عبد الله عبيد ياس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد /79:ش2018/
التاريخ 2018/9/26
اعالن
اىل  /املدعى عليه حسام حسون محمود
اص�درت محكمة األحوال الش�خصية يف االس�كندرية قرار الحكم
الغياب�ي املرق�م /79ش 2018/يف  2018/8/15وال�ذي يقضي
الحك�م بتصديق الزواج الخارجي الواقع بتاريخ  2003/3/10بني
املدعية ندوة وهبي فارس وبني املدعى عليه حسام حسون محمود
عىل مهر معجله مليون دينار مقبوض ومؤجله مليون دينار باقي
بذم�ة الزوج عن�د املطالبة وامليرسة واثبات نس�ب االطفال كل من
عبد الودود حسام حسون تولد  2010/8/1واكرم حسام حسون
تول�د  2011/8/1من صلب والدهم املدعى عليه حس�ام حس�ون
محم�ود ومن رحم والدتهم املدعية ن�دوة وهبي فارس وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ ومختار املنطقة عليه
قررت ه�ذه املحكمة بتبليغك بصحيفتين محليتني يوميتني ولك
ح�ق االعرتاض وخالل عرشة ايام من الي�وم التايل للنرش ويف حالة
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا يسقط حقك يف االعرتاض
القايض
عباس حميد كريم حمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1491:ب2016/2
التاريخ 2018/9/30
تنويه
ورد س�هوا يف صحيفتين الع�راق االخباري�ة بالع�دد  688يف
 2018/9/23وصحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  1752يف
 2018/9/23ان القيم�ة املق�درة للعقار املرق�م  318/3835حي
املعلمني يف النجف مبلغ ( )165,000,000مائة وخمس�ة وس�تون
ملي�ون دين�ار ال غريه�ا والصحي�ح ( )265,000,000مائتين
وخمسة وستون مليون دينار ال غريها لذا اقتىض التنويه بذلك
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة للرضائب /فرع
النجف االرشف ذي العدد  5394/بتاريخ  2018/3/7واملعنونة اىل
الهيئة العامة للرضائب الخالص بأس�م (احمد سالم برهان) فعىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدتي مني املستمسكات :
 1ـ هوية العتبة العلوية املقدسة قسم االعالن
 2ـ هوي�ة االتح�اد الع�ام لإلذاع�ات والتلفزيون�ات العراقي�ة
االسالمية
 3ـ هوية االعالم االلكرتوني واالتصال الحكومي
فعىل من يعثر عليهم تسليمهم اىل جهة االصدار
علما ان تاريخ الفقدان  2018/9/18باس�م  /ايمن حسام حبيب
رايض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د من�ي الوص�ل الص�ادر م�ن بدلي�ة النج�ف االرشف واملرقم
( )031571رق�م الدلي�ل ( )2661امان�ات بتاري�خ 2018/7/15
باس�م ( محمد جخيم زناد عيل) فعىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل
جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الخرض
العدد /189:ب2018/
التاريخ 2018/9/12
اعالن بيع عقار
بن�اءا على الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بالع�دد /189
ب 2018/املتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم  49/22مقاطعة
 3الخضر بيع�ا تعل�ن محكمة ب�داءة الخرض عن بي�ع العقار
 49/22مقاطع�ة  3الخضر عن طريق املزاي�دة العلنية وخالل
ثالثين يوم�ا اعتبارا م�ن الي�وم التايل للنشر وتت�م املزايدة يف
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا من اليوم الثالثين واذا صادف ذلك
اليوم عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه وذلك يف قاعة محكمة
بداءة الخرض فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان
املعينني مس�تصحبني معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة %10
من القيمة املقدرة البالغة ثمانون مليون دينار ان لم يكونوا من
الرشكاء علما ان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي
القايض
ماجد شهيد اليارسي
االوصاف :
 1ـ موقعه ورقمه /الخرض  49/22/مقاطعة  3الخرض
 2ـ جنسه ونوعه  :دار سكن
 3ـ مساحته  2اولك و 87,50م2
 4ـ مش�تمالته  :اس�تقبال وهول وغرفتي نوم وكليدور وحمام
ومرافق صحية ومطبخ تحتاني وغرفة فوقاني
 5ـ درجة العمران متوسط
 6ـ الشاغل  /منذر حامد عيل
 7ـ القيمة املقدرة ( )80000000ثمانون مليون دينار عراقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد /60:ب2013/
التاريخ 2018/10/2
اعالن مزايدة
تنفيذا لق�رار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة /60ب2013/
يف  2013/2/29واملتضمن ازالة ش�يوع العق�ار املرقم 677/1
مقاطع�ة  5ام التل�ول والجالجة يف الس�ماوة واملوصوف ادناه
وبالنظ�ر لعدم تس�ديد املزايد محمد قرداش عب�ود بدل املزايدة
وكذل�ك املزايدة الذي ك�ف يده نعمه قرداش عب�ود عليه قررت
االعلان مجددا عىل بيع العقار املذكور يف الصحف املحلية خالل
خمس�ة عرش يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنرش وعىل الراغبني
بالشراء مراجع�ة املحكم�ة مس�تصحبني معه�م التأمين�ات
القانوني�ة البالغة  %10من القيم�ة الكلية للعقار البالغة (واحد
وخمس�ون مليون دينار) وس�وف تج�ري املزاي�دة واالحالة يف
اليوم االخري الساعة  12ظهرا
القايض
فليح حسن جاسم
االوصاف :
االرض املش�يد عليه�ا دار س�كن مبنيه من الطابوق ومس�قفه
بالش�يلمان تش�تمل عىل غرفة اس�تقبال وه�ول وغرفتي نوم
ومطبخ ومجموعة صحية ارضية الدار مبلطة بالكايش مزوده
باملاء والكهرباء درجة عمرانها دون املتوسط مشغولة بالسكن
م�ن قبل الرشي�ك محمد قرداش وافراد عائلت�ه والذي اعلن عن
عدم رغبتة بالبقاء بصفة مس�تاجر بع�د بيعه باملزايدة العلنية
جنس العقار ملك رصف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1631:ب2018/2
التاريخ 2018/10/1
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار
املرق�م /3441براق جديدة يف النجف علي�ه تعلن هذه املحكمة
عن بي�ع العقار املذكور اعلاه واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه
فعلى الراغبني بالشراء مراجعة ه�ذه املحكمة خلال ثالثون
يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات
القانونية البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق
الم�ر محكمة بداءة النج�ف وصادر من مصرف الرافدين رقم
( )7يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش
من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرقم  3441براق جديدة يف النجف عبارة عن بناية تفع
عىل شارع بعرض  16مرت بطابقني باالضافة اىل الطابق االريض
ومف�رزة اىل جزئني بصورة غري رس�مية الجزء االول بمس�احة
 14×3وه�و مرتوك لحظة الكش�ف ام�ا الجزء الثان�ي يحتوي
يف الطاب�ق االريض مح�ل لبيع الحلويات ام�ا الطابق االول فهو
معم�ل لصناعة الحلوي�ات اما الطابق الثان�ي يتكون من قاعة
كبرية ومحل صغري فارغ لحظة الكشف الطابق االخري مسقف
بالجينكو اما الطابقني االوليني مس�قفان بالكونكريت املسلح
والعقار بالكامل مش�غول من قبل املدعي عيل مهدي مرزة وهو
يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر وان القيمة
الكلية للعقار مبلغ ( )225,000,000مائتان وخمسة وعرشون
مليون دينار ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3039:ب2018/1
التاريخ 2018/10/1
اىل املدعى عليه عالوي حسن مناتي
اق�ام املدع�ي احمد مه�دي عب�د الدعوى
البدائية املرقمة اعلاه ضدك والتي يطلب
فيها الحكم بتأديتك له مبلغ وصل االمانة
املؤرخ يف  2015/3/1وع�ن وصل االمانة
امل�ؤرخ يف  2015/5/1وع�ن قيم�ة عق�د
الره�ان امل�ؤرخ يف  2013/3/26والبال�غ
اربع�ة وثالث�ون مليون وخمس�مائة الف
دين�ار ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي ثائر طعمه
جرب واش�عار مخت�ار حي الجزائ�ر جواد
حسين الكناني عليه قررت هذه املحكمة
تبليغك االعنا بصحيفتني محليتني يوميتني
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم
 2018/10/11وعن�د ع�دم حض�ورك او
ارس�ال من ينبو عنك قانونا سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ( صالح
لفته عبد الحسني عن ابنه القارص (لفته)
الذي يطلب فيه تبديل (االس�م املجرد) من
(لفت�ه) اىل (محم�د) فمن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر
هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة
 22م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم 3
لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة
العامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2005 /ب2018/
التاريخ 2018/10/2
اىل املدع�ى علي�ه الس�ابع  /علي رشي�ف
عجيل
اعالن
اقام املدعي فراس رشي�ف عجيل الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /2005ب 2018/ضدك
وال�ذي يطل�ب في�ه ازال�ة ش�يوع العقار
تسلس�ل ( 80/8بريهة) بيع�ا عن طريق
املزاد العلني ولتعذر تبليغك ملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح مبلغ ه�ذه املحكمة
واملجل�س البل�دي ملنطق�ة بريه�ة علي�ه
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميتين بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة
صباح يوم املرافعة املوافق 2018/10/14
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت الهوية الص�ادرة من املعهد التقني
/برصة قس�م تقنيات املحاس�بة بأسم /
س�ارة داود س�لمان عىل من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت ش�هادة تكيي�ل الس�يارة املرقمة
 2332القادس�ية مالكه�ا (عقي�ل ج�واد
كاظ�م) الص�ادرة م�ن رشك�ة توزي�ع
املنتوجات النفطية /هيئة توزيع الجنوب
على من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
رقم الدعوى /3910 /ش2018/
التاريخ 2018/9/26
اعالن
اىل املدعى عليهم
 1ـ نبيل عيل بكر مزعل
 2ـ اسامة عيل بكر مزعل
 ، 3نادية عيل بكر مزعل
 4ـ فادية عيل بكر مزعل
 5ـ انعام عيل بكر مزعل
 6ـ ابتسام عيل بكر مزعل
 7ـ احالم عيل بكر مزعل
 8ـ تيسري عيل بكر مزعل
اق�ام املدعيين (س�اهرة عم�ر مزعل) و
(محمد حسين بك�ر) الدع�وى الرشعية
املرقمة اعلاه ضدكم يطلبان فيها تجديد
القوة التنفيذية لحجة التخارج وملجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب م�ا ورد بشرح
القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البلدي
ملنطقة الصبخة الكبري ل�ذا تقرر تبليغكم
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين
للحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم
 2018/10/9للمرافعة وبعكس�ه س�وف
تجري املرافعة غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
فالح حسن حصني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعالن
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
 /محكمة جنح الح�ر /العدد /524 :ج /
 2018التاريخ 2018 /10 / 2
إىل املته�م اله�ارب ( عبد الحس�ن بالس�م
زاج�ي ) ملجهولية مح�ل إقامتك ولتعذر
تبليغ�ك ش�خصيا تق�رر تبليغ�ك إعالن�ا
بموعد املحاكمة املوافق  2018 /11 /8يف
الش�كوى املقامة ضدك من قبل املش�تكي
(طارق يوس�ف طعان ) وفق إحكام املادة
( )457من قانون العقوبات ويف حالة عدم
حضورك وعدم إرس�الك مع�ذرة مرشوعة
أو م�ن ينوب عن�ك قانونا ف�ان املحاكمة
ستجري بغيابك وفق القانون.
القايض
حيدر عبد الرزاق جليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعالن
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
 /محكمة جنح كربلاء  /العدد/ 1695 :
ج  2018 /التاريخ 2018 / 9 / 27
إىل املتهم الهارب (عامر ش�هاب احمد عبد
عيل الجمييل) اسم األم ( زهرة عبد االمري)
تاري�خ التول�د  1972 /بالنظ�ر ملجهولية
مح�ل إقامت�ك وتع�ذر تنفيذ أم�ر القبض
الصادر بحقك وفق�ا الحكام املادة ()459
عقوب�ات يف القضي�ة املقام�ة ض�دك من
قبل املش�تكي (عالء كام�ل خضري) قررت
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
للحض�ور أمام هذه املحكمة صباح يوم 7
 2018 /11 /الس�اعة التاس�عة صباح�ا
وبخالف�ه س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا
وفق القانون .
القايض
عبد الوهاب حنظل فارس
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يركض خلف الطائرة أم ًال للحاق هبا
ألقت الس�لطات القبض عىل رجل
أيرلن�دي فاتت�ه رحلت�ه يف مط�ار
دبل�ن بعدما رك�ض وراء الطائرة
على امل�درج ،س�عيا ً للتلوي�ح لها
للتوقف.
ً
وق�ال ش�هود عي�ان ،إن ش�ابا يف
العرشينيات م�ن عمره اجتاز بابا ً

داخل املطار وركض باتجاه طائرة
رشك�ة “ريان اير” التي كانت عىل
وشك اإلقالع.
وقال أحد الشهود إنه سمع صوتا ً
يصيح قائال “انتظ�ر” وهو يلوح
للطائرة قبل أن يتمكن بعض عمال
املطار من عرقلته عىل األرض.

سودوكو

وقال�ت إدارة املط�ار إن رجالً أثار
“بلبل�ة” بعدما وصل ه�و وامرأة
متأخري�ن ع�ن موع�د رحلتهما،
مضيف�ا ً أن الرج�ل “تخط�ى بابا ً
ودخ�ل س�احة املط�ار وس�عى
ً
مشرية
للتلويح للطائرة للتوقف”،
إىل أنها سلمته للرشطة.

العالـم بعد غوغل
يف املس�تقبل وبش�كل تدريج�ي ،س�وف يقيض
اإلنرتن�ت الجدي�د على عمالق�ة التكنولوجيا،
ألن املس�تخدمني يري�دون س�يطرة أكبر على
خصوصيته�م ،وفق�ا ملا يعتقده خبير اقتصاد
وتكنولوجي�ا مخرضم.ويعتق�د الخبير
االقتص�ادي البارز والناق�د التكنولوجي جورج
غيلدر إن سلس�لة الكتل “بلوك تشاين” ستحل
محل غوغ�ل ،زاعم�ا أن املس�تخدمني يرغبون
بمزيد من األمان والخصوصية والس�يطرة عىل

بياناتهم الش�خصية ،ألنهم يعتقدون أن غوغل
أصبحت “حديقة مس�ورة تجمع كل األموال”.
ويعتقد غيلدر أننا س�نرى ،يوم�ا ما ،أن قبضة
غوغل املحكمة عىل اإلنرتنت سوف ترتاخى ،ويف
املقابل س�تزدهر املرشوعات واألعمال الريادية
عىل اإلنرتنت ،ولكن ليس بالطريقة نفسها التي
ازدهرت فيها هذه الريادية يف األيام األوىل لظهور
اإلنرتنت.ج�اء ذل�ك يف حوار مص�ور عىل املوقع
اإلخباري “دبليو إن دي” حول كتابه الذي صدر

المتاهات

بعنوان “الحياة ما بعد غوغل :سقوط البيانات
الكبرية وبزوغ اقتصاد سلسلة الكتل”.وأوضح
الخبري أن سلس�لة الكتل ه�ي عبارة عن منصة
رقمي�ة عام�ة تخدم كس�جل ع�ام ل�كل أنواع
الصفقات.وأوضح غيلدر أنه يعتقد ،عىل سبيل
املثال ،أنه يمكن للمواق�ع واملنافذ اإلخبارية أن
تبيع محتوياتها للمستخدمني عن طريق الدفع
املجزأ ،األمر الذي من ش�أنه أن يحد من الحاجة
إىل االعتماد عىل اإلعالنات.

هل تعلم

؟؟

ـ أن طول أطول ذيل فستان زفاف يف العالم هو  ٨٠مرتا
 .وقد إرتدته إحدى املمثالت يف أحداألفالم األجنبية
ـ أن وزن الفيل يصل إىل  ٥أطنان ومع ذلك تصل رسعته
إىل  ٤٠كم  /الساعة
ـ ه�ل تعرف أن املياه يمكن أن تس�تخدم كأداة قطع و
تكون أفضل من أي سالح حاد
ـ هل تعلم أن وزن الطن من الحديد بعد أن يصدأ تماما
يصبح ثالثة أطنان
ـ أن غص�ن الزيت�ون يرم�ز إىل السلام  ،ويكثر ش�جر
الزيت�ون يف بلاد ح�وض البحر املتوس�ط  ،وأن ش�جر
الزيتون تعمر  ٢٠٠سنة
ـ أن رمال الصحراء تخفي تحتها خزانات مياه جوفية
ضخمة
ـ وه�ل تعل�م أن الحوت يس�تطيع البقاء س�اعة تحت
املياه بدون تنفس
ـ الع�ث ال ياكل الثياب  .انه يض�ع البيض عىل الثياب .
وهذا البيض يتح�ول اىل يراقانات  .الرياقانات هي التي
تقرض نتفا من القماش ومذ يكتمل نموها تزدري هذا
الطعام كليا

نصائح للوقاية من إشعاعات اهلواتف املحمولة
تصدر معظ�م األجهزة الرقمي�ة كالهواتف
املحمول�ة واألجه�زة الالس�لكية األخ�رى
إش�عاعا كهرومغناطيس�يا أثناء التشغيل،
ويعد هذا النوع من اإلشعاع خطرا بالغا.
فإذا كنت حريصا على العناية بصحتك ،يف
وقت ال غن�ى فيه عن اس�تخدام #الهاتف_
املحمول ،فإليك  8نصائح للتقليل من خطر
التعرض لإلش�عاعات الصادرة منه ،حسب
ما جاء يف موقع «كري  »2املعني بالصحة.
 - 1استخدام السماعة
لكي تبقى يف أمان عليك استخدام سماعات
األذن الالسلكية أثناء التحدث يف الهاتف مع
الحرص عىل إبقاء الجهاز نفس�ه بعيدا عن
متناولك.
 - 2إبق�اء الهات�ف بعي�دا ً عن�د ع�دم
استخدامه

ح�اول أال تبق�ي هاتفك يف وضع التش�غيل
بجان�ب جس�مك ط�وال الي�وم ،لتف�ادي
اإلشعاعات الصادرة منه.

طبق اليوم

كمبوت اخلوخ

 - 3الرتكيز يف إشارات االستقبال
ينصح بتجن�ب اس�تخدام الهاتف املحمول
عندم�ا تكون إش�ارة االس�تقبال ضعيفة،

حيث يص�در حينها املزيد من اإلش�عاعات
الكهرومغناطيسية.
 - 4عدم اس�تخدام الهاتف يف املس�احات
املعدنية املغلقة
ح�اول ع�دم اس�تخدام هاتف�ك الخلوي
يف املصاع�د ،الس�يارات ،القط�ارات أو
الطائ�رات ،حي�ث ينبعث منه�ا املزيد من
اإلشعاع يف املساحات املعدنية املغلقة.
 - 5استبدل املكاملات بالرسائل النصية
كلما كان الهاتف بعيدا عن جس�مك كان
ذلك أفضل ،لذا ينصح باس�تبدال املكاملات
الطويلة بالرسائل النصية املقتضبة.
 - 6استخدام الهاتف األريض باملنزل
طامل�ا أنك باملنزل ،احرص عىل اس�تخدام
الهات�ف األريض التقلي�دي ولي�س
الالسلكي.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
عزيزي برج الحمل ،عليك بالصرب خالل فرتة الصباح فقط
ألن األمور واألحداث ما تزال تعاكسك وخاصة إذا كنت من
مواليد  12اىل  19نيسان ،فاحذر أن تقع يف الخطأ وخاصة
يف مجال العمل ،تبدأ األمور بالتحسن تدريج ًيا خالل اليوم
مع بقاء ضغط العمل متواج ًدا

الثور

العقرب

عزي�زي برج الث�ور ،أرسع بتنفيذ ما تري�د يا صديقي وال
تجل�س مكت�وف األي�دي بل بارش يف تس�يري أم�ورك التي
س�وف تالقي نجاحا ً يف فرتة الصباح ،ألنه يف فرتة الظهرية
تتبدل األوضاع بشكل كبري ج ًدا وتصبح حساسا ً ألي كلمة
توجه إليك كما قد يصيبك التعب يف أنحاء جسمك

اجلوزاء

عزي�زي ب�رج العقرب ،ي�وم جديد ل�ك يا مول�ود العقرب
لك�ن بع�د أن يمر الصب�اح وما به من تعطيلات وأحداث
لن تعجبك ،فعند الظهرية تش�عر بالنشاط والقوة وتحكم
قبضتك عىل كل األمور حولك وخاصة بالعمل الذي تواجه
به ضغطا ً وعمالً مرتاكما ً من األيام املاضية

القوس

عزيزي برج الجوزاء ،اس�تنفذ ما تقدر من الحظ املوجود
اىل جانبك والذي سيرافقك يف ساعات الصباح االوىل فقط
النه بعد ذلك س�وف تتغري االمور لكنها لن تكون سيئة بل
جي�دة اىل حد م�ا وخاصة عىل نطاق العمل الذي س�يبقى
ً
ناجحا.

السرطان

عزي�زي برج الق�وس ،يبدأ يوم�ك بداية هادئة ج� ًدا وقد
تفرح لسير االمور هكذا  .لكن ال تتعج�ل يا صديقي ألن
عن�د الظهرية س�وف يبدأ املسلس�ل الدرام�ي  ،فحاول أن
تكون هادئا ً وال تجع�ل العصبية واملزاجية تتحكم بك ،قد
تشهد مناوشات

اجلدي

عزيزي برج الرسطان ،تبدأ األمور باالستقرار بعد أن هبت
العاصفة يف اليومني املاضيني لذلك ال تستعجل حل األمور
واترك كل يشء يسير عىل س�جيته يف الصب�اح والظهرية
النها آخر فرتات املش�اكل .يف املساء تبدأ أمورك بالتحسن
امللحوظ وابتسامتك املرشقة تلوح عىل وجهك

االسد

عزي�زي برج الج�دي ،األعمال تضغط علي�ك منذ الصباح
الباكر لكنك تكون يف وضع قوي جدا ً وكلمتك تنفذ برسعة،
انتب�ه من رصاحتك املبالغ بها يف فرتة الظهرية اما يف فرتة
م�ا بعد الظهر وخاصة بعد الس�اعة الرابعة والنصف يبدأ
الهدوء بالسيطرة عىل من حولك

الدلو

عزيزي برج األس�د ،األجواء تبقى جيدة يف فرتة الصباح و
الظهرية فاستغل الوضع لفعل ما تريد وباألخص يف العمل
أو السفر ،لكن عند الظهرية سوف تتغري به مواعيدك ولن
يميش أي يشء كما خططت ل�ه ،وتصل مزاجيتك إىل أعىل
مستوى لها

العذراء

عزيزي برج الدلو ،عليك باس�تغالل فترة الصباح وحتى
الظه�ر ملا تعطي�ك من دعم و خاصة على مجال العمل و
العائل�ة فالحظ معك وس�وف يجعلك تكس�ب العديد من
النقاط وخاصة إذا كنت من مواليد  12اىل  19ش�باط ،أما
ابتداءا من فرتة ما بعد الظهر يبدأ مزاجك بالتغري

احلوت

عزيزي برج العذراء ،األعمال سوف تكون مركز اهتمامك
فس�وف تلقى عىل عاتقك العديد من املسؤوليات لتنجزها
بوقت قصري ،سوف تنجح يف كل ما تفعل وخاصة أن لديك
عزيمة قوية جداً ،سوف تسمع كالما ً لن يعجبك يف املساء
من بعض املقربني منك لكن لن تعطيهم االهتمام
املقادير:
 4كيلو خوخ  1 -كيلو سكر  1 -ليمونة معصورة  -فانيليا
طريقة التحضري:
يقطع الخوخ اىل نصفني ثم ننزع البذر منه.
يف ان�اء كبير الحج�م عىل ن�ار عالية نض�ع ماء كايف حت�ى يغطي
الخوخ.
نضع الخوخ و السكر يف اإلناء و يقلب املزيج حتى يذوب السكر.
يترك امل�اء حت�ى يغيل ث�م نضع الليم�ون و يترك املزيج مل�دة 30
دقيقة.
تض�اف الفانيليا عىل الخ�وخ يف اإلناء ثم يرتك املزي�ج ملدة  5دقائق
اخرى.
يغطى اإلناء ثم تخفض درجة الحرارة و يقلب املزيج لثوان ثم يرفع
من عىل النار و يرتك حتى يربد.
يقشر الخوخ ( تزال منه القرشة الخارجيه ) ثم يقطع و يوضع يف
كاسات التقديم.
يزين الكمبوت باملكرسات او حسب الرغبة و يقدم.

عزي�زي برج امليزان ،تبدأ بعزيمة قوي�ة يف الصباح إلنهاء
جميع أعمالك وامليش قدمً ا يف مبادراتك ،لكن عند الظهرية
ح�اول أن ترك�ز عىل عمل�ك وال تفكر بمش�اكلك العائلية
والعاطفية كي ال تلقى االنتقادات من رئيس�ك بالعمل أو
أن تقع بأخطاء تندم عليها.

عزي�زي ب�رج الحوت ،إع�ادة الحس�ابات أت�ى موعدها ،
فس�وف تتغري أف�كارك وقراراتك الت�ي اتخذتها من وقت
قريب جدا ً وتب�دأ التفكري بمنطقية أثر حدث فاجأك كثريا ً
واظهر لك أن ما فعلته كله خطأ.

مسافر حاول فتح باب الطائرة
أثار راكب هندي الذعر خالل
رحل�ة طريان داخلي�ة عندما
ح�اول فتح باب الطائرة ظنا
منه أنه باب الحمام.
وكان الرجل على متن رحلة
رشكة «جو إير» من نيودلهي
إىل باتن�ا عندم�ا ح�اول فتح
الباب الخلف�ي للطائرة وفقا
ملا ذكرته الرشكة.
ونقل�ت صحيف�ة جلوب�ال
تايم�ز ع�ن بي�ان للرشك�ة
أن راكب�ا آخ�ر هو م�ن لفت

االنتباه إىل الرجل حتى تدخل
أفراد الطاقم.
وقالت وس�ائل إعلام هندية
إن الراك�ب ش�اب يف أواخ�ر
العرشيني�ات مشيرة إىل أنه
كان يركب الطائرة ألول مرة
يف حياته.
وقال متحدث باس�م الرشكة
إن الش�اب ل�م يك�ن ليتمكن
م�ن فت�ح الب�اب ب�أي حال
نظ�را للضغط الج�وي داخل
الطائرة.
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املنتخب األوملبي يعسكر
يف أنطاليا
المستقبل العراقي /متابعة

يخوض المنتخب األولمبي ،مس�اء اليوم ،آخر
وحدات�ه التدريبية في بغ�داد ،قبل أن يغادر إلى
أنطاليا للدخول بمعس�كر تدريب�ي هناك.وقال
الم�درب المس�اعد عب�اس عبي�د ف�ي تصريح
صحفي ،إن “المنتخب سيتوجه في الثامن من
الشهر الحالي إلى مدينة أنطاليا التركية للدخول
بمعسكر تدريبي يس�تمر لمدة عشرة أيام ،من

أربيل جيدد عقود ستة العبني
المستقبل العراقي /وكاالت

المؤم�ل أن يش�هد إقامة عدد م�ن المباريات
التجريبية”.وبي�ن ،أن “الوفد سيش�مل 27
العباً ،عش�رة م�ن بينهم م�ن المحترفين
في أوروب�ا” الفتا الى أن “المعس�كر يعد
أول محطات اإلعداد للتصفيات اآلس�يوية
التي س�تقام العام المقبل”.وأش�ار عبيد
إلى ،أن “أبواب المنتخب ستبقي مفتوحة
للمجتهدين في الدوري المحلي ،ألن الجهاز
الفني يملك متسعا ً من الوقت”.

ج�ددت الهيأة االدارية لن�ادي أربيل عقد
س�تة العبين لفريقه المشارك
في دوري اقليم كردس�تان
و تعاقد مع العبين جدد.
وذكر بي�ان للنادي “تم
تجدي�د عق�د كل م�ن
{عبدالل�ه حمد ،هوكر
حس�ين ،راب�ةر خالد،

توتنهام جيرد من نجومه قبل
مواجهة برشلونة

ريفالدو حيذر برشلونة
من خطر مييس
المستقبل العراقي /وكاالت
ح�ذر الالعب البرازيل�ي المعتزل ،ريفال�دو ،فريقه
الس�ابق برش�لونة م�ن خط�ر نجم�ه األرجنتيني
ليونيل ميسي.
وقال ريفالدو إن “الجميع يعلم كم يعد ميسي الع ًبا
رائ ًعا وحاس�مًا ،لكن لدى برش�لونة العبين آخرين
كبار بالفريق”.
وأضاف “برش�لونة يحتاج لالعبين آخرين ليكونوا
على نفس القدر من المس�ؤولية .ميسي لن يستمر
لألب�د ،وف�ي عم�ره ،م�ن الطبيع�ي أن ينخف�ض
مستواه عامً ا بعد عام ،لذا ينبغي أن يمسك أحد آخر
بمقاليد األمور .برش�لونة يمتلك بالفعل هذا النوع
م�ن الالعبين القادرين على حس�م المباريات ،لكن

بغداد /المستقبل العراقي
أك�د وس�ام س�عدون ،قائ�د نف�ط
ميسان وهداف الدوري في الموسم
الماضي ،أن فريقه سيكون الحصان
األسود في الموسم الحالي.
وقال س�عدون ،ف�ي تصريح�ات ل:
“نفط ميس�ان في الموس�م الحالي
س�يكون رقمً �ا صع ًبا في ال�دوري،
حيث أن الفريق استعد بشكل مثالي
واس�تقطب العبي�ن مميزين ودخل
المنافسات بقوة ،وسيفاجئ الفرق
المتنافس�ة على الدوري ،وسيحرج
الكبار”.
وأض�اف“ :لق�ب الهداف مس�ؤولية
كبي�رة أس�عى للحف�اظ عليه�ا هذا
الموس�م ،كم�ا أن المس�ؤولية التي
تق�ع على عاتقي هي قي�ادة الفريق

للمنافس�ة عل�ى مرك�ز متق�دم
ف�ي ج�دول الترتي�ب ،ألن نفط
ميسان هذا الموسم عاد بشكل
مثال�ي واس�تقطب العبي�ن
عال”.وواصل:
عل�ى مس�توى
ٍ
“بداية الفريق مميزة ،حيث أننا
خضن�ا مباراتين فقط وتصدرنا
الئح�ة الترتي�ب وه�ذا يؤكد قوة
الفريق ،وعلينا أن نواصل التحدي،
كم�ا إنن�ي نجح�ت ف�ي التس�جيل
خلال المباراتين ،وكنت خير س�ند
لزمالئي”.
يذكر أن نفط ميسان حقق انتصارين
في الجولتين األول�ى والثانية ،بينما
تأجل�ت مبارات�ه في الجول�ة الثالثة
أم�ام القوة الجوي�ة الرتباط األخير
بخوض مباراة ف�ي بطولة كأس
االتحاد اآلسيوي.

مورينيو يرد عىل تقارير
مكاملة زيدان
المستقبل العراقي  /متابعة
رف�ض البرتغالي جوزي�ه مورينيو،
المدير الفن�ي لمانشس�تر يونايتد،
إن�كار التقاري�ر الصحفي�ة الت�ي
أش�ارت إلى تح�دث الفرنس�ي زين
الدين زيدان ،معه بش�أن مس�تقبله
في قلعة الشياطين الحمر.
وس�أل أح�د الصحفيي�ن اإلس�بان،
موريني�و ،خلال المؤتمر الصحفي
لمب�اراة فالنس�يا ،ع�ن حقيق�ة
ً
قائلا:
مكالمت�ه م�ع زي�دان ،ف�رد
“عليك أن تسأل الصحفي الذي كتب
هذا الخبر”.
وكان�ت تقاري�ر قد كش�فت عن أن
زيدان ،اتصل بمورينيو ،وأكد له أنه
لن يتول�ى مهمة تدريب مانشس�تر
يونايتد.
ونفى البرتغالي ،أن يكون مستقبله
مع النادي على المحك ،لكنه قال إن
بعض العبي�ه يب�دون اهتماما أكثر
م�ن غيرهم ف�ي الفري�ق بمواجهة
فالنسيا في دوري األبطال.
وأض�اف فيم�ا أبرزت�ه صحيف�ة
“مي�رور”“ :أس�بوع دوري أبط�ال
أوروب�ا جيد حت�ى إذا كن�ت تتوقع
مب�اراة صعب�ة ،خصم صع�ب ،إنه
أس�بوع كبير ،الجميع يريد أن يلعب
ب�دوري األبطال ،هن�اك من هو غير

المستقبل العراقي  /متابعة
أكدت تقارير صحفية إنجليزية ،مساء
الي�وم الثالثاء ،غي�اب أكثر من العب
في صف�وف توتنهام ع�ن مواجهة
برش�لونة ،غ� ًدا األربع�اء ،ضم�ن
منافس�ات الجولة الثاني�ة من دور
المجموعات ببطول�ة دوري أبطال
أوروبا.
وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية
أن ع�ودة الح�ارس هوج�و لوري�س
أعط�ت الفري�ق دفعة معنوي�ة كبيرة،
خاصة أنه ش�ارك في التدريبات األخيرة.
وأش�ارت إل�ى كل م�ن كريس�تيان إيركس�ن
ويان فيرتونجين وموس�ي ديمبلي ،غابوا عن
التدري�ب األخي�ر لتوتنهام قب�ل مواجهة الغد
أمام برش�لونة ،وبالتالي فإنهم لن يش�اركوا
في المباراة.ويفقد السبيرز ً
أيضا جهود ديلي
آلي المصاب ف�ي أوتار الركبة ،باإلضافة إلى
الظهير األيمن سيرجي أورييه.

الحقيقة أنه�م ال يفعلون ذلك ،عندما يكون الفريق
بحاج�ة إليهم”.وأقر ريفالدو بش�عوره بالقلق بعد
فشل الفريق في الفوز خالل آخر  3جوالت بالليجا،
وقب�ل مواجه�ة توتنه�ام اإلنجلي�زي ف�ي دوري
أبط�ال أوروبا غ ًدا في لندن ،قائًل�اً “عندما نخوض
 3مباري�ات دون انتص�ار ف�إن الم�درب والالعبين
يتقاس�مون المس�ؤولية ع�ن الفش�ل ف�ي الفوز.
النادي يمتلك العبين كبار ومدرب جيد ،لكن األمور
ال تسير معهم جي ًدا اآلن ،لذا فاآلن حان وقت القلق،
لكن دائمًا ما ينبغي إلحاق المسؤولية بالكل وليس
بش�كل فردي”.وع�ن مواجهة األربع�اء في ملعب
ويمبلي ،علق ريفالدو “برش�لونة فريق قوي ،لكنه
لم يفز في آخر  3مباريات ويلعب بش�كل سيء ،لذا
أعتقد أن السبيرز لديهم فرصة للفوز”.

وسام سعدون :سنكون احلصان األسود
يف املوسم احلايل

قادر على اللعب هنا ،لذا
نحن هنا ولدينا الفرصة
للعب مباراة كبيرة”.
وتابع“ :يمكنك أن تبتسم
بينما تكون أتعس شخص
ف�ي العال�م ،وبإمكانك أن
تكون ذو وجه عبوس ج ًدا
لكن�ك ممثل رائ�ع وبداخلك
ً
أحيانا ما
س�عادة كبيرة ،لذا
نراه ليس ما يحدث”.
وأردف“ :الس�بب ف�ي ع�دم
الف�وز بالمباري�ات ه�و
نف�س الس�بب ف�ي الفوز
بالمباري�ات .األم�ر يعود
إل�ى الجمي�ع ،األداء على
أرض الملعب يعود للعديد
من العوامل”.
وردا عل�ى س�ؤال عما إذا
كان تحدث إلى إد وودوارد،
نائ�ب الرئي�س التنفي�ذي
للن�ادي ،عق�ب خس�ارة
السبت ،قال مورينيو غاضبا
“هذه مس�ألة خاص�ة .أنا ال
أطلب منك تحديد األش�خاص
الذي�ن تحدثت معه�م أمس أو
ه�ذا الصب�اح أو م�ن كان آخر
م�ن تحدثت مع�ه هاتفي�ا .هذه
مسألة خاصة .لن أجيب على هذا
السؤال”.

س�يداد ازور ،كاردو كمال ،بالل يوسف}
رس�ميا لغ�رض لع�ب ف�ي دوري اقلي�م
كردس�تان لموس�م جديد”.وأضاف “تم
التعاقد ايضا بش�كل رس�مي مع العبين
{احمد فرخ�و} الع�ب ارارات و {ادريس
هون�ر جوه�ر} العب ن�ادي كرك�وك”.
والجدير بالذكر يشرف على تدريب فريق
الثاني لنادي اربيل عبدالله محمود ش�يخ
مدربين في اقليم كوردس�تان و يساعده
مدرب شاب احمد شكر.

إصابة يف الظهر تعرقل مسرية
سيمونا هاليب

قائد اليبزيج يقرر اللعب
ملنتخب املجر
بغداد /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /وكاالت

ق�رر ويلي أوربان ،قائ�د ومدافع نادي اليبزيج األلماني ،اللع�ب لمنتخب المجر،
حسب ما أعلنه عبر مقطع فيديو قصير ،نشره على اإلنترنت ،اليوم اإلثنين.
وق�ال أوربان ،في المقطع الذي نش�ره نادي اليبزيج “بالمناس�بة ،اآلن أنا اآلن
العب وطني للمجر”.
ويحم�ل أوربان ( 25عاما) الجنس�يتين األلماني�ة والمجرية ،لكن�ه اختار اللعب
الدولي لمنتخب المجر ،البلد التي ينتمي لها والده.
ويس�تعد المنتخ�ب المج�ري لمباراتين بالنس�خة األول�ى من بطول�ة دوري أمم
أوروبا ،يخوضهما أمام منتخبي اليونان وإس�تونيا ،يومي  12و 15تشرين أول/
أكتوبر الجاري.

تعرض�ت نجم�ة التن�س الروماني�ة ،س�يمونا
هالي�ب ،المصنفة األولى عل�ى العالم ،النزالق
غضروفي في الظهر.
وكش�فت الفح�وص الطبية الت�ي خضعت لها
هالي�ب ،ع�ن إصابته�ا بان�زالق غضروفي في
الظهر ،بعد انس�حابها من الدور األول لبطولة
الصين المفتوحة ،أمس األول األحد.
وكتب�ت هالي�ب عب�ر حس�ابها على ش�بكات
التواصل االجتماعي ،الي�وم الثالثاء“ :خضعت

ألشعة رنين مغناطيس�ي ،واكتشفت معاناتي
من انزالق غضروفي”.
وأضاف�ت“ :س�أناقش األم�ر مع األطب�اء في
غض�ون األيام القليلة المقبل�ة ،وأتمنى العودة
سريعا .سأوافيكم بالتطورات”.
وتوجت هالي�ب ( 27عاما) ب�أول لقب لها في
بط�والت الجران�د سلام األربعة الكب�رى هذا
الع�ام ،عب�ر بطول�ة فرنس�ا المفتوح�ة ،بعد
أن خس�رت  3مباري�ات نهائية ف�ي البطوالت
الكب�رى ،لكنها تعاني م�ن التعثر ف�ي النتائج
واألداء منذ ذلك الحين.

برييز يعرتف باخلطأ الكبري بعد رحيل كريستيانو
بغداد /المستقبل العراقي

غاب ريال مدريد عن تسجيل األهداف
في آخر مباراتين له في الليجا ،خسر
إحداها أمام إش�بيلية بثالثة نظيفة،
وتع�ادل ف�ي األخ�رى أم�ام الج�ار
أتلتيك�و في ديرب�ي العاصم�ة وفي
البرنابيو.
ً
ووفقا لإلعالمي اإلسباني إدواردو إندا،
في البرنامج الش�هير (الشيرنجيتو)

فإن رئي�س ريال مدري�د فلورنتين�و بيريز
يعت�رف بالخطأ ،بع�دم التوقيع مع مهاجم
كبي�ر بع�د رحي�ل البرتغال�ي كريس�تيانو
رونالدو ،في الصي�ف ،إلى يوفنتوس .وقال
إن�دا في حديث�ه أثن�اء البرنام�ج“ :تعترف
القي�ادة بأنها أخطأت في ع�دم التعاقد مع
مهاجم كبي�ر ،وأعني بذلك واحدا من أفضل
عش�ر مهاجمين في العالم ،من الواضح أن
بنزيما بدأ بشكل جيد ،لكنه لم يعد يشكل أي
تهديد على مرمى المنافسين”.

ولم يرغ�ب فلورنتين�و بيري�ز بالتعاقد مع
العب كبير بعد رحيل كريس�تيانو رونالدو،
وذلك لرفض باريس س�ان جيرمان التخلي
عن مبابي أو نيمار ،وهما أكبر أحالم رئيس
الملك�ي ،ال�ذي احتف�ظ بأموال�ه م�ن أجل
محاولة التعاقد مع أحدهما مستقبلاً .
يذكر أن ريال مدريد تحرك في األيام األخيرة
من س�وق االنتق�االت الصيفي�ة الماضية،
وتعاقد م�ع الالعب ماريانو دياز ،قادمً ا من
أولمبيك ليون الفرنسي.

يوفنتوس حيدد قائمة تعاقدات «شبه مستحيلة»
بغداد /المستقبل العراقي
يواص�ل يوفنت�وس جهوده من أجل الس�يطرة على الق�ارة األوروبية في
السنوات المقبلة ،خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال�ت صحيف�ة “توتو س�بورت” اإليطالي�ة ،إن يوفنتوس لدي�ه حلم يريد
تحقيق�ه الموس�م المقبل ،يتمثل في ع�ودة بول بوجبا م�رة أخرى للفريق،
والتعاقد مع كيليان مبابي.
وأش�ارت إل�ى أن األم�ر لن يكون س�هلاً في ظل اهتم�ام الكثير م�ن األندية

بالالعبي�ن ،لذلك وضع الفري�ق اإليطالي بدائل أخرى في حال فش�ل التعاقد
معهما.وأوضح�ت أن يوفنت�وس وض�ع البرازيل�ي نيم�ار كأح�د الب�دالء
المحتملي�ن ،لمحاولة التعاقد معهم ،لكنهم مس�ؤوليه يدركون أن البرازيلي
“ذاهب ال محالة إلى ريال مدريد”.
ويتابع يوفنتوس عد ًدا آخر من الالعبين ،أبرزهم اإلنجليزي رحيم سترلينج،
والبرازيل�ي جابريي�ل جيس�وس.وبالنظر إلى معظم هذه األس�ماء ،نرى أن
نج�اح يوفنتوس ف�ي ضمها  -باس�تثناء بوجبا  -ش�به مس�تحيل ،في ظل
ارتفاع أسعارها وتمسك أنديتها بها.

باتشواي يعلن الوالء لتشيليس ..ويصدم فالنسيا

المستقبل العراقي  /وكاالت

أعل�ن الدول�ي البلجيك�ي ميتش�ي
باتشواي ،مهاجم تشيلسي المعار إلى فالنسيا ،عن
والئه للبلوز.
وق�ال باتش�واي ،في تصريح�ات أبرزته�ا صحيفة
التايم�ز“ :أنا ال أبح�ث عن انتقال دائم إلى فالنس�يا،
ولكنني أحترم تشيلسي وأحبهم ،هذه اإلعارة مهمة
ج ًدا لتطوري ،وكي أظهر بش�كل جيد عند العودة إلى
البلوز”.

وأض�اف“ :في البداي�ة كان من الصعب بالنس�بة لي
أن ألعب في إنجلترا ،كنت ش�ا ًبا يصل إلى هذا النادي
الضخ�م في غرف مالب�س مليئة بالنجوم ،ولحس�ن
حظ�ي كان مع�ي ه�ازارد وكورت�وا ،لقد س�اعدني
الثنائي كثيرًا لمعرفة كيف تسير األمور”.
وأت�م“ :الثنائ�ي س�اعدني عل�ى االندماج والش�عور
بأنني ف�ي المنزل ،رغم أنني م�ررت ببعض األوقات
العصيبة وأخرى مذهلة ،مثل تسجيل هدف الفوز في
الدوري ،فهي لحظة ال تصدق وستبقى محفورة في
ذاكرتي”.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1760
االربعاء  3تشرين االول 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
أمهية املعارضة النيابية يف تصحيح

ابعدوا الناتو العريب لريبح اجلميع

االنحراف احلكومي

الحقوقي ماجد الحسناوي
املعارضة إذا نظرت اىل واجبها نظرة جدية ال تقل مسؤوليتها
أهمي�ة عن مس�ؤولية الحكوم�ة ومن اضعف نق�اط نظام
الح�زب الواح�د انعدام املعارض�ة الحرة الت�ي تجاهر برأيها
ونقدها لسياس�ة الح�زب الواحد وإذا تمتع�ت بحرية الرأي
فإن واجبها األسايس مراقبة أفعال السلطة الحاكمة واطالع
الرأي العام عن األخطاء والس�لطة كثري ما تفسد من يتوالها
وال ينج�وا م�ن مغرياته�ا إال القليل ومن واجب�ات املعارضة
اطالع الش�عب عىل سياس�ة البالد ومن حق�ه أن يعلم كيف
تدار ش�ؤونه وإذا قصرت يف واجبها او تهاونت ال تس�تحف
بلوغ الحكم وال يحق لها تضليل الشعب عن اعمال الحكومة
وال تضلله�م عن مبادئها يجب أن تع�ارض وتقدم حلوالً وال
يلي�ق بها أن تظه�ر بمظهر اله�دام وهناك فترات يف تاريخ
األم�م تتطلب من االمة أن تقف صفا ً واحدا ً وتتناىس األحزاب
ما بينها من خالفات وتس�عى مشتركة ملواجه�ة التحديات
واملعارضة بطبيعة الحال مس�تقلة وال تكون مس�ؤولة امام
الحكوم�ة ألنه�ا الرقاب�ة عىل الس�لطة التنفيذي�ة هي التي
تش�خص أخطاء املس�ؤولني وتن�ور الراي العام يف مش�اكله
الداخلي�ة والخارجي�ة وتضع األم�ور يف مواضعها املناس�بة
وعىل الش�عب أن ال يفرط بها إذا أراد لنفس�ه الرقي والتقدم
وال يلي�ق باملعارضة املحرتمة أن تظه�ر باملعارض لكل يشء
تتخ�ذه الحكوم�ة وال يعقل أن يكون كل م�ا تأتيه الحكومة
خط�أ يف خطأ فإذا أصابت الحكومة وج�ب عىل املعارضة أن
تقرها عىل صوابها فهي ليست املعارضة الصماء العمياء ويف
تاريخ األمم طعنت املعارضة مصالح الوطن طعنات قاس�ية
عنم�ا تعرضت للطعن يف الحكومة وهي تعالج قضية وطنية
اتف�ق الجميع عىل غايتها وس�لكت هذا املس�لك ألنه ال تتفق
والحكومة يف الغاية النها تعارض الحكومة يف مساعيها النه
ال تكون هي التي تتوىل حل القضية وعندما تتعاقب األحزاب
يف الحك�م فالسياس�ة الخارجية ثابتة وال تتع�رض لتقلبات
خطيره ألنه يضعف البل�د يف ترصفاته الدولي�ة ومن واجب
املعارض�ة ان تجعل معارضته�ا بما تقتضي�ه الظروف أنها
معارضة تش�عر بمس�ؤوليتها وإن كانت تعارض الحكم إال
أنها يف الواقع تساهم فيه وإن لم تبارش بنفسها فهل يقال أن
الناقد االدبي ال يس�اهم يف الحركة األدبية بنقده مالم يبارش
الكتاب�ة األدبية نفس�ها وم�ن مميزات النقد الص�دق والعلم
والشعور باملسؤولية فاملعارضة أن تقدر مسؤوليتها يف عالج
االنحراف الحكومي وكذلك الحكومة أن تقدر مسؤوليتها.

عالء الخطيب
ً
بعبع�ا مخيفا ً يف منطقة
تحاول الوالي�ات املتحدة ان تصنع من ايران
الرشق االوسط ,الغراض يعرفها الجميع,فهي ُتعد العدة لصناعة ناتو
عربي يتصدى إليران ,يضم الدول الخليجية الس�ت باالضافة اىل مرص
واالردن ,يموَّله العرب باملال واملقاتيلن وتجني ثماره ارسائيل.
مساع حثيثة تبذلها
فقد كش�فت مجلة ذي ناش�يونال األماراتية عن
ٍ
الخارجية األمريكية يف منطقة الرشق االوسط بهدف وضع أسس لهذا
الناتو يف يناير القادم.
امريكا تعرف اكثر من غريها ان ايران يف وضعها الحايل ليس�ت خطرا ً
والس�باب أهمه�ا انها يف وض�ع اقتصادي مرتدي م�ع انهيار يف قيمة
العملة و تحديات داخلية باالضافة اىل ملفات إقليمية غري محس�ومة
تحاول ان تناور بها من أجل الحصول عىل مكاس�ب سياس�ية .
كما ان دول الخليج الس�ت غري متفقة عىل إنش�اء ه�ذا الناتو فهناك
اختالفات يف االولويات السياس�ية بينها ,فالعمانيون والكويتيون وان
أي�دوه بالعلن لكنه�م رفضوه يف الرس فهم يمتلك�ون عالقة طبيعية
مع اي�ران ,عالوة عىل أنهم غير مقتنعني بما يس�وقه االمريكان عن
الخطر االيراني ,اما قطر فهي ال تريد ان يكون للس�عودية هيمنة عىل
قرارها وش�كل عالقتها مع إيران  ,فهي تؤيد مثل هذا الناتو برشوط
,فق�د ذكر وزير خارجيتها حمد بن عب�د الرحمن ال ثاني إن التحالف
االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة لن ينجح إذا لم يحسم الخالف حول
مفاهيم أمنية جوهرية.
وق�ال ال ثان�ي :إن أزم�ة مجلس التع�اون اختبار حقيق�ي للتحالف
االستراتيجي م�ع واش�نطن ،وإن تجاه�ل التحالف الجدي�د للخالف
بني أعضائ�ه يؤثر عىل مصداقيته ،مؤك�دا ً رضورة تراجع الدول التي
تح�ارص قطر ع�ن اجراءاتها ضد بلاده .واضاف ال ثان�ي أن األزمة
اختلقت ألسباب واهية ،وأصابت مجلس التعاون بالشلل.
وتاب�ع قائال :إن هذا التحالف يج�ب أن يكون بمالمح واضحة ،وأن ال
يتم تفصيله عىل مقاس�ات معينة حسب مصالح دول بعينها ،ويجب
أن يقوم عىل مبدأ احرتام س�يادة الدول ,فهو يشير اىل السعودية بكل
وضوح.
ويف ظل ظروف باتت مكش�وفه للجميع مع ترصيحات ترامب العلنية
بابتزاز الس�عودية يثار س�ؤال مهم ه�و :ماذا يخيف الس�عودية من
اي�ران وملاذا ال تتفاهم معه�ا وتتخلص من االبت�زاز ؟ فبعد االنفتاح
الس�عودي نح�و الليربالية واعتق�ال رجال الدين املتش�ددين ورضب
الثقافة الوهابية  ,وتراجع الس�عودية عن دعم املس�لحني يف سوريا,
ل�م تعد الس�عودية تمثل الض�د النوعي اليران.فل�و ارادت ان تتخلص
م�ن ارثها الثيوقراطي فعليه�ا ان تتخلص كذلك من صفة املدافع عن
حقوق السنة يف العالم.وعليها كذلك اعادت قطر للحضرية الخليجية,
وتقوم بعملية تصفري املش�اكل  ,فهي اقل كلفة من االبتزاز االمريكي
 ,واكث�ر احرتاما ً لهيبته�ا وصورتها الدولية ,فالرئي�س ترامب ما من
مناس�بة اىل وذكر حمايته للسعودية ,وان لوال امريكا لم يستطع امللك
سلمان األحتفاظ بطائرته.

كـاريكـاتـير

ممارسات تساعدك عىل خسارة الوزن
نرش موقع «الي�ف .رو» الرويس تقريرا
جدي�دا حول أهم الخطوات التي يشير
إليها خرباء التغذية ملساعدة الناس عىل
خسارة الوزن الزائد.
 تناول األطعمة التي تحرق الدهون:توص�ل علم�اء م�ن جامع�ة كولومبيا
األمريكي�ة إىل نتائ�ج تبين أن تن�اول
التواب�ل ،وباألخص الزنجبيل ،يس�اعد
على ترسيع عملي�ة األيض يف الجس�م
وفقدان الوزن الزائد.
 الرغبة يف تخفيض الوزن:بينت دراسة أجراها علماء من جامعتي
كوينزالند األسترالية وبليموث الربيطانية أن
الذي�ن يفكرون يف فق�دان ال�وزن ،ويتخيلون
النتيج�ة النهائي�ة التباعهم حمي�ات غذائية
معينة ،يخرسون عددا أكرب من الكيلوغرامات،
مقارنة بأولئك الذين يتبعون الحمية فقط.
 تحديد السعرات الحرارية:اس�تنتج علم�اء م�ن جامع�ة «»Albany
األمريكي�ة أن�ه م�ن أفضل الس�بل لخس�ارة
ال�وزن ،أن يركز اإلنس�ان على نوعية األغذية
الت�ي يتناوله�ا أثن�اء الحمية ،ويحس�ب عدد
الس�عرات الحرارية الت�ي تحتويها ،والحرص

عىل الحصول عىل عدد معني من السعرات.
 النبيذ:رغ�م تحذي�رات األطباء م�ن تن�اول الكحول
باس�تمرار ،إال أن ع�ددا م�ن خبراء التغذي�ة
يف بريطاني�ا توصلوا إىل نتائج تبين أن تناول
كمي�ات صغرية م�ن النبيذ م�ع الطعام يوميا
يساعد عىل خسارة الوزن.
 تحديد مواعيد الوجبات الغذائية:أك�د علم�اء تغذي�ة يف جامع�ة «»Surrey
الربيطاني�ة أن تأخير وق�ت وجب�ة اإلفطار،
وتن�اول وجبة العش�اء يف وقت مبكر يس�اعد
إىل حد جيد يف فق�دان الكيلوغرامات الزائدة يف

السويد تفتتح أكثر متحف إثارة لالشمئزاز!

تستعد مدينة ماملو السويدية الفتتاح أكثر املتاحف «قرفا» يف العالم،
ملا تحتويه معروضاته من مواد مثرية لالشمئزاز.
وذك�رت صحيف�ة ذي إنديبندن�ت ،أن مدينة ماملو س�تصبح حاضنة
متحف «األطعمة املقرفة» ،وسيكون املعرض األول من نوعه يف العالم
لفن الطهي.
وتتكون معروضات املتحف من أطباق غذائية من جميع أنحاء العالم،
أع�دت وفق وصفات غريبة جدا ،من غري املرجح أن يرغب كثريون يف
تجربتها .وس�يعلم زوار املعرض أن هذه األطباق املثرية للجدل تعترب
من أش�هر وأغىل األطعمة .وس�وف يتم تقديم ،عىل سبيل املثال ،لحم
الق�رش املتعفن ،الذي يعترب من أش�هى األطباق يف إيس�لندا ،أو طبق
س�مك الرنجة املخمر الذي يكفيك أن تش�تم رائحته «املرعبة» لتشعر
بالدوار .ويضم املعرض أيضا الجبن بالديدان من ساردينيا ،واألعضاء
التناس�لية للثور ،وفاكهة دوريان من جنوب آسيا ،التي يحظر نقلها
يف وسائل النقل العامة بسبب «رائحتها» القوية.

اكتشاف  3طفرات جينية ترتبط بآالم الظهر

الجسم.
 مراقبة الجسم:يشير خبراء التغذي�ة إىل أن مراقب�ة
ش�كل الجسم والكيلوغرامات الزائدة يف
منطقة الخصر واألرداف تعترب محفزا
كبريا عن�د الكثريي�ن لتجنب اكتس�اب
كيلوغرام�ات زائ�دة ،والحف�اظ على
الرشاقة.
 مضغ العلكة:ينصح العديد من األطباء أولئك الراغبني
يف خس�ارة ال�وزن باللج�وء إىل مض�غ
العلكة ،وخصوصا الخالية من الس�كر،
حني يش�عرون بالجوع ،بدال من تناول وجبة
طعام إضافية تتسبب لهم بالسمنة الزائدة.
 االلتزام بمواعيد النوم:بينت العديد من الدراسات أن أخذ قسط كاف
م�ن الي�وم يوميا يس�اعد عىل تنظي�م عملية
األيض يف الجسم ،ومحاربة السمنة.
 املضغ الجيد للطعام:ينص�ح األطباء دوم�ا بمضغ الطعام بش�كل
جيد ،األمر الذي يس�اعد عىل حصول الجس�م
على فوائده بش�كل أكبر ،ويقلل م�ن كمية
الطعام التي يتناولها اإلنسان أثناء الوجبات.

وجد باحثون ثالث طفرات
جيني�ة قد تك�ون مرتبطة
ب�آالم الظهر الت�ي تصيب
املاليني من الناس يف جميع
أنحاء العالم.
ويعتق�د الباحث�ون أن
الطــــف�رات يف الجينات
« »SOX5و»/CCDC26
 »GSDMCو» ،»DCCق�د
تؤث�ر على تط�ور العمود
الفقري.
وق�ام الباحث�ون يف قس�م
« »Veterans Affairsيف
س�ياتل ،بتحلي�ل جين�ات
أكثر من  150ألف شخص،
وتوصل�وا إىل أن الطف�رات
الثلاث مرتبطة بظروف مؤمل�ة مثل التهاب
املفاصل وعرق النس�ا ،خاصة م�ع الطفرة
الجيني�ة « ،»SOX5الت�ي س�بق أن ارتبطت
بهشاش�ة العظ�ام يف الركب�ة وال�ورك واليد
والغرضوف والعيوب الهيكلية يف الفرئان.
وق�ام الباحث�ون بقي�ادة الدكت�ور ،براديب
س�وري ،بالتحقيق أكث�ر يف الطفرات الثالث

يف أكثر من  250ألف مش�ارك ،من بينهم 50
ألف شخص يعانون من آالم الظهر.
وأك�دت النتائج التي نرشت يف مجلة «PLOS
 »Geneticsالصل�ة بين « »SOX5وآالم
الظهر.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك ،يعتق�د الباحث�ون بأن
الطفرة الجينية التي تطرأ عىل «/CCDC26
 »GSDMCتلع�ب دورا يف األقراص املنقطعة

عالج التهاب الزائدة الدودية دون عملية جراحية
اكتش�فت مجموع�ة م�ن علم�اء جامع�ة
تورك�و الفنلندي�ة طريق�ة لعلاج الته�اب
الزائدة الدودية دون الحاجة إىل إجراء عملية
جراحية.
واس�تمرت دراس�ة العلماء خمس سنوات،
اس�تخدموا خالله�ا علاج الزائ�دة الدودية
امللتهب�ة ع�ن طري�ق االس�تئصال بعملي�ة
جراحي�ة ،أو عالجه�ا ع�ن طري�ق تن�اول
املض�ادات الحيوي�ة .ويشير العلم�اء إىل
أنه م�ن أص�ل  256مريضا خضع�وا لعالج
التهاب الزائدة الدودية ،تم شفاء  %61منهم
بتناول األدوية فق�ط دون الخضوع لعملية
جراحية.
ويقترح العلم�اء طريق�ة جدي�دة يف عالج
الته�اب الزائ�دة الدودية عن طري�ق إدخال

املض�ادات الحيوي�ة الت�ي توق�ف تط�ور
االلتهاب ،ما يس�اعد كثريا يف تحس�ن حالة
املريض إذا لم تكن هناك تشققات فيها.

وأجرى العلماء دراس�ة عشوائية خضع لها
 530ش�خصا أعماره�م  60-18س�نة ،ت�م
تش�خيصهم بالتهاب الزائ�دة الدودية الحاد
دون مضاعف�ات 273 .م�ن ه�ؤالء خضعوا
لعملي�ة جراحي�ة تقليدي�ة ،أم�ا ال�ـ 257
اآلخرين فقد حقنوا باملضادات الحيوية ملدة
ثالثة أيام يف الوريد ،وبعدها تناولوا مضادات
حيوية من نوع آخر ملدة أسبوع.
وخض�ع ه�ؤالء مل�دة خمس س�نوات أخرى
ملراقب�ة األطباء ،حي�ث احتاج  70ش�خصا
منه�م لعملية جراحية يف الس�نة الثانية بعد
العالج ،و 30آخرين خالل السنوات األخرى.
وظهرت أعراض جانبية ل�دى  %24.4منهم
بع�د إج�راء العملي�ة و %6.5بع�د عالجه�م
باملضادات الحيوية.

وعرق النس�ا الذي يع�رف بأنه
ألم ينشأ أسفل الظهر من خالل
األرداف وأسفل العصب الوركي
يف الجزء الخلفي من كل ساق.
لكن الطفرة الجينية يف «»DCC
ترتب�ط باالكتئ�اب أكث�ر م�ن
ارتباطها ب�آالم الظهر ،ويعتقد
الباحث�ون أن�ه قد يك�ون هناك
صلة بني حال�ة الصحة العقلية
وألم الحبل الشوكي.
ويرتب�ط أل�م الظه�ر املزم�ن
بالتغيرات يف الحال�ة املزاجي�ة
ودور الجه�از العصبي املركزي
يف االنتق�ال م�ن آالم الظه�ر
املزمنة إىل آالم الظهر املزمنة.
وعلى الرغم م�ن الحجم الكبري
للدراس�ة ،يرى الباحثون أن هناك حاجة إىل
إج�راء تجارب أكرب لتحديد كيفية مش�اركة
الجين�ات يف آالم الظهر ،نظرا ألن ألم أس�فل
الظه�ر يؤثر عىل ما ال يقل عن أربعة من كل
خمسة أش�خاص يف مرحلة ما من حياتهم،
كما يعاني شخص واحد من كل خمسة من
ألم مزمن يستمر ملدة سنة أو أكثر.

جتارب علمية هتدد األرض باالنكامش
كش�ف كتاب جديد للربوفيس�ور ،لورد مارتن ريز ،أن األرض قد تخرس
 100مرت من محيطها جراء مصادم الهدرونات الكبري ،الذي فشل حتى
اآلن يف تدمري الكوكب منذ  10سنوات.
ويق�ول الربوفيس�ور ري�ز إن س�بب الح�دث الكارث�ي ،النظ�ري ،هو
الك�واركات الت�ي تعيد تجميع نفس�ها يف أجس�ام مضغوطة تس�مى
«جسيمات غريبة» ( ،)strangeletsداخل املصادم.
وهذه الكواركات عىل ما يبدو ،لديها قدرة عىل تحويل كل يشء إىل نوع
من املادة ،من ش�أنه أن يخلق تأثريا هائال يضغط عىل األرض ويجعلها
تتقل�ص إىل درجة قد تبلغ حجم كرة الق�دم .ووفقا لـ» ،»CERNوهي
املنظم�ة التي تدير تج�ارب مص�ادم الهدرونات الكبير « ،»LHRفإن
الجس�يمات الغريبة هي ليست س�وى مادة افرتاضية ،حيث أن تجربة
أمريكية تسمى «مصادم أيونات النسبية» قد بحثت عن هذه الجسيمات
الغريبة لس�نوات لكنها لم تكتشف أيا منها.وتقول « »CERNأيضا ،إن
مصادم أيونات النس�بية لديه ظروف أكثر احتمالية إلنشاء الجسيمات
الغريبة أكثر من مصادم الهدرونات الكبري.

سبب علمي يكشف رس اإلصابة بنزالت برد قاسية
توص�ل باحثو جامعة فرجينيا إىل س�بب علمي
ملعان�اة بعض األف�راد من أعراض ن�زالت الربد
القاسية بش�كل أكرب من غريهم .وقاد الدكتور
رونالد تورنر ،وهو أخصائي يف األمراض املعدية،
دراس�ة أجرته�ا الجامع�ة للتحقي�ق يف كيفية
ارتباط مزي�ج البكترييا املوج�ودة داخل األنف،
مع ش�دة أعراض الربد .ويف الدراسة املنشورة يف

العراقـي

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

مجلة  ،Scientific Reportsتوصل الباحثون إىل
استنتاج مفاده أن األفراد الذين تحتوي أنوفهم
على املزيد م�ن بكتريي�ا املك�ورات العنقودية،
يمك�ن أن يعان�وا من أع�راض برد أكث�ر حدة،
باملقارن�ة مع غريه�م من األف�راد .ويف حني أن
البرد بحد ذاته ينتج عن فريوس ،فإن الكائنات
الحية التي تعيش داخ�ل األنف ،يمكن أن تؤدي

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

إىل تفاقم األع�راض من خالل التأثري عىل مقدار
الفريوس الذي تستطيع طرده من املمر األنفي.
وأج�رى الدكتور ترين�ر وفريقه دراس�تهم عىل
 152مشاركا ،واختربوا امليكروبات األنفية قبل
وبع�د إصابتهم بفريوس نزالت البرد ،وتمكنوا
من وضع املش�اركني يف  6فئ�ات مختلفة ،وفقا
ألنواع البكترييا املوجودة يف أنوفهم.
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