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سفري االحتاد األوريب :العراق يعاين من مشكلة يف إدارة موارده االقتصادية
العراقي

ص2

أفضـل النّـاس أنفعهـم
لـلـنّـاس

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

ربيع تداول السلطة :صالح يدخل قرص السالم  .والعبادي هينئ عبد املهدي
األحزاب تدعو إىل تنفيذ برنامج حكومي حمكم ..وحتث الربملان على دعم الرئاسات ..ومعصوم خللفه :عاجل الدستور
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
أكد عادل عب�د املهدي ،بعد س�اعات من
تكليفه بتش�كيل الحكوم�ة الجديدة ،إنه
يع�ي ثقل هذه املس�ؤولية وامله�ام التي
علي�ه انجازها لتوفري االم�ن والخدمات،
وفيم�ا تب�ادل كلمات لطيفة مع س�لفه
حيدر العبادي ،تسلم الرئس برهم صالح
مهام�ه الرئاس�ية وودع ف�ؤاد معص�وم
الرئاس�ة داعي�ا ً لتعديل الدس�تور .وقال
رئيس الحكومة املكلف عادل عبد املهدي
يف رد على س�لفه حي�در العب�ادي الذي
نصح�ه باختي�ار االصل�ح م�ن ال�وزراء
«أحتاج إىل دعمكم لك�ي نعزز امن البالد

وتوفير الخدم�ات لش�عبنا» .وأض�اف
«اش�كركم جزيل الش�كر على تهنئتكم
املعبرة داعي�ا العلي القدي�ر ان يوفقنا
ملواصل�ة املسيرة الت�ي تحملت�م ع�بء
قيادتها خالل الس�نوات االرب�ع املاضية
ب�كل صعوباتها ونجاحاته�ا» .واكد عبد
املهدي ان�ه واع بثق�ل املس�ؤولية ،وقال
مخاطب�ا العبادي «س�أحتاج فيها يقينا
إىل دعمكم ومش�ورتكم لكي ننجز املهام
ملا فيه تعزيز امن البالد وتوفري الخدمات
والحي�اة الكريم�ة لش�عبنا املضح�ي
الش�جاع ووفاء الرواح شهدائنا ومن الله
التوفيق» .وكان العبادي نصح خلفه فور
تكليفه بتش�كيل الحكومة قائال «اتمنى

جلنة الشؤون االقتصادية الوزارية جتتمع وتتخذ
عدد ًا من التوصيات والقرارات

3

لكم النجاح يف تشكيل الحكومة واختيار
من هو االصلح لشغل املناصب الحكومية
لتقديم افضل الخدمات للمواطنني سائال
العيل القدي�ر ان يأخذ بأيديكم ملا فيه عز
العراق وش�عبه وحفظ أمن�ه ورفاهه».
ويف قرص السلام ،جرت ببغداد مراس�م
اس�تقبال الرئي�س الجديد بره�م صالح
حيث كان يف استقباله عند مدخل القرص
الرئي�س الس�ابق ف�ؤاد معص�وم .وبعد
ع�زف السلام الجمهوري واس�تعراض
ح�رس الرشف اجتم�ع الرئيس�ان حيث
جرت مراسم تسليم واستالم بني الرئيس
معصوم والرئيس صالح.

التفاصيل ص2

اجلنائية املركزية حتكم باإلعدام عىل مدان بتفجري مرقد
اإلمام زين العابدين (عليه السالم) يف نينوى

2
ترامب للملك السعودي :لن تبقى يف السلطة ألسبوعني بدون جيشنا

احللبويس يدعو خالل مؤمتر الربملانات العربية
إىل وضع برنامج واسع للقضاء عىل اإلرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا رئيس الربملان محمد الحلبويس ،أمس
واس�ع
عربي
برنامج
وضع
االربع�اء ،اىل
ٍّ
ٍ
ٍ
ِ
اإلره�اب ،مطال ًبا
وش�ام ٍل للقضا ِء على
ِ
ُ
َ
االره�اب وانترصت
ال�دول التي قارع�تِ
ُ
ُ
الربنامج.وقال
عليه هي من ترشف على
ِ
الحلبويس يف كلمة له خالل انطالق أعمال
وضع
مؤتم�ر الربملان العرب�ي ،انه «يجب
ِ
واس�ع وش�ام ٍل للقضا ِء
عرب�ي
برنام�ج
ٍّ
ٍ
ٍ

وتجفي�ف مناب ِعه» ،مطال ًبا
اإلرهاب
على
ِ
ِ
ُ
َ
َ
االرهاب
تكون
بـ»أن
الدول الت�ي قارعتِ
ُ
شرف عىل
وانتصرت علي�ه ه�ي م�ن ُت
الربنام�ج لخرب ِته�ا يف ذل�ك املجال».وحيا
ِ
َ
َ
العربية عرب ممثلِيهم
«الشعوب
الحلبويس
نفس�ه عىل
يف
الربملان» ،مش�د ًدا يف الوقتِ
ِ
ِ
َ
الجميع بما يخدمُ
املجال
تعاون
ة
«رضور
ِ
ِ
ِ
املجاالت
االقتصادي للفر ِد العربي بواسط ِة
ِ
الحديث ِة واالعتما ِد عىل بدائ ِل النفط».وش َّدد
البلدان
الخالفات بين
نب�ذ
ِ
على «رضور ِة ِ
ِ

بغداد  /المستقبل العراقي

خالل
أب�واب الحوار م�ن
وفت�ح
العربي� ِة
ِ
ِ
ِ
لتج�اوز القطيع ِة
طري�ق
ة
خارط
إيج�ا ِد
ِ
ٍ
ِ
الدول الش�قيقة» ،معر ًب�ا عن «رغب ِة
بني
ِ
العربي
االنفتاح على محيطيه
يف
الع�راق
ِّ
ِ
ِ
عالقات واسع ٍة عىل
أطر
واإلقليمي ،وبنا ِء
ٍ
ِّ
ِ
أس�اس املصلح ِة الوطنية».ووَصل رئيس
ِ
مجل�س الن�واب محمد الحلب�ويس ،اليوم
االربعاء ،اىل القاهرة للمش�اركة يف اعمال
مؤتمر الربملان العربي.

التفاصيل ص2

إعالن رشوط وضوابط موسم العمرة للعام 2019- 2018

ص2

أدىل الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب بترصيح
غري دبلومايس بشأن السعودية الحليف الوثيق
لبلاده قائال إن�ه حذر العاهل الس�عودي امللك
سلمان من أنه لن يبقى يف السلطة ”ألسبوعني“
دون دعم الجيش األمريكي.
وقال ترامب أمام تجمع انتخابي يف ساوثافن يف
مسيس�بي ”نحن نحمي السعودية .ستقولون
إنهم أغنياء .وأنا أحب امللك ،امللك سلمان .لكني
قل�ت ’أيها امللك -نحن نحمي�ك -ربما ال تتمكن
م�ن البقاء ألس�بوعني بدوننا -علي�ك أن تدفع

لجيش�ك‘“ .ول�م يذك�ر ترامب متى ق�ال ذلك
للعاهل السعودي.
وبرغم الكالم الخش�ن فقد أقامت إدارة ترامب
عالقة وثيقة مع السعودية.
وكانت الس�عودية املحطة األوىل يف أوىل رحالته
الدولية بعد توليه الرئاسة العام املايض.
وقالت وكالة األنباء السعودية إن ترامب اتصل
بامللك س�لمان يوم السبت وإنهما بحثا الجهود
الرامي�ة للحف�اظ عىل إم�دادات النف�ط لدعم
استقرار سوق الخام ونمو االقتصاد العاملي.
والس�عودية أكرب مصدر للنفط الخام يف العالم
والزعيم الفعيل ملنظمة البلدان املصدرة للبرتول

(أوب�ك) الت�ي انتقده�ا ترامب بس�بب ارتفاع
أسعار النفط.
وكان ترامب قد قال يف حديث بالجمعية العامة
لألم�م املتح�دة يف نيوي�ورك الش�هر املايض إن
أعضاء أوبك ”كالعادة ينهبون باقي العالم“.
وق�ال ترام�ب ”نح�ن ندافع عن كثير من تلك
ال�دول دون مقاب�ل ،وبع�د ذل�ك يس�تغلوننا
ويرفع�ون أس�عار النف�ط .ه�ذا لي�س جي�دا.
نريدهم أن يتوقفوا عن رفع األسعار“.
وضغ�ط أيض�ا على حلف�اء آخري�ن للواليات
املتحدة منهم الياب�ان وكوريا الجنوبية وأملانيا
لتحمل جزء أكرب من العبء املايل للدفاع عنهم.

االسـتـخـبـارات العسكـريـة تـطـيـح بـ «أبـو اخليـل» ومعــاونيـه

وزيـر التخطيـط للسفيـر اليابانـي :الـعـراق بـحـاجـة إىل دعـمكـم

املفوضية :تأجيل إعالن نتائج انتخابات برملان إقليم كردستان «إىل أجل غري مسمى»
اإلعالم األمني يعلن العثور عىل
حقل ألغام وأكثر من ( )141عبوة
ناسفة يف نينوى
ص2

الـزراعـة:
اعفاء الفالحني واملزارعني
من بدالت االجيار
ص3

انتخاب « »3خرباء يف دعوى
الطعن بعدم دستورية استخراج
النفط يف كردستان

ص2

ص2

ص2

عمالق إنجليزي
يقتحـم الـسبـاق علـى
رابـيـو

ص3

الـمـنـافـذ تـعـلـن مـوقــفـهـا مـن مـنـع إسـتـيـراد سـيـارات الـوارد األمـيـركـي
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ص2

إعالن رشوط وضوابط موسم العمرة للعام 2019- 2018
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت الهيأة العليا للحج والعمرة ،أمس األربعاء ،رشوط
وضوابط موسم العمرة لعام ( 1440هـ).2019- 2018 ،
وذكر بيان للهيأة تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
ان «الهيئ�ة العليا للحج والعمرة ،تعلن عن البدء بتصديق
عقود الرشكات الراغبة بتس�يري رحالت العمرة للموس�م
( 1440ه�ـ  2019-2018/م ) وفق الرشوط والضوابط
املوج�ودة لدى الهيئ�ة يف الدائرة االدارية واملالية – قس�م
الحس�ابات بمقرها يف بغ�داد /الجادري�ة  ,و التي يمكن
الحص�ول عليها مقاب�ل مبلغ قدره  250ال�ف دينار غري
قابل لل�رد» .وأضاف ان «مراجعة مق�ر الهيئة بدأت منذ
يوم االربعاء.
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األحزاب تدعو إىل تنفيذ برنامج حكومي حمكم ..وحتث الربملان على دعم الرئاسات ..ومعصوم خللفه :عاجل الدستور

ربيع تداول السلطة :صالح يدخل قرص السالم ..والعبادي هينئ عبد املهدي
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أكد عادل عبد املهدي ،بعد ساعات من تكليفه
بتشكيل الحكومة الجديدة ،إنه يعي ثقل هذه
املس�ؤولية واملهام التي عليه انجازها لتوفري
االمن والخدمات ،وفيما تبادل كلمات لطيفة
مع سلفه حيدر العبادي ،تسلم الرئس برهم
صالح مهامه الرئاس�ية وودع فؤاد معصوم
الرئاسة داعيا ً لتعديل الدستور.
وق�ال رئي�س الحكوم�ة املكل�ف ع�ادل عبد
املهدي يف رد عىل س�لفه حي�در العبادي الذي
نصحه باختيار االصل�ح من الوزراء «أحتاج
إىل دعمك�م لك�ي نع�زز ام�ن البلاد وتوفري
الخدمات لشعبنا».
وأضاف «اشكركم جزيل الشكر عىل تهنئتكم
املعبرة داعيا العيل القدير ان يوفقنا ملواصلة
املسيرة التي تحملت�م ع�بء قيادتها خالل
الس�نوات االرب�ع املاضي�ة ب�كل صعوباتها
ونجاحاتها».
واكد عب�د املهدي ان�ه واع بثقل املس�ؤولية،
وقال مخاطبا العبادي «س�أحتاج فيها يقينا
إىل دعمك�م ومش�ورتكم لك�ي ننج�ز املهام
ملا في�ه تعزيز ام�ن البالد وتوفير الخدمات
والحياة الكريمة لش�عبنا املضحي الش�جاع
ووفاء الرواح شهدائنا ومن الله التوفيق».
وكان العب�ادي نص�ح خلف�ه ف�ور تكليف�ه
بتش�كيل الحكومة قائال «اتمنى لكم النجاح
يف تش�كيل الحكومة واختيار من هو االصلح
لش�غل املناص�ب الحكومي�ة لتقدي�م افضل
الخدم�ات للمواطنين س�ائال العلي القدير
ان يأخ�ذ بأيديكم ملا فيه عز العراق وش�عبه
وحفظ أمنه ورفاهه».
ويف قصر السلام ،ج�رت ببغ�داد مراس�م
اس�تقبال الرئيس الجديد برهم صالح حيث
كان يف اس�تقباله عند مدخل القرص الرئيس
السابق فؤاد معصوم.

وبعد عزف السلام الجمهوري واس�تعراض
ح�رس الشرف اجتم�ع الرئيس�ان حي�ث
جرت مراس�م تس�ليم واس�تالم بني الرئيس
معصوم والرئيس صال�ح .وأثنى صالح عىل
جه�ود الرئيس معصوم خالل فرتة رئاس�ته
وأك�د إن ه�ذه التجرب�ة الحي�ة يف الت�داول
السلمي للس�لطة وبهذا الشكل الديمقراطي
الش�فاف هو خطوة مهمة يف ترسيخ تقاليد
الديمقراطية.
وتمنى معصوم للرئيس برهم صالح التوفيق
والنجاح يف مهامه بما يخدم العراق والعراقيني
ويعزز املسار الديمقراطي للدولة.
وقد وجه الرئيس السابق فؤاد معصوم كلمة
مطولة إىل الش�عب العراقي بمناس�بة انتهاء
مهامه الرسمية رئيسا للجمهورية.
وق�ال معص�وم «أع�رب عن أصدق مش�اعر
الش�كر والتقدير لكافة أبناء ش�عبنا العزيز
على كل ما منحوني إياه من ثقة ودعم كانا
سندا يل يف النهوض بمسؤولياتي الدستورية
خلال الس�نوات األرب�ع املنرصم�ة كرئيس
للدولة ورم�ز لوحدة الوطن وممثل لس�يادة
البلاد ومكلف بالس�هر عىل ضم�ان االلتزام
الكامل بالدس�تور ،واملحافظة عىل استقالل
العراق ،وسيادته ،ووحدته ،وسالمة أراضيه،
وفقا ً ألحكام الدستور».
وأش�ار إىل ّ
بارتياح وفخر وضمري
أنه «يشعر
ٍ
مطمنئ ،ملا حققته م�ن نجاح يف قيادة بلدي
إىل بر األمان بع�د تمكينه من اجتياز كل تلك
األخطار التي كانت محدقة به ،وأيما إحداق،
عن�د اس�تالمنا املس�ؤولية يف مرحلة هي بال
ريب أصعب وربما أخطر فرتة يف تاريخ بالدنا
املع�ارص حيث كان قد س�بقها تمكن تنظيم
داعش اإلرهابي م�ن احتالل عدة محافظات
عراقية وخاصة ثان�ي اكرب محافظات البالد
نينوى وعاصمته�ا املوصل واقرتاب مجرميه
ظروف َد َ
من العاصمة بغداد يف ُ
قيق ًة َ
وَص ْع َب ْة،

ظ ِّل انهيار خطري يف أس�عار النفط عامليا
ويف ِ
أدى إىل خفض عائداتنا منه إىل الربع تقريبا،
وبالتزامن مع ْ
ان ِقسامات َعميقة وإخفاقات
مؤس�فة نتيجة حداثة تجربتنا الديمقراطية
وحتى هشاش�ة بعض أسس�ها بسبب تجذر
نظام املحاصصة واس�تفحال وباء الفس�اد
واس�تمرار مس�اوئ الرتكة الثقيلة املوروثة
عن األنظم�ة الدكتاتورية البائ�دة عىل كافة
الصعد».
وقال «مُ ُ
ن�ذ  24تم�وز  2014ولِغا َي� ِة ال َيومْ ،
َعمِ ُ
موقع مس�ؤولياتنا الدس�تورية
لت م�ن
ِ
بفعالي�ة وق�وة ..فط�وال أربع س�نوات من
رئاس�تنا للجمهورية ،وعىل كل مس�توياتها
ومجاالته�ا ،لم يخطر عىل بالنا أبدا أن نكون
ممثال ملك�ون أو طائفة أو حزب ،بل رئيس�ا
ل�كل الع�راق ،ومدافع�ا صادق�ا وأمين�ا عن
تطلع�ات ش�عبنا العادل�ة بالحري�ة والحياة

الكريمة ،وعن تنوع بالدن�ا الفكري والثقايف
والحض�اري ،وع�ن عودته�ا إىل مكانه�ا
الالئ�ق بني األمم» .وأوض�ح أن مهمته كانت
صعب�ة عىل الدوام «بيد أَنن�ا لم نرتك ألي من
الصعوب�ات واملش�اكل املوروث�ة أو الطارئة
أَن ُي َ
�ك َل َع َق َب ً
ش ِّ
�ة كأداء أم�ام تطلعاتن�ا
َ
وتوجهاتنا» .وأشارإىل َ
إن مُ مار َ
َسة صالحياته
الل السنوات االربع املاضية ،وبعيدا عن اي
ِ
خ ِ
�فتِ جملة م�ن َ
جيَ ،ك َ
ش َ
َت ُ
رات
ل
دخ
الث ْغ ِ
خار ْ
ِ
ِ
ال ُدس�تور َي ْة كان�ت س�ببا يف عرقل�ة واعاقة
عمل الدولة ومؤسساتها بشكل سليم» لذلك
نرى ان الدستور باعتباره القانون األسايس
واألعىل ،بحاجة ماس�ة إىل املراجعة والتعديل
بهدف التطوير ومعالجة الثغرات والنواقص
ومواكبة التط�ورات القانونية العاملية فضال
عن رضورة ان يكون ضامنا لإلجماع الوطني
الكامل والفعيل حوله ومعربا عن لزوم قدرته

احللبويس يدعو خالل مؤمتر الربملانات العربية إىل وضع برنامج
واسع للقضاء عىل اإلرهاب

بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا رئيس الربمل�ان محمد الحلب�ويس ،أمس
واس�ع
عرب�ي
برنام�ج
وض�ع
االربع�اء ،اىل
ٍّ
ِ
ٍ
ٍ
ُ
الدول
اإلره�اب ،مطال ًبا
وش�ام ٍل للقضا ِء عىل
ِ
َ
االره�اب وانتصرت عليه هي
الت�ي قارع�تِ
ُ
الربنامج.وق�ال الحلبويس يف
شرف عىل
من ُت
ِ

كلم�ة له خالل انطالق أعم�ال مؤتمر الربملان
عربي
برنام�ج
وض�ع
العرب�ي ،ان�ه «يج�ب
ٍّ
ٍ
ِ
وتجفيف
اإلرهاب
عىل
ء
واسع وشام ٍل للقضا
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
ال�دول التي
تكون
مناب ِع�ه» ،مطال ًب�ا ب�ـ»أن
َ
االره�اب وانتصرت علي�ه ه�ي من
قارع�تِ
ُ
الربنامج لخرب ِتها يف ذلك املجال».
على
رشف
ُت
ِ
َ
َ
«الش�عوب العربي�ة عبر
وحي�ا الحلب�ويس

نفسه
ممثلِيهم يف
الربملان» ،مش�د ًدا يف الوقتِ
ِ
ِ
َ
الجميع بما يخدمُ
املجال
تعاون
ة
«رضور
عىل
ِ
ِ
ِ
املجاالت
االقتصادي للف�ر ِد العربي بواس�ط ِة
ِ
الحديث ِة واالعتما ِد عىل بدائ ِل النفط».
البلدان
بني
الخالفات
وش َّدد عىل «رضور ِة نب ِذ
ِ
ِ
خالل إيجا ِد
م�ن
الحوار
أبواب
وفتح
العربي� ِة
ِ
ِ
ِ
الدول
بين
ة
القطيع
لتج�اوز
طريق
ة
ِ
خارط� ِ
ِ
ٍ
ِ

املفوضية :تأجيل إعالن نتائج انتخابات برملان إقليم كردستان
«إىل أجل غري مسمى»
بغداد  /المستقبل العراقي
قررت املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخابات يف إقليم كردس�تان،
أك�س األربع�اء ،تأجي�ل إعلان
نتائ�ج انتخابات برمل�ان اإلقليم
إىل وق�ت غير معل�وم ،مش�ددة
عىل رضورة حس�م  400شكوى
مقدمة خالل عملية االقرتاع.
وق�ال رئيس املفوضي�ة هندرين
محمد يف مؤتمر صحفي عقده،
الي�وم ،يف محافظ�ة أربي�ل ،إن
«ك�وادر املفوضي�ة يعملون ليل
ونهار إلنه�اء عملية العد والفرز

بدقة تامة».
وأض�اف محم�د أن «مفوضي�ة
انتخابات كردستان سجلت 425
شكوى عىل االنتخابات الربملانية
وه�ي بطبيعة الح�ال تحتاج اىل
تحقيق لحس�مها» ،مشددا «لن
يتم اعالن النتائج مالم يتم حسم
تلك الشكوى».
وأكد محمد «ال نريد االس�تعجال
على اعلان النتائ�ج» ،مشيرا
اىل ان «املفوضي�ة يف كردس�تان
لن تس�امح أي موظف س�جلت
خروقات يف مركزه االنتخابي».
وج�رت ،ي�وم األح�د املوافق 30

ايل�ول  ،2018يف محافظ�ات
إقليم كردس�تان عملية االقرتاع
النتخاب�ات برمل�ان االقلي�م لعام
 ،2018فيم�ا أف�اد مص�در يف
مفوضية االنتخابات ،بأن نسبة
املشاركة فيها بلغت .%57.96
وأظه�رت نتائ�ج أولي�ة «غير
الح�زب
ف�وز
رس�مية»،
الديمقراطي الكردس�تاني الذي
يتزعمه مس�عود بارزاني بـ 42
مقعدا يف انتخابات برملان االقليم
الت�ي ج�رت ام�س ،مقاب�ل 24
مقع�دا لغريمه اإلتح�اد الوطني
الكردستاني.

الع�راق يف
الش�قيقة» ،معر ًب�ا ع�ن «رغب� ِة
ِ
واإلقليمي،
العرب�ي
االنفت�اح على محيطي�ه
ِّ
ِّ
ِ
أساس املصلح ِة
عىل
عالقات واسع ٍة
أطر
ٍ
ِ
وبنا ِء ِ
الوطنية».
ووَصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس،
اليوم االربعاء ،اىل القاهرة للمشاركة يف اعمال
مؤتمر الربملان العربي.

وزير التخطيط للسفري الياباين :العراق بحاجة
إىل دعمكم
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر التخطيط س�لمان الجمييل،
أم�س االربع�اء ،خلال لقاءه الس�فري
اليابان�ي ،ان الع�راق بحاج�ة إىل دع�م
بلاده لتمكين�ه م�ن تنفي�ذ خطط�ه
التنموية واالستراتيجيات االقتصادية،
داعيا الرشكات اليابانية إىل املش�اركة يف
اعادة االعمار.
وق�ال مكتب الجميلي االعالمي يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
ان «وزي�ر التخطيط س�لمان الجمييل،
بح�ث م�ع الس�فري اليابان�ي الجديد يف
العراق هاشيموتو العالقات الثنائية بني

البلدين وسبل تطويرها».
واضاف ان «الجانبني ناقشا خالل اللقاء
تفعيل االتفاقية املشتركة بين العراق
والياب�ان التي تتضمن توفير املزيد من
الف�رص التدريبية للك�وادر العراقية يف
اليابان فضال عن ارسال خرباء يابانيني
إىل العراق».
واوضح الجمييل بحسب البيان ،انه «من
الرضوري تفعي�ل العالقات االقتصادية
بين العراق واليابان ملا تمثله من اهمية
لش�عبي البلدي�ن» ،داعي�ا الشركات
الياباني�ة إىل «املش�اركة القوي�ة يف
عملي�ات اعادة االعمار وتحقيق التنمية
يف العراق» .

سفري االحتاد األوريب :العراق يعاين من مشكلة يف إدارة موارده االقتصادية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتبر س�فري االتح�اد األورب�ي يف
العراق رامون بليك�وا خالل زيارته
محافظ�ة البرصة ،أم�س األربعاء،
أن الع�راق ال يعاني من مش�كلة يف
توف�ر املوارد ،وانما يواجه مش�كلة
حقيق�ة يف إدارة املوارد ،فيما أعلنت
الحكومة املحلية عن مناقش�ة عدد
من املشاريع مع السفري.

وقال الس�فري بليكوا يف حديث لعدد
م�ن الصحفيين ،عق�ب لق�اء مع
النائب األول ملحافظ البرصة محمد
التميم�ي ،إن «الهدف من زيارة وفد
االتح�اد األوربي للبرصة هو التأكيد
على الدع�م ال�ذي أعلن�ه االتح�اد
للعراق» ،مبينا ً أن «هذا الدعم عربت
عنه املمثلة العليا للسياسة الخارجية
األوربية فيديريكا موغرييني عندما
أعلن�ت عن تقديم  400مليون يورو

لدعم قطاع�ات اقتصادية وخدمية
واجتماعي�ة يف الع�راق» .ولف�ت
الس�فري ،إىل أن «املش�كلة يف العراق
ليس�ت يف توفر امل�وارد ،ولكن توجد
مش�كلة حقيقي�ة يف إدارة املوارد»،
مضيف�ا ً أن «البرصة تش�ارك بجزء
كبير م�ن ث�روة الع�راق ،وقدم�ت
الدماء والتضحيات ،وهي تس�تحق
أن تع�وض وتأخ�ذ دوره�ا الكامل،
ونح�ن هن�ا ملس�اعدة الحكوم�ة

املركزية والحكومة املحلية من أجل
تطوير االقتص�اد» .من جانبه ،قال
النائب األول ملحافظ البرصة محمد
طاه�ر التميمي إن «عدة أمور تمت
مناقش�تها مع الس�فري ،من أهمها
مش�اريع تبناها أو موله�ا االتحاد
األورب�ي ،ومنه�ا مشروع لتدريب
العاطلين عن العم�ل» ،موضحا ً أن
«الحكومة املحلية يف البرصة ترحب
ب�أي مب�ادرة م�ن االتح�اد األوربي

لدع�م املحافظ�ة» .يش�ار اىل أن
االتحاد األوربي بادر بتمويل العديد
من الربامج واملش�اريع يف محافظة
البصرة خلال األع�وام الس�ابقة،
وأكثره�ا عب�ارة ع�ن خدم�ات
استشارية واعداد دراسات وتطوير
مه�ارات ،بحي�ث ل�م ينعك�س هذا
الدعم بش�كل ملموس عىل األوضاع
الخدمية واالقتصادية واإلنسانية يف
املحافظة.

اآلنية والحيوية عىل معالجة االزمات الطارئة
واملنعطف�ات الخطرة» .وأش�ار إىل ّ
أنه بدون
احرتام الجهات الرقابية التفسريية للدستور
وب�دون اإلجماع عىل دس�تور وطني ش�امل
تس�تمر األزمات يف العملية السياس�ية االمر
يستوجب عاجال خطوات رصينة ودستورية
ألزالة كل مواطن الضعف يف الدستور السيما
يف اهم امل�واد املثرية للخالف�ات وإزالة اللبس
يف الصياغ�ات وتجنب اللغة الفضفاضة التي
يمكن تفسيرها بأش�كال ش�تى او حس�ب
الرغبات بينما ينبغي ان يكون هناك تفسير
واضح وثابت يصد تدخالت ورغبات الكتل او
السلطات املختلفة.
وق�ال معص�وم يف الخت�ام «واذ اغ�ادر
مس�ؤولياتي الرئاس�ية ،أش�عر بغبطة وانا
ارى بلدي يتقدم بعزم وطيد نحو اقامة دولة
الحق�وق واملواطنة وكيل ِث َق ْ
�ةِ ،بو َِعي وقدرة
ش�عبنا عىل تجاوز كل الصعاب التي تواجهه
وب�ان العراق س�ائر نحو استرجاع مكانته
الالئق�ة والتاريخي�ة للمش�اركة الحيوية يف
احالل الس�لم واالزدهار والتق�دم يف املنطقة
والعالم».
بدورهما ،دع�ا الحكيم وعلاوي إىل حكومة
تعال�ج االزم�ات وطف�ر ٍة نوعي� ٍة يف األدا ِء
الحكوم�ي مل�ا يمتلكه عبد امله�دي من خرب ٍة
ّ
وعالقات متوازنة
ودراي ٍة اقتصادية واس�عة
ٍ
محليا ً وإقليميا ً ودوليا.
ودعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الكتل
السياسية إىل التعاون مع عبد املهدي لتشكيل
الحكومة ومساندتها.
وعبر الحكي�م يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،عن امل�ه بنجاح عبد
ُ
تتطلب
«مهمت�ه الجس�يمة الت�ي
امله�دي يف
ِ
ً
ً
ً
ُ
تدعيم
على
تعمل
ش�املة
موضوعية
رؤي�ة
ِ
وتش�خيص ومعالج ِة الس�لبيات
اإليجابيات
ِ
وخدمات
أمن
وتحقيق
ٍ
ِ
تطلعات الش�عب من ٍ
ِ

حكومي
برنام�ج
وف�ق
وتنمي� ٍة واس�تثمار
ّ
ِ
ٍ
ٌ
ٌ
ُ
مهنية قوية
كابينة
تضطلع به
علمي رصني
ٍّ
منسجمة».
وق�ال «يحدون�ا األم�ل ْ
أن يتس� َم عه�د عبد
الحكوم�ي
امله�دي بطف�ر ٍة نوعي� ٍة يف األدا ِء
ّ
ُ
يمتل�ك من خرب ٍة ودراي ٍة
لثقتن�ا العالي ِة به ملا
وعالق�ات متوازنة محليا ً
اقتصادية واس�عة
ٍ
وإقليمي�ا ً ودوليا» .وطالب الكت ِل السياس�ي ِة
إىل التعاون معه لتش�كيل الحكومة الجديدة
ضمن املدة الدستورية والعمل عىل مساندتها
ترشيعيا ً وتنفيذياً.
وق�ال رئيس ائتلاف الوطنية نائ�ب الرئيس
اياد عالوي يف تغريدة عىل صفحته عىل موقع
«تويتر» متوجه�ا إىل عب�د امله�دي «املهم�ة
صعب�ة والتحديات جس�يمة لك�ن الثقة بك
كبيرة يف اختيار ش�خصيات قوي�ة وكفوءة
ونزيهة وفق برنامج حكومي متكامل يعالج
األزمات القائم�ة ويلبي تطلع�ات العراقيني
ويضع حدا ملعاناتهم».
وكان الرئي�س برهم صالح قد كلف رس�ميا
الس�يايس املس�تقل ع�ادل عبد امله�دي الذي
اطل�ق علي�ه مرش�ح التس�وية بين الكت�ل
السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد وقع اكرب تحالفني فائزين يف االنتخابات
العراقي�ة االخيرة هما «االصلاح واالعمار»
بزعام�ة رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم
ائتلاف س�ائرون مقت�دى الص�در ،وتحالف
«البن�اء» بزعام�ة ه�ادي العام�ري رئي�س
منظمة ب�در ون�وري املالكي نائ�ب الرئيس
رئيس ائتالف دولة القانون عىل تكليف عادل
عبد املهدي بتشكيل الحكومة.
وأمام عب�د امله�دي مهلة  30يوما لتش�كيل
الحكوم�ة وعرضــــها على الربملان لنيلها
الثقة وبعكس�ه س�يكلف الرئيس ش�خصية
اخرى باملهمة وعليه تشكيل الحكومة خالل
 15يوما.

اجلنائية املركزية حتكم باإلعدام عىل مدان بتفجري
مرقد اإلمام زين العابدين (عليه السالم) يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت املحكم�ة الجنائي�ة املركزي�ة يف
استئناف بغداد الرصافة االتحادية  ،حكما
باإلعدام ش�نقا عىل مدان قام بتفجري أحد
املراقد الدينية يف نينوى.
وقال القايض عبد الستار بريقدار املتحدث
الرس�مي باس�م مجل�س القض�اء األعىل
إن «الجنائي�ة املركزي�ة أص�درت حكمها
باإلع�دام على متهم ق�ام بتفجير مرقد

اإلمام زي�ن العابدين يف نينوى باالشتراك
مع متهمني مفرقة قضاياهم».
وأض�اف بريق�دار ان «املتهمين اعرتف�وا
باشتراكهم بتفجير املرقد مس�تخدمني
براميل (جلكانات) مملوءة بمواد متفجرة
( )TNTوتفجريها داخل املرقد».
وأكد املتحدث الرسمي ان «املحكمة وجدت
األدل�ة املتحصلة كافية إلدان�ة املتهم وفق
اح�كام املادة الرابعة م�ن قانون مكافحة
اإلرهاب رقم  13لسنة . 2005

اإلعالم األمني يعلن العثور عىل حقل ألغام وأكثر
من ( )141عبوة ناسفة يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن الناطق باس�م مركز اإلعلام األمني
العمي�د يحي�ى رس�ول ،أم�س األربع�اء،
العثور عىل حقل ألغام و 103عبوة ناسفة
وتفجري نفقني مفخخني يف نينوى.
وق�ال رس�ول يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إن «مفارز املعالجة
يف قي�ادة عملي�ات نينوى نف�ذت واجب يف
قرية ابطيش�ية وعث�رت على  103عبوة
ناس�فة م�ن مخلف�ات عصاب�ات داعش
االرهابية وقد تم اتالفها».

وأض�اف ان�ه «نف�ذ واجب آخ�ر يف قريتي
فقه وهارون�ة ،حيث تمكن�ت من تفجري
نفقني مفخخين يف قرية فق�ه بداخلهما
 12عبوة ناس�فة ،اىل ذلك فجرت  12قنربة
ه�اون ونفقني مفخخين يف قرية هارونة
بداخلهما  10عبوات ناس�فة ،هذا وأجرت
عملي�ة تفتيش يف قرى( الش�يحية وعمار
كرب) ورفعت  16عبوة مختلفة».
وتابع «اما يف منطقة بعش�يقة فقد عثرت
عىل حقل لأللغام عبارة عن عبوات ناسفة
محلي�ة الصن�ع ،حيث تم تطهري مس�افة
 300مرت».

االستخبارات العسكرية تطيح بـ «أبو اخليل» ومعاونيه
بغداد  /المستقبل العراقي
ألقت قوة أمنية ،القبض عىل ارهابي خطري
غ�رب محافظة األنبار.وذك�ر بيان لوزارة
الدفاع تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ان «مف�ارز مديري�ة االس�تخبارات
العسكرية يف الفرقة االوىل وبعملية نوعية
نف�ذت وفق معلومات اس�تخبارية دقيقة
وبكمين محكم تتمكن من اس�تدراج احد
االرهابيني الخطري�ن وامللقب (ابو الخيل)
مع اثنين م�ن معاونيه اىل كمين محكم

وتطارده�م يف الصح�راء ش�مال طري�ق
الكيل�و  160يف االنب�ار وتلق�ي القب�ض
عليهم وتحرق عجلتهم وتصيبهم اصابات
مبارشة».وأش�ار اىل ان «ه�ذا االرهاب�ي
كان يش�غل منصب املس�ؤول العس�كري
يف جن�وب الرطب�ة باالنبار واملس�ؤول عن
زرع العب�وات عىل الطري�ق الرسيع والتي
اس�تهدفت قطعاتن�ا االمني�ة وعجلات
املواطنين االبرياء فيه ،وهم من املطلوبني
للقضاء بموجب مذك�رة قبض وفق املادة
 4إرهاب حيت تم تسليمهم لجهة الطلب.
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املنافذ تعلن موقفها من منع إسترياد
سيارات الوارد األمريكي

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت هي�أة املنافذ الحدودية ،موقفها من ق�رار الحكومة يف منع
إسترياد السيارات املترضرة من الخارج اىل العراق.
وذك�ر بيان للهيأة تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،ان « رئيس الهيأة
كاظ�م العقابي ألتقى مجموع�ة من التجار ملناقش�ة قرار اللجنة
االقتصادي�ة التابع�ة ملجل�س ال�وزراء املرق�م  435لس�نة 2018
والخاص بمنع استرياد السيارات املترضرة (الوارد األمريكي)».
واس�تمع العقابي بحس�ب البيان اىل «طلبات التجار والتماس�هم
للتدخ�ل لتعدي�ل أو الغاء الق�رار كونه يمس رشيحة واس�عة من
املواطنين (التجار-الحرفيني-اصح�اب الدخ�ل املح�دود-وذوي
االحتياج�ات الخاص�ة) وال�ذي أثق�ل عات�ق رشيحة واس�عة من
املس�توردين واملس�تثمرين ورؤوس األموال الذي�ن يمثلون العمود
الفق�ري للقط�اع الخاص ،كما ألق�ى القرار بظالل�ه عىل تقليص

www.almustakbalpaper.net

التعليم تدعو خرجيي املبادرة
واملبتعثني املرشحني للتعيني اىل املقابلة
بغداد  /المستقبل العراقي

فرص تش�غيل العمالة وتنش�يط أصح�اب املهن وهج�رة رؤوس
األموال خارج العراق».
وأضاف البيان «كما تضمن التماس التجار إعادة النظر يف احتساب
القيمة الكمركية للس�يارات باعتماد الفاتورة الرسمية من الدولة
املصنعة واملصدرة».من جانبه تفاعل العقابي بحس�ب البيان «مع
مات�م عرضه وبين اس�تعداده ملطالبة الجه�ات ذات االختصاص
وضمن الس�ياقات واألط�ر القانونية املعمول بها مؤك�دا ً أن هيأة
املناف�ذ الحدودي�ة قد س�عت يف هذا املوضوع س�ابقا وت�م تأجيل
تطبي�ق قرار اللجنة االقتصادية ألش�هر عدة وأنه�ا ماضية يف هذا
املسعى االقتصادي واإلنساني وعرض موضوعة استرياد السيارات
املتضررة عىل الجه�ات املعنية ووفق االختصاص».وأش�ار رئيس
هي�أة املناف�ذ اىل ،أن «الهي�أة تأخذ بنظ�ر االعتبار دع�م االقتصاد
الوطن�ي والقطاع الخاص ويأتي ذل�ك ضمن توجهات الدولة لدفع
عجلة التنمية وخدمة للصالح العام.

دع�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي ،خريج�ي املبادرة
واملبتعثني املرشحني للتعيني اىل املقابلة اليوم الخميس».
وذكر بيان للوزارة ،انه «عىل خريجي اللجنة العليا لتطوير التعليم
يف العراق واملبتعثني املرش�حني للتعيني املعلنة أسماؤهم يف املوقع
الرسمي للوزارة مراجعة مركز الوزارة يوم غد الخميس يف مقرها
الكائ�ن مقابل دائرة الجوازات يف تمام الس�اعة التاس�عة صباحا ً
إلجراء املقابلة.

انتخاب « »3خرباء يف دعوى الطعن بعدم دستورية
استخراج النفط يف كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ررت املحكم�ة االتحادي�ة العليا  ،انتخ�اب ثالثة
خرباء لتقديم تقرير بخصوص دعوى الطعن بعدم
دس�تورية اس�تخراج اقلي�م كردس�تان النفط من
االراضيه وتصدي�ره مبارشة ،فيم�ا اجلت املرافعة
اىل السادس من الشهر املقبل.قال املتحدث الرسمي
للمحكمة إياس الس�اموك يف بيان ورد لـ»املستقبل
العراق�ي» ،إن «املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا عقدت
جلستها برئاس�ة القايض مدحت املحمود وحضور
القض�اة االعض�اء كاف�ة ،ونظرت يف دع�وى وزير

اغالق « »20حم ًال
لبيع و تصفية املياه
يف قضاء املحمودية
بغداد  /المستقبل العراقي
قام�ت ش�عبة الرقابة الصحي�ة يف قطاع
املحمودي�ة للرعاي�ة الصحي�ة  ،باغلاق
( )20مح�ل لبي�ع و تصفي�ة املي�اه RO
مخالف�ة للشروط الصحي�ة يف قض�اء
املحمودي�ة  -ناحية اليوس�فية ( القرص
االوس�ط( من خالل حمل�ة رقابية قامت
بها مالكات ش�عبة الرقابة الصحيةوقال
مدي�ر ش�عبة الرقاب�ة الصحي�ة يف قطاع
املحمودية للرعاية الصحية معاون وقائي
(ليث خضري سليمان) ،ان» شعبة الرقابة
الصحية وحس�ب توجيه�ات دائرة صحة
بغداد  /الكرخ قامت بإجراء حملة صحية
مشتركة م�ع مديري�ة األم�ن الوطني-
الش�عبة االقتصادي�ة و الق�وة املاس�كة
لألرض و ب�إرشاف مدير قطاع املحمودية
الدكت�ور (س�عود عب�د الله محم�د) عىل
املحلات العام�ة يف ناحي�ة اليوس�فية (
القصر األوس�ط ) حيث ت�م خاللها غلق
محلات لبي�ع مياه  ROع�دد ( )20محل
حسب املادة  ٩٦من قانون الصحة العامة
املرقم  ٨٩لسنة .١٩٨١و اضاف سليمان،
ان «الحمل�ة م�ا ت�زال مس�تمرة و ضمن
الخطة املوضوعة و هي ان تش�مل جميع
نواح�ي و مناط�ق قض�اء املحمودي�ة و
الت�ي تكون من ضمن مس�ؤوليات قطاع
املحمودية مبينا انه تم متابعة مدى التزام
أصحاب املحالت العامة بالرشوط الصحية
و متابع�ة موقفهم من االجازات الصحية
و كذل�ك تم التدقيق على موقف العاملني
وحصولهم عىل بطاق�ات الفحص الطبي
و شهادات الرتبية الصحية.

النفط /اضاف�ة لوظيفته ،بطلب الزام املدعي عليه
وزير الثروات الطبيعية يف اقليم كردس�تان /اضافة
لوظيفته ،بتنفيذ ما جاء بأحكام الدستور والقوانني
النافذة ذات الصلة وتس�ليم كام�ل االنتاج النفطي
املنتج يف االقليم إىل وزارة النفط االتحادية».وأضاف
أن «الجلس�ة ش�هدت حضور جميع األطراف وهم
وكالء املدعي وزي�ر النفط االتحادي ،ووكيل املدعى
علي�ه وزي�ر الث�روات الطبيعية يف اإلقلي�م ،ووكالء
األش�خاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء االتحادي،
ووزي�ر املالية االتحادي ،ورئي�س مجلس الوزراء يف
اقليم كردس�تان /إضاف�ة إىل وظائفه�م» .نوه إىل

«انتخ�اب ثالثة خبراء لتقديم تقريره�م املتضمن
الجوان�ب الفنية يف موضوع الدع�وى ،بعد أن جرى
ترشيحهم من نقابة االقتصاديني العراقيني ،ونقابة
الجيولوجيني ،وجمعية املهندسني العراقيني».
ولفت املتح�دث الرس�مي إىل ان «املحكمة أكدت أن
موض�وع الخبراء يعتمد على الخربة الش�خصية
املتخصص�ة دون النظ�ر إىل اي اعتب�ارات اخرى».
وذكر املتحدث أن «تكليف الخرباء وتحليفهم اليمني
س�يكون يف  ،2018 /10 /9فيما س�تكون املرافعة
ي�وم  ،2018 /11 /6ملن�ح الخرباء مهل�ة يف تقديم
تقريرهم.

التجارة تكسب دعوى قضائية بدرجتها القطعية
مقدار ارضارها « »10مليار دينار
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الدائ�رة القانوني�ة يف وزارة التج�ارة ،ع�ن
كس�بها دعوى قضائية بقرار حكم مكتسب الدرجة
القطعي�ة واملقام�ة ض�د ال�وزارة م�ن قب�ل نقي�ب
املحاسبني واملدققني السابق بمبلغ رضر قدر عرشة
مليار دينار عراقي « .وذك�رت الوزارة يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان «نقيب املحاسبني املدققني

الس�ابق رافد عبيد النواس قام برفع دعوى قضائية
ضد ال�وزارة طل�ب فيها من�ع معارضة ال�وزارة له
ليتمكن من مزاولة اعماله الرسمية حيث كان مبلغ
الضرر مق�درا بعشرة مليار دين�ار عراق�ي وعليه
استحصلت الدائرة وبجهودها الحثيثة وحرصها عىل
التطبيق االمثل للقوانين والتعليمات واالنظمة قرار
حكم مكتسب الدرجة القطعية الصادر من محكمة
التميي�ز االتحادي�ة بالق�رار املرق�م /2458منقول

أعلن�ت وزارة الزراع�ة ،األربعاء ،عن
موافقة مجل�س الوزراء على إعفاء
الفالحين واملزارعين م�ن ب�دالت
اإليجار.
وقال الناطق الرس�مي للوزارة حميد
الناي�ف ،يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،إنه «بناء على ما عرضه
وزي�ر الزراعة على مجل�س الوزراء
بجلس�ته املنعقدة يف ()٢٠١٨/٩/٢٥
بشان اعفاء الفالحني واملزارعني من
بدالت االيج�ار ،وافق مجلس الوزراء
وبالق�رار املرقم  ٣٧٣لعام  ٢٠١٨عىل
قي�ام وزارة الزراعة بإعفاء املزارعني
والفالحين والشركات املتعاق�دة
وف�ق القوانين الزراعية من تس�ديد
بدالت االيجار للارايض الزراعية لهذا
الس�نة والسنة القادمة يف حالة عدم

اعطائهم خطة زراعية كاملة او غري
كاملة لهذا املوسم».
وأض�اف الناي�ف ،أن «ه�ذا االعف�اء
يت�م وفق تأييد رس�مي م�ن مديرية
الزراع�ة يف كل محافظ�ة» ،مبينا أن
«ه�ذا القرار جاء لتخفيف العبء عن
املزارعني والفالحني».
وتابع ،أنه «نتيج�ة لحرمان املناطق
الت�ي احتلته�ا العصاب�ات االرهابية
يف محافظ�ات (كرك�وك ،نين�وى،
وصلاح الدي�ن ،واالنب�ار ،ودي�اىل ،
وشمال بابل ) ،وعدم ادراجها ضمن
الخطط الزراعية للمواس�م السابقة
حصل�ت املوافق�ة على قي�ام وزارة
الزراع�ة به�ذا اإلعفاء»،ع�ادا ه�ذه
الق�رارات بـ»املهم�ة كونها تس�اهم
يف تش�جيع املزارعين والفالحني عىل
تأهيل اراضيهم وزراعتها ،وصوال اىل
االكتفاء الذاتي.

جلنة الشؤون االقتصادية الوزارية جتتمع وتتخذ عدد ًا من التوصيات والقرارات
بغداد  /المستقبل العراقي
عقدت لجنة الش�ؤون االقتصادية الوزارية،
برئاس�ة رئيس�ها وزي�ر التخطيط س�لمان
الجمييل ،جلس�تها الـ ، 23فيما اتخذت عددا ً
من التوصيات والقرارات ،من بينها التوصية
بتخصي�ص األموال الالزم�ة النجاز مرشوع
املختربات الوطنية.
وذك�ر مكت�ب وزي�ر التخطيط يف بي�ان ورد
لـ»املس�تقبل العراقي» ،أن «لجنة الش�ؤون
االقتصادية الوزارية عقدت جلستها الـ()٢٣
برئاس�ة رئيس�ها ،وزير التخطيط ،سلمان
الجمييل ،وناقشت عددا ً من امللفات واتخذت
عددا ً من التوصيات والقرارات».
وق�ال الجمييل ،ان «القطاع الخاص العراقي
ب�دأ يخطو خطوات جي�دة يف اطار الخريطة
االس�تثمارية والتنموي�ة يف البلاد من خالل
مس�اهمته يف تنفي�ذ الكثير م�ن امله�ام
واملش�اريع خلال الس�نوات املاضي�ة وكان
رشي�كا ايجابيا مع القطاع العام يف مواجهة
اثار االزمة االقتصادية بعد عام .»٢٠١٤
وأردف بالقول« :نريد ان نرتجم التعاون بني
القطاعين الع�ام والخاص اىل ق�رارات ومن

ث�م اىل اجراءات عملية ،وذل�ك يف اطار توجه
الحكوم�ة نحو تفعي�ل الرشاك�ة الحقيقية
م�ع القطاع الخاص بهدف رس�م املس�ارات
السليمة للتنمية يف العراق».
وأوض�ح البي�ان ،أن «اللجن�ة خصص�ت
جلس�تها الثالث�ة والعرشين ملناقش�ة ملف
التعاق�د والرشاكة من قب�ل الجهاز املركزي

للتقييس والس�يطرة النوعي�ة مع الرشكات
العاملي�ة الفاحصة التي تت�وىل عملية فحص
الس�لع والبضائع املس�توردة للع�راق يف بلد
املنشأ».
وضيفت اللجنة ،وفقا ً للبيان «ممثيل القطاع
الخ�اص باإلضاف�ة اىل رئي�س هيئ�ة املنافذ
الحدودية ورئي�س الجهاز املركزي للتقييس

ذي قار  /المستقبل العراقي
اك�د محاف�ظ ذي قار يحي�ى النارصي ،س�عيه الس�تثناء املدينة
الصناعي�ة م�ن ضوابط امل�دن الصناعي�ة بهدف تج�اوز الروتني
االداري واحالتها لالس�تثمار للمس�اهمة يف توفري عرشات االالف
من فرص العمل وتنشيط القطاع الصناعي باملحافظة.
وذك�ر النارصي يف بيان ،تلقته «املس�تقبل العراقي» ،انه «التقينا
بوفد من وزارة الصناعة للتباحث حول املدينة الصناعية واهميتها
ومتطلب�ات انجازه�ا ولتفعي�ل نتائ�ج االجتماع�ات واللق�اءات
الس�ابقة مع وزارة الصناعة ورئاس�ة الوزراء وخلية االزمة ،الن
انجاز املدينة الصناعية واحالتها لالس�تثمار سيوفر عرشات االف
فرص العمل ويساهم يف خفض مستوى البطالة يف ذي قار».
واضاف انه «جرى خالل االجتماع عرضا مستفيضا ملراحل تنفيذ
املدينة الصناعية يف ذي قار» ،مشريا اىل انه «تم استعراض خارطة
طريق بني املحافظة والوزارة النجازها وامكانية اس�تثناء املدينة
الصناعي�ة م�ن ضوابط امل�دن الصناعي�ة حتى يمكنن�ا احالتها
للرشكات االستثمارية ومبارشة العمل بها.

االتصاالت :التعاون مع املواكب احلسينية
لتوفري خدمة االنرتنت لزائري االربعينية

 .»2018واش�ارت اىل ان «الق�رار كان ب�رد الدعوى
لعدم وجود س�ند قانوني له�ا وان املدعي لم يلحقه
اي رضر يس�توجب التعويض وان مواردها املالية لم
تتاثر».
واوضحت ان «الدائرة القانونية كانت قد ارشفت عىل
انتخابات نقابة املحاسبني واملدققني لعام  2018من
خالل لجنة وزارية برئاستها والتي جرت يف آب املايض
وبفوز جواد غانم الشهييل نقيبا للمحاسبني.

الزراعة :اعفاء الفالحني واملزارعني من بدالت االجيار
بغداد  /المستقبل العراقي

ذي قار تبحث احالة مدينتها
الصناعية لالستثامر

والس�يطرة النوعي�ة وممثل الهيئ�ة العامة
للجم�ارك وع�دد م�ن املديري�ن العامين يف
وزارات الداخلي�ة والتجارة ،فضال عن ممثيل
الرشكات الفاحصة».
وناقش�ت اللجن�ة« ،امكاني�ة تجدي�د عقود
الرشاك�ة م�ع الشركات الفاحص�ة ريثم�ا
يس�تكمل الجهاز املركزي للسيطرة النوعية
بن�اه التحتي�ة املتمثلة ببن�اء مختربات يف ٥
محافظ�ات الت�ي كان م�ن املق�رر انجازها
م�ن قب�ل وزارة االعمار والبلدي�ات يف فرتات
السابقة ولكنها توقفت بسبب االزمة املالية
 ،ومن شأن هذه املختربات ان تمكن الجهاز
من القيام بمهمة الفحص للسلع والبضائع
املس�توردة واملنتجة محليا وعدم الحاجة اىل
التعاقد مع رشكات خارجية».
وشددت ،عىل ان «ملف الفحص يرتبط بنحو
مبارش بحي�اة املواطنني وحماية املس�تهلك
والحد م�ن وصول بضائع رديئة اىل الس�وق
العراقية عرب املنافذ الحدودية نتيجة الحجم
الكبير م�ن الس�لع املس�توردة» ،موصي�ة
وزارة املالي�ة بـ»تخصي�ص املبال�غ الالزمة
ضم�ن املوازنة العامة للدولة لتمكني الجهاز
املرك�زي للتقيي�س والس�يطرة النوعية من

القي�ام بمهامه وتكليف وكي�ل وزارة املالية
بمتابع�ة املوضوع» .وقررت لجنة الش�ؤون
االقتصادية الوزارية« ،عقد اجتماع برئاس�ة
وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن وعضوي�ة وكيل
وزارة التخطي�ط واملستش�ار االقتص�ادي
لرئي�س ال�وزراء ورئي�س الجه�از املركزي
للتقيي�س والس�يطرة النوعي�ة وبحض�ور
ممثيل الرشكات الفاحصة ،ملناقشة املشاكل
واملالحظ�ات الناتج�ة ع�ن دخ�ول البضائع
املس�توردة وفحصه�ا يف املناف�ذ الحدودي�ة
واألس�واق املحلي�ة وبي�ان م�دى مطابقتها
للمواصف�ات القياس�ية العراقي�ة واملعايري
الوطنية والدولية ،ووضع الحلول واملعالجات
الالزم�ة لتلايف املش�اكل واملعوق�ات يف آلية
العق�ود الت�ي س�يتم توقيعها الحق�ا  ،عىل
ان يق�دم لفري�ق تقريره اىل لجنة الش�ؤون
االقتصادية يف اقرب وقت» .وأشار البيان ،إىل
أن «اعمال الجلس�ة الثالثة والعرشين للجنة
الشؤون االقتصادية ،حرضه وزير الصناعة
واملعادن محمد ش�ياع الس�وداني ،ومحافظ
البنك املرك�زي العراقي علي العالق ورئيس
الهيئة الوطنية لالس�تثمار سامي األعرجي
ووكالء وزارات النفط واملالية والتخطيط.

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة االتص�االت ،عن توفير خدمة االتص�ال واألنرتنت
خالل الزيارة االربعينية املقبلة عىل طول الطريق املؤدي اىل مدينة
كربالء.
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،إنها «تواصل
تحضرياته�ا لزيارة أربعينية اإلمام الحسين عليه السلام تنفيذا
لتوجيهات الوزير الداعي�ة إىل رضورة إنجاح الزيارة املليونية من
خالل توفري أفضل الخدمات لزوار العتبات املقدسة».
واضاف�ت ،أن «الرشكة العامة لإلتص�االت تتابع عن طريق فريق
مختص وضع نقاط اإلتصال للزائرين عىل طريق ياحسين وذلك
من خالل زيارة وفد من الرشكة ملديريتي إتصاالت بابل وكربالء»،
مؤكدة عىل «التنس�يق مع املواكب الحسينية من أجل فتح مراكز
إتصال وطنية ودولية وعىل جمي�ع محاور كربالء وبالتعاون مع
الدوائر الفرعية الواقعة عىل طرق الزوار».
واش�ارت اىل «آلية الرتويج واإلعالن للخدمات بواس�طة بوسرتات
مختلفه األحجام وبعدة لغات واالستعانه بوسائل اإلعالم املتاحه»،
مبين�ة أن «تلك اإلج�راءات من قبل ك�وادر وزارة اإلتصاالت تاتي
س�نويا ويف شهر محرم الحرام لخدمة زائري أبي األحرار الحسني
عليه السالم.

حتقيق الكرخ تصدق اعرتافات ضابط
أصدر جوازات ملتهمني مطلوبني للقضاء

بغداد  /المستقبل العراقي
ص ّدق�ت محكم�ة تحقي�ق الك�رخ املختص�ة بقضاي�ا اإلرهاب،
اعرتافات ضابط برتبة مالزم أول اصدر جوازات ملتهمني مطلوبني
للقضاء العراقي.
وقال املتحدث الرسمي ملجلس القضاء االعىل القايض عبد الستار
بريقدار ،يف بيان ورد لـ»املستقبل العراقي»  ،إن «محكمة تحقيق
الكرخ صدقت أقوال ضابط برتبة مالزم أول يعمل يف دائرة جوازات
الكاظمية قام باصدار جوازات اىل متهمني مطلوبني للقضاء».
وأض�اف بريق�دار أن «املتهم ضب�ط بحوزته ج�وازات مزورة مع
املبالغ املتفق عليها لغرض إصدارها» ،مبينا أن «املحكمة صدقت
اقوال املتهم وتم اتخاذ االجراءات كافة بحقه وفقا ألحكام القرار
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حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

اعالن كرس قرار

العدد 116:
التاريخ 2018/9/30

بن�اء على ما ج�اء بكت�اب مديري�ة بلدية الح�ر املرق�م  10465يف
 2018/9/17واملتضمن كرس قرار عىل العقارات املدرجة يف الجدول
ادناه واس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( 21لس�نة
 2013املع�دل امل�ادة  /12تاس�عا  /أ) تعلن مديري�ة بلديات كربالء
املقدس�ة  /لجنة البي�ع وااليجار عن تأجري ه�ذه العقارات والعائد
اىل مديري�ة بلدية الح�ر يف املزايدة العلنية فعىل الراغبني باالشتراك
الحض�ور يف دي�وان البلدية اعاله يف الس�اعة الع�ارشة صباحا بعد
مرور ( )7س�بعة ايام تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم
وص�ل التأمينات القانونية البالغة  %20من القيمة التي رس�ت عىل
املؤجر االخري مضاف اليها ( )%15ونسخة من هوية االحوال املدنية
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النشر واالعالن واملصاريف
االخرى وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( 21لسنة 2013
املعدل)
ت

التفاصيل

رقم العقار

المساحة

مدة
االيجار

مبلغ الضم االخير مضاف اليها
()%15

1

كشك رقم
( )3في حي
القادسية

جزء من الرصيف
المرقم(21/800/3
حيدرية)

12م2

سنة
واحدة

( )1437500مليون
واربعمائة وسبعة وثالثون الف
وخمسمائة دينار سنويا

2

كشك رقم
( )4في حي
القادسية

جزء من الرصيف
المرقم(21/800/3
حيدرية)

12م2

سنة
واحدة

( )1437500مليون
واربعمائة وسبعة وثالثون الف
وخمسمائة دينار سنويا

3

كشك رقم
( )5في حي
القادسية

جزء من الرصيف
المرقم(21/800/3
حيدرية)

12م2

سنة
واحدة

( )11778750مليون ومائة
وثمانية وسبعون الف وسبعمائة
وخمسون دينار سنويا

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
مدير بلديات كربالء املقدسة

اعالن
اىل الرشيك  /حامد شاكر محمود
اقتضى حضورك اىل بلدية التاج�ي الجراء اجازة بناء
عىل العقار املرقم 9792
الرشيك
محمد كريم خليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بن�اء عىل طلب املدعو ( حكمت جاس�م مطر ) والذي
يطل�ب م�ن خالله تبدي�ل اللقب من ( اس�عدي) اىل (
الس�عدي ) واس�تنادا الح�كام امل�ادة  22م�ن قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016تقرر نرش طلبه
يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل طلبه
يف الجري�دة الرس�مية فم�ن ل�ه حق االعتراض عىل
الطل�ب مراجعة املديرية خالل  15خمس�ة عرش يوم
م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�ينظر يف الطلب وفق
القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
العدد  / 2844ش2018 / 2
التاريخ 2018 / 10 / 2
اىل  /املدعى عليه ( عيل بهاء الدين عيل )
م  /اعالن
ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعية املرقم�ة بالعدد
اعلاه واملقامة م�ن قبل املدعية ( رقي�ة عيل خليل )
والت�ي موضوعها ( تفريق للهج�ر ) وملجهولية محل
اقامتك حس�ب اش�عار قس�م التبليغات القضائية –
عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني
يوميتني بموعد املرافعة املوافق  2018 / 10 / 18ويف
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك ستجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض
مصباح مهدي صالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 536ب2018 / 1
التاريخ 2018 / 10 / 2
اعالن حكم غيابي
اىل  /املدعى عليه  /مظفر مخيرب مظفر
بتاريخ  2018 / 7 / 23اصدرت هذه املحكمة قرارها
املرق�م اعلاه واملتضمن الزام�ك بتاديت�ك للمدعية (
منال مجي�د عثمان ) مبلغ  15 ، 000 ، 000خمس�ة
عشر ملي�ون دينار تعويض�ا ادبيا عن الضرر الذي
لحق بها وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم
بالتبليغ يف هذه املحكم�ة قيرص خالد عبد الله يف 10
 2018 / 9 /واش�عار مخت�ار دور الضباط االوىل ( 1
) يف ح�ي التحرير  /قضاء بعقوبة (  ) 8املدعو عزيز
هاش�م عب�اس القريشي يف  2018 / 9 / 10ق�ررت
هذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني
يوميتني واس�عتي النطاق ولك ح�ق االعرتاض ضمن
املدة القانونية وبعكسه يعترب القرار مكتسب الدرجة
القطعية .
القايض
راغب سلمان عيدان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 2801 :ش2018 / 4
التاريخ 2018 / 10 / 2 :
اىل  /املدعى عليه  /صباح نوري كامل
م  /اعالن
اقام�ت املدعية زوجتك ( رغد طال�ب كامل ) الدعوى
الرشعي�ة املرقمة بالع�دد اعاله امام ه�ذه املحكمة
ومضمونه�ا تفري�ق للضرر ولكونك مجه�ول محل
االقامة وعدم توفر املعلومات عنك حسب كتاب مركز
رشطة الرشقي واشعار مختار منطقة دور املعسكر
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني بالحضور
ام�ام هذه املحكمة صباح يوم  2018 / 10 / 18ويف
حالة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا ووف�ق القانون
االصول .
القايض
شيماء عباس عيل

مديرية تنفيذ املحاويل

اعالن

العدد/52/خ2018/

تبي�ع مديرية تنفيذ املحاويل عن بيع املوجودات مطعم الدله والعائدة للمدين (محمد ابراهيم عبد عيل)املوجوده يف املطعم
واملحجوزة لقاء طلب الدائن (اياد جبار عبيد)والبالغ فقط ()64249196اربعة وس�تون مليون ومائتان وتس�عة واربعون
الف ومائة وس�تة وتس�عون دينار الغري فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذة املديرية خالل عرشة اي�ام تبدا من اليوم التايل
للنرش اس�تنادا للمادة ()71ثانيا من قانون التنفيذ ومس�تصحبا معه التامينات القانونية والبالغة %10من القيمة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات والعدد والنوع
/1ميز عوائل العدد  39وسعر املفرد  15000السعر االجمايل 585000
/2كريس ميز العدد  156وسعر املفرد 3000السعر االجمايل 486000
/3مولد ديزل تعمل /العدد1سعر املفرد 2000000السعر االجمايل 2000000
/4مولد ديزل عاطله/العدد150000السعر االجمايل 150000
/5سبلت كنتوري العدد4السعر املفرد 200000السعر االجمايل 800000
/6عارضه /العدد 7السعر املفرد 20000السعر االجمايل 140000
/7ميز ضغط/العدد2السعر املفرد 10000السعر االجمايل 20000
/8قدور طبخ/العدد20السعر املفرد 1000السعر االجمايل 20000
/9مواعني /العدد 200السعر املفرد 100السعر االجمايل 20000
/10شجره /العدد 23السعر املفرد 250السعر االجمايل 5750
/11بالزما/العدد  4سعر املفرد 75000السعر االجمايل 300000
/12مراوح /العدد 10السعر املفرد 5000السعر االجمايل 50000
/13العدد  3سعر املفرد 2000السعر االجمايل 6000
/14قناني غاز/العدد11سعر املفرد 40000السعر االجمايل 440000
/15طباخات/العدد 4سعر املفرد 75000السعر االجمايل 300000
/16كاشري+كريس/العدد1+1سعر املفرد 15000الف دينار السعر االجمايل 15000
/17برادات/العدد 6السعر املفرد 75000الف دينار السعر الكيل 450000الف دينار
/18تانكي ماء /العدد10سعر املفرد 10000الف دينار السعر الكيل 100000الف دينار
/19تانكي كاز/العدد2سعر املفرد 100000الف دينار سعر الكيل 200000الف دينار
/20سبلت/العدد 5سعر املفرد 50/000الف دينار السعر الكيل 250/000الف دينار
/21مرواح/العدد8سعر املفرد 5000الف دينار السعر الكيل 40/000الف دينار
/22سجادات/العدد25سغر املفرد 250دينار السعر الكيل 6/250الف دينار
/23ترب/العدد 200سعر املفرد 50دينار سعر الكيل 10/000الف دينار
/24سبح/العدد 25سعر املفرد 400دينار السعر الكيل 20/000الف دينار
/25بردات/العدد5سعر املفرد5000الف دينار السعر الكيل 20/000الف دينار
/26رسير نفر/العدد  5سعر املفرد 30/000السعر الكيل 150/000الف دينار
/27رسير نفرين/العدد5سعر املفرد 40/000السعر الكيل 200/000الف دينار
/28كنتور بابني/العدد 10سعر املفرد 25/000السعر الكيل 250/000الف دينار
/29سبلت طن واحد/العدد 5سعر املفرد 40/000السعر الكيل 200/000الف دينار
/30سبلت عاطل 3طن/العدد7سعر املفرد 25/000السعر الكيل 175/000الف دينار
/31شواية دجاج/العدد1سعر املفرد 20/000السعر الكيل 20/000الف دينار
/32سخانات/العدد3سعر املفرد 15/000السعر الكيل 45/000الف دينار
/33عجانة/العدد 1سعر املفرد 30/000السعر الكيل 30/000الف دينار
/34مثرامة لحم/العدد  1سعر املفرد 40/000السعر الكيل 40/000الف دينار
/35مجمدة /العدد 4سعر املفرد 50/000السعر الكيل 200/000الف دينار
/36ماكنة ثم الحمص/العدد1سعر املفرد 40/000السعر الكيل 40/000الف دينار
/37عربة طعام/العدد3سعر املفرد 10/000السعر الكيل 30/000الف دينار
املجموع الكيل 7/636/000سبعة مليون وستمائة وستة وثالثون الف دينار
علما ان االثاث متواجدة داخل مطعم الدله الكائن يف ناحية النيل عل الطريق الرسيع حله/بغداد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
رقم الدعوى  / 681ش 2018 /
التاريخ 2018 / 10 / 3
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه – مه�دي عبد الصاحب حس�ن –
مجهول محل االقامة
اقامت املدعية مائدة رشيد عبد االمري الدعوى املرقمة
 / 681ش  2018 /والت�ي تطلب فيها نفقة وبالنظر
ملجهولية محل اقامت�ك قررت هذه املحكمة تبليغكم
بصحيفتني محليتين – علما ان موعد املرافعة يف 11
 2018 / 10 /ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق
االصول .
القايض
عيل منديل خريبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2018 / 2092
اىل املنفذ عليه  /عامر حسوني مورو
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل كتاب مركز رشطة
الصالحي�ة املرق�م  3308يف  2018 / 9 / 10وتايي�د
املجل�س املحيل لح�ي الصالحي�ة انك مجه�ول محل
االقام�ة ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار
يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة  27من
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
تنفيذ الكرخ خالل خمس�ة عشر يوما تبدا من اليوم
الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضور ويف
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل
شذى هاشم عبد الحميد
اوصاف املحرر :
نف�ذ وكي�ل الدائن�ة ( كلطان امين الي�اس ) وكيلها
املحام�ي ( احمد مهدي نارص ) ق�رار محكمة بداءة
الك�رخ املرقم  / 2623ب  2018 /يف 2018 / 8 / 14
واملتضم�ن تخلي�ة الش�قة املرقم�ة  10ط 3عمارة 3
املش�يدة عىل العقار املرق�م  1805 / 2م كرادة مريم
وتس�ليمها خالية من الش�واغل اىل املدعية وتحميلك
الرسوم واملصاريف القضائية واتعاب املحاماة البالغة
خمسمائة الف دينار حكم غيابيا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2017/1730
إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل 793/3م38
الخاجية الواقع يف الكوت العائد للمدين صادق جعفر
عب�اس املحج�وز لق�اء طل�ب الدائنة كوث�ر محمود
عباس البالغ مئ�ة مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجعة هذه املديرية خالل مدة خمس�ة عرش يوما
تبدءا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل
املشرتي
املواصفات
 -1موقع�ة ورقمه  /بس�تان يقع عىل ش�ارع س�دة
الكوت قرب حي الخليج
 -2جنسه ونوعه  /بستان يسقى بالواسطة
 -3ح�دودة واوصاف�ه /يس�تان يحتوي على نخيل
متناثر
 -3مشتمالته  /يستان يف داخله الطرق ودور مشيدة
ونخيل متناثر
 مس�احته  3 /دونم سهام املدين مايعادل  85سهممن اصل االعتبار  99سهم
 -4الشاغل  /اليوجد
 -5القيم�ة التقديري�ه  /مليار وثالثمائة وخمس�ون
مليون دينار
املنفذ العدل
عيل رضا الخطاوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الشركاء  /علي ومحم�د واس�ماء اوالد س�عدي
محمد.
اقتىض حضوركم اىل بلدية التاجي لغرض اس�تخراج
اجازة البناء املرقمة  – 5704 / 1سبع البور
الرشيك
فطومه ياسني محمد

املنفذ العدل
ختام رشيف حممد الربيعي
االعالن يكون سعره يف 2لكل جريده

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 855 :ب 2018 /
التاريخ 2018 / 8 / 29 :
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه�ا  /ن�دى عباس ش�كر – مجهولة
محل االقامة
م  /تبليغ
ادع�ى املدع�ي ( مصطفى عيل حس�ون ) يف عريضة
دعواه املس�جلة لدى ه�ذه املحكمة بالعدد  / 855ب
 2018 /يطل�ب فيها منع املعارض�ة يف العقار املرقم
 1632 / 104م 28جويميسة والذي يروم استحصال
اجازة بناء لغرض س�حب ق�رض وبالنظر ملجهولية
محل اقامتك يف الوقت الحارض تقرر تبليغك بواسطة
صحيفتين محليتين بالحضور ام�ام محكمة بداءة
الصويرة يف موعد املرافع�ة املوافق 2018 / 10 / 11
الساعة الثامنة صباحا وبخالفه سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
عبيد صالح محيميد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد / 832 :ش 2018 /
التاريخ2018 / 10 / 1 :
اىل املدعى عليه  /منتظر حسني علوان
بن�اءا عىل اقامة الدعوى بالعدد (  / 832ش 2018 /
) م�ن قبل املدعية ( زه�راء حميد عب�د الزهرة) ضد
املدعى عليه ( منظر حسني علوان ) لغرض حضورك
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
واشعار املختار املرفق بالدعوى قررت املحكمة تبليغك
بصحيفتين محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه
املحكم�ة صب�اح ي�وم  2018/10/15ويف حالة عدم
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول .
القايض
اثري عبد الحر جرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني الهويه الص�ادره من وزارة املوارد املائية
بأس�م (فاضل عباس جاس�م ) عىل م�ن يعثر عليها
يسلمها إىل جهة اإلصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م  3/ 51371حي النداء
باس�م ( رباب عبد الكاظم هادي ) عىل من يعثر عليه
يسلمه إىل جهة اإلصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الشركاء ( رزيق�ه جاب�ر عباس وبهره حسين
محيسن وهناء ونرسين وخالد وعادل وحامد وبيادر
ووس�ن اوالد عب�د الرض�ا خضير ) توج�ب عليك�م
الحض�ور إىل مقر بلديه النج�ف لغرض اصدار اجازه
بناء للعق�ار املرق�م  3/47001حي الن�داء وبخالفه
ستتم اإلجراءات دون حضوركم
اسم طالب االجازه سهري عبد الرضا خضري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 3467
التاريخ 2018 / 10 / 3
اعالن
اىل املفق�ود  /عم�ر س�عد عباس يس�كن – الخالص
عليبات .
بتاري�خ  2018 / 10 / 3قدم�ت لنا املدع�وة ( افراح
ضهد حسني ) ( زوجة ) املفقود ( عمر سعد عباس )
والذي فقد بتاريخ  2007 / 11 / 20والتي تطلب فيه
اصدار حجة الحجر والقيمومة وتكون قيمة عليك لذا
تق�رر االعالن عن ذلك يف الصحف املحلية فمن له حق
االعرتاض مراجعة هذه املحكمة خالل خمس�ة عرش
يوم من تاريخ هذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تصدر
املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون .
القايض
عدي فاضل احمد

www.almustakbalpaper.net

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 2017 / 2286
التاريخ 2018 / 10 / 3

ورقة تكليف باحلضور

اىل  /امينه س�لمان شالل  /الش�علة محلة  454زقاق 7
دار 14
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الشعلة
املرق�م  10078يف  2018 / 9 / 10وتأيي�د املجلس املحيل
لحي الش�علة ان�ك مجهول محل االقامة ل�ذا تقرر تبليغ
املوم�ا الي�ه املذك�ور هويته اعلاه بالحض�ور اىل هذه
املديري�ة خالل ثالثة ايام اعتبارا ً م�ن اليوم التايل للتبليغ
وذلك لغرض تقديم كفيل ضامن وبعكسه يصار اىل منع
سفرك استنادا ً للمادة (  ) 30من قانون التنفيذ
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 3467
التاريخ 2018 / 10 / 3
اعالن
اىل املفقود  /عمر سعد عباس يسكن –
الخالص عليبات .
بتاري�خ  2018 / 10 / 3قدم�ت لن�ا
املدعوة ( افراح ضمد حسني ) ( زوجة )
املفقود ( عمر سعد عباس ) والذي فقد
بتاري�خ  2007 / 11 / 20والتي تطلب
في�ه اصدار حج�ة الحج�ر والقيمومة
وتك�ون قيمة علي�ك لذا تق�رر االعالن
عن ذل�ك يف الصح�ف املحلي�ة فمن له
حق االعرتاض مراجع�ة هذه املحكمة
خلال خمس�ة عرش ي�وم م�ن تاريخ
هذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تصدر
املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا
للقانون .
القايض
عدي فاضل احمد
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف ت�اج
الدين
العدد  / 2514 :ش 2018 /
م  /اعالن
اىل املفقود  /نعيم خري الله حبيب
اقام�ت املدعية ( عزي�زة جودة عودة )
الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله والتي
تطل�ب فيه�ا اص�دار حك�م قضائ�ي
يقيض بموت املفق�ود ( نعيم خري الله
حبي�ب ) وملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف
الوق�ت الح�ارض فقد ق�ررت املحكمة
النرش يف صحيفتين محليتني يوميتني
فعلى م�ن تتوف�ر لديه معلوم�ات عن
املفقود املذك�ور اعاله الحض�ور امام
هذه املحكمة لالس�تماع اىل اقواله يوم
املرافع�ة املص�ادف 2018 / 10 / 9
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة
عدم حضورك او من ينوب عنك س�وف
يتم السير يف اج�راءات الدع�وى وفق
القانون.
القايض
غازي رحيم التميمي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
ورد س�هوا يف جريدة املستقبل العراقي
بالعدد  1716يف  2018/7/24املفقود
( عب�د الخضر ابراهيم عب�د العزيز )
خطأ والصحيح ه�و ( حذيفة ابراهيم
عب�د الخضر ) الص�ادر م�ن محكمة
االح�وال الش�خصية يف االس�كندرية
بالعدد  85لذا اقتىض التنويه .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة من نقابة
املهندسني العراقيني املرقمة ()15845
باس�م ( حي�در عامر رش�يد ) عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3055 :ب2018/3
التاريخ 2018/10/2
اىل املدعى عليها (آيات نزار هادي)
اقام�ت املدعي�ة حظي�ة عب�د الزه�رة
حس�ان الدعوى البدائية املرقمة اعاله
والت�ي تطل�ب الحك�م بإزال�ة ش�يوع
العق�ار املرقم  10600ب�راق يف النجف
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي عقي�ل مه�دي
علي�ه واش�عار مختار ح�ي الجديدة 3
رسول عباس ابراهيم عليه قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين
محليتين يوميتين بموع�د املرافع�ة
املصادف يف ي�وم  2018/10/15وعند
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

تنويه
ورد س�هوا يف اعلان محكم�ة بداءة
الس�ماوة ذي الع�دد /60ب2013/
املنش�ور يف جريدة املستقبل العراقي
بالع�دد  1760يف 2018/10/3
التاري�خ يف املت�ن /60ب 2013/يف
 2013/2/29خطأ والصحيح هو يف
 2013/2/26لذا اقتىض التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى
االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد 2007 :ب2017 /
التاريخ 2018 / 9/30 :
اعالن مزايدة
بناءا عىل الحكم الصادر من محكمة
بداءة الس�ماوة بالع�دد / 2007ب/
 2017يف  2017 /10/31املتضم�ن
ازالة ش�يوع العقار املرقم 342/91
مقاطعة  6ابو محار املوصوف ادناه
بيعا باملزايدة العلنية ملدة ثالثني يوما
اعتب�ارا من الي�وم التايل للنشر واذا
صادف الي�وم االخري عطلة رس�مية
تك�ون املزاي�دة يف الي�وم الثاني الذي
يلي�ه يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش
ظهرا فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
هذه املحكمة يف تمام الساعة الثانية
عشر ظه�را مس�تصحبني معه�م
التأمينات القانونية البالغة  %10من
القيمة املقدرة البالغة اربعة واربعون
مليون وخمس�مائة واثن�ا عرش الف
دين�ار بصتعك مصدق ان لم يكن من
الرشكاء مع تقديم ش�هادة الجنسية
العراقية .
القايض
فليح حسن جاسم
االوصاف
االرض املشيد عليها دار سكن مشيدة
م�ن الطابوق واالس�منت ومس�قفة
بالكونكري�ت املس�لح تش�تمل على
غرفتني نوم وغرفة استقبال وكليدور
وسطح ومجموعة صحية يف الطابق
االريض واالرضي�ة مبلط�ة بال�كايش
الدار مترضرة وال تصلح للسكن ايلة
للس�قوط واالب�واب مكسرة والدار
تق�ع ركن بل�وك مواجهه م�ن جهة
الطري�ق الع�ام مهدم جن�س العقار
ملك رصف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد /598 :ب 2018/
التاريخ 2018/10/1
اىل املدع�ى عليه�ا كالهم�ا (حمزيه
محمد سلمان  2ازهار عبد عيدان )
اعالن
بن�اء على اقام�ة الدع�وى م�ن قبل
املدع�ي حام�د عب�د عي�دان ضدكما
م�ع بقية املدع�ى عليهم كال من عيل
وحسين وعب�اس ومرتضى وحنان
اوالد عبد عيدان بان له سهام شائعة
بالقطعة املرقمة  51واملقاطعة / 32
عباس�ية ولعدم استفادته من البقاء
على الش�يوع طل�ب دع�وة املدع�ي
عليه�م للمرافع�ة والحك�م بازال�ة
الش�يوع العق�ار قس�مة اذا كان�ت
قابلة للقسمة او بيعها وتوزيع صايف
الثمن عىل الرشكاء ولتعذر تبليغكما
الرتحالكما اىل جهة مجهولة وحسب
اش�عار املخت�ار املرف�ق بالدع�وى
علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغكم�ا
بصحيفتين محليتين رس�ميتني
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح
ي�وم  2018/10/10ويف خال�ة عدم
حضوركم�ا او م�ن ين�وب عنكم�ا
قانون�ا س�تجري املرافع�ة بحقكما
غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
رعد رزاق التميمي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
النجف
العدد /7 :استصدار جواز سفر
التاريخ 2018/10/2
اىل املدع�ى عليه (مصطفى سلام
عبد الرضا)
بن�اء على الطل�ب املقدم م�ن قبل
طالبة حجة االذن باستصدار جواز
س�فر للمدعوه (ايات لهيب عبود)
امام ه�ذه املحكمة فق�د اصدرت
املحكم�ة حج�ة اذن باس�تصدار
جواز س�فر املرقمة  7يف مصطفى
سلام) وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
وحس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي
واش�عار مخت�ار ح�ي املؤمنين /
كربالء ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة
صحيفتين يوميتين محليتين
رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور امام
ه�ذه املحكمة بع�د تبلغ�ك بثالثة
ايام وعند عدم حضورك سوف يتم
اكمال بقي�ة االج�راءات القانونية
لتصديق الحجة وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /349 :ب 2018/
التاريخ 2018/9/30
اىل الش�خص الثال�ث (رزاق جعفر
عبد الحسني)
تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ
 2018/8/28قرارها املرقم /349
ب 2017/واملتضم�ن ازالة ش�يوع
حق التصرف يف القطع�ة املرقمة
 30مقاطع�ة  34الحيرة وتوزي�ع
صايف الثمن عىل الرشكاء كل حسب
اس�تحقاقه وبالنظ�ر ملجهولي�ة
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مخت�ار املنطقة
املؤي�د من املجلس البلدي يف الحرية
ل�ذا اقتضى تبليغ�ك بصحيفتين
رس�ميتني محليتني يوميتني ولكم
حق االعتراض عىل الحكم الغيابي
خالل عشرة ايام م�ن تاريخ نرش
هذا االعالن وبخالفه تنتهي الفرتة
املح�ددة لالعتراض على الحك�م
الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2095 :ب2018/4
التاريخ 2018/9/30
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه (صب�اح محم�د
حسني علوان الرفاعي )
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم
/2095ب 2018/4يف 2018/8/5
واملتضمن الحك�م بإلزامك بتأديتك
للمدعي حسين عيل حسني مبلغا
قدره ( )16,974,661س�تة عرش
مليون وتسعمائة واربعة وسبعون
الف وستمائة وواحد وستون دينار
عن املبلغ املس�دد من قب�ل املدعي
اعاله لق�اء كفالت�ه للمدعى عليه
اعاله امام مصرف الرافدين فرع
االس�منت الجنوبي�ة بموجب عقد
الق�رض املربم بين املدع�ى عليه
اعلاه واملصرف املذك�ور اعلاه
للفترة م�ن  2014/4/30ولغاية
 2018/4/30ولثب�وت مجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي يف محكمة بداءة الكوفة
واش�عار مختار حي ميسان  15ـ
ب املخت�ار عيل مه�دي الجنابي لذا
تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور
بصحيفتين محليتين يوميتين
ول�ك ح�ق الطع�ن على الق�رار
املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة
طرق الطع�ن القانونية وبعكس�ه
سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة
البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2998 :ب2018/3
التاريخ 2018/10/3
اىل املدع�ى علي�ه (حسين علي
خفيف)
اق�ام املدع�ي الس�يد مدي�ر بلدية
النج�ف اضافة لوظيفت�ه الدعوى
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب
فيه�ا الحك�م ابطال كاف�ة القيود
الواردة عىل العقار املرقم 3/28113
حي امليالد واعادة تس�جيله باس�م
املدع�ي اعلاه ولثب�وت مجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي
الرس�الة  3نبيل محم�د ابو غربان
عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة
املص�ادف يف ي�وم 2018/10/15
وعند عدم حضورك او ارس�ال من
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
خادل جابر عبيد
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ليبيا ..آمال السالم املفخخة
فريديريك بوبان

قبل أشهر قليلة ،بدا أن الحل يف ليبيا قريب.
فاالس�تقرار ع�اد إىل العاصم�ة طرابلس،
وب�دا أن تنظي�م داعش متعث�ر يف االنبعاث
م�ن رماده يف معقله الس�ابق يف رست ،إثر
القض�اء علي�ه يف  .2016والتق�ى أط�راف
النزاع الليبيني يف باريس نهاية أيار (مايو)
يف  ،،2016واتفق�وا عىل تنظي�م انتخابات
ترشيعية ورئاس�ية قب�ل نهاية  .2018ويف
هذا الس�ياق ،اقرتح غس�ان سالمة ،رئيس
بعث�ة األمم املتحدة إىل ليبيا ،اإلعداد لتنظيم
«املؤتمر الوطني» ،فأجريت مشاورات غري
مس�بوقة عىل مستوى البلديات .ولم يخف
أن ه�ذه املكاس�ب الديبلوماس�ية كان�ت
هش�ة .ولكن حينها الطريق إىل الحل بدأت
ترتس�م .ولكن يف أقل من أسبوعني انقلبت

األم�ور رأس�ا ً عىل عق�ب .فف�ي العاصمة
الليبي�ة ،انبعث�ت يف نهاية آب (أغس�طس)
املعارك بني امليليش�يات ،على رغم أن هذه
ت�وايل ش�كليا ً حكومة فايز الرساج .وش�ن
داع�ش هجوم�ا ً على الرشك�ة الوطني�ة
النفطي�ة يف قلب طرابلس -وه�ذا الهجوم
أمارة بائنة عىل عودته العسكرية إىل ليبيا.
ويف الوق�ت نفس�ه ،أخف�ق برمل�ان طبرق
يف تبني دس�تور جدي�د يمه�د لالنتخابات
املقبلة .وه�ذا االنعطاف امل�زدوج -األمني
والقضائي -عزز رأي املش�ككني يف الفائدة
املرتج�اة م�ن تنظيم عملية اقتراع يف مثل
ه�ذه الظ�روف الخطيرة .ودع�ا رئي�س
الحكوم�ة يف طرابلس ،الرساج ،قبل أيام إىل
إرجاء االستش�ارات املرتقبة يف العارش من
كانون األول (ديسمرب) املقبل.
ويبدو أن األم�ور باقية عىل حالها يف ليبيا.

فهذا البلد بلغ طريقا ً مسدوداً ،وهو رهينة
امليليش�يات واملافيا ال�كارسة ومجموعات
إرهابي�ة .ويبدو أن أرسه ل�ن يفك يف املدى
املتوس�ط .ويبدو كذلك أن الب�دء من جديد
واالس�تناد إىل مرشوعي�ة صناديق االقرتاع
النتخاب املس�ؤولني عن الف�وىض الليبية،
ه�و يف مثاب�ة وهم خ�ادع ودرب تفيض إىل
الف�وىض والع�ودة إىل خانة األزم�ة األوىل.
ولك�ن هل ُيخلص من م�آل األمور هذه إىل
أن األزم�ة الليبي�ة تعىص الح�ل ،عىل رغم
أن آثاره�ا املدمرة ترتدد يف ش�مال أفريقيا
ومنطقة صحراء الساحل األفريقية؟
وبعضهم يرى أن وراء انحراف ثورة 2011
ه�و بنية املجتمع الليب�ي القبيل .ولكن هل
«األمة» الليبية موجودة حقاً ،وهل أبرصت
الن�ور يوماً ،يف وقت يعرف س�كان بنغازي
ومرصات�ة والزنت�ان أو الس�بها أنفس�هم

حرب جتارية صينية  -أمريكية ..تفتتح حرب ًا باردة
رنا فوروهار
لي�س يف محل�ه حس�بان الجول�ة األخيرة من
الرس�وم عىل الصني خطوة جدي�دة «ترامبية»
لتش�تيت االنتب�اه عن�ه يف وق�ت يلت�ف الحبل
القضائ�ي أكث�ر فأكثر ح�ول رقبته .وليس�ت
الرس�وم الجدي�دة خط�وة مته�ورة ومترسعة
ص�ادرة ع�ن إدارة ترام�ب فحس�ب ،ب�ل ه�ي
تن�ذر بأمر أخطر وأثره أفدح :إرس�اء العالقات
االقتصادية والسياسية بني أمريكا والصني عىل
معايري جديدة .والخط�وة األخرية هي أقرب إىل
حرب ب�اردة مما هي إىل ح�رب تجارية .ويؤيد
تغيير العالق�ات م�ع الصين مروحة واس�عة
م�ن األمريكيني عىل اليس�ار واليمين ،عىل حد
س�واء .وال ش�ك يف أن ترام�ب ش�اغله الهويس
هو العجز التجاري األمريك�ي – الصيني ،لكنه
مولع بإب�رام الصفقات وكان يف وس�ع الصني
التنازل قليالً ليحرز مكاسب شخصية وينتهج
نهج�ا ً أكثر اعتداالً .لك�ن الصقور االقتصاديني
يف إدارت�ه ،مث�ل مستش�ار الرئي�س للش�ؤون
التجارية ،بيرت نافارو ،وروبرت اليتهيزر ،ممثل
أميركا التجاري ،ي�رون أن مصلح�ة الواليات
املتح�دة القومي�ة عىل األم�د الطوي�ل تقتيض
االنفص�ال االقتص�ادي عن الصين .ويوافقهم
ال�رأي كثريون يف البنتاغ�ون ،وبعض الفصائل
العمالية يف اليس�ار التقدمي .وشطر راجح من
ه�ؤالء س�يكون يف مواقع الس�لطة بع�د رحيل
ترام�ب .ومرشوعه�م مختلف ،وه�م يجمعون
على أن بالده�م والصين تخوضان منافس�ة
اسرتاتيجية طويلة األمد ،ويرتتب عىل املنافسة
هذه عدم الفصل اليوم بني السياسات التجارية
وسياس�ات األمن القومي .وهذا انعطاف كبري
يف عالم األعمال املعولم .والصقور االقتصاديون
ال يحبذون مديري الرشكات املتعددة الجنس�ية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/1928 /
التاريخ 2018/10/2
اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف س�هام العقار
تسلسل  1841براق جديدة الواقع يف النجف
العائ�د للمدين ناظم م�رزه دريس املحجوز
لقاء طلب الدائن صادق مرزه دريس البالغ
ثالث�ة وثالثون ملي�ون وخمس�مائة وثالثة
وثالث�ون الف دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما
تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التامين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه :النج�ف ـ  1841براق
جديدة
 2ـ جنسه ونوعه ارهن الدار مع بنائها
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :العق�ار يق�ع عىل ش�ارع
تجاري ش�ارع املدينة عرض الش�ارع  30م
عىل مقرب�ة من جام�ع الجوهرجي يتكون
من ثالثة محالت املحل االول كان مغلق وهو
مح�ل لبيع االجه�زة املنزلية واملح�ل الثاني
يتألف من فنرين متخذ كويف شوب االرضية
من الكايش املوزائيك جدرانه وس�قفه مبني
بالطاب�وق والش�يلمان والس�قف الثان�وي
مجهز م�اء وكهرباء واملحل الثالث اس�قله
رسداب وطارم�ة مكش�وفة مبن�ي ويودي
باقي اجراء العق�ار الذي يقع خلف املحالت
الس�ابقة ويحتوي عىل غرفتين وصحيات
ومخ�زن وس�لم اىل الطاب�ق االول يحت�وي
عىل غرفة وهذا الج�زء مجهز فقط كهرباء
االرضي�ة كايش متهال�ك مبن�ي بالطاب�وق
والشيلمان
 5ـ مساحته  :حسب السند املرفق 200
 6ـ درجة العمران  :دون املتوسط
الشاغل  :املس�تأجر حيدر طالب واملستأجر
رضا عبد الجليل عيل
القيم�ة املق�درة  204666666مائت�ان
واربعة ماليني وس�تمائة وستة وستون الف
وستمائة وستة وستون دينار

الذين يش�كون من آثار جولة الرس�وم األخرية
الواس�عة النط�اق ،وم�ن تس�ببها يف ضغ�ط
تضخم�ي جدي�د أو حملهم عىل رفع األس�عار.
ويرى الصقور ه�ؤالء أن الرشكات هذه خائنة
باعت نفس�ها مقابل مكاس�ب قصرية األمد يف
بلد ال تجمعه بأمريكا القيم الغربية املشتركة،
وأنها (الرشكات هذه) ستسمح للصني عاجالً
أم آجالً بحصة مساوية يف السوق.
وغلب�ت كف�ة املتطرفين ه�ؤالء يف السياس�ة
األمريكي�ة .والزمة هؤالء الصق�ور هي التنديد
برسق�ة الصين الحق�وق الفكري�ة ،وانته�اك
حق�وق اإلنس�ان ،والع�دوان يف بح�ر الصين
الجنوبي .فهذه الالزمة تسوغ موقفهم .وكثري
منهم يدور كالم�ه عىل القوة الصينية املراجعة
عىل نحو ما كان االتحاد السوفياتي.
وثم�ة مبالغة يف هذه الرؤية ولكن من اليسير
الدفاع عنها عوض الدفاع عن االقتصاد املعولم
أم�ام عامة األمريكيني القلقين أكثر فأكثر من
رسقة الصين أو الروبوت�ات املصنوع�ة فيها،
فرص العمل منهم.والت�زم الصقور نهجا ً ذكيا ً
يف ص�وغ الرس�وم صوغ�ا ً يقل�ص أثره�ا عىل
املس�تهلكني ،ويقتص من الرشكات التي نقلت
أبرز حلقات سلسلة اإلنتاج والتوزيع إىل الصني،
على غرار صانع الس�فن «كوالك�وم» ،وانتهى
ب�ه األم�ر إىل الوقوف عىل الضف�ة النقيض من
القومي�ة يف البلدين (وكالهما يرتاب يف التعامل
مع�ه) ،أو رشكات تكنولوجي�ة مث�ل مجموعة
سيسكو التي لم تكلل مساعيها بالنجاح إلعفاء
أجهزة التوجيه الخاصة بها ،وهي تس�تخدم يف
الصني كما يف أمريكا وأوروبا ،من الرسوم.
وجيل أن الرشكات كلها لن تعاني سواس�ية أو
عىل ق�در واحد من الحرب الب�اردة األمريكية –
الصينية .وسيكون يف مقدور رشكات االستهالك
التقليدي  -مثل ستاربكس أو ووملرت ،أن تعمل

محكمة بداءة السماوة
العدد  /400/تصحيح خطأ مادي2018 /
تاريخ 2018/10/3
اعالن
اىل املدعى عليه  /انور مهدي حسن
اق�ام املدعي طالب التصحيح صالح ش�يال
شنجار الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي
يطل�ب الحكم فيها بتصحي�ح الخطأ املادي
الوارد يف قرار الحكم املرقم /400ب2018/
يف  2018/4/23وذلك بجعل اس�مك يف قرار
الحك�م املذكور انور مهدي حس�ن بدال من
ان�ور مهدي علي وملجهولية مح�ل اقامتك
وحسب اش�عار مختار محلة حي الصدر يف
الس�ماوة بتاريخ  2018/9/27عليه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتين بموع�د املرافعة املوافق الس�اعة
التاسعة من صباح يوم  2018/10/15ويف
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا
او بي�ان مع�ذرة مرشوعي�ه س�وف تسير
املحكم�ة باج�راءات الدعوى وف�ق االصول
والقانون
القايض
حسنني فاضل عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد /2853 :ش2018/
التاريخ 2018/10/2
اىل املدعى عليه (جالل رزاق محمد)
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة مروة فؤاد ش�اكر
الدع�وى بالع�دد /2853ش 2018/ض�دك
طلبت فيها الحكم لها بايقاع التفريق بينكما
للهج�ر وحي�ث انه ق�د تأيد كوت�ك مجهول
محل االقامة حسب رشح القائم بالتبليغ يف
 2018/8/15واش�عار مختار منطقة حي
الحسني يف السماوة لذا قررت هذه املحكمة
تبليغ�ك بوس�اطة صحيفتين محليتين
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ
املرافعة املوافق  2018/10/15او من ينوب
عنك قانونا وبخالفة فان املرافعة س�تجري
بحقك غيابيا وفق االصول
لطيف مهنه علو النرصاوي
ق�ايض محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
السماوة

يف الس�وق الصينية أكثر م�ن الرشكات العاملة
يف مس�ائل استراتيجية مثل رس�م الخرائط أو
السيارات املستقلة ذاتياً.
وال ش�ك يف أن خي�ارات عسيرة تنتظ�ر «آبل»
وفايسبوك ومايكروسوفت وغوغل وغريها من
الرشكات األمريكية املتعددة الجنسية العاملة يف
الصين ،إذا ما تصاعدت وترية الحرب التجارية
وانزلقت إىل حرب باردة.
فف�ي مث�ل ه�ذه الح�رب ،ال يس�عهم إغف�ال
االعتبارات القومية يف الدول التي يعملون فيها.
وال ش�ك يف أن آثار الرس�وم األمريكية ستظهر
يف الصين أول ما تظهر .فاقتص�اد البلد هذا ال
يزال وثيق االرتب�اط بالتصدير أكثر من نظريه
يف الواليات املتحدة.
ولكن يرتتب عىل سياسات ترامب ،عىل األمدين
املتوسط والطويل ،سعي الرشكات األمريكية إىل
اكتفاء ذاتي يف تمويل سلسلة اإلنتاج والتوزيع.
وعىل املستويني الس�يايس واللوجيستي ،يتعذر
على أمريكا التح�ول إىل قلعة موص�دة األبواب،
مكتفية ذاتياً .لذا ،عىل إدارة ترامب مد الجسور
م�ع الشركاء التجاريني يف أماكن مث�ل أوروبا
وغريها إذا أرادت التزام سياسة صناعية.
أم�ا الشركات األمريكية فهي تواج�ه تحديات
أكبر ،وه�ي تحدي�ات وجودية .فم�ا معنى أن
تطلق رشكة مث�ل غوغل محرك بحث يف الصني
خاضع�ا ً ملقص الرقيب ،يف وقت ترفض الرشكة
األم ،ألفاب�ت ،أن يق�دم مديره�ا التنفي�ذي،
ش�هادته أمام لجنة مجلس الش�يوخ الخاصة
بالتحقي�ق يف تدخل روس�يا يف منابر الرشكات
األمريكية التكنولوجية.
وه�ل يف وس�ع قادة الشركات أن يس�موا عىل
السياس�ة؟ وإىل وق�ت قري�ب ،حس�بوا أن يف
متناوله�م مثل هذا النأي عن السياس�ة ،ولكن
اليوم هذا أقرب إىل التمني منه إىل واقع الحال.
اعالن
اىل املتهم  /ن.ع حيدر مدعث فنيطل
محل العمل  /قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان  /املثنى ـ قضاء الخرض
بم�ا ان�ك مته�م وف�ق امل�ادة  5م�ن قانون
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم  14لس�نة
 2008وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقتضى
تبليغك بواس�طة هذا االعالن عىل ان تحرض
ام�ام محكم�ة قوى االم�ن الداخلي الثالثة
املنطق�ة الثالثة خالل م�دة اقصاها ثالثون
يوما اعتب�ارا من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن
يف محل اقامتك وتجيب عىل التهمة املوجهة
ض�دك وعن�د عدم حض�ورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد (65
و  )66من قانون اصول املحاكمات الجزائية
لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الدكتور
عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة
املنطقة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف الديوانية الثانية
التاريخ 2018/7/17
اعالن نرش
املنذر  :محمد س�عد حم�ادة  /وكيل رئيس
جامعة القادسية اضافة اىل وظيفته
املن�ذر الي�ه  :املدي�ر املف�وض لرشك�ة باب
الحارة للمقاوالت العامة املحدودة
املنف�ذة ملشروع االعم�ال التكميلي�ة لدور
التدريسيني
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ه كم�ا
ج�اء يف اش�عار مرك�ز رشط�ة ال�زوراء يف
محافظ�ة الديوانية بكتاب�ه املرقم  9339يف
 2018/6/28وبنص االنذار س�بق تبليغكم
من قبل جامعة القادسية  /القسم القانوني
ولعدم معرفة مقر رشكتكم لذا اسري اليكم
ه�ذا االنذار بواس�طة الس�يد كات�ب العدل
يف الديواني�ة الثانية لحضورك�م اىل جامعة
القادس�ية لغرض توقيع محرض االس�تالم
النهائ�ي ملرشوع االعم�ال التكميلي�ة لدور
االس�اتذة وعلي�ه تقرر تبليغك�م عن طريق
النرش يف الصحف املحلية
الكاتب العدل
عيل قحطان ردام
الكاتب العدل يف الديوانية الثانية

بنسبتهم إىل مسقط الرأس املحيل وليس إىل
الوطن الجامع؟ ويرى بعض آخر أن الئمة
األزمة تقع عىل التدخل «األطليس» يف 2011
الذي لم يرتافق مع عملية إعادة إعمار ليبيا
إثر سقوط القذايف.
وإلق�اء نظ�رة إىل إخف�اق عملية السلام
األخرية مفيد .فاالتفاق املربم يف الصخريات
يف  2015كان يفترض ب�ه ردم اله�وة بني
الربق�ة يف الشرق ،ويغل�ب عليه�ا مؤيدو
استعادة س�لطة اس�تبدادية عىل الطريقة
املرصي�ة ،وبين طرابل�س الت�ي يمس�ك
بمقاليدها مؤيدو اإلسالم السيايس .وفايز
الرساج عىل رأس حكومة االتفاق الوطني،
كان يفرتض به تجس�يد املصالحة برعاية
األمم املتحدة .ولكن الظ�روف التي أدت إىل
استقراره يف طرابلس يف ربيع  2016حتمت
عليه العجز واالخفاق .فإىل اصطدامه بعداء

املشير حفرت ،تعثر بمس�ألة امليليش�يات.
فسلطته الجديدة لم َ
ترس إال بفضل «حسن
نية» املجموعات املسلحة يف طرابلس مقابل
إطلاق يده�ا يف نهب م�وارد الدولة« .فمن
جهة ،س�مح االتفاق امليليش�يوي» ببسط
سلطة الرساج السياسية ،ولكنه ،من جهة
أخرى ،قوض أسس الدولة الوليدة .فالدود
نخر ثم�رة الح�ل .وغض الغربي�ون ،وهم
يدعمون البنية األمني�ة املحيطة بالرساج،
النظ�ر عما يجري ،وتظاهروا أنهم ال يرون
م�ا يحص�ل .ولكن ه�ل ُ
اعترب ب�دروس ما
ج�رى؟ وهل أوان نزع سلاح امليليش�يات
أو حلها يف املؤسس�ات األمنية الوطنية ،لم
يفت َبعد؟
وتم�س الحاج�ة الديبلوماس�ية إىل العودة
ع�ن انح�راف النف�وذ الفرنسي ونظيره
اإليطايل عن مس�اره اإليجابي .فمنذ حواىل

محكمة البداءة يف مدينة الصدر
العدد /604 :ب2018/
التاريخ 2018/9/26 :

اعالن

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ

اعالن

اىل املدعى عليه  /قاسم هاشم حسيب
املدع�ي  /امني بغداد اضافة لوظيفته /الدعوى
البدائية املرقمة /اعاله
املطال�ب فيه�ا ابط�ال قي�د العق�ار املرق�م
(117/13م 19شماعية وكرع )واعادة تسجيله
باس�م دائرة املدع�ي عليه امني بغ�داد /اضافة
لوظيفت�ه وقد اعي�دت ورقة التبلي�غ مرشوحا
عليها بان�ك مجه�ول االقامة لذا تق�رر تبليغك
بصحيفتين محليتين للحضور ام�ام املحكمة
ي�وم املرافع�ة املواف�ق  2018/10/8ويف حالة
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا وبعكسه
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق
القانون
اعالن
رقم االخطار
2017/75
من محكمة قوى اال من الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل /املته�م اله�ارب الرشطي مقدام قاس�م حنون
املنس�وب اىل قيادة ح�دود املنطقة الرابع�ة ملا كنت
متهما وفق املادة  5م نق ع د رقم  14لسنة 2008
لغياب�ك عم مق�ر عملك م�ن تاري�خ 2009/10/9
وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا
االعلان على ان تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن
الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب
عن التهمة املوجهه ضدك وعند عدم حضورك سوف
تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموال�ك املنقولة
والغير منقول�ة ويطلب م�ن املوظفين العموميني
القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب
سلطة حكمية والزام املواطنني الذين يعلمون بمحل
اختفائك باجبار الجه�ات املختصة باخبار الجهات
املختص�ة اس�تنادا للم�ادة /69اوال وثاني�ا وثالث�ا
ورابع�ا من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/963:
مقتبس حكم غيابي
 1ـاسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م املته�م الغائب  :ر.ع طاه�ر كريدي جذام
خزعل
 3ـ رقم الدعوى 2018/963 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/5/20 :
 5ـ تاريخ الحكم 2018/8/28 :
 6ـامل�ادة القانوني�ة  5 :م�ن ق ع د رقم  14لس�نة
2008
 7ـاملنسوب اىل /مديرية امن االفراد
 8ـ خالص�ة الحك�م  :ع�دم ش�مول املته�م اعاله
بقان�ون العف�و العام رق�م  27لس�نة  2016كونه
م�ا زال ماكثا يف الغياب ولعدم ص�دور امر فصل او
طرد او اس�تقالة حس�ب كتاب دائرت�ه املرقم 776
يف 2018/2/11
 9ـ الحبس البس�يط ملدة س�تة اش�هر وفق احكام
امل�ادة  5م�ن ق ع د رقم  14لس�نة  2008وبداللة
امل�واد /61اوال و /69اوال من ق أ د رقم  17لس�نة
 2008وذلك لغياب�ه من تاريخ  2015/5/20ولحد
االن كون�ه القان�ون االصلح للمتهم عملا باحكام
املادة  2/2من ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 10ـ اخراجه من الخدمة استنادا الحكام املادة /42
ثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة  2008بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة /89اوال من ق
أ د رقم  17لسنة 2008
 11ـ اعط�اء املوظفين العموميني صالحي�ة القاء
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه
والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا
الح�كام امل�ادة /69ثاني�ا وثالثا م�ن ق أ د رقم 17
لسنة 2008
 12ـ حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /69رابعا م�ن ق أ د رقم  17لس�نة
2008
 13ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب حسني
عبد االمري جابر البالغة  25,000خمس�ة وعرشون
الف دينار عراق�ي ترصف له من خزينة الدولة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام
املادة /60سادس�ا م�ن ق أ د رقم  17لس�نة 2008
قابلا لالعتراض والتمييزاس�تنادا الح�كام امل�ادة
 /71اوال وثاني�ا من نفس القان�ون وافهم بتاريخ
2018/8/28
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

العام ،ي�دور بني فرنس�ا وإيطاليا يف امللف
الليبي ،نزاع عىل النفوذ .وهذا النزاع س�ام.
فالرئي�س الفرنسي يطم�ح إىل لع�ب دور
صانع السلام يف ليبيا ،معوالً عىل عالقاته
القوي�ة بحفتر ،س�يد الربق�ة أو الشرق
الليب�ي .وه�ذه العالق�ات والطموح�ات
أزعج�ت الق�ادة اإليطاليين املقرب�ون من
سلطات طرابلس .وشد الحبال بني باريس،
ومصالحه�ا االستراتيجية وثيق�ة الصلة
بمنطقة الصح�راء الليبية ،وبني روما التي
تتقرب من مس�تعمرتها الليبية الس�ابقة،
يق�وض مس�اعي ح�ل األزمة .وس�بق أن
عان�ى الليبيون من إقح�ام النزاع اإلقليمي
الرتك�ي– القط�ري واملح�ور املصري–
اإلماراتي عىل مش�كالتهم .واليوم ،التنازع
الفرنيس–اإليط�ايل يفاق�م التب�اس األزمة
الليبية.

اىل املدعى عليه  /عادل محمود حسني وعباس محمود
رميز وعليه حسني عيل وايمن وايناس ونبأ اوالد وبنات
فاضل مطر
اق�ام املدعي (امني بغداد /اضاف�ة لوظيفته) الدعوى
املرقمة ( /1894ب )2018/لدى هذه املحكمة يطالبك
فيها ابطال تس�جيل قيد العقار املرق�م  5520/3م19
الغزالية من اس�م املدعى عليه�م وكافة القيود الالحقة
له واعادة تسجيله باسم دائرة املدعي اضافة لوظيفته
وتصحي�ح ذل�ك يف الس�جالت العقارية التابع�ة لدائرة
املدعى عليه (وزير العدل /اضافة لوظيفته)
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
وتأيي�د املجلس البل�دي انتقالك اىل جه�ة مجهولة قرر
تبليغ�ك بصحيفتين يوميتين بموع�د املرافع�ة ي�وم
( )2018/10/14الس�اعة التاس�عة ويف ح�ال ع�دم
حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
اقام املدعية ارهاب حربي حسني دعوى قضائية
لتبديل اسمها وجعله (رحاب) بدال من (ارهاب)
فم�ن لديه حق االعتراض مراجعة هذه املديرية
خلال خمس�ة عشر يوم�ا م�ن تاري�خ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وف�ق احكام
املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ()3
لسنة  2016املعدل
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العامة
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فقدان
فق�دت هوية املوظف (هاش�م ياسين ابراهيم)
الص�ادر م�ن وزارة الكهرب�اء مديري�ة توزي�ع
كهرباء البرصة عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /207 /ب2017/
التاريخ 2018/10/2 /
اعالن
تبي�ع محكم�ة ب�داءة املعق�ل باملزاي�دة العلنية
العق�ار املرق�م  165/43م 19الج�زرة املحمدية
وان جن�س العق�ار دار م�ع ابنيت�ه نوع�ه مل�ك
رصف مس�احته 243م 2يق�ع يف ح�ي الرس�الة
منطق�ة الج�زرة املحمدي�ة على ش�ارع فرعي
مبل�ط وس�ط دور س�كنية تحت�وي عىل س�ياج
م�ن الطاب�وق يف مقدم�ة ال�دار فيه ب�اب حديد
كبير ويف الداخل كراج مع حديق�ة صغرية فيها
شجرتني نخيل وطارمة قديمة مساحتها  43م2
ويف الداخل ه�ول وغرفة اس�تقبال وغرفتي نوم
ومطبخ وحمام ومرافق صحية وس�لم يؤدي اىل
س�طح الدار املبل�ط بالطني ارضية ال�دار مبلطة
بالكايش املوزاييك القديم ومسقفة بالكونكريت
املس�لح وان الدار قديم�ة البناء ومجه�زة باملاء
والكهرباء فمن ل�ه رغبة بالرشاء الحضور امام
ه�ذه املحكم�ة يف بناية قصر القض�اء يف تمام
الس�اعة  12من ظهر اليوم الخامس عرش التايل
لنرش هذا االعالن مس�تصحبني معهم التامينات
القانوني�ة البالغة  %10من قيم�ة العقار املقدرة
البالغة  80,750,000ثمانون مليون وس�بعمائة
وخمسون الف دينار
القايض
عالء حسني صيهود
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فقدان
فق�د وص�ل الوديع�ة املرق�م  1647110يف
 2018/7/9والصادر من كمرك س�فوان بأس�م
(هادي عبد س�لمان) عىل من يعثر عليه تسليمه
اىل جهة االصدار
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فقدان
فقدت ش�هادة تكيي�ل العائدة للس�يارة املرقمة
 70534دياىل فحص مالكه�ا مصلح عزيز مغري
ونوعه�ا س�كانيا الص�ادرة م�ن رشك�ة توزيع
املنتجات النفطية /هيأة توزيع الجنوب عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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فقدان
فقدت ش�هادة تكيي�ل العائدة للس�يارة املرقمة
 31540مالكه�ا كريم عادل محمد مغري ونوعها
س�كانيا الص�ادرة من رشك�ة توزي�ع املنتجات
النفطي�ة /هي�أة توزي�ع الجنوب على من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي الخميس
 2018/9/27الع�دد 1756اعلان محكمة
ب�داءة البرصة ذكر تسلس�ل العق�ار 2071
 4564/خطأ والصحيح 5464/2071
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكم�ةق�وىاالم�نالداخلياالوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/766:
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االمن
الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م املته�م الغائ�ب  :العريف حس�ن
شبوط صحن هويظل
 3ـ رقم الدعوى 2018/766 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/5/20 :
 5ـ تاري�خ الحك�م 2018/7/29 :
 6ـامل�ادة القانونية  5 :م�ن ق ع د رقم 14
لسنة 2008
 7ـ خالصة الحكم  :عدم شمول املتهم اعاله
بقان�ون العف�و العام رقم  27لس�نة 2016
عن التهمة املس�ندة اليه وف�ق احكام املادة
 5م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة  2008لغيابه
من تاريخ  2015/5/20ولحد االن وانه غري
مفصول او مطرود او مستقيل حسب كتاب
دائرته املرقم  535يف 2018/1/28
 8ـ الحبس البس�يط ملدة س�تة اش�هر وفق
اح�كام امل�ادة  5م�ن ق ع د رقم  14لس�نة
 2008كونه القان�ون االصلح للمتهم عمال
باحكام املادة  2/2من ق ع رقم  111لسنة
 1969املعدل
وبدالل�ة املواد /61اوال و /69اوال من ق أ د
رقم  17لسنة  2008وذلك لغيابه من تاريخ
 2015/5/20ولح�د االن واس�تدالال بق�رار
محكم�ة تمييز ق�وى االمن الداخلي املرقم
 2018 /351يف 2018/2/6
 9ـ اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا الحكام
امل�ادة /42ثاني�ا م�ن ق ع د رقم  14لس�نة
 2008بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
بداللة املادة /89اوال من ق أ د رقم  17لسنة
2008
 10ـ اعط�اء املوظفين العموميني صالحية
الق�اء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن
محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة /69
ثانيا وثالثا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 11ـ حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة
اس�تنادا الح�كام املادة /69رابع�ا من ق أ د
رقم  17لسنة 2008
 12ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب
جب�ار عاتي جرب البالغة  25,000خمس�ة
وعشرون الف دين�ار عراقي ترصف له من
خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /60سادس�ا م�ن ق أ د رقم
 17لس�نة  2008قابلا لالعرتاض اس�تنادا
الح�كام امل�ادة  /71اوال وثاني�ا م�ن نفس
القانون وافهم بتاريخ 2018/7/29
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
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طرق التخزين هذه تفسد اخلرضاوات
يشتري الناس فواكه وخضراوات طازجة
ويضعونها يف املربد (الثالجة) ثم تذبل وتتلف
يف غضون أيام قليلة فما السبب؟ إنه طريقة
التخزين.
نصحت صحيفة “واشنطن بوست” بالفصل
بين الفواك�ه والخضراوات مشيرة إىل أن
العدي�د من الفواكه ينتج غ�از اإليثيلني الذي
يعم�ل كهرمون نض�ج يمكن أن يتس�بب يف

التلف الرسيع للخرضاوات.
أضافت الصحيفة أنه يجب منح الخرضاوات
فرصة “للتنفس” عرب فتح ثقوب يف الحقائب
(األكياس) البالس�تيكية أو استخدام أكياس
شبكية مشيرة إىل أن إحكام الغلق هو أسوأ
خيار.
وأوضح�ت أن�ه ال ينبغي غس�ل الخرضاوات
والفاكه�ة إال قب�ل اس�تخدامها مبارشة ألن

سودوكو

غسلها قبل تخزينها س�يجعلها أكثر عرضة
للتل�ف بس�بب الرطوب�ة الت�ي تش�جع نمو
البكترييا.
يوجد عرشة أنواع من الخرضاوات والفاكهة
تخضع له�ذه النصائ�ح هي الث�وم والبصل
والبطاط�س والج�زر والكرن�ب والخي�ار
والكرف�س والبن�دورة (الطماط�م) وامل�وز
والهليون.

ختلص من سموم اجلسم
توجد ع�دة طرق لتخليص الجس�م من
املواد الس�امة التي تعلق ب�ه عن طريق
تل�وث الغ�ذاء أو املاء أو اله�واء أو حتى
نتيجة تناول أن�واع معينة من العقاقري
الطبية.
ويأتي نقع القدمني يف ماء بملح إبسوم
أحد أش�هر ط�رق تخليص الجس�م من
الس�موم ع�ن طري�ق القدمين ،ويرى
البعض أن تغري لون املاء بامللح يعني أن

عملية تخليص الجسم من السموم آتت
النتائ�ج املرجوة منها ،لكن تلك املعلومة
ليس�ت صحيحة علميا فتغير لون املاء
ربم�ا يح�دث لوج�ود ش�وائب ولي�س
للس�موم الخارج�ة من الجس�م دور يف
ذلك ،حسبما ذكر موقع .healthline
وعىل الرغم من قلة األبحاث التي أجريت
ع�ن التخلص من الس�موم ع�ن طريق
القدم ،إال أن هناك بعض الباحثني أفادوا

بأنه�ا طريق�ة غير فعال�ة ،يف حني أن
األدلة الداعمة لتلك الطريقة ال تستند إىل
أدلة علمية قوية.
لك�ن حت�ى إن لم يثب�ت علمي�ا إىل اآلن
فعالية تخليص الجسم من السموم عن
طريق األق�دام ،فقد ثبت�ت فوائد أخرى
لنقع القدمني يف املاء الدافئ مضافا إليها
أمالح إبسوم ،وال يشرتط رشاء منتجات
باهظة الثمن إلضافتها للماء.

هل تعلم

المتاهات

؟؟

ه�ل تعل�م ان أول م�ن اكتش�ف الحياة
املجهرية(...الكائن�ات الحي�ة الدقيقة)
هو ليفنهوك 1591م .
هل تعلم ان أول طبيب مسلم يفرق بني
الحصبة و الجدري هو أبو بكر الرازي.
هل تعلم ان أول طاع�ون يجتاح الدولة
اإلسلامية كان يف عه�د الولي�د بن عبد
امللك
علمي�ا ,تصنف الطماطم م�ن الفواكه,
أما املوز فيصنف من األعشاب
نسبة الجاذبية عىل سطح القمر تساوي
سدس ( )6/1جاذبية األرض

تويرت حتذر املغردين
ح�ذرت رشك�ة تويتر املس�تخدمني من
خل�ل يف برنامجه�ا اس�تمر وج�وده ملدة
عام قد يكون ش�ارك رس�ائلهم الخاصة
وتغريداته�م م�ع األنش�طة التجاري�ة
ومط�وري الربمجي�ات خ�ارج الرشك�ة،
وذلك باستخدام ميزة خدمة العمالء التي
تقدمها تلك األنشطة.
وقالت رشك�ة التكنولوجيا العمالقة إنها
تحق�ق يف ثغرة يعتقد أنه�ا موجودة عىل
املوقع منذ ش�هر مايو/أي�ار  ،2017لكن
تم رصدها يف العارش من ش�هر سبتمرب/
أيلول  .2018وأضافت أنها لم تعثر عىل أي
دليل عىل مشاركة الرسائل لكن التحقيق
ما زال مستمرًا.
عدد «الضحايا» غري محدد
ولم تذكر الرشكة على وجه التحديد عدد

املس�تخدمني الذين تأثروا بهذه املشكلة،
لكنها أوضحت أن املش�كلة ال تتعلق بكل
الرس�ائل الخاص�ة ،ب�ل يقتصر الرضر

طبق اليوم

صوص املوكا

على الرس�ائل املتبادلة بني املس�تخدمني
والشركات مث�ل رشكات الطيران ،وقد
يكون ه�ذا الخطأ ،الذي م�ن املحتمل أنه

أثر عىل مس�تخدمي تويرت الذين تواصلوا
م�ع بعض حس�ابات خدمة العملاء ،قد
أرس�ل رس�ائل املس�تخدمني الخاصة أو
تغريداتهم املحمية إىل أطراف ثالثة.
وقال�ت تويرت إنها س�تخرب املس�تخدمني
املترضرين باستخدام نافذة منبثقة عندما
يزورون املوقع ،وتقدم املنصة للعديد من
العالمات التجاري�ة مثل رشكات الطريان
وتج�ار التجزئ�ة خدمة تتمي�ز بخاصية
روبوت الدردشة الكتابي لخدمة العمالء،
بحيث يستجيب هذا الروبوت للشكاوى أو
االستفسارات املتعلقة بالرحالت الجوية،
وهناك احتمالية ملش�اركة هذه الرسائل
مع األنشطة التجارية التي تستخدم هذه
املي�زة ،حت�ى إذا لم يكن العمي�ل يتفاعل
معها بشكل مبارش.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
له ٌم يف
أن�ت يف القم�ة ! أنت األوّل! أنت الفائز  .أن�ت مُ ل َه ٌم ومُ ِ
نف�س الوقت  ،ه�ذا اليوم َيعتم�د الناس على ُك ّل كلمة من
كلماتك  ،سترى العالم عند قدميك .استغل هذه الفرصة يف
اإلقدام عىل املش�اريع التي كنت تخاف الفشل فيها سابقا ،
عالقاتك العاطفية يف قمة االزدهار  ،لقاء بصديق قديم .

الثور

العقرب

ّ
تمت�ع بكون الجميع يصدقك اآلن .و لك�ن انتبه  ،فهذا األمر
ً
مؤقت  ،و قد تواجه نفورا إذا اس�تمريت يف تصديق نفس�ك.
ابتع�د عن املبالغة و كن واقعيا يف تقدير األمور كي ال تخرس
ثقة من هم حولك  ،عالقة العاطفية يف تطور االزدهار حاول
ان توطد عالقتك مع الرشيك قدر االمكان

يف عمل�ك ،يمكن�ك أن تتق� ّدم بدون ت�ردد .يحمل ل�ك الحقل
ً
امل�ايل صفقات مثمرة  ،بشرط ّ
طموح�ا باعتدال.
أن تكون
اس�تثمارات مهمة و فرص عمل ممتازة و رشكاء متميزون
لدي�ك حظ كبير يف حق�ل املال ح�اول اس�تغالله  .عالقاتك
العاطفية جيدة جدا هذه االيام

القوس

اجلوزاء
ّ
بالتشنج
ربما تشعر اليوم بثقل يف املعدة مع احتمال اإلصابة
؛ ّ
خفض استهالكك من النشا  ،عليك ببعض األجبان ومنتجات
ً
األلبان ،ارشب رشاب الكمون  ,تناول بعضا من نبات الشمرة
والكزبرة .عالقات عاطفية متوترة مع الجنس اآلخر عليك ان
تكون هادئا يف هذه املرحلة قرارت مهمة عىل املحك .

السرطان

نويص بالح�ذر إىل أولئك الذين سيس�تعملون أدوات معدنية
باإلضافة إىل ّ
كل عمّال املعادن؛ سيكون هناك احتمال متزايد
لحادث .حاول اتباع قوانني السلامة املهنية و ابتعد عن كل
ما يجعل�ك متوت�را او عصبيا خالل هذه الفرتة س�تتاح لك
فرصة عمل كبرية حاول استغاللها اىل أقىص حد

اجلدي

ال تغام�ر بتحمّل ّ
أي مخاطر ه�ذا اليوم حول ر ّد فعل حتمي
تقريباً .يف عالقاتك مع اآلخرين ،كن أكثر مرونة لكي تتفادى
إش�تباكات عديمة الفائدة .اس�تثمارت مهمة يف االفق لذا ال
تتسرع يف اتخاذ قرار رسيع اآلن عالقات عاطفية ممتازة و
سفر قريب بهدف العمل .

االسد

إذا كن�ت تبدو متعباً ،ح�اول أن تعيش حياة أكث�ر انتظاماً.
ش ّد يدك عىل محفظتك ،و إال سترصف مالك عىل نزواتك .أما
النفق�ات األخرى ،التي ال غنى عنها يف الحقيقة ،س�تفرض
نفس�ها  .ح�اول االسترخاء يف الطبيع�ة بعي�دا عن ضغط
العمل

الدلو

ش�كرا عىل عقليتك الجديدة اإليجابية جداً ،ستنجح يف تعزيز
موقعك املحترف .ال تزيّن املحبوب ّ
بكل الخصائص التي هو
 /هي ال يملكه�ا يف الحقيقة؛ حاول أن تتخلص من الروتني
و تبع�ده عن حياتك كزوج .بع�ض الصعوبات يف العمل من
املمكن ان تجعلك عصبيا ال تنقل مشاكل العمل اىل البيت .

العذراء

املقادير:
 x 1كوب شيكوالتة (خام)
 x 1معلقة كبرية قهوة (بن)
½  xكوب كريمة ل ّباني
½  xكوب صوص الكراميل
الخطوات:
ىف حمام مائى س�اخن نذوب الشيكوالتة مع
إضافة البن مع التقليب بهدوء.
ثم نضيف الكريمة ونقلب برفق.
ثم نضي�ف ص�وص الكراميل ونقل�ب يقدم
دافئ أو بارد بالهنا والشفا.

رضب�ة ّ
حظ ستس�مح ل�ك بإيجاد الس�كن ال�ذي تحلم به.
شارك زوجك أو صاحبك باألفكار حول حساباتك املستحقة.
عالقات�ك مع أصدقائ�ك س�تكون أفضل بكثري م�ن عادية.
امورك املالية مس�تقرة مع احتمال كبري بالتحس�ن يف االيام
القادمة  ،عاطفيا انت مستقر و تبحث عن امل جديد

تنتظرك مفاجآت عند كل منعطف  ،و هي عشوائية بالتأكيد
 .ال تنتظ�ر معجزة لتنقذك بل تحرك بأقىص رسعة  ،عىل أي
حال س�تتلقى بعض املفاجآت اليوم  ،و هي بمثابة رس�الة
ّ
س�تحس بالرضا عن أحاسيس�ك ه�ذا اليوم ،
تحذي�ر ل�ك ،
وعالقاتك الرومانسية ستكون جيدة جداً.

احلوت

س�تجد أن تل�ك التأخيرات الصغيرة يف عملك ستس�بّب لك
اإلحباط بمس�تويات عديدة .طاقتك س�تكون عظيمة ،لكن
ّ
التوت�رات العصبية القوي�ة التي قد
يح�ذر م�ن اإلف�راط يف
تثري املش�اكل .لقاء بصديق قديم سوف يساعدك عىل اتخاذ
خطوة مهمة نحو األمام ال تكثر من السهر

يف اللحظة التي تش�عر فيها ببعض امللل  ،يأتي يشء ما ( أو
ش�خص ما ) يف الحال ليقرع باب قلب�ك بقوة .تجاوب معه
ب�كل م�ا تملك من إب�داع  ،و قدم أفضل ما عندك  .س�تجده
متجاوبا معك إىل أقىص حد ممكن ال تبالغ يف مدح نفس�ك و
اال انتهى بك االمر اىل التكذيب من اآلخرين.

ال تضغط زر الغفوة جمدد ًا
يلج�أ عدد كبير من الناس ح�ول العالم إىل
املنبه إليقاظهم من النوم سواء ألجل العمل
أو املدرس�ة أو االرتباط�ات األخ�رى ،إال أن
خبراء الصحة يح�ذرون من خط�ورة ذلك
عىل صحة اإلنس�ان.وذكر خبراء النوم أن
الضغط على زر الغفوة أكث�ر من مرة عند
سماع صوت املنبه ليس أمرا جيدا ،مضيفني
«ه�ذا الزر ل�ن يس�اعدك عىل االس�تيقاظ
بكام�ل عافيت�ك» ،حس�ب م�ا نق�ل موقع
«بيزنيس إنس�ايدر».وأثبتت دراسة سابقة
أن األش�خاص الذي�ن يمنح�ون أنفس�هم
أوقات نوم إضافية لتنعم أجسادهم باملزيد

من الراحة ،هم أكثر سعادة وإبداعا وذكاء
من أولئ�ك الذين يقفزون م�ن الرسير فور
س�ماع املنبه.ويق�ول باحث�ون إن الضغط
مرارا وتكرارا عىل الزر ومنح نفس�ك دقائق
مع�دودة من الن�وم املتقطع لي�س صحيا،
مشيرين إىل أنه «من األفض�ل تحديد وقت
معين لالس�تيقاظ في�ه حتى تنع�م بنوم
مس�تمر وهادئ».وتابعوا «تأجيل النهوض
من الفراش يشجع هرمونات النوم العميق،
مما يعني أنك ستشعر برضورة بداية النوم
من جديد ،وهو أسوأ شعور يمكن لإلنسان
اإلحساس به».
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احتاد الكرة هينئ اجلوية
بالتأهل القاري
المستقبل العراقي /متابعة

قدم رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مس�عود
تهاني�ه وتبريكات�ه لفري�ق الق�وة الجوية
ادارة ومالكات تدريبي�ة وادارية وجماهير
بمناس�بة تاهل الفريق الك�روي للنادي الى
المب�اراة النهائي�ة لبطول�ة كاس االتح�اد
االسيوي للمرة الثالثة على التوالي.
وق�ال مس�عود ف�ي بي�ان الي�وم ،ان “فوز
الصقور اليوم على فري�ق الجزيرة االردني
وحصول�ه عل�ى لقب غ�رب اس�يا بجدارة

وتاه�ل ال�ى نهائي الق�ارة جاء اس�تكماال
لما بذل�ه الفري�ق ومالكات�ه المتنوعة من
جهد متمي�ز طيلة الم�دة الماضي�ة اثمرت
في نهايتها عن الوص�ول الى المبتغى الذي
يحت�اج الى رس�م الخطوة االخي�رة لنحقق
انج�ازا يقترب من االعج�از ان لم يكن
هو بعينه”.
وعبر مس�عود “عن سروره الكبير
باقت�راب القوة الجوية من تطريز
النجم�ة الثالثة على صدر التاريخ
والقمي�ص االزرق ،مج�ددا دعم

الكشف عن تفاصيل إصابة كارفاخال
المستقبل العراقي /وكاالت
خرج اإلس�باني داني كارفاخال ،الظهير
األيمن لري�ال مدريد ،من مباراة
فريق�ه الي�وم أمام سس�كا
موس�كو ،بعدم�ا تع�رض
لإلصابة في الشوط األول.
واضط�ر الم�درب جولين
لوبيتيج�ي ،إل�ى
استبدال العبه
قبل نهاية

مغادرة خاميس الرسيعة
تثري اجلدل

« »130ألف دوالر ألناقة العبي برشلونة..
وبدلة مييس تثري السخرية
المستقبل العراقي /وكاالت
غادر العبو نادي برشلونة اإلسباني إلى العاصمة
البريطانية لندن وهم في كامل أناقتهم ،استعدادا
للقاء ال�ذي س�يجمعهم بنادي توتنه�ام ،بدوري
أبط�ال أوروبا ،األربعاء ،إال أن المالبس الرس�مية
التي ظه�روا بها ،أثارت الكثير من الجدل بس�بب
س�عرها ،وش�كلها على بعض الالعبين ،مثل نجم
الفري�ق ليوني�ل ميس�ي.وأظهرت ص�ور ليونيل
ميسي ورفاقه وهم يرتدون بدالت رمادية أنيقة،
صباح الثالث�اء ،خالل إنهائهم إلجراءات الس�فر.
وصم�م الزي الرس�مي الجدي�د المتطابق لجميع
العبي الفريق ،عالمة “توم براون” ،وفق ما نقلت
صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وارتدى الالعبون

بغداد /المستقبل العراقي
أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة األولى
اإلس�باني لكرة القدم ،اليوم الثالثاء ،أنه أصبح
أول ناد رياضي يحقق إيرادات س�نوية تتجاوز
مليار دوالر.
وع�رض برش�لونة حس�اباته الس�نوية اليوم
الثالثاء ،والتي أظهرت أن النادي حقق إيرادات
بلغ�ت  1.05ملي�ار دوالر ف�ي الس�نة المالي�ة
 -2018 2017ليحط�م رقم�ه القياس�ي للعام
الخام�س على التوال�ي ويحقق أرباحا للس�نة
الثامنة على التوالي.وقال برش�لونة إن ارتفاع
اإليرادات جاء بس�بب زي�ادة الدخل من حقوق
الب�ث التلفزيون�ي م�ن دوري أبط�ال أوروب�ا

المستقبل العراقي /وكاالت
لم يكن الدولي الكولومبي ،خاميس رودريجيز ،سعي ًدا
بمش�اركته كبديل م�ع بايرن ميونخ ،خلال التعادل
( )1-1م�ع أياك�س أمس�تردام ،أمس الثالث�اء ،في
دوري أبطال أوروبا.
ولع�ب بايرن في الموس�م الحالي ،حت�ى اآلن10 ،
مباريات ،غ�اب رودريجيز عن ثالث منها ،بس�بب
اإلصابة ،وش�ارك ف�ي مثلها كأساس�ي ،وكبديل
ً
أخرى.ووفق�ا لما ذكرته صحيفة
ف�ي  4لقاءات
“ماركا” اإلس�بانية ،فإن خامي�س غادر ملعب
أليانز أرينا سري ًعا ،بعد انتهاء المباراة ،دون أن
يدلي بأي تصريح لوس�ائل اإلعالم .وقد أطلق
الحكم صافرة نهاية المباراة ،في تمام الساعة
 10:52بالتوقيت المحل�ي ،بينما غادر الالعب
المعار من ريال مدريد الملعب ،الساعة .11:02
وخلال المرات الثالث ،التي ب�دأ فيها خاميس
أساس ًيا هذا الموس�م ،كان ُيستبدل دائمًا ،ما
يزي�د الغموض حول مس�تقبله مع بايرن،
بحسب الصحيفة المدريدية.

ربطة عنق “أكس�فورد” ،إلى جانب أحذية جلدية
س�وداء .وبلغ�ت كلفة ال�زي الواحد نح�و 4500
دوالر أميركي.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى
أن التكلف�ة اإلجمالية لبدالت الالعبين العش�رين
إضافة إل�ى المدير الفني ،بلغت ما يقارب الـ130
أل�ف دوالر أميرك�ي .وأثارت ص�ورة نجم الفريق
ميسي ،التي نشرت على حساب النادي في تويتر،
س�خرية المغردي�ن ،إذ اعتب�ر بعضه�م الزي غير
مناسب من حيث القياس بالنسبة للبرغوث ،بينما
انتقد آخرون طول الس�روال القصير ،واس�تخدم
فري�ق صور  GIFمضحكة تعب�ر عن الصدمة من
البدلة.وس�يرتدي العبو الفري�ق الكتالوني بدالت
“ت�وم براون” خلال رحالته�م الرس�مية لثالثة
مواسم قادمة في دوري أبطال أوروبا.

إيرادات تارخيية لربشلونة تتجاوز
حد املليار دوالر
إضاف�ة إلى الصفقة القياس�ية لبي�ع المهاجم
البرازيل�ي نيم�ار في أغس�طس  /آب
 2017إل�ى باريس س�ان جيرمان
مقابل  222مليون يورو (257
مليون دوالر).وكشف النادي
أيضا ع�ن ميزانية قياس�ية
بلغ�ت  1.105ملي�ار دوالر
له�ذا الموس�م والتي تحتاج
إل�ى إقراره�ا م�ن الجمعية
العمومي�ة ف�ي  20أكتوب�ر/
تش�رين األول.وأضاف النادي
أن ديون�ه بلغ�ت  181.3مليون
دوالر ف�ي  30يوني�و /حزيران
الماضي.

عمالق إنجليزي يقتحم السباق
عىل رابيو
المستقبل العراقي  /متابعة

كش�فت تقارير صحفية إنجليزي�ة ،اليوم األربعاء ،ع�ن دخول أحد كبار
البريميرليج ،في سباق ضم أدريان رابيو ،نجم باريس سان جيرمان.
وذكرت صحيفة “ذا صن” أن الالعب الفرنسي ،بات مطلو ًبا في توتنهام،
بعدما علم األخير برفض رابيو لتجديد عقده ،مع النادي الباريسي.وفي
هذا الصدد ،قالت ً
أيضا صحيفة “ميرور” ،إن سان جيرمان توقف عن
محاولة إقن�اع الالعب بالبقاء ،حيث ينتهي عق�ده الصيف المقبل.
وبذلك ،س�يكون عل�ى توتنهام أن ينافس برش�لونة ويوفنتوس،
اللذي�ن يريدان ً
أيض�ا التعاقد مع رابيو.وم�ن جانب آخر ،ما زال
ماوريس�يو بوكيتينو ،المدير الفني للسبيرز ،مصرًا على جلب
المهاجم ،كيتا بالدي ،من إنتر ميالن.

هجوم عىل مشجعي
ليفربول يف نابويل

المستقبل العراقي  /متابعة
تع�رض أحد مش�جعي ليفربول لإلصابة ،بعد االعت�داء عليه في مدينة
نابول�ي ،قبل مب�اراة الري�دز والبارتينوب�ي ،المقررة الي�وم األربعاء،
لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ،بدوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” اإليطالية ،إن المشجع الذي
يبل�غ عم�ره  26عامً �ا ،هاجمته مجموع�ة من الفتيان ،مس�اء أمس
الثالثاء ،حيث تعرض لجروح ودخل المستشفى ،قبل أن يخرج منها،
لكن س�يحتاج  15يومً ا للش�فاء.وكانت جماهي�ر ليفربول قد أبلغت
الش�رطة اإليطالي�ة ،ب�أن بعض األش�خاص هاجموه�م ليلة أمس.
وتحاول أجهزة األمن اإليطالية حال ًيا ،استخدام فيديوهات المراقبة،
في التعرف على الجناة.

الش�وط األول بدقيقتين ،بالدفع بألفارو
أودري�وزوال ب�دال منه.وذك�رت صحيفة
“مون�دو ديبورتيف�و” أن ذو الـ  26عاما
يعاني من إصابة في ربلة الس�اق بالقدم
اليس�رى ،وس�يخضع للفحوص�ات يوم
الخميس لمعرف�ة المدة التي س�يغيبها.
وأش�ارت الصحيف�ة إلى أنه عل�ى الرغم
م�ن أن اإلصاب�ة ال تب�دو خطي�رة ،إال أن
المؤشرات تتجه نحو غياب كارفاخال عن
المباراة المقبلة أمام ديبورتيفو أالفيس
في الليجا ،يوم  6أكتوبر الجاري.

رومـا يفـقـد نجـمـيـه
أمـام إمبـولـي
بغداد /المستقبل العراقي
س�يواصل نجما روما ،غيابهما عن
مب�اراة الفري�ق المقبل�ة أم�ام
إمبولي ،في منافس�ات الجولة
الثامنة من الدوري اإليطالي.
وذك�ر موق�ع “كالتش�يو
ميركات�و” ،أن دانييل�ي دي
روس�ي وخافيير باس�توري،
س�يغيبان ض�د إمبول�ي ً
أيضا
للمب�اراة الثانية عل�ى التوالي،
بعدم�ا ل�م يش�اركا ف�ي مواجهة
فيكتوري�ا بل�زن التش�يكي ب�دوري
أبطال أوروبا.
وأض�اف أن روم�ا يس�تهدف
اس�تعادة دييج�و بيروتي،
ال�ذي غاب ع�ن اللقاء
الماضي ،موضحة

أنه اقترب من العودة لقائمة الذئاب.
وتاب�ع الموقع أن كوس�تاس مانوالس ،مدافع
متاحا ً
ً
أيضا أمام المدرب دي
الفري�ق ،قد يكون
فرانشيسكو ،بعدما غاب بسبب اإلنفلونزا.

إبراهيموفيتش يفكر يف العودة
للقارة العجوز
المستقبل العراقي /وكاالت
ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة ،الي�وم األربع�اء ،أن
الس�ويدي زالتان إبراهيموفيت�ش ،نجم لوس
أنجلوس جاالكس�ي ،يفكر في الع�ودة مجد ًدا
للعب في قارة أوروبا.
وقالت صحيفة كوريري دي ال سيرا ،إن ميالن
يهتم كثيرًا باس�تعادة خدمات إبراهيموفيتش،
الذي لع�ب لصالح الروس�ونيري ،خالل الفترة
بين عامي  2010و.2012
وج�ذب الالع�ب الس�ويدي ،انتب�اه العديد من
األندية األوروبية ،بعد التألق مع لوس أنجلوس
جاالكس�ي ،حي�ث س�جل ً 20
هدف�ا وصن�ع 6
آخرين ،خالل  24مباراة مع الفريق األمريكي.

بش�كل جيد في ال�دوري األوروب�ي ،ومحاولة
ً
للتش�امبيونزليج.ووفقا
الع�ودة مج�د ًدا
لتصريحات س�ابقة إلبراهيموفيتش ،الذي بلغ
الي�وم األربع�اء 37 ،عامً ا ،فإنه يري�د أن ُينهي
مسيرته كالعب في نادي مالمو السويدي.

وأوضحت الصحيفة ،أن إيفان جينارو جاتوزو،
مدرب ميالن ،يريد اس�تقدام إبرا ،ليلعب بجوار
جونزالو هيجواين وباتري�ك كوتروني ،للقتال

سريينا تستهل عام  2019بمواجهة فيدرر
بغداد /المستقبل العراقي
س�تواجه الالعب�ة األمريكي�ة ،س�يرينا
ويليامز ،النجم السويسري ،روجر فيدرر،
في أول مباراة لها خالل عام .2019
وسيحدث ذلك ،عندما تواجه الواليات
المتح�دة نظيرته�ا سويس�را ،في
منافس�ات الزوج�ي المختل�ط
بكأس هوبمان ،حس�بما ذكرت
“بي بي سي”.
ولم تلعب س�يرينا ،البالغة من

العم�ر  37عامً ا ،أي مب�اراة منذ خس�ارتها نهائي
أمري�كا المفتوح�ة ،المثي�ر للجدل ،أم�ام اليابانية
نعومي أوساكا ،الشهر الماضي.
وتش�ارك الوالي�ات المتح�دة ف�ي كأس هوبمان،
بالثنائ�ي س�يرينا وفرانس�يس تياف�وي ،بينم�ا
ستحضر سويسرا ،التي ستحاول الدفاع عن لقبها،
بكل من فيدرر والالعبة بيلندا بينسيتش.
وأس�فرت قرع�ة البطول�ة ع�ن وق�وع الوالي�ات
المتح�دة ،وسويس�را ،واليون�ان ،وبريطانيا ،في
المجموع�ة الثانية ،بينما تض�م المجموعة األولى
فرنس�ا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا .ويمثل فرنسا

ف�ي البطولة ل�وكاس بوي�ل ،وأليز كورني�ه ،فيما
يمثل إس�بانيا ديفيد فيرير وجاربي�ن موجوروزا،
بينما يتواجد في الفريق األلماني كل من ،ألكساندر
زفيري�ف وأنجلي�ك كيرب�ر ،وس�يرتدي قمي�ص
الفري�ق األس�ترالي ،م�ات إيبدين وأش�لي بارتي.
وفي المجموعة الثانية ،س�يمثل بريطانيا الثنائي،
كاميرون نوري وكاتي بوتل�ر ،بينما يمثل اليونان
ستيفانوس تسيتسيباس وماريا ساكاري.
وس�تقام النس�خة المقبلة م�ن كأس هوبمان ،ما
بين  29ديس�مبر/كانون أول و 5يناير/كانون ثان
المقبلين.

سكولز وفريديناند يفتحان النار عىل مورينيو
المستقبل العراقي  /وكاالت
هاج�م ب�ول س�كولز ،نج�م
مانشس�تر يونايت�د الس�ابق،
البرتغال�ي جوزيه مورينيو ،مدرب
الفريق ،عقب التعادل المحبط أمام
فالنس�يا ،أم�س الثالثاء ،ف�ي إطار
دوري أبطال أوروبا.
وقال س�كولز ،في حدي�ث لفضائية
 BTالبريطاني�ة “منده�ش من عدم
إقال�ة موريني�و ،بعد الخس�ارة 1-3
أمام وس�ت ه�ام ،ف�ي البريمييرليج،
ً
سيئا للغاية”.
األداء كان
وأض�اف “موريني�و يح�رج اليونايت�د،

باس�تمراره ف�ي الهجوم عل�ى العب�ي الفريق،
أعتق�د أن الم�درب البرتغال�ي خرج ع�ن نطاق
الس�يطرة”.أما ريو فيرديناند ،نجم الش�ياطين

الحمر السابق ،أوضح “كرة القدم ليست سهلة،
يج�ب عليك أن تعمل بجد ،هذه س�مة أساس�ية
ً
ناجحا ،لكن
ألي الع�ب كرة أو أي فريق ليك�ون
اليونايتد ال يملك ذلك ،وهذا يأتي من المدرب”.
وكان موريني�و ،ق�د ص�رح عقب التع�ادل أمام
فالنس�يا ،بأن فريقه ال يملك الج�ودة للبناء من
الخلف ،لكن س�كولز ،رد عليه بالتس�اؤل “متى
حاول فريق ،تحت قيادة مورينيو ،في اللعب من
الخلف؟”.وأكم�ل “كانوا دائمًا يدافعون بش�كل
جيد ،وليس مجموع�ة متكاملة تلعب الكرة من
الخلف ،إنه ال يعطي الثقة لالعبين ،خاصة قلبي
الدفاع ف�ي الفريق”.أما فيردينان�د ،علق بقوله
“ال أريد أن أكون أحد المدافعين في هذا الفريق،
إذا كان المدرب يتحدث عني بهذا الشكل”.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1761
الخميس  4تشرين االول 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

هُ زمت امريكا وانترص العراق

تنمية روح الوالء الوطني
الحقوقي ماجد الحسناوي
ان ظه�ور روح االس�تياء بين املواطنين مم�ا يؤثر عىل
والئه�م ملجتمعه�م وانتمائه�م الي�ه نتيج�ة التناقضات
والرصاع�ات على الس�لطة وبس�ط النفوذ وكلم�ا ازداد
الوالء الوطني كلما زاد الشعور باملسؤولية نحو املجتمع
واملساهمة يف تحسني احوال املواطنني يلزم باملساهمة يف
تنظي�م الناس والقضاء عىل الخالف�ات والرصاعات التي
تنش�أ بني بعض الق�وى االجتماعية واش�عار املواطنني
بتقوي�ة الرواب�ط بينه�م ألن مصالحه�م م�ن مصال�ح
املجتم�ع وال�كل ب�ذل جه�ده لتحقيق اه�داف مجتمعة
لتحقيق الهدف يف تحسين االحوال واحداث تغيري لصالح
السكان وتحسني مستواهم االقتصادي واالجتماعي وان
تحقيق الحاجات االساس�ية والحص�ول عىل فرص عمل
ومعالجة مش�اكل الس�كن والصحة والتعليم والكهرباء
واالخف�اق يف تحقيقه�ا يول�د احتق�ان وغلي�ان ش�عبي
ويل�زم ان تكون سياس�ة تنمية ش�املة واج�ب اخالقي
لتحقي�ق ه�ذه املطال�ب وتكون هن�اك دراس�ة لتحديد
مش�اكل واحتياج�ات الجماهير ومس�اعدتهم يف تنمية
قدراته�م وتنظيم جهوده�م لتحقيق االه�داف املطلوبة
وتوفريه�ا يرتكز عىل قاعدة علمي�ة كاإليمان عىل كرامة
الفرد وعدم تعرضه للمتاعب ومن املس�ؤوليات مساعدة
الفقراء واملرىض واملعوزين ليحيوا حياة كريمة وتحسني
املس�توى املعييش وتتضامن وح�دات الخدمة فيما بينها
لتحقيق التغيري املقصود وتوفر الرفاهية والس�عادة وان
التخطيط هو االس�لوب العلمي الذي يساعد عىل تحقيق
اه�داف املجتمع ضمن سياس�ة عامة تس�اهم بذلك مما
يزيد من احس�اس املجتمع بمس�ؤوليته نحو اشباع تلك
االحتياجات والسكان هم االقدر من يعرب عن احتياجاته
ومشاكله ومن االهمية إلرشاكهم يف طريقة التنظيم عن
طريق القادة الشعبيني الذين يمثلون الجهات الرسمية او
غري الرسمية وهؤالء يسهلون عملية اتخاذ القرار لتحديد
اله�دف وهذا ي�ؤدي اىل تنمي�ة املجتمع وزيادة الش�عور
بالروح الوطنية واالنتماء اىل االرض فإن تلبية احتياجات
الناس رضورة وطنية وعىل صاحب القرار واملسؤولية ان
يتفقد املواطنني ومشاكلهم وايجاد الحلول لها مما يزداد
الرتابط ببينهما ويش�عر املواطن باالس�تقرار واالرتياح
م�ن يلبي ندائه وبالتايل يصبح اكثر التصاق وحبه لوطنه
واالخالص له.

ماجد الشويلي
يف مث�ل النظ�ام الس�يايس العراق�ي الح�ايل وتركيبت�ه
املعقدة الخاضعة العتبارات عدة اليكون فيها املس�ؤول
يف الس�لطة ممثال لنفس�ه حتى يتم االس�تغراق بالنظر
ملعاييره الش�خصية واخضاعه�ا ملجه�ر التقييم دون
النظ�ر لخلفيات مجيئ�ه وظروف ومالباس�ات تكليفه
باملنصب .
ويف مث�ل الظ�روف واملالبس�ات الراهن�ة الت�ي يمر بها
الع�راق حالي�ا وبع�د ان اس�فرت االدارة االمريكية عن
وجهه�ا القبيح من خالل تدخالتها الس�افرة والضغط
عىل الكتل السياسية لتشكيل تحالفات سياسية بحدود
مارس�مته ه�ي للع�راق واملنطق�ة خدم�ة ملصالحه�ا
ومصال�ح الصهاين�ة ؛يك�ون التوصل النتخ�اب رئيس
الس�لطة الترشيعي�ة ورئي�س الجمهوري�ة بعي�دا عن
املاءات مبع�وث الرئي�س االمريكي بري�ت ماكغورگ
وتكلي�ف الدكت�ور عادل عبد املهدي نصرا كبريا لالرادة
العراقية وخطوة متقدمة جدا نحو تدشني مرحلة ينال
فيها القرار العراقي نصيبا كبريا من استقالليته .
وليس هذا فحس�ب بل ان املتتبع لسير التفاوضات بني
الكتل السياس�ية وانجازها لالس�تحقاقات الدستورية
به�ذه الكيفي�ة دون ان تقف عن�د عائق اعلان الكتلة
االكبر يج�د ان وعيا سياس�يا متناميا بات�ت تتمتع به
الكتل السياس�ية الرافضة للهيمنة االمريكية رغم تباين
رؤاها التفصيلية للمشهد السيايس ؛
وقد تمكن هذا الوعي املضط�رد من ايجاد صيغ جديدة
للتفاه�م بين ه�ذه الكتل تق�وم عىل اس�اس مراكمة
املشتركات والخ�روج بها كبدي�ل عن مس�ميات مثل
الكتلة االكرب انتخابيا او برملانيا وكانها نياشني املحاربني
القدامى فحسب  .اىل نمط جديد من التكامل يمنح البلد
نياشني الفخر بابنائه
ول�ن يقف ه�ذا املنجز عن حدود خدمة العراق ان ش�اء
بل س�يتعداه لتعزي�ز مواقف مح�ور املقاومة الرافض
للتواجد االمريكي غري املرشوع يف املنطقة وسيعاظم من
دور العراق يف اروقة الجامعة العربية واالمم املتحدة
فق�د آن االوان لياخ�ذ الع�راق دوره الري�ادي بين دول
املنظوم�ة العربية كبديل عن عن الفوىض التي يس�ببها
تف�رد الس�عودية بالتالع�ب بمصير ش�عوب املنطق�ة
ومقدراتها خدمة المريكا والصهاينة.

كـاريكـاتـير

حفظ الطعام بدون ثالجة
لتلك األوقات التي تعانني فيها وحدك،
والتي تفقدي�ن فيها طعامك بدون أي
مس�اعدة من أي شخص ،تلك األوقات
التي تجلسني أمام طعامك وهو يفسد
بلا أي ح�ول أو قوة ،أوق�ات إنقطاع
الكهرب�اء أو عط�ل أص�اب ثالجت�ك.
س�نعود م ًعا لتلك الحقب�ات يف تاريخ
البرش قب�ل التوصل ل�كل اإلخرتاعات
الحديثة لنكتشف كيف كانوا يحفظون
طعامه�م ب�دون ثالج�ات وكهرب�اء.
قام�ت املصمم�ة جيهيان ري�و بهذه
املهم�ة وبحثت ع�ن الط�رق القديمة
لحفظ الطعام خ�ارج الثالجات وهي تقول
أنها مس�ئوليتنا أن نعتن�ي بأطعمتنا يف ظل
وجود التكنولوجيا الحديثة ولكن هذا جعلنا
نهم�ل البحث يف األطعمة وع�دم فهم كيفية
تعامله�ا م�ع البيئ�ة املحيطة به�ا ومراحل
عطبها وما الذي يؤدي إىل ذلك.
ه�ل نحن نتعامل بش�كل يسء م�ع الطعام
ً
مبارشة يف الثالجة؟ هذا السؤال
عندما نضعه
ه�و ما دار تحدي ًدا يف ذهن املصممة جيهيان
ري�و وحاولت أن تجيب علي�ه فهي تقول أن
كل عنرص من الخرض والفاكهة أو األطعمة

بشكل عام يحتوي عىل مواد كيميائية ليس
ً
رشطا أن تكون صناعية تتفاعل مع بعضها
ومع البيئة املحيط�ة بها وتوصلت إىل بعض
الخ�دع التي يمكنك بها حفظ الطعام خارج
الثالجة :تخزي�ن التف�اح والبطاطس بدون
ثالج�ة :يج�ب تخزي�ن التف�اح والبطاطس
م ًع�ا فعندما يتواجد التفاح فإنه ينبعث منه
غاز اإليثيلني وينترش لينش�ط عملية التعفن
للخرض والفاكهة ولكن مع البطاطس يكون
تأثير اإليثيلين مختل�ف فهو يوق�ف تأثري
التعفن كما يجب وضع البطاطس بعي ًدا عن
الضوء .تخزي�ن البيض بدون ثالجة :البيض

طرق للتخلص من زفرة الدجاج

يعتبر تنظيف الدجاج م�ن أهم عمليات تجهيز وتحضير الدجاج للبدء
بإعداد أش�هى األطباق .وللحصول على دجاج نظيف قبل الطبخ ،بحيث
تتخلصين من الرائح�ة القوية والكريهة املصاحبة ل�ه ،وأيضا ً التخلص
م�ن الدماء والدهون العالقة به ،عليك اتباع أرسع وأفضل الطرق املتبعة
للتخلص من زفرة الدجاج.
الطريقة األوىل  :نقع الدجاج باملاء والخل األبيض ،إذ تعترب هذه الطريقة
من أكثر الطرق الس�ائدة لدى الجميع يف تنظيف الدجاج .ويجب الحرص
عىل إبقاء الدجاج منقوعا ً ملدة ال تقل عن ( )30دقيقة ،ثم غسل الدجاج
جيداً ،والبدء بعد ذلك بإعداد الدجاج وطبخه.
الطريق�ة الثانية :اغسلي الدجاج جيدا ً ثم قوم�ي بفرك الدجاج بعصري
وقشور الليمون املقطع والقليل من امللح ،واتركي الدجاج ملدة ال تقل عن
( )15دقيقة ،ثم اغسيل الدجاج جيدا ً وابداي بإعداده.
الطريق�ة الثالث�ة :اغسلي الدج�اج وافركي�ه باملل�ح ،ثم غطي�ه جيدا ً
بالطحين ،واتركيه منقوع�ا ً مل�دة ( )10دقائق ،ثم قومي بغس�له جيدا ً
لتتأكدي من التخلص من بقايا الطحني بشكل كامل.

ترصفات حيبها الزوج

يحت�وي على القليل من املس�ام فهذا
جي�د لتنفس الكتك�وت داخل البيضة
ولكن لش�خص يرغب يف الفطور فهو
يمت�ص الروائح مم�ا حوله يف الثالجة
ويوض�ع مع الرف ك�وب به ماء حتى
يت�م إختبار البيض ما إذا كان فاس� ًدا
أو مازال صالح لألكل.
تخزين الخرضوات ذات الجذور بدون
ثالجة :القيام بقطع قمم جذر الخضار
يس�اعد عىل اطال�ة عمره�ا (الجزر،
الجزر األبيض ،الفجل ،واللفت األصفر
السويدي ،لكن ليس الشمندر) .تقوم
الج�ذور بس�حب الرطوبة م�ن الخضار ما
يسبب جفافها الرسيع ،وخسارتها لطعمها،
كذلك ال تقومي بغس�لها اال عند أكلها ،حتى
ال تسبب الرطوبة بعطبها برسعة.
األوعي�ة الزجاجي�ة للتخزي�ن :ابتع�دي عن
اس�تخدام األوعي�ة البالس�تيكية ،ونظم�ي
رف�وف خزان�ة املطب�خ الجافة ،واس�تعميل
ج�رات زجاجي�ة وال تزعجي نفس�ك بجمع
املق�اس نفس�ه منه�ا ،فاالحج�ام املختلفة
تفيدك يف عملك ،كم�ا تعطي مظهرا عرصيا ً
عند تخزينها معاً.

هناك أمور ،وصفات يعشقها الرجال
يف املرأة ،ويس�عدون به�ا كثريا ،بل أن
املرأة كذلك تس�عد بها ،وذلك ينبع من
حرص الزوجات عىل سعادة أزاوجهن،
وبحيادية ش�ديدة ،أرى أن النساء هن
األحرص عىل التطرق ملا يحبه الرجل،
وم�ا يكرهه ،وما يسره ويريح باله،
بعكس الرجال وال أعرف ما الس�بب يف
ذلك ،هل هي طبيعة الرجل ،وإختالفها
ع�ن طبيعة امل�رأة ،أم أن هناك ش�يئا
آخر؟ وليس الجمال فقط هو ما يبحث
عنه األزواج ،فالجمال وحده ال يكفي
إلس�عاد الزوج ،فلتبق األنثى كما هي
رقيقة وحنونة تس�عى لس�عادة رجلها قدر
إس�تطاعتها ،وتظل انس�انة مؤمنة صبورة
قنوعة ولتعل�م قدرها جيدا عنده ،حتى ولم
يفصح ع�ن ذلك ،فلربما قال ذلك ألصدقائه،
أو والدت�ه ،أو وال�ده ،إال أنه يخىش أن يقول
ذلك لها مبارشة خوفا من أن يصيبها الغرور
وتتح�ول إىل عك�س ما هي علي�ه ،نعم فهنا
كثري من الرجال يفعلون ذلك.
•محرتم�ة ومقدرة لزوجه�ا :فاإلحرتام أمر
هام ج�دا لضمان قدس�ية الح�اة الزوجية،

فإحترام الزوج�ة لزوجه�ا وتقديرها له ي
حض�وره وغياب�ه ،يرفع من ش�أنه ويكون
دوم�ا حافزا له عىل تقديم األفضل لها ،وهو
أمر يعزز م�ن رجولته أم�ام الجميع ،والتي
تحرص عليها زوجتها.
•مس�تمعة جي�دة له :يس�عد ال�زوج كثريا
عندما تس�تمع ل�ه زوجته بعناي�ة وتركيز،
فإصغاؤه�ا جي�دا مل�ا يقول�ه يخف�ف عنه
م�ا يقلقه وم�ا يزعج�ه ،وبذل�ك تكون هي
الشخص الوحيد الذي يلجأ إليه وقت ضيقه،
ألنها تجيد فن اإلصغاء وتربع فيه.

هلذا السبب دلكي وجهك بزيت الزيتون!
زي�ت الزيت�ون الطبيعي مفي�د ج ًدا
لصحّ ة الجسم والبرشة ،وهو يدخل
يف تركيب�ة العديد من مس�تحرضات
التجمي�ل والعناية .اكتش�في فوائد
تدلي�ك الوج�ه بزي�ت الزيت�ون،
لكن ح�ذار اس�تعماله على البرشة
ّ
الحساس�ة .أثب�ت علم ًي�ا أن فوائ�د
تدليك الوج�ه بزيت الزيت�ون كثرية
ألنه غن�ي بالفيتامين�ات ومضادات
األكسدة ،وهو يع ّزز حصانة البرشة
ض�د رسط�ان الجل�د الذي تس�ببه
أشعة ّ
الشمس ما فوق البنفسجية،
ً
خصوصا
يحارب عالمات الشيخوخة
الخط�وط والتجاعي�د ،يحافظ على مرونة
البشرة ونعومته�ا ،كما أن�ه ّ
يلطف حروق

الش�مس ،وهو مث�ايل ملحاربة البث�ور والعد
الحتوائه عىل مكوّنات مضادة للبكترييا.
خ�ذي قنين�ة زجاجي�ة نظيف�ة وجاف�ة،

واملئيه�ا بأوراق الصعتر ال ّ
ربي ،ثم
أضيفي إليها زيت الزيتون الطبيعي.
أقفلي القنين�ة جيّ� ًدا ،وضعيه�ا يف
مكان مش�مس مل� ّدة أس�بوعني مع
ّ
خضها يوم ًيا.
الحرص عىل
ّ
صف�ي الزي�ت
بع�د أس�بوعني،
مس�تخدمة قطع�ة م�ن الش�اش
ّ
املعقم ،واحفظيه يف قارورة زجاجية
صغيرة لتدليك الوجه به مرّة واحدة
يف األسبوع أو عند الحاجة.
نصيح�ة :نظفي برشتك وانعش�يها
باس�تعمال املس�تحرضات املالئم�ة
لرتكيبتها قب�ل تدليك وجهك وعنقك
ّ
وتجنبي كل ًيا محيط العينني
بزي�ت الزيتون،
ّ
الحساس.

•غير متصنع�ة :هك�ذا يح�ب الزوج
زوجته عفوية تترصف بتلقائية نابعة
من داخلها ،فكما يكره الزوج والرجل
عموما امل�رأة املتكلفة املطصنعة التي
تعتمد عىل الزيف والزور.
•شخصيتها القوية :ظاهريا ً يخشاها
الرجل ولكن بداخله يقدرها ويحرتمها
ويسعد إذا كانت كذلك ،ألنها تملك ذات
مس�تقلة تثب�ت جدارته�ا يف الترصف
إذا م�ا وقع�ت يف مش�كلة م�ا ،وه�ي
بمفردها ،كما أن الرجل يس�تند إليها
أحيانا للمش�ورة وهو واث�ق جدا من
رأيها وحكمتها.
•إيجابيتها ومرحها وتفاؤلها :نعم ،فإن أكثر
ما يأرس األزواج إيجابية الزوجات ومرحهن
وحس�هن الفكاهي ،والتف�اؤل الذي تعكس
آث�اره عىل زوجها القلق من أمر أو مش�كلة
ما ،ما يخفف عنه وطأة ما هو فيه.
•قدرته�ا عىل تدليله واإلهتم�ام به :فالرجل
طف�ل صغير يف�رح بالتدلي�ل ،واإلهتمام،
ويأم�ل يف أن يكون مح�ور الرعاية والعناية
دائم�ا ،وبذل�ك تمل�ك الزوجة قل�ب زوجها،
تضمن حبه ،ووالءه لها.

نصائح قيمة لعالج الكسل واخلمول
قد يس�يطر الش�عور بالتعب والكس�ل عىل األش�خاص دون أن يعلموا
كيفي�ة التعامل م�ع هذه الحال�ة ،واليوم نبين لكم ج�دوالً نموذجيا ً
للتعامل مع الكسل واإلرهاق وكما ييل:
 -1ينبغ�ي أن تحص�ل عىل ق�در كايف من النوم من  8إىل عرش س�اعات
يوميا ،وال تميل إىل السهر طوال ساعات الليل.
 -2اغس�ل وجهك عند االستيقاظ من النوم مبارشة حيث أن ذلك سوف
يساعدك عىل تخطي مرحلة اإلرهاق وعدم القدرة عىل استيعاب الوقت
و املهام التي عليك.
 -3الح�رص على ممارس�ة الرياض�ة بانتظ�ام حيث أن ذلك يس�اعد
عىل إنتاج الطاقة يف الجس�م بش�كل طبيعي كما يع�زز من إفراز مادة
االندورفني التي تعمل عىل تحسني املزاج.
 -4االبتع�اد عن الوجبات الرسيعة والخفيفة الزائ�دة وتناول الوجبات
األساسية والصحية بانتظام يومياً.
 -5ق�م برتتيب وتنظيف املن�زل أو املكتب ،حي�ث أن ترتيب املكان الذي
تجلس به وعدم تركه يف حالة فوىض سوف يؤثر عىل عقلك بأن يخلصه
من بعض الفوىض التي يشعر بها.

طرق لعالج رائحة القدمني باألعشاب
لألعش�اب فائدة ونف�ع كبريين يف إزال�ة رائحة
القدمين ،دون أرضار بالبشرة ،وله�ا مفعول
رسي�ع ،وس�هلة التحضر ،وف�وق ه�ذا وذاك
فإنها رخيصة الثمن ومتوفرة يف األس�واق .فما
ال�ذي يلزمنا باتب�اع العالج�ات الكيمياوية مع
أرضاره�ا؟ يف اآلت�ي م�ن س�طور رشح لبعض
األعش�اب وط�رق اس�تخدامها يف إزال�ة رائحة
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القدمني:
يوض�ع املريمي�ة وإكلي�ل الجبل يف امل�اء املغيل،
ويغط�ى ع�دة دقائ�ق ،ث�م تنقع القدمين فيه
فرتة من الزمن؛ الحتواء تلك األعش�اب عىل مواد
قابض�ة تعمل عىل تضيق الغ�دد العرقية بالتايل
تمن�ع ظه�ور الرائح�ة الكريهة ،وتك�رر هذه
الطريق�ة ع�دة م�رات ،وهذه م�ن أفضل طرق

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

عالج رائحة القدمني باألعشاب.
وض�ع عش�بة الخزام�ى يف امل�اء الداف�ئ ع�دة
دقائق ،ثم نقع القدمني ما يقارب نصف ساعة،
للتخلص من رائحة القدمني الكريهة.
وض�ع الباكن�ج ب�اودر يف الح�ذاء ليل�ة كامل�ة
وتحريك�ه ،ثم يزال عن�د ارتداء الح�ذاء ،يمكن
استعمال هذه الطريقة مرة كل أسبوع.
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