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الصدر وجه نصائح لعبد املهدي وأبلغه بـ «نفاد الصرب» ..وبرملانيون يطالبون بـ»استضافة عاجلة» لرئيس الوزراء
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النقل تعلن استمرار
نقل الزائرين اىل النجف
حتى عيد الغدير
بـ « »500مركبة جمهزة 3

وج�ه زعيم التي�ار الص�دري مقت�دى الصدر ما
س�مّاها «أم�ورا ً مهمة» إىل رئيس ال�وزراء عادل
عب�د املهدي ،إذ تضمنت نصائح لتحقيق املطالب
الش�عبيّة ،فيما استجابت كتلة سائرون لتغريدة
الصدر ،مؤكدة انها ل�ن تتوانى باتخاذ الخطوات
لتصحيح مسارات االداء الحكومي.
وقال الصدر يف تغريدة له عىل تويرت «أمور مهمة
أوجهه�ا لرئيس مجلس الوزراء كنصيحة أخوية
ينتف�ع بها يف عمله ،وهي مطالب ش�عبية نادت
بها املرجعية والشعب معاً ،وأنا له من الناصحني،
واإل فإن اإلس�تمرار بهذا املنحى ال يكون مقبوالً
رشعا ً وعقالً بل وغري مقبول شعبيا ً أيضاً».
وأش�ار اىل النقط�ة األوىل :اإللت�زام الكام�ل
(باالس�تقاللية) وع�دم امليول لط�رف دون آخر،
واإل س�يكون اإلنحراف عن االس�تقاللية بمثابة
بناء جديد (للدولة العميقة)».
النقط�ة الثاني�ة :مل�ف الخدم�ات ال زال متلكئا ً
وي�كاد أن يك�ون معدوم�اً ،فنرج�و م�ن رئيس
مجلس الوزراء السعي الحثيث وامللموس لتفعيل
الخدم�ات فق�د ت�رر الش�عب كثريا ً وم�ا عاد
الصرب عىل ذلك امرأ هيناً» .النقطة الثالثة« :لم ن َر
أي تقدم بملف مكافحة الفس�اد عىل اإلطالق اال
اللمم ،وهذا السكوت يكاد أن يكون إذنا ً بالفساد،
فإذا صدق ذلك فس�يصب علينا البالء صباً ،والت
ح�ني مناص».النقط�ة الرابع�ة« :الحف�اظ عىل
هيب�ة الدولة ومؤسس�اتها االمنية واس�تقاللية
الق�رار العراقي وعدم ال�رتدد يف معاقبة من يعم
عىل إضعاف األجهزة األمنية .

التفاصيل ص2

الـعـراق يـحـتـل الـمـركــز ( )19فـي تصــنــيـف أقــوى دول العـالـم
فرقة العباس القتالية تستنفر لتأميـن منفذ عرعر ومحايـة عـودة احلجـاج

ص2

ص2

التحالف الدولي يعلن االلتزام بإجراءات بغداد بشأن تسيري الطائرات ..وموسكو تقدم ً
عرضا لتعزيز الدفاعات اجلوية

العراق يضبط حركة الطريان :انتهى زمن التهاون

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

السودان ينتقل إىل بر األمان بتوقيع «الوثيقة الدستورية»
بغداد  /المستقبل العراقي

وقع املجلس العس�كري االنتقايل الس�وداني وق�وى «الحرية
والتغيري» يف العاصمة الخرطوم بصفة ختامية ،أمس السبت،
عىل الوثائق النهائية للفرتة االنتقالية.
وانطلقت مراس�م التوقيع بحضور إقليمي ودويل ملمثيل الدول
واملنظم�ات الدولي�ة ،وبحضور رؤس�اء تش�اد إدريس ديبي،
ودولة جنوب الس�ودان س�يلفاكري ميارديت ،وكينيا أوهورو
كينيات�ا ،ورئي�ي وزراء اثيوبيا أبي أحم�د ومرص مصطفى
مدب�ويل (ممثال لالتحاد األفريقي) ،وع�دد من وزراء خارجية
ال�دول األخ�رى وممثيل املنظم�ات اإلقليمي�ة والدولية توقيع
الوثائق الخاصة بالفرتة االنتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم.
من جانبه ،ش�دد رئي�س مفوضية االتح�اد االفريقي موىس
فكي عىل أهمية االتفاق االنتقايل يف السودان.

حمافظ البرصة :اي مسؤول
يف البلدية يثبت قصوره يف رفع
التجاوزات سيحال اىل النزاهة
ص3

وقال فكي إن االتفاق لم يكن أمرا س�هال ،فيما أشاد بالجهود
التي بذلت لتذليل العقبات ومواجهة التحديات.
ووص�ف فكي االتف�اق ب� «اإلنجاز التاريخي» ،مش�ريا إىل أنه
جاء تعبريا عن إرادة الش�عب السوداني يف مواجهة التحديات
الجسام.
وقال إن الوضع يف الس�ودان معقد للغاية بسبب ما تعرض له
من تهميش وحروب ،ترتب عليها كوارث وأطماع ورصاعات.
ّ
ووق�ع املجل�س العس�كري الس�وداني وقوى إع�الن الحرية
والتغيري يف الرابع م�ن آب الجاري باألحرف األوىل عىل الوثيقة
الدس�تورية الت�ي تنظم الف�رتة االنتقالي�ة التي تمت�د لثالث
س�نوات .وبحس�ب الخريط�ة الزمني�ة لتش�كيل الحكوم�ة
االنتقالية ،س�يتم إعالن تشكيل املجلس السيادي اليوم األحد،
وتعيني رئيس الوزراء يوم الثالثاء املقبل ،وتش�كيل الحكومة
يوم  28آب الجاري.

حمافظ واسط
يعلن عـن الوجبـة الثانيــة
ملشاريع املحافظة
ص3

أعل�ن التحال�ف ال�دويل ملحارب�ة تنظي�م
«داع�ش» التزامه بق�رار رئي�س الوزراء
عادل عبداملهدي الخاص بحرص موافقات
الط�ريان يف األج�واء العراقي�ة بمكت�ب
القائد الع�ام للقوات املس�لحة ،وذلك بعد
أن حامت ش�كوك حول طائرات التحالف
الدويل باستهداف مواقع عراقية ،وقيامها
بفوىض يف األجواء.
وق�ال التحال�ف ال�دويل يف بي�ان و ّزع عىل
وسائل اإلعالم إن «كبار قادة فرقة العمل
املشرتكة التقوا مع مسؤويل وزارة الدفاع
العراقي�ة ملناقش�ة التوجيه�ات األخ�رية

لرئي�س الوزراء عب�د املهدي فيم�ا يتعلق
باستخدام املجال الجوي».
وأضاف« :كضيف ضمن الحدود السيادية
للعراق ،يتوافق التحالف الدويل مع جميع
القوان�ني والتوجيه�ات العراقي�ة م�ن
حكوم�ة الع�راق ،وامتثل التحال�ف الذي
تقوده الواليات املتحدة عىل الفور لجميع
التوجيهات الواردة من رشكائنا العراقيني
أثناء قيامه�م بتنفيذ أمر رئيس الوزراء».
وم�ى بالق�ول« :تعم�ل قواتن�ا داخ�ل
العراق بنا ًء عىل طل�ب الحكومة العراقية
وتح�ت حمايته�ا وبالرشاك�ة م�ع قوات
األمن العراقية .منذ أن بدأت حملة هزيمة
تنظيم داع�ش يف  17ترشين األول ،2014

وساعدت قواتنا حكومة العراق يف تحرير
األرايض العراقية».
وتاب�ع« :كم�ا أن الدعم املقدم إىل ش�عب
العراق ،يشمل عىل سبيل املثال ال الحرص،
تدري�ب أكث�ر م�ن  220ألف�ا ً م�ن أف�راد
قوات األم�ن العراقي�ة ،وتوف�ري مليارات
الدوالرات من املعدات ودعم حوايل 15000
رضبة منس�قة مع حكوم�ة العراق ،كما
أنن�ا ملتزم�ون بمواصلة مهمتن�ا يف دعم
وتمك�ني قواتن�ا الرشيكة يف ق�وى األمن
الداخ�يل يف مهمته�ا املتمثل�ة يف هزيم�ة
داعش نهائياً».
ً
ويأتي بيان التحالف الدويل ر ّدا عىل توجيه
رئيس الوزراء ،خالل اجتماع مجلس االمن

الوطني« ،بإلغاء كافة املوافقات الخاصة
بالطريان يف االجواء العراقية (االستطالع،
االس�تطالع املس�لح ،الطائ�رات املقاتلة،
الطائرات املروحية ،الطائرات املسرية بكل
أنواعه�ا) لجميع الجه�ات العراقية وغري
العراقية ،وح�رص املوافقات أن تكون من
القائد العام للقوات املسلحة حرصا ً أو من
يخوله أصولياً.
وع�ىل جميع الجهات االلت�زام التام بهذا
التوجي�ه وأي حرك�ة طريان خ�الف ذلك
يعترب طريانا ً معاديا ً يتم التعامل معه من
دفاعاتنا الجوية بشكل فوري».

التفاصيل ص2

العتبة العلوية تعلن استنفار طاقاهتا الستقبال الزائرين يف عيد الغدير

وزير الدفاع يتخذ قرارات أمنية جديدة لرتتيب أوضاع صالح الدين
عمليات نينوى تطلق عملية عسكرية يف اجلزيرة الصحراوية
الـنـفـط:
ارتفاع معـدل انتاج البنزين
وزيت الغاز
ص3

سـواريـز
يصدم برشلونة بعد هزيمـة
أتلتيـك بيلبـاو
ص7

ص2

ص2

ص2

العتبة العلوية تعلن استنفار طاقاهتا الستقبال الزائرين يف عيد الغدير
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن�ت العتبة العلوية املقدس�ة ،أمس الس�بت ،اس�تنفار طاقاتها الس�تقبال الزائرين خالل عيد
الغدير االغر يوم الثالثاء املقبل.
وقال فائق الش�مري يف ترصيح صحفي ان العتبة العلوية استنفرت كواردها وطاقاتها الستقبال
الزائرين الذين سيفدون من مختلف املحافظات ،وعملت عىل توفري مساحات اضافية الستيعابهم،
فض�ال عن التنس�يق مع االجه�زة االمنية لتوف�ري الحماية بانس�يابية ومنع ح�دوث االختناقات
بالقرب من مرقد امري املؤمنني عليه الس�الم .واضاف الشمري ان قسم املضيف اعد خطة لتقديم
االف الوجبات الغذائية للزائرين عىل مدار  24س�اعة ،باالضافة اىل توفري مناهل املياه املتحركة يف
الشوارع املؤدية للمرقد ،وفرش املناطق القريبة وتزويدها بكافة املستلزمات.
واش�ار اىل توفري باصات كبرية ومتوس�طة الحجم لنقل الزائرين م�ن القطوعات االمنية للمدينة
القديمة ،وسيارات شحن لنقل كبار السن اىل اقرب نقطة للمرقد ،منوها اىل طباعة االف الربورشات
واملنشورات للتعريف بيوم الغدير واهميته.
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الصدر وجه نصائح لعبد املهدي وأبلغه بـ «نفاد الصرب» ..وبرملانيون يطالبون بـ»استضافة عاجلة» لرئيس الوزراء

ضغوط عىل احلكومة لـ «تصحيح» مسار عملها
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما سمّ اها
«أمورا ً مهم�ة» إىل رئيس الوزراء عادل عبد املهدي،
إذ تضمنت نصائح لتحقيق املطالب الشعبيّة ،فيما
اس�تجابت كتلة س�ائرون لتغريدة الصدر ،مؤكدة
انها لن تتوانى باتخاذ الخطوات لتصحيح مسارات
االداء الحكومي.
وق�ال الصدر يف تغريدة له ع�ىل تويرت «أمور مهمة
أوجهها لرئي�س مجلس ال�وزراء كنصيحة أخوية
ينتفع بها يف عمله ،وهي مطالب ش�عبية نادت بها
املرجعية والش�عب معاً ،وأنا له من الناصحني ،واإل
فإن اإلس�تمرار بهذا املنحى ال يكون مقبوالً رشعا ً
وعقالً بل وغري مقبول شعبيا ً أيضاً».
وأش�ار اىل النقط�ة األوىل :اإللت�زام الكام�ل
(باالس�تقاللية) وعدم امليول لطرف دون آخر ،واإل
س�يكون اإلنح�راف عن االس�تقاللية بمثاب�ة بناء
جديد (للدولة العميقة)».
النقطة الثانية :ملف الخدمات ال زال متلكئا ً ويكاد
أن يك�ون معدوم�اً ،فنرج�و م�ن رئي�س مجل�س
الوزراء السعي الحثيث وامللموس لتفعيل الخدمات
فقد ترضر الش�عب كثريا ً وما ع�اد الصرب عىل ذلك
امرأ هيناً».
النقط�ة الثالثة« :لم ن� َر أي تقدم بمل�ف مكافحة
الفس�اد عىل اإلطالق اال اللمم ،وهذا السكوت يكاد
أن يكون إذنا ً بالفس�اد ،فإذا صدق ذلك فس�يصب
علينا البالء صباً ،والت حني مناص».
النقط�ة الرابع�ة« :الحف�اظ ع�ىل هيب�ة الدول�ة
ومؤسس�اتها االمنية واس�تقاللية الق�رار العراقي
وعدم الرتدد يف معاقبة من يعم عىل إضعاف األجهزة
األمنية ومعاقبة ذوي االنتماءات الخارجية ليكون
العراق ذا سيادة كاملة».

ورسعان ما علقت كتلة سائرون الربملانية عىل بيان
زعيم التيار الصدري ،وقال املتحدث الرسمي للكتلة
النائ�ب حمدالله الركابي يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه« ،اطلعن�ا ع�ىل ماج�اء يف
تغريدة الس�يد مقت�دى الصدر م�ن نصائح مهمة
لرئيس مجلس الوزراء والتي كانت تمثل بحق نبض
الشارع العراقي وتطلعاته ،ونرى ان هذه النصائح
يمكن ان تك�ون خارطة طريق امام رئيس الوزراء
لعبور هذه املرحلة املهمة من تاريخ العراق ونأمل

منه التعاطي االيجابي معها واالس�تفادة مما ورد
فيها نظرا لحساسية الوضع وتفاقم األزمات».
وأضافت الكتل�ة ،أن «تحالف س�ائرون ينتظر من
رئي�س الوزراء إظهار حس�ن الني�ة يف التعامل مع
امللفات املتلكئة واتخاذ الخطوات العملية يف إنجازها
السيما ملفي مكافحة الفساد والخدمات وإال فاننا
لن نتوانى يف اتخاذ كافة الخطوات الدس�تورية مع
بقية القوى الوطنية لتصحيح املس�ارات الخاطئة
الت�ي تؤث�ر ع�ىل مجم�ل االداء الحكوم�ي ووضع

عجلة الحكومة يف مسارها الصحيح خدمة للعراق
وشعبه الكري».
ووج�ه زعيم التيار الصدري مقت�دى الصدر ،امس
الجمعة ،أربع نقاط ك�» نصائح أخوية» إىل رئيس
الوزراء عادل عبد املهدي ،وفيما أشار إىل عدم رؤيته
أي تق�دم بملف مكافحة الفس�اد عىل اإلطالق ،أكد
أن الشعب ترضر كثريا ً وما عاد الصرب عىل ذلك أمرا ً
هيناً.
إىل ذل�ك ،طال�ب رئي�س تحال�ف س�ائرون يف دياىل
برهان املعموري بعقد جلسة برملانية طارئة لبحث
أسباب تردي الواقع الخدمي يف البالد.
وقال املعموري يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ان�ه «بع�د اقرتابن�ا من ميض س�نة
كامل�ة ع�ىل تش�كيل حكوم�ة ع�ادل عبداملهدي،
إال إنن�ا كممثل�ني للش�عب العراقي ل�م نالحظ أي
تط�ور بمختل�ف امللفات الهام�ة يف الب�الد» ،مبينا ً
ان «املواط�ن ل�م يلمس لح�د اآلن أي تقدم يذكر يف
مل�ف الخدمات أو الصح�ة أو التعليم أو الثقافة أو
الرياض�ة وغريها من امللف�ات» .واضاف املعموري
ان «م�ن أهم امللفات التي تش�هد ترديا ً واضحا ً هو
املل�ف الخدمي الذي يعترب م�ن امللفات التي تالمس
حياة املواطن وتس�بب يف معانات�ه عىل مدى عقود
طويل�ة من الزم�ن» ،الفت�ا ً إىل إن «هنالك تعمد من
قب�ل املتصدين له�ذا امللف لالس�تمرار يف أذية أبناء
الش�عب العراقي وعدم توفري أبسط الخدمات له».
وتاب�ع املعم�وري ان «اإلمكانيات الت�ي تتمتع بها
البالد واملردودات املالية التي تدخل إىل خزينة الدولة
ق�ادرة ع�ىل تنفيذ مش�اريع اس�رتاتيجية عمالقة
وبمواصفات تقنية علمي�ة متطورة» ،موضحا ان
«مافيات الفس�اد واس�ترشاء ظاهرة املحس�وبية
هما من أهم األسباب التي أدت إىل الرتاجع الخطري
يف هذا امللف الحساس».

التحالف الدولي يعلن االلتزام بإجراءات بغداد بشأن تسيري الطائرات ..وموسكو تقدم ً
عرضا لتعزيز الدفاعات اجلوية
العراق يضبط حركة الطريان :انتهى زمن التهاون
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أعل�ن التحال�ف ال�دويل ملحارب�ة تنظي�م
«داع�ش» التزام�ه بق�رار رئي�س ال�وزراء
عادل عبدامله�دي الخاص بحرص موافقات
الطريان يف األج�واء العراقية بمكتب القائد
العام للقوات املس�لحة ،وذلك بعد أن حامت
ش�كوك ح�ول طائ�رات التحال�ف ال�دويل
باستهداف مواقع عراقية ،وقيامها بفوىض
يف األجواء.
وق�ال التحال�ف ال�دويل يف بي�ان و ّزع ع�ىل
وس�ائل اإلعالم إن «كبار ق�ادة فرقة العمل
املش�رتكة التقوا مع مس�ؤويل وزارة الدفاع

فرقة العباس القتالية
تستنفر لتأمني منفذ عرعر
ومحاية عودة احلجاج
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه�ت قيادة فرقة العب�اس القتالية،
أم�س الس�بت ،قواته�ا باالس�تنفار
لتأم�ني ع�ودة قواف�ل حج�اج بي�ت
الل�ه الح�رام م�ن الديار املقدس�ة عرب
منفذ عرع�ر الحدودي ،مؤك�دة وجود
اس�تعدادات موس�عة إلنج�اح خط�ة
حماي�ة الحج�اج .وذك�رت القي�ادة يف
بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
منه ،إن «م�رشف الفرقة ميثم الزيدي
ق�ام بجول�ة ع�ىل الق�وات املنترشة يف
منفذ وطريق عرعر ملتابعة استعدادات
ق�وات الفرقة ،مؤكدا جاهزيتها التامة
لتنفيذ واج�ب حماية الحجاج ،موجها ً
بتذليل كاف�ة الصعوب�ات للمجاهدين
والنقاط املنترشة يف عم�ق الصحراء».
وبين�ت ،أن «الفرق�ة أع�دت خط�ة
محكمة لتأمني ع�ودة قوافل الحجاج،
تنف�ذ ضم�ن قاطعي عملي�ات الفرات
األوس�ط وعمليات االنبار ،وباش�رتاك
قوات الفرقة كل من لواء الكفيل املدرع
وف�وج املغاير وقطعات ل�واء ام البنني
(ع) وبإسناد من قوات االحتياط بواقع
ألف مقاتل واستنفار الطائرات املسرية
والهندسة العس�كرية ،وبالتعاون مع
طريان الجيش لتأمني املنطقة».

العراقية ملناقشة التوجيهات األخرية لرئيس
الوزراء عبد املهدي فيما يتعلق باس�تخدام
املجال الجوي».
وأضاف« :كضيف ضمن الحدود الس�يادية
للع�راق ،يتواف�ق التحال�ف ال�دويل م�ع
جمي�ع القوانني والتوجيه�ات العراقية من
حكوم�ة الع�راق ،وامتث�ل التحال�ف ال�ذي
تقوده الواليات املتح�دة عىل الفور لجميع
التوجيهات الواردة م�ن رشكائنا العراقيني
أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء».
وم�ى بالقول« :تعمل قواتنا داخل العراق
بن�ا ًء عىل طل�ب الحكوم�ة العراقية وتحت
حمايته�ا وبالرشاك�ة م�ع ق�وات األم�ن

العراقية .منذ أن بدأت حملة هزيمة تنظيم
داعش يف  17ترشين األول  ،2014وساعدت
قواتن�ا حكوم�ة العراق يف تحري�ر األرايض
العراقية».
وتاب�ع« :كم�ا أن الدع�م املق�دم إىل ش�عب
العراق ،يشمل عىل س�بيل املثال ال الحرص،
تدريب أكث�ر من  220ألفا ً م�ن أفراد قوات
األمن العراقية ،وتوف�ري مليارات الدوالرات
م�ن املع�دات ودع�م ح�وايل  15000رضبة
منس�قة م�ع حكوم�ة الع�راق ،كم�ا أنن�ا
ملتزمون بمواصلة مهمتنا يف دعم وتمكني
قواتن�ا الرشيك�ة يف قوى األم�ن الداخيل يف
مهمتها املتمثلة يف هزيمة داعش نهائياً».

ويأتي بيان التحال�ف الدويل ر ّدا ً عىل توجيه
رئيس الوزراء ،خالل اجتماع مجلس االمن
الوطني« ،بإلغاء كاف�ة املوافقات الخاصة
بالطريان يف االجواء العراقية (االس�تطالع،
االس�تطالع املس�لح ،الطائ�رات املقاتل�ة،
الطائرات املروحية ،الطائرات املس�رية بكل
أنواعه�ا) لجمي�ع الجه�ات العراقية وغري
العراقي�ة ،وحرص املوافق�ات أن تكون من
القائد العام للقوات املس�لحة حرصا ً أو من
يخوله أصولياً .وعىل جميع الجهات االلتزام
التام بهذا التوجيه وأي حركة طريان خالف
ً
طريان�ا معاديا ً يتم التعامل معه
ذلك يعترب
من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري».

يف غض�ون ذل�ك ،أبلغ الس�فري ال�رويس يف
بغ�داد ماكس�يم مكس�يموف الحكوم�ة
العراقي�ة رس�الة ش�فوية م�ن موس�كو
تؤكد فيها اس�تعدادها ملس�اعدة العراق يف
تعزي�ز منظومة دفاعات�ه الجوية وحماية
س�يادته عىل اجوائه ،وذلك بعد ساعات من
قرار الحكوم�ة بالغاء املوافق�ات الخاصة
للط�ريان ،والتحذي�ر بالتص�دي ألي خ�رق
لألجواء العراقية.
ور ّدت بغداد ،بدورها ،عىل رس�الة موسكو
بأن ذلك س�يتم بحثه يف زي�ارة وزير الدفاع
نجاح الش�مري إىل روس�يا املقررة يف شهر
أكتوبر القادم.

وزير الداخلية يتفق مع نظريه اإليراين عىل ترتيب الزيارة األربعينية وضبط حدود البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير الداخلية ياس�ني طاهر الي�ارسي عن االتفاق مع
نظ�ريه اإليراني عىل عقد لقاءات مش�رتكة بني قائدي حدود
البلدين لوضع رؤى مشرتكة ملنع حاالت التسلل.
ج�اء ذلك خ�الل االجتماع ال�ذي عقده الي�ارسي مع نظريه
االيران�ي عبدالرض�ا رحماني فض�يل يف مق�ر وزارة الداخلية
اإليراني�ة عقب وصله الجمهورية اإلس�المية يف وقت س�ابق
م�ن أم�س الس�بت ع�ىل رأس وف�د وزاري رفيع املس�توى.
وج�رى أثناء االجتماع توقيع مذكرة تفاه�م لتعزيز التعاون
بني العراق وإيران بما يس�هم يف إنجاح مراس�م زيارة أربعني
االم�ام الحس�ني (علي�ه الس�الم) املقبل�ة ،والتباح�ث حول
التنس�يق الثنائ�ي م�ا ب�ني البلدين بم�ا يضمن االس�تجابة
ملتطلبات املواطنون الزائرون للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

وتلبي�ة احتياج�ات الجالي�ة العراقي�ة املقيمة هن�اك .ونقل
وزير الداخلي�ة تحيات رئيس مجلس ال�وزراء الدكتور عادل
ً
معرب�ا عن أمله
عبدامله�دي إىل الحكومة والش�عب اإليراني،
يف أن تك�ون الزي�ارة األربعينية لهذا الع�ام مثالية من جميع

النواح�ي .وأوض�ح أنه وجه باتخاذ عدد م�ن اإلجراءات التي
ستس�هم يف إنج�اح الزيارة األربعينية منه�ا فتح منفذ جديد
للزائرين وهو منفذ املنذرية لتخفيف الزخم عن بقية املنافذ،
كاشفا ً عن تشكيل لجنة عليا يف وزارة الداخلية لإلرشاف عىل
دخول الزائرين وتأمني الحماية الالزمة لهم .كما ناقش وزير
الداخلية يف االجتماع آليات التنسيق املشرتك وسبل تعزيز األمن
يف البلدين الجارين عن طريق توس�يع آفاق التعاون الثنائي،
مؤكدا ً حرص الحكومة العراقية عىل االرتقاء بمس�توى هذه
العالقة وبما يحقق تطلعات ومصالح البلدين.
وتط�رق وزي�ر الداخلي�ة م�ع نظ�ريه اإليراني إىل ع�دد من
املواضي�ع األمني�ة ذات االه������تمام املش�رتك ومنها أمن
الح�دود ،معلن�ا ً عن االتف�اق عىل عقد لقاءات مش�رتكة بني
قائدي حدود البلدين لوضع رؤى مشرتكة تضمن إدارة فاعلة
ملنع حاالت التسلل.

توقعات بنسبة عزوف عن االقرتاع قد تصل إىل ( )55باملئة

املفوضية تعلن موعد ًا هنائي ًا الستالم طلبات االحزاب الراغبة بخوض االنتخابات املحلية
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت املفوضية العليا لالنتخابات عن تحديد
االول م�ن ترشين االول املقب�ل موعدا نهائيا
الستالم طلبات الكيانات السياسية الراغبة يف
خوض االنتخابات املحلية املقبلة ،فيما توقع
نائب انخفاض نس�بة االقرتاع بش�كل كبري.
وق�ال عضو مجلس املفوضني حازم الرديني
ان “املفوضي�ة فتح�ت باب اس�تالم طلبات
االح�زاب والكيان�ات السياس�ية الراغب�ة يف

خوض االنتخابات املحلية يف نيسان .”2020
واضاف انه” تم تحديد االول من ترشين االول
املقبل موعدا نهائيا الستالم طلبات االحزاب”
الفت�ا اىل انه “س�يتم غلق باب االس�تالم بعد
التاري�خ املحدد ليتس�نى للمفوضي�ة اكمال
االجراءات اللوجس�تة قبل س�تة اش�هر من
موعد اجراء االنتخابات” .وتابع ان “القانون
الجديد ات�اح للمرش�حني الدخ�وول بقوائم
فردي�ة وخ�وض االنتخابات”.ب�دوره ،أك�د
النائ�ب عن تحالف س�ائرون ري�اض محمد

أن نس�بة املش�اركة يف االنتخاب�ات املحلي�ة
ل�ن تتج�اوز  ،%45عازيا األم�ر إىل امتعاض
الشارع من الطبقة السياسية الحاكمة.
وقال محمد يف ترصيح صحفي إن “االنتخابات
املحلي�ة س�يصل الع�زوف االنتخاب�ي فيه�ا
بح�دود  %55يف عم�وم محافظ�ات الب�الد”،
الفت�ا إىل إن “عزوف املواطنني عن املش�اركة
يف االنتخاب�ات س�تمنح الفرصة للفاس�دين
بالعودة لهرم الس�لطة” .وأضاف أن “نسبة
املش�اركني يف االنتخابات املحلي�ة املقبلة لن

تتج�اوز  ،”%45مبين�ا أن “ع�دم مش�اركة
املوطن�ني يع�ود إىل امتعاضهم م�ن الطبقة
السياسية الحاكمة وتردي الخدمات”.
واعت�ربت اللجنة القانوني�ة النيابية ،يف وقت
س�ابق ،وضع فق�رة تدقيق س�جل الناخبني
يف كان�ون األول م�ن الع�ام املقب�ل ضم�ن
تعديل قان�ون االنتخابات املحلية بأنها فقرة
لتسويف قضية كركوك ،فيما وصفت تعديل
قان�ون االنتخاب�ات بقان�ون الكت�ل الكبرية
واملجامالت السياسية.
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العراق حيتل املركز ( )19يف تصنيف
أقوى دول العالـم
بغداد  /المستقبل العراقي
احتفظ�ت الوالي�ات املتح�دة
األمريكية بمكانتها كأقوى دولة
يف العال�م يف ع�ام  2019وذل�ك
ً
وفقا لتصنيف سنوي ،فيما جاء
العراق يف الرتتيب ال�.19
وقال�ت مجل�ة «ي�و إس ني�وز
وورل�د ريب�وت» األمريكية ،إن
التقرير شمل استطالع آراء أكثر
من  20ألف ش�خص ينتمون ل�
 80دول�ة ح�ول العال�م ،وجرى
إع�داده بالتع�اون م�ع جامعة
بنسلفانيا األمريكية.
واعتم�د التقري�ر يف تقيي�م قوة
ال�دول ع�ىل حج�م اقتصادها،
وتأثريها السيايس عىل املستوى
العامل�ي ،إضاف�ة إىل قدرته�ا
العس�كرية ،الت�ي تعتم�د ع�ىل

حج�م ميزاني�ة الدف�اع يف كل
دولة.
وتق�ول املجل�ة إىل التصني�ف
يش�مل أيض�ا مس�توى ثق�ة
العال�م يف كل دول�ة ،ال�ذي
ينعكس يف مصداقيتها يف الوفاء
بالتزاماتها الدولية .ولم يصنف
الع�راق يف قائمة أقوى  80دولة
بالعال�م أق�وى يف ع�ام ،2018
لكن تم أدراج�ه يف املرتبة  19يف
ع�ام  ،2019والع�راق عضوا يف
املنظمات الدولية واإلقليمية مثل
صندوق النقد ال�دويل ،وجامعة
الدول العربية ،ومنظمة التعاون
اإلسالمي .ويشري البنك الدويل إىل
أن اقتصاد العراق غري مس�تقر،
حت�ى وإن كان يوج�د ب�ه أحد
أك�رب احتياطي�ات النفط الخام
يف العالم.

التخطيط الربملانية تتحدث عن أمهية «االرصدة
املجمدة» :بإمكاهنا سد عجز موازنة 2020
بغداد  /المستقبل العراقي
بين�ت لجن�ة التخطي�ط االس�رتاتيجي النيابي�ة ،أمس الس�بت ،أن
األرصدة املجمدة يف املصارف الحكومية قادرة عىل سد عجز املوازنة
االتحادية لعام  2020دون الذهاب نحو االقرتاض الخارجي.
وق�ال عضو اللجنة محم�د كريم يف ترصيح صحف�ي إن “األرصدة
املجمدة داخل املصارف الحكومية بإمكانها حل أزمة العجز املتوقع
يف موازن�ة العام املقب�ل” ،الفتا إىل إن “عدم اس�تخدام تلك األرصدة
كون املواطنني متخوفني من قضية االستثمار وعدم وجود الضمان
الحكومي لها يف حال خصصت للمشاريع”.
وأض�اف كري�م أن “الحكومة بإمكانها اللج�وء إىل األموال الداخلية
يف س�د عجز املوازنة لتجن�ب ارتفاع الدي�ون الخارجية املرتتبة عىل
الع�راق” ،مبينا أن “العجز املوجود يف موازن�ة  2020افرتايض ومن
املمكن إن يتم تجاوزه”.
وكانت اللجنة املالية النيابية كشفت ،يف وقت سابق ،عن وجود عجز
كب�ري يف موازنة  2020يص�ل إىل  72تريليون دينار ،بعد عام يوصف
بالرخ�اء كان عج�زه  27تريليون تخميني مقارن�ة بما ينتظره يف
العام املقبل.

عمليات نينوى تطلق عملية عسكرية
يف اجلزيرة الصحراوية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قي�ادة عملي�ات نينوى،
أم�س الس�بت ،عن ب�دء عملية
عسكرية جنوبي املوصل.
وق�ال اللواء نوم�ان الزوبعي يف
ترصيح صحفي إن «تش�كيالت
م�ن الجيش العراق�ي يف الفرقة
 16والحش�د العش�ائري ش�نت

عملية عس�كرية ملطاردة فلول
لداعش يف الجزي�رة الصحراوية
غ�رب ناحي�ة الش�ورة جنوبي
املوصل».
وأشار إىل أن «القوات العسكرية
قتل�ت  9م�ن عن�ارص داع�ش
واعتقل�ت  4آخرين وعثرت عىل
أسلحة وأعتدة مختلفة جنوبي
املوصل».

الكعبي :ال محاية للفاسدين حتت قبة
الربملان مهام كان انتامؤهم
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد حس�ن كريم الكعب�ي النائب االول لرئيس مجل�س النواب ،أمس
الس�بت ،ان ال حماية الي فاس�د تحت قبة مجلس النواب مهما كان
انتماؤه ومكانته  .وقال الكعبي ،قي بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان رئاس�ة مجلس النواب عىل تواص�ل دائم مع مجلس
القض�اء االعىل بش�ان موضوع رف�ع الحصانة عن الن�واب املتهمني
بقضايا فساد ،قبل انتخابهم كأعضاء يف الدورة النيابية الحالية ،الفتا
اىل ان الس�لطة الترشيعية لن تسمح الي فاسد او ناهبآ للمال العام ،
بأن يكون ممثال عن الشعب ويمارس دورا رقابيا وترشيعيا.

وزير الدفاع يتخذ قرارات أمنية جديدة
لرتتيب أوضاع صالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير الدفاع نجاح الشمري،
أم�س الس�بت ،التوج�ه نح�و
قيادة منطقة واحدة مع توحيد
الجهد االستخباري لدعم خطط
محافظ�ة ص�الح الدي�ن ،وذلك
خالل لقائه املحافظ عمار جرب.
وذكر بي�ان صدر ع�ن املحافظ
تلق�ت “املس�تقبل العراق�ي”
نس�خة منه أن األخ�ري “ناقش
م�ع وزي�ر الدف�اع والقي�ادات
العس�كرية اس�بقيات توزي�ع

امله�ام ،وتوحيد الق�رار األمني
يف صالح الدين ،بما يس�هل سري
العملي�ات وحرك�ة القطع�ات،
وتعزيز الدعم اللوجس�تي الذي
يخفف من عسكرة املدن”.
وأض�اف البي�ان أن “وزي�ر
الدف�اع أكد التوجه نح�و قيادة
منطق�ة واح�دة م�ع توحي�د
الجهد االستخباري لدعم خطط
املحافظ�ة يف تعزيز املتحقق من
االس�تقرار األمن�ي و املب�ارشة
بفت�ح الطرق واملدين�ة القديمة
تدريجيا يف سامراء”.
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حمافظ البرصة :اي مسؤول يف البلدية يثبت قصوره
يف رفع التجاوزات سيحال اىل النزاهة

 ،مش�ريا ً اىل ورود ش�كاوى وأدل�ة عدي�دة م�ن
قب�ل املواطنني بخص�وص تهاون بع�ض مدراء
قواط�ع البلدية يف موضوع التقصري يف عدم رفع
التج�اوزات  ،الفتا ً اىل ان املقرص س�يتخذ بحقه
االج�راءات القانونية من قب�ل الجهات املختصة
 .وذك�ر « محافظ الب�رصة ان اي قاطع تابع اىل
بلدية الب�رصة يقوم باتخاذ االجراءات القانونية
واملناسبة يف قضية رفع التجاوزات سيتم العمل
ع�ىل تقدي�م مكافئة مالي�ة من قب�ل الحكومة
املحلي�ة تثمين�ا ً للجهود يف الحد م�ن التجاوزات
عىل مؤسسات الدولة .

البصرة  /المستقبل العراقي

حذر محافظ البرصة املهندس اس�عد عبد االمري
العيدان�ي م�دراء القواط�ع يف بلدي�ة محافظ�ة
الب�رصة من إحالته�م اىل هيئ�ة النزاهة يف حال
ثب�وت اي تقص�ري م�ن قبله�م يف ع�دم رف�ع
التج�اوزات  .وقال « العيدان�ي يف بيان صحفي
صدر عن مكتب�ه االعالمي الخاص ان اي قاطع
تابع اىل البلدية تسجل عليه القصور يف عدم رفع
التجاوز س�يحال مس�ؤول القاط�ع للتحقيق يف
هيئة النزاهة نتيجة القصور يف ازالة التجاوزات

توزيع الشامل تعلن إعادة خط دياىل ـ كركوك للخدمة

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت الركة العامة لنق�ل الطاقة الكهربائية الش�مالية ،إعادة خط
دياىل–كركوك إىل الخدمة.
وذك�رت الركة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،إنه «تم إعادة ربط
الخ�ط الناقل دياىل – كركوك  400ك.ف واعادته اىل الخدمة واعادة ربط
املنظومة الش�مالية باملنظوم�ة الوطنية بعد ان تم اطف�اؤه الجمعة».
وأضاف�ت أن «مالكاتنا الهندس�ية والفنية فرع ش�بكة كهرباء كركوك

تمكنت وبجهود اس�تثنائية وعمل مس�تمر منذ س�اعات الصباح األوىل
وإىل ساعات متأخرة ليال من االنتهاء املرحلة الثالثة واالخرية من أعمال
ربط خان�ات مروع خط (منصورية – كرك�وك  400ك.ف) الجديد يف
شبكة كهرباء كركوك».
وتابعت ،أن «الخط س�يدخل الخدمة قريبا بعد وصول نسبة االنجاز اىل
اكثر من  %95والذي س�يزيد من وثوقية واستقرار املنظومة الكهربائية
الش�مالية فضال ع�ن قابليته عىل اس�تيعاب اي طاق�ة اضافية لزيادة
ساعات التجهيز .

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الركة العام�ة الدارة النقل الخاص،
اح�د تش�كيالت وزارة النق�ل عن «اس�تمرار

اعل�ن محافظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي عن الوجب�ة الثانية
ملش�اريع املحافظة.وق�ال املياح�ي «نك�رر دعوتن�ا لل�ركات
الرصين�ة م�ن داخ�ل وخ�ارج املحافظ�ة للتقديم عىل املش�اريع
املعلنة يف املحافظة ،ونؤكد ان التنافس سيكون يف أعىل مستويات
املصداقي�ة واالمان�ة واملهني�ة وأي ش�خص او جه�ة تطل�ب من
الركات او املقاولني عموالت وغريها فهو ٌ
كذب وفساد».وأضاف
انه «ال حاجة للواسطات ،الجميع يأخذ حقه وفق رصانة الركة
ومطابقتها للمعايري املطلوب�ة ،ومن يتعرض لإلبتزاز عليه اخبار
الجهات الرقابية فوراً».وش�دد عىل ان «أموال املحافظة امانة البد
ان تذهب لركات تنجز االعمال بأفضل مواصفات.

زراعة كربالء تؤكد اكتفائها
الذايت من اخلرضوات

صحة الرصافة تسجل «»615
حادث ًا خالل عطلة عيد االضحى
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائرة صحة الرصافة يف بغداد ،تس�جيل  615حادثا ً خالل
عطلة عيد االضحى ،من ضمنها حوادث استخدام الدراجات النارية
(التك تك).وقال مدير اعالم الدائرة قاسم عبد الهادي يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ان «دائرة صحة بغداد  /الرصافة
سجلت خالل عطلة عيد االضحى  615حادث» ،مبينا انها «سجلت
 241ح�ادث مروري بس�يارات».واضاف ان «مستش�فى الكندي
كان االعىل باس�تقبال املصابني اذ س�جل  56حالة ،بينما سجلت
املؤسسات الصحية  169حادث جراء الدراجات النارية وما تعرف
(بتك تك)» ،مش�ريا اىل ان «مستش�فيات صحة الرصافة س�جلت
 205حالة سقوط من علو ،حيث كان مستشفى الجملة العصبية
االعىل والذي س�جل  110حالة».وتابع ان «الح�وادث املرورية تم
معالجتها ولم تسجل حالة وفاة .

أعل�ن وكي�ل وزارة النف�ط لش�ؤون التصفية
حامد يونس ،ارتفاع معدالت انتاج املصايف من
وقود البنزين وزيت الغاز واملنتوجات النفطية
االخ�رى باملقارنة بمعدالت أنتاج العام املايض.
وقال يونس ،يف بيان ورد ل�»املستقبل العراقي»،
إن «انتاج البنزين قد ش�هد زيادة يومية بلغت
اكثر من ثالثة ماليني لرت باليوم من هذه املادة،
تم أضافتها اىل انتاج العام املايض لريتفع بذلك
املع�دل اليوم�ي اىل ( )14ملي�ون و( )293الف
ل�رت بالي�وم ،بع�د ان كان انتاج الع�ام املايض
يبل�غ نح�و ( )11ملي�ون و( )485ال�ف ل�رت
باليوم».وأض�اف يون�س ،أن «انتاج وقود زيت
الغاز (الكاز) قد ش�هد أيض�ا أرتفاعا ً ملحوظا ً
زاد قراب�ة ( أربعة ماليني ل�رت باليوم ) مقارنة
بمع�دالت أنت�اج العام املايض لريتف�ع بذلك اىل
( )11مليون و( )228الف لرت باليوم ،بعد كان
معدل انتاج العام املايض يقرتب من ( )7مليون
و()836ال�ف لرت باليوم» .وأش�ار إىل أن «هذه
الزيادة ج�اءت نتيجة لخطط ال�وزارة الرامية
اىل رف�ع الطاق�ة اإلنتاجية للمص�ايف العراقية
من خ�الل اضافة وح�دات انتاجي�ة جديدة يف
مص�ايف الجن�وب والوس�ط ،فضالً ع�ن أعادة
أعم�ار وتأهيل عدد من املص�ايف التي تعرضت

اىل التخريب والتدمري يف املحافظات الش�مالية
م�ن قبل العصاب�ات اإلرهابي�ة ومنها مصفى
الصم�ود يف بيجي».م�ن جانب�ه ق�ال املتحدث
باس�م الوزارة عاصم جهاد ،بحسب البيان ،إن
«هذه الزيادة تس�هم يف تغطي�ة جزء كبري من
الحاج�ة املحلية للمواطن�ني ولقطاع الكهرباء
ً
فض�ال ع�ن تقليل مع�دالت أس�ترياد املنتجات
النفطي�ة من وقود (البنزي�ن ) و(زيت الغاز)،

واكدت ادارة الركة ،يف بيان تلقته «املستقبل
العراق�ي»« ،توف�ري( )5000مركب�ة مجهزة
ومهي�أة لنق�ل الزائري�ن م�ن بغ�داد وبقي�ة
املحافظ�ات إىل محافظ�ة النج�ف االرشف

بدء محلة لرتحيل العامل البنغالديشيني
املخالفني لرشوط اإلقامة
بغداد  /المستقبل العراقي
بدأت الس�لطات ،بحملة لرتحيل العمال البنغالديش�يني
املخالفني لروط اإلقامة يف العاصمة بغداد.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته «املس�تقبل العراقي»،
أنه»تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ،ياس�ني اليارسي،
واملتضمن�ة إبع�اد البنغالديش�يني املخالف�ني ل�روط
اإلقامة ،أجرت مديرية شؤون اإلقامة هذا اليوم الجمعة

ما يوف�ر العملة الصعبة للخزين�ة االتحادية».
وأض�اف جه�اد ،أن «قط�اع التصفية يش�هد
حالي�ا ً نم�وا ً تدريجيا ً مضط�ردا ً بعد س�نوات
م�ن التحديات االمني�ة واالقتصادي�ة قد أثرت
بش�كل مبارش عىل خطط ال�وزارة» ،مبينا ً أن
«ال�وزارة نجحت يف تصدي�ر الفائض من الغاز
السائل واملكثفات اىل األسواق العاملية بعد تلبية
الحاجة املحلية منهما.

ع�ىل م�دار الس�اعة (ذهاب�ا ً واياب�اً)» ،الفتة
اىل «تخصي�ص أكثر م�ن ( )300مركبة لنقل
الزائري�ن داخل مقربة وادي الس�الم بارشاف
ومتابعة موظفي النقل الخاص».

«حملة تفتيشية» يف مناطق بغداد».
وأض�اف البيان أنه «تم القبض ع�ىل املخالفني لروط
اإلقام�ة م�ن بنغالدي�ش وس�يتم إبعادهم م�ن أرايض
جمهورية العراق وفق الروط القانونية».
وتس�تضيف العدي�د من محافظ�ات الع�راق عىل مدى
األع�وام األخرية اآلالف من العمال اآلس�يويني وخاصة،
م�ن بنغالدي�ش ،حي�ث يعلم�ون يف وظائ�ف خدمي�ة
وتجارية.

إن» م�الكات الركة فرع ص�الح الدين تمكنت من اعادة
الخط املزدوج (ش�مال بيج�ي  -جنوب تكريت) (رشقاط
 بيج�ي) ( 132ك.ف) ،وخ�ط (بيجي -كرك�وك) (132ك.ف) ،اىل الخدم�ة ،وعودة التجهيز االعتي�ادي اىل مدينة
تكري�ت وجميع مناط�ق املحافظة» .وتابع غ�زاي ،انه «
ت�م برسعة معالجة الع�وارض عىل خط�وط نقل الطاقة

بغداد  /المستقبل العراقي
اكدت س�لطة الطريان املدني ،عن اعداد مطاراتنا املحلية
العامل�ة يف الب�الد ( بغ�داد  ،البرصة  ،النج�ف األرشف ،
اربيل  ،السليمانية ) خطة عمل متكاملة بهدف التفويج
العك�ي بعد أكمال مناس�ك الح�ج للحج�اج العراقيني
لهذا العام 1440هجري» .وبين�ت ،إنطالق أوىل الرحالت
العكسية من مطارات اململكة العربية السعودية باتجاه

من اج�ل رسعة اعادة الخدمة واس�تقرار تجهيز املناطق
املترضرة من انقطاع الطاقة الكهربائية خالل عطلة عيد
االضحى املبارك ،بسبب سوء األحوال الجوية ،يف محافظة
ص�الح الدين ،بقيت مالكات نقل الطاقة مرابطة يف موقع
العمل رغم حرارة الجو ولس�اعات متأخرة من اليل لحني
انجاز العمل.

مزارع العتبة احلسينية :خطتنا هتدف للتصدير وليس سد حاجة السوق واحلد من االسترياد
كربالء  /المستقبل العراقي
اعل�ن قس�م التنمي�ة الزراعي�ة يف العتب�ة
الحس�ينية املقدس�ة عن مواصلة األعمال
بتوس�عة واس�تصالح األرايض يف مروع
سيد الشهداء الزراعي.وقال الخبري الزراعي
وامل�رف ع�ىل م�زارع العتبة الحس�ينية
عدن�ان ع�وز ،يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل

العراقي» نس�خة منه ،ان «العمل مس�تمر
الس�تصالح االرض ضم�ن م�روع س�يد
الش�هداء الزراعي الواقع عىل طريق قضاء
عني التم�ر» .واضاف ان «املس�احة املقرر
استصالحها تبلغ ( 5000دونم ) خصصت
لزراع�ة الحنطة» ،موضح�ا ً انه «تم نصب
 11مرشة محورية من منشأ عاملي رصني،
باالضاف�ة اىل تواص�ل العم�ل الس�تكمال

نص�ب باقي املرش�ات والبال�غ عددها 50
مرشة».واش�ار اىل ان «امل�زارع التابع�ة
للعتبة الحسينية يف قضاء عني التمر تعتمد
يف الس�قي عىل املياه الجوفي�ة عن طريق
حفر اب�ار ارتوازية».وبني ان «ادارة العتبة
الحس�ينية لم تضع يف حساباتها من خالل
هذه املشاريع الجانب املادي وتحقيق اكرب
قدر ممكن من االرب�اح ،وانما لديها هدف

اكرب واسمى يتجىل بتشغيل اكرب قدر ممكن
م�ن االي�دي العامل�ة والحد من االس�ترياد
ودعم املنتوج الوطني والوصول اىل مرحلة
التصدير كخطة اس�رتاتيجية مستقبلية».
يذك�ر ان الج�زء االول من م�روع مدينة
سيد الش�هداء البالغ مساحته  1000دونم
س�وق لس�ايلو كربالء اكثر من  1500طن
من الحنطة.

محلة صحية يف النارصية ملراقبة سالمة املواد الغذائية
ذي قار  /المستقبل العراقي
أعلن�ت دائرة صح�ة محافظة ذي قار ،ع�ن إطالق حملة
رقابي�ة ملتابعة س�المة امل�واد الغذائية الس�ائلة والصلبة
خالل عطلة عيد األضحى يف مدينة النارصية.

وذكر بيان للدائرة تلقته «املستقبل العراقي» ،أنها «شملت
املطاعم واألكش�اك ومحالت تحضري األطعمة واألس�واق
التجارية والباعة املتجولني ،كما أس�فرت عن اتالف 196
ل�رت من العصائر واملروبات و 50كغم من املواد الغذائية
الصلبة التالفة وغري الصالحة لالستهالك البري».

الرافدين يصدر بيان ًا بشأن املواطنني املتلكئني
لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية لقروض بسامية
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا مرصف الرافدين ،املواطنني لتس�ديد مابذمتهم
م�ن اقس�اط ش�هرية متأخ�رة لق�روض الوحدات
الس�كنية يف مجمع بس�ماية الس�كني.وقال املكتب
االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «هناك بعض املواطنني متلكئني وقد

تخلف�وا ع�ن تس�ديد الدفعات الش�هرية لألقس�اط
املرتتب�ة عىل قروض بس�ماية السكني».وأش�ار إىل،
أن «امل�رصف وضع ش�عارا أن الع�ام الحايل هو عام
تصفية الديون واس�رتداد حقوقه املتأخرة واملرتتبة
بذم�ة زبائن�ه املتلكئ�ني واملتخلف�ني عن تس�ديد ما
بذمته�م م�ن األم�وال والس�يما املتلكئني م�ن دفع
االقساط الشهرية من مجمع بسماية السكني .

وفيم�ا لفت�ت اىل ان «الزيارة مس�تمرة لغاية
عي�د الغدير» ،اش�ارت إىل أن «الهدف من ذلك
هو تأمني عودة الزائرين اىل س�كنهم بسالمة
وأمان.

الطريان املدين يكشف عن اعداد خطة
متكاملة للتفويج العكيس للحجاج العراقيني

الكهرباء :اعادة اخلطوط الناقلة للطاقة املغذية ملحافظة صالح الدين اىل اخلدمة
أعلن مدي�ر عام الركة العامة لنق�ل الطاقة الكهربائية
املنطقة الشمالية خالد غزاي ،ان مالكات رشكته تمكنت
من اعادة الخطوط الناقلة املغذية للطاقة ملحافظة صالح
الدي�ن .وذكر غازي يف بي�ان تلقته «املس�تقبل العراقي»،

كش�فت مديرية الزراعة يف كربالء املقدسة ،الخميس ،عن تحقيق
املحافظة لالكتفاء الذاتي من محاصيل الخرضوات مدة  7اش�هر
من الس�نة مع تصدير الفائض للمحافظات املجاورة.وقال مدير
الزراع�ة رزاق الطائ�ي  ،إن «كربالء تعد م�ن املحافظات املتميزة
يف زراع�ة الخ�رض املحمية الس�يما محاصيل الطماط�ة والخيار
والباذنج�ان ،والتي تحق�ق اكتفا ًء ذاتيا منها يف  7اش�هر متمثلة
بالعروة الربيعية والعروة الخريفية «.واضاف الطائي ،ان «الواقع
الزراعي يف املحافظة يش�هد تطورا ملحوظا بع�د ابرام عقود مع
الفالحني واملزارعني ضمن منطقة الجزيرة الصحرواوية لزراعتها
بمختل�ف املحاصيل».ودعا الحكوم�ة املركزية اىل «زي�ادة الدعم
للمحافظ�ة كونها تتمتع بطابع زراع�ي يؤهلها الن تحتل املراتب
االوىل من بني املحافظات يف زراعة محاصيل الخرضوات .

بغداد /المستقبل العراقي

عملي�ة تفويج ونق�ل الزائري�ن اىل محافظة
النج�ف ألداء الش�عائر والطق�وس الديني�ة
بمناس�بة عي�د األضح�ى ،فيما لفت�ت اىل ان
الزيارة مستمرة حتى عيد الغدير».

بغداد  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي  /علياء حمود الكناني

النفط :ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

النقل تعلن استمرار نقل الزائرين اىل النجف حتى عيد الغدير
بـ « »500مركبة جمهزة

حمافظ واسط يعلن عن الوجبة
الثانية ملشاريع املحافظة

المستقبل العراقي /الغانم

www.almustakbalpaper.net

واض�اف ،ان «الحمل�ة ش�ملت صوب الجزي�رة من مركز
املحافظة وهي مس�تمرة بعد عطلة العيد من اجل ضمان
وحماي�ة الصح�ة العامة باإلضاف�ة إىل تقدي�م النصائح
واإلرش�ادات والرس�الة الصحية والتوعوية ملنع األمراض
االنتقالية.

املطارات العراقية وبمعدل ( )6رحالت يومياً.
وأشارت السلطة ،بأن التنسيق العايل بني سلطة الطريان
املدني العراقي ونظريتها السعودية ،وكذلك الهيئة العليا
للح�ج والعم�رة والخط�وط الجوية العراقي�ة والجهات
العامل�ة يف املط�ارات العراقي�ة كان ل�ه ال�دور األبرز يف
إنج�اح خط�ة التفويج للديار املقدس�ة  ،حيث س�تعمل
تل�ك الجهات بنفس الروحية والهم�ة العالية يف التفويج
العكي للحجيج العراقيني.

النفط تعلن إستئناف
ضخ الوقود ملحطة
كهرباء اهلارثة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النفط ،إعادة إصالح وتأهيل أنبوب نقل
النفط الخام اىل محطة كهرباء الهارثة بعد تعرضه اىل
أرضار نتيج�ة حريق اندلع يف أنبوب نقل الغاز الجاف
املحاذي له يوم األربعاء املايض.
وقال مدير عام رشكة خطوط االنابيب النفطية ،داود
س�الم ،يف بيان ورد ل�»املس�تقبل العراقي» ،انه «بنا ًء
ع�ىل توجيهات نائ�ب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة
وزير النف�ط ثامر عباس الغضبان ،ت�م تأهيل أنبوب
نقل النفط الخ�ام حجم ( 10عقدة ) اىل محطة توليد
كهرب�اء الهارث�ة يف محافظ�ة الب�رصة بوقت قيايس
وبجه�ود أس�تثنائية».واضاف س�الم ،ان «العامل�ني
يف رشك�ة خطوط االنابيب والجهات الس�اندة تمكنوا
من إس�تبدال مقطع األنبوب املت�رضر وبطول (120
م�رتاً) وإعادة ض�خ منتوج النف�ط الخ�ام باألنبوب
ي�وم الخميس ،حي�ث تمت املبارشة باس�تبدال أنبوب
نق�ل الغاز من محطة نهران عم�ر اىل محطة كهرباء
الهارث�ة وملس�افة ( 1200م�رت ) عىل يت�م انجازه يف
غض�ون أس�بوعني».ولفت ،إىل ان «محط�ة الهارث�ة
لتوليد الطاق�ة الكهربائية لم تتوق�ف أوتتأثر نتيجة
الحادث أو نقص بالوقود وذلك لوجود خزين كاف من
النف�ط الخام حرصت وزارة النفط عىل توفري الخزين
يف جميع محط�ات توليد الطاق�ة الكهربائية  ،لكونه
الوقود التشغييل البديل للغاز الجاف.

امانة بغداد تعلن حصيلة زوارها للحدائق ومتنزهات
العاصمة خالل العيد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت أمانة بغداد ،عدد العوائل التي استقبلتها
حدائقها ومتنزهاته�ا خالل العيد ،مؤكدة أنه
ت�م تهيئة اكثر من  100حديق�ة ومتنزه لهذا
الغرض.وذكر بيان لالمانة ورد ل�»املس�تقبل
العراقي» ،أن «الحدائق واملتنزهات اس�تقبلت

االف العوائ�ل خ�الل ايّ�ام العي�د ،حيث تمت
تهيئة اكثر م�ن  100حديقة ومتنزه انترت
يف عم�وم مدينة بغداد».وأش�ار البي�ان إىل أن
«ذلك عدا املتنزهات الكبرية كمتنزه الزوراء و
 14تم�وز والصقالوية وأبو نؤاس والعطيفية
ً
متنفس�ا
وغريها من املتنزهات التي أصبحت
للعوائ�ل خالل األعي�اد واملناس�بات عىل وجه

الخصوص».وتاب�ع البي�ان أن�ه «خ�الل ايّام
العيد تضمن�ت ايضا االس�تمرار باعمال رفع
النفاي�ات وكنس وغس�ل الش�وارع باإلضافة
إىل ن�ر االمانة ملتابعيها لدعم الجهد الخدمي
يف مختل�ف القواط�ع البلدية لت�اليف التقصري
او التلك�ؤات ،مش�ريا ً اىل أن «الدخ�ول اىل كل
متنزهات االمانة كان مجانياً .
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اعالنات

العدد ( )1963االحد  18آب 2019
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcements for Tender No: 028-PC-19 2nd Announcement
Provision of Separators for PTF
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under
the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan,
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite
you to tender Provision of Separators for PTF.
Tender Title: Provision of Separators for PTF
Tender No.: 028-PC-19 2nd Announcement
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for second time. All
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase
Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to provide Separators and related
service for PTF.
Part Two:
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB
documents before 4:00 PM of 29th August 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Part Three:
1.
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which
sealed separately before 4:00 PM of 29th August 2019 based on the ITB documents.
2.
The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company
Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be
read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that
can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3.
The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4.
In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the
project, please inform the C&P Dept. before the date of 27th August 2019 by Email to
tanli@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding
date.
The winner companies of the tender should pay the announcement fee.

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
Announcements for Tender No: 056-SC-19
Provision of Shale Collapse Mechanism Study and Drilling Fluid Pilot Tests
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under
the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan,
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Shale Collapse Mechanism Study and Drilling Fluid Pilot Tests
Tender No.: 056-SC-19
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for FIRST time. All
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase
Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to provide Shale Collapse
Mechanism Study and Drilling Fluid Pilot Tests for Khasib horizontal well.
Part Two:
Deadline for purchase the ITB:
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB
documents before 4:00 PM on/before 4th September 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Deadline for Submit the Proposal:
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed
separately before 4:00 PM on/before 4th September 2019 based on the ITB documents.
Part Three:
1.The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited,
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be
read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can
be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
1.
The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
2.
In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project,
please inform the C&P Dept. before the date of 2th September 2019 by Email to
yangguang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before the
bidding date.
The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
مكتب البحث االجتماعي يف
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد /806 :بحث2019/
التاريخ 2019/8/6
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( مفلح خريجة خابط)
اقام�ت املدعي�ة وضح�ه بل�ط عب�د الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله والتي تطل�ب فيها
الحك�م لها بالتفري�ق لهجر ف�راش الزوجية
ول�دى تبليغ�ك بموج�ب كتاب مرك�ز رشطة
الحس�ن بالعدد  8724يف  2019/7/22تبن
انك مرتحل اىل جه�ه مجهولة ولرشح مختار
محل�ة حي الخلي�ج العربي الذي اي�د ارتحال
املدع�ى علي�ه لجه�ة مجهولة وعلي�ه قررت
املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن للحضور
امام هذه املحكمة يف يوم  2019/9/5الساعة
العارشة صباحا ويف حال عدم حضورك سوف
تجري الدعوى بحقك غيابيا
القايض
فالح حسن حصن

Announcements for Tender No: 055-SC-19
Provision of 2 sets of Degassing Station (DS) on rental basis
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under
the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan,
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of 2 sets of Degassing Station (DS) on rental basis
Tender No.: 055-SC-19
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for FIRST time. All
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase
Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified EPCC contractor to provide 2 sets of
Degassing Station (DS) on rental basis. The capacity of each DS is 5000 BOPD. Contractor shall
provide construction, operation and maintenance service on rental basis for 1 year plus 1 option year.
Part Two:
Deadline for purchase the ITB:
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB
documents before 4:00 PM on/before 29th August 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.
Deadline for Submit the Proposal:
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed
separately before 4:00 PM on/before 29th August 2019 based on the ITB documents.
Part Three:
1.The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited,
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be
read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can
be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
1.
The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
2.
In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project,
please inform the C&P Dept. before the date of 27th August 2019 by Email to
yangguang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before the
bidding date.
The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة 2016/1832 :
التاريخ 2017/5/23 :
اىل  /املنفذ عليه  /فوزي يوسف حميد
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خ�الل كتاب
املجلس البلدي ملنطقة (مناوي باشا) بالعدد
 290يف  2017/3/16ان�ك مجه�ول مح�ل
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا
للمادة (  )27م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ البرصة
خالل خمس�ة عرش يوما تبدء من اليوم التايل
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية
باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق القانون علما
ان�ك مدي�ن بمبل�غ ( )578,607,650دين�ار
لصال�ح الدائ�م كام�ل وحليمه وفائ�زة ابناء
علوان حسن وجماعتهم
املنفذ العدل
فردوس حسن الشاوي
اوصاف املحرر :
ق�رار حكم الص�ادر م�ن محكمة اس�تئناف
الب�رصة االتحادي�ة بصفتها االصلي�ة بالعدد
(/209س )2010/يف  2016/7/24م

www.almustakbalpaper.net

العدد :خ21664/1/126/6
التاريخ 2019/8/8 :

نرش اعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :
PRICE

DESCRIPTION

REQ NO

200.000
IQD

Complete on -Line Oxygen Analyzer for Flue Gases
المبلغ التخميني للمناقصة ( $ )1,156,000فقط مليون ومائة وستة
وخمسون الف دوالر امريكي

E 5302019/
للمرة االولى

ITEM
ـ1

فع�ى الراغبن باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة  /محافظة البرصة للحصول عى
رشوط املناقصة وحس�ب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد علما بان تاريخ الغلق الس�اعة الثانية عرش ظهر يوم  9املوافق
ايلول  2019/ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر
يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 � 1تقديم كافة مستمسكات الرشكة (شهادة تأسيس  /عقد تأسيس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأسييس واالعمال
املماثلة والكفاءة املالية للرشكة ) مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي من املستمس�كات
املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
 � 2يجب عى الرشكات االجنبية ان تحصل عى اجازة تسجيل يف وزارة التجارة العراقية للمشاركة يف الطلبيات الخارجية
 � 3ش�مول العم�ال العراقي�ن العاملن ل�دى الرشكات االمني�ة املتعاقدة مع ال�رشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان
االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق
 � 4تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرة ال تقل ع�ن ( )120يوما من تاريخ الغلق عى ان يكون مبل�غ العطاء التجاري املقدم
بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 � 5تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية ()MSDS
مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة للطلبيات الكيمياوية املعلنة
 � 6تقديم تأمينات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ) والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م
( )28يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقي معتمد لدى البنك
املناقصة عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن
املركزي العراقي وبمبلغ قدره ( $ )23,200ثالثة وعرشين الف ومائتان دوالر امريكي فقط
 �7مبلغ التخمن للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله
 � 8لالطالع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة www.SRC.GOV.IQ
 � 9لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل contracts@src.gov.iq :
 � 10يكون مكان ايداع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياسية لدى لجنة فتح العطاءات الخارجية يف مقر الرشكة
وبظروف مغلقة ومختومة
 � 11متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ � القدرة املالية  :القدرة املالية عى مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات االتية :
 � 1الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتن متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد
 � 2معدل ايراد سنوي يعادل ( )578,000خمسمائة وثمان وسبعون الف دوالر امريكي للسنوات الخمس السابقة
 � 3سيولة نقدية تعادل ( )578,000خمسمائة وثمان وسبعون الف دوالر
ب �الخربة والقدرة الفنية
عى مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته عى تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة كما ييل لديه عقود تجهيز
سابقا
 � 12تدخل الوزارات االتحادية املصنعة كمنافس مع الرشكات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية افضلية بالسعر
ال تزيد عن (  ) %10عن مثيالتها املس�توردة عند تحقق القيمة املظافة البالغة (  )%20للمواد املصنعة مع مراعاة املواصفة
والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة املصنعة
 � 13يجب عى مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ذي ق�ار
االتحادية
محكمة بداءة الفجر
(لجنة تثبيت امللكية)
اعالن
قرار تثبيت امللكية
اس�تنادا اىل محرض تثبي�ت امللكية املؤرخ
يف  2019/8/4املنظم بش�ان تمام العقار
تسلس�ل  1068محل�ة الصكبان  /ناحية
الفج�ر وان نتائ�ج التحقي�ق املبينه فيه
واس�تنادا للصالحي�ة املخول�ة يل بموجب
املادة  48م�ن قانون التس�جيل العقاري
رقم  43لس�نة  1971قررت تثبيت امللكية
اىل (تف�اح بج�اي عبيد) لتوف�ر الرشوط
القانوني�ة يف طلب التس�جيل واعالن هذا
القرارمل�دة ثالث�ن يوم�ا وفق�ا الح�كام
القانون املذكور
القايض
سيف عبد الجبار سلمان
رئيس لجنة تثبيت امللكية

وزارة العدل
مديرية تنفيذ منديل
العدد  / 9 :ت 2019 /
التاريخ 2019 / 8 / 8 :
اعالن
اىل  /املدين فائز محمد اديب
تنفيذا لقرار هذه املديرية املؤرخ يف 5
 2019 / 8 /وملجهولي�ة محل اقامتك
ق�ررت تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن
محليت�ن يوميتن وبناءا عى اش�عار
مختار منطقة بغ�داد الجديدة املؤرخ
يف  2019 / 7 / 30ويف ح�ال ع�دم
حضورك سوف تتخذ اجراءات قانونية
بحقك .
املرفقات :
نس�خة م�ن اش�عار مرك�ز رشط�ة
املنتظر
القايض  /املنفذ العدل
قحطان خلف خالد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف هبهب
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب
العدد  / 349 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 8 / 8 :
م  /اعالن
اىل املدع�ى عليه  /ابراهي�م محمد غريب
حامد  /يسكن بني سعد .
اقام�ت املدعي�ة اس�يا محم�ود صب�اح
الدع�وى الرشعية املرقمة اع�اله لتبليغك
للحضور امام محكمة االحوال الشخصية
يف هبهب بموع�د املرافعة املصادف 9 / 3
 2019 /وملجهولية اقامتك حسب اشعار
مختار قرية الوزيرية املدعو عصام كريم
حمزة قررت تبليغك بصحيفتن محليتن
يوميت�ن بموع�د املرافع�ة اع�اله  ...مع
التقدير
القايض
غازي جليل عبد

تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي
بالع�دد (  ) 1952ي�وم الخمي�س
 2019/7/25ورد اس�م املدع�ي
فريد مدلول س�عدون خطأ واالسم
الصحيح هو عزيز مدلول سعدون
لذا اقتىض التنويه
����������������������������
فقدان
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ة
النعماني�ة املرق�م  1572195يف 3
 2017 / 12 /بمبلغ  96000س�تة
وتسعون الف دينار بأسم  /تكليف
مش�كور فع�ى م�ن يعث�ر علي�ه
تسليمه لجهة االصدار .
����������������������������
اعالن
ق�دم املدع�ي ( ع�ز الدي�ن صادق
مه�دي ) طلب�ا ي�روم في�ه تبدي�ل
اللق�ب م�ن ( الش�مري ) اىل (
الخزعيل ) واس�تنادا الحكام املادة
 22م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية
رقم  3لسنة  2016تقرر نرش طلبه
يف الجري�دة الرس�مية فمن له حق
االع�راض ع�ى طلب�ه يف الجريدة
الرس�مية فم�ن له ح�ق االعراض
عى الطل�ب مراجعة املديرية خالل
 15خمس�ة ع�رش يوم م�ن تاريخ
النرش وبعكسه س�ينظر يف الطلب
وفق القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة
����������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة 2015/247 :
التاريخ 2019/7/23 :
اىل  /املنفذ عليه  /محمد عبد الكريم محمد
العنوان  /الحرية � حي البشائر
لقد تحقق لهذه املديري�ة من خالل كتاب مديرية
رشطة الحرية بالعدد 10024يف  2019/7/4بانك
مرتح�ل اىل محافظة بغ�داد وليس لك عنوان ثابت
حالي�ا انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ
عليه واس�تنادا للم�ادة (  )27من قان�ون التنفيذ
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ
العباس�ية خالل خمسة عرش يوما تبدء من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
ق�رار محكمة االح�وال الش�خصية يف العباس�ية
بالع�دد /455ش 275/يف  2015/6/30الق�ايض
تصدي�ق الط�الق الخارج�ي ال�ذي اوقع�ه املدعي
محمد عبد الكريم محمد عى زوجته املدعى عليها
زينب حسن علوان بتاريخ  2015/5/27واعتباره
طالق�ا رجعيا واقعا للمرة االوىل غيابيا عى املدعي
مراجع�ة املدعى عليها خ�الل مدة الع�ده وتنبيه
املدعى عليها بالزام الع�ده الرشعية البالغة ثالثة
قروع اعتب�ارا من تاريخ الطالق يف 2015/5/27
بحيث ال يعد لها االق�ران برجل اخر قبل انقضاء
عدته�ا واكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعي�ة
وال�زام املدعي محم�د عبد الكريم محم�د بتأديته
للمدعية زينب حسن علوان مبلغا قدره اربعمائة
وخمس�ون الف دينار كتعويض عن االرضار التي
اصابته�ا من جراء الطالق التعس�في الذي واقعة
املدعي بتاريخ  2015/5/27وصدر القرار استنادا
اىل اح�كام امل�واد  38 ، 39 ، 48من قانون االحوال
الشخصية  22 ،68 ،40من قانون االثبات

����������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة الحي
العدد /370 :ب2018/
التاريخ 2019/8/7
اعالن
تبيع محكمة بداءة الحي باملزاد العلني
العق�ار املرق�م  309الع�رب املذك�ور
اوصاف�ة ادن�اه خ�الل م�ده خمس�ة
ع�رش يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم التايل
لن�رش االع�الن فعى الراغب�ن بالرشاء
مراجع�ة املحكم�ة لالش�راك باملزايدة
مستصحبن معهم التامينات القانونية
البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة املذك�ورة
للعقار بمبلغ (خمس�ون مليون دينار
عراق�ي) وس�وف تج�ري املزاي�دة يف
الس�اعة الثانية عرش ظه�را من اليوم
االخري للمدة املذك�ورة يف مقر املحكمة
ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض
عبد كاظم كريم
اوصاف العقار /
دار س�كن متكون�ة م�ن غرفت�ي نوم
ومطب�خ وصحيات ومبلط باالس�منت
ومسقف بالسيلمان ومبني بالطابوق
ويق�ع ع�ى ش�ارع فرع�ي يف مرك�ز
املدينة ومجهز باملاء والكهرباء ودرجة
عمرانه دون الوسط

����������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2019/2157 /
التاريخ 2019/8/8
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت الس�يارة املرقمة
 33979أ واس�ط خصويص يف الكوت العائد
للمدي�ن انمار عيدان حس�ن املحجوز لقاء
طلب الدائن اس�اور ش�اكر محم�ود البالغ
اربعون مليون دينار فع�ى الراغب بالرشاء
مراجعة هذه املديرية خالل مدة عرشة ايام
تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املئة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات :
� 1موقعه ورقمه  :السيارة املرقمة 33979
أ واسط خصويص
 � 2جنس�ه ونوعه  :لونها اسود غري محدود
مودي�ل  2014وهي بحالة جيدة وتوجد بها
ارضار خارجي�ة س�طحية يف الباب الخلفي
وجزء بس�يط من الجامل�غ الخلفي عكس
جه�ة الس�ائق وه�ي صالحة للعم�ل وقت
اجراء الكشف
� 3حدوده واوصافه
 � 4مشتمالته :
 � 5مساحته :
 � 6درجة العمران
� 7الش�اغل  :الس�يارة مودع�ة حالي�ا يف
معرض املدينة املنورة كوت � بدرة
 � 8القيم�ة املقدرة  :خمس�ة ع�رش مليون
دينار عن قيمة السيارة اعاله

5

رأي

العدد ( )1963االحد  18آب 2019

املرأة وهنضة املجتمع

د.عبد الواحد مشعل
ال يمك�ن ألي مجتم�ع أن ينه�ض م�ن دون
أن يك�ون هن�اك تع�دد يف األدوار والوظائف
للرجل واملرأة ،إذ رس�م التكوين البايولوجي
فروقا طبيعية مقننة بني الرجل واملرأة ،تقر
به�ا كل القوانني والس�نن اإلنس�انية ،وعىل
اختاف مس�توياتها الحضاري�ة ،فلكل نوع
أو جنس برشي أدوار فيزيقية محددة تسهم
كل منهم�ا يف تطوي�ر الحي�اة االجتماعي�ة
واس�تمرارها ،وه�ذا التقس�يم املع�رتف به
عامليا بني عىل أس�اس قدرات كا الجنس�ني
يف الحياة وتطورها ،وقد أسهم هذا التعدد يف
تطور ونهضة املجتمع اإلنساني ،وساعد عىل
اس�تمراره وتطوره ،فمن دون هذه األدوار
والوظائ�ف ال يمك�ن للمجتم�ع أن يتط�ور
ويتدرج يف تطوره ،فالف�روق الطبيعية هي
مسألة فيزيقية لها وجهها الحضاري والثقايف
يف تأكي�د الوظائ�ف الرضوري�ة لإلنس�ان،

وه�ذا بكل إبعاده ل�م يخالف أو يتقاطع مع
طبيعة التكوين الحضاري لتطور اإلنس�ان ،
إذ أكدت النظريات االنثروبولوجية والس�يما
التطورية والوظيفية ،عىل أن تطور املجتمع
اإلنس�اني قد مر بمراحل تطوري�ة ارتقائية
وأخ�رى ترتبط بطبيع�ة البن�اء االجتماعي
وخصوصيات�ه الثقافية وجميعه�ا تؤكد أن
للمرأة دورا مش�هودا يف كل مرحلة حضارية
قطعه�ا اإلنس�ان يف تاريخ�ه الطويل بغض
النظر عن اختاف القيم املقيدة لدورها.
أما الفروق الثقافية واالجتماعية بني الذكور
واإلن�اث فهي التي دار عليه�ا الخاف ،وكثر
الحديث عن الحق�وق االجتماعية والثقافية
للم�رأة يف مختل�ف املجتمع�ات اإلنس�انية،
وإزاء ذل�ك حس�مت التج�ارب الحضاري�ة
يف الع�ر الحدي�ث الج�دل ح�ول رضورة
مش�اركة امل�رأة يف نهض�ة املجتم�ع وعدته
رشط�ا أساس�يا لتق�دم املجتم�ع وتنميته ،
وحتى ذوات املرجعيات القبلية والعش�ائرية

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

والس�يما يف املجتمع�ات املحافظ�ة يف املدن
قد تغ�ريت كثريا قناعاتهم تج�اه منع املرأة
م�ن العمل وقد اقروا به�ذا الدور تحت وطأة
الظ�روف االقتصادية الصعب�ة التي يمر بها
الف�رد واملجتم�ع يف املرحل�ة الحالي�ة األمر
الذي اس�تدعى حضورا للمرأة كي تس�هم يف
املس�اعدة يف دخل األرسة،أم�ا يف املجتمعات
الريفية التي تعارض خروج املرأة اىل العمل يف
الحياة العامة نجدها قد استفادت من جهود
املرأة يف مجال الزراعة وتربية الحيوان وإدارة
املن�زل وتربي�ة األبناء وتحملها مس�ؤوليات
كبرية قد تفوق مس�ؤولية الرجل يف كل ذلك ،
كان تغيري قناعات بعض الريفيني يف مسألة
عم�ل امل�رأة يف املج�االت الحياتي�ة املختلفة
الس�يما بعد أن تلق�ت تعليما جي�دا  ،فضا
ع�ن تزايد الضغوط�ات االقتصادي�ة عليها
وعىل أرسها .إن املرأة العراقية تعيش أزمات
معق�دة وتواجه تحدي�ات كب�رية يف املرحلة
الحالية م�ع رسعة التغ�ريات التي تمر عىل

اعالن

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

رقم الملك
1184/2ط.غ
1328/2ط.غ
1332/2ط.غ
848/2ط.غ
1125/2ط.غ
1488/2ط.غ
1490/2ط.غ
1492/2ط.غ
1500/2ط.غ
1504/2ط.غ
1506/2ط.غ
1508/2ط.غ
1334/1ط.غ
39
52
55
113
753/2
1017/2
830/2
831/2
1015/2
1011/2
1521/2
113/2
95

مساحته م2
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
16
18,5
12
5600
438
300
308
300
300
300
350
300
6

مدة االيجار
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان

الموقع
قرب كراج البلدية
السوق العصري
السوق العصري
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
السوق العصري
واجهة اكلراج
واجهة الكراج
شواطىء دجلة
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
مدخل الزبيدية من ناحية الشحيمية
قرب محطة الكهرباء

(( اعالن مزايدة علنية ))

تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة  /قس�م القانونية عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري بناية
العقارات العائدة لجامعتنا واملدرجه ادناه فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة املذكورة
مراجعة ديوان الجامعة  /الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة /
نجف لاطاع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخال مدة ثاثون يوما ابتداء
من اليوم التايل لنرش االعان اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم
االخري للمدة اعاه بديوان الجامعة مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة %50
م�ن القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة  /صندوق التعليم
الع�ايل وكتاب براءة ذمة من دوائر الرضيبة املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول
باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة
الس�كن وهوية االح�وال املدنية او البطاق�ة الوطنية املوحدة ع�ىل ان يتم جلب كتاب
مكتب التس�جيل الجنائي للمتقدم للمزايدة وبحسب محافظته عىل ان يقوم املستاجر
بايداع تأمينات مقدارها  %10من قيمة عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها بعد انتهاء
م�دة العقد يف حالة ع�دم ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالف�ة رشوط العقد او ارضاره
باملأج�ور وال يجوز اش�رتاك املوظفني الذي�ن ذكرتهم احكام امل�ادة ( )4من قانون بيع
وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه اجور الخدمة
وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاه
اوال  /مكتب استنساخ رقم ( )2كلية االدارة واالقتصاد
 � 1القيمة التقديرية السنوية ( )7500000سبعة مايني وخمسمائة الف دينار
ثانيا  /مكتب استنساخ  /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
 � 1القيمة التقديرية السنوية (  )4500000اربعة مايني وخمسمائة الف دينار
فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة التخطي�ط
– الدائ�رة القانوني�ة  /هوي�ة تس�جيل خاص�ة
بال�رشكات املقاول�ة اس�م الرشكة  :ع�ر االثار
الهندسية للمقاوالت املحدودة اسم املدير املفوض
 :ام�ني يون�س ام�ني االختص�اص  :االنش�ائي
والكهربائي الدرجة الخامسة أ الخامسة ك – رقم
الهوية  - 6557فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار .
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فقدان
فق�د ج�واز س�فر ايران�ي ص�ادر م�ن محافظة
االه�واز رقمه (  ) 1752409913باس�م  /زهراء
نارصي رشيف – فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة
االصدار.

املجتمع ،الس�يما بعد سلس�لة م�ن الحروب
واالزمات املتاحقة ،ما افرغ طموح املرأة من
محتواه ،الس�يما مع تزايد متطلبات الحياة
املعيش�ية والرتاج�ع الحض�اري يف املجاالت
املختلفة ،وما نتج عن�ه من تهميش وإفقار
املرأة والذي انعكس سلبا عىل دورها الثقايف
والتنم�وي ،إن ال�ذي زاد م�ن تدهور أوضاع
امل�رأة االجتماعية والسياس�ية واالقتصادية
ضع�ف أداء الربام�ج التنموي�ة يف املرحل�ة
الحالي�ة  ،األمر الذي خلق فج�وة كبرية بني
طموحها والواقع الصعب الذي تعيشه ،وعىل
الرغم من الجه�ود الكثرية ملنظمات املجتمع
املدني الخاصة باملرأة ،إال أن جهودها تلك لم
تكن باملس�توى املطلوب بسبب غياب الوعي
الكامل بمهماته�ا الرتبوية والتنموية  ،ومن
جه�ة أخرى ذهاب الكث�ري منهن اىل تحقيق
مكاسب مالية .إن تفعيل دور املرأة يف نهضة
املجتمع تقع عىل عاتق الدولة بعدها صاحبة
الش�أن العام مع غياب شبه تام للمؤسسات

فقدان
فقدت هوية املدير املفوض لرشكة البيت
الجميل الصادرة من غرفة تجارة البرة
باسم  /مرتىض مراد كاظم – فمن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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فقدان
فق�د وص�ل امان�ات ص�ادر م�ن بلدية
الب�رة رقم�ه (  ) 645199مبلغ�ه (
 ) 675000بتاري�خ 2016 / 2 / 11
باس�م  /طه ياس�ني بناي – فمن يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار .

االقتصادية للقطاع الخاص وضعف النوادي
والنشاطات األهلية  ،لذا فان التأكيد عىل دور
املرأة يف نهضة املجتمع مرتبط بشكل مفصيل
بالتنمي�ة البرشي�ة الت�ي س�تقودها الدولة
واملس�ؤولة عن تأهي�ل اإلنس�ان حتى يأخذ
دوره يف نهض�ة مجتمعه ،وه�و واجب يقع
عىل الس�لطة الترشيعية والتنفيذية بالدرجة
األوىل يف توجيه ال�وزارات املعنية والجامعات
ومراك�ز األبح�اث للقي�ام بدوره�ا يف تهيئة
املس�تلزمات التخطيطي�ة وتهيئ�ة املجتمع
ملرحل�ة نهضوي�ة تتطلبها املرحل�ة الحالية
تنقذ اإلنس�ان من واقعه الصع�ب وتخلصه
من الحرية والضي�اع التي يعيش فيها ،وهذا
ال يمكن أن يتحقق إال بوجود إرادة سياس�ية
صلب�ة تق�ود العملي�ة بكامله�ا ،وبتصميم
عال عىل س�ن القوانني املرشعة وتفعيلها يف
مجال االستثمار وتشجيع أصحاب الرأسمال
العراقي باملس�اهمة فيه�ا  ،عىل أال تقتر
هذه املساهمة يف املجال الصناعي والزراعي

واملعم�اري والبن�ى التحتي�ة فحس�ب  ،إنما
يج�ب أن ينم�ي الرأس�مال الب�رشي ووضع
قواعد محكمة للتعليم يف مراحله كافة.
إن دور امل�رأة العراقي�ة يف نهض�ة مجتمعها
ينتظر م�ن الحكوم�ة وبرنامجها الحكومي
التفك�ري جدي�ا يف االنتق�ال م�ن مرحل�ة
االس�ترياد واالعتم�اد عىل الخ�ارج يف توفري
السلع املختلفة اىل مرحلة إنتاجه وفق جدول
زمن�ي محدد ومعل�وم مع وضع تس�هيات
وضمان�ات للمس�تثمرين يف املج�االت كافة،
بحي�ث تأخ�ذ عملي�ة االنتق�ال اىل مرحل�ة
اإلنتاج ش�كا تكامليا يف إقامة املش�اريع يف
املج�االت املختلفة ،وإعط�اء أولوية قصوى
ملصلح�ة البل�د يف تخليصه من آفة الفس�اد،
وتنمية الوع�ي الوطني امللتزم بالحفاظ عىل
ث�روة البلد خدمة لإلنس�ان العراقي ،وعندئذ
س�تكون عوامل النهضة قد توفرت وتصبح
مش�اركة امل�رأة يف نهضة املجتم�ع رضورة
حتمية اىل جانب الرجل.

تنويه

العدد 2068
التاريخ 2019/7/23

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تاجري االماك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائة اىل مديرية بلدية الزبيدية وفق قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  2013فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الزبيدية خال فرتة ( )30ثاثون
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية لاطاع عىل االماك املراد تأجريها مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ( )%30من
القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان يف مقر مديرية البلدية اعاه يف تمام الس�اعة (العارشة
صباح�ا ) ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اجور الن�رش واالعان وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة
واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
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تق�رر تغيري عنوان رق�م املناقصة
(بمرحلتني)لنقلاملنتجاتالنفطية
لصالح وزارتي النف�ط والكهرباء
ليحل محله العنوان االتي :
اع�ان مناقص�ة بمرحلت�ني رقم
( )2019/3لنقل املنتجات النفطية
لصالح وزارتي النفط والكهرباء
مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

العدد 2134
التاريخ 2019/8/1

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط للمرة الثانية عن
تاج�ري االماك املدرج�ة اوصافها يف ادناه والعائ�ة اىل مديرية بلدية
الزبيدية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة 2013
فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجع�ة مديرية بلدية
الزبيدي�ة خال فرتة ( )15خمس�ة ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل
لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
البالغة ( )%30من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري
املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االعان يف مقر مديرية البلدية اعاه
يف تمام الس�اعة (العارشة صباحا ) ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اجور النرش واالعان وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب
هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات
والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
املهندس االقدم
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

ت

نوع الملك

رقم الملك

المساحة
م2

مدة
االيجار

الموقع

1

حانوت

59

12

سنة
واحدة

قرب كراج البلدية

2

حانوت

57

12

سنة
واحدة

السوق العصري

3

حانوت

78

16

سنة
واحدة

السوق العصري

4

حانوت

79

16

سنة
واحدة

السوق العصري

5

قطعة ارض

1326/2

300

سنة
واحدة

مدخل الزبيدية من
جهة الشحيمية

6

دارسكن

151/1ط.غ

306

سنة
واحدة

شارع حسينية الزبيدية
/السوق العصري

7

دارسكن

105/2ط.غ

510

سنة
واحدة

السوق العصري

8

دارسكن

21/2ط.غ

257,97

سنة
واحدة

داخل مركز صحي
الزبيدية

9

دارسكن

22/1ط.غ

255,84

سنة
واحدة

داخل مركز صحي
الزبيدية

10

دارسكن

8/2ط.غ

880

سنة
واحدة

خلف دائرة كهرباء
الزبيدية

فقدان
فقدت هوية وزارية ص�ادرة من وزارة الكهرباء
– مديري�ة كهرب�اء النجيبية باس�م  /عيل زكي
س�وادي – فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار .
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فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الص�ادرة م�ن وزارة
الكهرب�اء – املديري�ة العام�ة النت�اج الطاق�ة
الكهربائية يف البرة – محطة كهرباء النجيبية
باس�م  /هش�ام عبد العباس عبد الزهرة – فمن
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الص�ادرة م�ن وزارة
التجارة – الرشكة العام�ة لتجارة املواد الغذائية
باس�م  /هناء قاس�م عب�د الكري�م – فمن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان
فقدت هوية الطالب الص�ادرة من املعهد التقني
يف الب�رة – قس�م التمري�ض باس�م  /احم�د
يوس�ف فيصل – فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار .
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اعان
بن�اء عىل طلب املدعي ( مصطفى حس�ني عزي�ز ) والذي
يطل�ب م�ن خاله تبدي�ل ( لقب�ه ) من ( املوس�وي ) اىل (
اليارسي ) واس�تنادا الحكام امل�ادة  22من قانون البطاقة
الوطنية رقم (  ) 3لسنة  2016تقرر نرش طلبه يف الجريدة
الرس�مية فم�ن ل�ه ح�ق االعرتاض ع�ىل الطل�ب مراجعة
املديري�ة خال (  ) 15خمس�ة عرش يوم م�ن تاريخ النرش
وعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة
������������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2019/456 :
مقتبس حكم غيابي
 � 1اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
 � 2اس�م املتهم الغائ�ب  :الرشطي صفاء فرج ش�اطي جمكيل الدراجي
(مطرود من الخدمة)
 � 3رقم الدعوى 2019/456 :
 � 4تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/7/6 :
 � 5تاريخ الحكم 2019/6/19 :
 � 6املادة القانوية ( )5من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 � 7املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
 � 8خاصة الحكم  :عدم شمول املتهم اعاه بقانون العفوالعام رقم 27
لسنة  2016كونه ما زال ماكثا يف الغياب ولصدور امر طرده من الخدمة
بتاريخ  2018/7/24بعد نفاذ قانون العفو اعاه
 � 9الحبس البس�يط ملدة (س�تة اش�هر ) وفق احكام امل�ادة ( )5من ق
ع د رق�م  14لس�نة  2008كونه القان�ون االصلح للمته�م عما باحكام
امل�ادة  2/2م�ن ق ع رقم  111لس�نة  1969املعدل وبدالل�ة املواد /61
اوال و /69اوال م�ن ق أ د رق�م  17لس�نة  2008وذل�ك لغياب�ه عن تاريخ
 2015/7/6ولغاية طرده من الخدمة باريخ  2018/7/24بموجب االمر
االداري الص�ادر من مديرية ادارة املوارد البرشي�ة التقاعد املرقم 64764
يف 2018/7/24
 � 10اخراجه من الخدمة استنادا الحكام املادة /42ثانيا من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008عما باحكام املادة  2/2من ق ع رقم  111لسنة 1969
املعدل كونه القانون االصلح للمتهم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
بداللة املادة /89اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 11اعطاء املوظفني العمومي�ني صاحية القاء القبض عليه اينما وجد
لتنفيذالحك�م الصادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه
استنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 12حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الح�كام املادة /69
رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 13تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب (حس�ني عبد االمري جابر)
البالغ�ة ( )25,000خمس�ة وعرشي�ن ال�ف دينار عراقي ت�رف له من
خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة  / 60سادسا من
ق أ د رقم  17لسنة  2008قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة
/71اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/6/19
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف
البرة االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف
البرة
رق�م الدع�وى  / 2455 :ش /
2019
اعان
اىل  /املدع�ى علي�ه ( احم�د
اسماعيل عبد عيل )
اقامت املدعية ( سميحة لطيف
عبد الحسن ) الدعوى الرشعية
املرقمة اعاه ضدك تطلب فيها
تصديق الطاق وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب م�اورد برشح
القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس
البلدي ملنطقة ياس�ني خريبط
– حي الغدير – لذا تقرر تبليغك
اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني
يوميت�ني للحضور ام�ام هذه
املحكم�ة صب�اح ي�وم 9 / 8
 2019 /للمرافع�ة وبعكس�ه
س�وف تجري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
وسام عبد الحسن عيل
�������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد
 /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /3508ب 2018/
اىل املدع�ى عليه�م  /هاله عاء
نجيب  /ن�ور قيص عبدالغفور
 /عم�ر ق�يص عبدالغف�ور /
مصطفى قيص عبدالغفور
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تع�ني
ي�وم  2019/8/28موع�دا
الج�راء وضع اليد ع�ىل العقار
املرق�م  568/9مقاطع�ة 20
ال�داودي تنفي�ذا لق�رار الحكم
املرق�م /3508ب 2018/يف
 2018/12/31بازال�ة ش�يوع
العق�ار املرق�م اع�اه وبن�اءا
ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن قبل
طالب�ة التنفي�ذ املدعية ( هدى
عبدالغف�ور عم�ر) بالس�ري
باالج�راءات التنفيذي�ة بوضع
اليد عىل العق�ار لتقدير قيمته
تمهي�دا لبيعهوملجهولية محل
إقامتكم اس�تنادا لرشح املبلغ
القضائ�ي وتايي�د املجل�س
املحليتقرر تبليغكم بصحيفتني
محليت�ني يوميت�ني بالحضور
يف موقع العق�ار لغرض اجراء
الكشف لوضع اليد عىل العقار
عند اجراءه وفقا للقانون
القايض االول
استربق حمادي عزاوي
�������������������������
اعان
اىل الرشي�ك ( حي�در كاظ�م
جاب�ر ) اقت�ىض حض�ورك اىل
صن�دوق االس�كان العراق�ي
ف�رع محافظه النجف ش�ارع
الغدي�ر وذل�ك لتثبي�ت اقرارك
باملوافق�ه ع�ىل قي�ام رشيكك
الس�يد ( انمار ص�اح مهدي )
بالبناء عىل حصته املش�اعه يف
القطعه املرقم�ه  3/ 34975م
 4جزيره النج�ف حي العداله
لغرض تسليفه قرض االسكان
وخال م�ده اقصاها خمس�ه
عرش يوما داخل العراق وشهر
خ�ارج العراق م�ن تاريخ نرش
االعان وبعكسه سوف يسقط
حقك يف االعرتاض مستقبا.
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سودوكو

طبق اليوم

هل تعلم

؟؟

جد الفرق بين الصورتين

هل تعل�م أن يف مباري�ات الجودو يك�ون زمن مباراة
ال�دور التمهيدي  6دقائق والنص�ف النهائي  8دقائق
والنهائي  10دقائق
هل تعل�م أن عدد العبي كرة الي�د  7العبني وقد لعبت
ألول مرة يف أملانيا عام 1895م
ه�ل تعل�م أن لعبة البيس�بول ب�دأت يف ا ٍنجل�رتا عام
1700م
ه�ل تعلم أن س�المة الحك�م ومراقب�ي الخطوط من
مسؤولية النادي الذي تقام فيه املباراة عىل أرضه قبل
ويف أثناء وبعد املباراة
هل تعل�م أن أطول مباراة يف كرة القدم جرت يف كأس
الحرية بأمريكا الالتينية بني فريق سانتوس الربازيي
و فريق رول األرجواني حيث اس�تغرقت املباراة ثالث
ساعات ونصف وانتهت بالتعادل  3 \ 3عام  1962م
املل�ح الزائد يف الطع�ام يؤدي إىل اإلصابة بهشاش�ة
العظام.
عدد صمامات القلب هم أربع صمامات .عدد مرات
التنفس  18مرة يف الدقيقة الواحدة.
حاسة السمع هي آخر حاسة يفقدها اإلنسان قبل
الوفاة.
لو حدثت أي اضطراب�ات يف الغدة الدرقية ،فإن ذلك
يؤثر عىل النوم والنمو ،ويؤدي إىل التعرق الزائد.

أرز بالبسلة

املقادير:
 x 2معلقة كبرية زيت زيتون
 x 1معلقة كبرية عصري ليمون
 x 1كوب أرز عادى
 x 1كوب بسلة (مثلجة)
 x 1معلقة كبرية بقدونس طازج (مفروم)
الخطوات:
ىف حلة بها كمية مناس�بة من امل�اء املغىل ومعلقة عصري الليمون
ومع رشة من الفلفل وامللح نسلق األرز.
ث�م ىف حل�ة أخرى به�ا كمية م�ن املاء اململح نس�لق البس�لة ثم
تصفى.
ىف طاسة عىل النار نضع البصل والزيت ونقلب حتى يذبل.
ثم نضيف البسلة ونقلب.
ثم نضيف األرز املسلو ونقلب ملدة دقيقة ثم يرفع من عىل النار.
يغ�رف ىف طب�ق التقدي�م ويزي�ن بالبقدون�س ث�م يق�دم بالهنا
والشفا.

المتاهات

www.almustakbalpaper.net

ساعة «آبل» تنقذ شاب ًا من موت مفاجئ
أنقذت س�اعة «آب�ل» حياة ش�اب بعد أن
نبهت�ه إىل حالة قلبية مميت�ة لم يكن عىل
عل�م بها منذ والدته ،وفقا ملا جاء يف موقع
«دي�ي ميل» الربيطاني.وس�جلت رضبات
قلب�ه  130نقط�ة يف الدقيق�ة بينم�ا كان
الشاب يس�رتيح ،األمر الذي أثار قلقه ،إال
انه توق�ع أن يكون األمر عىل صلة بتناوله
الكافيني ،وخالل عملي�ة حنجرة ال عالقة
له�ا باألمر ،جاء الش�اب عىل ذك�ر حالته
الت�ي الحظه�ا يف م�ؤرش رضب�ات القلب
الذي تس�جله الساعة ،حيث أجرى األطباء
الفحوصات ليتبني إصابته بتسلخ الرشيان
األبه�ر املع�روف بصمام القل�ب املترسب.
وهي حالة قد ت�ؤدي إىل قصور مفاجئ يف

القل�ب إذا لم يتم عالجه ،اضاف األطباء أن
الش�اب كان معرضا للم�وت املفاجئ بأي
لحظة.وخض�ع الش�اب البالغ م�ن العمر

 22عاما لجراحة قل�ب مفتوح ،بعد تنبيه
العاملني الطبيني إىل قراءات معدل رضبات
القلب املثرية للقلق من ساعته آبل.

أطعمة هلا فائدة كبرية لصحة العني
للحف�اظ عليه�ا ومنه�ا :اللوت�ني ،البيت�ا كاروت�ني،
أحم�اض أوميغا  ،3الزنك ،الفت�ة إىل أن أبرز األطعمة
التي تتوافر بها العنارص املفيدة للعني هي كالتايل:
 -1الج�زر ،وهو من األطعم�ة الهامة لصحية العني،
كونه يحتوي عىل نس�ب عالية م�ن فيتامني أ والبيتا
كاروت�ني؛ والتي تس�اعد ع�ىل حماية س�طح العني،
ومن�ع ح�دوث التهاب�ات أو إصاب�ة الع�ني بأمراض
خطرية.
 -2منتجات الحليب واأللبان ،وهي بشكل عام مفيدة
لصح�ة العني نظ�را ً ملحتواه�ا العايل م�ن فيتامني أ،
باإلضافة إىل عنارص غذائية هامة أخرى مثل الزنك.

كش�فت دراس�ات علمية ع�ن  10أطعمة له�ا فوائد
كبرية عىل صحة العينني ،الفتة إىل أن تناولها يس�اعد
الش�خص يف الوقاية من األمراض والحاالت الصحية
التي تصيب العني.
وأوضحت الدراسات ،أن اتباع الشخص لنظام غذائي
مناس�ب يس�اعده يف الوقاي�ة م�ن اإلصاب�ة باملياه
البيضاء أو التنكس البقعي أو جفاف العينني ،وكذلك
تدهور الرؤية الليلية.
وأشارت الدراس�ات وفقا ملوقع «ويبميد» األمريكي؛
املعن�ي بالش�ؤون الصحي�ة والغذائي�ة ،إىل أن العني
تحت�اج إىل مجموعة متنوعة من مضادات األكس�دة

أخطاء جتنبها عندما يقع هاتفك يف املياه

يعاني الكثريون م�ن وقوع هواتفهم
الذكية يف املاء بشكل عام وخالل فصل
الصيف خاصة ،األمر الذي يس�بب لهم
املشاكل والقلق من خسارة أجهزتهم.
ليلج�أ الكث�ريون إىل عدد من األش�ياء
واألمور التي يعتقدون بأنها تساعدهم
ع�ىل تجفي�ف هواتفه�م برسع�ة أو
يقومون من دون إدراك فعل أشياء قد
تؤدي لخسارة هواتفهم اىل األبد.
عرض موق�ع «»gadgetsnowالهندي
أهم  10أش�ياء ينبغ�ي تجنبها يف مثل
هذه الحالة:

-1ع�دم تجفي�ف الهاتف باس�تخدام
مجف�ف الش�عر :حي�ث ي�ؤدي الهواء
الس�اخن إلت�الف املكون�ات الداخلي�ة
للهاتف أو يتسبب بحدوث عطل نتيجة
للحرارة الزائدة.
-2ع�دم وصل الهات�ف املبت�ل بالتيار
الكهربائي لشحن البطارية.
-3ع�دم هز الهاتف بق�وة إلخراج املاء
ألن ذلك قد يتس�بب يف ترسب املياه إىل
الداخل.
-4ع�دم ف�ك الهات�ف أو إخ�راج
البطارية.

 -3الفلف�ل األحم�ر ،وال�ذي يمنح نس�بة عالية من
فيتامني ( ،)Cوهو جيد ألوعية العني الدموية ،ويقلل
من خطر اإلصابة بإعتام عدسة العني.
 -4اللوز واملكرسات وبذور دوار الش�مس ،وهي من
األطعمة الهام�ة لصحة العني نظ�را ً ملحتواها العايل
من فيتامني  Eالذي تحتاجه العني.
 -5الس�مك خاص�ة الس�املون ،وه�و م�ن األغذي�ة
الصحي�ة الغني�ة بأحم�اض أوميغ�ا  ،3والتي تعترب
من ضمن الدهون الصحي�ة الرضورية والهامة جدا ً
لصح�ة الش�بكية ،كما أنه�ا تمنع اإلصاب�ة بجفاف
العني.

كلمات متقاطعة

 -5ال تحاول اس�تخدامه بل قم بطفيه
من خالل زر التشغيل.
 -6ال تح�اول إخراج بطاقة « »simألن
ذلك قد يتس�بب بدخول املياه إىل داخل
الجهاز.
 -7أخ�رب مرك�ز الخدمة ب�ان الهاتف
س�قط يف امل�اء إذا ق�ررت إصالحه ألن
الكذب قد يتسبب يف رضر أكرب للهاتف
خالل عمل املختص.
 -8ال تس�تخدم مروح�ة أو منفاخ�ا
هوائيا إلزالة املاء ،ألن ذلك قد يتس�بب
برتاكم الرطوبة داخل الجهاز.

عادات تؤدي إىل الرسطان
ح�دد خ�رباء جمعية الرسط�ان األمريكية العالق�ة بني بعض
الع�ادات الدارجة وإحصائيات اإلصاب�ة بالرسطان ،مثل عادة
تناول أطباق ومرشوبات حارة يف وجبة الفطور.
حدد الخرباء العادات التالية:
الطعام واملرشوبات الساخنة جدا -يزداد
خطر إصابة األشخاص الذين اعتادوا عىل
تناول الطعام واملرشوبات وهي س�اخنة
جدا ،برسطان املريء والغش�اء املخاطي
لتجويف الفم .لذلك يدعو الخرباء إىل عدم
تناول الشاي والطعام بدرجة حرارة أعىل
من  60درجة مئوية.
القهوة الصباحية -خالل عملية تحميص
حب�وب القه�وة تتكون م�واد مرسطنة،

احلمل
مهني�اً :ال تك�ن جازما ً يف قرارات�كّ ،
ألن بعضها
يورّط�ك يف مش�اكل تع�رف متى تب�دأ لكنك لن
تعرف متى تنتهي.
عاطفي�اً :أفكار جديدة ورائع�ة يقرتحها عليك
الرشيك ه�ذا اليوم ،وتكون له�ا إيجابيات عىل
املدى املنظور.

امليزان
مهني�اً :تخوض هذا اليوم نقاش�ات مهمة جدا ً
من أجل بلورة مرشوع تحلم به منذ مدة وتعلق
عليه آماالً كبرية.
عاطفي�اً :تجتم�ع بالرشي�ك ل�درس بع�ض
التفاصي�ل ،ه�ذا اليوم مالئ�م لالهتمام ببعض
الشؤون العاطفية.

الثور
مهنياً :تتطور األمور املهنية واملادية والعالقات
إيجابيا ً لتصب يف مصلحتك وترفع من معنوياتك
ُ
لتقبل عىل األعمال بحماسة كبرية.
ً
عاطفي�ا :س�عادة كب�رية غري منتظ�رة وبحث
ع�ن آفاق جديدة ،وهذا له انعكاس�ات إيجابية
تساعدك لتطوير العالقة مع الرشيك.

العقرب
مهني�اً :تتض�ح الص�ورة أمامك الي�وم بفضل
الزم�الء الذي�ن يكرتث�ون ألم�رك ويحيط�ون
ومحبتهم وتقديرهم الكبري لك.
عاطفياً :مزاج الرشيك يف أفضل حاالته ،فحاول
أن تطرح معه كل املوضوعات التي تشغل بالك،
فتجد الردود املناسبة.

اجلوزاء
مهني�اً :تخط�و الي�وم خط�وة جدي�دة نح�و
نجاحات مهنية قد تساعدك عىل تطوير قدراتك
املهنية واحتالل منصب جديد يليق بك.
عاطفي�اً :مفاجآت س�عيدة تطل برؤوس�ها يف
غضون أيام وال س�يما أن األجواء صافية بينك
وبني الرشيك.

القوس
مهني�اً :يتح ّدث هذا اليوم ع�ن تراجع مادي أو
رشاكة ش�خصية ،لك�ن بقدرت�ك املعهودة أنت
قادر عىل االنطالق مجدداً.
عاطفي�اً :إحذر الغرية الش�ديدة والتملكية ،وال
تنقل هواجس�ك وش�كوكك اىل الحبيب حتى لو
تفاقم الوضع.

ترتاكم يف الجسم .لذلك تناول كوبني من القهوة أو أكثر يف اليوم
يزي�د احتمال اإلصاب�ة برسطان الرئة بنس�بة  % 41حتى لدى
غ�ري املدخنني .هذا ما توصلت إليه الجمعية األمريكية للبحوث
الرسطانية ،بعد دراستها وتحليلها لحالة  1.2مليون شخص.
تناول اللحم يوميا -إن عادة تناول اللحوم
الحمراء يوميا وباألخص اللحوم املعالجة،
يزيد من خطر الوفاة املبكرة بنسبة % 43
بما فيها بس�بب الرسطان .وتعترب نرتات
الصودي�وم أكثر املواد الضارة املوجودة يف
منتجات اللحوم املصنع�ة ،حيث يربطها
العلم�اء بزي�ادة خط�ر اإلصاب�ة بأربعة
أن�واع من الرسطان الت�ي تصيب الجهاز
الهضمي.

السرطان
صحياً :تتخلص من حالة نفسية قلقة وتعيش
حاالً من الفرح والسعادة ترتك ارتياحا ً لديك.
حظك اليوم برج الرسطان
مهنياً :تتخل�ص من العواق�ب والتحديات غري
املتوقعة ،ويحاول أحد الزمالء اس�تفزاز لدفعك
إىل اتخاذ قرارات عشوائية فتخيّب له مسعاه.

اجلدي
مهنياً :تتخلّص من عمليات التسويف والتأخري
لكنك لن تفقد أعصابك وس�يطرتك عىل األمور،
وتتسلم قيادة الدفة مجدداً.
عاطفياً :إذا حظيت بالدعم املطلوب من الرشيك
تحق�ق انطالقة ثابت�ة وناجحة مع�ه ،وتكون
املرحلة املقبلة مرشقة جداً.

االسد
مهنياً :تنش�ط كث�ريا ً عىل الصعي�د املهني هذا
اليوم عىل مستوى االتصاالت وتبادل املعلومات،
وتقوم بعمل مشرتك ومثمر مع أحد الزمالء.
عاطفياً :يحمل إليك ه�ذا اليوم وضعا ً عاطفيا ً
مرضي�ا ً افتقدت�ه من�ذ م�دة ،وتس�يطر ع�ىل
انفعاالتك وتبدو واثقا ً بنفسك.

الدلو
مهني�اً :تر ّددات األم�ور العالقة ترخي بظاللها
ع�ىل وضع�ك العم�ي ،وهذا ل�ن ي�دوم طويالً،
فاالستقرار يعود تدريجياً.
ّ
ً
عاطفياً :من األفض�ل أن ال تكون متحفظا مع
الرشيك ،فهو قد يحاسبك عىل أبسط األمور.
مهنياً :وجود القمر يف برجك يساعدك ويعطيك

العذراء
مهني�اً :تعيش ه�ذا اليوم حاالً م�ن القلق عىل
املس�تقبل ،لكنها مس�ألة أيام تع�ود بعدها إىل
التفاؤل املعهود والنجاح.
عاطفي�اً :الف�وارق بين�ك وبني الرشي�ك تزداد
اتس�اعاً ،وهذا بات يحت�اج إىل معالجة جذرية
ورسيعة.

احلوت
الدعم ويس�هل ويي�رس األمور تع�رف تجارب
مهني�ة مميزة ناجحة ومربحة ج�داً .عاطفياً:
إرضاء الرشيك أصب�ح رضوريا ً إذا كنت مهتما ً
ب�ه ،وكل ما ع�دا ذلك ُيفهم عىل أن�ك ال تكرتث
ألم�ره .صحي�اً :الوه�ن ال�ذي أصاب�ك يف املدة
األخرية بدأت عوارضه تخف.
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ترسيبات تكشف هوية الفائز بجائزة األفضل يف أوربا

صفاء هادي ينتقل للرشطة العراقي
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

حس�م الع�ب املنتخ�ب العراقي ،صف�اء هادي،
وجهت�ه املقبل�ة باالنضم�ام لصف�وف الرشطة
وتمثيله يف املوسم املقبل.
وقال صف�اء هادي»ل�م أكن أود هج�رة الزوراء
الذي أحب جماهريه بشكل كبري».
وأضاف «كل الود واالحرتام للزوراء كونه النادي
صاح�ب الفض�ل عيل وقادن�ي للنجومي�ة ،لكن
لألس�ف عاملتن�ي اإلدارة بجف�اء بعدم�ا طلبت
منهم االنتظار ملدة  3أيام لحس�م عرض احرتاف
أوروبي».
وتاب�ع صف�اء «إدارة ال�زوراء ل�م تتعامل معي
بمرونة وشفافية يف مسألة احرتايف ومستحقاتي
املتأخرة».
وأوضح أنه قرر االتجاه لفريق الرشطة وهو من
األندية الكبرية يف العراق ،وينتظر املش�اركة عىل

كش�فت ترسيبات جديدة ،هوي�ة الالعب الفائز
بجائ�زة األفضل يف ق�ارة أوروبا ملوس�م -2018
.2019وذك�رت صحيف�ة «توت�و س�بورت» ،أن
بعض الترسيبات كشفت فوز ليونيل مييس نجم
برشلونة ،بجائزة األفضل يف أوروبا لهذا العام.
ً
متفوقا
وأضافت أن مييس حصل عىل ( )252نقطة،
ع�ىل الهولن�دي فريجيل فان ديك مداف�ع ليفربول،
الذي حل ثان ًيا برصيد ( )224نقطة.وجاء الربتغايل
كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ،يف املركز الثالث
برصي�د  181نقط�ة.وكان االتح�اد األوروبي لكرة
القدم ،قد أعلن الخميس امل�ايض ،القائمة النهائية
لجائ�زة أفض�ل الع�ب يف أوروب�ا ملوس�م -2018
.2019وضمت القائمة ،ليونيل مييس (برش�لونة)،
كريس�تيانو رونال�دو (يوفنت�وس) ،وفريجيل فان
ديك (ليفربول).وقاد ليونيل مييس ،ناديه برشلونة

المستقبل العراقي /وكاالت
تلق�ت جماهري ريال مدريد ،صدمة كبرية
تمثل�ت يف تعرض النج�م البلجيكي إيدين
هازارد إلصابة يف عضالت الفخذ.
وسيغيب هازارد عن مواجهة ريال مدريد
االفتتاحي�ة يف الليج�ا ضد س�يلتا فيجو،
حي�ث ت�رتاوح ف�رتة غياب�ه ب�ني  3إىل 4
أسابيع.
وتعقدت مهمة زين الدين زيدان ،يف واليته
الثانية مع الريال ،وانقلب كل يشء ضده،
رغ�م أن الكثريي�ن كان�وا يعتق�دون بأنه
محظ�وظ ،خاص�ة يف املباري�ات الكب�رية
بغي�اب نجوم املنافس�ني بس�بب اإلصابة
أو اإليق�اف ،كما حدث أمام بايرن ميونخ
ويوفنتوس وليفربول.

الصعيدين اآلسيوي والعربي.
ً
رشطا
وأت�م «وضع�ت يف عقدي م�ع الرشط�ة،

لعنة عكسية

المستقبل العراقي /وكاالت

اس�تعاد نادي امليناء ،جه�ود العبه املميز
عمار عبد الحسني ،بعد موسمني قضاها
مع فري�ق الرشط�ة حامل لق�ب الدوري
العراقي.
وقال عب�د الحس�ني»عودتي لفريقي األم
كان ال بد منها ،قرار العودة كان متوق ًعا».
وأضاف «يجب إعادة فريق امليناء لوضعه

وه�و أمر ناتج ع�ن الحمل البدن�ي الزائد
يف التدريبات ،علمً�ا بأن أنطونيو بينتوس
املُع�د البدن�ي لري�ال مدريد ق�د رحل هذا
الصيف ،وتم التعاقد مع جريجون دوبون
والذي كان يعمل تحت قيادة ديش�امب يف
منتخب فرنسا.

موقف صعب

أصبح زيدان يف موقف ال ُيحس�د عليه ،يف
ظل لعنة اإلصابات الت�ي رضبت الفريق،
بجانب النتائج السيئة يف فرتة التحضريات
قبل املوسم.
وكان ريال مدريد الفريق األسوأ بني أندية
الليجا عىل مس�توى نتائ�ج التحضريات،
وهو أمر فجر شكوك الجماهري حول قدرة
الفريق عىل القتال يف املوسم الجديد.

ركزت الصح�ف اإليطالية ،عىل بق�اء إيدين دجيكو
مهاجم روم�ا ،داخل صفوف الجيال�ورويس ،بعدما
جدد عقده رسم ًيا مع النادي حتى .2022
وعنون�ت صحيف�ة «الجازيت�ا ديلل�و س�بورت»:
«البوس�ني دجيك�و يج�دد عق�ده م�ع روم�ا ،إنرت
سيلفا عىل إشبيلية بسعر منخفض.
يذك�ر أن منافس�ات املوس�م الجدي�د من
الدوري اإليطايل ستنطلق األسبوع املقبل،
ويلتق�ي ميالن م�ع أوديني�زي يف الجولة
األوىل.

الطبيع�ي ،س�يكون هدفن�ا مصالح�ة
الجماهري بعد أن مر امليناء بظروف صعبة
خالل املوسم املايض».
وأش�ار إىل أن الفري�ق يج�ب أن يرفع من
س�قف طموحاته من أجل دخ�ول املربع
الذهبي يف الدوري املحيل.
يشار إىل أن امليناء عانى يف املواسم املاضية
وابتعد عن املنافس�ة نتيج�ة التقاطعات
اإلدارية.

عناق توخيل يزين عودة نيامر
للمران اجلامعي
المستقبل العراقي /وكاالت
ع�اد الربازي�يل نيمار دا س�يلفا ،نجم باريس س�ان جريمان ،إىل املش�اركة يف التدريبات
ً
الفرنيس.ووفقا لصحيفة «س�بورت» اإلس�بانية ،ف�إن نيمار كان
الجماعي�ة للفري�ق
يخ�وض تدريبات فردية خالل األيام املاضية ،من أجل التعايف بش�كل كامل من اإلصابة
ً
عناق�ا بني الالعب الربازييل
التي لحقت به مؤخرًا.وش�هدت ع�ودة نيمار إىل التدريبات،
ومدربه األملاني توماس توخيل ،رغم األنباء التي زعمت وجود أزمة بني الثنائي.
ويسيطر الغموض عىل مصري نيمار مع سان جريمان يف الوقت الحايل ،حيث أن الالعب
يري�د الرحي�ل ،ولكن لم ينجح برش�لونة أو ري�ال مدريد يف التوصل التف�اق مع النادي
الفرنيس بشأن إتمام الصفقة.

وغام�ر زيدان بقرار عودت�ه لتويل القيادة
الفني�ة لريال مدريد يف ش�هر مارس/آذار
امل�ايض ،وتع�رض للعديد م�ن االنتقادات
مؤخرًا.
ورف�ض الفرن�يس االلتف�ات لالنتق�ادات
ً
قائ�ال «ال أفك�ر يف صورت�ي
ورصح
الش�خصية واالنتقادات ،أعل�م املخاطرة
الت�ي قم�ت بها بعودت�ي وهذا ج�زء من
حياة املدرب».
وتراجع زيدان عن بع�ض قرارته ،أبرزها
اس�تبعاده للثنائ�ي خامي�س رودريجيز
وجاريث بيل ،وقام باس�تدعائهما لقائمة
مواجهة س�يلتا فيجو ،وقد يعتمد عليهما
يف ظل الغيابات.
وتبدو فرص خاميس يف البقاء أكرب ،حيث
تغ�ري موقف�ه  180درجة ،وأب�دى زيدان

س�عادته ببق�اء النج�م الكولومب�ي مع
املرينجي.

إصرار على النجاح

رغم حالة القلق التي انتابت جماهري ريال
مدريد ،لكن زيدان يؤكد ثقته يف املجموعة
الحالية من الالعبني.
ويف أسوأ اللحظات التي مر بها املرينجي يف
التحضريات ،وهي الخسارة بسباعية ضد
الجار أتلتيكو مدريد ،أكد زيدان أن فريقه
س ُيقدم موسمًا رائ ًعا.
وأرص زي�دان ع�ىل رأي�ه ب�أن نتائ�ج
التحضريات غري مهمة ،وأن الفريق حقق
االس�تفادة املرج�وة من ه�ذه التجارب،
وطال�ب فريق�ه باللعب بش�كل جيد ،ألن
ذلك سيرتتب عليه تحقيق نتائج رائعة.

بقاء دجيكو وذهول إنرت ميالن يف واجهة الصحف اإليطالية
المستقبل العراقي /وكاالت

عامر عبد احلسني يعود للميناء

المستقبل العراقي /وكاالت

لعنة عكسية تصعب مهمة زيدان

«انقل�ب الس�حر ع�ىل الس�احر» عب�ارة
تص�ف تمامً ا موقف زيدان ،بعدما رضبت
اإلصابة أكثر من العب قبل انطالق املوسم
بشكل رسمي.
البداية كانت بتعرض إبراهيم دياز إلصابة
يف الفخذ خالل مُ عس�كر الفري�ق يف كندا،
ت�اله ماركو أسينس�يو بقط�ع يف الرباط
الصليب�ي ،ث�م ب�دأت اإلصاب�ات تالح�ق
الصفقات الجديدة لوكا يوفيتش وفريالند
ميندي ورودريجو.
ول�م ينج م�ن لعن�ة اإلصاب�ات الحارس
تيب�و كورت�وا والقائد س�ريجيو راموس،
لكن الثنائي تعاىف مؤخرًا قبل لقاء س�يلتا
فيجو.
وجاءت أغلب اإلصاب�ات عضلية لالعبني،

ميالن يستهدف العب ريال مدريد
أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل ،أن مي�الن
يس�تهدف التعاقد مع العب ري�ال مدريد
خالل املريكاتو الصيفي الحايل.
ً
ووفقا لصحيفة «الجازيتا ديللو سبورت»
اإليطالي�ة ،ف�إن مي�الن مهت�م للغاي�ة
بالتعاقد مع ماريانو دي�از ،مهاجم ريال
مدريد ،هذا الصيف .وأش�ارت إىل أن باولو
مالدين�ي ،املدير التقني مليالن ،من املتوقع
أن يغادر إىل إسبانيا اليوم ،لبدء املفاوضات
عىل ض�م ماريانو .وأوضحت أن ميالن قد
يحصل ع�ىل أم�وال صفق�ة ماريانو من
خالل ع�رض مهاجم�ه الربتغ�ايل أندريه

يتيح يل املغادرة حال حصويل عىل عرض احرتاف
خارجي».

لتحقيق لقب الليجا ،باإلضافة لفوزه بجائزة هداف
الدوري اإلسباني ،والحذاء الذهبي ألفضل هداف يف

أوروب�ا ،وهداف دوري أبطال أوروبا ،كما تأهل مع
منتخب األرجنتني لنصف نهائي كوبا أمريكا.

وإي�كاردي مذهول�ني ..االَن النريات�زوري علي�ه أن
يج�د مهاج�م اَخر».وأضافت« :طري�ق بالوتييل ،يف
بريشيا ينتظرون ماريو بحرارة واملدينة متحمسة..
اجتماع بني رايوال وس�يللينو للحصول عىل املوافقة
والتفاصي�ل األخرية».وختم�ت« :نقط�ة تح�ول
كوتينيو ،الربازييل ينتمي لبايرن :البافاري دفع 20
مليون يورو ملدة ع�ام واحد ..وريال مدريد

سواريز يصدم برشلونة
بعد هزيمة أتلتيك بيلباو
المستقبل العراقي /وكاالت
أصدر نادي برش�لونةً ،
بيانا للكش�ف عن حجم اإلصابة التي تعرض لها األوروجوياني
لويس سواريز مهاجم الفريق ضد أتلتيك بيلباو يف افتتاح الليجا باألمس.واشتكى
س�واريز من آالم يف الس�اق اليمنى ،ليخرج من أرضية امللعب ،ودفع إرنستو
فالف�ريدي املدير الفني للبارس�ا بالربازي�يل رافينيا ألكانت�ارا بدال منه.
وقال البيان الرسمي لربش�لونة« :خضع لويس سواريز لفحوصات
طبية صباح اليوم ،والتي أكدت إصابته يف عضلة الس�اق اليمنى،
وعودته للمش�اركة مرتبطة بمدى تعافيه».ويف نفس الس�ياق
أف�ادت صحيف�ة «ماركا» اإلس�بانية ،أن غياب س�واريز عن
املالعب قد يمتد بني  3و 4أس�ابيع ،وبالتايل س�تكون عودته
للمشاركة بعد فرتة التوقف الدولية املقبلة.وكان برشلونة
ق�د تلقى الهزيمة به�دف دون رد أم�ام أتلتيك بيلباو يف
معقل األخري «س�ان ماميس» ،ليس�تهل حامل اللقب
حملة الدفاع عن لقبه بأسوأ طريقة ممكنة.

بايرن ميونخ يربم
صفقة فرنسية جديدة
المستقبل العراقي /وكاالت
أعلن ن�ادي بايرن ميونخ ،إبرام صفقة جديدة من الدوري
األملاني ،وذلك يف ساعة متأخرة.
وأصدر النادي البافاري ً
بيانا رس�م ًيا ع�رب موقعه اإللكرتوني ،جاء
في�ه «يرس نادي باي�رن ميونخ اإلع�الن عن تعاقده م�ع الفرنيس مايكل
كويسانيس العب وسط بوروسيا مونشنجالدباخ».
وكان حس�ن صال�ح حميديت�ش املدير الري�ايض لبايرن ،ق�د أكد إتمام
صفقة انتقال صاحب ال��  20عامً ا إىل الفريق البافاري ،عقب مواجهة
هريتا برلني ،أمس الجمعة ،يف الجولة االفتتاحية للبوندسليجا.
وع�ن ذلك ،قال حميديتش «مايكل الع�ب رائع ويملك خصائص عديدة
م�ن بينها قدرته عىل التحكم بش�كل جي�د يف الك�رة ،باإلضافة لقدمه
ً
فضال عن عقليته املميزة».
اليرسى القوية،
وكان الالعب الفرنيس الش�اب قد انضم إىل مونشنجالدباخ قبل عامني،
قادمً ا من نانيس الفرنيس ،ليظهر مع الفريق يف  35مباراة بالبوندسليجا.
وبات كويس�انيس خامس الع�ب فرنيس يف قائمة الفري�ق البافاري هذا
املوس�م ،رفق�ة الرباعي ل�وكاس هرينانديز ،بينيامني باف�ارد ،كورينتني
توليس�و وكينجس�يل كومان .وتأتي صفقة كويس�انيس بعد إعالن بايرن
ميونخ توصله التفاق مع برش�لونة اإلسباني عىل ضم فيليب كوتينيو عىل
سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد مع خيار الرشاء.

يذه�ب لنيمار» .فيم�ا عنونت صحيف�ة «كوريري
ديللو س�بورت»« :دجيكو يوق�ع ويبقى».وأضافت
«إي�كاردي ،االَن هناك نابويل ويوفنتوس فقط ،روما
ينسحب من السباق عىل ماوريتو :إيدين يوافق عىل
عقد جديد حتى .»2022وختمت «بايرن وبرشلونة..
كوفات�ش بدأ ال�دوري األملاني بتع�ادل مع هريتا
 ،2-2لكن�ه يوايس نفس�ه بالتعاقد مع

كوتينيو».
وقالت صحيفة «توتو سبورت» يف عنوانها« :دجيكو
يدف�ع إي�كاردي إىل يوفنت�وس ..تط�ور مفاج�ئ يف
الرواي�ة :البوس�ني يج�دد عق�ده م�ع روم�ا حتى
.»2022وأضاف�ت «إنرت ميالن مذه�ول ،والخيارات
أمام�ه تش�مل يورنت�ي أو ميلي�ك ،وماوريت�و يريد
يوفنتوس فقط».

رومينيجه خيمد ثورة سانشيز
برسالة حاسمة
المستقبل العراقي /وكاالت
بع�ث كارل هاين�ز رومينيج�ه الرئيس التنفي�ذي لنادي باي�رن ميونخ،
برس�الة حاس�مة لالعب الربتغايل ريناتو سانشيز ،بعد ترصيحاته
الغاضبة.،
وكان ال�دويل الربتغايل قد خ�رج غاض ًبا من مباراة فريقه ضد
هريتا برلني ،والتي انتهت بالتعادل اإليجابي ( )2-2يف افتتاح
البوندسليجا ،وذلك بعد مشاركته يف آخر  5دقائق من اللقاء.
ول�وح سانش�يز بالرحيل مج�د ًدا عن الباي�رن ،بعدما قال
«الوضع الحايل ال يناسبني 5 ،دقائق ليست كافية بالنسبة
يل ،وللم�رة الثانية أح�اول الرحيل والنادي ال يس�مح يل
بذل�ك» .م�ن جانب�ه ،ق�ال رومينيج�ه ،يف ترصيحات
أبرزها موقع سبورت « 1ليس من املناسب أن تخرج
غاض ًب�ا بهذه الطريقة بع�د أول أو ثاني مباراة».
وفيم�ا يتعل�ق برغب�ة الالع�ب يف الرحي�ل ،رد
رومينيجه بحسم «نحن لن نبيعه ،هذا ال يجدي
نف ًعا ،ل�ذا ينبغي عليه التح�يل بالهدوء للظهور
بش�كل جيد».وال يحظى سانش�يز بثقة املدرب
الكروات�ي نيكو كوفات�ش ،الذي ل�م يعتمد عليه
بصفة منتظمة طوال املوسم املنرصم ،لذلك حاول
الالعب الرحيل يف أكثر من مناسبة دون جدوى.

كوتينيو حيبط خمطط ريال مدريد
المستقبل العراقي /وكاالت
أكد تقرير صحفي إسباني ،أن الربازييل فيليب كوتينيو ،نجم برشلونة
املع�ار إىل باي�رن ميونخ ،وجه صدم�ة لريال مدريد خ�الل املريكاتو
ً
الجاري.ووفقا لصحيفة «س�بورت» ،فإن فيليب كوتينيو
الصيفي
أغل�ق املخرج الوحي�د الذي قد يدف�ع النجم الويل�زي جاريث بيل
خارج أس�وار ريال مدريد.وأش�ارت إىل أن فلورنتينو برييز رئيس
ري�ال مدريد ،كان ينتظر صفقة رحيل جاريث بيل هذا الصيف،
خاص�ة وأن الالعب ال يتمتع بثقة املدرب الفرنيس زين الدين
زيدان.وفضل مس�ؤولو بايرن ميونخ ،ضم فيليب كوتينيو
عن جاريث بيل هذا الصيف ،ألسباب اقتصادية ورياضية.
وأعل�ن البافاري خالل بيان رس�مي ،أن كوتينيو س�يصل
خ�الل األي�ام القليل�ة املقبل�ة للخضوع للفح�ص الطبي
وتوقي�ع العق�ود ،حيث س�يحصل برش�لونة ع�ىل مبلغ
ي�رتاوح بني  15إىل  20ملي�ون يورو.ويعد كوتينيو أغىل
صفق�ة يف تاري�خ برش�لونة ،حي�ث انض�م إىل الفريق
الكتالون�ي مقاب�ل  120ملي�ون ي�ورو ،باإلضاف�ة إىل
ً
مليونا.
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نـجـاة غـفـران

االخالق يف التعامل الدويل
ال�دول تتمس�ك باملحافظ�ة ع�ى مصالحه�ا وتتح�رى
هذا الس�لوك يف سياس�تها وهناك مجموع�ة من املبادئ
والقواع�د يطل�ق عليه�ا القانون الدويل وبع�ض االمم يف
بعض االوق�ات بعالج الخالفات الدولية تعرتف بأحكامه
وتتبع قواعده ولكن الكثري ما اهمل ش�انه واعرض عن
وصاي�اه واحكامه وليس هن�اك قوة تنفيذي�ة ملقاومة
الخ�روج ع�ن احكام�ه وكون�ه مجموع�ة م�ن املبادئ
االخالقي�ة اتفقت االمم ع�ى ان تتبعها ولكن عدم وجود
عقوبة عى الخارجني عليه فأصبحت املخالفة من االمور
ال تخىش عواقبها وان آداب الغابة هي الس�ائدة يف تناول
الخالفات الدولي�ة ويف العرص التي ظهرت القنبلة الذرية
ووس�ائل التدمري الشامل يستلزم اعادة النظر واستيفاء
البحث والعالج حتى ال يتعرض مصري االنس�انية للزوال
والفن�اء والقض�اء ع�ى الحض�ارة يف نوب�ة م�ن نوبات
املخاط�رة وان بواع�ث االم�ل يف نجاح املح�اوالت والحد
م�ن خطورة ه�ذه االتجاهات واكث�ر الق�ادة والزعماء
يستعينون عى اثاره حماسة االمم واستنهاض عزائمها
بمثل اخالقية فالزعي�م االملاني هتلر يحاول اقناع االملان
ب�ان يضح�ون بأرواحهم ويرتق�ون بدمائه�م من اجل
غاي�ات نبيلة يتطلبها وطنهم إلس�عاده وتطويره وهذا
الدافع االخالقي قائما عى بواعث س�يئة ولكنها مشوبة
يف الوق�ت نفس�ه بالدوافع االخالقي�ة وان القوى االدبية
واالخالقية له�ا تأثري بتحريك االمم للذود عن كيانها وان
الزعم�اء يعملون عى اثاره الحماس�ة االخالقية ليخفوا
وراءها الغايات الدنيوية وحب االس�تيالء والسيطرة عى
االنس�انية ان تفك�ر يف وس�ائل تقريب االتج�اه وانقاذ
العالم م�ن الدم�ار واالرساع يف احالل التفاه�م والحوار
بني االمم مح�ل الخالفات الت�ي ادت اىل الحروب املخربة
والهدامة ,واالمة التي تن�ارص الحق وتؤيد العدالة تكون
قدوة صالحة لغريها والصعوبة يف املشاكل الدولية معرفة
الح�ق من الباطل اال بعد دراس�ة وافيه واحاطه ش�املة
ولكن عصب�ة االمم املتحدة اخفقت يف اداء رس�التها الن
ال�دول لم تقب�ل ان تفضل املصلحة الدولي�ة االممية عى
مصالحه�ا الخاصة القومية يج�ب ان تكون هناك دولة
عاملية يس�موا وجودها االخ�الق واآلداب الدولية لتجنب
العالم ويالت الحروب التي تهدد مستقبل االنسانية.

غداء عىل الشاطئ

كان ينظر إيلّ بامتعاض وأنا منش�غلة بهاتفي ،الوقت يميض ،وقهوتي
تربد ،وهو عى وشك القيام إىل عمله.
«هل بإمكانن�ا أن نحظى ببعض الخصوصية ونح�ن نتناول الفطور؟
غري معقول ..لم أعد أعرف كيف أحدثك»..
«هاه..؟» تمتمت وأنا أنقر لوحة الهاتف.
«سأغادر ..ال أرغب يف حرش نفيس وسط زحمة الثامنة.»..
كنت أتبادل رسائل إلكرتونية مع عال ،صديقتي ،قمت أبلع رشفة قهوة
باردة قلبت أمعائي ،وأتبعه.
ع�ال مكتئبة كعادتها أغلب الوقت ،تظن نفس�ها عى حافة الهاوية وال
تدري كيف تترصف.
جلس�ت قربه يف السيارة وواصلت دردش�تي اإللكرتونية مع صاحبتي،
قال�ت إنها س�ئمت من ترصف�ات خطيبها ،واضطهاده له�ا يف العمل،
وضغوطه املس�تمرة عليها وعى عائلتها ،يريدها أن تقدم اس�تقالتها،
وتتف�رغ له بعد الزواج ،هي ال تمانع يف ذلك؛ فالجلوس ثماني س�اعات
كل يوم خلف املكتب ال يالئمها ،لكن البقاء يف البيت ال يناس�بها ،لديها
طموح�ات أخرى ،وهو ،بحكم منصبه كمدير للقس�م الذي تعمل فيه،
بإمكانه أن يساعدها ،أو يدمر مشاريعها.
«ه�ل تحدثتما يف األمر؟» س�ألتها ،وجاءني الج�واب رسيعاً« :طبعا ً ال،
يريدن�ي أن أقعد يف البي�ت ،هل تتخيلني ردة فعل�ه إن أخربته بأنني أود
اس�تالم املهام الخارجية ،أقاب�ل الزبائن وأصحبهم يف ج�والت ميدانية
وأرشف عى تنقالتهم..؟ ستكون تلك نهاية عالقتنا.»..
تنهدت..
وبادرن�ي زوج�ي وهو يتوق�ف بالس�يارة أمام مقر عم�ي« :صديقتك
مجنونة ،دعيها تحل مشاكلها بعيدا ً عنك ،لست طبيبة نفسية.»..
طبع�ت قبلة رسيعة ع�ى وجنته ألصالحه ،أعرف أن�ه ممتعض ،ولكن
ع�ال بحاجة إيلّ ،نفس�يتها حساس�ة إىل أبع�د الحدود ،وم�ن املمكن أن
ترتكب حماقة.
جاءن�ي ما يؤكد مخاويف يف رس�التها التالية« :تعب�ت من كل هذا ،أفكر
يف فس�خ الخطبة ،وتقديم اس�تقالتي ،والس�فر لبعض الوقت ..وربما
اختيار مجال مهني آخر ،أو الهجرة إىل الخارج ،أو بلع كمش�ة أقراص
مهدئة واالستسالم لغيبوبة تنسيني كل هذا ..تبا.»..
توقفت يف ردهة البناية واتصلت بها.
قضيت وقتا ً طويالً يف إقناعها بالعدول عن أفكارها الجنونية ،والتحدث
بقلب صاف مع خطيبها.
يجب أن يضعا معا ً مخاوفهما عى الطاولة ،ويتناقشا.
بعثت إيلّ رسالة يف منتصف النهار ،تخربني فيها بأنها نفذت نصيحتي،
وهي اآلن تتأهب للخروج مع خطيبها إىل الغداء.
«ممتاز »..صحت بحماس« ،اختارا مكانا ً رومانسياً ،بعيدا ً عن ضجيج
املدين�ة ،اذهب�ا إىل أحد تلك املطاعم الش�اطئية النائية ،يف طريق الجبل،
واستمتعا بوقتكما.»..

كـاريكـاتـير

فوائد مجة لليقطني ال يعرفها الكثريون

يحت�وي اليقط�ني ع�ى عن�ارص غذائي�ة
يحتاجه�ا الجمي�ع للحص�ول ع�ى غ�ذاء
صح�ي ومت�وازن مفيد للجس�م ،فهو غني
بالفيتامين�ات واأللي�اف الغذائي�ة واملعادن
والدهون غري املشبعة الرضورية للجسم
ويعت�رب اليقط�ني م�ن أفضل الخ�رضوات،
ألنه مص�در مهم للعدي�د م�ن الفيتامينات
والعنارص املعدنية الرضورية للجس�م .وإن
املركب�ات الكيميائية املوج�ودة فيه تؤثر يف
مستوى السكر والكوليسرتول يف الدم.
اليقط�ني غن�ي بامل�واد واملركب�ات املفي�دة
التالية:
مجموع�ة فيتام�ني  Вتحس�ن
حال�ة الجهاز العصب�ي وتقلل
من الشعور بالتعب والتهيج.
كما أن ه�ذه الفيتامينات
مفيدة لتعزيز الذاكرة.
فيتامين�ا  Aو  Eهم�ا
أفض����ل مض����ادات
األكسدة ،يحميان الخاليا
م�ن تأثي�����ر الجزيئات
املؤكس�دة ،املحف�زة لتطور
الرسطان .كم�ا أنهما معروفان

بخصائصهما املضادة للشيخوخة.
فيتام�ني  Сه�و مض�اد ق�وي لألكس�دة
ومس�اعد جيد ملنظومة مناعة الجسم .لذلك
ف�إن تناول�ه يعجل يف الش�فاء م�ن أمراض
الربد.
حم�ض النيكوتني -هذه امل�ادة موجودة يف
اليقطني وتمنع النوبات القلبية.
لليقط�ني خاصي�ة مهم�ة وه�ي أن تناوله
يبط�ئ
بص�ورة منت���ظمة
ا ملظهر
الشيخوخة ويحسن

سبب يساهم يف تطور الرسطان
يمكن إزالته
اكتش�ف علماء جامعة بريستول الربيطانية ،أن الوزن الزائد والسمنة
يضاعفان من خطر تطور العديد من أنواع الرسطان عى األقل مرتني.
ويفيد موقع  ، MedicalXpressبأنه تمكن الباحثون من تحديد نشاط
الجينات يف األنس�جة املتورم�ة بثمانية أنواع من الرسط�ان ،التي لها
عالقة بالسمنة .بعد ذلك استخدم الباحثون طريقة التوزيع العشوائي
الت�ي تتمث�ل يف قياس التوزي�ع الطبيع�ي للجينات ،وتس�مح بتحديد
دور ه�ذا العام�ل أو ذاك يف تطور املرض ،لكش�ف العالقة بني الس�بب
والنتيجة .وقد تمكن الباحثون يف هذه الدراسة من تحديد العالقة بني
مؤرش كتلة الجس�م (العالقة بني كتلة الجسم ومربع الطول) ،وخطر
تطور املرض ،بعد اس�تبعاد الجينات التي تس�اهم يف الس�منة وتشكل
األورام .ووفق�ا للتقدي�رات %6 ،من جميع أن�واع الرسطان املنترشة يف
البل�دان املتطورة يس�ببها الوزن الزائد .ولكن نتائج الدراس�ة الجديدة
أظهرت أن دور الوزن الزائد والسمنة أكرب من ذلك بكثري.

الخارجي لإلنسان.
ويحتوي اليقطني أيض�ا عى معادن الحديد
والكالس�يوم واملغنس�يوم وعى الربوتينات
والس�كريات والكربوهي�درات الرضوري�ة
للجس�م إضاف�ة إىل أن�ه يحتوي عى نس�بة
عالية من املاء.
يقول خرباء التغذية« ،نظرا الحتواء اليقطني
عى نس�بة عالية من األلي�اف الغذائية فإنه
يس�اهم يف تنظي�ف األوعي�ة الدموي�ة م�ن
تراكمات الكوليس�رتول ،وهذا ب�دوره يؤثر
إيجابيا يف جمال البرشة ويحس�ن نضارتها
ورونق الجلد .كما أن هذه الخاصية
تقل�ل م�ن احتم�ال اإلصاب�ة
بأمراض القل�ب واألوعية
الدموية.
عالوة عى هذا تس�اعد
امل�واد املغذية املوجودة
يف اليقط�ني الجه�از
الهض���م�ي والكب�د،
وتعت�رب وس�يلة مثالية
لتعجي�ل عملي�ة التمثي�ل
الغذائي ،وطرد املواد الضارة
والسموم من الجسم».

علامء حيققون إنجاز كبري يف عالج شيخوخة الدماغ

ق�ال علماء بريطانيون إنه�م حققوا إنجازا
رائ�دا يف ع�الج ش�يخوخة الدماغ ،م�ا يوفر
األمل يف محاربة م�رض ألزهايمر والتصلب
املتعدد.
وباس�تخدام أدمغ�ة الف�ران ،أظه�رت
االختب�ارات أن�ه يمك�ن تجدي�د ش�بابها
م�ن خ�الل الرتكي�ز ع�ى الخالي�ا الجذعية
 ،oligodendrocyte precursor cellsالت�ي
تس�اعد يف تجدي�د املايل�ني -امل�ادة العازل�ة
الدهني�ة الت�ي تغل�ف األلي�اف العصبي�ة.
ويرتب�ط فق�دان  OPCsبالخ�رف وم�رض
الشلل الرعايش «باركنسون».
وتلق�ي النتائ�ج املنش�ورة يف مجل�ة
«الطبيع�ة» ،الض�وء ع�ى عملي�ة
الش�يخوخة وتطوره�ا ،م�ا يمك�ن
أن ي�ؤدي إىل تطوير عالجات تش�تد
الحاجة إليه�ا ملجموعة من الحاالت
الناجمة عن التدهور العقي.
وع�ى الرغم م�ن احت�واء الدماغ عى
املادت�ني :الرمادي�ة والبيض�اء ،إال أن�ه
يحوي بعض العضالت أيضا.
وق�ال املع�د املش�ارك يف الدراس�ة ،الدكتور
كيفن شالوت« :تسبب الشيخوخة انخفاضا

يف تجديد األنس�جة بس�بب فق�دان وظيفة
الخالي�ا الجذعي�ة البالغ�ة .وهن�ا نظهر أن
البيئة الصغرى  OPCصلبة مع تقدم العمر،
وهذا التغي�ري امليكانيكي يكفي للتس�بب يف
فقدان وظيفة  OPCsاملرتبطة بالعمر».
ويف الدراس�ة ،اس�تخدم فري�ق جامع�ة
كامربيدج األدوات البيولوجية واالصطناعية
ملح�اكاة تصلب الدماغ .ووج�د الباحثون أن
تس�مى
حجب مادة كيميائية

ما هي كمية العسل التي يمكن تناوهلا يف اليوم؟
تح�دث األطباء وخرباء التغذية عن كمية العس�ل التي
يمكن أن يتناولها اإلنس�ان يف اليوم دون أن تس�بب له
أي أرضار صحي�ة .ووفقا لألطباء وخرباء التغذية ،يجب
أال تزي�د كمي�ة العس�ل الت�ي يتناولها الش�خص يف اليوم
ع�ن ملعقتي طع�ام .يقول أليك�يس بويفريوف
بروفيس�ور قس�م الع�الج يف العي�ادات
الخارجي�ة بجامع�ة سيتش�ينوف الطبية،
«يفض�ل تناول العس�ل يف النصف األول من
النه�ار ،عى أن يرافقه نمط حياة نش�ط».
وأشار الربوفيسور ،إىل أن مضادات األكسدة
املوجودة يف العسل ،تمنع تأكسد الخاليا ،إضافة
إىل احتوائ�ه ع�ى الفيتامين�ات وس�كر الفركتوز
مص�در الطاقة .أما يلين�ا تيخومريوفا ،الخب�رية يف التغذية،
فتش�ري إىل أن فوائد العس�ل مبال�غ فيها ،حي�ث للحصول عى
الفائ�دة من تناوله يجب تناول كمية كبرية  ،ولكن نظرا الحتوائه

عى نسبة عالية من الكربوهيدرات فإنه يعطي سعرات حرارية كثرية،
لذل�ك يجب تناول كمية قليلة منه .يتفق الطبيبان عى أنه من األفضل
رشاء العسل يف حالته الطبيعية أي بخالياه ،ألن
ه�ذا يؤكد عى أنه طبيعي .أما تناول الش�اي
مع العس�ل عند اإلصابة بأمراض الربد ،فإنه
ال يرسع يف الشفاء ،ألن العسل يفقد الكثري من
فوائده عند اذابته يف ماء حار .وتضيف ،ليس
هناك موانع كثرية لتناول العس�ل ،باستثناء
السمنة ،ألنه يعطي سعرات حرارية كثرية،
والحساسية من الزهور أو سم النحل .من
جانب�ه يؤكد بويفريوف ،ع�ى أن مرشوب
العسل والكحول يشكل خطورة عى الصحة،
وخاص�ة عند تن�اول كمي�ة كبرية من�ه ،ألنه
يس�بب تغريات يف الكبد تنتج عنه�ا التهابات قد
تنتهي بتليفه.

 PIEZO1موج�ودة عى س�طح الخلية ،هو
مفتاح الحل.
ّ
يمكن  OPCsمن
وتبني أن تثبي�ط PIEZO1
الحف�اظ عى نش�اطها يف الجه�از العصبي
املركزي املتقادم.
وق�ام الباحث�ون أوال بزراع�ة  OPCsاألكرب
عمرا يف أدمغة ناعمة إسفنجية لدى الفران
األصغر سنا .ووجدوا أن خاليا الدماغ األقدم
ُ
جددت وبدأت تترصف مث�ل الخاليا األصغر
واألكثر نشاطا.
ثم طوروا مواد جديدة بدرجات متفاوتة من
التصلب ،ملحاكاة األدمغة الش�ابة والكبرية،
واس�تخدموها إلنم�اء ودراس�ة الخالي�ا
الجذعي�ة يف أدمغ�ة الف�ران ضمن بيئة
يمكن السيطرة عليها.
وخلص�ت الدراس�ة إىل أن اكتش�اف
فري�ق كامربيدج حول عم�ر الخاليا
الجذعية يف الدماغ ،له آثار مهمة عى
العالج يف املس�تقبل ،ألنه يتيح هدفا
جدي�دا ملعالجة املش�كالت املرتبطة
بالش�يخوخة وم�رض التصل�ب
العصب�ي املتع�دد ،بم�ا يف ذل�ك كيفي�ة
استعادة الوظيفة املفقودة يف الدماغ.

اكتشاف خطري يف ثلوج جبال األلب
اكتشفت دراس�ة جديدة وجود مواد بالس�تيكية دقيقة ذات تركيزات
عالية ضمن ثلوج جبال األلب والقطب الشمايل.
وأج�رت الدراس�ة املنش�ورة يف مجل�ة  ،Science Advancesتحلي�ال
لعينات الثلج يف هيلغوالند وبافاريا وبريمان وجبال األلب السويرسية
والقطب الشمايلُ .
وعثر عى التلوث البالستيكي يف العينات املأخوذة من
جمي�ع املواقع ،حتى يف املناطق النائية من القطب الش�مايل ،يف جزيرة
س�فالباردُ .
وجمع�ت العين�ات ذات الرتكيز األعى بالق�رب من طريق
ريفي يف بافاريا -نحو  154ألف جس�يم بالس�تيكي لكل لرت .واحتوى
الثلج يف القطب الشمايل عى نحو  14400جسيم لكل لرت.
واختلف�ت أنواع البالس�تيك املكتش�فة وفق�ا للمواقع ،فف�ي القطب
الشمايل عثر الباحثون عى النرتيل وأكريليت والطالء ،التي ُتستخدم يف
مجموعة من التطبيقات.
وبالق�رب من الطري�ق الريفي يف بافاري�ا ،احتوت العين�ات عى أنواع
مختلف�ة من املطاط املس�تخدم يف تطبيقات ال حرص له�ا ،بما يف ذلك
إطارات السيارات.

نص مهدى البنتي ليندا
حسام عبد الحسين
ليندا أثمن ما يف الوجود
بني ليندا وقلبي رصاصة
من ذا يعرف ليندا!
يبج�ل ويس�جد لروحه�ا يف
قلبي املعترص

العراقـي

انا قبلت ليندا منذ رأيتها
اتذك�ر كيف بكي�ت وغطيت
جسدها
واتذكر عندما رأيت العصفور
يغازلها
والطيور تراقصها
والثوار تردد اسمها

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ٌ
حياة لروحي
اسم ليندا كان
ً
عين�ا لين�دا كانت�ا عرس�ا يف
دمي
ٌ
ثورة لعقي
صوت ليندا كان
أنا ارقص كل يوم
وهي تميش عى زندي
الحن لها بدموع الكلمات

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

عاهدتها ان ال ابتسم دونها
ابنتي وسيدتي:
عى الفقراء ان ال يعشقوا
لكنك أثمن ما يف الوجود
سيثأر الكادحني يوما ً
ونرقص انا وانت والثوار
عى ارصفة الحرية...

07801969233
07901463050
07709670606
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