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االمام علي )عليه السالم(

إذا أحـّب اهلل عـبـداً ألـهـمـه 

حسن العبادة

ص3إصدار قرارات حكومية ختص بابل: فتح تعيينات وإكامل مشاريع وإطفاء ديون

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 أمة الودود.. مسلمة أمريكية تطمع بمقعد يف الكونغرس

ظريـف يتحـدث عـن »اجـمـاع عـالـمـي« بـشـأن االتـفـاق النـووي االيـرانـي

االحتاد الوطني يعلن ترشيح »عديل طالباين« ملنصب رئيس اجلمهورية

خطبة »غضب« املرجعية الرشيدة حتدث زلزاال يف الكواليس السياسية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يب�دو أن الكت�ل السياس�ية تلقت إش�ارات 
املرجعية الرش�يدة يف النجف األرشف، والتي 
أعلن�ت عنه�ا خ�ال خطب�ة ي�وم الجمعة 
املاضية، وبدأت تستدرك ان الوضع بات أكثر 
خطورة عىل مستقبلها يف حال عدم انصاتها 
إىل إش�ارات املرجعّي�ة والغض�ب املتنامي يف 

الشارع.
وقالت مصادر سياس�ية أن خطبة املرجعية 
يوم الجمعة أحدثت زال�زاالً داخل الكواليس 
السياسية، كونها أش�ارت بشكل واضح إىل 
دعمها ليس ملطالب املتظاهرين وتظاهراتهم 

فحس�ب، وإنما أيضاً إىل الغضب الذي يغلّف 
شعاراتهم واحتجاجاتهم.

وأك�دت املص�ادر، أن الكت�ل بات�ت تش�عر 
بخوف كبري من أن تنضم املرجعية الرشيدة 
أو تدع�و إىل تكثي�ف التظاه�رات والتدخ�ل 
املب�ارشة يف إدارتها، الفتة إىل أن هذا األمر قد 
يؤدي إىل خسارة الكثري من الكتل السياسية 

لشعبيتها وأصواتها ومناصبها.
وأكدت املصادر أن عدداً من الكتل السياسية 
حاول�ت إرس�ال رس�ائل إىل املرجعي�ة ع�ر 
منافذ اتصال لتؤكد لها أن رس�التها وصلت، 
وأن األمور س�تتغري يف املرحل�ة املقبلة وأنها 
س�تعمل عىل تجاوز األخطاء الس�ابقة التي 

أدت إىل تفاق�م عدم الرضا من قبل الش�ارع 
واملرجعية الرشيدة.

بدوره، أكد املتحدث الرس�مي باسم تحالف 
الفتح احمد االسدي، اليوم السبت، ان خطبة 
املرجعي�ة الدينية تبنت »الغضب« املس�يطر 

علية لحل املشاكل واملطالبة بالحقوق.
وقال االس�دي، ان »فكرة املرجعية واضحة، 
املرجعية تبنت منذ اس�ابيع الحراك املطلبي 
ال�ذي يطال�ب بمحارب�ة الفس�اد ومعالجة 
املش�اكل الكثرية التي يعاني منها الش�ارع 
العراق�ي من خ�ال تلكؤ وتقص�ري كبري يف 

االداء الحكومي واملحيل«.
التفاصيل ص3

أردوغـان
 يفاقم التوتر مع واشنطن 

بالرد بعقوبات 

احلشد الشعبي جيري
 »مسح ميداين« يف سهل نينوى 

لتطهريه من األلغام

زيــن الـعـراق 
تـفتـتح مركز خدمة مـعـتـمـد 

آخـر فـي كـركـوك

أحزاب أعلنت تسلمها »الرسالة«.. وأخرى تؤكد العمل على »جتاوز« األخطاء السابقة
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جـديـد
ص4 ص2 ص6

سوريا تطلق »رحلة اإلعامر« وتفتح باب التوظيف للمئات
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت إدارات رس�مية يف س�وريا حاجتها إىل 
توظي�ف املئات م�ن املواطن�ن يف مجاالت عدة 
كالغ�از والكهرب�اء والخدم�ات، وف�ق ما ذكر 
اإلعام الرسمي، يف خطوة تأتي بعد أسابيع من 
تأكيد الرئيس بشار األسد أن إعادة اإلعمار هي 

»أوىل األولويات«.
ونرش التلفزيون السوري الرسمي عىل حسابه 
عىل تطبي�ق تلغرام، نقاً ع�ن إدارات ووزارات 
ع�دة، إعانه�ا تنظي�م مس�ابقات واختبارات 
الختي�ار أكث�ر م�ن 850 موظف�اً دائم�ن أو 
 97 تعي�ن  الوظائ�ف،  تل�ك  متعاقدين.وب�ن 

عام�ًا يف مؤسس�ة كهرب�اء مح�ردة، الواقعة 
يف محافظة حماة )وس�ط( وش�هدت يف العام 
2016 مع�ارك عنيف�ة ب�ن فصائل مس�لحة، 
والق�وات الحكومية.وفتح�ت الرشك�ة العامة 
لصناع�ة الكابات يف دمش�ق ب�اب التعاقد مع 
89 عاماً، بينما ترغب الرشكة الس�ورية للغاز 
بتوظي�ف 175 عام�ًا يف مق�ر إدارته�ا العامة 
يف حمص )وس�ط( ومديرياته�ا يف محافظتي 

الحسكة )شمال رشق( ودير الزور )رشق(.
وطلبت مديرية زراعة الحسكة العدد األكر من 

املوظفن وهو 209 وفق التلفزيون الرسمي.
وتطل�ب إدارات أخرى خصوص�اً يف محافظتي 
درعا التي اس�تعادها النظام الس�وري مؤخراً 

والس�ويداء املج�اورة يف جن�وب الب�اد عم�االً 
زراعين وس�ائقن وموظفي صيان�ة وتقنيي 

كومبيوتر وحراساً. 
كم�ا أعلن�ت وزارة االعام عن إجراء مس�ابقة 
للتعاقد م�ع 122 عاماً يف اختصاصات اإلعام 
واختص�اص  والحق�وق  السياس�ية  والعل�وم 
اآلداب يف لغ�ات عدة بينها الروس�ية والصينية 
واإلسبانية واليابانية.وش�دد األسد خال لقاء 
مع ديبلوماس�ين س�ورين الشهر املايض عىل 
أن »إعادة اإلعمار هي أوىل األولويات يف سوريا« 
حيث تس�بب النزاع بمقتل أكث�ر من 350 ألف 
ش�خص وبن�زوح وترشي�د أكث�ر م�ن نصف 

السكان داخل الباد وخارجها.

حمافظ بغداد يعلن عن توفر )4( آالف درجة 
وظيفية بانتظار موافقة املالية

حمافظ البرصة يعلن نتائج زيارته لبغداد: حرضت بقوة 
3» وأول الغيث )97( مليار دينار« 6

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان أن 
تركيا ستعيد فتح قنصليتها يف مدينة املوصل 
يف شمال العراق بعد أربع سنوات من سيطرة 
تنظي�م »داع�ش« عليه�ا وأرسه العامل�ن 
هن�اك، ويأت�ي ذل�ك يف ظ�ل وج�ود تخّوف 
عراقي من وجود طبخ�ة تركيا وراء افتتاح 

القنصلي�ة. وكانت أنق�رة افتتحت قنصلية 
كبرية يف املوصل، نظرا ألهمية هذه املنطقة 
بالنسبة لرتكيا، قبل ظهور التنظيم املتطرف 
يف العراق وسوريا. ويف حزيران 2014 احتجز 
التنظيم 46 تركيا رهائن بينهم دبلوماسيون 
وأطفاله�م وعن�ارص من الق�وات الخاصة، 
يعملون يف القنصلية الرتكية يف املوصل خال 
هجوم خاطف يف ش�مال الع�راق. وقد أُفرج 

عنه�م يف أيلول 2014 بع�د أزمة دامت ثاثة 
أشهر. وكانت وزارة الدفاع األمريكية أعلنت 
أوائل نيس�ان 2016 أن التحالف الدويل الذي 
تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم »داعش« 
قص�ف ودمر القنصلية الرتكية الس�ابقة يف 
املوصل. واس�تعادت القوات العراقية املدينة 

يف حزيران 2017.
التفاصيل ص3

تركيـا تعـود إىل املـوصـل من باب القنصليـة.. 
هل توجد طبخة يف اخلفاء؟
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        بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق الرصاف�ة املختصة 
بقضاي�ا النزاه�ة والجريم�ة االقتصادية أقوال  
ثالث�ة متهمني ضبط�ت بحوزته�م 800 قطعة 

معدنية أثرية يف بغداد .
وق�ال الق�ايض عب�د الس�تار بريق�دار املتحدث 
الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »القوات 
ثالث�ة متهم�ني  القب�ض ع�ىل  الق�ت  األمني�ة 
وبحوزته�م قطع أثرية بلغ�ت نحو 800 قطعة، 
كان�وا يرومون بيعها اىل احد االش�خاص بقصد 

التهريب واملتاجرة بها«.
تصدي�ق  ت�م  »املتهم�ني  ان  بريق�دار  واض�اف 
اعرتافاته�م قضائي�اً ام�ام ق�ايض التحقيق يف 
بنظ�ر  املختص�ة  الرصاف�ة  تحقي�ق  محكم�ة 
الجرائم االقتصادية، وتم اكمال كافة االجراءات 
القانوني�ة بغي�ة إحالتهم اىل محكم�ة املوضوع 

لينالوا جزاءهم العادل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، أمس الس�بت، 
اعتقال س�تة متهم�ني ب�«اإلره�اب« والخطف 
واالتجار بامل�واد املخدرة بينهم فت�اة يف مناطق 

متفرقة من العاصمة.
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »قواتنا األمنية ألقت القبض عىل 
متهمني اثنني باإلرهاب ضمن منطقتي املنصور 
وح�ي الجامع�ة م�ن قب�ل مف�ارز م�ن الهيئة 
التحقيقي�ة لقيادة عمليات بغداد واس�تخبارات 
وأمن بغداد«. ولفتت القي�ادة إىل »إلقاء القبض 
ع�ىل فت�اة يف س�يطرة الصق�ور غ�رب بغ�داد، 
ضب�ط بحوزتها 180 حبة مخ�درة، ومتهم اخر 
يف منطق�ة املنص�ور يحم�ل كمية م�ن الحبوب 

املخدرة لغرض االتجار بها«.
وأضاف�ت، أن »قواتن�ا األمني�ة وباالش�رتاك مع 
مف�رزة من األم�ن الوطني تمكنت م�ن اعتقال 
متهم�ني اثن�ني يف وفق امل�ادة )421/خطف( يف 

منطقة الراشدية«.

عمليات بغداد تعتقـل )6( متهمـني باإلرهاب 
واخلطف واالجتار باملواد املخدرة بينهم فتاة

حتقيق الرصافة: تصديق اعرتافات متهمني 
حازوا )800( قطعة أثرية 

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير النق�ل االردني ولي�د املرصي، أمس الس�بت، عن 
عزم وزارته تأس�يس رشكة نقل مشرتكة بني القطاع الخاص 

العراقي واالردني.
وقال املرصي يف ترصيح صحفي ان »تأسيس تلك الرشكة من 
شانه انعاش الحركة التجارية بني البلدين خاصة وانها تشهد 
نش�اطا ملحوظا بني العراق واالردن يف الوقت الراهن يف جميع 
املجاالت بضمنها وصول الحاويات اىل العراق عرب ميناء العقبة 

االردني«. 
وكان وزي�ر النقل االردني قد اعلن الجمعة ان وفدا فنيا عراقيا 
من وزارة النقل والكمارك والحدود سيجتمع يف االردن يوم غد 
االح�د مع وفد اردن�ي للتوقيع اتفاقية جديدة من ش�انها حل 
وتذليل العقبات التي تواجه حركة النقل والتبادل التجاري بني 

البلدين.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجية األملانية، أمس الس�بت، عن ارتفاع عدد 
طلب�ات اللجوء املقدمة إىل البالد يف ش�هر تموز املايض مقارنة 
بش�هر حزيران. وقالت ال�وزارة يف بيان، بحس�ب وكالة أنباء 
»األناضول«، إن 15 ألفاً و199 ش�خصاً تقدموا بطلبات لجوء 
إىل دائ�رة الهجرة واللجوء االتحادية، يف تموز املايض، مبينة أن 
هذا العدد يش�كل زيادة بنس�بة 14.7 باملائة مقارنة بحزيران 

املايض.
وأض�اف البي�ان، أن ع�دد املتقدمني بطلبات لج�وء يف حزيران 
امل�ايض، بلغ 13 ألفاً و354 ش�خصاً، ويف آي�ار املايض، 12 ألفاً 
و494 شخصا. وأشار البيان، إىل أن السوريني، يشكلون أغلبية 
متقدم�ي طلبات اللجوء خالل يوليو، حيث بلغ عددهم 3 آالف 

و786 شخصا، وتالهم العراقيون بألف و415 شخصاً.

االردن تسعى إىل تأسيس رشكة نقل 
»مشرتكة« مع العراق

أملانيا: العراقيون يف املرتبة الثانية
 بعدد طلبات اللجوء خالل متوز

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مركز اإلعالم األمني، الس�بت، ع�ن العثور 
عىل غرفة تح�ت األرض تحتوي عىل مواد غذائية 
منتهي�ة الصالحي�ة تابعة لعن�ارص »إرهابية« يف 

محافظة األنبار.
وقال املتحدث باس�م املركز العميد يحيى رس�ول 

يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»القوات األمنية يف قيادة عمليات الجزيرة تمكنت 
من العثور عىل غرف�ة مرتوكة تحت األرض وهي 
عبارة عن مخزن يحتوي عىل مواد غذائية منتهية 
الصالحية تعود إىل عن�ارص إرهابية خالل عملية 

أمنية يف منطقة )الجرن(«.
وأضاف رسول، أنه »تم تدمري املخزن واملواد، كما 

عثرت )القوات األمنية يف قيادة عمليات الجزيرة( 
عىل 3 وسائل تفجري ضمن قاطع املسؤولية«.

يش�ار إىل أن مرك�ز اإلعالم األمن�ي يعلن بني فرتة 
واخ�رى ع�ن العث�ور عىل اك�داس من االس�لحة 
واملتفجرات من مخلفات تنظيم »داعش« بمناطق 
مختلفة من املحافظات التي كان يس�يطر عليها 

قبل تحريرها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املجلس املركزي لالتحاد الوطني الكردستاني 
وبش�كل رس�مي، ع�ن ترش�يح محم�د صاب�ر 
اس�ماعيل عديل الراح�ل ج�الل طالباني ملنصب 

رئاسة الجمهورية العراقية.
وق�ال ش�قيق صاب�ر و عض�و برملان كردس�تان 
عن االتحاد الوطني الكردس�تاني عزت صابر، يف 
ترصيح لوس�ائل اعالم يف حزبه، انه »تم ترش�يح 
محمد صابر اس�ماعيل من قب�ل املجلس املركزي 
لالتح�اد الوطني وبش�كل رس�مي ملنصب رئيس 
جمهورية الع�راق«.  واض�اف، ان »محمد صابر 

اس�ماعيل، هو مرش�ح من قبل املجلس القيادي 
لالتح�اد الوطن�ي، ملنص�ب رئاس�ة الجمهورية، 
يف ح�ال كان املنص�ب من حصة االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني، مبين�ا ان هذا الرتش�يح ج�اء بعد 
56 عام�اً من النضال الس�يايس والدبلومايس من 
اجل الكورد«.  وش�غل االتحاد الوطني خالل ثالث 
دورات منصب رئاسة الجمهورية، إذ تواله زعيم 
الح�زب الرئي�س الراحل جالل طالبان�ي منذ عام 
2005 حت�ى ع�ام 2014، وخلف�ه الرئيس الحايل 
ف�ؤاد معص�وم ال�ذي ت�وىل منصبه ع�ام 2014، 
وينته�ي مهامه رس�ميا بمجرد اجتم�اع الربملان 
املنتخب، واختيار رئيس جديد للبالد، وحسب هذا 

الرتش�يح فان معصوم لن يرش�ح نفس�ه لوالية 
ثانية, الجدير بالذك�ر ان محمد صابر من مواليد 
1947، وحاص�ل عىل ش�هادة الدكتوراه يف مجال 
الفيزياء النووية، وقد ش�غل سابقا عدة مناصب 
منه�ا: ممثل حكومة اقليم كردس�تان يف فرنس�ا 
ب�ني عام�ي 1993 و 2001، ويف الواليات املتحدة 
بني عامي 2001 و 2004، وسفرياً للعراق يف االمم 

املتحدة بني عامي 2013 و 2016
يشار اىل املرشح الجديد لرئاسة الجمهورية محمد 
صابر يرتبط بصلة »عديل« بالرئيس الراحل جالل 
طالباني وهو متزوج من شقيقة زوجة طالباني 

هريو ابراهيم احمد.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الش�يخ صالح العبيدي املتحدث 
باس�م زعيم التيار الصدري الس�يد 
مقت�دى الص�در، أمس الس�بت، أن 
الذه�اب إىل  األخ�ري ال ي�����ن�وي 
املعارضة لكنه لن يرىض باملش�اركة 
يف حكوم�ة محاصصة، كاش�فا عن 

وجود قناعات بالرشوط ال�40 التي 
طرحها الصدر مؤخرا.

ع�ن  »املعلوم�ة«  وكال�ة  ونقل�ت 
العبي�دي الق�ول إن�ه “ال توج�د نية 
الس�يد  وان  املعارض�ة  إىل  للذه�اب 
الصدر ل�م يتح������دث عن خيار 
ثان او حت�ى الذهاب للمعارضة )يف 
بيانه األخري(”، مشريا إىل أن “السيد 

الص�در يس�عى بكل جه�د عىل حث 
االطراف السياس�ية برتك االس�لوب 
السابق يف تشكيل الحكومات واتباع 

اسلوب جديد”.
وأضاف الع���������بيدي، أنه “إذا 
اب�ت الكت�ل السياس�ية اال الذه�اب 
للمعارضة فبالتأكيد أن السيد الصدر 
باملش����������اركة”،  لن ي�رىض 

مؤك�دا أن “هن�اك من اب�دى قناعة 
الس�يد  طرحه�ا  الت�ي  بال�رشوط 
الص�در”.وكان زعيم التيار الصدري 
السيد مقتدى الص��������در طرح 
خ�الل االس�بوع امل�ايض 40 رشطا 
بشأن تشكيل التحالفات السياسية 
واختيار  املق����بل�ة  والحخكوم�ة 

رئيس الوزراء.

املتحدث باسم الصدر: هناك من ابدى قناعته بالرشوط
 الـ)40( لسائرون

اإلعالم األمني يعلن العثور عىل »غرفة لعنارص إرهابية« 
حتت األرض يف األنبار

االحتاد الوطني يعلن ترشيح »عديل طالباين«
 ملنصب رئيس اجلمهورية

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف القيادي يف تيار الحكمة 
الوطن�ي حبيب الطريف, أمس 
الس�بت, عن وجود مباحثات 
ومفاوض�ات “رسي�ة” ب�ني 
الكتل السياس�ية قبيل إعالن 
النهائية  االنتخاب�ات  نتائ�ج 
لتش�كيل الكتلة األكرب, مبينا 
أن النتائ�ج األولية تش�ري إىل 
تطابقها بحج�م كبري مع ما 

أعلن سابقا.
“الكت�ل  إن  الط�ريف  وق�ال   
مفاوضات  تجري  السياسية 
غري معلن�ة يف الوق�ت الحايل 
الشعبية  التظاهرات  بس�بب 
ولحني االنتهاء م�ن عمليات 

العد وال����فرز اليدوي”.
“مفاوض�ات  أن  وأض�اف   
تشكيل الكتلة األكرب ال ترتقي 
التف����اه�م  مس�توى  إىل 
النهائ�ي لتش�كيل التحال�ف 
رئي�س  وتس���مية  األك�رب 
الحكوم�ة املق��بل وكابينته 
الوزاري�ة لح�����ني حس�م 

النتائج”.
وأك�د الط�ريف، أن “النتائ�ج 
األولي�ة لعملية الع�د والفرز 
متطابق�ة لحد كب�ري مع ما 
أعل�ن عليه مس�بقا ما يعني 
أن اغل�ب الكت�ل السياس�ية 
س�تحتفظ بع�دد مقاعده�ا 
النيابي�ة كما هي باس�تثناء 

بعض التغيريات الطفيفة”.

      بغداد / المستقبل العراقي

حذر أم�ني عام تجم�ع تركم�ان العراق 
م�ن  الس�بت,  أم�س  البيات�ي,  جاس�م 
األزم�ة  تداعي�ات  تجاه�ل  اس�تمرار 
السياس�ية يف محافظة كركوك, مش�ريا 
اىل ان املحافظة معرضة للتقسيم يف حال 

استمرار الخالفات السياسية.
ونقل�ت وكال�ة »املعلومة« ع�ن البياتي 

الق�ول إن “محافظة كرك�وك تخلو من 
اغلب املسؤولني الحكوميني املحليني بعد 
اقال�ة رئيس مجل�س املحافظة وتجميد 
عم�ل املجلس، فض�ال عن عدم تس�مية 
للمحاف�ظ  بدي�ل  او  للمحافظ�ة  نائ�ب 
الفائز راكان الجبوري يف عضوية الربملان 
املقبل”.  وأضاف أن “املحافظة معرضة 
للتقس�يم اىل ثالثة أقسام يف حال إخفاق 
املكون�ات السياس�ية يف املحافظ�ة عىل 

صيغة تفاهم سلمية إلدارة املدينة لحني 
إجراء االنتخابات املحلية”.

وتاب�ع البياتي، أن “مفاوضات تش�كيل 
الحكوم�ة س�تكون له�ا اث�ر كب�ري عىل 
املحافظة سيما من قبل االتحاد الوطني 
الكردستاني الذي يس�عى العادة نفوذه 
عىل الحق�ول النفطي�ة وادارة املحافظة 
املقب�ل  ال�وزراء  رئي�س  من�ح  بذريع�ة 

الثقة”.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة الرد الرسيع، الس�بت، القاء 
القبض عىل 4 مطلوبني ومصادرة اسلحة 

غري مرخصة يف محافظة ميسان.
وقال قائد الفرقة الل�واء الحقوقي ثامر 

محمد اسماعيل الحسيني يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان 
»ق�وات الفرق�ة اجرت عملي�ة تفتيش ، 
الي�وم ، يف أحياء قضاء املجر الكبري ثاني 
أك�رب مدن املحافظة بعد مدينة العمارة ، 

ضمن خطة فرض القانون«.

واضاف، ان«العملية اسفرت عن اعتقال 
4 مطلوب�ني و مص�ادرة اس�لحة غ�ري 

مرخصة واعتدة«.
واشار اىل ان«العمليات مستمرة يف عموم 
املطلوبني قضائيا  املحافظة ألس�تهداف 

ومروجي املخدرات«.

قيادي باحلكمة: هناك »مفاوضات رسية« 
لتشكيل الكتلة األكرب

جتمع الرتكامن: كركوك معرضة لـ »التقسيم« بسبب اخلالفات

ميسان: القبض عىل )4( مطلوبني ومصادرة اسلحة واعتدة غري مرخصة 

      بغداد / المستقبل العراقي

أجرت فرق هندس�ة املي�دان يف اللواء 30 
بالحش�د الشعبي، أمس الس�بت، مسحا 
ميدانيا لتطهري مناطق س�هل نينوى من 
األلغ�ام والعبوات الناس�فة الت�ي خلفها 
تنظي�م داع�ش االجرام�ي. وق�ال اعالم 

الحش�د الشعبي  يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، أن فرق هندس�ة 
امليدان يف اللواء 30 بالحشد الشعبي اجرت 
مس�حا ميداني�ا لتطه�ري مناطق س�هل 
نين�وى م�ن األلغ�ام والعبوات الناس�فة 
الت�ي خلفه�ا تنظي�م داع�ش االجرام�ي 
لتأم�ني تلك املناطق أم�ام حركة املدنيني. 

واوضح ان، فرق الهندس�ة عثرت عىل 20 
عبوة ناسفة ونجحت برفعها ومعالجتها 
مس�تمر  الفري�ق  ان،  مبين�ا  ميداني�ا، 
بعمليات املسح امليداني و التطهري. يذكر 
ان تنظي�م داعش فخخ الكثري من الطرق 
واملؤسسات الحكومية ابان احتالله لعدد 

من املحافظات يف شمال وغرب العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  االنتخاب�ات،  مفوضي�ة  اعلن�ت 
الس�بت، ع�ن االنتهاء من عملي�ات العد 
والفرز ملكتب بغداد/ الكرخ، فيما اشارت 
اىل انها س�تبارش باعادة تدقيق املحطات 

امللغاة يف سبع محافظات.
وقال املتحدث الرس�مي باسم املفوضية 
ليث جرب حمزة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه ان »عمليات العد 
والف�رز للمراكز واملحط�ات التي وردت 
بشأنها ش�كاوى وطعون ملكتب بغداد/

الكرخ االنتخابي، انتهت اليوم«، مبينا ان 

»مجل�س املفوضني من القضاة املنتدبني 
س�يرشعون يوم غ�د األحد بإع�ادة العد 
والف�رز للمحط�ات امللغ�اة الت�ي س�بق 
بإلغائه�ا  الس�ابق  املفوض�ني  ملجل�س 
واملوجودة اصال يف مع�رض بغداد الدويل 
وذل�ك بإع�ادة تدقيقه�ا وفحصها وهي 
الس�ليمانية –  محافظ�ات )كرك�وك – 
اربي�ل – دهوك – نين�وى – صالح الدين 
– االنب�ار(«. واض�اف ان »ه�ذا الفحص 
املذكورة س�يكون  للمحطات  والتدقي�ق 
يف مع�رض بغداد ال�دويل بأرشاف مبارش 
من قب�ل مجلس املفوضني م�ن القضاة 
موظف�ي  م�ن  وبمس�اهمة  املنتدب�ني 

املفوضية الذين تم اختيارهم للعمل عىل 
إعادة العد والف�رز وحضور فاعل لفرق 
األمم املتح�دة واالتح�اد األوربي ووكالء 
السياس�ية ومراقب�ة منظمات  األحزاب 
املجتمع املدني املعنية بالشأن االنتخابي 

ووسائل اإلعالم«.
وأعلن املتحدث باسم مفوضية االنتخابات 
القايض ليث حمزة جرب، األربعاء املايض، 
أن عمليات الع�د والفرز اليدوي ملحطات 
اق�رتاع بغ�داد/ الك�رخ س�تنتهي اليوم 
الس�بت، فيما بني أن مجل�س املفوضني 
ق�رر أع�ادة الع�د والف�رز ل��98 مركزاً 

انتخابياً يف محافظة الديوانية.

احلشد الشعبي جيري »مسح ميداين« يف سهل نينوى 
لتطهريه من األلغام

مفوضية االنتخابات تعلن انتهاء عمليات العد والفرز 
ملحطات الكرخ
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حمافظ بغداد يعلن عن توفر )4( آالف درجة وظيفية بانتظار موافقة املالية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تلق�ت  السياس�ية  الكت�ل  أن  يب�دو 
إش�ارات املرجعية الرش�يدة يف النجف 
األرشف، والت�ي أعلن�ت عنه�ا خ�ال 
خطبة ي�وم الجمعة املاضي�ة، وبدأت 
تس�تدرك ان الوضع بات أكثر خطورة 
عىل مس�تقبلها يف حال عدم انصاتها 
إىل إشارات املرجعّية والغضب املتنامي 

يف الشارع.
وقال�ت مص�ادر سياس�ية أن خطبة 
املرجعي�ة يوم الجمع�ة أحدثت زالزاالً 
داخ�ل الكوالي�س السياس�ية، كونها 
أشارت بش�كل واضح إىل دعمها ليس 
وتظاهراته�م  املتظاهري�ن  ملطال�ب 
فحس�ب، وإنما أيضاً إىل الغضب الذي 

يغلّف شعاراتهم واحتجاجاتهم.
وأكدت املصادر، أن الكتل باتت تشعر 
بخ�وف كبري م�ن أن تنض�م املرجعية 
الرشيدة أو تدعو إىل تكثيف التظاهرات 
والتدخ�ل املب�ارشة يف إدارته�ا، الفتة 
إىل أن ه�ذا األمر قد يؤدي إىل خس�ارة 
الكثري من الكتل السياسية لشعبيتها 

وأصواتها ومناصبها.
وأك�دت املص�ادر أن ع�دداً م�ن الكتل 
السياس�ية حاولت إرس�ال رسائل إىل 
املرجعي�ة ع�ر مناف�ذ اتص�ال لتؤكد 
له�ا أن رس�التها وصل�ت، وأن األمور 
وأنه�ا  املقبل�ة  املرحل�ة  يف  س�تتغري 
س�تعمل عىل تجاوز األخطاء السابقة 
التي أدت إىل تفاقم عدم الرضا من قبل 

الشارع واملرجعية الرشيدة.
بدوره، أكد املتحدث الرس�مي باس�م 
تحال�ف الفت�ح احمد االس�دي، اليوم 
الس�بت، ان خطبة املرجعي�ة الدينية 
تبن�ت »الغضب« املس�يطر علية لحل 

املشاكل واملطالبة بالحقوق.
وق�ال االس�دي، ان »فك�رة املرجعية 
واضحة، املرجعية تبنت منذ اس�ابيع 
الحراك املطلبي الذي يطالب بمحاربة 

الفساد ومعالجة املشاكل الكثرية التي 
يعاني منها الشارع العراقي من خال 
تلكؤ وتقصري كبري يف االداء الحكومي 

واملحيل«.
وب�ن ان »املرجعية تتلم�س حاجات 
الن�اس الحقيق�ة وآالمه�م وتتح�دث 
وفق م�ا ترى ان م�ن واجبها الحديث 
به باعتبارها راعية ومتابعة لش�ؤون 
م�ن  كث�ري  ع�ن  ومس�ؤولة  االم�ة 
التفاصيل التي تتعلق بحياة املواطنن 
وتوجه النداءات املبارشة اىل الجمهور 
او اىل الجه�از الحكومي الذي يجب ان 
يكون فاعا ويخرج من مرحلة الخلل 

والجمهود«.
وأك�د ان »املرجعية رك�زت بان يكون 
اي ح�راك او مطالبة بالحقوق او اخذ 
الحق�وق من خال الط�رق القانونية 
والسلمية«، مبينا ان »املرجعية عرت 
ع�ن الغضب املس�يطر علي�ه الن غري 
املس�يطر عليه بالتأكيد س�ينتج خلا 
يدفعه�ا  اضافي�ة  وفش�ا ورضيب�ة 

الناس«.
تاب�ع ان »املرجعي�ة تمس�ك الخيوط 
بش�كل واع وعليه الدع�وة اىل الغضب 
ال اعتق�د ان م�ن س�يفهمها االرضار 
بمصال�ح العام�ة من قب�ل الجماهري 
ولكن لو حاول املغرضون تحريف هذا 
الخطاب او توجيه باألرضار بالصالح 

العام فاملرجعية لها كلمة الفصل«.
ب�دوره، ح�دد رئيس كتل�ة صادقون 
الس�ابق وعضو تحالف الفتح حس�ن 
س�الم مام�ح م�ا س�ماه »اإلصاح 
الحقيق�ي«. وق�ال س�الم يف إن »أول 
بوادر االصاح الحقيقي يكمن يف فتح 
كاف�ة ملفات الفس�اد منذ 2003 وإىل 
ه�ذه اللحظة ومحاس�بة املفس�دين 
وزجهم يف الس�جون واسرتجاع أموال 
الشعب التي نهبت وأن تقوم األحزاب 
بطرد أي فاسد ينتمي اليها وأن تقوم 
السياس�ية  والش�خصيات  األح�زاب 

بكش�ف ذممه�ا وأن تك�ون معاي�ري 
اختي�ار الكابينة الوزارية هي النزاهة 

والكفاءة والوطنية واالخاص«.
وأضاف، أن »فساد الحكومة العراقية 
يزكم األنوف وقد تس�بب يف أن يعيش 
الش�عب العراقي فقراً شديداً ويرتدى 
وضعه املعايش عىل كث�ر خريات البلد 
الت�ي أصبح�ت حك�راً ع�ىل األح�زاب 

ومافياتهم التي اس�تحوذت عىل أغلب 
املش�اريع لتس�لب أمواله�ا وتجعلها 
مش�اريع وهمي�ة أو خاوي�ة يدف�ع 
رضيبتها الشعب العراقي«، معتراً أن 
»هذه األح�زاب ال تريد تغيرياً حقيقياً 
الحقيق�ي  االص�اح  ألن  إصاح�ًا  أو 
الث�روات  ه�ذه  يفق�دوا  يجعله�م 
واملغان�م«. ومىض س�الم إىل القول إن 

»ع�ىل الحكومة والرمل�ان املقبلن أن 
تكون نواياهما حسنة وصادقة تجاه 
الشعب العراقي ويعمدان يف أول مهام 
لهم�ا إىل تحقيق العدال�ة االجتماعية 
وتقليل الهوة الطبقية من خال إيجاد 
س�لم رواتب متكاف�ئ لجميع رشائح 
املرجعي�ة  وكي�ل  وكان  املجتم�ع«. 
الدينية العليا اعتر أن مشاكل االنسان 

السياسية واالجتماعية واملالية ال تحل 
إال بالغضب »املسيطر عليه«. 

وق�ال احمد الص�ايف، خ�ال الخطبة 
الثاني�ة لص�اة الجمعة الت�ي اقيمت 
بالصحن الحس�يني يف مدينة كرباء، 
»ذكرنا سابقاً عن االثار السلبية التي 
تنت�ج م�ن الغضب غ�ري امل�رر وغري 
املس�يطر عليه وقلن�ا يف حينه وذكرنا 

بعض االمثلة عىل ذلك«.
واضاف »اليوم نذك�ر االثار االيجابية 
للغض�ب وهل الغضب يعن االنس�ان 

عىل تحقيق مقاصده أو ال ؟؟«. 
االم�ور  م�ن  »الغض�ب  أن  واوض�ح 
االحادي�ث  يف  ورد  حت�ى  الغريزي�ة 
الرشيف�ة )ال خ�رَي فيم�ن ال َيغض�ب 
اذا اُغض�ب( تعب�ري جميل ج�داً .. )ال 
خ�ري فيم�ن ال يغض�ب اذا اُغض�ب( 
وهذا الغض�ب من االم�ور التي كانت 
يف غريزة االنس�ان وتكوين االنسان«، 
مبين�ا أن »االنس�ان تم�ر ب�ه حاالت 
ينفعل ويغضب وهذا الغضب هو الذي 
حافظ عىل نوع االنس�ان وحافظ عىل 
ش�خص االنس�ان ألنه بغضبه يحمي 
نفس�ه فإذا تعرّض ألمور تس�توجب 
منه الغضب يغضب، لكن هذا الغضب 
اذا اخرجه عن قص�ده وعن لّبه وعن 
عقل�ه ه�ذا يك�ون يف الجان�ب ال�ذي 
ذكرن�اه س�ابقاً وه�و س�ُينتج آثاراً 
س�لبية واالنس�ان ق�د ين�دم عليها«. 
وتاب�ع »لكن االنس�ان اذا َغِضَب وهذا 
الغضب نش�أ من مش�كلة ش�خصية 
سياس�ية  اقتصادي�ة  اجتماعي�ة 
عس�كرية وه�ذا الغض�ب اخرجه من 
بيت�ه ألن يواجه هذه املش�كلة وكان 
ه�ذا الغض�ب تح�ت الس�يطرة ه�ذا 
غض�ٌب ممدوح«، مضيف�ا »بالغضب 
ُحّصنت الباد وُحفظت األرايض وُمنع 
َتدنيس املقدس�ات ألن االنسان عندما 
يغض�ب وهو يعل�م ملاذا يغض�ب ملاذا 
يذهب مل�اذا يتفاعل س�تكون النتائج 
نتائج ايجابية وس�يكون ه�ذا الفعل 
فعل معلوم الترّصف واملنش�أ ومعلوم 

الهدف من ألفه اىل ياءه«.
وأكد بالق�ول »النتيجة م�اذا تكون؟! 
هذا الذي يغضب غضباً مسيطر عليه 
البد ان يكون له لسان يعّر عن ذلك له 
مطل�ب يعّر ذلك له ح�ق أن يعّر عن 

ذلك.. ملاذا؟«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اصدر رئي�س الوزراء حي�در العبادي، 
أمس الس�بت، توجيهات ع�دة تخص 
محافظة باب�ل، منها ضمنها تعيينات 

واكمال مشاريع.
وق�ال العب�ادي، خال اس�تقباله وفداً 
م�ن وجه�اء وش�يوخ محافظ�ة بابل 
»االنتص�ار  إن  املحلي�ة،  والحكوم�ة 
ع�ىل عصابات داعش تحق�ق بوحدتنا 
وس�نحقق البناء واالعم�ار والخدمات 
وفرص العم�ل بوحدتنا ايض�ا، اذ اننا 
بحاجة اىل ثورة للتعاون«، موضحا أن 
»بلدن�ا فيه خريات وعدال�ة يف التوزيع 
وان واج�ب الدولة ه�و رعاية الجميع 
ونح�ن بع�د اعاننا النرص العس�كري 
قبل اش�هر بدأنا العمل بعمليات البناء 
واالعمار والخدم�ات ووضعنا الخطط 

والسرتاتيجيات الازمة«.
واضاف العبادي، حس�ب بيان اصدره 
مكتب�ه االعام�ي وتلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، »اننا نس�تمع 
الق�رارات  ملطال�ب املواطن�ن ونصدر 
اىل  الفت�ا  لتنفيذه�ا«،  والتوجيه�ات 
أن »الفس�اد االك�ر يتمثل به�در املال 

العام«.
وبن رئي�س ال�وزراء، »اننا س�نحقق 
والبن�اء  االعم�ار  يف  جدي�دا  انج�ازا 
والخدم�ات وف�رص العم�ل بتعاونن�ا 
فنح�ن يف مركب واحد«، مش�ريا اىل أن 

»الغضب يأتي الجل التصحيح«.
وق�ال املكت�ب االعام�ي، أن »رئي�س 
مجل�س الوزراء وّج�ه، يف ضوء اللقاء، 
بت�ه  ج�ر  تخصيص�ات  باكم�ال 
السرتاتيجي وتمويل املبلغ املناسب لهذا 
العام وضمان التخصيص للعام املقبل 
مع امكانية انش�اء ج�ر بديل تقوم 
العس�كرية بصورة  الهندسة  بانشائه 
رسيع�ة لت�ايف االزدحام�ات الكب�رية 

الت�ي يس�ببها ه�ذا الج�ر، وحس�م 
موضوع االعان ع�ن مرشوع مجاري 
الحل�ة الكبري الذي ت�م التصويت عليه 
يف مجلس الوزراء وضمن تخصيصات 

القرض الريطاني«.
واض�اف املكت�ب، أن العب�ادي وجه ب� 
»اكمال مش�اريع امل�اء الس�رتاتيجية 
املش�اريع  م�ن  باعتباره�ا  الخمس�ة 
الوزاري�ة الت�ي وصل�ت نس�ب انجاز 
م�اء  )م�رشوع   )%90( اىل  بعضه�ا 
الهاش�مية، م�رشوع م�اء املحاوي�ل، 
مرشوع م�اء ابي غرق، م�رشوع ماء 
املس�يب، مرشوع ماء الكفل(، واعان 
ع�ن  الناتج�ة  الوظيفي�ة  الدرج�ات 

حرك�ة املاك لكاف�ة دوائ�ر املحافظة 
بموجب النس�ب الس�كانية لكل وحدة 
ادارية، وتزويد محافظة بابل بالطاقة 
الكهربائية عىل اساس النسبة السكانية 
البن�اء املحافظ�ة وكذل�ك باعتباره�ا 
املحافظ�ة االوىل صناعيا واعادة النظر 
بموض�وع الجباي�ة والصيان�ة وتتوىل 
وزارة الكهرباء معالجة مشاكل تذبذب 
التجهيز ملناطق املس�يب واالسكندرية 

والسدة واملناطق االخرى«.
ش�مل  التوجي�ه  أن  املكت�ب،  واك�د 
»صيان�ة االنه�ر واملش�اريع االروائية 
ويف مقدمته�ا مرشوع املس�يب الكبري 
لعملي�ة  موضوع�ي  تقوي�م  واج�راء 

تبطن الج�داول ومنها بش�كل خاص 
جدول بابل وج�داول عاج الجربوعية 
وج�دول الكفل وج�دول دوره، وتتوىل 
وزارة املوارد املائية رفع تقرير بش�أن 
ذلك وتتوىل وزارة املالية تمويل االعمال 
املهم�ة يف هذا املجال يف ضوء مطالبات 
ممث�يل االقضي�ة والنواح�ي ورضورة 
تنفي�ذ قرار مجل�س ال�وزراء رقم 67 
لس�نة 2018، ووض�ع حل�ول رسيعة 
ملعالجة مش�كلة امل�دارس غري املنجزة 
الت�ي بلغ�ت نس�بة انجازه�ا 90% يف 

املناطق املختلفة«.
وتاب�ع املكت�ب، كم�ا ش�مل التوجي�ه 
»معالجة مش�كلة نه�ر اليهودية بمد 

انابي�ب وتكمل�ة بن�اء االم�ام بكر بن 
االمام ع�يل )عليهما الس�ام( واكمال 
مجمع م�اء الرش�ايد يف ناحي�ة جبلة 
والطريق الحويل ملدينة القاسم واكمال 
طريق ش�وميل – الحمزة – الهاشمية 
الس�رتاتيجية،  الطري�ق  م�ن  لكون�ه 
انش�اء مستش�فى  واع�ادة وتموي�ل 
الحم�زة الغرب�ي وكذل�ك مستش�فى 
الس�دة واملس�يب والنيل، ومعالجة فك 
الكهربائي�ة  الش�بكة  يف  االختناق�ات 
من خ�ال توفري التخصيص�ات املالية 
للمحط�ات الخمس�ة الخاص�ة بنق�ل 
وتوزيع الطاق�ة الكهربائية باعتبارها 

من املشاريع املهمة«.

»توف�ري  كذل�ك  املكت�ب،  وتاب�ع 
الازمة لغ�رض اكمال  التخصيص�ات 
مجر االم الواقع يف مركز املدينة لفك 
االختناق�ات املروري�ة لك�ون املرشوع 
متوقف�ا منذ ثاث س�نوات، وفتح باب 
الش�مول لارام�ل واملطلق�ات ويتيمة 
االبوين والعاطلن عن العمل وشمولهم 
براتب الرعاية االجتماعية، وتخصيص 
مبلغ 10 مليارات دينار إلنش�اء معمل 
لتدوير النفايات التي اصبحت مشكلة 
كب�رية يف املحافظة النتش�ار النفايات 
عىل مداخ�ل املدينة والش�وارع العامة 
وعدم توفري االماك�ن النظامية للطمر 
الصح�ي«. واش�ار املكت�ب اىل أن�ه »يف 

ضوء ماعرضه ممثلو اقضية ونواحي 
محافظة بابل من احتياجات تفصيلية 
يف تحس�ن الخدم�ات املختلف�ة، تتوىل 
غرف�ة العمليات التابع�ة للجنة إعمار 
وخدمات املحافظ�ات وضع االولويات 
يف كل قض�اء وناحي�ة اعتم�ادا ع�ىل 
التقاري�ر التي رفعه�ا ممثلو االقضية 

والنواحي«.
وأوض�ح املكت�ب، أن العب�ادي وجه ب� 
»اع�ادة جدول�ة )الدي�ون/ الق�روض 
املرتتبة عىل الفاحن وفوائدها، واعادة 
تفعي�ل ق�روض املب�ادرة الصناعي�ة، 
تموي�ل  وتفعي�ل  الزراعي�ة،  املب�ادرة 
م�رشوع الق�روض الصغ�رية لتوف�ري 
فرص التش�غيل يف مناط�ق املحافظة، 
اإلق�راض،  ب�رشوط  النظ�ر  واع�ادة 
وحسم املصادقة عىل انشاء مستشفى 
الحم�زة الغرب�ي ف�ورا، وتت�وىل وزارة 
الصناعة وال�وزارات والجهات االخرى 
وال�رشكات  املصان�ع  تأهي�ل  اع�ادة 
االنتاجي�ة لضمان توف�ري فرص عمل 
مس�تدامة البن�اء املحافظ�ة، وتكليف 
قي�ادة العملي�ات املش�رتكة بدراس�ة 
اعادة اهايل جرف الن�رص بعد التدقيق 
االمن�ي«. واضاف املكت�ب، أنه وجه ب� 
»وضع خطة عاجلة إلكس�اء الشوارع 
يف مناطق املحافظ�ة بموجب اولويات 
تت�وىل وزارة املالي�ة بموجبه�ا توف�ري 
التمويل املناس�ب وانجاز جر مشاة 
الطلبة عن طريق حلة – نجف – وانجاز 

تأهيل جر املسيب الحديدي«.
وتش�هد محافظ�ات وس�ط وجن�وب 
الع�راق، من�ذ مطل�ع تم�وز امل�ايض، 
تظاهرات احتجاجي�ة مطالبة بتوفري 
الخدم�ات كالكهرب�اء وامل�اء الصالح 
للرشب وتوفري ف�رص عمل فضا عن 
القض�اء عىل الفس�اد، فيم�ا تخللتها 
اعم�ال عن�ف وح�رق مقار لع�دد من 

االحزاب السياسية.

أحزاب أعلنت تسلمها »الرسالة«.. وأخرى تؤكد العمل على »جتاوز« األخطاء السابقة

خطبة »غضب« املرجعية الرشيدة حتدث زلزاال يف الكواليس السياسية

العبادي يعلن ألهالي احملافظة عن حاجته لـ »ثورة تعاون« معهم

إصدار قرارات حكومية ختص بابل: فتح تعيينات وإكامل مشاريع وإطفاء ديون

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الرئيس الرتكي رجب طي�ب اردوغان أن 
تركيا س�تعيد فتح قنصليتها يف مدينة املوصل 
يف ش�مال العراق بعد أربع سنوات من سيطرة 
تنظي�م »داعش« عليها وأرسه العاملن هناك، 
ويأت�ي ذل�ك يف ظل وج�ود تخ�ّوف عراقي من 

وجود طبخة تركيا وراء افتتاح القنصلية.
وكانت أنقرة افتتحت قنصلية كبرية يف املوصل، 
نظرا ألهمية هذه املنطقة بالنسبة لرتكيا، قبل 

ظهور التنظيم املتطرف يف العراق وسوريا.
ويف حزي�ران 2014 احتج�ز التنظيم 46 تركيا 
رهائن بينهم دبلوماسيون وأطفالهم وعنارص 
م�ن الق�وات الخاص�ة، يعمل�ون يف القنصلية 
الرتكي�ة يف املوص�ل خ�ال هج�وم خاط�ف يف 

شمال العراق.
وقد أُفرج عنهم يف أيلول 2014 بعد أزمة دامت 

ثاثة أشهر.
وكان�ت وزارة الدف�اع األمريكية أعلن�ت أوائل 
نيس�ان 2016 أن التحالف ال�دويل الذي تقوده 
الوالي�ات املتحدة ضد تنظي�م »داعش« قصف 
ودمر القنصلي�ة الرتكية الس�ابقة يف املوصل. 
واس�تعادت القوات العراقية املدينة يف حزيران 

.2017
وقال اردوغان خال جلس�ة ملناقشة مشاريع 
الحكوم�ة بعد ف�وزه يف االنتخابات التي جرت 
يف 24 حزي�ران إن »القنصليت�ن العامت�ن يف 
املوصل والبرصة )جنوب العراق( ستستأنفان 

عملهما يف غضون مئة يوم«.
وكان دبلوماس�يون أتراك أشاروا سابقا إىل أن 
أنق�رة تنوي إعادة فت�ح قنصليتها يف املوصل، 
إال أنها امل�رة األوىل التي يتم فيها تحديد جدول 

زمني لذلك.
وكان�ت تركي�ا أخل�ت قنصليته�ا يف الب�رصة 

أس�بوع م�ن  بع�د  أمني�ة يف 2014  ألس�باب 
وق�وع مقر بعثتها يف املوص�ل يف قبضة تنظيم 

»داعش«.
وق�ال محلل�ون إن تركي�ا تحرص ع�ىل تعزيز 
حضوره�ا يف املوص�ل الت�ي ش�كلت يف املايض 
ج�زءا م�ن اإلمراطوري�ة العثماني�ة وال تزال 
أنقرة تعترها امت�دادا طبيعيا ملنطقة نفوذها 

اإلقليمي.
وأُطل�ق رساح أفراد طاقم قنصلي�ة املوصل يف 
ظروف ملتبس�ة، بينما أشارت تقارير إعامية 
حينه�ا إىل صفق�ة ت�م بموجبها اإلف�راج عن 
الطاق�م مقاب�ل إط�اق تركي�ا رساح مقاتلن 

تابعن للتنظيم.
وأكد اردوغان الذي كان حينها رئيسا للحكومة 
ع�دم دف�ع أي فدي�ة مش�ريا إىل »مفاوض�ات 
سياس�ية ودبلوماس�ية« أفض�ت إىل اإلف�راج 
عنهم، واصفا األمر بأنه »انتصار دبلومايس«.

ودخل أوزتورك يلماز القنصل العام السابق يف 
املوص�ل الذي خطف مع أت�راك آخرين، معرتك 
السياس�ة وأصب�ح نائب رئيس حزب الش�عب 
الجمهوري وهو حاليا املتحدث الرئييس باسم 

الحزب يف قضايا الشؤون الخارجية.
وتخ�ى مصادر سياس�ية عراقي�ة من عودة 
عم�ل القنصلي�ة الرتكي�ة يف املوص�ل يف ه�ذا 
التوقيت الحرج الذي تمر به املحافظة، الفتة إىل 
أن القنصلية لها باع طويل يف التأثري باملجريات 
السياس�ية يف املحافظة من خال تأثريها عىل 

سياسين يف املوصل.
وح�ذرت املص�ادر م�ن وجود طبخح�ة تركية 
للموص�ل بعد االنتهاء م�ن تحريرها، الفتة إىل 
ان سياس�ة اردوغان التوس�عية واالحتالية ال 
ب�د وأن تخيف الحكوم�ة االتحادي�ة وتجعلها 
تفكر باتخاذ إجراءات لحرص سلطة القنصلية 

والسياسين املتعاونن مع أنقرة.

بعد )4( أعوام على إغالقها واطالق سراح العاملني فيها من يد تنظيم »داعش« بصفقة سرية

تركيا تعود إىل املوصل من باب القنصلية.. هل توجد طبخة يف اخلفاء؟

     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن محافظ بغداد عطوان العطواني، أمس الس�بت، عن 
توف�ر 4000 درجة وظيفية. وق�ال العطواني يف بيان انه 
»بحث خال لقائه نقيب املعلمن عباس السوداني والوفد 
املراف�ق له وبحضور لجنة الرتبي�ة والتعليم يف املحافظة، 
السبل التي يمكن من خالها حل املشاكل واملعوقات التي 
تقف بوجة العملية الرتبوية وتمكن الهيئات التدريس�ية 
من اداء عملهم بشكل صحيح«. واضاف انه »تم التباحث 
بملف التعيينات والتأكيد عىل رضورة موافقة وزارة املالية 
ع�ىل اطاق الدرجات الوظيفية الخاصة باملحافظة لس�د 
النقص الحاصل يف م�دارس العاصمة وخصوصا مناطق 
االطراف، فضا عن مناقش�ة موضوع الع�اوة والرتقية 

والرتفي�ع«. وتاب�ع ان »هن�اك رؤي�ة واضح�ة للحكومة 
لتمكن املعلمن واملدرس�ن عر توفري اجواء مناس�بة«، 
موضح�ا ان »املعلم بحاجة اىل رعاي�ة واهتمام ملا يقدمه 
م�ن خدمة جلية ألبنائنا الطلبة«. وش�دد العطواني »عىل 
اهمي�ة معالج�ة موض�وع خدم�ة املعلم وامل�درس التي 
تتجاوز ال�)10( س�نوات يف مناط�ق االطراف ولم نتمكن 
من نقله اىل املركز بس�بب قلة التعيينات«، الفتا اىل »توفر 
4000 درجة وظيفية ناتجة عن حركة املاك للعام 2016 
وبأنتظ�ار موافق�ة وزارة املالي�ة إلط�اق تخصيصاتها 

للرشوع بعملية التعيينات«.
ونوه املحافظ اىل ان »هناك اجتماع مهم سيعقد االسبوع 
الق�ادم مع م�دراء تربيات بغداد وبحض�ور لجنة الرتبية 

والتعليم لدراسة السبل الكفيلة يف تعزيز هذا املوضوع«.
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تونس توقف إرهابيني هلم ارتباط بـ »هجوم بيولوجي« أحبطته املانيا

أردوغان يفاقم التوتر مع واشنطن بالرد بعقوبات 

       بغداد / المستقبل العراقي

قتلت القوات اإلسرائيلية فلس�طينيا رميا بالرصاص 
وأصاب�ت 220 آخري�ن على األقل خ�ال احتجاجات على 
الح�دود مع القطاع اليوم الجمعة كما أفاد مس�ؤول في 

مستشفى بقطاع غزة.
وأضاف المسؤول أن الشهيد في الخامسة والعشرين 
من عم�ره وأن إصابات 90 ش�خصا كان�ت نتيجة أعيرة 

نارية.
وقتل 156 فلس�طينيا على األق�ل في احتجاجات على 
الحدود بين الكيان اإلس�رائيلي وقط�اع غزة منذ مارس 

آذار الماضي.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير خارجية إي�ران محمد جواد ظريف أن هناك 
إجماًع�ا عالمًي�ا واضًح�ا عل�ى الحاجة إلى عمل منس�ق 
للحف�اظ على خطة العمل الش�املة المش�تركة )االتفاق 

النووي(.
وأفادت وكال�ة مهر لألنباء، أن وزير الخارجية محمد 
ج�واد ظري�ف كتب ف�ي تغري�دة عل�ى تويت�ر، “التقيت 
بالرئي�س ووزير خارجي�ة س�نغافورة ووزراء خارجية 
الصين ونيوزيلندا وأس�تراليا وإندونيسيا، وهناك إجماع 
عالمي واضح على الحاجة إلى عمل منسق للحفاظ على 

االتفاق النووي”.
ومضى ظريف قائاً: لقد قمت مع مسؤولة السياسة 
الخارجي�ة ف�ي االتح�اد االوروب�ي فيدري�كا موغريني 
بدراسة تفاصيل االتحاد األوروبي وجهود أخرى لضمان 
حصول الشعب اإليراني على منافع اقتصادية من االتفاق 

النووي.
يشار إلى أن محمد جواد ظریف وفيدريكا موغريني، 
تطرقا في محادثاتهما بس�نغافورة الي�وم الجمعة على 
هام�ش مؤتم�ر رابطة بلدان جنوب ش�رق آس�يا، احدث 
المس�تجدات والخطوات المنجزة على مس�توى االتحاد 
االوروب�ي والعالم ف�ي مجال ني�ل ايران لمزاي�ا االتفاق 
النووي عقب انسحاب اميركا غير القانوني من االتفاق.

وكان ظري�ف ق�د التقى الخمي�س نظيريه الروس�ي 
س�رغي الفروف والصيني وانغ ي�ي وبحث معهما حول 

االتفاق النووي.
كما التقى ظري�ف االمين العام لرابط�ة بلدان جنوب 
ش�رق آس�يا وتباحث حول تعزيز التعاون بي�ن الجانبين 

عقب التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بينهما.

استشهـاد فلسطينــي وجـرح أكثـر
 من )200( آخرين عىل حدود غزة  

ظريف يتحدث عن »امجاع عاملي«
 بشأن االتفاق النووي االيراين

       بغداد / المستقبل العراقي

التونس�ية  الداخلي�ة  وزارة  أعلن�ت 
عل�ى  “إرهابيي�ن”  ش�خصين  توقي�ف 
عاقة بالتونسي سيف الله مدبر الهجوم 

“البيولوجي” الذي أحبط في ألمانيا.
وق�ال الناطق الرس�مي باس�م وزارة 
الداخلية س�فيان الزعق إن “الش�خصين 
عل�ى عاقة بالتونس�ي المقي�م بألمانيا 
المدب�ر للهج�وم بالقنبل�ة ال�ذي أحب�ط 
ف�ي ألمانيا”. ويش�تبه في أن س�يف الله 
الموق�وف ف�ي ألماني�ا حالي�ا أراد صنع 
“قنبلة بيولوجية” من الريسين وهو سم 
من أص�ل نباتي عنيف جدا، أقوى بس�تة 
آالف م�رة من الس�يانور. وأعل�ن مكتب 
إع�ام النائ�ب الع�ام األلماني ف�ي بيان 
الجمعة تمديد س�جنه بتهم�ة “محاولة 

االنضمام لمنظمة إرهابية خارجية” في 
إشارة إلى تنظيم الدولة اإلسامية.

وكان النائ�ب الع�ام أوض�ح األربعاء 
الماض�ي أن التهم الموجهة لس�يف الله 
هي “اإلعداد لعمل عنيف وخطير ومخرب 

ألمن الدولة”، وفقا للبيان.
وأعلن�ت الس�لطات األلماني�ة في 20 
حزي�ران، إحب�اط هج�وم “بيولوج�ي” 

وتوقيف تونسي.
وف�ي 24 تم�وز ت�م توقي�ف زوجته 
األلماني�ة )42 عام�ا( التي يش�تبه بأنها 

ساعدت زوجها في التحضير للهجوم.
وبعد يومين أصدر القضاء التونس�ي 
قرارا بتوقيف “عنصرين إرهابيين” على 

عاقة بسيف الله، وفقا للزعق.
وأكد الناطق الرس�مي باس�م القطب 
القضائ�ي لمكافح�ة اإلره�اب س�فيان 

السليطي توقيف الشخصين بعد مثولهما 
أمام القاضي المختص. وتابع الس�ليطي 
أن التحقيقات كش�فت أن أحد المتهمين 
ح�اول االلتح�اق بصف�وف “الجماعات 
اإلرهابية” بس�وريا ول�م يتمكن من ذلك 
واتف�ق مع س�يف الل�ه “عل�ى أن يتولى 
كل منهم�ا تنفيذ عملي�ة إرهابية بصفة 
متوازية ببل�دي إقامتهما تونس وألمانيا 
بواس�طة قنبل�ة تقليدي�ة الصن�ع”. أما 
العنص�ر الثاني فقد ُكل�ف بتوفير وثائق 
سفر مزورة لس�يف الله لتسهيل هروبه 
نحو بل�دان أوروبية، وفق�ا لبيان وزارة 
الداخلي�ة. وكان�ت الش�رطة عث�رت في 
ش�قة الزوجين على أكث�ر من ثاثة آالف 
حبة ريس�ين و84 ملغرام من الريس�ين 
األلع�اب  مس�حوق  م�ن  غرام�ا  و950 
النارية وزجاجتين مليئتين بس�ائل قابل 

لاش�تعال وأس�اك موصولة بمصابيح 
و240 كرة معدنية.

وحاول س�يف الله مرتين التوجه إلى 
س�وريا عب�ر تركي�ا ف�ي 2017، لكنه لم 
ينجح، لانضمام على األرجح إلى تنظيم 
الدول�ة اإلس�امية وكان عل�ى اتص�ال 
بالتيار اإلس�امي، كما تقول الس�لطات 
األلمانية. وأكد مكتب اإلعام أنه في ربيع 
2018 ق�رر القيام بالهج�وم “في مكان 
آهل بالسكان” بقنبلة معدة من الريزين. 
ومنذ نيس�ان بدأ في اقتن�اء الريزين عبر 
االنترنت. وكان اشترى في البداية ما بين 
175 و200 حبة من الريزين وفي مايو/

اي�ار الفي�ن اخرتي�ن كما تحصل س�يف 
الل�ه على ألف حبة إضافي�ة مجانا، وفقا 
لذات المصدر. وف�ي ايار، كان له تواصل 
“مع ش�خص غير معروف يعيش خارج 

ألماني�ا” ليتعلم منه كيفية إعداد الريزين 
ونجح في تصنيع 84.3 ملغرام من مادة 
الريزين بنفسه. كما تواصل “مع شخص 
آخر هويته غي�ر معروفة ويعيش خارج 

ألمانيا” ودربه على تجهيز القنبلة.
وأضاف مكتب اإلعام أنه في حزيران 
اشترى 250 كرة معدنية الستعمالها في 

تجهيز القنبلة.
وألماني�ا ف�ي حالة اس�تنفار بس�بب 
ع�دد من االعت�داءات اإلرهابية في الباد 
في الس�نوات األخيرة وأخطرها الهجوم 
الذي وقع في كانون األول 2016، ونفذه 
تونس�ي في الثالثة والعشرين من العمر 
هو أنيس العامري في سوق لعيد المياد 
في برلين. وقد أس�فر الهجوم الذي أعلن 
تنظيم الدولة اإلس�امية مسؤوليته عنه 

عن 12 قتيا.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الرئي�س الترك�ي رج�ب طيب 
أردوغ�ان، أن أنق�رة س�تجّمد ممتلكات 
الع�دل والداخلي�ة األميركيي�ن  وزي�ري 
ف�ي تركيا إن وجدت، ف�ي إطار المعاملة 

بالمثل.
ج�اء ذل�ك خ�ال كلم�ة ألقاه�ا ف�ي 
المؤتمر العام للجناح النس�وي في حزب 
العدالة والتنمية، أمس السبت، بالعاصمة 

التركية أنقرة.
وشّدد على أن “الخطوة األخيرة التي 
اتخذته�ا الوالي�ات المتح�دة بخصوص 
الق�س أندرو برانس�ون، ال تليق بش�ريك 

استراتيجي”.
وكانت واش�نطن قد أعلن�ت األربعاء 
الماض�ي، نيته�ا ف�رض عقوب�ات عل�ى 
وزي�ري الع�دل التركي عب�د الحميد ُغل، 
والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم 
اإلف�راج ع�ن القس األمريكي برانس�ون 
ال�ذي تتواص�ل محاكمت�ه ف�ي تركي�ا. 
وج�رى حب�س برانس�ون ف�ي 9 كانون 

األول 2016، على خلفية عدة تهم.
وتاب�ع أردوغان “ال يمكن جعل تركيا 
أداة لتحقي�ق مكاس�ب سياس�ة داخلية 
في أمي�ركا كما فعل�ت أوروب�ا، وتكرار 

أخطاء األوروبيين لن ُيكسب األميركيين 
شيًئا”.

ولف�ت إلى أن�ه “يمكن حل المس�ائل 
بين تركيا والواليات المتحدة، عبر تغليب 
االستراتيجية  التحالف والش�راكة  فكرة 
التي تشكل إطاًرا لمصالحنا المشتركة”، 
معتبرا الخطوة األميركية بأنها “تنم عن 

عدم احترام تجاه تركيا”.
ولفت إلى أن “القنوات الدبلوماس�ية 
تعمل بشكل مكثف، وأعتقد أننا سنتجاوز 
قريًبا الجزء األكبر من القضايا الخافية 

بيننا عن طريق تغليب العقل”.
وأكد أردوغ�ان عل�ى أن “تركيا دولة 
قانون، وس�تقوم بكل م�ا يلزم في إطار 

مفهوم دولة القانون هذا”.
واعتب�ر أن ف�رض الوالي�ات المتحدة 
األمريكي�ة عقوب�ات على وزي�ري العدل 
والداخلية التركيين لكونهما تابعا قضية 
برانس�ون عن كث�ب، أمر غي�ر منطقي. 
واس�تطرد “نح�ن صبرن�ا واآلن أص�در 
تعليمات�ي للزم�اء، س�نجمد ممتل�كات 
وزيري العدل والداخلي�ة األمريكيين في 

تركيا إن وجدت”.
وش�دد عل�ى أن ب�اده س�تطبق مبدأ 
المعامل�ة بالمثل مع الوالي�ات المتحدة، 
قائًا: “العرب لديهم مثل ش�عبي جميل، 

.” يقول: من َدقَّ ُدقَّ
المواق�ف  أن  أردوغ�ان  وأش�ار 
األميركي�ة األخي�رة تج�اه تركي�ا تق�ف 
وراءها عقلية إنجيلي�ة وصهيونية، وأن 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، ُغّرر به 
بش�كل كبير في هذا الخصوص، لذا عليه 

تصحيح الموقف.
ودعا أردوغان، الواليات المتحدة إلى 
عدم السعي لمبادلة المدير العام السابق 
لبنك “خلق” التركي، هاكان أتيا، بالقس 

برانسون.
ولفت إلى أن “الذي�ن يعتقدون بأنهم 
سيجبرون تركيا على التراجع إلى الوراء 
م�ن خال لغة التهديد وقرارات س�خيفة 
تتعلق بف�رض عقوبات، لم يعرف�وا أبًدا 

هذا البلد وهذا الشعب”.
وأردف “نحن ال نري�د أن نكون طرًفا 
ف�ي لعب�ة يخس�ر فيه�ا الجانب�ان. نقل 
الخاف�ات السياس�ية والقضائي�ة إل�ى 

الصعيد االقتصادي يضر بالطرفين”.
وأع�رب ع�ن أس�فه حي�ال تضخي�م 
الجانب األميركي بعض المسائل البسيطة 
وخلط األمور ببعضها. وش�ّدد على عدم 
وجود مشاكل يستحيل حلها مع الواليات 
المتحدة والدول األخرى، معرًبا عن أمله 

في عودة الجانب األميركي إلى رشده.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مبعوث األم�م المتح�دة لليم�ن مارت�ن غريفيث إنه 
يعت�زم دعوة األطراف المتحاربة إلى االجتماع في جنيف يوم 
الس�ادس من أيلول لمناقشة إطار لمحادثات سام وإجراءات 
لبناء الثق�ة في إطار مس�اعيه إلنهاء الحرب المس�تعرة منذ 

أكثر من ثاثة أعوام.
وخال إفادة لمجلس األمن الدولي دعا غريفيث كل األطراف 

لتهيئة أجواء مواتية تسمح بإجراء مشاورات جنيف.
وقال “أع�ي جيدا أن كل يوم يمر يكبدن�ا أرواحا ربما كان 

بإمكاننا إنقاذها”.
وقال�ت جماعة انص�ار الله إنهم س�يوقفون الهجمات في 
البح�ر األحمر م�ن جانب واحد لم�دة أس�بوعين لدعم جهود 
السام بعد أيام قليلة من وقف السعودية مرور ناقات النفط 
عبر باب المندب إثر هجمات من انصار الله على ناقلتي نفط.

وق�ام غريفيث بجه�ود مكوكية ف�ي اآلون�ة األخيرة بين 
األطراف المتحاربة لتجنب ش�ن التحالف لهجوم ش�امل على 
الحديدة. وتضم المدينة الميناء الرئيس�ي للباد التي يعتقد أن 

نحو ثمانية مايين فيها على شفا المجاعة.
وق�ال غريفيث لمجلس األم�ن “حاولنا التوص�ل لطريقة 
لتجن�ب المعركة في مدينة ومين�اء الحديدة وما زلنا نحاول” 
مضيف�ا أنه عل�ى الرغم من ضي�ق الهوة الت�ي تفصل طرفي 

النزاع إال أنه مازال قلقا من اشتعال الوضع في الحديدة.
وقالت مص�ادر طبية يمنية ومنظم�ات إغاثة إن 26 قتلوا 
في ضربات جوية للتحالف بقيادة الس�عودية على ميناء صيد 

وسوق لألسماك في الحديدة.
لكن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد 
ترك�ي المالك�ي، نف�ى تنفيذ التحال�ف أي عمليات عس�كرية 
داخ�ل الحديدة،، متهماً انص�ار الله “أنها من نفذت عملية قتل 

المدنيين في الحديدة”.
وقال�ت نيكي هيلي المبعوثة األميركية لدى األمم المتحدة 
للمجلس “بلغنا مستوى ملحا جديدا في اليمن”. وتابعت قائلة 
“إذا كان هذا ما يحدث فإن المدنيين في خطر والبنية التحتية 
ف�ي خط�ر وعلينا ف�ي المجتمع الدول�ي أن نطال�ب الطرفين 

باللقاء وتفهم خطورة ذلك”.

مبعوث األمم املتحدة يسعى جلمع 
فرقاء اليمن يف جنيف

         بغداد / المستقبل العراقي

ترت�دي حجابا  ام�رأة  تقف 
مش�هد  ف�ي  الل�ون  زه�ري 
طري�ق  وس�ط  مأل�وف  غي�ر 
لتل�وح  ماساتشوس�تس  ف�ي 
للس�يارات القادم�ة طالبة من 
غرب�اء التصوي�ت له�ا لدخول 

الكونغرس.
وتل�وح طاهرة أم�ة الودود 
ألحد المارة قائلة “كيف حالك؟ 
سعيدة بلقائك” في حين تطلق 
ويخف�ض  أبواقه�ا  س�يارات 

سائق نافذته ليسلم عليها.
وأمة الودود هي أم لس�بعة 
وناش�طة  ومحامي�ة  أطف�ال 
اجتماعي�ة. واألب�رز ه�و أنه�ا 
مس�لمة تس�تيقظ قب�ل الفجر 
وتصلي خمس مرات في اليوم 

وتصوم خال شهر رمضان.
ومع بلوغها 44 عاما، تواجه 
أكب�ر تح�د ف�ي حياته�ا يتمثل 
الدائرة  إقن�اع  ف�ي محاولته�ا 
االنتخابي�ة التي يش�كل البيض 
غالبية سكانها والكاثوليك أكبر 
مجموعة دينية فيها بالتصويت 
له�ا كأول ام�رأة مس�لمة يت�م 

انتخابها لدخول الكونغرس.
إليها  لك�ن األم�ر بالنس�بة 
ه�و مس�ألة سياس�ة ال عاقة 
بتمثي�ل  ويتعل�ق  بالدي�ن  له�ا 
وتحس�ين أوضاع سكان غرب 
ماساتشوس�تس وهي منطقة 
تعان�ي م�ن ارتف�اع مع�دالت 

البطالة عن مس�توياتها وحيث يضطر 
كثيرون ألداء وظيفتين معا.

وقالت ف�ي مقر حملتها عند أطراف 
سبرينغفيلد “ال أتحدث كثيرا عن الدين 
ألنني ال أتطلع إلى القيادة والخدمة من 
منظ�ور دين�ي”، موضح�ة أن أهدافها 
علماني�ة رغ�م أن إيمانها ه�و “مصدر 

القوة األساسي” بالنسبة إليها.
ودون كلل ومسلحة بابتسامة دافئة 
وعقلية المحامي، تش�كل أم�ة الودود 
ج�زءا م�ن موج�ة كبي�رة من النس�اء 
وأعض�اء الح�زب الديمقراط�ي الذي�ن 
ترشحوا هذا العام مدفوعين على األقل 
بش�كل جزئ�ي بمعارضته�م للرئي�س 

دونالد ترامب.
وه�ي واحدة من خمس مرش�حات 
يحاولن أن يصبحن أول نسوة مسلمات 
يدخلن إلى مجلس النواب في انتخابات 
منتص�ف الوالي�ة الت�ي س�تجري ف�ي 
تش�رين الثاني وذلك بع�د 12 عاما من 

وص�ول ممث�ل والي�ة مينيس�وتا كيث 
إليسون أول مسلم إلى الكونغرس.

وفي حال نجحت، ستكون أول امرأة 
من مقاطعتها وأول أميركية من أصول 

إفريقية تصل إلى الكونغرس.
لك�ن التح�دي كبي�ر إذ أن خصمه�ا 
للح�زب  التمهيدي�ة  االنتخاب�ات  ف�ي 
الديمقراط�ي في الرابع م�ن ايلول هو 
ريتش�ارد ني�ل ال�ذي كان عض�وا ف�ي 

الكونغرس منذ العام 1989.
وجمعت ه�ي 72 ألف دوالر مقارنة 
بثاث�ة مايي�ن جمعه�ا ني�ل وف�ق ما 

ذكرت وسائل إعام أميركية.
وعندما انتقلت بعمر التسع سنوات 
حاك�م  ه�و  كان  س�برينغفيلد،  إل�ى 

المدينة.
واآلن تسعى للحصول على وظيفته 
مدافعة ع�ن قضايا على غ�رار التأمين 
ميس�ور  والتعلي�م  للجمي�ع  الصح�ي 
الكلفة وتس�هيل الوصول بش�كل أكبر 

إلى االنترنت عالية السرعة.

ويشير فريقها إلى أن لديه نحو 300 
متطوع يؤسس�ون حملة شعبية تجول 
من منزل آلخر لاستماع إلى مشكات 
الن�اس. وفي حال غلبت نيل، فس�تكرر 
ألكس�اندريا  ال�ذي حققت�ه  االنتص�ار 
أوكازيو-كورتي�ز )28 عام�ا( حديث�ة 
العهد في السياسة التي هزمت مرشحا 
االنتخاب�ات  ف�ي  ب�ارزا  ديمقراطي�ا 
التمهيدي�ة ف�ي نيويورك مس�تندة إلى 

وعود تقدمية مشابهة.
ومن�ح الف�وز حملتها دعم�ا كبيرا 
ليعزز المساهمات المقدمة لها. وقالت 
أمة الله “كان األمر رائعا. إذا فازت هي 

فهناك أمل هنا في منطقتنا”.
وخال حفلة شواء أقامتها الكنيسة 
مؤخ�را، تبادلت أمة الل�ه التي حضرت 
بفس�تان مل�ون ارت�دت تحته س�رواال 
أسود اللون، المجامات مع المشاركين 

وسعت إلى إقناعهم بالتصويت لها.
واعتب�رت إي�را ب�رود وه�ي عاملة 
ف�ي أح�د المصان�ع أب�دت قلقه�ا من 

انتش�ار اإلدمان على األفيون والتشرد 
والجريمة، أن حضور أمة الودود للحفل 
يعن�ي الكثي�ر. وقالت “يب�دو أنها تهتم 
كثيرا بمجتمعها حيث نشأت. أعتقد أن 

هذا أمر جيد”.
وقال�ت أم�ة ال�ودود الت�ي قوبل�ت 
بنظ�رات متفاجئ�ة م�ن قب�ل بع�ض 
الحاضري�ن “هناك أوق�ات أرى فيها أن 
الن�اس متفاجئ�ون بطريق�ة عرضي” 
لألم�ور، “لكنني ممتنة لع�دم تعرضي 
لتعليق�ات عنصري�ة مباش�رة وآمل أال 

يحصل ذلك إطاقا”.
ورغ�م تزايد التعصب الذي تش�هده 
الب�اد بش�كل ع�ام، تترك�ز العنصرية 
وكراهية اإلس�ام الت�ي تواجهها على 
االنترن�ت ما دفعه�ا للطلب م�ن ابنتها 
المراهق�ة إزالة “األم�ور الدنيئة” التي 

“تخيف” الناس.
وبينما يشكل عدم الرضا عن الوضع 
الراه�ن في أوس�اط مجتمعه�ا الدافع 
األساس�ي لقراره�ا الترش�ح، تؤكد أن 

انتخاب ترامب “غّير كل شيء”.
وقالت “بع�ض سياس�اته وطباعه 
أثارت ذعر الناس. لدي أصدقاء وجيران 
وزبائ�ن قال�وا ل�ي إنه�م يس�تيقظون 
مهمومين”، مضيفة أن “مستقبلهم ال 

يبدو مشرقا”.
من جهتها، انضمت دينا وليامز )56 
عام�ا( إلى حملة أمة ال�ودود في وقت 
س�ابق هذا العام بعدما تول�ت األخيرة 

الدفاع عنها في قضية طاقها.
وقالت “حان وق�ت التغيير. منطقة 
غرب ماساتشوس�تس تعان�ي ونحتاج 
إل�ى المزي�د م�ن األش�خاص )لتمثي�ل 
المنطق�ة( ف�ي واش�نطن للمس�اعدة. 
هن�اك الكثي�ر م�ن األش�خاص الذي�ن 
يكافح�ون وال يحصل�ون عل�ى ف�رص 

عمل”.
وفي مق�ر الحملة، تؤكد أمة الودود 
ثقته�ا “الكبيرة” بالف�وز في معركتها 
أمام نيل. وتقول إنه في حال لم يتحقق 

ذلك “فسأبقى في مكاني”.

تنافس سياسي عتيد على كرسي الوالية

أمة الودود.. مسلمة أمريكية تطمع بمقعد يف الكونغرس
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فقدان
فقد مني الوص�ل املرقم / 1124999 يف 
2015/7/1 ص�ادر م�ن مديري�ة بلدية 
النجف بأسم / رسدر عثمان قادر احمد 
وكرزان عثمان قادر احمد عىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار 

�����������������������������
فقدان

فقد مني الوصل املرقم / 1331620 
يف 2016/3/16 ص�ادر من مديرية 
بلدية النجف بأس�م / كرزان عثمان 
ق�ادر احم�د ع�ىل م�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������

دائرة  كاتب العدل 
يف املناذرة

العدد  /563
التاريخ 2018/7/3

اىل جريدة الزوراء 
نرف�ق طي�ا اع�ان  الن�ر الخاص 
بعزل السيد /ثائر عاء عبد الحسني 
س�ودان باالنذار وعزل الوكيل املرقم 
/3759 يف 2018/2/14 الصادر من 

دائرتنا مع التقدير 
اع�ان اىل ثائ�ر ع�اء عبد الحس�ني 

سودان 
بالنظر ملجهولية محل اقامتك وبعد 
التب�اع الط�رق القانوني�ة والتبليغ  
ابلغ�ك بالغ�زل بالوكال�ة املرقمة / 
14561 يف 2016/7/11  الص�ادرة 
من دائرة كاتب عدل يف العمارة وعزل 
الوكيل املرقم 3759 يف 2018/2/14 

وعدم استعمال الوكالة بعد النر
املنذر / عباس دخيل محمد
الهوية / 196195598860

يف 2016/9/8 /احوال النجف 
العنوان / بابل /الكفل 

كاتب عدل العمارة 
محمد كرم ماهور

�����������������������������
فقدان

املرقم�ة  االقام�ة  هوي�ة  فق�دت 
)10681( والص�ادرة م�ن مديري�ة 
االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف بأسم )خدا بخش 
جلوخان(  مواليد 1989 باكس�تاني 
الجنس�ية فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا 

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

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الصادرة 
م�ن الهيئ�ة العام�ة للرضائب فرع 
النجف االرشف ذي العدد )13712( 
واملعنونة اىل الهيئة العامة للرضائب 
فرع االنب�ار بتاري�خ 2018/7/17 
بأس�م  كاظم ي�ارس منصور( فعىل 
م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار 
�����������������������������

وزارة الداخلية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
ش�ؤون  /قس�م  املثن�ى  ملحافظ�ة 

االحوال املدنية 
اعان

قدم املواطن )فاضل حسني مظلوم( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه 
قي�ده وجعل�ه  اللق�ب يف  تس�جيل 
)الجناب�ي( وعما بأحكام املادة 24 
م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 املع�دل تق�رر ن�ر 
الطلب باحدى الصحف املحلية فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�ال فرتة ع�رة ايام م�ن تاريخ 
الن�ر وبعكس�ه  س�وف ننظ�ر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة / وكالة
�����������������������������

وزارة الداخلية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
ش�ؤون  /قس�م  املثن�ى  ملحافظ�ة 

االحوال املدنية 
اعان

ق�دم املواطن )مالك حس�ني مظلوم 
وابن�ه حازم مالك حس�ني( طلبا اىل 
ه�ذه املديري�ة يطلب فيه تس�جيل 
اللق�ب يف قي�ده وجعل�ه )الجنابي( 
وعما بأح�كام املادة 24 من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
املع�دل تق�رر ن�ر الطل�ب باحدى 
الصح�ف املحلية فمن لديه اعرتاض 
خ�ال  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
ف�رتة عرة اي�ام من تاري�خ النر 
وبعكس�ه  س�وف ننظ�ر يف الطل�ب 

حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة / وكالة
�����������������������������

فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من مكتب 
الجمه�وري  الح�ي  معلوم�ات 
االص�دار  تاري�خ   27281 املرقم�ة 
2014/5/14 بأس�م  كاط�ع بردان 
دلي�ل الزي�ادي عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة 

محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد / 408/ج/2018
التاريخ : 2018/8/2

اىل / املتهم الهارب اباذر مجيد عبود
اعان غيابي 

حيث ان�ك متهم  بالدع�وى  املرقمة 408/ج/2018 واملش�تكي 
فيها رشاد ك�زار خليل وفق احكام امل�ادة 457 عقوبات وبداللة 
م�واد االش�رتاك 49/48/47 منه وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحض�ور امام هذه املحكم�ة بموعد املحاكم�ة املوافق 
2018/8/7 ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد كامل كرماشة
�����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة : 293/ب2018/1

التاريخ 2018/7/23 
اعان

تبيع مديرية تنفيذ املشخاب العقار تسلسل 1/25 م18 املشخاب 
الواقع يف املش�خاب سهام املدين جبار مجيد عبود املحجوز لقاء  
طلب الدائن خديجة حمودي عزوز البالغ )5000,000 ( خمس�ة 
مايني دينار اضافة اىل الرسوم واملصاريف فعىل الراغب بالراء 
مراجع�ة هذه املديرية خال مدة ثاثني يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنر مس�تصحبا معه التأمينات القانونية  عرة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمه العبودي
املواصفات :

1  � موقعه ورقمه : 1/25 م18 املشخاب
2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية 

3 � حدود ه واوصافه : 
4 � مشتماته : 

5 � مساحته 84م4
6  � درجة العمران :  

7 � الشاغل : قسم من الركاء
8 � القيمة املقدرة : )8000,000( 

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

فقد مني الوصل املرقم / 1513773 يف 2016/12/15 صادر من 
مديرية بلدية النجف بأس�م / كرزان  عثمان قادر احمد عىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������������������������������

فقدان
فقد من�ي الوص�ل املرق�م / 207817 يف 2013/4/1 صادر من 
مديرية بلدية النجف بأس�م / رسدر عثم�ان قادر احمد وكرزان 

عثمان قادر احمد عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/1684

التاريخ 2018/7/11 
اىل /املنفذ عليه سعيد محمد جابر خلف الحسناوي

لق�د تحقق لهذه املديرية من خال رشح املبل�غ القضائي لهذه املديرية 
واش�عار مختار  الريم�وك 2 عادل تكليف االبراهيم�ي انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خال خمس�ة عر يوما تبدأ من اليوم التايل للنر 
ملب�ارشة املعامات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية بإجراءات  التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي 
اوصاف املحرر :

قرار محكم�ة بداءة النج�ف بالع�دد 2395/ب2015/2 يف 2015/9/9 
املتضمن تأدية مبلغ مليونان دينار عن القسط السنوي املستحق القرض 

اىل وزير العمل والشؤون االجتماعية 

�����������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعان
طلب تسجيل عقار مجددا

بناء ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 2018/2/1 لتس�جيل 
تمام العقار تسلس�ل 330 محلة البديرية مساحته 87 مرت و1 اولك و51 
سنتمرت بأس�م سعدية طالب نعمه مجددا باعتبار حائزا له بصفة املالك 
للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قانون التس�جيل العقاري رق�م )43( لس�نة 1971 قررنا اعان 
ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدعي بوجود عاقة او حق�وق معينة عىل هذا 
العق�ار تقديم ما لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خال مدة ثاثني يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل لنر هذا االعان وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الساعة العارشة صباحا  من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعان وذلك 
ألثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور  لهذا 

الغرض
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنه
ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

ماحظة / ارض الدار مع بنائها مسقفة بالشيلمان

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

رئاسة 
محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد / 462/ج/2018

التاريخ : 2018/8/2
اىل / املتهم الهارب نزار كامل فياض

اعان غيابي 
حيث انك متهم  بالدعوى  املرقمة 462/ج/2018 واملش�تكي فيها هيثم 
يوس�ف جياد وفق احكام املادة 1/413 عقوبات وبداللة مواد االش�رتاك 
49/48/47 من�ه وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 2018/8/7 ويف حال�ة عدم 

حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة 

محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد / 468/ج/2018
التاريخ : 2018/8/2

اىل / املتهم الهارب اكرم حيدر كريم
اعان غيابي 

حي�ث انك مته�م  بالدعوى  املرقم�ة 468/ج/2018 واملش�تكي فيها حامد 
عبد الوهاب كريم وفق احكام املادة 1/413 عقوبات وبداللة مواد االش�رتاك 
49/48/47 من�ه وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك للحضور امام هذه 
املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 2018/8/7 ويف حالة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1937 /ب2018/5

التاريخ : 2018/7/31
اىل  /املدعى عليه ) جواد كاظم سالم عيل(

اقام�ت املدعية )رحيمه نده حس�ن( الدعوى البدائية املرقم�ة اعاه والتي 
تطلب فيها الحكم بإزالة ش�يوع العقار املرق�م 4461/براق جديدة ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار الجديدة 
الرابع�ة يف النجف زيد عب�د الزهرة عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعانا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2018/8/13 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

Prequalification Announcements for Tender No: 007/SC/18
 Provision of Workover Related Service Project

Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, Ministry of Oil, 
Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield explora-
tion and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq.
Tender Title: Provision of Workover Related Service Project
Tender No.: 007/SC/18
Tender Information: 
Scope of Work
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry out Workover Related 
Service for 6 compulsory month and 6 optional month. The project includes but not limited to Acidizing, Fracturing, CTU, N2 etc. the 
contractor shall responsible for all services, tools and materials. 
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following requirements, ALL THE DOCU-
MENTS MUST BE IN ENGLISH:  
1 General introduction of the  participants  
* Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business etc.) and Qualification 
certificate 
2. Professional qualification documents of the participants 
* Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
3 Introduction to the service capacity of the participants 
4 Historical performance of participants company service in recent 5 years
5 Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three years and Bank credit 
certificates 
6 Other materials should be supplemented if needed
7 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. Or It will be deducted from the contract 
payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before   15 Aug, 2018, AM 11:00  
* Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS ; COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes marked Tender Name and 
Tender No.
* Prequalification document submission address: 
ZhenHua Oil Co,. Ltd., 
BIAP, Bagdad, Iraq
Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com

Prequalification Announcements for Tender No: 003/SC/18
 Provision of Supplying T-Wall & Watchtower for S1 & S2 Camps Project

Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, Ministry of Oil, 
Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield explora-
tion and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq.
Tender Title: Provision of   Supplying T-Wall & Watchtower for S1 & S2 Camps Project
Tender No.: 003/SC/18
Tender Information: 
Scope of Work
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can carry out Supplying T-Wall & Watchtower 
for S1 & S2 Camps. 
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following requirements, ALL THE DOCU-
MENTS MUST BE IN ENGLISH:  
1 General introduction of the  participants  
* Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business etc.) and Qualification 
certificate 
2. Professional qualification documents of the participants 
* Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
* Domestic should be 1st class company
3 Introduction to the service capacity of the participants 
4 Historical performance of participants company service in recent 5 years
5 Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three years and Bank credit 
certificates 
6 Other materials should be supplemented if needed
7 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. Or It will be deducted from the contract 
payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before   15 Aug, 2018, AM 11:00  
* Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS ; COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes marked Tender Name and 
Tender No.
* Prequalification document submission address: 
ZhenHua Oil Co,. Ltd., 
BIAP, Bagdad, Iraq
Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com

Prequalification Announcements for Tender No: 004/SC/18
 Provision of Supplying Caravan and Container for S1 & S2 Camps Project

Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, Ministry of Oil, 
Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield explora-
tion and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq.
Tender Title: Provision of   Supplying Caravan and Container for S1 & S2 Camps Project
Tender No.: 004/SC/18
Tender Information: 
Scope of Work
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can carry out Supplying Caravan and Container 
for S1 & S2 Camps. 
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following requirements, ALL THE DOCU-
MENTS MUST BE IN ENGLISH:  
1 General introduction of the  participants  
* Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business etc.) and Qualification 
certificate 
2. Professional qualification documents of the participants 
* Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
* Domestic should be 1st class company
3 Introduction to the service capacity of the participants 
4 Historical performance of participants company service in recent 5 years
5 Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three years and Bank credit 
certificates 
6 Other materials should be supplemented if needed
7 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. Or It will be deducted from the contract 
payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before   15 Aug, 2018, AM 11:00  
* Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS ; COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes marked Tender Name and 
Tender No.
* Prequalification document submission address: 
ZhenHua Oil Co,. Ltd., 
BIAP, Bagdad, Iraq
Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com

Prequalification Announcements for Tender No: 005/SC/18
 Provision of Early Production Facilities Service Renting Project

 Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, Ministry of Oil, 
Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield explora-
tion and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq.
Tender Title: Provision of   Early Production Facilities Service Renting Project
Tender No.: 005/SC/18
Tender Information: 
Scope of Work
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry out Early Production 
Facilities Service Renting for 2 compulsory years and 1 optional year. 
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following requirements, ALL THE DOCU-
MENTS MUST BE IN ENGLISH:  
1 General introduction of the  participants  
* Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business etc.) and Qualification 
certificate 
2. Professional qualification documents of the participants 
* Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
3 Introduction to the service capacity of the participants 
4 Historical performance of participants company service in recent 5 years
5 Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three years and Bank credit 
certificates 
6 Other materials should be supplemented if needed
7 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. Or It will be deducted from the contract 
payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before   15 Aug, 2018, AM 11:00  
* Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS ; COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes marked Tender Name and 
Tender No.
* Prequalification document submission address: 
ZhenHua Oil Co,. Ltd., 
BIAP, Bagdad, Iraq
Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com

Prequalification Announcements for Tender No: 006/SC/18
 Provision of Providing General Civil Package Service for EBS Oilfield Project

Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, Ministry of Oil, 
Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield explora-
tion and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq.
Tender Title: Provision of   Providing General Civil Package Service for EBS Oilfield Project
Tender No.: 006/SC/18
Tender Information: 
Scope of Work
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can carry out Providing General Civil Package 
Service for EBS Oilfield. 
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following requirements, ALL THE DOCU-
MENTS MUST BE IN ENGLISH:  
1 General introduction of the  participants  
* Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business etc.) and Qualification 
certificate 
2. Professional qualification documents of the participants 
* Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
3 Introduction to the service capacity of the participants 
4 Historical performance of participants company service in recent 5 years
5 Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three years and Bank credit 
certificates 
6 Other materials should be supplemented if needed
7 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. Or It will be deducted from the contract 
payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before   15 Aug, 2018, AM 11:00  
* Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS ; COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note: All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes marked Tender Name and 
Tender No.
* Prequalification document submission address: 
ZhenHua Oil Co,. Ltd., 
BIAP, Bagdad, Iraq
Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com
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    البصرة / المستقبل العراقي

ل�م تك�ن الج�والت املكوكي�ة الت�ي قام 
به�ا مؤخ�راً رئيس الحكوم�ة التنفيذية 
املهن�دس أس�عد عبداألم�ر العيداني إىل 
العاصمة بغداد، من قبيل الصدفة،  وإنما 
جاءت لعودة األمور إىل نصابها الصحيح،  
والتأكي�د ع�ى وضع  حد لألزم�ات التي 
تعصف بالبرصة مابني الفينة واألخرى،  
ومادار بني محافظ البرصة واملس�ؤولني 
يف العاصمة بغ�داد  بدءاً من دولة رئيس 
الوزراء وصوالً إىل الوزارات املعنية بامللف 
الخدمي، تم تناول�ه ظهر  هذا اليوم من 
خ�ال مؤتم�ر صحف�ي موس�ع عقد يف 
املركز اإلعامي التابع لديوان املحافظة،  
وبحض�ور مكث�ف للعدي�د  من وس�ائل 

اإلعام املحلية.
ملفات عديدة تناولها » العيداني« خال 
ه�ذا املؤتم�ر،  بدءها بملف امل�اء، حيث 

قال: نعمل يف الوقت الحايل عى زيادة 
االطاق�ات املائي�ة من قلع�ة صالح 
وقناة البدعة للدفع باللس�ان امللحي،  
م�ع تاكيدنا للجه�ات املعني�ة بعدم 
املساس بحصة البرصة يف هذا املجال،  
وعن املش�اريع املس�تقبلية،    أوضح 
»العيدان�ي« ، بأنه�ا تتضمن إنش�اء 
محط�ات تحلي�ة  يف املواق�ع الحالية 
ملحط�ات التصفية،   وه�ذا املرشوع 
تم التصوي�ت عليه م�ن قبل مجلس 
املحافظة يف  وقت الحق،  وقد  خصص 
ل�ه املبال�غ الازمة من قب�ل مجلس 
ال�وزراء، ناهيك عن م�رشوع تحلية 
مياه البحر »اإلسرتاتيجي« الذي هو 

بمثابة حلم لجميع البرصيني.
  ويف مل�ف الكهرب�اء أوضح محافظ 

البرصة،  هناك الكثر من املشاريع التي  
ق�د نف�ذت يف ه�ذا املج�ال  وكان آخرها 
مرشوع خور /  برتو الذي وفر للش�بكة 

الوطنية )120 ميغاواط(، وهناك الكثر 
من املتنقات س�تدخل الخدمة االسبوع 
الق�ادم،  ويف هذا الصدد ن�وه العيداني، 
إن محط�ة تحلية البح�ر الكربى يف حال 

إنجازه�ا خ�ال ثاث س�نوات وهي 
املدة املحددة لها، س�توفر للمحافظة 
طاق�ة كهربائي�ة مقداره�ا )3000 

ميغاواط(.
ويف مل�ف الرتبية والتعليم،   العيداني 
بأن الحكوم�ة االتحادية وافقت عى 
اس�تئناف املش�اريع املتوقف�ة والتي 
قياس�ية  إنج�از  نس�ب  إىل  وصل�ت 
وش�ملت )120( مدرس�ة يف مناطق 

مختلفة من املحافظة.
ق�ال  التحتي�ة،  البن�ى  مل�ف  ويف   
العيدان�ي : نعم�ل عى إع�ادة العمل 
بمرشوعي الرصف الصحي يف قضاء 
الزبر ومنطقة ياسني خريبط أسوة 

بمرشوع القبلة املتكامل.
 « أوض�ح  التش�غيل،   مل�ف  ويف    
العيداني« إىل أن هناك إجتماعا س�يعقد 
االس�بوع املقب�ل مع عدد م�ن الرشكات 
النفطي�ة، لحثه�ا ع�ى دمج أك�رب عدد 

ممكن من الشباب العاطل  عن العمل يف 
ه�ذه الرشكات،  مبين�اً ان عدد الطلبات 
املقدمة للحصول عى فرصة عمل بلغت 
أكثر من )150( ألف طلب،  سيتم فرزها 
خ�ال األي�ام القليل�ة القادمة وحس�ب 

الضوابط. 
ويف س�ياق آخ�ر ن�وه محاف�ظ البرصة 
إىل أن االس�بوع القادم سيش�هد  رصف 
املس�تحقات املالي�ة للمعلم�ني واالجراء 
اليومي�ني يف البلدية والبلدي�ات،  إضافة 
إىل تخصي�ص مبال�غ مالي�ة للمصابني 
باألمراض املس�تعصية وعاجهم خارج 
الباد.وخت�م محاف�ظ الب�رصة حديث�ه 
بش�قيها  املحلي�ة  الحكوم�ة  قائ�ًا: 
الترشيع�ي والتنفي�ذي تدع�م وتس�اند 
املرشوع�ة،   مطالبه�م  يف  املتظاهري�ن 
ويف الوق�ت ذاته نطال�ب الجميع بضبط 
النف�س والتحيل بروح املواطنة واالبتعاد 

عن العنف  والتحريض.

حمافظ البرصة والسلطة الرابعة وجهًا لوجه ونتائج زيارته لبغداد: حرضت بقوة » وأول الغيث )97( مليار دينار«

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت زين العراق، إحدى رشكات مجموعة 
زين الرائدة يف خدمات االتصاالت والبيانات 
املتنّقلة يف منطقة الرشق األوس�ط وشمال 
إفريقيا، ع�ن افتتاح مرك�ز خدمة معتمد 
اخ�ر جدي�د يف محافظة كركوك – ش�ارع 
الث�ورة - بناي�ة رول م�ول بالتع�اون مع 
وكيله�ا املعتمد  رشك�ة األقالي�م . لتكون 
اقرب ملشرتكيها  ولتلبية احتياجاتهم، وملا 
تمثل�ه محافظة كركوك م�ن أهمية كبرة 

للرشكة.
 وذك�ر الس�يد لي�ث العبي�دي مدير قس�م 
املبيع�ات يف زي�ن الع�راق »تماش�يا م�ع 
اس�رتاتيجية رشكتن�ا الهادفة اىل توس�يع 
الرقع�ة الجغرافية ملراك�ز خدمتها، بادرنا 
إىل افتت�اح مراكزن�ا املعتم�دة انطاقاً من 
حرصنا عى تسهيل حصول مشرتكينا عى 
بطاقات الش�حن والخط�وط ليتمكنوا من 
البق�اء عى تواصل م�ع العالم« مضيفاً ان 
»هذا من ضمن سعينا الدؤوب إىل التواصل 
مع مشرتكينا من خال شبكة واسعة من 

مراك�ز الخدم�ة ونق�اط البي�ع يف مختلف 
محافظ�ات العراق لتقديم أفضل الخدمات 

وتلبية احتياجات املشرتكني«. »
وأضاف ان » هذا املركز الذي نفتتحه اليوم 
يؤك�د ع�ى م�دى التزامن�ا بالتواص�ل مع 
مشرتكينا أينما كانوا، انطاقاً من حرصنا 
الدائم عى توفر الخدمات املقدمة من قبل 
زين العراق للمشرتكني من بطاقات الشحن 
والخطوط ليتمكنوا من البقاء عى تواصل 
م�ع العال�م، كم�ا وقد س�بق لن�ا ان قمنا 
بافتت�اح مركز معتمد اخ�ر يف الحويجة و 

افتت�اح املقر الجديد ملركز الخدمة الرئييس 
يف املحافظة.«

يذكر أن رشكة زين العراق هي إحدى أكثر 
الرشكات تقدماً م�ن الناحية التكنولوجية 
يف الع�راق. وه�ي تبح�ث باس�تمرار ع�ن 
كيفية استقدام أحدث الحلول التكنولوجية 
وتقديمها ملش�رتكيها. كما تسعى الرشكة 
للوص�ول إىل كافة رشائح املجتمع وتغطية 
كام�ل املحافظ�ات يف الع�راق، م�ن خال 
مختلف مراكزه�ا ونقاط البيع التابعة لها 

لتضمن تأمني الخدمة األفضل واألرسع.

لتكون اقرب ملشرتكيها..

زيــن الـعـراق تـفـتـتـح مـركـز خـدمـة مـعـتـمـد آخـر فـي كـركـوك

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغ�داد، ع�ن اس�تمرار 
الطري�ق  بصيان�ة  الخاص�ة  االعم�ال 
الرسيع محمد القاس�م وبنسب انجاز 

متقدمة.
وذكرت األمانة يف بيان تلقت » املستقبل 
“الف�رتة  ان  من�ه،  العراق�ي« نس�خة 
املاضية ش�هدت انجاز 19 مقطعا من 
أص�ل 28 مقطع�ا زاح�ف يف الطري�ق 

الرسيع وإعادته اىل مساره السابق”.
وأضافت ان “املقاطع املتبقية سيكتمل 
مس�ارها  إىل  وإعادته�ا  به�ا  العم�ل 
ووضعها الس�ابق يف مدة ال تتجاوز 40 

يوماً”.
و بينت ان “االعمال املتبقية هي عبارة 
عن اس�تبدال مس�اند االرتكاز الكروية 
والت�ي ستش�حن يف األي�ام املقبلة من 
بلده�ا املنش�أ أملاني�ا بع�د ان اكتملت 
الفحوص�ات الخاصة بها وبعدد 1200 
اس�تبدالها  مس�ند وس�تكون عملي�ة 
بواق�ع 50 مس�ند يف الي�وم الواحد وان 
هذه املس�اند تش�كل ما نس�بته 30 % 
من نسبة االنجاز الكلية وبذلك ستقفز 
نس�بة االنج�از اىل 50 % ح�ال اكم�ال 

وضع املساند”.
وأوضحت األمانة ان ” اإلعمال الخاصة 
بأرضي�ة الطري�ق م�ن ف�رش وح�دل 
وتس�وية ق�د تج�اوزت نس�بة %50”، 
مش�رة اىل ان “االعمال س�تنجز كافة 
مفاصلها خ�ال املدة الزمني�ة املقررة 
وعدم تجاوزها للسقف الزمني املحدد.

أمانة بغداد تعلن
استمرار اعامل الصيانة 

برسيع حممد القاسم
   بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت رشك�ة الحف�ر العراقي�ة املب�ارشة 
بحف�ر 28 برئا نفطيا جدي�دا لصالح رشكة 
برتوناس املاليزية املس�تثمرة لحقل الغراف 

النفطي شمايل محافظة ذي قار .
وذك�ر بيان لرشكة الحفر تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ، ان » كوادرها بارشت 
من�ذ يوم الخمي�س املايض بتنفي�ذ عمليات 
حف�ر البرئ االول ضمن عقد مربم مع رشكة 
برتون�اس املاليزي�ة لحف�ر 28 ب�رئا نفطيا 
اتجاهيا وباس�لوب تس�ليم املفتاح يف حقل 

الغراف النفطي ».
واوض�ح ان اعم�اق االبار املطل�وب حفرها 
ترتاوح ما بني 2950 ولغاية 4300 مرت ، وقد 
خصص�ت الرشكة جهازي الحفر IDC54 و 

IDC58 لتنفي�ذ العمل وهي اجهزة متطورة 
بقوة حصاني�ة HP 2000 و لها القدرة عى 
الحفر حتى 6250 م�رت . اىل ذلك دعا رئيس 
مكتب التش�غيل يف حق�ل الغ�راف النفطي 
النائب االول ملحافظ ذي قار، عادل الدخييل، 
رشكة نفط ذي قار اىل اعتماد الش�فافية يف 
تزويد اللجنة بالدرج�ات الوظيفية املتوفرة 
لديها س�يما الت�ي يف حقل الغ�راف النفطي 
من قبل رشكة }برتوناس{ املش�غل الرئيس 
واضح�ة  ص�ورة  إلعط�اء  وذل�ك  للحق�ل، 
للموطنني واعانه�ا وفق الضوابط.يذكر ان 
حقل الغراف النفطي يعترب من اكرب الحقول 
النفطية يف محافظة ذي قار مستثمر حاليا 
من قب�ل تحالف رشكتني بقي�ادة برتوناس 
املاليزي�ة وفق عق�ود الخدمة التي منحت يف 

جوالت الرتاخيص الحكومية.

املبارشة بحفر »28« بئرًا جديدًا يف حقل الغراف النفطي بذي قار

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن، جمي�ع رشكاته�ا 
العام�ة بتقدي�م خدماته�ا ومنتجاته�ا للمحافظ�ات 

كافة.
وذكر بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن محمد ش�ياع الس�وداني 
وكالة، ت�رأس اجتماعا لخلية االزم�ة بحضور اعضاء 
الخلي�ة م�ن ال�وكاء واملستش�ارين وعدد م�ن املدراء 
العامني يف مق�ر الوزارة ورشكاته�ا العامة«، مبينا ان 
»ه�ذه الخلية تت�وىل التعامل مع مطال�ب املتظاهرين 
ومتابعته�ا ووض�ع الحل�ول الرسيع�ة له�ا يف كل م�ا 
يتعل�ق بهذه الوزارة والتعاون م�ع الحكومات املحلية 
واالجه�زة االمني�ة لوض�ع الحل�ول االني�ة للمش�اكل 
ووضع الخطط الس�رتاتيجية واحالة املس�ؤولني عنها 
اىل املحاكم املختصة وتضمينهم االموال نتيجة تخريب 

ممتلكات الدولة«. وبني ان »خلية االزمة وبالتنسيق مع 
املحافظات وقيادات العمليات يف كل ما يخص مطالب 
املتظاهرين قدر تعلق االمر بهذه الوزارة واعادة العمل 
الف�وري يف املش�اريع الخدمية غ�ر املكتملة النجازها 

بأرسع وقت«.
واك�د البيان بحس�ب الس�وداني ع�ى »اهمي�ة تلبية 
مطال�ب املتظاهري�ن يف املحافظ�ات كاف�ة، من خال 
توجي�ه جمي�ع رشكات ال�وزارة بتقدي�م منتجاته�ا 
وعرض خدماتها امام املحافظات املذكورة للمساهمة 
يف ايجاد الحلول الفورية للمشاكل التي تواجه مجالس 

املحافظات والحكومات املحلية«.
ولف�ت اىل ان »ال�وزارة مطالبة بتقدي�م املبادرة كونها 
من الوزارات العريق�ة ذات االمكانيات الكبرة واملوارد 
املتاح�ة م�ن خ�ال اع�ادة تفعي�ل وتش�غيل املصانع 
واملعامل حيث يحظى املنتج الوطني والصناعة املحلية 

بأهمية بالغة لدى املواطنني.

الصناعة توجه رشكاهتا العامة بتقديم خدماهتا ومنتجاهتا لكافة املحافظات

الكامرك: ضبط مسافر بحوزته »١8٠« 
فيزا تركية يف مطار بغداد

وصول أكثر من »24« الف حاج عراقي 
إىل الديار املقدسة

املنافذ احلدودية تعلن تسجيل »73« حالة 
خمالفة خالل متوز املنرصم

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبطت الكم�ارك يف مطار بغداد الدويل، مس�افراً عراقياً بحوزته 
العرشات من تأشرات الدخول الفارغة لدولة أجنبية.

وذكر بيان لهيأة الكمارك تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
ان »الهيئ�ة العام�ة للكمارك يف مطار بغداد ال�دويل ضبطت اليوم 
الجمعة وبالتعاون مع األجهزة األمنية، مسافراً عراقياً مغادراً اىل 
أربيل عى متن الخط�وط الجوية العراقية وقد وجد بحوزته 180 
نم�وذج تأش�رة دخول )في�زا( فارغة خاصة بالس�فارة الرتكية 

وجوازين تركيني فارغني«.
وأض�اف انه »تم إتخاذ كاف�ة اإلجراءات القانونية بحق املس�افر 

وحسب األصول.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت بعثة الحج العراقية، امس السبت، عن وصول أكثر من 24 
الف حاج عراقي إىل الديار املقدسة عرب 402 رحلة جوية وبرية.

وقالت البعثة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
“عدد الحجاج املتواجدين بالديار املقدس�ة ازداد اىل 24025 حاجا 

منهم 14853 باملدينة املنورة و9172 بمكة املكرمة”.
وأض�اف البيان، أن “الحجاج الواصلني قدموا عرب 50 رحلة جوية 

و352 حافلة برا.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء ، عن تعرض خطي نق�ل الطاقة الضغط 
العايل املزدوج )دبس – غرب كركوك( )132 ك.ف(، لتفجر بعبوات 
ناس�فة تحت الربجني)87، و88( يف منطقة ق�ره تبة، ما أدى إىل 
س�قوطهما وانفصالهما عن الخدمة واثر ع�ى تجهيز محافظة 
كركوك.وذكر بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي« ان “ماكات 
الرشك�ة العامة لنق�ل الطاق�ة الكهربائية يف املنطقة الش�مالية 
ب�ارشت بأعمال الصيان�ة إلعادتهما إىل الخدمة خال الس�اعات 
املقبلة”.وأعلن�ت ال�وزارة ع�ن تمكن م�اكات الرشك�ة املذكورة 
رغ�م ارتفاع درج�ات الحرارة ووع�ورة األرض، مس�اء الخميس 
م�ن إنج�از صيانة خ�ط نق�ل الطاق�ة الضغ�ط الفائق)كركوك 
-دياىل( الذي اس�تهدف فجر يوم أم�س الخميس واثر عى تجهيز 
محافظات كركوك ونينوى وصاح الدين، وقد عاد تجهيز الطاقة 

اىل املحافظات املذكورة اىل وضعه االعتيادي.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية، عن تس�جيل أكثر م�ن 73 حالة 
مخالف�ة خ�ال تموز املن�رصم تخ�ص قضايا تهري�ب مخدرات 
وأوامر إلقاء قب�ض ومخالفة إجازات اس�تراد.وذكرت الهيئة يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« إن “إحصائية املخالفات لش�هر 
تم�وز امل�ايض بلغ�ت 73 مخالفة رص�دت من قبل قس�م البحث 
والتحري”.وأضافت ان “من بينها 12 حالة تهريب مخدرات و15 
مخالف�ة إجازة اس�تراد و 10 أوامر إلقاء القبض بحث مطلوبني 
و33 دعوى كمركية تم التنسيق بها مع الجهات الرقابية ملحاسبة 
املخالفني”.وأوضحت أن “هذه املخالفات تندرج تحت مس�ميات 
متعددة منها تزوير إجازة االستراد، عدم وجود عامات تجارية، 
تج�اوز الكمية والوزن وتزوي�ر الوصوالت باإلضاف�ة إىل بضاعة 
منتهية الصاحية”، مشرة اىل انه “تم أتخاذ اإلجراءات القانونية 

األصولية بحقها.

العمل تلزم الرشكات االجنبية بتشغيل »5٠« باملئة 
من العاملة العراقية

    بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن  االجتماعي�ة  والش�ؤون  العم�ل  وزارة  اعلن�ت 
اس�تحصال موافق�ة االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
بال�زام ال�رشكات االجنبية لتش�غيل 50% من العمالة 
العراقية ضمن مش�اريعها االس�تثمارية.وقال مدير 
قس�م االجانب يف دائ�رة التدريب والتش�غيل اس�امة 
الخفاجي يف بيان اطلعت عليه »املستقبل العراقي« ان 
“الوزارة قدمت مقرتحا لامانة العامة ملجلس الوزراء 
اللزام الرشكات االجنبية بتشغيل عمالة عراقية بنسبة 
ال تقل عن 50% من اجمايل االيدي العاملة املستخدمة 
يف املشاريع االستثمارية الحاصلة عى اجازة استثمار 
من الهيئة الوطنية لاس�تثمار او هيئات االستثمار يف 
املحافظات فضا عن عدم الس�ماح للعمالة االجنبية 
بالعمل داخل الع�راق دون الحصول عى اجازة العمل 
املنص�وص عليه�ا يف قان�ون العمل رقم )37( لس�نة 
2015”.واض�اف ان “االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
اخذت بمقرتح ال�وزارة واصدرت ام�ر يمنع بموجبه 
منح س�مات الدخ�ول لل�رشكات االجنبي�ة للعمل يف 
الع�راق اال بعد التاكد م�ن ان العقد املربم مع الجهات 
الحكومي�ة يتضمن الزام ال�رشكات االجنبية مراجعة 
قس�م االجانب يف وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 
لغ�رض من�ح العم�ال العامل�ني فيه�ا اج�ازة عم�ل 

ولتفعي�ل الفقرة )5( من االمر الديواني )46( لس�نة 
2012 املتضمنة الزام ال�وزارات والجهات التي ترغب 
بالتعاقد مع ال�رشكات االجنبية بابرام عقود تتضمن 
الزام الرشكات مراجعة وزارة العمل خال فرتة ثاثني 
يوما من دخول العامل االجنبي لغرض اصدار اجازات 
عمل”.وب�ني الخفاج�ي ان “ال�رشكات او ال�وزارات 
املخالفة تتحمل تتحمل التبع�ات القانونية املتضمنة 
ف�رض غرام�ات مالية مع ع�دم رصف املس�تحقات 
املالية لتلك الرشكات او الجهات املخالفة مشرا اىل ان 
القرار رقم 80 لسنة 2013 الصادر عن االمانة العامة 
ملجلس الوزراء اعاق عمل الوزارة بخصوص تش�غيل 
العمال�ة الوطني�ة كونه اعط�ى صاحي�ات اىل مدير 
االقام�ة او رئي�س البعث�ة او من يخوله ملنح س�مات 
دخول املس�تثمرين ورجال االعمال والخرباء من دون 
املرور  ب�وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية مما دعا 
ال�وزارة اىل رف�ع مقرتحاته�ا بتعديل الق�رار املذكور 
واس�تحصلت املوافقة من قب�ل االمانة العامة بذلك”.

وتابع ان “وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ارسلت 
مقرتحاً جديداً اىل االمانة العامة ملجلس الوزراء يقيض 
باختيار نس�بة العمالة العراقي�ة املنصوص عليها يف 
الفق�رة املذكورة م�ن الباحثني عن العمل املس�جلني 
ضمن قاعدة بيان�ات الوزارة وه�ي بانتظار املوافقة 

عليها.

الكهرباء: استهداف خطني لنقل الطاقة 
بعبوات ناسفة غريب كركوك

    بغداد / المستقبل العراقي

رصف  الرافدي�ن  م�رصف  اعل�ن 
وجبة جدي�دة من س�لفة املتقاعدين 
املدني�ني والعس�كريني البالغ�ة ثاثة 
مايني دينار ع�ن طريق أدوات الدفع 
االلكرتون�ي .وق�ال املكت�ب االعامي 

للم�رصف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ، انه« تم رصف 
دفع�ة جديدة م�ن س�لف املتقاعدين 
املدنيني لنح�و 1989 متقاعد كما تم 
رصف س�لفة املتقاعدين العسكريني 

لنحو 2666 متقاعد«.
وأوضح البيان ان » رصف تلك السلفة 

ت�م ع�ن طري�ق اب�اغ املتقاع�د عرب 
إرس�اله رسالة نصية تخطره بمنحه 
الس�لفة ، وذلك بعد ان استكمل كافة 
اياه�ا  ملنح�ه  القانوني�ة  اإلج�راءات 
ورصفه�ا ع�ن طري�ق أدوات الدف�ع 
االلكرتون�ي والتي تمت تعبئة الرصيد 

املايل اليه .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية االعام الحكومي،  ع�ن انتهاء اعتصام اهايل 
قضاء الحسينية ش�مال رشقي بغداد، وذلك بعد تسلم 11 

مطلبا من املعتصمني.
وقال�ت الخلية يف بي�ان ،إن »الس�كرتارية التنفيذية للجنة 
االعمار الخدمي�ة االمنية تؤكد انتهاء اعتصام الحس�ينية 

بعد االستجابة ملطالهم«.

وأضاف�ت »وبناء ع�ى توجيه رئيس ال�وزراء فقد بارشت 
الس�كرتارية التنفيذي�ة للجن�ة االعمار الخدمي�ة االمنية 
بتنفي�ذ مرشوع تاهيل ش�بكة ماء الحس�ينية بعد عرشة 

ايام واللقمانية يف السابع من الشهر الجاري«.
وتابع�ت »كم�ا وت�م بن�اء ع�ى توجي�ه رئي�س ال�وزراء 
اس�تام الس�كرتارية التنفيذي�ة للجنة االعم�ار الخدمية 
االمني�ة ل�)11( مطلبا لتحس�ني واق�ع الخدمات يف قضاء 

الحسينية.

الرافدين يعلن توزيع وجبة جديدة
من سلف املتقاعدين

جلنة حكومية تتسلم »١١« مطلبًا لتحسني واقع اخلدمات 
بقضاء احلسينية يف بغداد
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اعالن 
من شركة مصرف الناسك لالستثمار والتمويل االسالمي ) المساهمة المختلطة ( 

الى / الجمهور الكريم ومؤسسي شركة مصرف الناسك لالستثمار والتمويل االسالمي ) المساهمة المختلطة ( المحترمين 
م / بيان اكتتاب 

اس�تنادا الحكام املادة 39 / ثالثا من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وبالنظر ملوافقة مس�جل الرشكات عىل تاس�يس رشكتنا لذا يرس رئيس لجنة املؤسسني دعوتكم والجمهور 
الكريم لالكتتاب العام باالسهم املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 000 ، 45 دينار / سهم ( خمسة واربعون مليار دينار وفق التفاصيل التالية : 

اوال : عقد تاسيس رشكة مرصف الناسك لالستثمار والتمويل االسالمي ) مساهمة مختلطة ( . 
راسمالها ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( مائة مليار دينار .

املادة االوىل : اسم الرشكة : رشكة مرصف الناسك لالستثماروالتمويل االسالمي ) مساهمة مختلطة ( 
املادة الثانية : مركز الرشكة :
1 – الفرع الرئييس يف بغداد .

2 – لها الحق يف فتح فروع داخل العراق وخارجه وبموجب خطة س�نوية للرشكة بعد اس�تحصال موافقة البنك املركزي كذلك لها الحق يف نقل الفرع الرئييس او اي فرع من فروعها او غلق 
او دمج اي فرع بعد استحصال موافقة من البنك املركزي العراقي .

املادة الثالثة : غرض الرشكة وطبيعة عملها ونشاطها :
يه�دف امل�رصف اىل تقديم الخدمات املالية واملرصفية املتفقة مع احكام الرشيعة االس�المية لالس�هام بتنمية االقتص�اد الوطني قدر امكانيته املتاحة وهو لهذا الغرض يمارس لحس�ابه او 
لحس�اب غريه يف داخل العراق وخارجه جميع اوجه النش�اط املرصيف املعروفة او املس�تحدثة وجميع االعمال املرصفية واالستثمارية املختلفة االسالمية وبما ال يتعارض مع احكام الرشيعة 
االسالمية واملعايري الدولية االسالمية الرشعية واملحاسبية قانوني البنك املركزي واملصارف االسالمية النافذين والتعليمات الصادرة بموجبهما وله يف سبيل ذلك ممارسة النشاطات التالية:

1 – استالم ودائع نقدية ) يف شكل ودائع تحت الطلب او الودائع الجل او ودائع مقيدة او غري مقيدة او انواع اخرى من الودائع ( او اي اموال اخرى مستحقة السداد بدون فائدة ووفقا الحكام 
الرشيعة االسالمية واملعايري الدولية االسالمية والرشعية وقانون املصارف االسالمية والرشعية وقانون املصارف االسالمية النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه .

2 – ان يلتزم بتش�غيل وتوظيف واس�تثمال مبالغ الودائع املودعة لديه  بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائد حصة من الربح املتحقق عن عملية االس�تثمار يف 
حال زيادته عن حد معني يذكر يف العقد مكس�بقا وان يتم الترصف باموال املودعني حس�بما متفق عليه عند االيداع وفقا الحكام الرشيعة االس�المية واملعايري الرشعية واملحاسبية االسالمية 

الدولية .
3 – تاسيس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية واصدار صكوك مقارضة مشرتكة او صكوك مقارضة مخصصة وفقا ملا يحدده البنك املركزي العراقي .

4 – انشاء صناديق التامني التباديل لصالح املرصف او املتعاملني معه يف مختلف املجاالت .
5 – قبول االوراق التجارية واملالية لحفظها او تحصيل الحقوق املرتتبة عليها الصحابها ودفع وتحصيل الصكوك واوامر واذونات الرصف مالم تكن متضمنة فوائد او تخالف االحكام .

6 – تقديم خدمات املقاصة والتسوية والتحويل للنقد واالوراق املالية واوامر الدفع واذونات الدفع ) بما يف ذلك الصكوك وبطاقات االئتمان ( والخصم واملدفاعات االخرى والشيكات السياحية 
والحواالت املرصفية والتحويالت السلكية واملبالغ املدينة والدائنة املرخص بها سلفا وكذلك تقديم خدمات كمدير حافظ لالوراق او كمستشار مايل او كوكيل استشاري مايل مع مراعاة قانون 

البنك املركزي وقانون املصارف االسالمية ونظام الدفع االلكرتوني النافذة والتعليمات الصادرة بموجبها وبما ال يخالف احكام الرشيعة االسالمية واملعايري الدولية الرشعية واملحاسبية .
7 – حف�ظ وادارة االش�ياء الثمين�ة بما فيها االوراق املالي�ة وتقديم خدمات حفظ االمانات وبما اليخالف الرشيعة االس�المية واملعاي�ري الرشعية الدولية وقانون املصارف االس�المية النافذ 

والتعليمات الصادرة بموجبها .
8 – ان يقوم بالبحوث والدراس�ات املتعلقة بانش�اء املرشوعات ودراس�ات الجدوى االقتصادية وتوظيف اخرين لهذا النشاط كما يقوم بالدراسات الخاصة لحساب زبائنه وتقديم املعلومات 

واالستشارات لهم .
9 – ان يشارك املرصف يف اتحادات املصارف االسالمية وتبادل الخربة مع البنك االسالمي للتنمية واملصارف االسالمية يف كافة ارجاء املعمورة .

10 – تملك االموال املنقولة وغري املنقولة وبيعها واستثمارها وتاجريها واستاجارها بما يف ذلك استصالح االرايض اململوكة واملستاجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة واالسكان بعد 
الحصول عىل موافقة البنك املركزي العراقي ونقل ملكية العقارات حال االنتهاء من الغرض الذي انشات من اجله .

11 – تاسيس الرشكات او املساهمة فيها يف مختلف املجاالت املكملة الوجه نشاطها واملساهمة يف الرشكات القادمة ذات النشاط غري املحرم رشعا بموافقة البنك املركزي العراقي وبما التزيد 
عىل النسبة التي يحددها البنك من راسمال املرصف واحتياطياته .

12 – املساهمة يف رؤوس اموال املصارف االسالمية املجازة داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة البنك املركزي العراقي .
13 – اليجوز التعامل يف الفائدة املرصفية اخذا وعطاءا .

14 – اليجوز االستثمار وتمويل اي سلعة او مرشوع التبيحه الرشيعة االسالمية .
15 – اليجوز تمويل عمليات السمرسة باملشاريع العقارية .

16 – اليجوز تعدي قيمة املمتلكات الثابتة املعدة الس�تعمال نس�بة ) 30 % ( من صايف امواله الخاصة االساس�ية وال تتجاوز نس�بة اس�تثماراته يف املمتلكات الثابتة بما فيها النسبة املذكورة 
اعاله ) 50 % ( من قيمة محفظته االستثمارية .

17 – ع�ىل امل�رصف تعي�ني هيئة رشعية من قب�ل الهيئة العاملة بما اليقل عن ) 5 ( اعضاء من بينهم ) 3 ( من ذوي الخربة يف الفقه االس�المي واصوله واثنني منهم يف االقل من ذوي الخربة 
واالختص�اص يف االعم�ال املرصفية والقانونية واليجوز حل الهيئة الرشعية او اعفاء اي عضو فيها اال بقرار مس�بب من مجل�س ادارة املرصف باغلبية ثلثي االعضاء وموافقة الهيئة العامة 

للمرصف .
املادة الرابعة : راس مال الرشكة :

راس املال املدفوع ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( دينار عراقي مائة مليار دينار قيمة الس�هم الواحد دينار واحد اي مامقداره ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 س�هم ( وقد اكتتب املؤسس�ون ب ) 55 
% ( من راس املال الرشكة اي مبلغ قدره ) 000 ، 000 ، 000 ، 55 ( فقط خمسة وخمسون مليار دينار / سهم ويطرح ) 45 % ( لالكتتاب العام اي مبلغ ) 000 ، 000 ، 000 ، 45 ( خمسة 

واربعون مليار دينار / سهم .
املادة الخامسة : مجلس االدارة :

1 – اعضاء مجلس ادارة املرصف : تنتخبهم الهيئة العامة لرشكة مرصف الناس�ك لالس�تثمار والتمويل االس�المي / مس�اهمة مختلطة وعددهم س�بعة اصليني وس�بعة احتياط وان يتم 
اختيارهم بالطريقة والنسب املقررة الختيار االعضاء االصليني .

2 – مع مراعاة توفر الرشوط القانونية يف عضوية مجلس االدارة املذكورة يف قانون املصارف رقم 94 لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 واسس 
وضوابط وتعليمات البنوك االسالمية .

ثانيا / عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 000 ، 000 ، 000 ، 45 ( خمسة واربعون مليار سهم والتي تمثل 45 % من راس مال الرشكة .
ثالثا / سعر السهم الواحد : دينار واحد .

رابعا / الحد االدنى لعدد االسهم التي يجوز االكتتاب بها هو ) 000 ، 000 ، 1 ( مليون سهم .
خامسا / مكان االكتتاب : مرصف اشور الدويل لالستثمار / مساهمة خاصة .

العنوان : الفرع الرئييس ملرصف اشور – بغداد – تقاطع عقبة بن نافع – 
فرع اشور يف اربيل الواقع يف بختياري .

سادسا / مدة االكتتاب وبدايته :
أ – التقل مدة االكتتاب عن ثالثني يوما وال تزيد عن ستني يوما .

ب – يكون االكتتاب للجمهور خالل الثالثني يوما االوىل من بداية االكتتاب .
ت – اليكتتب مؤسس�و الرشكة يف اس�همها اثناء فرتة عرض االس�هم عىل االكتتاب العام اال بعد انتهاء مدة الثالثني يوما من بداية االكتتاب او خالل فرتة تمديد االكتتاب املنصوص عليها يف 

املادة 42 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
ث – تاريخ بدء االكتتاب يف 15 / 8 / 2018 ويغلق االكتتاب بعد االنتهاء املدة وعند االكتتاب بكامل االسهم .

ج – يتم االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الرشكات اعاله .
سابعا / نفقات تاسيس الرشكة :

تقدر نفقات التاسيس عند انتهاء االجراءات بحدود ) مليار دينار ( قابلة للزيادة والنقصان .
مع الشكر والتقدير 

رئيس لجنة المؤسسين

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف اجلنوب

اعالن مناقصات 
تعلن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف الجنوب احدى تشكيالت وزارة الكهرباء 
عن اعالن مناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصفات الفنية التي 
يمك�ن الحص�ول عليها من مقر الرشكة العامة /قس�م الش�ؤون التجاري�ة الكائن يف 
محافظة البرصة /تقاطع الطويس�ة فعىل اصحاب ال�رشكات واملكاتب االختصاصية 
املسجلني بصورة رس�مية الراغبني باملشاركة تقديم عطائهم حسب الوثائق القياسية 
ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة 
والعن�وان الكام�ل مع ذكر الربي�د االلكرتوني عىل ان تكتب محتوي�ات كل االغلفة وان 
يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل صك 
مص�دق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ قدره )7,200,000( 
س�بعة مالي�ني ومائتان الف دين�ار عراقي عىل ان تس�تكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل 
توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد 
تاري�خ غلق املناقص�ة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 

النرش واالعالن علما بأن الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع اإللكرتوني لوزارة الكهرباء  

www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 

12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن )عيل جبار حس�ني( طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه 
تسجيل اللقب يف قيده وجعله )الجنابي( وعمال بأحكام املادة 24 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش 
الطل�ب باحدى الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه  س�وف 

ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الرميثة 
العدد / 211/ج/2018
التاريخ / 2018/7/24

اىل املدان الهارب / محمد خلف ديل
قرار حكم

اص�درت  املرقم�ة 211/ج/2018  الش�كوى  ويف  بتاري�خ 2018/7/12 
املحكمة حكما غيابيا بحقك بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( استنادا  
ألحكام املادة )446( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لس�نة 1969 
املعدل  وبداللة مواد االشرتاك 47 و 48 و49 منه يف الشكوى املقامة بحقك 
م نقبل املش�تكي )رائد زعنوك عجة( ولك حق االعرتاض عىل الحكم خالل 
ثالثة اشهر تبدأ ثاني يوم من تاريخ االعالن والنرش يف صحيفتني محليتني 
يوميتني ويف حالة عدم تسليم نفسك اىل مركز الرشطة املختص او املحكمة 
املختص�ة يعترب الحك�م الغيابي اع�اله بمنزلة الحك�م  الوجاهي ال يقبل 

الطعن فيه اال بالطرق القانونية االخرى
القايض

رحيم عبد الحسني عاشور

مديرية زراعة املثنى 
لجنة االرايض واالستيالء 

اعالن 
العدد 19

التاريخ 2018/8/1
اىل / اصحاب الحقوق الترصفية او من ينوب عنهم قانونا

بالقطعة املرقمة )15( مقاطعة 24/ال يونس
استنادا اىل القرار 611 لسنة 1977 وبناءا عىل طلب تصحيح االسم املقدم 
م�ن قبل املواطن ) مهند رزاق ش�اكر( الذي يطلب تصحيح اس�م جده يف 
ص�ورة قي�د العقار اعاله وس�تقوم لجن�ة االرايض واالس�تيالء العاملة يف 
مديري�ة زراع�ة املثنى بأجراء الكش�ف املوقعي عىل العقار واالس�تماع اىل 
البينة الش�خصية موقعيا بتاريخ 2018/8/16  الساعة العارشة صباحا 
فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام  من تاريخ 

النرش وبخالفه ستقوم اللجنة بإجراءاتها  وفق القانون اقتىض التنويه
 غياب عبد النبي حسن

رئيس لجنة االرايض واالستيالء 

مديرية زراعة املثنى 
لجنة االرايض واالستيالء 

اعالن 
العدد 22

التاريخ 2018/8/1
اىل / اصحاب الحقوق الترصفية او من ينوب عنهم قانونا

بالقطعة املرقمة )129( مقاطعة 26/ الخافورة
استنادا اىل القرار 611 لسنة 1977 وبناءا عىل طلب تصحيح االسم املقدم 
من قبل املواطن ) حس�ني محاري عبد حسون( الذي يطلب تصحيح اسم 
والده  يف صورة قيد العقار اعاله وستقوم لجنة االرايض واالستيالء العاملة 
يف مديرية زراعة املثنى بأجراء الكش�ف املوقعي عىل العقار واالس�تماع اىل 
البينة الش�خصية موقعيا بتاريخ 2018/8/13  الساعة العارشة صباحا 
فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام  من تاريخ 

النرش وبخالفه ستقوم اللجنة بإجراءاتها  وفق القانون اقتىض التنويه
 غياب عبد النبي حسن

رئيس لجنة االرايض واالستيالء 

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

السماوة
العدد  /2231/ش/2018

التاريخ 2018/8/2 
اعالن

زب�ن  )ط�الل  علي�ه  /املدع�ى  اىل  
علوان(  

فاطم�ة  املدعي�ة  زوجت�ك  اقام�ت 
بالع�دد  الدع�وى  عل�وان  ابراهي�م 
طلب�ت  ض�دك  ش/2018    /2231
فيه�ا الحك�م له�ا بإيق�اع التفريق 
القضائي بينكما للهج�ر وحيث انه 
قد تأيد كون�ك مجهول محل االقامة 
يف  بالتبلي�غ   القائ�م  رشح  حس�ب 
2018/7/30 واشعار مختار قضاء 
الس�لمان لذا قررت املحكمة تبليغك 
محليت�ني  صحيفت�ني  بوس�اطة  
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
بتاري�خ 2018/8/23 او م�ن ينوب 
عنك قانون�ا وبخالفه ف�ان املرافعة 

ستجري بحقك غيابيا وفق االصول
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف 

السماوة
�����������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد  /348/ب2018/2
التاريخ 2018/8/2 

اعالن
اىل  /املدعى عليه / معني عيل جياد

قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
وامل�ؤرخ  348/ب2018/2  بالع�دد 
2018/3/20 ق�ىض الزامك بتأديتك 
ملي�ون  ع�رش  اثن�ا  ق�دره  مبل�غ  
دين�ار ع�ن وص�ل االمان�ة للمدعي 
رائد ش�ارك ج�ودة وللكت�ب الواردة 
ومنه�ا كتاب  املركز التمويني املرقم 
 2018/7/26 يف  ب10053/13  
املرق�م  املعلوم�ات  مكت�ب  وكذل�ك 
3492 يف 2018/7/26 وكذلك تأييد 
املجل�س املح�يل عىل اش�عار املختار 
املخت�ار  تأيي�د اش�عار  ت�م  وال�ذي 
واملؤرخ يف 2018/8/26 وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية 
منطقة حي السالم /2 املدعو راشد 
حمدان الش�مري فقد تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني يوميت�ني بقرار 
الحك�م الغيابي ولك ح�ق االعرتاض 
واالس�تئناف والتميي�ز خ�الل امل�دة 
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب 
وف�ق  القطعي�ة  الدرج�ة  الق�رار 

القانون
القايض

اعالن مزايدة رقم )2018/25( للمرة الثانية 
صادر من الرشكة العامة للمواد الغذائية 

اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعدل تعلن هذه الرشكة عن اعالن مزايدة 
علني�ة لتأج�ري قطع�ة االرض املرقم�ة )9742/110 جزيرة( يف )محافظ�ة ذي قار( عن طريق املس�اطحة 
املدرجه اوصافه ادناه العائد ملكيته للرشكة ملدة )15( خمس�ة عرش س�نة ألنشاء مخازن مربدة واعتيادية 
وملحقاتها فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة املذكورة  مراجعة مركز عام الرشكة للحصول عىل نسخة من 
ال�رشوط   الخاصة بتلك املزايدة لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمس�ون الف دينار عراقي للنس�خة 
الواحدة غري قابل للرد لعموم املواطنني هذا وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )15( خمس�ة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة املحلية وس�يكون موعد اجراء املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش من 
صباح اليوم االخري للمدة املذكورة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة املذكورة التي س�تجري يف فرع الرشكة 
باملحافظة اعاله مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز  عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور نهاية ش�ارع 
النقاب�ات ألب�داء رغبت�ه يف التأجري عىل ان ي�ودع تأمينات ال تقل ع�ن 20% من القيمة املق�درة بموجب صك 
مص�دق صادر من مرصف حكوم�ي معتمد ألمر الرشكة حتما وال تدخل ه�ذه التأمينات ضمن بدل االيجار 
عىل ان ينظم مستند قبض صادر من قبل الرشكة قبل اجراء املزايدة فعىل الراغبني الحضور يف الزمان واملكان 
املعينني مستصحبني معهم وصل التأمينات ونسخة ملونة من املستمسكات الشخصية وكتاب عدم ممانعة 
من الهيئة العامة للرضائب علما بأن بدل االيجار يس�دد س�نويا وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية 
للمزاي�دة وكافة اجور النرش واالعالن واجور الخدمة البالغة ) 2%( من بدل االيجار  التي رس�ت عليه املزايدة 
وكافة الرسوم  املفروضة استنادا ألحكام القوانني والتعليمات والقرارات النافذة وبخالفه يعترب ناكال وتطبق 
بحقه كافة االجراءات القانونية ويعاد االعالن عن املزايدة مجددا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املخططات 
مشفوعة بالكلفة التخمينية لبناء االنشاءات اعاله خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ رسو املزايدة اىل القسم 
الفني ولجنة االستثمار يف الرشكة لغرض دراستها واملصادقة عليها خالل )15( خمسة عرش يوما من تاريخ 

تسليمها 

العنوان � العراق  � بغداد  � املنصور � شارع النقابات
Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al-mansoor
Web site: www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 1@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 4@iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com

العدد: 511/ 39/ 17347
التاريخ: 29/ 7/ 2018

السكنية اخلدمات  شعبة  يف   2018/8/20 يوم  من  صباحا  العاشرة  الساعة  متام  يف  ستجري  اليت  الرمسية  اجلريدة  يف 

املهندس
يارس فرحان كزير عيل

املدير العام وكالة

املهندس
قاسم محود منصور 

املدير العام وكالة

رقم ت
اسم الموادالمناقصة 

مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

17/2018

اعالن 
مناقصة 
تجهيز 
قابلوات 
كهربائية 
وجوينات 
ضغط عالي

الهارثة

21/8/2018

الساعة الثانية 
عشر ظهرا

240.119.000
مائتان واربعون 

مليون ومائة 
وتسعة عشر الف 

دينار

اعالن جديد

  75.000
خمسة 

وسبعون الف 
دينار

مبلغ التأمينات المطلوبةموقعهااوصاف العقار
عرصة بالرقم 9742/110 البالغة 
مساحته )4( اربعة دونم تحتوي 
على  انقاض المخزن المبرد 

المحترق

الناصرية صوب الجزيرة  المحدد 
بالعقارات المرقمة  شرقا /9637وشماال/  

9637 ط.ع غربا 6413 جنوبا / 
110/9743

 )120,000,000(
مائة وعشرون مليون 

دينار
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العمـق الرمـادي.. سيـرة مبكـرة ليفغينـي يفتـوشينكـو 

يقول امللياني »يف مطلع الستينات قام الشاعر 
بجولية يف أوروبيا، وكتب هذه السيرة الذاتية 
املُبكرة«، وُترِجمت إىل الفرنسية يف حينها، ويوم 
عاد إىل بالده اسُتقِبل إعالمياً ورسمياً بحفاوة، 
جعلت خروتشيوف ُيشييد به يف خطاب رسمي 
بمناسيبة 8 آذار )1963(  قائالً: »يجب أن نويف 
الرفيق يفتوشينكو ما يسيتحّقه من التكريم، 

فقد ترّصف خالل هذه الجولة برشف«.
عرََف العالم العربي الشياعر اليرويس يفغيني 
يفتوشيينكو من أهيم الشيعراء الذين فضحوا 
العهيد السيتاليني لدرجية أن اّتهميه البعيض 

بالعمالة، من خالل محّطات ثالث:
األوىل: مشياركته ضمين وفيد أدبياء االتحياد 
اليذي كان عيى رأسيه صاحيب  السيوفياتي 
رائعية »بليدي« الشياعر رسيول حمزاتيوف، 
وصاحيب رائعة »النطيع« جنكييز أيتماتوف، 
التيي ترجمهيا األديب امليرصي يحييى حقي، 
يف »املؤتمير الثاليث لكّتاب آسييا وإفريقيا، 25 
ي 30 ميارس1967«يف بيروت ، واليذي رعياه 
وتحيّدث فييه الرئيس رشييد كراميي. وترأّس 
لجنة اإلعداد له الزعييم كمال جنبالط ورئيس 
اتحاد الكّتاب اللبنانين وصاحب رائعة »الحّي 
الالتيني« الدكتور سهيل إدريس. وقد شارك يف 
املؤتمر أهم األدباء والشيعراء من جميع أنحاء 
العالم. وقد أبيرق الرئيس عبد النارص للمؤتمر 
ُمتمنياً له كل التوفيق. ويف املؤتمر عينه نظّمت 
مجلة »اآلداب« احتفاالً شيعرياً ليفتوشيينكو. 
وقد قّدمتيه الدكتورة عاييدة مطرجي إدريس 
التيي ترجمتهيا  يف مجموعية مين قصائيده 
املُسيترِشقة إيلينيا اسيتيفانوفا وقيد راجعها 

وألقاها الشاعر أدونيس.
الثانيية: كانيت زيارة يفتوشيينكو إىل القاهرة 
بدعوٍة من مؤّسسية الهالل التي كان يرتأّسيها 
الكاتيب الكبر أحمد بهاء الدين الذي شيارك يف 
ذات املؤتمير. وتروي الكاتبة املرصية الدكتورة 
صايف ناز كاظم: »انعقد يف بروت »املؤتمر الثالث 
لكّتاب آسييا وإفريقييا » وأوفدنيي لحضوره 
األسيتاذ أحمد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة 
دار الهيالل ورئييس تحريير مجلية املصيّور، 
بصفتيي الناِقدة واملُحيّررة الثقافيية للمجلّة. 
يف فنيدق االنرتناسييونال رأيتيه يف الصباح أول 
أييام املؤتمر وكدت أصطدم بيه قبل أن أقول يف 
فرحة: »أنت يفتشينكو!«، وتماماً كما بدا يل يف 
كتاباته، كان ودوداً، عفوياً، تلقائياً، بشوشياً، 
طفوليياً، جياّداً. جرييت إىل أحمد بهياء الدين 
واقرتحت عليه فكرة دعوة يفتوشيينكو لزيارة 

ميرص، يف مقابلية أو ُمناِقضة لدعيوة األهرام 
لسيارتر، وكان تصّوري لسيارتر أنه الذي أتى 
»إىل« املاركسية بينما يفتشنكو الذي أتى »من« 

املاركسية.
ووافيق أحميد بهياء الديين بابتسيامة تأيييد 
للتنفييذ. قليت  وحمياس هادئية، وفّوضنيي 
ليفتشينكو: بالنيابة عن مؤّسسية دار الهالل 
الصحفيية املرصيية أوّجه إليك الدعيوة لزيارة 
ميرص ُتلقي أشيعارك يف دار األوبيرا الخديوية، 
أول وأقدم أوبرا يف الرشق األوسط. تهلّل وجهه 
بفرح الذي كسيب جائزة لم يتوّقعها وبالفعل 
ألقيى أروع قصائيده فيهيا . وأصيدرت مجلة 
الهيالل عيدداً خاصاً عنيه، ُمتضّمنياً ترجمات 

لقصائد له، من ِقَبل عدد من الشعراء«.
ثالثياً: ويف بروت صدر دييوان بعنوان »قصائد 
مين يفتوشيينكو الصيوت الجدييد يف االتحاد 
السيوفياتي« أرشفت عى ترجمتها املُسترشقة 
»إيلينا إستيفانوفا« وراجعها نزار قباني وبلند 
الحييدري وأدونييس، كما أنيه زار املغرب لكن 
الجمهيور القليل صدميه، إذ كان ُمعتياداً عى 
أن ُيقيم أمسياته الشيعرية يف املسارح الكربى 
ومالعب الكرة. وللشاعر سميح القاسم قصيدة 

حوارية معه حول القضية الفلسطينية.

ويتسياءل يفغيني يفتوشيينكو: ملياذا وافقُت 
عى كتابية هذه التجربة عن سيرتي الذاتية؟ 
وُيجييب: ألن القصائيد ُترتَجيم بشيكٍل رديء 
وألنه، يف الغرب، بدالً من معرفة إنتاجي، ُتعرَف 
بعض املقاالت التي ُتعطي عني صورة ُمخالِفة 
كثيراً للواقيع، إىل جانب هذا يعتقيد أنه ينبغي 
أن تكون للشياعر شيخصية خاصية، ُمحّددة 
جداً، لكيي يتمّكن مين التعبير يف إنتاجه عّما 
هو ُمشيرَتك بن كثر من النياس. إن طموحي 
كشياعٍر ال يتعدّى أن أتمّكن،خالل حياتي، من 
أن أنقل عرب قصائدي أنفاس اآلخرين،من دون 

أن أنفي »أناي«.
وعيى الرّغم من أّن يفتوشيينكو ولِيَد يف عائلة 
مين  الرّغيم  وعيى  دينهيا«.  الثيورة  »كانيت 
اعتقياده بيأّن »الّشييوّعية والّنزاهية كلمتان 
ُمرتادفتان« وأّن »املاركيّي الحقيقّي هو الذي 
يتعلّم باسيتمرار« إال أّنه لم ينتسيب إىل الحزب 
الّشييوعّي وليم يحميل بطاقة الحيزب  إال عرب 
قصيدتيه »اعتربوني شييوعياً« التيي اعتربها 
رّداً عيى الحميالت التي تعرّض لهيا من بعض 
قادته. ولم يكن يفتوشينكو عضواً إال يف »حزب 
الالحزبين« كما قال يف إحدى مقاالته الصحفية 
عندميا احتيدم النقاش حول »الغالسنوسيت« 

و«الربوسرتويكا« و«زعامة غورباتشوف«. 
إن هذه السيرة ال تكشيف القناع عين الِخداع 
السيتاليني األسيود فحسيب، بل ُتجييب أيضا 
عن كثيٍر من األسيئلة الخاصة، بتليك املرحلة 
الربيعية القاسية، التي عرفت »ذوبان الجليد« 
عيى عهيد خروتشيوف، وُتجييب عين أسيئلة 
ُمماِثلة، تمّخضت عنها مرحلة الجمود الجديد، 
عيى عهيد بريجنيف، وميا سيشيهده االتحاد 

السوفياتي الحقاً من انهياٍر شامل.
يروي يفتوشيينكو »كنت أذهيب مع أبي وأّمي 
إىل التظاهيرات العماليية يف السياحة الحمراء 
وأطلب مين أبي ان يرفعني عاليياً فوق كتفيه 
حتيى أتمّكين من رؤية »سيتالن« كنيت ألّوح 
برايتيي الصغيرة الحمراء وأتخّيل أن سيتالن 

ينظر إيلّ شخصياً.
آه كيم كنيت أغبط أولئيك األطفيال املُختارين 

لتقدييم زهور إىل سيتالن الذين كان سيتالن 
ابتسيامته  يبتسيم  وهيو  شيعرهم  ُيداعيب 

املشهورة«.
ويتساءل يفتوشيينكو حول شخصية ستالن 
أن تفيّ� عبيادة  بقوليه »إنيه ألمير بدائيي 
شيخصّيته بالقمع وحدها.بالنسبة إيلّ، ال شك 
أن ستالن كان يتمّتع بشخصية آرسة. والواقع 
أن كثراً من البالشيفة القداميى الذين اعتقلوا 
وعوِمليوا بقسيوة ظلّوا ُمرّصين عيى االعتقاد 

أنهم ُعّذبوا من دون ِعلٍْم منه.
وكان كثير منهيم بعيد العيودة مين التعذيب 
يكتبون بدمائهم عيى جدران زنازينهم »عاش 

ستالن«.
ويعتقيد يفتوشيينكو أن الشيعب اليرويس يف 
معظميه كان يرفض مواجهية الحقيقة. كان 
كل واحد يحّس تلقائياً،إال أنه لم ُيرِد أن يصّدق 
هْمَس القلب، ما دام العكس سيكون أكثر تعباً 

وُرعباً.
كان الشيعب اليرويس ُيفّضيل أن يعمل عى أن 
ُيحلّل. وبإرصار بطويل، قيّل نظره يف التاريخ، 
كان هيذا  الشيعب يشييد محطية كهربائيية 
تليو أخيرى ومصنعياً بعيد آخير.كان يعميل 
بعنياد لكيي تخنيق ضّجية اآلالت والجيرّارات 
املُتّ�بية  والتأّوهيات  والجرّافات،الرصخيات 
عيرب األسيالك الشيائكة ملعسيكرات االعتقال 
السيربية. ومع ذلك  كان من املستحيل تجاُهل 
تلك الرصخات.ففي كل ييوم كان يتعاظم ذلك 
الخطراألكيرب اليذي يمكين أن ُيهّدد شيعباً من 

الشعوب،الطالق بن سلوكه وُمعتقداته. 
يحكي يفغيني يفتوشينكو موقفاً حدث له مع 
شيخٍص ُيدعى األزعر، رضبه ذات يوم واستعّد 
هو جّييداً ليرضبه، فيقول: ومنيذ تجربتي مع 
األزعر وأنا أعرف أنه لكي يكون املرء شياعراً ال 
يكفي أن يكتيب قصائد، بل ينبغي له أن يكون 

قادراً عى الدفاع عنها.
»الُعميق الرمادي« سيرة الشيعر الرويس، منذ 
فجر ثورة أكتوبر 1917 حتى مطلع الستينات، 
تلتقيي فيهيا عيّدة أجيال مين كبار الشيعراء 
إىل  ولرمنتيوف  بوشيكن  مين  السيوفيات: 
باسيرتناك وماياكوفسكي، ومن بلوك ويسنن 
إىل فوزنيسينسيكي، ومن أنا أخماتوفا ومارينا 
تسيفيتايفا إىل بييال أخمادولينيا، رشيكتيه يف 

الشعر والحياة الزوجية.
كتياب »الُعمق الرمادي :سيرة ذاتيية ُمبكرة«  
ليفغيني يفتوشيينكو، إصدار دار أزمنة للنرش 

يف عّمان-األردن.

محمد علي فقيه
يفغيني يفتوشيينكو ليس غريباً عن املشيهد العربي. هذا ما يبدأ به املرتجم املغربي إدريس امللياني يف مقّدمته  لكتاب »الُعمق الرمادي :سيرة 
ذاتية ُمبكرة«  ليفغيني يفتوشيينكو، الذي ُيعَترب من أهم شيعراء روسييا. وقد سيبق لهذا الكتاب أن ُترِجم إىل الفرنسيية واالنكليزية. وُطِبع يف 

نيويورك عام 1963.

دار »هاشيت أنطوان - نوفل« متاحة رقميًا عىل أجهزة »كندل«

عـــلـى ضــفــاف بــحـر حــزيــن

جملة »الثقافة اجلديدة« تفرد ملفًا لـ»املواطنة« 
ّمن عدد تموز 2018 مين مجلة »الثقافة 
املرصيية  )الهيئية  القاهريية  الجدييدة« 
العامة لقصيور الثقافة(، ملفن، األول يف 
باب القراءات، وفيه أبحاث ندوة »شكري 
عيياد... قيراءة متجيددة«، التيي عقدها 
املجليس  يف  الثقافيية  الدراسيات  مركيز 
األعيى امليرصي للثقافة، شيارك فيه كل 
من: ي�ى عبد الغني، أحمد فؤاد، بيومي 
توفييق، جميال أحميد الرفاعيي، أحميد 
كرماني عبيد الحميد، أميرة نارص، نهى 
ي�ي عبيد الغني. بينما اختيارت املجلة 
كتاب شيكري عياد »العيش عى الحافة« 
كتاب الشيهر، وتناوله بالقيراءة كل من: 
ماهير عبد املحسين، عايدي عيي جمعة، 

نهلة راحيل.
أميا املليف الثاني وهو مليف العدد فحمل 
عنوان: »املسيحيون املرصيون: مواطنون 
أم شعب الكنيسية؟«، شارك فيه: عاصم 
ميشييل  يوسيف،  جرجيس  الدسيوقي، 
فهميي، أحمد عبد الدايم، مدحت بشياي، 
إسيحق حنا، إرينيي موريس، دينيا نبيل. 
وحميل املدخل الذي كتبيه رئيس التحرير 

الشاعر سيمر درويش تحت عنوان امللف 
نفسيه، ومنه: »أنا من أشد أنصار الدولة 
املدنية، فالدولة يجب أن تقف عى مسافة 
متساوية من جميع مواطنيها، ما يحكم 

عالقتهيا بهيم القانون وااللتيزام والعمل 
وعدم االعتيداء عى الغر تحت أي ذريعة، 
لكن تضخيم املؤسسات الدينية يعمل ضد 
مصلحية الدولة نفسيها، ألنها تعمل عى 

خلق كائنات دينية رؤوسها معبأة بأفكار 
مين صناعة خطاب دينيي أنتجه برش؛ يف 
ظروف مختلفة وزمن مغاير، وهو كفيل 
باسيتمرار الرصاع املجتمعي إىل ما شياء 

الله«.
وتضمين بياب تجدييد الخطياب الدينيي 
مقالين لكل مين: محمد عجيالن، وبهاء 
الدين سييد عيي. وىف بياب الرتجمة، قدَّم 
يوسيف فرغيي ترجمية لقصية »الحيب 
الصينيية  للكاتبية  ينيى«  أن  يمكين  ال 
جانيج جييه. وترجيم رمضيان الصبياغ 
مقال »فاجنر ونيتشيه عيى عتبة القرن 

العرشين« للكاتب جاري زابل.
وتضمن باب »رسيالة الثقافة« حواراً مع 
القاص والروائي امليرصي رشيف صالح، 
أجيراه مجاهد العيزب، وىف »املكان األول 
واألخر« كتيب عمر مكرم عين »العصب 
العاري للنوسيتالجيا«، ويف باب مناسبات 
كتيب هانيي حجياج يف وداع أحميد خالد 
توفيق، بينما كان مقال السيينما بعنوان 
»أبعاد تشيكيلية للصورة السيينمائية يف 
أفالم طلبة رضوان« وكتبه محمد الغريب. 

وىف بياب الكتيب؛ كتب بهاء الدين حسين 
عن »الفراشيات تعلن العصييان«، وكتب 
محمود عرفات عين »يونيو«، بينما كتب 

مصطفى الضبع عن »تسياليزم«.
واشتمل العدد عى قصائد للشعراء: أمجد 
محميد سيعيد، عبيده اليزّراع، أحمد عبد 
الفتياح، شيمس امليوىل، محميد إبراهيم، 
منية الله أبو زهرة، شييماء عيزت، أحمد 
عبدالفتاح العوامرى، منيال الصناديقي، 
صفياء عنيرت، عبيده الشينهوري، كمال 
عي مهيدي، أحمد إبراهيم عيد، ورمضان 
املهدي، وقصص لكل من: سمر املنزالوي، 
السيد نجم، أرشف الخريبي، ممدوح عبد 
السيتار، شييماء النارص، محمد محمود 
عثمان، عادل العيدوي، محمد عبد الدايم 
الزريقيي، محميد زيين العابديين، ورزق 

فهمي.
صاَحبت العدد لوحات للفنان عي حسان، 
وتتكون هيئية تحرير املجلة من: سيمر 
درويش رئيسياً للتحرير، وعادل سيميح 
مدير التحرير، وسيارة اإلسيكايف سكرتر 

التحرير.

أعلنيت دار هاشييت أنطيوان/ نوفيل أّن 
غالبية كتبها أصبحيت متاحة رقمياً عى 
أجهيزة قيارئ الكتيب اإللكرتونيي ِكندل 
وتطبيقيات ِكنيدل املجانيية عيى أنظمة 

أندرويد وآبل أي أو أس، يف أنحاء العالم.
وُتعترَب هاشيت أنطوان من الدور العربية 
السيباقة التي حجزت لها مكاًنا يف مكتبة 
أمازون الرقمية، من خالل مشاركتها بما 
يزيد عى 120 كتاباً من بن 12 ألف كتاب 
رقميي عربي أعلنت أميازون عن إتاحتها 
عيرب ِكندل.منذ اآلن، سيتحرص الدار عى 
صدور النسختن اإللكرتونية والورقية من 

الكتياب بالتزامن، وقد بدأت بذلك بالفعل. 
فقيد أصبح بإمكان قارئ كندل العربي يف 
أي مكان من العالم، بنقرة بسيطة، رشاء 
كتيب هاشييت أنطوان األحدث، ال سيّيما 
»الرحالية، هكيذا رأييت العالم« )سيامي 
كلييب(، إضافة إىل الرواييات التي صدرت 
أخرًا ومن بينها: »جزء مؤلم من حكاية« 
)أمر تاج الي�(، »أعياد الشيتاء« )نغم 
حيدر(، »أرض املؤامرات السعيدة )وجدي 
عرفية(،  )ميازن  »الغرانييق«  األهيدل(، 
»يوليانيا« )نزار عبيد السيتار(، »مملكة 
الجيواري« )محميد الغربيي عميران(، و 

»اختبيار النيدم« )خلييل صويليح( التي 
حازت جائزة الشييخ زايد 2018. والكتب 
املرتجمية، ومين أبرزهيا: »لييس لهافانا 
ربٌّ يحميها« )ياسيمينة خرضا(، »فندق 
»أزاهير  سيوليه(،  )روبير  مهرجيان« 
الخيراب« )باترييك موديانيو(، سلسيلة 
»نيداء الكوكيو« )روبيرت غالربيث وهو 
االسيم املسيتعار للكاتبة الربيطانية جي 
كي رولينغ(، و »سلطانة القاهرة« )ديما 
دروبيي(. وكتيب جيربان خلييل جيربان، 
وميخائيل نعيمه، وإمي نرصالله، دواوين 

نزار قباني وكتب أحالم مستغانمي.

شيراز البطل

ذهبيت إىل البحير يف ميكاٍن بعيد.. 
ألجلس هنياك عى حافية الج� 
أراقب ألوانية الزرقياء الجميلة .. 
وهدوئية اليذي يضفي عيى قلبي 
بالكثير مين الراحة والسيكون.. 
وإذا بي أرى مكاناً للعب األطفال يف 
أعماق البحر؟؟ واألوالد يصطفون 
واحداً تليو األخر.. وأنا أنظر إليهم 

بدهشيه حتى أنهم يرتجفون من 
الربد.. وأيضاً يوزعون عليهم سرت 
النجاة..  ثم أسيمع صوت الصفر 
من املنقذ وإذ به يعطيهم إشيارة 

النزول إىل املاء!! 
وقفت بقرب امليكان الذي ينزلون 
وهيم  األطفيال  ألشياهد  منيه 
النجياة دفعية  يسيبحون بسيرت 
واحدة متجهن إىل هناك إىل أعماق 

البحر يلعبون. 

تليك اللحظيه شيعرت برجفية يف 
قلبي وألٍم شيديد يف صدري وبدأت 
دموعيي تنهمير لهيول مارأيت... 
إىل  أتينيا  كييف  حينهيا  تذكيرت 
كان  وكييف  البحير  يف  السيويد 
الكثر مين الناس الذيين تهجروا 
وفقدوا أبناءهم ألنهم ضاعوا عى 
شيواطئة .. وكم مين رجٍل وامرآة 
ماتيوا غرقياً..  فقط ألنهيم كانو 

يحلمون بألمان

ضمين »ميرشوع آشيوربانيبال للثقافة« صيدر الكتاب التاسيع من 
السلسيلة تحت عنوان »هرقيل املؤثرات الرافدينيية يف صورة البطل«، 
لألكاديمي العراقي محمد حسين النجم، أستاذ الفلسفة اإلغريقية يف 

الجامعة املستنرصية.
يأتي الكتاب يف عرشة فصول؛ يتناول الكاتب يف األول منها العالقة بن 
»البطل واألسيطورة« ثم يرسم صورة لشيخصية هرقل يف امليثولوجيا 
اإلغريقيية من خالل فصيل حول التخطيط األويل لصيورة هرقل، كما 
يتناول الكاتب ثيمة »البطل والرصاع«، ثم »هرقل وحضائر أوجياس«، 
و«هرقيل وأومفيايل«، و«هرقيل والعاليم اآلخير«، و«ملحيق هرقل يف 

الفن«.
يف مقدمته ينتقد الباحث مقولة إرنسييت كاسيرر التي يرى فيها أننا 
»لم نصادف تاريخياً أية حضارة كبرة لم تخضع إىل جوانب أسطورية. 
فهل يمكننا القول بأن كل هذه الحضارات البابلية واملرصية والصينية 
والهندية واليونانية ليسيت أكثر من أقنعة للغباء البدائي«، حيث يرى 
كاسيرر أن كثر من الباحثن حاولوا أن يغمزوا من طرف األسيطورة 
واسيتحقاقها االنتمياء إىل ميدان الفكير من خالل ما تتسيم به ممن 

سمات تنتمي إىل جانب الشعر أكثر منها إىل الحقيقة.
يرى النجم أن الشعري الذي يف األسطورة ليس إال ثوب اختاره البدائي 
بعناية للفكر املجرد وأن اإلنسيان البدائيي كان يبحث دائماً يف التعرف 

عى طبيعة األشياء وأصولها.
يتنياول النجم اإلسيهام الرافديني يف تشيكيل صورة البطيل اليوناني، 
تنطلق من فرضيات ثالث تجد أن البحث العلمي يقدم املزيد من اإلثبات 
عليها كما تقدم يف مسيعاه. وهي الشعور اإلنساني املرهف إزاء صور 
البطولة ومنها التواصل واالتصال الذي غطى أجزاء شاسعة من العالم 

القديم لكل شعب من الشعوب صورته الخاصة ألبطاله املحلين.
يناقش الباحث التقاطعات التي تجعل قصة هرقل تتشيابه يف جوانب 
كبيرة منها ميع أسيطورة جلجامش، ومين املحتميل أن تكون هذه 
األسطورة قد نشأت من نواة أغريقية تأثرت وتطورت بفعل التأثرات 
الرشقية وأن هذه النواة نفسها جاءت ن الرشق لتنمو وتزدهر يف بالد 

األغريق.
يعقيد الكاتب مقارنيات مختلفة لتثبت وجهة نظيره يف التأثر واألثر 
اليذي تركته أسيطورة جلجامش وغرها عى سيرة هرقيل، فيقارن 
بن أوديسييوس وأخيل وزييوس، وأنكيدو وجلجاميش وإنليل وننليل 

ومردوخ.

صدور كتاب
 »هرقل املؤثرات الرافدينية 

يف صورة البطل«



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1724( االحد  5  آب  2018 اعالنات9

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظ�ة املثن�ى /قس�م ش�ؤون االح�وال 

املدنية 
اعالن 

قدم املواطن )يوس�ف ش�اكر ابو الش�ون ( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب  في�ه تبديل 
اللق�ب وجعل�ه )الوائ�ي ( ب�دال م�ن ) آل 
معي�دي( وعم�ال باح�كام امل�ادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم  3 لسنة 2016 
املع�دل تقرر ن�ر الطلب باح�دى الصحف 
املحلي�ة فمن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل فرة خمس�ة ع�ر يوما من 
تاريخ النر وبعكسه سوف ننظر يف الطلب 

حسب االصول 
اللواء 

هيثم فاضل عباس الغرباوي 
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة /

وكالة 
����������������������������������������

فقدان
فقدت مني هويه التنميه الصناعيه الخاصه 
باالج�ازه املرقم�ه 42300 معم�ل نج�اره 
باس�م ) ف�ارس عي محمد ( ع�ى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
����������������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 7249 /2 حي 
االنص�ار باس�م ) عب�د املحم�د عب�د الرزاق 
محمد ( عى من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار
����������������������������������������

اعالن
 اىل الري�ك ) ضياء مهدي س�عيد ( اقتىض 
حضورك اىل صندوق االس�كان وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقه عى قيام رشيكتكم السيده 
) بش�ائر حميد نعمه ( بالبن�اء عى حصته 
املش�اعه يف القطعه املرقمه 61477 /3 حي 
السالم لغرض تسليفه قرض االسكان خالل 
مده اقصاها خمسه عر يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق وبعكسه سوف يسقط 

حقك باالعراض مستقبال.
����������������������������������������

اعالن دعوة دائنني
 ان�ي املصف�ى املحام�ي محمد عب�د الجبار 
األحم�دي لركة هضاب الش�اهني للوكالة 
التجاري�ة املحدودة أدعو كل م�ن له حق أو 
دين عى الركة مراجعته عى العنوان التايل 
بغ�داد الكرادة خ�ارج مقابل جل�ود م 909 

شارع 18 مبنى 189 /2
املصفى املحامي

محمد عبد الجبار األحمدي
����������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 79 / ش / 2018 
م / اعالن 

الش�خصية يف  اص�درت محكم�ة االح�وال 
االس�حاقي قرارها املرقم 97 / ش / 2018 
يف 2 / 6 / 2018 املقام�ة م�ن قبل املدعية ) 
خلود عي حس�ني ( املتضم�ن تفريق للهجر 
وبالنظر ملجهولية محل اقامة املدعى عليه ) 
حس�ني عي كنوش ( لذا تقرر اجراء تبليغك 
بالصح�ف الرس�مية ويف حال ع�دم اتباعك 
طرق الطعن القانونية سوف يكتسب القرار 
درج�ة البت�ات . للتفض�ل باالط�الع واتخاذ 

مايلزم من قبلكم مع التقدير .
القايض 

حردان خليفة جاسم
����������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 12 / ب / 2018 

اعالن 
املدعي /  حسني محمد جاسم 

املدعى عليه / عباس عبد املهدي 
بتاري�خ 19 / 7 / 2018 اص�درت محكم�ة 
ب�داءة الخالص قراره�ا بالع�دد 12 / ب / 
2018 حكم�ا غيابي�ا بح�ق املدع�ى عليه ) 
عباس عبد املهدي ( واملتضمن ازالة ش�يوع 
العق�ار 116 / 13 م 66 / الخالص الرقية 
وق�د وردت ورق�ة التبليغ بالحك�م الغيابي 
بموجب كتاب مركز رشطة الخالص بالعدد 
12353 يف 1 / 8 / 2018 وحس�ب اش�عار 
مخت�ار منطقة الكوبات ناج�ي نايف عبود 
بتاري�خ 31 / 7 / 2018 ولثب�وت مجهولية 
بواس�طة  تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  مح�ل 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعن�د عدم 
اعراضك عى القرار يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفقا للقانون .
القايض 

عدنان حسني عي
����������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء 
/ املديرية العام�ة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
يف البرصة باسم / عبدالهادي موىس عيىس. 

فمن يعثر 
عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار.

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/ بال

اعالن

فق�د الش�خص املدع�و /عب�اس فاض�ل 
بتاري�خ  اع�اله  املبين�ة صورت�ه  جاس�م 
2015/3/29بع�د خطفه من قبل جماعه 
مس�لحه ول�م يع�د لح�د االن وكان يرتدي 
فانيله حمراء وبجامه س�وداء وهو طويل 
القامه واس�مر البرة وخايل من العالمات 
الفارق�ه عى من يعثر علي�ه مراجعة هذة 
املحكم�ة خالل ثالثون يوم�ا من ثاني يوم 
النر بالصحف املحلي�ه ويف حالة العكس 
سوف تقوم هذة املحكمة بتنصيب زوجته  
املدعوة )نعيمه حم�دان عي (قيما لغرض 
ادارة شوؤنه واملحافظة عليها وعى اوالده 
القارصي�ن كل من فراس ون�راس وايرس 

وفاضل 
القايض

تركي هادي جعفر
�����������������������������������

مديرية تنفيذ الحله
رقم االضبارة/2018/710

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الحله العقار تسلس�ل 
باب�ل  ويس�يه   11 18404/24مقاطع�ة 
حي العس�كري العائد للمدين عناد ش�اكر 
متعب املحج�وز لقاء طلب الدائن حس�ني 
 )15/450/000( البال�غ  حس�ني  حم�زة 
خمس�ة عر مليون واربعمائة وخمسون 
الف دين�ار فعى الراغب بال�راء مراجعة 
ه�ذة املديري�ة خالل مدة 15خمس�ة عر 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرمس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ه البالغة 10%من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 
وان رسم التسجيل والدالليه عى املشري 

املنفذ العدل
حيدر عي منشد

املواصفات
1/موقع�ه ورقمه/18404/24مقاطع�ة 

11 ويسيه
2/الجنس/دار

3/حدوده واوصافه/اس�تقبال غرفة نوم 
وكليدور ومجمع صحي 

4/مش�تمالته/وغرفتني ن�وم بناءه صب 
ملبوخ من الخارج

5/مساحته/200م2
6/الشاغل/عائلة املدين ووالدته

 )125/000/000(/ املق�درة  7/القيم�ة 
مائة وخمسة وعرون مليون دينار 

�����������������������������������
مديرية تنفيذ املدحتيه
العدد/333/ت/2018

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املدحتي�ه الس�يارة 
املرقمة )40964أ(نجف خصويص نوع بي 
ام دبليو 735صالون موديل 1990والعائدة 
للمدي�ن عباس ش�اكر حس�ني لق�اء دين 
الدائ�ن عي م�ال ش�الكة فمن ل�ه الرغبه 
بالراء مراجعة هذة املديرية خالل الفرة 
10عرة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنر 

والدالليه عى املشري 
املواصفات

صايف حمزة رمضان
1/السيارة محجوزة يف معرض الحجاب /

املدحتيه
املق�درة/)2/160/000(  2/القيم�ة 

مليونان ومائة وستون الف دينار 
اب�واب  اس�فل  حدي�دي  ت�اكل  3/يوج�د 

السيارة
4/الدوشمة /تافه

5/حالتها العامه /دون املتوسط

مديرية تنفيذ الهاشميه
العدد/204/ت/2018

اعالن/1
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الهاش�ميه االم�وال 
املحج�وزة وهي س�يارة نوع افي�و موديل 
2011الواق�ع يف املدحتيه العائدة للمدين /

س�الم عبد الكاظم نعيم�ة املحجوزة لقاء 
طل�ب الدائ�ن حي�در كاظ�م ج�واد البالغ 
الراغ�ب  فع�ى  دين�ار   )39/400/000(
بالراء مراجعة هذة املديرية خالل 15يوما 
تبدا من اليوم التايل لنر مس�تصحبا معه 
التامينات القانونيه 10%من القيمة املقدرة 
العراقي�ه وان رس�م  الجنس�ية  وش�هادة 

التسجيل والداللية عى املشري 
منفذ عدل اقدم

صبيحة طالب منصور
املواصفات

افيو موديل 2011ابيض اللون 
Klitjobyibb223642 رقم الشايص
جنسه/سيارة املرقمه 26211أبابل

املالك /سالم عبد الكاظم نعيمه
�����������������������������������

مديرية تنفيذ الهاشميه
العدد/204/ت/2018

اعالن/2
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الهاش�ميه االم�وال 
املحجوزة وهي س�يارة ن�وع جيي  موديل 
2012الواق�ع يف املدحتي�ه العائ�دة للمدين 
/ن�ورس عب�اس عبي�د املحج�وزة لق�اء 
طل�ب الدائ�ن حي�در كاظ�م ج�واد البالغ 
الراغ�ب  فع�ى  دين�ار   )39/400/000(
بالراء مراجعة هذة املديرية خالل 15يوما 
تبدا من اليوم التايل لنر مس�تصحبا معه 
التامينات القانونيه 10%من القيمة املقدرة 
العراقي�ه وان رس�م  الجنس�ية  وش�هادة 

التسجيل والداللية عى املشري 
منفذ عدل اقدم

صبيحة طالب منصور
املواصفات

جيي  موديل 2012ابيض اللون 
26TV524S6CN000973 رقم الشايص

جنسه/سيارة املرقمه 22837أبابل
املالك /نورس عباس عبيد

������������������������� 
دائرة التسجيل العقاري يف القاسم

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذة الدائرة 
بتاريخ 2018/2/14لتسجيل تمام العقار 
تسلس�ل 366محلة القاس�م باسم )باسم 
كاظ�م حنتوش( مج�ددا باعتب�اره حائزا 
له بصف�ة املالك للم�دة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 
43لس�نة 1971قررن�ا اع�الن ه�ذا الطلب 
فعى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معينة ع�ى هذا العقار تقدي�م مالديه من 
بيانات اىل ه�ذة الدائرة خ�الل مدة ثالثون 
يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل للنر هذا 
االع�الن وكذل�ك الحضور يف موق�ع العقار 
يف الس�اعه الع�ارشة صباح�ا م�ن الي�وم 
التايل النته�اء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
خالد جابر كزار

دائرة التسجيل العقاري يف القاسم
�����������������������������������

اعالن
القاس�م  لن�ادي  االداري�ة  الهيئ�ة  تعل�ن 
الريايض عن اعالن مساطحة وفق القانون 
العراق�ي لهدم واعادة بناء املحالت تجارية 
عدد60ع�ى القطع�ة املرقم�ة 2/49وملدة 
عر س�نوات وف�ق رشوط فني�ه تضعها 
الهيئة االدارية وذلك ي�وم االثنني املصادف 
صباح�ا  التاس�عه  2018/8/20الس�اعه 
يف مق�ر الن�ادي ويتحمل من ترس�وا عليه 
املس�اطحه اج�ور النر واالع�الن البالغة 
2%ويك�ون بن�اء املح�الت ع�ى ال�روط 

املدونه ادناه 
1/صب بوكس واستخدام الشيش فيه

2/البناء بالطابوق
3/السقف كونكريت

4/لبخ وصب ارضية املحالت
5/خمسة نقاط كهرباء لكل محل 

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائ�رة التنفيذ / مديري�ة تنفيذ مدينة الصدر 

1 /
رقم االضبارة 206 / 2018 

التاريخ 11 / 7 / 2018 
اع��الن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ مدين�ة الص�در العقار 
 ) جاس�م  حس�ن  رايض   ( للمدي�ن  العائ�د 
الواق�ع يف  بالع�دد 2 / 5149 م 4 وزيري�ة 
بغ�داد / منطقة الحبيبية محل�ة 537 زقاق 
54 دار 44 دار مل�ك رصف واملحج�وز لق�اء 
دين الدائ�ن ) زهرة ماهود جاس�م ( والبالغ 
) 194,896,000 ( مائ�ة واربع�ة وتس�عون 
مليون وثمانمائة وس�تة وتسعون الف دينار 
ما عدا رسم التحصيل الخاص بهذه املديرية 
فعى الراغب يف الراء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثني يوم�ًا تبدأ من الي�وم التايل 
للنر مس�تصحباً مع�ه التأمينات القانونية 
البالغ�ة 10% ع�رة م�ن املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم 
التس�جيل والداللي�ة عى املش�ري علماً بأن 
موعد املزايدة يف اليوم الثالثني من اليوم التايل 
لنر ه�ذا االع�الن ويف حال مصادف�ة اليوم 
التايل للنر عطلة رس�مية سيصار اىل اجراء 
املزاي�دة يف اليوم الذي يليه عى ان يكون دوام 
رسمي ويف تمام الس�اعة الثانية عر ظهراً 
وان م�كان املزاي�دة يف مبن�ى ه�ذه املديرية 
الواقع�ة يف بغ�داد / م الص�در / قطاع ) 5 ( 
بناية املجمع العديل يف م الصدر / خلف سوق 

االوىل  
املواصفات :-

 / الحبيبي�ة  بغ�داد   -: 1- موقع�ه ورقم�ه 
محل�ة 537 زق�اق 54 دار 44 دار ملك رصف 
بالتسلسل 5 / 5149 م 4 وزيرية                                   

2- جنسه ونوعه :- دار ملك رصف    
3- ح�دوده واوصافه :- كما مثبت يف صورة 

القيد وخارطة العقار 
4- مش�تمالته :- دار يتك�ون م�ن طابق�ني 
الطاب�ق االريض يحتوي عى غرفة اس�تقبال 
وغرف�ة نوم واحدة ومطب�خ وحمام ومرافق 
الثان�ي  الطاب�ق  اىل  ي�ؤدي  ودرج  صحي�ة 
والطاب�ق الثاني يحتوي ع�ى غرفة نوم عدد 
) 3 ( وصالة وحمام مرافق صحية مش�ركة 
ويوج�د خلف ال�دار ترك عى ط�ول ال���دار 
وكذل�ك ت�رك امامي كم�ا يوجد ت�رك جانبي 
كم���ا يوج��د يف الطاب�ق الثاني درج يؤدي 
اىل ) بيتونه ( والبناء من الس�منت والطابوق 
والس�قف من الش�يلمان والطابوق ) عكادة 
( وبع�ض االبواب م�ن الحدي�د واالخرى من 
الخش�ب والش�بابيك م�ن الحدي�د والجدران 
 ) بي�اض   ( والب�ورك  بالج�ص  مكس�وة 
والحمام�ات واملرافق الصحي�ة جدرانها من 
الس�راميك واالرض من الكايش العادي للدار 

ودرجة العمران وسط 
5- مساحته :- 118 م2 

6- درجة العمران :- وسط  
7- الشاغل :- الدائنة ) زهرة ماهود جاسم ( 
واوالدها ويرغبون يف البقاء بعد البيع بصفة 

مستأجرين      
8- القيمة املقدرة :- ) 121,400,000 ( مائة 
وواحد وعرين مليون واربعمائة الف دينار 

حسب تقرير الخبر القضائي 
�����������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ني 
العراقي�ة / ف�رع الب�رصة باس�م / محمود 
عبدالرضا قاس�م. فمن يعثر عليها يس�لمها 

اىل جهة اإلصدار.
�����������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد / 3070/ش2018/3

التاريخ 2018/8/1
اعالن 

اىل املدعى عليه )ليث عي مطلك( 
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة )زينب س�بتي عبد 
عي( الدعوى املرقمة اعاله والتي مضمونها 
تصدي�ق ط�الق خارج�ي وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك تق�رر تبليغك عن طري�ق صحيفتني 
محليتني رس�ميتني بموعد املرافعة املصادف 
2018/8/20 ويف ح�ال عدم حضورك او من 
ين�وب عنك قانون�ا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا
القايض

ذاكر صالح حسني

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

املنطقة الثانية 
اىل / املته�م اله�ارب ) ش م رام�ي مرعي 

حسن خزعل ( 
الساكن / مجهول االقامة 

اقتىض حض�ورك امام هذه املحكمة خالل 
م�دة ) 30 ( يوم�ا م�ن تاري�خ ن�ره اذا 
كن�ت داخل الع�راق او خارجه لالجابة عن 
الجريمة املس�ندة اليك وف�ق املادة ) 4 / 1 
( م�ن قان�ون مكافحة االرهاب وبعكس�ه 
س�وف تتخ�ذ االج�راءات القانوني�ة ضدك 
أ د  امل�ادة 69 ق  وتطب�ق بحق�ك اح�كام 

املتضمنة مايي : 
املق�ررة  بالعقوب�ة  علي�ك  الحك�م   –  1

لجريمتك.
2 – اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت .
3 – ال�زام املواطن�ني باالخب�ار ع�ن محل 

اختفائك .
4 – حجز اموالك املنقولة والغر منقولة .

لواء الرطة الحقوقي 
حسن حسني احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخي 
املنطقة الثانية 

�����������������������������������
جمهورية العراق 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ السماوة 
رقم االضبارة 280 / 2018 

التاريخ 30 / 7 / 2018 
اعالن 

نظ�را لع�دم بل�وغ ب�دل املزاي�دة ل�راء 
العق�ار تسلس�ل 35 / 125 م5 أم التل�ول 
والجالجة س�ماوة – حي الش�هداء الثاني 
العائ�د للمدي�ن س�مرة جاس�م محمد / 
ح�وراء عبد االمر حميد لق�اء طلب الدائن 
حي�در عبد الل�ه رحيم البال�غ 000 / 000 
/ 18 دين�ارا ثمانية عر مليون 80 % من 
القيمة املقدرة ل�ذا تقرر تمديد املزايدة ملدة 
خمس�ة عر يوما من الي�وم التايل للنر 
فع�ى الراغ�ب يف ال�راء مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خالل امل�دة املذكورة مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة عرة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقي�ة وان رس�وم التس�جيل والداللية 
عى املش�ري وذلك اس�تنادا للمادة 98 من 

قانون التنفيذ .
املنفذ العدل 
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه : سماوة – حي الشهداء 
الثاني قرب ش�ارع املدارس 35 / 125 م5 

أم التلول والجالجة
2 – جنس�ه ونوع�ه : دار س�كنية كامل / 

ملك رصف .
3 – مشتمالته : تتكون من هول واستقبال 
وغرفت�ني نوم ومطب�خ ومجموعة صحية 
ومس�احة البناء للعق�ار 140 مر وطابق 

واحد .
4 – مساحته : 200 مر مربع .

5 – درجة العمران : جيدة 
6 – الشاغل : عائلة املدينات سمرة جاسم 

محمد وحوراء عبد االمر حميد .
ملي�ون  س�تون   : املق�درة  القيم�ة   –  7

وخمسمائة الف دينار .
�����������������������������������

فقدان 
فق�د الوصل الص�ادر من بلدي�ة النعمانية 
 2018  /  2  /  13 يف   1011010 املرق�م 
بمبلغ 8100000 ثمانية ماليني ومائة الف 
دينار الخ�اص بقطع�ة االرض 6 / 8554 
مقاطع�ة 18 البغيله بأس�م / نبيل حافظ 
ابراهيم فعى من يعثر عليه تسليمه لجهة 

االصدار.
�����������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي االجازة املرقمة 7538 بأس�م 
/ عبد الحس�ني احمد عباس والصادرة من 
الركة العامة لتصنيع الحبوب فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة املالية 
ديوان التأمني 

رقم االجازة : 38 / 2018 
تاريخها : 31 / 7 / 2018 

م / اجازة ممارسة اعامل التامني 
استنادا اىل احكام املادة ) 17 ( من قانون تنظيم اعمال 
التام�ني رق�م 10 لس�نة 2005 وتعليمات من�ح اجازة 
ممارسة اعمال التامني واعادة التامني رقم ) 8 ( لسنة 

2007 ولحصول املوافقة عى طلب : 
رشكة االندلس للتامني الدويل

 تقرر منحها اجازة ممارسة اعمال التامينات العامة ، 
ولفروع التامني املنصوص عليها يف تعليمات فروع انواع 
التام�ني رقم ) 9 ( لس�نة 2007 تنر ه�ذه االجازة يف 
صحيفتني يوميتني واسعتي االنتشار وملرتني متتاليتني 

وفق املادة اعاله وتكون نافذة من تاريخ نرها .
امحد عبد اجلليل حسني 
رئيس ديوان التامني ) وكالة ( 

بغداد يف / ذي القعدة / 1439 ه� - 
املوافق 31 / تموز / 2018 م

اىل السادة مساهمي رشكة الرهام للتامني املحرمني 

م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 
تحية طيبة : 

استنادا الحكام قانون الركات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وبناءا عى الدعوة 
املوجه�ة م�ن قبل رئي�س مجل�س االدارة املؤرخ�ة يف 2 / 6 / 2018 ، يرسنا 
دعوتك�م لحض�ور االجتم�اع الس�نوي للهيئة العام�ة الذي س�ينعقد يف تمام 
الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 26 / 8 / 2018 يف مقر الركة 
والكائن يف بغداد – شارع السعدون – ساحة كهرمانة – بناية الركة العربية 

لالستثمارات الصناعية ط 3 للنظر يف جدول االعمال التايل :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 

واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 

2017 اعاله واملصادقة عليه .
3 – مناقش�ة الحسابات الختامية للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 

واملصادقة عليها .
4 – مناقش�ة العجز الظاهر يف حسابات الركة للس�نة املالية املنتهية يف 31 
/ 12 / 2017 والذي مقداره 647280760 س�تمائة وسبعة واربعون مليون 

ومائتان وثمانون الف وسبعمائة وستون دينار وكيفية معالجته .
5 – تعيني مراقب حسابات الركة لسنة 2018 وتحديد اجوره .

6 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
راجني حضوركم اصالة او وكالة او نيابة بموجب صك االنابة او بوكالة صادرة 
م�ن كاتب الع�دل ويف حالة عدم حصول النصاب القانون�ي يؤجل االجتماع اىل 
االسبوع الذي يليه يف يوم االحد املوافق 2 / 9 / 2018 يف نفس الزمان واملكان 
مع مراعاة احكام املادة 91 من احكام قانون الركات رقم 21 لس�نة 1997 
املعدل وتقديم االنابات والوكاالت اىل مقر الركة قبل ثالثة ايام عى االقل من 

املوعد املحدد لالجتماع .

رئيس جملس االدارة 
امحد عبد احلسن عبيد عزوز

فقدان
فقدت الهوية الوزارية الصادرة من وزارة النفط 
هيئ�ة توزيع املنتج�ات النفطية /ف�رع البرصة 

بأسم )صري صاحب عي (
عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

����������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد / 394/ب2018/2
التاريخ 2018/8/2

اعالن تبليغ غيابي
اىل املدعى عليه  /ادهم فخري عي

اق�ام علي�ك املدعي : نصر حس�ن ع�ي الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله وكيله املحام�ي هادي 
عبد ع�ي يطلب فيها ازالة ش�يوع العقار املرقم  
115/24 تكية وتوزيع صايف الثمن عى الركاء 
كال حس�ب س�هامه وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب كت�اب مركز رشط�ة الرق�ي بكتابهم 
املرق�م 1088 يف 2018/7/14 ومرفق�ه اش�عار 
مخت�ار منطق�ة التكي�ة / بعقوب�ة املدعو عبد 
الكري�م محمود س�لمان العزاوي تق�رر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني عى موعد 
املرافعة املوافق 2018/8/9 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

راغب سلمان عيدان
 ����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد / بال

التاريخ 2018/7/31
اعالن مفقود

اسم املفقود // هدى حسني صالح مهدي
املدع�و  )زوج(  قدم�ت   2018/7/31 بتاري�خ 
)هدى حس�ني صالح(  تطلب في�ه نصبها قيمة 
علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 2017/4/15 ولم 
تع�د لحد االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عر يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النر س�وف تنصب 
)حافظ حسن صالح( قيمة عليك الدارة شؤونك

القايض
فالح حسن هادي

����������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد / بال
التاريخ 2018/8/2

اعالن مفقود
اسم املفقود // رسول محمد عجيل

بتاري�خ 2018/8/2 قدمت )زوجت�ك( املدعوه 
)فاطمة زي�د خليفة(  تطلب في�ه نصبها قيمة 
علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 2018/3/15 ولم 
تع�د لحد االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عر يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النر س�وف تنصب 

)زوجتك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

ذاكر صالح حسني
����������������������������������������

 وزارة العدل
دائرة كتاب العدول
 البرصة الصباحي

العدد  :18111
التاريخ  :2018/8/2

السجل / 91
اعالن

اىل /عائد هادي خفي السبتي
قدم املحام�ي نور الدين فالح الع�ود الوكيل عن 
محمد ش�اكر عبود االنذار املرقم 17625 س�جل 
ام�ام  حض�ورك  بتضم�ن   2018/7/29 يف   89
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة صباح 
ي�وم االربعاء املواف�ق 2018/8/29 لنقل ملكية 
الس�هم املب�اع  م�ن قبلك للعق�ار املرق�م 1554 
مق�ام عي ولدى ارس�ال اوراق التبليغ ونس�خة 
االنذار بواس�طة املبل�غ القضائي له�ذه الدائرة 
اتضح  انك مجهول محل االقامة وحس�ب رشح  
املجل�س البلدي املثبت عى ورقة التبليغ لذا تقرر 
تبلغك بواسطة الصحف اليومية استنادا لقانون 
التبليغ�ات القضائية والعدلي�ة وبناء عى الطلب 

زود بهذا االعالن 
الكاتب العدل

����������������������������������������
مديرية جنسية البرصة 

اعالن 
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد / ع�ي 
عبدالل�ه عي. ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب من 
)الحس�اوي( اىل )املطوري(، م�ن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها خمسة 
عر يوماً وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
����������������������������������������

رئاسة محكمة استئناف بغداد
محكمة بداءة الكرخ

العدد/209/تصحيح خطا عادي/2016
اعالن

التصحي�ح ضده/موف�ق جاس�م  املطل�وب  اىل 
كطوان

اق�ام طال�ب التصحي�ح /مؤي�د كاظم جاس�م 
الدعوى املرقمه اعاله لدى هذة املحكمة يطالبك 
فيه�ا الحك�م بتصحيح اس�م ج�دك ال�ذي ورد 
خطا يف ق�رار الحك�م املرق�م 209/ب/2016يف 
السيارة  بالزامك بتس�ليم  2016/5/15القايض 
املرقم�ة 425161بغداد خصويص حيث ورد فيه 
اس�م جدك كيط�ان والصحيح هو كط�وان كما 
ورد رقم الس�يارة خطا 42516بغداد والصحيح 
اقامت�ك ق�رر  ه�و 425161وملجهولي�ة مح�ل 
تبليغك بصحيفت�ني يوميتني بموعد املرافعه يوم 
2018/8/9الس�اعه التاس�عه صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعه بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

سيف عباس مخلف
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»كاس« تقبل طعون املعرتضني
عىل انتخابات احتاد الكرة

              المستقبل العراقي/ متابعة

وافقت محكمة “كاس” الدولية، على الطعون المقدمة 
م�ن قبل ع�دد م�ن المعترضين عل�ى انتخاب�ات اتحاد 
الك�رة التي جرت ف�ي الحادي والثالثين من ش�هر آيار 

الماضي.
وق�ال مص�در إن “محكمة كاس وافق�ت على الطعون 
المقدم�ة م�ن قب�ل ١١ عضوا ف�ي الهيئ�ة العامة وهم 
ممثل نادي الزوراء عدن�ان درجال وممثل نادي الطلبة 

ع�الء كاظ�م وعض�و اتحاد الك�رة الس�ابق محمد 
ج�واد الصائ�غ وممث�ل نادي الق�وة الجوي�ة وليد 
الزيدي ووممثل رابطة الالعبين الدوليين السابقين 

يون�س محم�ود والالعب الدولي الس�ابق نش�أت 
اك�رم ورئي�س االتحاد الفرع�ي في كركوك 

نوزاد قادر ورئيس االتحاد الفرعي في 
صالح الدين جواد نجم ونائب رئيس 

االتح�اد الفرعي في صالح الدين 
اتح�اد  لعضوي�ة  والمرش�ح 

هيجواين يتجرع سم ميالن.. 
ويعرتف بخالفه مع أليجري

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كان القمي�ص رق�م 9 نذير ش�ؤم على م�ن ارتدوه 
في فريق ميالن�و اإليطالي، خالل المواس�م القليلة 
الماضي�ة، لكن المهاجم الجدي�د جونزالو هيجواين 

قال إنه ال يخشاه.
وأضاف هيجواين المنضم من يوفنتوس على سبيل 
اإلعارة خالل تقديمه لوسائل اإلعالم اليوم الجمعة 
“ارتديت بالفعل عددا من القمصان التي تحمل عبئا 
ثقي�ال، وذلك ف�إن القميص الذي يحم�ل رقم 9 هنا 
لي�س مش�كلة”.وتابع “هذا يش�عرني بالفخر وهو 
تحد مدهش في مس�يرتي. كل ما علي أن أظهره هو 
أن أثب�ت أن الن�ادي كان محقا حين قرر االس�تثمار 

في”.وأكد ميالن�و أن هيجواين س�يرتدي القميص 
رقم 9 رغم أنه بدا وكأنه يقدم له سما في عسل.

فقد س�جل المهاجم البرتغالي أندريه س�يلفا، الذي 
ارت�دى القميص رقم 9 الموس�م الماض�ي، هدفين 
فق�ط خ�الل 24 مب�اراة بال�دوري بع�د انتقاله من 

بورتو مقابل 40 مليون يورو )46 مليون دوالر(
وق�ال هيجواي�ن “إنه تح�د كبير حق�ا، وأود أن أرد 
للن�ادي الثق�ة التي أظهره�ا تجاه�ي. الفريق يملك 
تاريخ�ا عظيم�ا وإنن�ي فخ�ور للغاي�ة النضمامي 

إليه”.
وأقر الالع�ب األرجنتيني بوجود خ�الف مع مدرب 
يوفنت�وس ماس�يمليانو أليج�ري، خ�الل العامي�ن 

الماضيين.

            المستقبل العراقي / وكاالت

انسحب آندي موراي، المصنف األول 
عالميا س�ابقا، من بطولة واش�نطن 
المفتوح�ة للتن�س، بداعي ش�عوره 
باإلره�اق كما قرر عدم المش�اركة 
في كأس روجرز، في تورونتو بعد 

أيام.
وكان من المفترض أن يلعب موراي 
ضد األس�ترالي أليك�س دي مينو في 

دور الثمانية في واشنطن أمس.

بي�ان: “أش�عر  وق�ال م�وراي ف�ي 
باإلرهاق بعدما لعب�ت لفترة طويلة 
جدا عل�ى مدار أربعة أيام بعد حوالي 
18 شهرا من عدم اللعب على األراضي 

الصلبة”.
أض�اف: “أحت�اج أيضا إلى الش�عور 
بالحذر واالس�تماع إلى نداء جسدي 

ألني عدت من إصابة طويلة. 
اللع�ب  ع�دم  بس�بب  حزي�ن  أن�ا 
البطول�ة  منظم�ي  أش�كر  أن  وأود 

والمشجعين”

موراي ينسحب من بطولة واشنطن وكأس روجرز

            المستقبل العراقي / متابعة
 

اقترب مانشستر سيتي اإلنجليزي، من عقد 
صفقة غير مسبوقة في تاريخ النادي الذي 

يحمل لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز. 
وذكرت صحيفة “مي�رور” اإلنجليزية، أن 
مانشس�تر س�يتي اقترب م�ن االتفاق مع 
ش�ركة بوما للمنتج�ات الرياضية، لرعاية 
قمي�ص الفري�ق بقيم�ة 50 ملي�ون جنيه 
الن�ادي  كان  أن  بع�د  س�نوًيا،  إس�ترليني 
اإلنجلي�زي يحص�ل عل�ى 20 مليوًنا فقط 
في العق�د القديم مع ش�ركة نايكي. ومن 
المتوق�ع أن يبدأ عقد الرعاية قبل موس�م 

2020-2019، ليصب�ح 
مانشس��تر  ن��ادي 

صاح�ب  س�يت��ي 
المرك�ز الثالث في 
أكبر عقود الرعاية 
ال��دوري  ف���ي 

اإلنجلي���زي، بع�د 
وتشيلسي.وس�يمثل  يونايتد  مانشس�تر 

هذا العق�د أكبر صفقة تجاري�ة في تاريخ 
المجموعة المالكة لنادي مانشستر سيتي.

ويحصل مانشستر يونايتد على 75 مليون 
جنيه إسترليني من ش�ركة أديداس، بينما 

يتقاضى تشيلسي 60 مليوًنا من نايكي.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعل�ن ري�ال مدري�د اإلس�باني، ع�ن ع�ودة نجمه 
البرازيل�ي، مارس�يلو دا س�يلفا، إل�ى الن�ادي بعد 
انتهاء عطلت�ه التي حصل عليها عقب المش�اركة 

في مونديال روسيا 2018، رفقة منتخب بالده.
ووفق�ا للموق�ع الرس�مي للن�ادي الملك�ي، ف�إن 
مارسيلو بدأ بالفعل في االستعداد للموسم المقبل، 

في مقر تدريبات الفريق اليوم السبت.

م�ع  ت�درب  مارس�يلو  أن  وأوض�ح 
مواطنه كاس�يميرو، في مقر تدريبات 
الفري�ق، وأديا بعض التدريبات البدنية، 

وبالكرة أيضا.كما ش�ارك ف�ي تدريبات 
اليوم ألبرت س�يالديس المس�اعد الجديد 

لوبيتيجي.وبع�ودة  جولي�ن  للم�درب 
كاسيميرو ومارس�يلو، تضم قائمة الغائبين 

ع�ن التدريبات كل م�ن رافائيل ف�اران ولوكا 
مودريتش وماتيو كوفاسيتش.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

س�تعد أتلتيك�و مدري�د، للتخلي عن 
مهاجم�ه، بعدم�ا ب�ات قريب�ا م�ن 
تدعيم الخ�ط األمامي ب�رأس حربة 
جديد خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

الجارية حاليا.

وقالت صحيفة “ماركا” اإلس�بانية، 
إن بوروس�يا دورتمون�د األلمان�ي، 
يرغ�ب ف�ي الحص�ول عل�ى مهاجم 
أتلتيكو، الفرنس�ي كيف�ن جاميرو، 
وس�يقدم عرًض�ا مغرًي�ا لالعب في 

ال�31 من عمره.
وأوضح�ت أن أتلتيك�و، اقت�رب من 

ض�م مهاج�م، عل�ى األرج�ح ق�د 
يكون الفرنس�ي أوليفيه جيرو، أو 

البلجيكي ميشي باتشواي.
وأبدى دورتمون�د، بقيادة مدربه 

لوس�يان فافر، اهتماًما بالمهاجم 
الفرنسي، ويستعد لدفع 23 مليون 

يورو من أجل الظفر بخدماته.

مانشسرت سيتي يقرتب من إبرام 
صفقة تارخيية

مارسيلو يعود إىل ريال مدريد

بوروسيا دورمتوند حياول خطف العب 
أتلتيكو مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تعاقد نادي برش�لونة االس�باني رس�مياً مع 
نجم بايرن ميونخ }أرتورو فيدال{.

وكان�ت تقاري�ر صحفية إس�بانية، كش�فت 
بوق�ت س�ابق الجمع�ة ع�ن تفاصي�ل تعاقد 
برشلونة مع التش�يلي فيدال، في االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن 
صفقة فيدال ستكلف خزائن النادي الكتالوني 

19 مليون يورو، باإلضافة إلى المتغيرات.

وأوضح�ت أن عق�د الالع�ب م�ع برش�لونة 
س�يمتد إلى 3 مواسم مقبلة حتى عام 2021، 
وس�يحصل فيدال على راتب سنوي يصل إلى 
9 ماليين يورو. ويسعى برشلونة إلى التعاقد 
مع فيدال، لتعويض رحيل البرازيلي باولينيو 

إلى جوانجزو الصيني، لمدة موس�م على 
سبيل اإلعارة.

وكان في�دال انضم إلى الفريق البافاري 
قادم�ا من يوفنتوس ع�ام 2015، حيث 
ش�ارك ف�ي 132 مب�اراة، وس�جل 22 

هدفاً.

رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع فيدال

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفية فرنسية، اليوم ، عن اقتراب الالعب الفرنسي حاتم بن 
عرفة، من اللعب مع أحد أندية الدوري اإلس�باني في الموس�م المقبل.وقالت 
صحيفة “ليكيب” الفرنس�ية، إن اثنين من ممثلي الالعب الفرنس�ي حاتم بن 
عرفة، تواجدا في العاصمة اإلسبانية مدريد، من أجل التفاوض مع نادي رايو 
فاليكان�و.وال يمث�ل حاتم بن عرف�ة حالًيا أي ناٍد، بعد انته�اء عقده مع باريس 
سان جيرمان هذا الصيف.وتعود آخر مباراة رسمية خاضها بن عرفة 
إل�ى 12 م�ارس/أذار ع�ام 2017، عندما لعب لم�دة دقيقتين أمام 

لوريان في الجولة 29 من منافسات الدوري الفرنسي.

حاتم بن عرفة يقرتب من الدوري 
اإلسباين

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وصف مدرب المنتخب الوطني، باس�م قاس�م، 
إعداد فريقه لبطولة آس�يا، بالضعيف، مش�ددا 
على ض�رورة تطبي�ق المنه�اج التدريبي الذي 

قدمه التحاد الكرة.
وقال قاس�م في تصري�ح صحف�ي “المنتخب 
خ�اض آخ�ر مب�اراة له في آي�ار، ول�م يتجمع 
منذ ذل�ك الحين، وهذه الفت�رة الزمنية طويلة، 

وال يمك�ن أن يك�ون اإلع�داد لبطول�ة قاري�ة 
بهذا الش�كل، حيث وضعنا منه�اج إعداد، ليجد 
الم�درب المقبل، الفريق جاهزا لبطولة آس�يا، 
ويكم�ل المشوار”.وأش�ار إل�ى ان “البرنام�ج 
الذي قدمه يتضمن إقامة مباريات تجريبية في 
ش�هر حزيران، وأخرى في تم�وز، على اعتبار 
أن المحترفين متفرغي�ن، بعد نهاية ارتباطهم 
بالدوريات التي يحترفون ضمن صفوفها، لكن 
“لألس�ف لم نحصل على مباراة خالل الشهرين 

الماضيين”.

مدرب الوطني يستبعد إمكانية 
املنافسة يف أمم آسيا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفي�ة عن وج�ود أزمة 
جدي�دة بي�ن الفرنس�ي ب�ول بوجب�ا، الع�ب وس�ط 
مانشس�تر يونايتد، ومديره الفني، جوزيه مورينيو، 

قبل انطالق الموسم الكروي الجديد.
وذكرت صحيفة “توتو س�بورت”، في تقريرها لها، 
اليوم الس�بت، أن مورينيو، طلب من بوجبا، العودة 
إل�ى تدريب�ات الفري�ق في وق�ت مبكر، لالس�تعداد 

لبداية الموس�م الجديد، خاصة وأن الفريق س�يخوض 
أولى مبارياته أمام ليس�تر س�يتي، يوم 10 من الشهر 
الجاري.وأضاف�ت أن بوجبا رد بنش�ر صور ومقاطع 
فيديو له خالل تواجده في حفلة كبيرة بلوس أنجلوس، 
م�ع بع�ض أصدقائ�ه وأقاربه، ث�م انتقل إل�ى جزيرة 
ب�ورا المرجاني�ة. وأش�ارت إل�ى أن ن�ادي يوفنتوس 
ينتظر االنقضاض على بوجبا، بعدما ضم كريس�تيانو 
رونالدو، إال أن النادي في حاجة لبيع ميراليم بيانيتش، 

من أجل تمويل عملية ضم نجم اليونايتد.

           بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت تقارير صحفية إنجليزية، عن رفض قطبي مدينة مانشستر، اليونايتد، 
والس�يتي، التوقي�ع م�ع الدولي التش�يلي، أرتورو في�دال، الذي انض�م من بايرن 

ميونخ، لبرشلونة.
وقال�ت صحيف�ة “ذا ص�ن” البريطاني�ة، إنَّ الناديي�ن رفض�ا ض�م فيدال، الش�هر 
الماضي، بس�بب كبر س�نه، وإصابته في الركبة، رغم حاج�ة كل منهما لالعب في 
خط الوس�ط. كان صاحب ال�31 عاًما، أجرى عمليتين جراحيتين في ركبته، خالل 

الفترة الماضية.
وذكرت تقاري�ر صحفية، أن صفقة ضم فيدال من العمالق البافاري، كلفت النادي 

الكتالوني 27 مليون إسترليني.

بوجبا يتمرد عىل مورينيو.. ويوفنتوس ينتظر

ملاذا رفض قطبا مانشسرت ضم فيدال؟

المستقبل العراقي/ وكاالت            
الكرواتي، إيفان بيريسيتش، عن سعادته بالتواجد في إنتر أعرب 

مي�الن، مش�يًرا إلى أنَّه لن يغ�ادر إال إلى فريق كبير ف�ي دوري عظيم.وقال 
بيريسيتش الذي ال يزال يقضي عطلته في تصريحات نقلها موقع “فوتبول 
عت عقًدا جديًدا لمدة 5 س�نوات”. وأضاف:  إيطاليا”، “في العام الماضي وقَّ
“أش�عر أنني في مستوى عاٍل، وهذا ما أريده دائًما. صحيح أن اإلنتر لم يفز 
من�ذ عام 2010، لكنني أعتق�د أن إنتر قد يعود إلى أيام المجد”. اختتم: 
“إذا اضطررت لتغيير الفريق فسيكون ذلك لناد كبير في دوري كبير، 
بالنسبة لي دوري األبطال هو األهم اآلن. أود أن أقدم شيًئا ملموًسا 

في تلك البطولة؛ ألنني لم ألعبها لمدة 6 سنوات”.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد، لن 
تس�مح للكرواتي لوكا مودرتيش، العب الفريق، بالرحيل 
عن النادي الملكي، بعد انتشار أخبار تفيد باهتمام نادي 
إنت�ر ميالن بخدماته.وأكدت صحيف�ة “ماركا” أن ريال 
مدريد يعتب�ر أنه ال يوجد خليف�ة لمودريتش في عالم 
كرة القدم خالل الوقت الحالي. وأضافت أن فلورنتينو 
بيريز، رئيس النادي، يؤمن بأن مودريتش يمثل قطعة 
رئيسية في منظومة الفريق لدرجة أنه لم يكلف نفسه 
حتى بالبحث عن بديل له.وأش�ارت إلى أن بطولة كأس 
العالم في روسيا أعطت السبب ألولئك الذين يعتقدون 
أن مودريتش العب فريد من نوعه، حيث أخذ كرواتيا 
إلى المب�اراة النهائية بفضل أدائ�ه العظيم، ونال 

جائزة األفضل في المونديال.

برييسيتش يضع رشطًا للرحيل 
عن إنرت

ريال مدريد يتحرك لصناعة 
مودريتش جديد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
•هل تعلم أن حبوب زيت الس�مك يمكن أن تفيد يف التخلص 
من أعراض مرض التهاب املفاصل الروماتزمي الذي تش�مل 
الكثري من اآلالم والتع�ب وتيبس املفاصل يف الصباح اضافة 

اىل تورمها.
•ه�ل تعلم أن مص�ادر التلوث الع�ادي للطع�ام التي تجلب 
مختل�ف األم�راض ه�ي: الغب�ار األي�دي املتس�خة، األواني 
الوسخة، تلعب دوراً مهماً يف هذا املجال فيجب أ1ال تكون بها 

رشوخ أو فتحات، كذلك يجب أن تكون غري قابلة للصدأ.
•هل تعلم أن عدد نبضات القلب الطبيعي تقريباً 72 نبضة يف 
الدقيق�ة، أما عدد مرات التنفس يف الدقيقة من 15: 18 مرة 
وهي تزي�د عند اإلصابة بالحمى إىل 30 مرة يف الدقيقة، كما 

أن درجة حرارة جسم اإلنسان الطبيعية 37 درجة مئوية.
•هل تعلم أن النزيف هو خروج الدم خارج األوردة والرشايني 
لوج�ود فتحة م�ا كج�رح، والنزيف ع�دة أنواع من�ه نزيف 
وري�دي ونزيف رشياني، كذل�ك هناك نزي�ف داخيل ونزيف 
خارجي، ويعالج النزي�ف الخارجي بتنظيف الجرح وبوقف 
النزيف ونقل املريض إىل املستشفى، أما إذا كان الجرح كبرياً 
أو عميقاً يستدعي إجراء عملية تعطيب، أما النزيف الداخيل 
وهو انصباب الدم داخل أحد أجواف الجسم، ويستدعي ذلك 

نقل املريض يف حالة طارئة إىل املستشفى.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: وضعك املهني متني ومش�اريعك قابلة لإلس�تمرار. 
يطرق بابك نجاح قريب.

عاطفي�اً: تث�ري إعجاب الجن�س اآلخر بابتس�امتك املرشقة 
وجاذبيتك.اجتماعياً: تزداد الحمولة امللقاة عىل عاتقك ثقالً، 

ال ترتدد يف طلب املساعدة.

مهني�اً: تحصل عىل مكس�ب م�ادي لقاء جه�ودك. تلوح يف 
األفق مشاريع جديدة وواعدة.

عاطفي�اً: ش�ارك الحبيب يف كل ما تفّكر ب�ه كي ال تندم قبل 
ف�وات األوان.اجتماعي�اً: تجاهل العقبات الت�ي تواجهك وال 

تقف عندها ألنها ستزول.

مهني�اً: فّكر ودّق�ق ملياً قب�ل إعطاء موافقت�ك عىل فرصة 
عم�ل جدي�دة تع�رض عليك.عاطفياً: تم�ّر بعدم اس�تقرار 
م�ع الرشي�ك، تواصل مع�ه وصارحه بكل ما ي�دور يف بالك.

اجتماعي�اً: تتلقى دعوة من ش�خصية مهم�ة تدفعك قدماً 
لتحقيق مرشوع مستقبيل مهم.

مهني�اً: تتق�دم بخطى بطيئة لك�ن إيجابية، تح�لَّ بالصرب، 
قريباً ستحصد ثمار عملك.

عاطفياً: تعيش أجواء سعيدة مع الحبيب، فعالقتك به مليئة 
بالحنان والرومنس�ية.اجتماعياً: راقب جّيداً ما يدور حولك، 

قد تكتشف حقائق حرّيتك طويالً هذه اآلونة.

مهني�اً: خيال�ك الخالق مفت�اح نجاحك، ناق�ش أفكارك مع 
رشكائك وخذ بآرائهم.

عاطفي�اً: تلتق�ي ش�خصاً من الجن�س اآلخر يث�ري إعجابك 
ويهتف ل�ه قلبك.اجتماعي�اً: إنتبه لألش�خاص الذين يهمك 

أمرهم ألنهم يحتاجون إليك.

مهنياً: ستتاح فرص كبرية أمامك ولكن انتبه من أن يستغلك 
أحد الرشكاء.

عاطفي�اً: تعرّضك غريت�ك النفعاالت ش�ديدة كالعادة وتوّتر 
العالقة بينك وبني الحبيب.اجتماعياً: ابتعد عن الروتني هذه 

الفرتة وحافظ عىل لياقتك البدنية.

مهنياً: خّطط للمس�تقبل وارس�م الدرب الذي تريد أن تميش 
فيه.عاطفي�اً: تش�عر بأنك تق�رتب أكثر فأكثر م�ن الحبيب 

وبأن الثقة بينكما تكرب.
اجتماعياً: ال تصدر األحكام س�واء كانت س�لبية أو إيجابية 

من النظرة األوىل.

مهنياً: ما زلت غارقاً يف العمل وتسري مشاريعك كما خّططت 
لها.عاطفياً: تعود العاطفة الجياشة إىل عالقتك مع الحبيب 

وتميض معه وقتاً مرحاً وسعيداً.
اجتماعياً: إستمع إىل نصيحة أصدقائك ألنك تحتاج إليهم يف 

األوقات الصعبة التي تمّر بها.

مهني�اً: تنفت�ح أمام�ك الكث�ري م�ن الفرص فاع�رف كيف 
تقطفها.

عاطفي�اً: عالقت�ك ممي�زة بالحبي�ب ف�ال تدّمره�ا بتهورك 
وقلّ�ة اكرتاثك.اجتماعي�اً: يزول هّم كبري ع�ن كتفيك فتعود 

اإلبتسامة إىل وجهك وتستعيد ثقتك بنفسك.

مهني�اً: تحدث بعض التغيريات يف محيط عملك ما يش�جعك 
عىل العمل أكثر.

عاطفي�اً: تصلك هدية من الحبيب تعجبك وتمأل قلبك فرحاً، 
فهو يعرف تماماً م�ا تحب.اجتماعياً: تجتمع مع األصدقاء 

وتشاركهم نشاطات رياضية ترّفه فيها عن نفسك.

مهنياً: تجنب كل ما يش�ّوه س�معتك لدى املسؤولني عنك يف 
العمل.

عاطفياً: تواجه تغيريات كبرية يف عالقتك مع الحبيب وتشعر 
بأن�ك تبتع�د عنه.اجتماعي�اً: ال تته�ور يف مس�ألة يمكن أن 

تقودك بعيداً. تتلقى دعوة ملناسبة عائلية سارة.

مهنياً: اعتمد عىل ثقتك بنفسك واتجه إىل ما يقوله لك عقلك 
وإحساسك بكل طمأنينة.

عاطفي�اً: ابتعد ع�ن اإلنفعال وكن هادئاً م�ع الحبيب، فهو 
يكن لك الحب واإلحرتام.اجتماعياً: خالفك مع األهل بس�يط 

وال يستحق كل هذا الحزن.

احلوتالعذراء

البلوتوث يسمح للقراصنة برسقة بياناتك
كش�فت ورقة بحثي�ة جديدة ع�ن وجود خلل 
يف بروتوك�ول االتص�ال الالس�لكي البلوت�وث 
Bluetooth، والذي يس�مح ب�دوره للمهاجمني 
باع�رتاض البيان�ات والعبث بها ع�رب االتصال 
الالس�لكي. ويعم�ل ع�دد كب�ري م�ن صانعي 
األجهزة عىل إص�الح هذا الخلل الخطري، والذي 
إنت�ل  رشكات  صنعته�ا  رقاق�ة  كل  يف  يؤث�ر 
وبرودكوم وكوالكوم. وينبغي عىل األش�خاص 

الذي�ن يس�تخدمون تقنية البلوت�وث لتوصيل 
الهواتف الذكية أو أجهزة الحاس�ب أو األجهزة 
األخرى التأكد من تثبيت اإلصالح يف أقرب وقت 
ممكن.ويعتم�د بروتوك�ول البلوتوث عىل عدة 
عوامل من أجل الس�ماح لألجهزة غري املتصلة 
سابًقا بتهيئة مفتاح رسي لالتصاالت املشفرة. 
ويس�تخدم الهجوم صيغة مط�ورة حديًثا من 
أجل اس�تغالل خلل رئي�ي يف الربوتوكول ظل 

مجهواًل ألكثر من عقد من الزمان، مما يسمح 
للمهاجم�ني بإجب�ار األجه�زة عىل اس�تخدام 
مفتاح تش�فري عام مزيف يوف�ر لهم إمكانية 
مراقبة وتعديل البيانات املرسلة بشكل السلكي.

وتكم�ن املش�كلة يف أن طريقة عم�ل البلوتوث 
ضمن بعض أجهزة البائعني ال تتحقق بش�كل 
صحي�ح من تب�ادل املفاتي�ح املش�فرة عندما 

تحاول أجهزة البلوتوث االقرتان.

صداقات الفتيان أكثر متاسكًا من الفتيات
 س�واء أكان بس�بب أفالم املراهقني الشهرية، 
مث�ل “فتي�ات لئيم�ات” أو الص�ور النمطية 
للجنس�ني، يتصور غالبية الن�اس أن الفتيات 
يملن إىل تكوين صداقات أكثر من الفتيان.لكن 
دراس�ة جديدة خلص�ت إىل نتائ�ج متناقضة، 
وتوصل�ت إىل أن الفتي�ان يميل�ون إىل تكوي�ن 
مجموعات صداقة أكثر تماسكا من الفتيات.

ويق�ول الباحثون إن تحليل أنم�اط االختالط 
االجتماع�ي أمر مهم يف رصد األمراض املعدية 

ووضع خط�ط التحص�ني ملكافحتها.وتوصل 
الباحثون إىل أن الفتيان أكثر ميال إىل االختالط 
مع أقرب س�ت أصدقاء لهم خالل فرتة امتدت 
لس�تة أش�هر.كما خلص�ت إىل أن صداق�ات 
الفتيات أكثر تقلبا.وأرشف عىل الدراسة، التي 
ن�رشت يف دورية “بل�وس وان” العلمية، كلية 
لندن للصح�ة والطب امل�داري بالتع�اون مع 
جامع�ة كيمربيدج.ويس�تخدم العلماء نماذج 
رياضية معقدة لرصد كيفية انتشار األمراض 

أن  االجتماعية.ويمك�ن  املجموع�ات  داخ�ل 
يس�اعد هذا البحث يف التنبوء بمزيد من الدقة 
بكيفي�ة انتش�ار األمراض، وربم�ا يف يوم من 
األي�ام ي�ؤدي إىل تغريات يف توجيه اإلرش�ادات 
بش�أن الس�يطرة عىل األمراض املعدية.وسأل 
الباحث�ون 460 م�ن ط�الب الص�ف الس�ابع 
م�ن مختلف أربع م�دارس ثانوي�ة يف اململكة 
املتحدة، يمثلون قطاعا واس�عا من الخلفيات 

االجتماعية واالقتصادية.

ماذا وراء الشعور الدائم باجلوع؟
يعاني البعض من الش�عور بالجوع بش�كل شبه دائم، 
وربم�ا يكون ذل�ك بعد فرتة وجيزة م�ن تناول وجبات 
الطع�ام. وم�ن املرج�ح أن البعض منهم يتب�ع نظاما 
غذائي�ا غ�ري مناس�ب، فع�ىل س�بيل املث�ال، ال يمكن 
للمرشوبات السكرية أو الحلويات أو املعجنات أن توفر 

طاقة دائمة، لذا رسعان ما يتجدد الشعور بالجوع.
إال أن هن�اك خي�ارات أفض�ل يمكن أن تمن�ح الطاقة 
الالزم�ة وتق�يض ع�ىل الش�عور بالجوع، كتن�اول أي 
مأك�والت غني�ة باأللي�اف، أو الحب�وب الكامل�ة، أو 
الفواك�ه، أو الخ�راوات، إضاف�ة إىل املأكوالت الغنية 
بالدهون الصحية )كالساملون واملكرسات واألفوكادو( 
البي�ض  )مث�ل  الده�ون  م�ن  الخالي�ة  والربوتين�ات 

والفاصوليا والدجاج املشوي(.
وفيما ييل أسباب أخرى للشعور املتكرر بالجوع بخالف 

.»WebMD« االختيار املناسب للوجبات، وفق موقع
التوتر

يتغلب الجسم عىل الش�عور بالجوع بواسطة هرمون 
األدرينالني، لكن يف حاالت التوتر يفرز الجس�م هرمون 
الكورتيزول، الذي يتس�بب بالشعور يف الجوع والرغبة 
يف الته�ام كل م�ا تقع علي�ه العني. وعن�د زوال حاالت 
الكورتي�زول إىل معدالته�ا  التوت�ر تع�ود مس�تويات 

الطبيعية وكذلك الشهية. 
العطش والجفاف

يف بعض األحيان، يعتقد الش�خص أن�ه بحاجة لتناول 
الطع�ام، يف ح�ني يكون يف الواقع يعان�ي من الجفاف. 
وُينص�ح يف ه�ذه الحالة ب�رشب بعض امل�اء أوالً، قبل 
ال�رشوع يف تناول الطعام مج�دداً بعد فرتة قصرية من 

»التهام« وجبة رئيسية.
نسبة السكر يف الدم

عن�د تن�اول الكربوهي�درات الحلوة أو النش�وية، مثل 
الكع�ك أو املعجن�ات أو الصودا العادية، يقوم الجس�م 
عىل الفور بإفراز األنس�ولني الذي يس�اعد الخاليا عىل 
اس�تخدامه كوق�ود أو تخزينه إىل وق�ت الحق. غري أن 
هذا الفيض من الس�كر يمكن أن يس�بب إفراز الجسم 
للمزيد من األنس�ولني أكثر مما يحتاجه، والذي يمكن 
أن يقل�ل ب�دوره م�ن نس�بة الس�كر يف ال�دم وبالتايل 

الشعور بالجوع.

كسوف للشمس بعد أيام
أبهر خسوف القمر الدامي الذي شهده 
العالم مس�اء الجمعة، س�كان األرض 
من أدناه�ا إىل أقصاها، لكن من فاتهم 
الح�دث املهم عىل موعد م�ع مجموعة 
من حاالت الخس�وف والكسوف خالل 

األشهر املقبلة.
فاألرض عىل موعد مع كس�وف جزئي 
للشمس يف شمايل روسيا وشمايل أوروبا 
واألجزاء الشمالية من أمريكا الشمالية 
يف 11 أغسطس املقبل، أي بعد 14 يوما 

عىل حادثة »الخسوف الدامي«.
ويف السادس من يناير عام 2019، سيغطي 

كسوف جديد للش�مس مناطق يف رشقي 
روسيا واملحيط الهادي ووالية أالسكا.ويف 
العرشين والح�ادي والعرشين من يناير، 

سيحدث خس�وف كيل للقمر يف أمريكا 
الش�مالية والجنوبية وأجزاء من غربي 
إفريقيا وأوروبا، ملدة ساعة ودقيقتني.

ويف الثاني م�ن يوليو املقبل، س�نكون 
ع�ىل موعد مع كس�وف كيل للش�مس، 
وس�يظهر جلي�ا يف تش�ييل واألرجنتني 
وبعض أجزاء املحيط الهادي.ويف يومي 
16 و17 يوليو، سيحدث خسوف جزئي 
للقمر يمكن مش�اهدته يف بعض أجزاء 
املنطقة العربية، إضاف�ة إىل أجزاء من 
أوروب�ا وأفريقي�ا وآس�يا لس�اعتني و53 

دقيقة.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
1 عجينة بيتزا - 8 رشائح باذنجان - 1 كوب جبن موزاريال مبشور - 1/4 
كوب كبري صلصة بيتزا - 1/4 كوب كبري دقيق - 1 ملعقة صغرية ) ملعقة 
الشاي ( ثوم مفروم - 1 ملعقة صغرية ) ملعقة الشاي ( ريحان مفروم – 

ملح - فلفل أسود مطحون
طريقة التحضري:

توض�ح رشائ�ح الباذنج�ان يف مصفاه ثم ن�رش القليل من املل�ح عليها و 
نضعها جانبا ملدة 30 دقيقة.

تغسل رشائح الباذنجان و ترتك حتى تصفى من املاء جيدا.
يخلط كال من الدقيق و امللح و الفلفل األس�ود ثم توضح رشائح الباذنجان 

به حتى تغطى بالكامل.
يف مقالة عىل نار متوسطة نضع زيت يسخن.

نضع رشائح الباذنج�ان يف الزيت حتى تتحمر ثم ترقع عىل مناديل مطبخ 
حتى تصفى من الزيت بالكامل.

يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 درجة مئوية.
تفرد عجينة البيتزا يف صينية فرن ثم توضع عليها صلصة البيتزا.

تض�اف 1/2 كمية الجبن املوزاري�ال و الثوم و الريحان عىل صلصلة البيتزا 
ثم توضع رشائح الباذنجان.

نضع باقي كمية الجبن املوزاريال عىل رشائح الباذنجان ثم توضع الصينية 
يف الفرن ملدة 15 دقيقة.

نقطع بيتزا الباذنجان، ونقدمها مع البطاطس املقلية.

البيتزا بالباذنجان والثوم
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ابتكار فرشاة تنظف األسنان يف 10 ثوان!
تؤك�د رشك�ة فرنس�ية صغ�رة ع�ى أنه�ا 
ابتكرت فرش�اة تنظف األس�نان يف 10 ثوان 
ال أكث�ر، م�ا يعد محف�زا لتنظيف األس�نان 

بالنسبة للكساىل.
ويب�دو أن رشك�ة فرنس�ية ابتك�رت 
»أماب�روش- األس�نان  فرش�اة 

Amabrush« لتش�جيع الن�اس ع�ى 
تنظيف أسنانهم.

وتأتي هذه الفرشاة عى شكل حرف 
Y مزودة بشعرات من النايلون بزاوية 
45 درجة مئوية. وتثبت الفرش�اة يف 
الفم ويضغ�ط عليها بالش�فاه، بعد 

ذلك يتم تشغيل منظومة االهتزاز.
وتبدأ الفرشاة عملها بإزالة البكتريا 

من األسنان األمامية ثم بعد شطفها، تبدأ يف 
تنظيف األس�نان األخرى. كل هذا يتم خالل 
10 ثوان، ألن تنظيف جميع األس�نان يتم يف 
وقت واحد.ويدعي املبتكرون أنهم يختربون 

ابتكاره�م منذ ثالث س�نوات، ويزعمون أن 
الخرباء قيموا الفرشاة عاليا.

وتزود الفرش�اة بوحدة شحن تكفي لعملها 
م�دة ش�هر واح�د. وله�ذه الوح�دة ث�الث 
درجات اهتزاز، تأخذ باالعتبار درجة 

حساسية أسنان مستخدمها.
وينصح أطباء األس�نان بأن تس�تمر 
عملية تنظيف األس�نان ثالث دقائق، 
ولك�ن يف الواقع، قلة قليلة من الناس 
تأخ�ذ به�ذه النصيح�ة. كم�ا يويص 
تي�ار  باس�تخدام  األس�نان  أطب�اء 
امل�اء لتنظي�ف املناط�ق الفاصلة بني 
األسنان، واس�تخدام معجون يحتوي 

عى عنرص الفلور. 

ملاذا جيب االبتعاد عن املرشوبات 
اخلالية من السكر؟

اكتشاف سبب معاناة البعض
 من أجل فقدان الوزن

حذرت لجنة من األطباء والباحثني من أن املرشوبات الخالية من الس�كر 
ترفع من خط�ر زيادة الوزن واإلصابة بالس�كري النوع الثاني والخرف 
والس�كتة الدماغية، ب�ني البالغني يف الواليات املتح�دة. وقالت اللجنة إن 
األطف�ال أكثر عرضة لإلصابة باألمراض، ألن تناول مرشوبات الحمية يف 
هذه السن املبكرة يمكن أن يخلق سلوكيات تستمر معهم طوال حياتهم. 
والح�ظ الباحث�ون يف جمعي�ة القلب األمريكي�ة، أن مرشوب�ات الصودا 
الخالية من السكر غالبا ما ُتستهلك من قبل األشخاص الذين يستهلكون 
ع�ادة كميات كبرة م�ن املرشوبات املحالة بالس�كر، كطريقة للتخلص 
من هذه العادة الس�يئة. وأشار التقرير إىل عدد من االستطالعات الذاتية 
السابقة، حيث أظهرت البيانات أن البالغني رشبوا ما معدله 16.2 أوقية 
من املرشوبات املحالة بالس�كر يوميا عام 2000، وانخفضت النس�بة إىل 
8.4 يومي�ا يف ع�ام 2014. وكان االنخفاض أكثر ح�دة بني األطفال، من 
19 أوقية يف اليوم خالل عام 2000 إىل 8.6 أوقية يف عام 2014. وأصدرت 
جمعي�ة القلب األمريكية توصيتها عام 2016، برضورة عدم اس�تهالك 

األطفال ألكثر من 6 مالعق صغرة من السكر يف اليوم.

وج�د باحث�و Mayo Clinic بوالي�ة مينيس�وتا أن البع�ض من�ا لدي�ه 
مستويات أعى من البكتريا الرئيسية التي تستجيب للحمية والتمارين 

الرياضية.
وأظهرت الدراس�ة أن بعض األشخاص لديهم مستويات أعى بكثر من 
البكتريا املضادة لاللته�اب، Phascolarctobacterium، التي يبدو أنها 

تجعلهم أكثر استجابة ملحاوالت فقدان الوزن.
ويقول الدكتور، برنا كاش�ياب، أحد كب�ار الباحثني وأخصائي أمراض 
الجه�از الهضمي، إن النتائج تش�ر إىل رضورة إيج�اد طريقة لفحص 
البكتريا املعوية، ملعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة تعيق محاولة تعزيز 

اللياقة البدنية.
وأوضح كاشياب قائال: »نعرف أن بعض الناس ال يفقدون الوزن بشكل 
فعال مثل اآلخرين، عى الرغم من تقليل اس�تهالك الس�عرات الحرارية 

وزيادة النشاط البدني«.
وتساءل فريق البحث عما إذا كانت هناك عوامل أخرى يف الدراسة، تمنع 

مرىض السمنة من االستجابة السرتاتيجيات فقدان الوزن التقليدية.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

»البكترييا اخلارقة« تنذر باخلطر
قال العلماء إن »البكتريا الخارقة« املقاومة 
للمض�ادات الحيوي�ة التي يمكن أن تس�بب 
التهاب�ات خطرة يف املستش�فيات أصبحت 
أكث�ر مقاوم�ة ملطه�رات الي�د واملعقم�ات 
املعتم�دة عى الكح�ول. وتوص�ل الباحثون 
إىل ه�ذه النتائ�ج املثرة للقل�ق خالل بحث 
أجروه حول »املوج�ة الجديدة من البكتريا 

املقاومة للمض�ادات الح����������يوية«، 
يف املستش�فيات األس�رتالية، حيث أصبحت 
الرغ�م م�ن  متزاي�دا ع�ى  تش�كل خط�را 
االس�تخدام الواس�ع النطاق ملطه�رات اليد. 
ورك�ز فري�ق البح�ث ع�ى مجموع�ة م�ن 
البكتريا املعوية املعروفة باس�م »املكورات 
املعوي�ة«، وهي مش�كلة متنامي�ة يف جميع 

أنحاء العال�م، ألنها مقاومة بش�كل متزايد 
لألدوية حتى املضادات الحيوية األحدث مثل 

عقار »فانكومايسني«.
واخترب الفريق عينات البكتريا املأخوذة من 
املستش�فيات األسرتالية عى مدى 19 عاما، 
ووجدوا تغي�رات جينية محددة يف البكتريا 

»املعوية املقاومة للفانكوميسني«.

سما حسن

العتب�ة  وبرعاي�ة  ممي�ز  حض�ور  يف 
العس�كرية املقدس�ة أقي�م يف الصح�ن 
العسكري املقدس حفل افتتاح مرشوع 
االمامني العس�كريني )عليهما السالم( 
الوطن�ي األول املرشوع ال�ذي ضم أكثر 
م�ن مائه طال�ب وطالبة م�ن مختلف 

االعمار واملحافظات العراقية.
اس�تهل حفل االفتتاح بأيات بينات من 
الذك�ر الحكي�م للقارئ ص�ادق الزيدي 
تلته�ا كلم�ة األمان�ة العام�ة للعتب�ة 
العس�كرية املقدس�ة لس�ماحه الشيخ 
س�يف العائدي عض�و مجل�س اإلدارة 
ومس�ؤل قس�م الش�ؤون الدينية امام 

جماعه الصحن العسكري املقدس
تح�دث فيه�ا بع�د حم�د الل�ه وثناءه 

والصالة عى خر االنام قائال:
ي�ر األمانة العامة للعتبة العس�كرية 
املقدس�ة ان تق�وم برعاي�ة امل�رشوع 
القرآن�ي الوطن�ي األول م�ن نوع�ه يف 
الع�راق وي�ر األمان�ة العام�ة للعتبة 
العس�كرية املقدس�ة ان تتقدم بالشكر 
الجزي�ل اىل اللجنة املنظمة واألس�اتذة 
الك�رام القائم�ني ع�ى ه�ذا امل�رشوع 

املب�ارك بعد بذلهم هذا الجهد العظيم يف 
خدمة القرآن والعرتة الطاهرة.

وأضاف الش�يخ العائ�دي: واليفوتنا ان 
العتب�ة العس�كرية املقدس�ة التي هي 
بيت موالن�ا الهادي واالمام العس�كري 
)عليه الس�الم( وموالنا صاحب الزمان 
)صلوات الله وس�المه علي�ه( باعتبار 
ان االئم�ة االطهار هم الوع�اء الحامل 
للقران الكريم وكم�ا قال النبي األعظم 
)صلوات الله وس�المه عليه( يف حديث 
الثقل�ني انهم�ا ل�ن يفرتق�ا حت�ى يردا 
عيل الحوض وهما األمان�ة التي تركها 
النبي )صى الله عليه واله وس�لم ( أي 
الق�ران والع�رتة يف هذه االم�ة املباركة 
وأعط�ى ضمانا وعصمة لهذه االمة ما 
ان تمس�كت بالقران الكري�م وباألئمة 
املعصوم�ني )صل�وات ا لل�ه وس�المه 
عليه�م اجمعني ( الذين عاش�وا وكانوا 
قرابني وشهداء يف س�بيل الله  للحفاظ 
ع�ى الق�ران وع�ى مبادئ�ه واحكامه 
وحالله وحرامه وان كان يف ذلك ازهاق 
انفسهم الرشيفة )صلوات الله وسالمه 
عليهم(. وخت�م العائ�دي كلمته قائال: 

نس�أل الله س�بحانه وتعاىل ان يوفقنا 
ان نتم هذا املرشوع الذي سيستمر ملدة 
ش�هرين متتابعني ان نك�ون مع هؤالء 
األحبة مع األس�اتذة الكرام مع الطالب 
األع�زاء بج�وار موالنا اله�ادي واالمام 
العس�كري ويف ضياف�ة موالنا صاحب 

العرص والزمان ان نس�تزيد من الثقلني 
محمد وال محمد وم�ن القران الكريم. 
لتاتي بعدها كلمة خادم القران الدكتور 
ناط�ق الزركان�ي حيث ق�دم يف بدايتها 
الش�كر والعرفان اىل االخ�وة يف األمانة 
املقدس�ة  العس�كرية  للعتب�ة  العام�ة 

جمي�ع  لتذليله�م  اقس�امها  بجمي�ع 
العقب�ات لل�رشوع بربنام�ج االمامني 
العسكريني القرآني الوطني األول. وبني 
الزركاني خالل كلمته ان فكرة املرشوع 
انطلقت من مرقد االمامني العسكريني 
)عليه�م الس�الم( لتك�ون بعدها لجنة 

جابت كل محافظات العراق ابتداءآ  من 
البرصة ثم االختبارات يف ميسان بعدها 
يف محافظة واس�ط  بعدها يف محافظة 
ذي قار بعدها يف املثنى بعدها يف النجف  
بعده�ا كرب�الء املقدس�ة والحل�ة ث�م 
الديواني�ة ثم اىل قضاء الصويرة  ليختم 
يف سامراء وتقدم للمرشوع قرابة 130 
طال�ب وطالب�ة قبل منه�م قرابة 100 
طال�ب وطالبة وهذا امل�رشوع انطلقت 
به العتبة العس�كرية املقدسة انطالقة 
االنقط�اع  بنظ�ام  م�رة  وألول  كب�رة 
الت�ام وهو م�رشوع بنظ�ام االنقطاع 
الت�ام ع�ن كل اعمال�ه يعن�ي يقي�م يف 
امل�كان الذي يحفظ في�ه ليل نهار وهو 
م�ا يهيئا للطالب التف�رغ التام للحفظ 
وصفاء الذهن خالل الش�هرين ليتمكن 
الطالب من حفظ ثالثة أجزاء . وأوضح 
الزركاني عن أهمي�ة مرشوع االمامني 
العس�كريني )عليه�م الس�الم( هو ان 
تتوف�ر فيه األس�س الفني�ة الصحيحة 
حي�ث ان كل األس�اتذة الذي�ن يقومون 
بالتدري�س ه�م م�ن الحف�اظ للقران 
الكري�م بمعن�ى انه�م قد م�روا بنفس 

التجربة مس�بقا باإلضافة اىل األس�س 
الروحي�ة الصحيحة حي�ث ان الحافظ 
سوف يالحظ النفحات الروحية يف مرقد 
االمامني العس�كريني )عليهم الس�الم( 
حي�ث تم اختيار امل�كان لداللته املهمة. 
خاتما كلمته بالشكر والعرفان لجميع 
اقس�امها عى توفر جمي�ع متطلبات 
املرشوعلتاتي فقرة املوش�حات للرباعم 
)عيل أكرب حس�ني ومحمد رضا ياسني 
ورض�ا عيل عطار( ليش�نفوا االس�ماع 
بموش�حهم الديني العطر ثم مشاركة 
اىل الحافظت�ني ل�كل الق�ران األس�تاذة 
مالك ناطق الزركاني واالستاذة سكينة 
يوس�ف قاس�م لق�راءة م�ا تي�ر من 
الق�ران الكريم لتاتي مش�اركة الربعم 
عباس عزيز صالح لقراءة آليات بينات 
ليخت�م الحفل بموش�ح دين�ي للقارئ 
سيد عيل الشهييل ودعاء الفرج املبارك. 
ويذك�ر أن العتبة العس�كرية املقدس�ة 
تتبن�ى م�رشوع االمامني العس�كريني 
)عليهما الس�الم( الوطني األول لحفظ 
القران الكريم وه�و املرشوع األول من 

نوعه يف العتبات املقدسة.

مرشوع االمامني العسكريني القرآين الوطني االول حلفظ القران يستهل براجمه من الصحن العسكري املقدس

الحقوقي ماجد الحسناوي
ه�ل تقوم الحض�ارة عى مت�ع وس�لع ام عى قيم 
وعلم ويف واقعن�ا ضحالة الثقاف�ة وكثافة التخلف 
واصبحن�ا ام�ة تس�تهلك حض�ارة ينتجه�ا الغرب 
وغاب�ت التنمية وقيم�ة التفكر والق�راءة واالبداع 
ولم تع�د الجامعات تردف العلم واالخالق مما عمق 
عنرص االنحالل واملثقفني القاطرة التي تقود قطار 
الحض�ارة وتم�ي نحو املس�تقبل وه�م الصفوة 
لرتش�يد املواط�ن وتكوين�ه عقلي�ا ووجداني�ا وان 
الهوه اتس�عت بني املثق�ف واملجتمع واالنتكاس�ة 
عميقة تكاد تفقد الشباب امله يف املستقبل وخلقت 
الحروب والقه�ر القلق واالحب�اط الذين يجهضان 
االبداع مما اصابنا الش�لل الفكري والواقع ال يقوي 
مواجه�ة التحدي�ات ف�ان وحدة املثقف�ني رضورة 
ملقاومة الحواجز وال سبيل الوصول اىل عقل ذو نهج 
باتخ�اذ القرار غر مستس�لم لق�رار وفكر الحاكم 
وقادر عى تحدي عوامل التبعية الخارجية وقدرتنا 
عى التنمية االقتصادية واالجت������������ماعية 
ق�ارصة عند غياب الحرية السياس�ية فغابت معها 
الحيوي�ة الثقافية وعجز املثق�ف ان يبدع ادبا وفنا 
اما حقوق االنس�ان م�ن االساس�يات للخروج من 
التدهور الذي نعيش�ه وعى املثقفني مقاومة الدور 
الذي تلعبه املؤسس�ات العاملية يف مجال الس�يطرة 
الفكرية والثقافية لخدمة اهداف التوسع والسيطرة 
االقتصادي�ة وان التنمية االقتصادية ال تنفصل عن 
النهض�ة الثقافية التي تكرس يف املواطنني فلس�فة 
االعتم�اد عى النفس وتحمل املس�ؤولية اذن املحنة 
محنة مجتمع بكامله وليس�ت محنة ثقافة ونحن 
نعي�ش فرتة طح�ن للعقل العراقي واتس�اع الفراغ 
الفك�ري ولم تظه�ر نجوم المعة يف س�ماء االبداع. 
يج�ب اع�ادة النظ�ر بثقافتن�ا وتوحي�د خطابنا يف 
سبيل الوصول اىل عقل منتج لبناء وتكوين املواطن 
ونهض�ة عميق�ة النتش�ال الش�باب م�ن الح�رة 
والتخب�ط التي انس�دت القنوات التي يس�تمد منها 
قيم�ة ورفض الس�يطرة االعالمي�ة والثقافية التي 

يفرضها العالم الصناعي املتقدم.

أْن تعي�ش يف منطقة مش�تعلة يعن�ي أن تتوّقع امل�وت يف كلِّ لحظة، يف 
كلِّ لحظ�ة من املمكن أن تيء الس�ماء بلوٍن أحمر ق�اٍن، ُينذر بأنهاٍر 
قادم�ة من الدم، ثم تصبح األش�الء حولَك يف كلِّ مكان، وتس�مع صوتا 
مبحوح�ا، لكنَّه عاٍل ُيَقْش�ِعر األبدان، وهو ينادي ب�رضورة البحث عن 
أكياٍس سوداء لجمع األشالء، وبعُضهم ينهاه عن تلك الفكرة؛ ألن األمر 
أصب�ح عاديًّ�ا، أو ال جدوى من�ه، ومع هذا كله، فالح�ذَر كّل الحذِر من 

هؤالء الذين يقرِّرون املوت موًتا شخصيا يف زمن الحرب. 
كث�رون يخطئون حني يختارون توقيتاً ملوته�م يف زمن الحرب، ال أحد 
س�وف يلتفت إليهم، وربم�ا هم قد كرهوا الحي�اة واآلخرين؛ فاختاروا 
ه�ذا التوقيت بالذات ليموتوا، ال يري�دون الدموع، وال الحرة، وال لفت 
االنتب�اه، ف�كلُّ يشٍء عندهم تس�اوى مع فكرة الخروج م�ن الحياة إىل 
عال�م آخر، ول�م يعرف أكثُر من ماتوا ماذا ح�دث، حني وقعوا، والحرب 
تصفر برياح ش�ؤمها، يف كلِّ مكان، ومذيعة بصوت يش�به الصفر قد 
أنهت للتوِّ إعادة طالء أظافرها، ُتعدِّد أس�ماء الش�هداء الذين وصلوا إىل 
املشفى، وتكتشف مذيعٌة أخرى أن أحد الشهداء يمتُّ بصلة قرابة لها. 
كان الكات�ب والش�اعر حس�ني الربغوثي يف مش�فى رام الله الحكومي 
د، أو تنفي،  يعاني موتاً حقيقياً، وهو ينتظر نتيجة فحوصاته التي تؤكِّ
إصابت�ه بالرطان، وحني كان يحثُّ األطب�اء واملمرضات عى رضورة 
االنتب�اه إلي�ه، واإلرساع يف الخروج بنتيج�ة تحاليله َزَجرَْت�ه املمرِّضة 
بقس�وة، وذلك يف أثناء انتفاضة األقىص، حيث كان املوت يعربد عى كلِّ 
مش�هد صغر وكبر، فجثث الشهداء تنقل إىل املشفى، والجرحى الذين 
ت  يصارعون املوت يتكدَّس�ون. وأم�ام هذه اللوحات الدامي�ة، لم يتلفَّ
أحد لش�اعر، مثل حس�ني الربغوثي، بل زجرته املمرِّض�ة، وهي تطلب 
من�ه االنتظار، ويف الحقيقة أن الش�اعر الش�اب كان يصارع موتا آخر 

لم يلتفت إليه أحد. 
ة يف سوء اختيار التوقيت، فهي كانت قد خرجت من  يخطئ هؤالء بش�دَّ
معركٍة يومية معت�ادة مع زوجها العاطل من العمل، وبعد أن لكمها يف 
وجهه�ا؛ فأصابت اللكمة عينها اليمنى، وحوَّل�ت لوَنها إىل أزرق قبيح، 
يف ح�ني أن وجهها ناص�ع البياض امتأل بآثار الدم�وع املختلطة بكحل 
عينيها األس�ود، فقد وقفت يف صالونها الصغر الذي افتتحته، من دون 
إرادة زوجه�ا؛ بحثا عن مصدر رزق، وكانت تس�مع أص�وات القصف، 
م�ن بعيد، وفيم�ا زهدت الزبونات يف محلِّ الكوافر الذي لم ينل ش�هرة 
بع�د، وقلَّت األرجل النس�ائية الوافدة إليه، ولم يط�رق الباب الزجاحيَّ 
الذي ُتزيِّنه لوحٌة مقش�وطة المرأة جميل�ة بأصباغ كثرة عى وجهها، 
وتريحة ش�عر مرفوعة، ل�م يطرق هذا الباب س�وى صاحب البناية، 
رها بأنَّ عليها دفَع اش�رتاك  وهو يطلب األجرة الش�هرية للمكان، ويذكِّ
فاتورة املاء، وكذلك اشرتاك مولِّد الكهرباء الذي يزوِّد البناية بالكهرباء، 
يف ظلِّ انقطاع الكهرباء العمومية. ولذلك وقفت أمام حوض املاء الكبر، 
ونظرت إىل يديها اللتني تزيِّنهما الِحنَّاء املنقوش�ة بخطوٍط بدأت تبهت، 
مث�ل أيام حياتها الباهتة، حانت منها التفاتٌة إىل األرجل التي تهرب من 

ع، والتي تراها من أسفل الباب. صوت القصف واملوت املتوقَّ

املوت يف زمن احلرب حمنة جمتمع


