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االمام علي )عليه السالم(

مـن نـصـرَ الـحـّق 

أفـلـح

ص2رئيس اجلمهورية: البرصة ومعاناهتا عنوان صارخ ملا يواجهنا من حتديات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

اجلامعة اإلسالمية حتمل احلكومة مسؤولية »تأخري« إقرار املوازنة املالية

وفد برملاين برئاسة النائب األول للرئيس يصل جنيف للمشاركة بجلسة احتاد الربملانات

»املكلف« يغربل مرشحي الوزارات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وص�ل رئي�س ال�وزراء املكلف بتش�كيل 
الحكوم�ة املقبل�ة ع�ادل عب�د املهدي إىل 
مرحلة غربلة الس�ر الذاتية للوزراء التي 
تس�لّمها ع�رب الربي�د االلكرتون�ي، فيما 
ع�اد رئيس تحالف الفتح هادي العامري 
للتأكيد عىل أن تحالفي الفتح وس�ائرون 
منحا الحرّية املطلقة لعبد املهدي الختيار 
كابينت�ه الوزاري�ة، فيما تح�ّدث تحالف 
الحكم�ة ع�ن خارطة الحكوم�ة املقبلة، 

الفتاً إىل أنها ستتضمن 22 وزيراً.
واعلن املكت�ب االعالمي لرئي�س الوزراء 

املكل�ف ع�ادل عبدامله�دي ع�ن خالصة 
النتائ�ج النهائي�ة للرتش�يح عىل منصب 

)وزير( عن طريق البوابة االلكرتونية.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب عب�د امله�دي تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، انه 
»تم اغ�الق البوابة االلكرتوني�ة يف املوعد 
املحدد يف تمام الس�اعة الرابعة من عرص 
ي�وم الخمي�س املواف�ق 11 ترشين االول 
2018 وبل�غ ع�دد الرتش�يحات املكتملة 
)15184( توزعت عىل جميع املحافظات 

والوزارات.
واض�اف ان »عدد املرش�حني م�ن حملة 
ش�هادة الدكتوراه بلغ )1778( بنس�بة 

)12%(، وم�ن حملة ش�هادة املاجس�تر 
)2200( بنسبة )14%( فيما بلغت نسبة 
ترشيحات االناث، )15%( والذكور )%85( 

ونسبة املرشحني املستقلني، )%96(.
واض�ح البي�ان ان�ه  ت�م اكم�ال الف�رز 
غ�ر  الطلب�ات  واس�تبعاد  االلكرتون�ي 
املس�توفية لل�رشوط القانوني�ة والفنية 
املرؤوس�ني،  ع�دد  )العم�ر،  ومنه�ا، 
التخص�ص، وغرها، و تم اجراء التحليل 
االويل وفق املعاير وتم اختيار افضل 601 

مرشحا.

التفاصيل ص2

النفط تعلن توقيع عقد
 مع »سننكول« حلفر »10« آبار 

يف حقل القيارة النفطي

الكهرباء توافق عىل تثبيت 
مجيع املوظفني بصفة عقد عىل 

املالك الدائم

مرصف الرافدين يطلق 
سلفة »ضعف وضعفني« للمتقاعدين 

املدنيني والعسكريني
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ترامب يتوعد السعودية »بعقاب شديد« إذا ثبت مقتل خاشقجي
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س األمرك�ي دونالد ترام�ب، أمس 
الس�بت، إن الس�عودية قد تك�ون وراء اختفاء 
الصحف�ي جم�ال خاش�قجي، مح�ذراً من أن 
واشنطن ستنزل »عقاباً شديداً« يف حال مقتله. 
وبثت شبكة يس بي إس األمريكية مقطعاً من 
مقابلة مع ترامب. وقال ترامب عن الس�عودية 
»حتى اآلن، ينفون هذا األمر بش�دة. هل يمكن 
ان يكونوا وراء ذلك؟ نعم«، وأضاف »س�نعرف 
م�اذا ح�دث وس�يكون هن�اك عقاب ش�ديد«. 

وكان ترامب يرد بذلك عىل س�ؤال عما إذا كانت 
الس�عودية قتلت خاش�قجي. وقالت الش�بكة 

إنها ستبث املقابلة كاملة مساء األحد.
ورداً ع�ىل س�ؤال ح�ول الخيارات الت�ي يمكن 
أن يدرس�ها، أجاب ترامب إن�ه ال يميل إىل منع 
مبيعات األس�لحة للمملكة، وه�و املوقف الذي 
ع�رب عن�ه س�ابقاً. وق�ال الرئي�س األمريكي: 
»املس�ألة تتعل�ق بن�وع العقوب�ات«، مضيفاً: 
»إنه�م يطلبون مع�دات عس�كرية. الجميع يف 
العال�م أرادوا ه�ذه الطلبي�ة. روس�يا أرادتها، 
الصني أرادته�ا، نحن أردناه�ا. حصلنا عليها، 

حصلنا عليها بالكامل، كل قطعة منها«.
وتابع ترامب: »س�أقول لكم م�ا ال أريد القيام 
ب�ه )...( ال أريد إلحاق األذى بالوظائف. ال أريد 
أن أخ�ر طلبي�ة كتلك. أتعلمون ش�يئاً، هناك 
وس�ائل أخ�رى للعق�اب«. وتتزايد التس�اؤالت 
حول مصر خاش�قجي كاتب مقاالت الرأي يف 
صحيفة »واش�نطن بوس�ت« الذي كان ينتقد 
س�لطات ب�الده، حيث فق�د أثره من�ذ دخوله 
قنصلي�ة الس�عودية يف اس�طنبول يف 2 ترشين 
االول، وس�ط أنباء من الصحيفة نفس�ها بأنه 

قد يكون قتل عىل أيدي سلطات بالده.

حمافظ البرصة: األسبوع املقبل سيتم حسم ملف 
الوظائف الشاغرة ألبناء املحافظة 

الربملان: تشكيل )28( جلنة نيابية وتسلم )30( طلبا 
3للطعن يف عضوية النواب 2

       بغداد / المستقبل العراقي

يف  املفوض�ني  مجل�س  عض�و  طال�ب 
املفوضية العليا لحقوق االنسان عيل اكرم 
البيات�ي، أمس الس�بت، بتس�هيل حركة 
تنقل املواطنني بني منطقة واخرى وعدم 
تقيدهه�ا بحج�ج ومس�ميات مختلفة، 
داعي�ا اىل اع�ادة فت�ح املناط�ق املغلق�ة 
وتس�هيل الحركة س�واء عىل الجسور او 
ب�ني املناطق. وقال البيات�ي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان 
»الكثر من الشوارع ومساحات شاسعة 

من مناطق بغداد تم قطعها تحت مسمى 
املنطقة الخرضاء التي تش�غل مساحات 
كب�رة م�ن ارايض ومناط�ق العاصم�ة 
ع�ىل اعتب�ار انها تض�م مق�ار حكومية 
رس�مية ومح�ل لالقام�ة كبار مس�ؤويل 
الدولة وس�فارات بعض الدول«. واضاف 
ان »هناك قطع يف بعض الجس�ور فضال 
عن ع�دم الس�ماح للمواطن�ني بالدخول 
بس�ياراتهم اىل بعض املناط�ق اال بوجود 
بطاقة س�كن او موافق�ات امنية معينة 
بحجة الدواعي االمنية وهو ما يؤثر سلبا 
عىل حركة املواطنني سواء من سكنة تلك 

املناطق او الداخلني اليها من منطقة اخر« 
. واش�ار البياتي اىل ان »ذلك يمثل انتهاكا 
رصيحا لحق املواط�ن يف التنقل وتضييق 
عىل حريت�ه الش�خصية، كما ان�ه يعترب 
تجاوز عىل الدستور الذي نصت املادة 44 
يف الفقرة االوىل ع�ىل )ان للعراقي الحرية 
يف التنقل والس�فر والس�كن داخل العراق 
وخارج�ة ( والفقرة الثانية التي اش�ارت 
اىل انه )اليجوز نفي العراقي او ابعاده او 

حرمانه من العودة اىل الوطن( ». 

التفاصيل ص2

حقوق االنسان تدعو إىل فتح الطرق واجلسور ببغداد 
بضمنها املنطقة اخلرضاء
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مرصف الرافدين يطلق سلفة »ضعف وضعفني« للمتقاعدين املدنيني والعسكريني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد مرصف الرافدين، أمس السبت، إطالق وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفني 
للمتقاعدين املدنيني والعسكريني، عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني.

وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان�ه ت�م »رصف دفعة جديدة من س�لفة ضع�ف وضعفني للمتقاعدي�ن املدنيني 

والعسكريني لنحو 7188 متقاعد، عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني«.
وبني ان »س�لفة ضعف وضعفني تكون حس�ب تقدير راتب املتقاعد وترتاوح ما 

بني 3 ماليني و 7 ماليني«.
وأوض�ح البي�ان ان »رصف تلك الس�لفة تم عن طريق ابالغ املتقاعد عرب إرس�اله 
رس�الة نصية تخط�ره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمل كاف�ة اإلجراءات 
القانوني�ة ملنح�ه اياها ورصفها ع�ن طريق أدوات الدف�ع االلكرتوني والتي تمت 

تعبئة الرصيد املايل اليها«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصل رئيس الوزراء املكلف بتشكيل الحكومة 
املقبل�ة عادل عب�د املهدي إىل مرحل�ة غربلة 
السري الذاتية للوزراء التي تسلّمها عرب الربيد 
االلكرتون�ي، فيما عاد رئي�س تحالف الفتح 
هادي العامري للتأكيد عىل أن تحالفي الفتح 
وس�ائرون منحا الحرّية املطلقة لعبد املهدي 
الختيار كابينته الوزارية، فيما تحّدث تحالف 
الحكمة عن خارطة الحكوم�ة املقبلة، الفتاً 

إىل أنها ستتضمن 22 وزيراً.
واعلن املكتب االعالمي لرئيس الوزراء املكلف 
عادل عبداملهدي عن خالصة النتائج النهائية 
للرتش�يح ع�ىل منص�ب )وزير( ع�ن طريق 

البوابة االلكرتونية.
وذكر بيان ملكتب عبد املهدي تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، انه »تم اغالق البوابة 
االلكرتونية يف املوعد املحدد يف تمام الس�اعة 
الرابعة م�ن عرص يوم الخمي�س املوافق 11 
ترشي�ن االول 2018 وبلغ عدد الرتش�يحات 
جمي�ع  ع�ىل  توزع�ت   )15184( املكتمل�ة 

املحافظات والوزارات.
واضاف ان »عدد املرشحني من حملة شهادة 
الدكتوراه بلغ )1778( بنس�بة )12%(، ومن 
حمل�ة ش�هادة املاجس�تري )2200( بنس�بة 
)14%( فيما بلغت نس�بة ترش�يحات االناث، 
)15%( والذك�ور )85%( ونس�بة املرش�حني 

املستقلني، )%96(.
واضح البيان انه  تم اكمال الفرز االلكرتوني 
واس�تبعاد الطلبات غري املستوفية للرشوط 
القانوني�ة والفني�ة ومنه�ا، )العم�ر، ع�دد 
املرؤوسني، التخصص، وغريها، و تم اجراء 
التحليل االويل وفق املعايري وتم اختيار افضل 

601 مرشحا.
وتاب�ع ان »لجن�ة الخ�رباء ب�دأت بدراس�ة 
الطلبات ال�)601( لتحديد افضل املرتشحني 
لدعوته�م للمقاب�الت، والخط�وات القادمة 
تش�مل اجراء املقابالت املبارشة مع الفريق 
املختص وتدقي�ق املؤه�الت ومنها: )صحة 

الشهادات وغريها(«.
واك�د البيان ان »اج�راء املقاب�الت النهائية 
املب�ارشة للمتميزي�ن س�يكون م�ع رئيس 

الوزراء املكلف«.
يف غض�ون ذلك، دع�ا رئيس ائت�الف الفتح 
ه�ادي العام�ري مجل�س الن�واب لالرساع 
باكمال االس�تحقاقات الدس�تورية بش�أن 

انتخاب الرئاسات الثالث.
وقال العام�ري، يف كلمة له أثن�اء احتفالية 
االع�ىل  االس�المي  املجل�س  اقامه�ا  الت�ي 
بمناس�بة الذكرى ال� 37 لتأسيس�ه، »ادعو 
مجل�س الن�واب اىل االارساع ايض�ا باكم�ال 
االستحقاقات الدستورية بانتخاب الرئاسات 

الثالث«.
ودعا العام�ري أيضاً، رئيس ال�وزراء املكلف 

بتش�كيل  »االرساع  اىل  امله�دي  عب�د  ع�ادل 
تحالف�ي  يف  »نح�ن  موضح�ا،  الحكوم�ة«، 
الفتح وس�ائرون اعطينا الحرية التامة لالخ 
عبد امله�دي بتش�كيل الحكوم�ة وبعيدا عن 
اي تأثري، كما قلن�ا له لدينا رشط واحد وهو 

رشط النجاح«.
وكان زعي�م التي�ار الصدري مقت�دى الصدر 
أعل�ن ع�ن تمكنه من جع�ل رئي�س الوزراء 
مس�تقال ومس�تقيال من الفس�اد الحكومي 
السابق، فيما اشار اىل انه اوعز بعدم ترشيح 

اي وزير الي وزارة من جهته.
بدوره، دعا رئي�س الجمهورية برهم صالح 
اىل تش�كيل حكوم�ة عراقية تراع�ي التمثيل 

السيايس وبعيدة عن املحاصصة.
وقال صال�ح إن »الش�عب العراق�ي املعطاء 

ق�ادر عىل مواجه�ة التحدي�ات ، ونريد له أن 
يكون محورا مهما يف املنطقة«.

ودع�ا صال�ح اىل »تش�كيل حكوم�ة عراقية 
تراع�ي التمثي�ل الس�يايس، لك�ن بعيدة عن 
املحاصص�ة«، مطالبا رئيس ال�وزراء املكلف 
ب�«تش�كيل حكوم�ة عراقي�ة خادم�ة لهذا 

البلد«.
إىل ذلك، قال الناطق باسم تيار الحكمة نوفل 
أب�و رغي�ف إن »الحكومة س�تتكون من 22 
وزارة، تك�ون ثالث�ة منها للمك�ون الكردي، 
وواح�دة للمكون�ات }األقلي�ات{، وتبقى 18 
وزارة، 9 منه�ا تذه�ب إىل تحال�ف اإلص�الح 
واإلعمار، والتسعة األخرى إىل تحالف البناء، 

بغّض النظر عن أسماء هذه الوزارات«.
وأض�اف أب�و رغي�ف يف ترصيح�ات نرشتها 
وكال�ة الف�رت ني�����وز أن تي�ار »الحكمة 
خدمي�ة  ووزارة  س�يادية  وزارة  يف  يرغ�ب 
ونعتق�د أنه االس�تحقاق االنتخابي لنا هو 3 
وزارات، ولن نرص عىل أسماء محددة، ولكن 
ال نقب�ل أن تؤخ�ذ املواق�ع بأس�ماء كيانات 
وتوظ�ف لها، كما ال نقبل فرض مرش�حني، 

وإنما يكون األمر بالتفاوض والتشاور«.
وكان النائ�ب أحم�د األس�دي الناطق باس�م 
تحال�ف الف�����ت�ح أك�د أن اس�تح��قاق 
تحالف�ه االنتخاب�ي من ع�دد ال�وزارات هو 
11 وزارة، حي�ث يبل������غ ع�دد مقاعده 

الربملانية 48 مقعًدا.

الفتح وسائرون اعطيا »كل احلرية« لعبد املهدي الختيار الوزراء.. واحلكمة: احلكومة ستتكون من )22( وزارة

»املكلف« يغربل مرشحي الوزارات

       بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب عض�و مجل�س املفوض�ني يف 
املفوضية العليا لحقوق االنس�ان عيل 
اكرم البياتي، أمس الس�بت، بتس�هيل 
حرك�ة تنق�ل املواطن�ني ب�ني منطقة 
بحج�ج  تقيدهه�ا  وع�دم  واخ�رى 

ومس�ميات مختلفة، داعي�ا اىل اعادة 
فتح املناطق املغلقة وتس�هيل الحركة 

سواء عىل الجسور او بني املناطق.
وقال البياتي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الكث�ري 
م�ن الش�وارع ومس�احات شاس�عة 
م�ن مناط�ق بغ�داد تم قطعه�ا تحت 

مس�مى املنطقة الخرضاء التي تشغل 
مس�احات كبرية م�ن ارايض ومناطق 
العاصمة عىل اعتب�ار انها تضم مقار 
حكومية رس�مية ومحل لالقامة كبار 
بع�ض  وس�فارات  الدول�ة  مس�ؤويل 
ال�دول«. واض�اف ان »هن�اك قطع يف 
بعض الجسور فضال عن عدم السماح 

للمواطن�ني بالدخ�ول بس�ياراتهم اىل 
بعض املناطق اال بوجود بطاقة سكن 
بحج�ة  معين�ة  امني�ة  موافق�ات  او 
الدواعي االمنية وهو ما يؤثر سلبا عىل 
حركة املواطنني س�واء من سكنة تلك 
املناطق او الداخل�ني اليها من منطقة 
اخر« . واشار البياتي اىل ان »ذلك يمثل 

انتهاكا رصيحا لحق املواطن يف التنقل 
وتضييق عىل حريته الش�خصية، كما 
ان�ه يعترب تج�اوز عىل الدس�تور الذي 
نص�ت امل�ادة 44 يف الفق�رة االوىل عىل 
)ان للعراقي الحرية يف التنقل والسفر 
والس�كن داخ�ل الع�راق وخارج�ة ( 
والفق�رة الثاني�ة التي اش�ارت اىل انه 

)اليج�وز نف�ي العراق�ي او ابعاده او 
حرمانه من العودة اىل الوطن( ». وتابع 
»كما انه يعترب انتهاك للمواثيق الدولية 
وخاصة املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة 
بم�ا فيه�ا حري�ة التنقل والت�ي منها 
االعالن العاملي لحقوق االنس�ان حيث 

ن�ص عىل انه ) لكل فرد الحق يف حرية 
التنقل ويف اختيار مح�ل اقامته داخل 
ح�دود الدولة( وان )ل�كل فرد الحق يف 
مغ�ادرة اي بل�د بما يف ذل�ك بلده ويف 
العودة اىل بلده(، وكذل�ك العهد الدويل 
للحق�وق املدنية والسياس�ية وغريها 

من االتفاقيات الدولية ذات الشان«.

حقوق االنسان تدعو إىل فتح الطرق واجلسور ببغداد بضمنها املنطقة اخلرضاء

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الجمهوري�ة برهم صال�ح، أمس 
الس�بت، ان البرصة ومعاناتها عنوان صارخ 

ملا يواجهنا من تحديات.
وقال صالح يف مؤتمر صحفي عقده يف بغداد 
بمناسبة الذكرى 37 لتأسيس املجلس االعىل، 

إن »ش�عبنا يري�د اداء افض�ل وهو يس�تحق 
االفضل ملا يعيش�ه اليوم«، مبين�ا ان »امامنا 
اس�تحقاقات ابرزه�ا اس�تحقاقات الب�رصة 
واملوص�ل وع�ودة النازح�ني واع�ادة االعمار 
»نح�ن  افضل«.وأض�اف  اداء  من�ا  يتطل�ب 
مقبل�ون ع�ىل مرحلة حدي�دة وادع�و الكتل 
اىل التع�اون م�ع ع�ادل عبد املهدي لتش�كيل 

حكومة تراعي الخريطة السياسية بعيدة عن 
املحاصصة السياس�ية«. وتاب�ع ان »املواطن 
يرتق�ب ملا تؤل الي�ه االيام املقبل�ة«، مبينا ان 
»العراقي�ني يريدون تغيري ملموس يف الحكمة 
وتقدي�م الخدم�ات، حي�ث يج�ب االلت�زام يف 
الدس�تور لبناء وطن دون تمييز«.وش�دد عىل 
رضورة »ضم�ان لحقوق الجمي�ع ومعالجة 

املش�رتكة،  االخطاء وتحقيق االس�تحقاقات 
علينا االنتصار للعراق واثبت العراق من خالل 
جه�اد ابناءه ومؤسس�ته العس�كرية اثبتت 
جدارة يف دحر االرهاب لكن ال يمكن للعراق ان 
يعود االرهاب«.وبني انه »متفائل للمس�تقبل 
ألننا عشنا يف مراحل عصيبة، الشعب املعطاء 

قادر عىل مواجهة التحديات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس املجلس االسالمي االعىل 
هم�ام حم�ودي، أم�س الس�بت، 
القوى السياس�ية ملراجعة فكرها 
واس�اليبها ومراعاة املس�تجدات. 
وق�ال حم�ودي يف مؤتمر صحفي 
عق�ده يف بغداد بمناس�بة الذكرى 
رئي�س  بحض�ور  لتأسيس�ه   37
الجمهورية ورئيس مجلس النواب 
ورئيس املحكمة االتحادية وقيادات 
ودبلوماس�يني،  وس�فراء  الكت�ل 
إن »املجل�س ال�ذي رع�اه االم�ام 
املواط�ن  ه�م  يحم�ل  الخمين�ي 
واس�تثمر كل الطاقات عىل الرغم 
من قس�وة النظ�ام الدكتاتوري«. 
املجل�س  »القي�ادات  ان  وأض�اف 

ساهمت وقادت بإخالص بمشقة 
وشجاعة وحكمة كما كان محمد 
باق�ر الحكيم، حيث ق�دم املجلس 
االع�ىل تضحيات مبهرة وش�هداء 
وواج�ه تحدي�ات كب�رية«. ودع�ا 
مراجع�ة  اىل  السياس�ية  الق�وى 
ومراع�اة  واس�اليبها  فكره�ا 
املس�تجدات للحفاظ عىل هويتها 
الوطنية«، مبينا انه » بعد تحقيق 
االنتص�ارات الباه�رة بع�د فتوى 
الكب�رية  والتضحي�ات  املرجعي�ة 
يتطل�ع ش�عبنا اىل ح�ل املش�اكل 

والتوجه نحو االستعمار«. 
وش�دد ان�ه ع�ىل املس�ؤولون ان 
املرجعي�ة  توصي�ات  يضع�وا 
نص�ب اعينه�م«، مؤك�دا »حرص 
املجل�س ع�ىل تحقي�ق طموحات 

ش�عبنا ويق�دم الع�ون للحكومة 
املقبلة وهو اول م�ن قدم برنامج 
حكوم�ي«.  وتاب�ع ان »املجل�س 
االع�ىل س�يكون االول يف النقد اذا 
وجد هناك، وع�ىل الحكومة وضع 
ووض�ع  الفس�اد  ملكافح�ة  الي�ة 
مش�اريع للحد منها والتعاون بني 
الس�لطات الث�الث«.  واوض�ح ان 
»الحكومة املقبل�ة يجب ان تكون 
حكوم�ة الش�عب ولي�س ترضية 

االحزاب«.
واستطرد انه »عىل الحكومة العمل 
بكل جدي�ة لدعم املنتج الوطني يف 
القطاع�ات وخصوص�ا  مختل�ف 
الخريجني وتوفري فرص العمل لهم 
ودعم املرأة العراقية واملش�اركة يف 

ميادين العمل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

يعتزم مجلس النواب تشكيل 28 لجنة نيابية 
جدي�دة داخل املجلس، كش�ف رئيس مجلس 
النواب محم�د الحلبويس، اليوم الس�بت، عن 
وج�ود 30 طلب�اً للطع�ن يف صح�ة عضوي�ة 
اعضاء املجلس. وقالت وكالة »الغد برس«، إن 

مجلس النواب يعتزم تشكيل 28 لجنة نيابية 
داخل�ه وه�ي )العالق�ات الخارجي�ة، االم�ن 
والدف�اع، القانوني�ة، النفط والغ�از، الطاقة 
والكهرباء، املالية، النزاهة، االقتصاد، الرتبية، 
التعلي�م الع�ايل، الصح�ة، العمل والش�ؤون، 
االقاليم املحافظات، حقوق االنسان، السياحة 
والثقافة، االوقاف، النازحني، الزراعة، املساءلة 

والعدالة، الش�هداء والسجناء، الشباب، املرأة، 
منظم�ات املجتمع املدني، ش�ؤون العش�ائر، 
شكاوي املواطنني، التخطيط االسرتاتيجي(«.  
وأضاف�ت ان كل لجنه تحت�وي عىل ما ال يقل 

عن سبعة نواب وال تزيد عن تسعه عرش.
بدوره، كش�ف رئيس مجلس الن�واب محمد 
الحلبويس عن وجود 30 طلباً للطعن يف صحة 

عضوية اعضاء املجلس.
وق�ال الحلبويس داخل الجلس�ة إن »30 طلباً 
للطع�ن يف صح�ة عضوي�ة عدد م�ن اعضاء 
املجلس«. وأض�اف ان »اجراءاته�ا القانونية 
ل�م تكتم�ل«. وعق�د مجل�س الن�واب، أمس 
السبت، جلسته برئاسة رئيس املجلس محمد 

الحلبويس وحضور 191 نائبا.

رئيس اجلمهورية: البرصة ومعاناهتا عنوان صارخ ملا يواجهنا من حتديات

املجلس االعىل يدعو القوى السياسية إىل »مراجعة«
 فكرها واساليبها 

        بغداد / المستقبل العراقي

حم�ل رئي�س كتل�ة الجماعة االس�المية 
الربملانية أحمد حمة رشيد، أمس السبت، 
الحكوم�ة مس�ؤولية أي تأخ�ري يحص�ل 
بإرس�ال املوازنة االتحادية للس�نة املالية 
املقبل�ة إىل الربملان، مش�رياً إىل أنه يف حال 
أرس�لت الحكوم�ة للموازن�ة فانه س�يتم 
وبوقت اس�تثنائي تش�كيل اللجنة املالية 
الربملانية للرشوع باستكمال املوازنة دون 
تأخري.ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« 
ع�ن رش�يد الق�ول إن »تأخ�ري الحكومة 
للموازنة ونحن نقرتب من منتصف ش�هر 
ترشي�ن األول ه�و أم�ر غري مقب�ول وقد 
دعونا مجلس النواب ملناقشة هذا األمر«، 
مبين�اً أن »أي تأخري بإرس�ال املوازنة وما 
يرتت�ب علي�ه م�ن عرقل�ة للمش�اريع أو 

أرضار أخرى فان الحكومة من س�تتحمل 
هذا األمر وليس مجلس النواب«.

وأضاف، أن »اللجان الدائمة للربملان سيتم 
تشكيلها خالل أيام قليلة ونعتقد أنه بحال 
أرس�لت الحكوم�ة للموازن�ة فانه س�يتم 
وبوقت استثنائي ربما ال يتجاوز ساعات 
تش�كيل اللجنة املالي�ة الربملانية للرشوع 
باس�تكمال املوازنة دون تأخ�ري«، متابعاً 
أنه »حتى اللحظة ال يوجد أي تنس�يق بني 
الربملان والحكومة ح�ول املوازنة بانتظار 
وصولها ومناقش�تها للم�ي بالحوارات 
م�ع الحكوم�ة ح�ول مواده�ا واملناقالت 

فيها«.
يش�ار إىل أن مجل�س ال�وزراء ناق�ش يف 
جلسته التي عقدت، يف )18 ايلول 2018( 
مرشوع قانون املوازن�ة العامة االتحادية 

للسنة املالية 2019.

اجلامعة اإلسالمية حتمل احلكومة مسؤولية 
»تأخري« إقرار املوازنة املالية

الربملان: تشكيل )28( جلنة نيابية وتسلم )30( طلبًا للطعن يف عضوية النواب

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل وفد نيابي برئاسة النائب األول لرئيس 
مجلس النواب حسن الكعبي، أمس السبت، 
إىل جنيف للمش�اركة يف الدورة 139 لإلتحاد 
الربملاني الدويل. وقال مجلس النواب يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»وفد مجلس النواب العراقي برئاسة النائب 
األول لرئيس املجلس حس�ن كري�م الكعبي 
وص�ل، الي�وم الس�بت، إىل مدين�ة جنيف يف 
س�ويرسا، للمش�اركة يف فعالي�ات وأعمال 
الدورة 139 ملؤتمر االتحاد الربملاني الدويل«. 
وأض�اف البيان، أنه »س�تبدأ اليوم الس�بت 
االجتماع�ات  العراق�ي،  الوف�د  بمش�اركة 
التشاورية التحضريية للمجموعتني العربية 

واإلس�المية، فيما تنطلق ي�وم األحد أعمال 
لإلتح�اد  العام�ة  للجمعي�ة   139 ال�دورة 
الربملاني الدويل )IPU(، حيث يستمر أعماله 
خمس�ة أي�ام متتالي�ة وبحض�ور رؤس�اء 
وممث�يل برملان�ات دول العال�م املنضوية يف 
اإلتحاد«. وتاب�ع، أن »النائ�ب األول لرئيس 
مجل�س الن�واب س�يلقي كلم�ة جمهورية 
العراق أمام الوفود النيابية املش�اركة، حيث 
يس�تعرض خاللها تطورات املشهد العراقي 
من تشكيل الرئاس�ات الثالث، والتأكيد عىل 
تعمي�ق التع�اون يف العالق�ات الربملانية مع 
مختل�ف دول العال�م واملس�اهمة يف إع�ادة 
إعم�ار املحافظ�ات املح�ررة م�ن االٍرهاب، 
فض�ال ع�ن التط�رق بإهمي�ة مل�ف املياه 

وقضايا أخرى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد زعيم تيار الحكم�ة عمار الحكيم ورئيس 
مجلس النواب محمد الحلبويس، أمس السبت، 
عىل أهمية حس�م القوانني املعطل�ة واملُرّحلة 
من الدورات السابقة وباألخص القوانني التي 
يس�تكمل بها هيكل الدولة والنظام السيايس. 
وقال مكتب الحكيم يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن زعي�م تيار الحكمة 
عمار الحكيم »بحث خالل لقائه رئيس مجلس 
الن�واب محم�د الحلبويس مس�تجدات الوضع 

الس�يايس وملف تش�كيل الحكومة القادمة«، 
مش�رياً إىل أن الطرف�ني ش�ددا ع�ىل »أهمي�ة 
التنسيق والتكامل ما بني السلطتني التنفيذية 
والترشيعية«. وأكد الطرفان، بحس�ب البيان، 
عىل »أهمية حس�م القوانني املعطلة واملُرّحلة 
من ال�دورات الس�ابقة خاص�ة القوانني التي 
يستكمل بها هيكل الدولة والنظام السيايس«، 
كذل�ك أكدا عىل أن »يأخذ مجلس النواب دوره 
الرقابي يف مكافحة الفس�اد مع أهمية حسم 
اللج�ان النيابية بما يتيح للمجلس ممارس�ة 

تلك املهام بسهولة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

صّدقت محكمة تحقيق الكرخ اقوال مجموعة 
م�ن تجار املخ�درات ضبط�ت بحوزتهم مواد 
مخ�درة م�ن الكرس�تال والحشيش�ة وادوات 

تستخدم للتعاطي يف العاصمة بغداد.
وقال مراس�ل املركز االعالمي ملجلس القضاء 
األع�ىل إن »محكم�ة تحقي�ق الك�رخ التابعة 

لرئاس�ة محكمة اس�تئناف الك�رخ االتحادية 
صدقت اق�وال املتهمني الذي�ن كانوا يروجون 
املخ�درات يف بغ�داد ع�ن طري�ق االتص�االت 
الهاتفي�ة ويتخ�ذون م�ن منطق�ة االس�كان 

مكانا لهم.
واض�اف ان »املحكمة صدق�ت اقوال املتهمني 
وت�م اتخ�اذ االج�راءات كاف�ة بحقه�م وفقا 

ألحكام املادة 28/ اوال من قانون املخدرات«.

وفد برملاين برئاسة النائب األول للرئيس يصل جنيف 
للمشاركة بجلسة احتاد الربملانات

احلكيم واحللبويس يؤكدان عىل أمهية حسم القوانني املعطلة واملرحلة 

حتقيق الكرخ تصدق اعرتافات متهمني ضبطت بحوزهتم مواد خمدرة
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    البصرة / المستقبل العراقي

ق�ال محاف�ظ البرصة أس�عد العيداني 
إن�ه ع�ازم عىل حس�م مل�ف الوظائف 
الش�اغرة يف دوائر املحافظة مع وزارة 

املالية مطلع االسبوع املقبل.
واوض�ح العيدان�ي يف ترصيح صحفي 

ان الحكوم�ة املحلي�ة تعمل من�ذ اكثر 
من شهرين عىل حسم قضية الوظائف 
الشاغرة يف دوائر الدولة، حيث تم جرد 
الدرج�ات الوظيفي�ة مبين�ا ان هن�اك 
تواص�ا م�ع وزارة املالي�ة والجه�ات 
املعني�ة يف العاصم�ة بغداد،واضاف أن 
الحكوم�ة املحلي�ة ش�كلت لجنة تولت 

متابع�ة مل�ف الدرج�ات الوظيفي�ة يف 
دوائر الدولة.

كما اش�ار اىل أن الربملان أبلغ الحكومة 
املالي�ة  وزارة  اىل  بالحض�ور  املحلي�ة 
مطلع االس�بوع املقبل لحسم موضوع 
الدرج�ات الوظيفية املخصص�ة ألبناء 

البرصة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النف�ط، ان رشكة الحفر احدى 
تش�كيات ال�وزارة وقع�ت عق�داً مع رشكة 
س�ننكول النفطي�ة لحف�ر 10 اب�ار يف حقل 
القيارة النفطي.وذكر وكيل الوزارة لش�ؤون 
املص�ايف في�اض حس�ن نعم�ة ان »ال�وزارة 
تحرص عىل تطوير وزيادة االنتاج يف عدد من 

الحق�ول النفطية بمحافظة نينوى واملناطق 
املحررة بعد طرد عصاب�ات داعش اإلرهابية 
واستقرار الوضع االمني بفضل جهود قواتنا 
املس�لحة والحش�د الش�عبي االبط�ال، حيث 
بدأت الوزارة بتوس�يع رقع�ة العمل لتطوير 
تل�ك الحقول بالجهدي�ن الوطني واالجنبي«.

واوضح ان »الوزارة عملت جاهدة عىل اعادة 
تاهي�ل وتطوي�ر وتش�غيل كاف�ة الفعاليات 

النفطي�ة يف موقع القيارة، حي�ث ان االنتاج 
م�ن النف�ط الخ�ام يف تزايد مس�تمر، فضا 
عن اعادة تش�غيل املص�ايف يف موقع القيارة، 
وتعمل حاليا )3( وحدات انتاجية يف املصفى 
م�ن مجموع اربع�ة وحدات«.واش�ار اىل انه 
»س�نعمل عىل زيادة االنتاج من النفط الخام 
يف ع�دد من الحقول منه�ا )القيارة والنجمة 

وعني زالة وصفية(.

حمافظ البرصة: األسبوع املقبل سيتم حسم 
ملف الوظائف الشاغرة ألبناء املحافظة 

النفط تعلن توقيع عقد مع »سننكول« 
حلفر »10« آبار يف حقل القيارة النفطي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة املالي�ة، أن مرشوع قانون 
موازن�ة الع�ام املقب�ل تضم�ن تثبي�ت 
املتعاقدي�ن وف�ق حرك�ة امل�اك اضافة 
اىل احتس�اب م�دة العقد كخدم�ة، فيما 
توقعت ان يعقد مجلس الوزراء جلس�ة 
اس�تثنائية ي�وم االح�د املقبل م�ن اجل 

املصادقة عليه«.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوحان 
يف ترصي�ح اطلع�ت علي�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »رئي�س ال�وزراء حي�در 
العبادي طلب يف اجتماع مجلس الوزراء 
املنعق�د ي�وم الثاث�اء امل�ايض ان يطلع 
الوزراء عىل املوازنة بشكل تفصييل وان 
يقدم�وا تعدياته�م ومقرتحاته�م وفق 
احتياجات وزاراتهم واملؤسسات التابعة 

لها«.
وأضاف جوحان، أن »اخر موعد لتس�لم 
املقرتح�ات والتعديات س�يكون نهاية 

الدوام الرسمي اليوم الخميس«.
مجل�س  »يعق�د  ان  جوح�ان  وتوق�ع 
ال�وزراء ي�وم االحد جلس�ة اس�تثنائية 
ملناقشة مرشوع قانون املوازنة بشكلها 
النهائي واق�راره”، مبينا ان “التصويت 
عىل م�رشوع قان�ون املوازن�ة كان من 

املفرتض ان يتم يوم الثاثاء املايض.

املالية: موازنة 
2019 تتضمن 

تثبيت املتعاقدين
    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

أعلن�ت الهيئ�ة العلي�ا للح�ج والعم�رة فتح 
باب التقدي�م للراغبني العم�ل بصفة متعهد 
ومس�اعد متعه�د لقواف�ل الحج�اج ملوس�م 
1440ه�� - 2019م املقبل«.وق�ال املتح�دث 
الرس�مي للهيئى حس�ن الكناني إن »الهيئة 
فتحت ب�اب ب�اب التقدي�م للراغب�ني العمل 
الذي�ن  ومس�اعديهم  متعهدي�ن  بصف�ة 
س�يديرون قوافل الحجاج ملوسم 1440ه� - 
2019م ومل�دة )10( أيام ابتداًء من يوم األحد  
».واض�اف ان »الهيئ�ة اش�رتطت إن يرتاوح 
عمر املتقدم للعمل بصفة متعهد من 30- 63 
س�نة و حاصل عىل ش�هادة املتوسطة كحد 
ادني , وان يكون ذاهباً س�ابقاً بصفة متعهد 
أو مساعد متعهد مرة واحدة عىل األقل والئقاً 

بدني�اً ملمارس�ة عمل�ِه, إضاف�ة إىل رضورة 
تمتع�ه باألخ�اق والس�رة الحس�نة وان ال 
يكون عليه منع من قبل الهيئة لسنة أو أكثر 
أو إي جهة رس�مية أخرى«.واكد ان »الهيئة 
ألزمت املتقدم للعمل بصفة مساعد متعهد أن 
يكون ذاهباً بصفة حاج ملرة واحدة عىل األقل 
ويرتاوح عمره بني 30- 50 سنة , كما يجب 
أن يكون حاصا عىل شهادة املتوسطة ومن 
سكنه املدينة التي يتقدم منها, و أن ال يكون 
موظف�اَ يف دوائر الدولة األمنية والعس�كرية 
الرس�مية بصف�ة دائمية أو مؤقت�ة, إضافة 
إىل إن ال يك�ون محكوماً عليه بجريمة مخلة 
بالرشف«.ووج�ه » الراغبني بالتقديم بزيارة 
املوقع الرس�مي للهيئة وصفحتها عىل فيس 
ب�وك لاطاع ع�ىل ال�رشوط الت�ي وضعتها 

وسحب االستمارة الخاصة بالتقديم.

هيئة احلج تفتح باب التقديم للراغبني بالعمل بصفة متعهدين ومساعدهيم ملوسم احلج املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن محم�د ش�ياع 
الس�وداني، أن عام 2019 سيش�هد اعادة تشغيل 
معامل الحديد والصلب يف محافظة البرصة.وقال 
الس�وداني يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إن 
»ال�وزارة تثمن جهود الرشكة الرتكية وجديتها يف 
تنفيذ مرشوع اعادة التأهيل ما س�يكون له االثر 
يف توجيه رس�الة ايجابية س�تنعكس عىل الداخل 
العراقي وس�يفتح االفاق امامها لتنفيذ مشاريع 
اخرى خصوص�ا وان الحكومة املقبلة تضع امللف 

االقتص�ادي يف اولوياته�ا، مش�را اىل ان »الوزارة 
بحاج�ة اىل مراجعة ما تم انج�ازه والتعرف عىل 
املش�اكل واملعوق�ات فض�ا ع�ن رضورة وض�ع 
تزويدن�ا بج�دول زمن�ي ملعرفة مدي�ات املرشوع 
الذي يجري تنفيذه«.ووجه السوداني ب�«رضورة 
تذليل املش�اكل واج�راء بع�ض املخاطبات خال 
س�قف زمني ال يتجاوز اس�بوع واح�د والتعجيل 
يف االج�راءات املتبع�ة وتنفي�ذ الفق�رات العقدية 
بالفرتات واملواعيد الزمنية من اجل معاودة العمل 
واالنت�اج ملعام�ل الحدي�د والصلب واحي�اء هذه 
الصناع�ة الحيوي�ة م�ن جديد لتس�هم يف تطوير 

الصناعة العراقية ودعم االقتصاد الوطني«.يذكر 
بأنه قد حصلت موافق�ة مجلس الوزراء بموجب 
القرار )25( لسنة 2017 عىل امليض بتنفيذ عقدي 
تاهيل مصنعي الصل�ب والدرفلة وخدماتهما من 
قب�ل رشكة ي�و بي هولدن�ك الرتكية خ�ال فرتة 
) 20( ش�هر وبكلف�ة ) 118( ملي�ون دوالر م�ع 
االلتزام بالطاقة االنتاجية املتفق عليها والبالغة ) 
500( الف طن سنويا وبما يجعل الرشكة العامة 
للحدي�د والصلب من ال�رشكات الرابحة والقادرة 
عىل تأمني رواتب منتس�بيها ويمكنها من تحقيق 

االرباح.

الصناعة حتدد موعد تشغيل معامل احلديد والصلب بالبرصة

الكهرباء توافق عىل تثبيت مجيع املوظفني 
بصفة عقد عىل املالك الدائم

العراق وإيران يبحثان تقديم األنرتنت 
املجاين لزوار االربعينية

املنافذ احلدودية: إحباط حماولة 
هتريب »٣٣« عجلة يف ميناء ام قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عضو مجل�س النواب ري�اض التميمي، امس الس�بت، عن 
إس�تحصال موافقة وزي�ر الكهرباء عىل تثبي�ت املوظفني بصفة 

عقد عىل ماك الوزارة.
وق�ال التميم�ي يف ترصيح مقتض�ب، إن »وزير الكهرباء قاس�م 
الفهداوي وافق عىل تثبيت جميع املوظفني بصفة عقد عىل املاك 

الدائم يف الوزارة«.
وأضاف، أنه« س�يتم إتخ�اذ اإلجراءات الازمة بش�أن العمل عىل 

تثبيت املوظفني خال األيام القليلة املقبلة.

    بغداد / المستقبل العراقي

زار وفد رفيع املستوى من وزارة اإلتصاالت ، إيران للتباحث حول 
عدد من القضايا أهمها خدمة زوار أربعينية اإلمام الحسني عليه 

السام.
وذك�ر بيان للوزارة ان »الوفد بح�ث مع الجانب اإليراني موضوع 
التسهيات التي س�يقدمها العراق للزوار طيلة فرتة الزيارة فيما 

يخص خدمة اإلتصال واألنرتنت املجاني«.
وأضاف البي�ان »كما تم التطرق لعدد م�ن املواضيع واالتفاقيات 
وخصوص�ا يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرتانزيت 
والتأكيد عىل تفعيل سبل التعاون املشرتك وتقديم أفضل املشاريع 

وبما يخدم املصلحة العامة بني البلدين.

    ذي قار / المستقبل العراقي

دع�ا محافظ ذي قار يحيى النارصي، وزارة الكهرباء اىل زيادة 
مخصص�ات قطاعي النقل والتوزيع إلدخال املش�اريع الحالية 
للخدمة وزيادة س�اعات التش�غيل، مؤكدا ان ما تم تخصيصه 

لذي قار لن يحل ازمة الكهرباء خال الصيف املقبل«. 
وذك�ر بيان ملكت�ب النارصي، تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»االخر التقى بوفد يمثل وزارة الكهرباء ضم مدراء عامني من 
الرشكة العامة لنقل الطاقة والرشكة العامة للتوزيع وبحضور 

عدد من اعضاء مجلس املحافظة ومدراء الدوائر املعنية«.
البي�ان ان الن�ارصي طال�ب وف�د وزارة الكهرب�اء  واض�اف 
بتخصي�ص 170 ملي�ار إلنجاز مش�اريع املحافظ�ة الحالية، 
وكذلك دعم قط�اع التوزيع ب 100 مليار وتخصيص 70 مليار 
لقط�اع نق�ل الطاقة لهذا الع�ام والعام املقبل م�ن اجل ادخال 
جميع املش�اريع التي تنجز للخدمة لزيادة س�اعات التش�غيل 

خال الصيف املقبل«.
واك�د النارصي بحس�ب البي�ان ان�ه »طالبن�ا وزارة الكهرباء 
بااللتزام بتعهداتها واكمال املش�اريع الحالية من اجل تحسني 
واق�ع الكهرب�اء خ�ال الصي�ف املقب�ل«، مبين�ا ان »املبال�غ 
املخصص�ة لهذين القطاعني يف الوقت الحايل والبالغة 25 مليار 
ل�كا القطاع�ني غ�ر كافية ول�ن تحل ازم�ة الكهرب�اء خال 

الصيف املقبل«. 
وع�ن زيارة الوفد ذكر النارصي ان »وف�د وزارة الكهرباء يزور 
ذي قار ملتابعة متطلبات املحافظة لتنفيذ مشاريع الكهرباء يف 

مجايل النقل والتوزيع ضمن متابعات خلية االزمة املركزية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، ع�ن إحباط محاول�ة تهريب 33 
عجلة يف ميناء ام قرص الشمايل، بمحافظة البرصة.

وقالت الهيئة يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، إنها تمكنت من 
»إحب�اط محاولة تهريب »33 عجلة دون املوديل« معده للتهريب 

اىل العراق يف ميناء ام قرص الشمايل يف محافظة البرصة«.
وأضافت، أن »العملية تمت بالتعاون املشرتك وفق مذكرة تفتيش 
م�ن ق�ايض تحقيق محكمة س�فوان بني هيئة املناف�ذ الحدودية 
وجهاز االمن الوطني ومديرية الجمارك«، موضحة أن »الغاية من 
هذه العملي�ة كانت لتمرير العجات خافاً للضوابط املعمول بها 

حيث تم ضبطها من قبل شعبة البحث والتحري«.
وأش�ارت الهيئة، إىل »إحالة األوراق التحقيقية امام انظار قايض 

تحقيق محكمة سفوان، التخاذ االجراءات القانونيه بحقها.

صحة كربالء تعد خطة طوارئ لزيارة األربعني

املرصف العراقي للتجارة يتسلم جائزة 
دولية كأفضل مرصف وطني للعام احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

تس�لم املرصف العراق�ي للتجارة، 
جائ�زة افض�ل م�رصف يف العراق 
لع�ام 2018، ضمن تصنيف مجلة 

عاملية مختصة بالشأن املايل.
تلق�ت  بي�ان  يف  امل�رصف  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان امل�رصف »تس�لم ألول مرة منذ 
تأسيس�ه جائ�زة أفض�ل مرصف 
يف الع�راق لع�ام 2018 م�ن مجلة 
)Global Finance( تحت تصنيف 
افض�ل البن�وك العاملي�ة يف الرشق 

االوس�ط، وتعترب املجل�ة الرائدة يف 
القطاع املايل«.

واش�ار اىل ان تس�لم الجائ�زة جاء 
»بالتزام�ن م�ع وجودنا كمرصف 
عراقي حكومي والوحيد يف اجتماع 
يف   IMF ال�دويل  النق�د  صن�دوق 

اندونيسيا«.
ع�ىل  »الحص�ول  امل�رصف  واك�د 
الجائزة بناء ع�ىل تواجدنا بقوة يف 
منطقة الرشق االوس�ط من خال 
االس�رتاتيجية،  العاقات  الربحية، 
يف  واالبت�كار  االعم�ال  تطوي�ر 

املنتجات.

حبوب التجارة تعلن استمرارها بتجهيز فرعي النجف 
واملثنى باحلنطة املحلية املستوردة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة، عن اس�تمرار 
فرع�ي الرشكة يف محافظ�ة النجف االرشف واملثن�ى تجهيز املطاحن 
الحكومية واالهلية  بالخلطات املقررة من الحنطة املحلية واملستوردة 
وفق التعليمات الصادرة من الرشكة.وذكر بيان املكتب االعامي لوزارة 
التجارة نقا عن مدير عام الرشكة نعيم املكصويص ورد ل�«املستقبل 
العراقي«، ان »كميات الحنطة املجهزة  لفرع النجف توزعت ) 1166( 
طن لس�ايلو النجف االفقي و)468( ط�ن يف مجمع الخورنق املخزني 

اما يف دياىل فقد بلغت الكميات املجهزة )3481( طن«.
واضاف، ان »فرع دياىل مس�تمر كذلك بتجهي�ز وكاء التموين بمادة 
الرز املس�تورد النوع )الفيتنامي- واالرجنتين�ي ( حيث بلغت الكمية 

املجهزة )1472( طن.

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صحة كرب�اء املقدس�ة، وضع خطة 
ط�وارئ لزي�ارة أربعيني�ة اإلم�ام الحس�ني )علي�ه 
الس�ام( املُرتقبة، س�يتم تطبيقها قب�ل عرشة أيام 

من بدء الزيارة.
وقال املدير العام للدائرة، صباح نور هادي املوسوي 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« إن »الدائ�رة 
وضع�ت خطة طوارئ خاصة لزي�ارة األربعني، كما 
تم تهيئة ماكاتها بما يتناسب وحجم هذه املناسبة 

الكبرة«.
وأضاف املوسوي، أنه »سيتم نرش مفارز طبية عىل 
إمت�داد محاور املدينة الثاثة ) بابل ، النجف ، بغداد 

( ملس�افات ال تق�ل ع�ن 20 كلم عن مرك�ز املدينة، 
والبع�ض  اآلخر يف مركزه�ا لتقديم أفضل الخدمات 

الطبية والصحية إىل الزائرين«.
وتاب�ع، أن »الخط�ة تضمنت توزيع ) 96 ( س�يارة 
إس�عاف، مع تهيئ�ة ) 41 ( مفرزة طبي�ة ، و ) 7 ( 
مستش�فيات حكومي�ة، إضاف�ة إىل املستش�فيات 
األهلي�ة ) الكفي�ل ، وزي�ن العابدي�ن ) ع ( ، اإلمام 
الحجة ) عج ( الخري«، موضحا أنه »سيتم تحريك 
مستش�فى الزه�راء ) ع ( املتنق�ل وجعل�ه مرابطاً 
يف مرك�ز املدين�ة ، و تحدي�داً أم�ام قس�م الصيدلة 

واملستلزمات الطبية«.
وأش�ار إىل، أنه »س�يتم فتح مفرزة طبي�ة يف مركز 
الس�يدة زين�ب الكربى ) ع ( الجراح�ي التخصيص، 

كم�ا تم تهيئ�ة ) 37 ( فرق�ة صحي�ة ملراقبة مياه 
الرشب واألغذية املقدمة للزائرين«.وأردف املوسوي: 
»قررن�ا فتح مراك�ز ط�وارئ يف املراك�ز الصحية ) 
العباس�ية الغربية والرشقية وباب بغداد ( وتحتوي 
عىل ) رده�ة للطوارئ وصال�ة للعمليات الصغرى( 
وتجهيزها باألدوية واملستلزمات الطبية الرضورية 
الخاص�ة بالطوارئ ورفدها باملاك الطبي والصحي 
من املؤسسات الصحية يف املحافظة، ووضع كرفان 
أمام تلك املراكز لتقديم خدمات مبارشة للمراجعني 
حيث ستكون مجهزة باألدوية ذات الرصف املبارش 
لتقلي�ل الزخ�م ع�ىل مراك�ز الط�وارئ املذك�ورة«.

ويف مج�ال التنس�يق والتع�اون م�ع وزارة الصحة 
ودوائرها الصحية، أكد املوسوي أن »دائرة العمليات 

الطبي�ة وطب الط�وارئ يف الوزارة س�تقوم بتعزيز 
دائرتن�ا بفرق طبية من مختل�ف االختصاصات، و) 
10( عج�ات إس�عاف، فض�ًا عن إس�تدعاء فريق 
ملعالجة الس�موم، إىل جانب قي�ام دائرتي الصحة يف 
بابل والنجف بتقديم الدعم واإلسناد الطبي لدائرتنا 
ضمن الحدود اإلدارية للمحافظتني«.وكش�ف املدير 
العام، أن »مدن الزائرين التابعة للعتبتني املقدستني 
يف املح�اور الثاث�ة الخارجية للمدينة س�تكون من 
مس�ؤولية الدوائر الصحي�ة يف محافظات ) بغداد / 
الرصاف�ة ، الديوانية ، ميس�ان ، الب�رصة ، املثنى (، 
وتعمل كمراكز طوارئ ، عىل أن يتم تأمني ماكاتها 
الطبية والصحي�ة والتمريضية، إضاف�ة إىل األدوية 

واملستلزمات الطبية من قبل تلك الدوائر.

املحافظ: خمصصات الوزارة لذي قار قليلة 
ولن حتل ازمة الكهرباء 



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

إعالن اول / املناقصة املحلية املرقمة 2018/2
)جتهيز مواد متنوعة لشبكات النقل واملحطات التحويلية )132 كي.يف( لشبكة خارجية  

ي�ر وزارة الكهرباء / الرشك�ة العامة لنقل الطاق�ة الكهربائية / املنطقة الجنوبية دع�وة مقدمي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )لتجهيز مواد متنوعة لش�بكات النقل واملحطات التحويلية )132 كي 

يف( لشبة خارجية(.
مع مالحظة ما يأتي: -

أ.  ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ن والراغبن يف الحصول عىل معلوم�ات إضافية االتصال بالرشك�ة العامة لنقل 
 )E-mail: south_transmission@hotmail.com ( الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية عرب الربيد االلكرتوني
وم�ن )االح�د( اىل )الخميس( من الس�اعة الثامنة صباحاً اىل الس�اعة الثالثة ظهراً وكما موضح�ة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات.
ب. متطلبات التأهيل املطلوبة )كما مبينة يف وثائق العطاء(.

ج.  بإمكان مقدمي العطاء رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )750000 س�بعمائة وخمس�ون ألف دينار عراقي فقط( غري قابل 

للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )البرصة / تقاطع الطويس�ة – قرب نقابة املهندسن(. آخر يوم لتقديم 
العطاءات س�يكون الس�اعة )2 ظهراُ( من تاريخ 2018/10/31 املصادف يوم األربع�اء ويف حال صادف موعد 
الغل�ق عطل�����ة رس�مية يكون الغل�ق يف نفس الوقت من اليوم ال�ذي ييل العطلة. العطاءات املتأخرة س�وف 
ترف�ض وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن بالحض�ور يف )مقر الرشكة( 
يف نف�س ي�وم غلق العطاءات او اليوم الذي يليه والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املناقصة أج�ور النرش واالعالن علماً ان املبلغ التخميني للمناقصة هو )3000000000( ثالثة مليار دينار 

عراقي، وتكون املناشئ املطلوبة حسب ما موجود باملواصفات.
د. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان( نافذ ملدة 

)28( يوم بعد نفاذ العطاء )وهذا يعني 28 + 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفة التخمينية(.
مع مراعاة ما ييل: -

1. يكون موعد الفتح يف نفس يوم الغلق او يف اليوم الذي يليه.
2. يجب تقديم العطاء حسب الوثائق القياسية املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

3. عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف الفصل الرابع » نماذج العطاء » ويجب ان يتم 
تعبئة النموذج بالكامل دون أي تغيري يف شكله ولن تقبل ايه بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات 

املطلوبة.
4. عىل مقدم العطاء ان يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع والخدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً 

النماذج املوجودة يف » نماذج العطاء«.
)www.moelc.gov.iq(   5. سيتم نرش التفاصيل الخاصة بالطلبيات املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 
العدد 5190  / 2018 

التاريخ 11 / 10 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليه / عبد املنعم ابراهيم خلف

اقام�ت املدعي�ة زهره يحيى حم�ودي الدعوى 
املرقمة اعاله امام ه�ذه املحكمة تطالبك فيها 
بنفقة ماضية ومس�تمرة لها ومستمرة للطفل 
ابراهي�م وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتأييد املجلس املح�يل لذا قرر 
تبليغ�ك اعالن�اً بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة ي�وم املرافعة 
املص�ادف 22 / 10 / 2018 الس�اعة التاس�عة 
صباح�اً ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانوناً ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وفق االصول  

القايض / عامد عبد اهلل حممد

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 4028 / ش / 2018  
التاريخ 11 / 10 / 2018  

اعالن
اىل املدعى عليها / ندى موىس عكله تس�كن 

مدينة الصدر م 502 ز 18 د 12
اق�ام املدع�ي حس�ام مجيد رش�يد الدعوى 
املرقم�ة اع�اله يطالب�ك فيها بقط�ع نفقة 
الول�د ام�ري تول�د 2000 وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ قرر 
تبليغك اعالناً يف صحيفتن محليتن يوميتن 
للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 24 / 10 
/ 2018 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانوناً س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / حممد حميسن عيل

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 4255 / ش / 2018  
التاريخ 11 / 10 / 2018  

اعالن
اىل املدعى عليه / زوراب سعدون رسول

اقام�ت املدعية اف�راح حربي ه�ادي الدعوى 
املرقم�ة اع�اله يطال�ب فيه�ا نفق�ة ماضية 
ومس�تمرة للمدعي�ة واوالدها ش�هد ومحمد 
اوالد زوراب س�عدون وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً 
يف صحيفتن محليتن يوميتن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 21 / 10 / 2018 ويف 
حال�ة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك قانوناً 
س�وف تج�ري املرافع�ة غيابي�اً وعلن�اً وفق 

القانون 
القايض / فرقد حسن عبد الزهرة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد 4149 / ش1 / 2018 

التاريخ 9 / 10 / 2018 
اىل / املدعى عليها / زهراء حسن عيل سعيد 

م / اعالن 
اق�ام املدعي طليقك ) اثري عبد الحس�ن علوان ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة بالعدد اعاله امام محكمة االحوال الش�خصية يف بعقوبة 
ومضمونه�ا تمكينه من مش�اهدة ابنت�ه ) ازل ( ولكونك مجهولة 
محل االقامة وعدم توفر املعلومات عنك وحسب كتاب مركز رشطة 
م�ن الدين بالعدد 6989 يف 30 / 9 / 2018 قرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتن محليتن بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 25 / 
10 / 2018 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

عمار ثامر مطني 
������������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من وزارة الكهرب�اء الرشكة العامة 
بأسم / مصطفى خليل ابراهيم فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

فقدان وصل 
فق�د وصل امان�ات املرقم 31498 بتاري�خ 20 / 4 / 2016 بمبلغ 
ق�دره 828000 ثمانمائة وثمانية وعرشون الف دينار املوقع نفق 
الرش�يد يف شارع الرشيد الشورجة بأسم / عيل شنان حسن فمن 

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

فقدان وصل 
فقد مني وصل بدل االيجار املرقم 385287 بتاريخ 7 / 6 / 2016 
بمبلغ ق�دره 4140000 / اربعة مالين ومائة واربعون الف دينار 
املوقع نفق الرشيد يف ش�ارع الرشيد الشورجة بأسم / عيل شنان 

حسن فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .

اعالن 
بناء عىل طلب املدعو ) جمعه صالح مفتن ( والذي 
اىل   ) الفوادي   ( من  اللقب  تبديل  يطلب من خالله 
املادة 22 من قانون  العبودي ( واستنادا الحكام   (
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 تقرر نرش طلبه 
عىل  االعرتاض  حق  له  فمن  الرسمية  الجريدة  يف 
االعرتاض  حق  له  فمن  الرسمية  الجريدة  يف  طلبه 
عىل الطلب مراجعة املديرية خالل 15 خمسة عرش 
الطلب  يف  سينظر  وبعكسه  النرش  تاريخ  من  يوم 

وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

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

دائرة التنفيذ 
مديرية  تنفيذ الرصافة 

رقم االضبارة : 1853 / 2018 
التاريخ : 9 / 10 / 2018 

اىل / املنفذ عليه / حسنن محمد درويش 
مديرية  مبلغ  رشح  من  املديرية  لهذه  تحقق  لقد 
الرصافة يف 7 / 10 / 2018 ومختار محلة  تنفيذ 
موطن  لك  وليس  االقامة  محل  مجهول  انك   508
التبليغ  اجراء  يمكن  مختار  او  مؤقت  او  دائم 
تقرر  التنفيذ  قانون  من   27 للمادة  واستنادا  عليه 
الرصافة  تنفيذ  بالحضور يف مديرية  اعالنا  تبليغك 
خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
حالة  ويف  بحضورك  التنفيذية  املعامالت  ملبارشة 
باجراءات  املديرية  هذه  ستبارش  حضورك  عدم 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

عباس جابر فزيع 
اوصاف املحرر : 

 2018  /  10  /  9 يف  الرصافة  تنفيذ  مديرية  قرار 
املتضمن الزام املدين حسنن محمد درويش بتقديم 

كفيل ضامن وبعكسه يصار اىل منع سفره .
����������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / فهيمه فاضل حسن 

 – العراقي  االسكان  صندوق  اىل  حضورك  اقتىض 
لتثبيت  بلد وذلك  الكائن قضاء  والدجيل  بلد  مكتب 
عيل   ( السيد  رشيكك  قيام  عىل  باملوافقة  اقرارك 
احمد حميد ( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة ) 34 / 90 ( مقاطعة ) 44 النهرية الغربية ( 
لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .
����������������������������������������

فقدان 
 فقدت مني الهوية الصادرة من كلية الطب / جامعة 
 MED160073 واملرقمة  الرابعة  املرحلة  الكوفة 
بأسم الطالب ) عيل جعفر رزاق حسن( فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
����������������������������������������

فقدان
الكهرباء   وزاره  من  الصادره  الهويه  مني  فقدت 
محطة كهرباء النجف الجنوبيه باسم ) ساجد عبد 
اىل  تسليمها  عليها  يعثر  ( عىل من  الشهيد عمران 

جهة االصدار.
����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 132 / 2018 

التاريخ : 10/8/ 2018 
اعالن

املرقمة  السيارة  السماوة  تنفيذ  مديرية  تبيع 
)12103( دهوك نوع نيسان بيك اب واملوجودة يف 
تلف  بالسيارة  نقص  وتوجد  املثنى  كمرك  مديرية 
هيكل السيارة وفقدان بطارية وتلف اربعة اطارات 
وتلف الكهربائيات وفقدان السويج املفتاح وتكون 
مدة النرش خمسة عرش يوما  تبدأ من اليوم الثاني 
للنرش وتجري املزايدة يف مديرية كمرك املثنىالساعة 
اعاله  للسيارة  املقدرة  والقيمة  ظهرا  عرش  الثانية 
معه  مستصحبا  املشرتي  وعىل  دينار  مالين  ستة 
التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 

وان الرسوم والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

عدي حاتم صعيب الزريجاوي
اوصاف السيار:- السيارة املرقمة )12103( دهوك 

نوع نيسان بيك اب
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد: 3434/ ب2018/1 
التاريخ: 11/ 10/ 2018 

اىل /املدعى عليه ) عبد الحسن رسحان عبادي ( 
اضافة  الرافدين  مرصف  عام  )مدير  املدعي  اقام 
 /3434( املرقمة  البدائية  الدعوى   ) لوظيفته 
الحكم )بتأديتك  (  والذي يطلب فيها  ب2018/1  
جاسم  سامي  ك��رار  الثاني  عليه  واملدعى  له 
مالين  اربعة  مقداره  مبلغا  والتضامن  بالتكافل 
دينار  وستمائة  الف  وسبعون  وتسعة  وثمانمائة 
الفوائد املرصفية من تاريخ االستحقاق  اىل  اضافة 
التأخريية  الفوائد  كذلك  الفعلية  التأدية  ولغاية 
املؤرخ  القرض  عقد  بموجب   %2 والبالغة  للقرض 
اقامتك  محل  مجهولية  ولثبوت   )  2008/8/11
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار القاسم 
قررت  عليه  الذبحاوي(  عيل  محمد  املدعو)  أ   7
يوميتن  بصحيفتن  اعالنا  تبليغك  املحكمة  هذه 
للحضور بموعد املرافعة املصادف يف يوم 10/21/ 
2018 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
وعلنا  غيابيا  بحقك  املرافعة  تجري  سوف  قانونا 

وفق االصول .
القايض

عيل حميد الحيدري
����������������������������������������

فقدان
الصادره من  املرقمه 140172  الهويه  فقدت مني 
جامعة الكوفه . كلية الطب بتاريخ  2013 . بأسم 
الدين جواد فمن يعثر  . رضوان محمد رضا محي 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

إعالن اول / املناقصة املحلية املرقمة 2018/6
)جتهيز مكثفـات( 

ي�ر وزارة الكهرب�اء / الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطق�ة الجنوبية دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )مكثفات(.

مع مالحظة ما يأتي: -
أ.  ع�ىل مقدمي العط�اء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافي�ة االتصال بالرشكة العامة لنقل 
 E-mail: south_transmission@hotmail.com ( الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية عرب الربيد االلكرتوني
( ومن )االحد( اىل )الخميس( من الس�اعة الثامنة صباحاً اىل الس�اعة الثالثة ظهراً وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات.
ب. متطلبات التأهيل املطلوبة )كما مبينة يف وثائق العطاء(.

ج.  بإم�كان مقدم�ي العطاء رشاء وثائ�ق العطاء بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املح�دد يف التعليمات 
ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )750000 س�بعمائة وخمسون ألف دينار عراقي فقط( 
غ�ري قاب�ل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تع�اد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي 

العطاءات.
يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )البرصة / تقاطع الطويسة – قرب نقابة املهندسن(. آخر يوم لتقديم 
العطاءات سيكون الساعة )2 ظهراُ( من تاريخ 2018/11/4 املصادف يوم االحد ويف حال صادف موعد الغلق 
عطل�����ة رس�مية يكون الغلق يف نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة. العطاءات املتأخرة س�وف ترفض 
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف )مقر الرشكة( يف نفس 
ي�وم غل�ق العطاءات او اليوم الذي يلي�ه والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه 
املناقص�ة أجور الن�رش واالعالن علماً ان املبلغ التخمين�ي للمناقصة ه�و )3000000000( ثالثة مليار دينار 

عراقي، وتكون املناشئ املطلوبة حسب ما موجود باملواصفات.
د. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان( نافذ 

ملدة )28( يوم بعد نفاذ العطاء )وهذا يعني 28 + 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفة التخمينية(.
مع مراعاة ما ييل: -

1.يكون موعد الفتح يف نفس يوم الغلق او يف اليوم الذي يليه.
2.يجب تقديم العطاء حسب الوثائق القياسية املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

3.عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العط�اء املوجود يف الفصل الرابع » نماذج العطاء » ويجب ان 
يت�م تعبئ�ة النموذج بالكامل دون أي تغيري يف ش�كله ول�ن تقبل ايه بدائل كما ويجب تعبئ�ة جميع الفراغات 

باملعلومات املطلوبة.
4.عىل مقدم العطاء ان يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع والخدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً 

النماذج املوجودة يف » نماذج العطاء«.
)www.moelc.gov.iq(   5.سيتم نرش التفاصيل الخاصة بالطلبيات املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل

م.زياد عيل فاضل
املدير العام / وكالة

م.زياد عيل فاضل
املدير العام / وكالة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

إعالن اول / املناقصة املحلية املرقمة 2018/7
)جتهيز مواد احتياطية للمحطات الثانوية( 

ي�ر وزارة الكهرب�اء / الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطق�ة الجنوبية دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )تجهيز مواد احتياطية للمحطات الثانوية(.

مع مالحظة ما يأتي: -
أ.  ع�ىل مقدمي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافي�ة االتصال بالرشكة العامة لنقل 
 E-mail: south_transmission@hotmail.com ( الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية عرب الربيد االلكرتوني
( ومن )االحد( اىل )الخميس( من الس�اعة الثامنة صباحاً اىل الس�اعة الثالثة ظهراً وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات.
ب. متطلبات التأهيل املطلوبة )كما مبينة يف وثائق العطاء(.

ج.  بإم�كان مقدم�ي العطاء رشاء وثائ�ق العطاء بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املح�دد يف التعليمات 
ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )600000 ستمائة ألف دينار عراقي فقط( غري قابل للرد 

اال يف حال الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )البرصة / تقاطع الطويسة – قرب نقابة املهندسني(. آخر يوم لتقديم 
العطاءات س�يكون الس�اعة )2 ظهراُ( من تاريخ 2018/11/6 املصادف ي�وم الثالثاء ويف حال صادف موعد 
الغلق عطل�����ة رس�مية يك�ون الغلق يف نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة. العطاءات املتأخرة س�وف 
ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف )مقر الرشكة( يف 
نف�س يوم غلق العط�اءات او اليوم الذي يليه والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املناقص�ة أجور النرش واالعالن علم�ًا ان املبلغ التخميني للمناقصة ه�و )1100000000( مليار ومائة 

مليون دينار عراقي، وتكون املناشئ املطلوبة حسب ما موجود باملواصفات.
د. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان( نافذ 

ملدة )28( يوم بعد نفاذ العطاء )وهذا يعني 28 + 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفة التخمينية(.
مع مراعاة ما ييل: -

1. يكون موعد الفتح يف نفس يوم الغلق او يف اليوم الذي يليه.
2. يجب تقديم العطاء حسب الوثائق القياسية املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

3. ع�ىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العط�اء املوجود يف الفصل الرابع » نم�اذج العطاء » ويجب 
ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي تغيري يف ش�كله ولن تقبل ايه بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات 

باملعلومات املطلوبة.
4. عىل مقدم العطاء ان يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع والخدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً 

النماذج املوجودة يف » نماذج العطاء«.
)www.moelc.gov.iq(   5. سيتم نرش التفاصيل الخاصة بالطلبيات املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

إعالن اول / املناقصة املحلية املرقمة 2018/8
)جتهيز زيت حموالت( 

ي�ر وزارة الكهرب�اء / الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )تجهيز زيت محوالت(.

مع مالحظة ما يأتي: -
أ.  ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالرشكة العامة لنقل 
E-mail: south_transmission@hotmail. ( الطاق�ة الكهربائية / املنطقة الجنوبية عرب الربيد االلكرتون�ي

com ( وم�ن )االح�د( اىل )الخميس( من الس�اعة الثامن�ة صباحاً اىل الس�اعة الثالثة ظه�راً وكما موضحة 
بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

ب. متطلبات التأهيل املطلوبة )كما مبينة يف وثائق العطاء(.
ج.  بإم�كان مقدم�ي العطاء رشاء وثائق العطاء بع�د تقديم طلب تحريري اىل العن�وان املحدد يف التعليمات 
ملقدم�ي العط�اء وبعد دفع قيم�ة البيع للوثائق البالغة )500000 خمس�مائة ألف دين�ار عراقي فقط( غري 
قاب�ل لل�رد اال يف حال الغاء املناقص�ة من قبل الرشكة حيث تع�اد ثمن الوثائق فق�ط دون تعويض مقدمي 

العطاءات.
يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )البرصة / تقاطع الطويسة – قرب نقابة املهندسني(. آخر يوم لتقديم 
العطاءات س�يكون الس�اعة )2 ظهراُ( من تاريخ 2018/11/11 املصادف يوم االحد ويف حال صادف موعد 
الغلق عطل�����ة رس�مية يكون الغلق يف نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة. العطاءات املتأخرة س�وف 
ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف )مقر الرشكة( 
يف نف�س يوم غل�ق العطاءات او اليوم ال�ذي يليه والرشكة غ�ري ملزمة بقبول أوطأ العط�اءات ويتحمل من 
ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن علماً ان املبلغ التخميني للمناقصة هو )990000000( تسعمائة 

وتسعون مليون دينار عراقي، وتكون املناشئ املطلوبة حسب ما موجود باملواصفات.
د. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان( نافذ 

ملدة )28( يوم بعد نفاذ العطاء )وهذا يعني 28 + 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفة التخمينية(.
مع مراعاة ما ييل: -

1. يكون موعد الفتح يف نفس يوم الغلق او يف اليوم الذي يليه.
2. يجب تقديم العطاء حسب الوثائق القياسية املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

3. ع�ىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف الفص�ل الرابع » نماذج العطاء » ويجب 
ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي تغيري يف شكله ولن تقبل ايه بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات 

باملعلومات املطلوبة.
4. ع�ىل مقدم العطاء ان يس�لم جداول الكميات املس�عرة للس�لع والخدمات املتصلة بها بحس�ب منش�ئها 

مستخدماً النماذج املوجودة يف » نماذج العطاء«.
)www.moelc.gov.iq(   5. سيتم نرش التفاصيل الخاصة بالطلبيات املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

 محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد: 1971/ش / 2018 
التاريخ : 11/ 2018/10 

اىل  / املدعى عليه )حيدر هاني ش�عالن ( الديوانية /حي 
الجلبية 

اقام�ت املدعية ) ح�وراء فاضل منع�م ( الدعوى املرقمة  
اع�اله امام ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا ) تصديق الطالق 
الغياب�ي يف 2015/6/28( وملجهولي�ة مح�ل  الرجع�ي 
اقامت�ك فقد تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني  للحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املوافق 21 / 10/ 2018 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

حميد جخم علوان
�����������������������������������������������

تنويه
ورد يف اع�الن تبديل االس�م املنش�ور يف جريدة املس�تقبل 
العراقي بالع�دد 1656 يف 2018/4/19 قدمت املواطنة ) 
مري�م احمد كاظم ( خطأ والصحيح ه�و  قدم املواطن ) 

احمد كاظم جبار( لذا اقتىض التنويه
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3767/ب2018/1

التاريخ 2018/10/11
اىل / املدعى عليها )افراح قنري عيىس(

اقام املدعي  )حس�ن عيل محمد( الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله والتي يطل�ب الحكم بأبطال القي�ود للعقار املرقم 
3/45888 ح�ي الف�رات وابق�اء قيد املدع�ي املرقم 77/

تم�وز /2012 مجلد 15 كونه هو القيد الصحيح ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
ثائ�ر طعمة جرب واش�عار مختار ناحي�ة الرضوية فاهم 
كاظ�م الكالبي عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف 
يوم 2018/10/21 وعند عدم حضور او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية  يف النجف 
العدد : 5111/ش2018/7

التاريخ 2018/10/9
اعالن

اىل / املدعى عليه  )مكي جليل محمد(
بتاري�خ 2018/9/30 اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها 
بالع�دد 5111/ش2018/7 الص�ادره  من هذه املحكمة 
واملتضم�ن تأيي�د حضانة االطف�ال كل من )لي�ايل ورضا 
وجليل( للمدعية )س�اهره جاس�م فليح(  ص�در القرار 
بحقك غيابيا وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مختار حي الش�هداء /1النجف قررت 
املحكم�ة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة 

القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

حسني عباس سمني
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة  :113/خ/2018

التاريخ 2018/10/11
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف تمام العقار تسلسل 1/1401 
الحوي�ش الواق�ع يف النج�ف العائد للمدي�ن صالح بجاي 
زغري املحجوز لقاء طلب الدائن اياد ش�اكر شفيق البالغ 
350,000,000 ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوم�ا تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية 
عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1  �موقعه ورقمه  :نجف / الحويش 1/1401
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه  :بلدية النجف 
4  � مشتمالته : العقار عبارة عن فندق يقع ركن وبأسم 
فندق ومطعم االحرار الس�ياحي ويقع عىل شارعني 12م 
ويت�م الصعود الديه بواس�طة خمس باي�ات ويتألف من 
رسداب وطابق اريض وطاب�ق اول وطابق ثاني الرداب 
متخ�ذ كمطب�خ ومطع�م وصحي�ات الجدران س�رياميك 
االرضي�ة مرمر ويك�ون النزول اليه بواس�طة س�لم من 
الطابق االريض اما الطابق االريض يتضمن صالة استقبال 
واربع غرف عىل ش�كل س�ويت ضمنه�ا صحيات ارضية 
الطابق االريض مرمر والجدران سرياميك اما الطابق االول 
والثاني يحتوي كل طابق عىل سبع غرف ضمنها صحيات 
االرضية مرمر والجدران سرياميك وجميع سقوف العقار 
من الكونكريت املس�لح ووجود سقوف ثانوية اما السلم 
ممت�د من الرداب اىل اخر طابق كذل�ك مصعد كهربائي 
م�ن الرداب اىل اخر طابق وجمي�ع الطوابق مجهزة من 

املاء والكهرباء 
5  � مساحته  :15,18م2
6 � درجة العمران : جيد

7  �الش�اغل  :املس�تأجر عب�د الرضا محي ع�يل  ويرغب 
بالبقاء بعد

 البيع 
8 � القيمة املقدرة : 547,420,000 خمس�مائة وس�بعة 

واربعون مليون واربعمائة وعرشون الف دينار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 6402

التاريخ 2018/10/10
اعالن 

 تسجيل عقار مجدد  
ع�ىل الطلب املقدم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 2018/6/12 
لتس�جيل تمام العقار املرقم )3334( محلة الرش�ادية يف 
الكوفة اىل الطب التسجيل )هادي علوان محمد(  لتسجيله 
مج�ددا بأس�مه بصفت�ه املال�ك حائ�ز للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة بها تمهيدا للتسجيل وفق 
احكام  قانون التسجيل العقاري )43( لسنة 1971 قررنا 
اع�الن ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدعي بوج�ود عالقة او 
حق�وق معينة عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذل�ك الحضور اىل موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا  من الي�وم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
  املدير 

عبد النارص جواد كاظم
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1631/ب2018/2

التاريخ 2018/10/1
اعالن

بناء ع�ىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 3441 ب�راق جديدة يف النج�ف عليه تعلن 
ه�ذه  املحكم�ة عن بي�ع العق�ار املذكور اع�اله واملبينة 
اوصاف�ه وقيمته ادن�اه فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيمة املق�درة بموجب  صك مص�دق ألمر محكمة 
ب�داءة النجف  وص�ادر من مرصف الرافدي�ن رقم )7( يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش 
من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
االوصاف :

العق�ار املرق�م 3441 براق جدي�دة يف النج�ف عبارة عن 
بناية تقع عىل ش�ارع بعرض 16 مرت بطابقني باإلضافة 
اىل الطابق االريض ومفرزة اىل جزئني بصورة غري رس�مية  
الجزء االول بمس�احة 3×14 وهو مرتوك لحظة الكش�ف 
ام�ا الج�زء الثاني يحت�وي يف الطاب�ق االريض محل لبيع 
الحلويات اما الطابق االول فهو معمل لصناعة الحلويات 
اما الطاب�ق الثاني يتكون من قاع�ة كبرية ومحل صغري 
فارغ لحظة الكشف الطابق االخري مسقف بالجينكو اما 
الطابقني االوليني مس�قفان بالكونكريت املسلح والعقار 
بالكامل مش�غول من قبل املدعي ع�يل مهدي مرزة وهو 
يرغ�ب بالبق�اء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر وان 
القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبل�غ )225,000,000( مائتان 

وخمسة وعرشون مليون دينار ال غريها
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة 
العدد : 1012/ش/2018

التاريخ 2018/10/10
اىل / املدعى عليه  ) جاس�م محمد حميد ( مجهولة محل 

االقامة
اعالن

اقامت املدعية )رساب عيل عزيز( الدعوى املرقمة 1012/
ش/2018 وموضوعه�ا )نفق�ة مس�تمرة( وان موع�د 
املرافعة فيها الس�اعة التاسعة من صباح  يوم 10/18/ 
2018 وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليتني رس�ميتني ويف حال�ة عدم حض�ورك او حضور 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفقا لألصول
القايض

ستار مالك الفتالوي
�����������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 
العدد : 2908/ ش/2018

التاريخ 2018/10/8
اعالن

اىل / املفقود )قاسم كريم عبد(
اقامت زوجت�ك املدعية )نجاة عبد زي�د( الدعوى املرقمة 
2908/ش/2018 امام هذه املحكمة تطلب فيها الحكم 
بتأيي�د فقدان�ك وذلك كون�ك انقطعت اخب�ارك منذ اربع 
س�نوات ولم يعرف مرصيك فيما اذا كنت عىل قيد الحياة 
م�ن عدمه ل�ذا اقتىض حضورك او من ين�وب عنك او من 
تتوف�ر لديه معلوم�ات عنك اىل هذه املحكمة يف الس�اعة 
التاسعة من صباح  يوم  املرافعة املصادف  2018/10/22 
وبعكسه س�وف تقوم املحكمة باتخاذ االجراءات الالزمة 

وبالدعوى املقدمة من زوجتك وفقا للقانون
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : بال/استصدار جواز

التاريخ 2018/10/11
اىل / املدعى عليه )كرار محمد عيل( 

بن�اءا ع�ىل  الطلب  املق�دم من قبل املدع�وه )مروه فائز 
كام�ل( ام�ام هذه املحكم�ة واملتضمنة طل�ب حجة اذن 
بأس�تصدار جواز س�فر ألوالدك القارصي�ن كل من )ادم 
واس�ما ك�رار محمد( وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي الرس�الة /3 
النج�ف لذا تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني 
محليت�ني رس�ميتني فعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة 
بع�د تبلغ�ك بثالث�ة ايام وعند ع�دم حضورك س�وف يتم 

السري بإجراءات الحجة وفق القانون
القايض

حسني عباس سمني

م.زياد عيل فاضل
املدير العام / وكالة

 م.زياد عيل فاضل
املدير العام / وكالة

 تنويه
نن�وه بان اعالن الجامع�ة التكنولوجية املنش�ور يف جريدة 
املس�تقبل العراقي بالع�دد 1757 يف 30 ايلول 2018 بعنوان 
) ايجار موقع كافترييا قس�م الهندسة الكهربائية (  وليس 
) مس�اطحة بناء كش�ك لبيع رصيد املوباي�ل ( يوم املزايدة 

االثنني /2018/11/5 لذا اقتىض التنويه.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1767( االحد  14  تشرين االول  2018 ت�سايل6

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

إعالن اول / املناقصة املحلية املرقمة 2018/10
)جتهيز أجهزة محاية للمحطات الثانوية( 

ي�ر وزارة الكهرب�اء / الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطق�ة الجنوبية دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )تجهيز أجهزة حماية للمحطات الثانوية(.

مع مالحظة ما يأتي: -
أ.  ع�ىل مقدمي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافي�ة االتصال بالرشكة العامة لنقل 
 E-mail: south_transmission@hotmail.com ( الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية عرب الربيد االلكرتوني
( ومن )االحد( اىل )الخميس( من الس�اعة الثامنة صباحاً اىل الس�اعة الثالثة ظهراً وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات.
ب. متطلبات التأهيل املطلوبة )كما مبينة يف وثائق العطاء(.

ج.  بإم�كان مقدم�ي العطاء رشاء وثائ�ق العطاء بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املح�دد يف التعليمات 
ملقدم�ي العطاء وبعد دفع قيم�ة البيع للوثائق البالغة )250000 مائتان وخمس�ون ألف دينار عراقي فقط( 
غ�ر قاب�ل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تع�اد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي 

العطاءات.
يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )البرصة / تقاطع الطويسة – قرب نقابة املهندسني(. آخر يوم لتقديم 
العطاءات س�يكون الس�اعة )2 ظهراُ( من تاريخ 2018/11/13 املصادف يوم الثالثاء ويف حال صادف موعد 
الغلق عطل�����ة رس�مية يك�ون الغلق يف نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة. العطاءات املتأخرة س�وف 
ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف )مقر الرشكة( يف 
نف�س يوم غلق العط�اءات او اليوم الذي يليه والرشكة غر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و 
عليه املناقصة أجور النرش واالعالن علماً ان املبلغ التخميني للمناقصة هو )900000000( تس�عمائة مليون 

دينار عراقي، وتكون املناشئ املطلوبة حسب ما موجود باملواصفات.
د. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان( نافذ 

ملدة )28( يوم بعد نفاذ العطاء )وهذا يعني 28 + 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفة التخمينية(.
مع مراعاة ما ييل: -

1. يكون موعد الفتح يف نفس يوم الغلق او يف اليوم الذي يليه.
2. يجب تقديم العطاء حسب الوثائق القياسية املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

3. ع�ىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العط�اء املوجود يف الفصل الرابع » نم�اذج العطاء » ويجب 
ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي تغير يف ش�كله ولن تقبل ايه بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات 

باملعلومات املطلوبة.
4. عىل مقدم العطاء ان يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع والخدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً 

النماذج املوجودة يف » نماذج العطاء«.
)www.moelc.gov.iq(   5. سيتم نرش التفاصيل الخاصة بالطلبيات املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل

 م.زياد عيل فاضل
املدير العام / وكالة

اعالن 
اسعد  عيل   ( السيد  من  املقدم  الطلب  عىل  بناء 
من  )اللقب(  تسجيل  يطلب  الذي  حسيب( 
)فراغ( اىل )الكعبي(  فمن لديه اعرتاض مراجعة 
اقصاها خمسة عرش  املديرية خالل مدى  هذه 
يف  املديرية  هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  يوم 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء  هيثم فاضل الغرباوي 

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
�������������������������������������

فقدان
فقدت الهوية الصادرة  من الرشكة العامة لنقل 
البرصة  جنوب  /شبكات  الكهربائية  الطاقة 
يعثر  من  عىل  جخيور(  محيسن  )رغداء  باسم 

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

فقدان
الرتبوية  الكلية  من  الصادرة   الهوية  فقدت 
عىل  حميد(  الغفار  عبد  )ميالد  بأسم  املفتوحة 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد  :1965/ب/2018

التاريخ 2018/10/11
اعالن

اىل املدعى عليه /  ناظم محسن حسني
الله  عبد  الرحمن  عبد  )حسن  املدعيان  اقام 
البدائية  الدعوى  الرحمن(  عبد  حسن  ولينا 
فيها  يطلب  1965/ب/2018وال��ت��ي  املرقمة 
)واحد  وقدره  مبلغ  بتأديتك  بإلزامك  الحكم 
وعرشون مليون وستمائة ( الف دينار وهو بدل 
ولغاية   2014/3/1 من  للفرتة  املسمى  االيجار 
2018/8/31 عن الشقة املرقمة 4/3/5 الواقعة 
ضمن  العقار تسلسل 3/5 الخرض  وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجلس البلدي ملنطقة الساعي عليه تقرر تبليغك 
بالحضور  يوميتني  محليتني  بصحيفتني  اعالنا 
املوافق  املرافعة  يوم  صباح  املحكمة  هذه  امام 
ارسال  او  حضورك  عدم  وعند   2018/10/17
بحقك  املرافعة  ستجري  قانونا  عنك  ينوب  من 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض علوان بربوت البزوني

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد  :1966/ب/2018
التاريخ 2018/10/11

اعالن
اىل املدعى عليه /  ناظم محسن حسني

الله  عبد  الرحمن  عبد  )حسن  املدعيان  اقام 
البدائية  الدعوى  الرحمن(  عبد  حسن  ولينا 
فيها  يطلب  1966/ب/2018وال��ت��ي  املرقمة 
الحكم بإلزامك بتخلية الشقة املرقمة 12/3/5 
الواقع عىل جزء من العقار تسلسل 3/5 الخرض 
الشواغل وملجهولية محل  وتسليمها خالية من 
وتأييد  بالتبليغ  القائم  رشح  حسب  اقامتك 
املجلس البلدي ملنطقة الساعي عليه تقرر تبليغك 
بالحضور  يوميتني  محليتني  بصحيفتني  اعالنا 
املوافق  املرافعة  يوم  صباح  املحكمة  هذه  امام 
ارسال  او  حضورك  عدم  وعند   2018/10/17
بحقك  املرافعة  ستجري  قانونا  عنك  ينوب  من 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض علوان بربوت البزوني

�������������������������������������
تنويه

بلدية املرشح /   ورد سهوا يف  أعالن رقم 455 
ميسان بالتسلسل )11 ( املبلغ خطا و الصحيح  

) 725000( لذا اقتىض التنويه

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / الرشط�ي ح�ازم حاجم 

هاشم
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة

العن�وان  / محافظة البرصة / املعقل / الحي 
املركزي  

بما انك متهم وفق املادة / 5 / من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 
2009/8/31 ولغاي�ة ط�رده م�ن الخدم�ة 
بتاريخ 2017/2/27 وملجهولية محل اقامتك 
اقت�ىض تبليغك به�ذا االعالن ع�ىل ان تحرض 
ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل / 
املنطقة الخامس�ة البرصة خ�الل مدة ثالثون 
يوم�ا من  تاريخ نرش ه�ذا االعالن يف صحيفة 
محلية يومية وتعليق�ه يف محل اقامتك ومقر 
دائرت�ك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا  
اس�تنادا الح�كام امل�واد )65 و 68 و 69( من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل 
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

�������������������������������������
محكمة بداءة البرصة 

العدد /1157/ب/2017
التاريخ / 2018/10/2

اعالن
املدعي  /اياد عبد الرسول حبيب املازني  

املدع�ى عليه /  وقف خات�ون مكي / املتولية 
خلود  عبد الغني سلمان

الوق�ف  الثال�ث / رئي�س دي�وان  الش�خص 
الشيعي /اضافة لوظيفته

تبيع محكمة ب�داءة البرصة العقار تسلس�ل 
4/257 مناوي باشا ومساحته 146م2 و 16 
س�م مربع وهو يقع يف منطقة الجزائر  خلف 
دائ�رة التقاعد بالقرب من مطعم  ابو حس�ن 
وهو عبارة عن بناية ركن مؤلفة من طابقني 
الطابق االريض متخذ كرشكة بعنوان مجموعة  
التكنولوجي�ا والطابق الثان�ي متخذ كمخزن 
البن�اء م�ن الطاب�وق ومس�قف بالكونكريت 
املس�لح والواجه�ه مغلفة بم�ادة كالندك وان 
العقار متجاوز عىل الطريق العام بعرض 25م 
وكذلك متجاوز ع�ىل العقار املجاور 17/231 
مناوي باش�ا من ل�ه رغبة بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة م�ع دفع التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة  القيم�ة املق�درة  البالغ�ة 10% م�ن 
خمس�مائة واثنان وثالثون مليون وتسعمائة 
الف دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية 
عرش م�ن ظهر اليوم الثالثني ليوم التايل لنرش 

االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني  
�������������������������������������

فقدان
فق�دت هوية املوظف الوزارية بأس�م )حبيب 
عبد الريحاني عبد الكريم( الصادرة من وزارة 
الكهرب�اء مديرية ش�بكات الب�رصة من يعثر 

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

فقدان
فق�دت هوي�ة نقاب�ة املهندس�ني العراقي�ني 
بأسم املهندس )س�الم محمد عيدان( املرقمة 
74641  بتاريخ 1970/8/17 من يعثر عليها 

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

فقدان
فق�دت هوي�ة نقاب�ة املهندس�ني العراقي�ني 
بأسم )حسنني ابراهيم دايخ( من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدينة والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال 
املدنية
اعالن

قدم املواطن )جاس�م حم�ود رويعي( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب 
يف قي�ده وجعله )الش�مري( وعالم باحكام 
امل�ادة )24( من قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب 
باحدى الصح�ف املحلية فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة /

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

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدينة والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال 
املدنية
اعالن

قدم املواطن )قاس�م محم�د حمدان ( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب 
يف قي�ده وجعله )الجاب�ري( وعالم باحكام 
امل�ادة )24( من قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب 
باحدى الصح�ف املحلية فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة /

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 4622 /ش/2018 

التاريخ : 2018/10/10
اعالن

اىل املدعى عليه )خالد عبد الرحيم خضر( 
اقام�ت املدعي�ة )هيف�اء مط�رش خضر( 
الدع�وى الرشعية املرقمة اع�اله لدى هذه  
املحكم�ة تطل�ب فيه�ا التفري�ق القضائي 
للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف ه�ذه املحكم�ة 
عيل حس�ني ج�رب امل�ؤرخ يف 2018/10/2 
واملخت�وم  م�ن املجل�س البل�دي الجنين�ة 
وامليثاق املتضمن ارتحالك اىل جهة مجهولة 
علي�ه وملجهولية محل اقامتك ق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة ي�وم املرافعة املص�ادف يوم 
2018/11/1 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

جاسم محمد املوسوي

فصل سفينتني ملتصقتني
تمكنت الس�لطات البحرية يف تولون )جنوب رشق فرنسا(، مساء أمس 
األول، م�ن فصل س�فينتني كانتا ق�د التصقتا بع�د اصطدامهما األحد 
قبالة السواحل الش�مالية الغربية لجزيرة كورسيكا الفرنسية.وأعلنت 
الس�لطات يف بيان: »تحت تأثر حركة األمواج واملحاوالت السابقة لفك 
االلتص�اق انفصلت الس�فينة )أوليس( عن الس�فينة )فرجينيا يس ال 
اس(«. وكانت س�فينة الشحن التونسية )أوليس( اصطدمت بالسفينة 
القربصية )فرجينيا يس ال اس( أثناء رس�وها عىل مسافة 28 كلم من 
س�واحل كورس�يكا خارج املياه اإلقليمية.وأوضح البيان أن »السفينة 
أولي�س س�تبقى يف مكانها حتى إع�ادة تقييم الوض�ع يف 12 أكتوبر«. 
وأوضحت الس�لطات الفرنس�ية أن الس�فينة فرجينيا لم تغادر نقطة 
رس�وها. وتنت�رش بقربها عدة س�فن انقاذ فرنس�ية »لضمان س�المة 

السفن وحماية البيئة«.

خدمات غوغل تستنزف بطارية هاتفك
مت�ى يحت�اج املس�افر مقع�د إضايف يف 

الطائرة؟
يف ح�ال تع�ذر علي�ك خف�ض مس�ند 
الذراع�ني ع�ىل مقع�د الطائرة بس�بب 
حجم�ك أو وزن�ك، أو احتجت إىل وصلة 
لتوس�يع وربط ح�زام األم�ان الخاص 
بك، فقد تضطر إىل رشاء تذكرة إضافية 
ملقع�د ثان مجاور، هذا م�ا بدأت بعض 
رشكات الط�ران تطالب ب�ه أخراً فئة 
من املس�افرين، ضم�ن رشوط وعقود 

النقل الخاصة بها.
وتطل�ق رشكات الط�ران ع�ىل رشوط 
النق�ل ه�ذه م�ا يس�مى ب�� »املب�ادئ 
أو  املس�افرين«،  ألوزان  التوجيهي�ة 
الركاب الذي�ن يحتاجون ل� »مس�احة 
إضافي�ة«، وبعبارة أخرى، »ذوي الوزن 
الزائد«، من مبدأ أال يتجاوز أي مس�افر 
ال�ذي  املس�احة املخصص�ة للمس�افر 
يجلس بجواره، اس�تناداً عىل أن مسند 

الذراع هو الحد الفاصل بني املقاعد.
وخ�الل الف�رتة األخ�رة لج�أت العديد 
م�ن رشكات الط�ران إىل اتب�اع رشوط 
جدي�دة لنقل املس�افرين م�ن أصحاب 
الوزن الزائد، ومنه�ا »خطوط هاواي« 
»و«ط�ران  األمركي�ة«  و«الخط�وط 
آالسكا« و«يونايتد« فضالً عن »خطوط 
ساوث ويست« وطران »دلتا«، باعتبار 
أن أوزان بعض املس�افرين تنعكس عىل 

راحة الركاب األخرين عىل متن الطائرة.
يف املقاب�ل وع�ىل م�دار العق�ود الثالثة 
املاضية لج�أت الناقالت الجوية عموما 
املقاع�د  حج�م  متوس�ط  تقلي�ص  إىل 
)املس�احة بني صفني من املقاعد(، من 
نحو 35 بوص�ة إىل 31 بوصة )البوصة 
وتراج�ع  س�نتيمرت(   2.54 تس�اوي 
الط�ران  رشكات  لبع�ض  بالنس�بة 
إىل  )االقتصادي�ة(  التكلف�ة  منخف�ض 
نح�و 28 بوصة.لكن األمر ازداد س�وءاً 
بالنسبة لبعض املس�افرين مع تطبيق 
ه�ذه السياس�ات، إذ أنه، واس�تناداً إىل 
دراس�ة لوكالة املراكز الوطنية ملكافحة 
األم�راض واتقائها يف الوالي�ات املتحدة 

فقد ارتفع متوسط وزن املرأة من 160 
رط�اًل يف ع�ام 1960 إىل نحو 169 رطالً 
بحلول ع�ام 2014 )الكيلوغرام الواحد 
يس�اوي نح�و 2.2 رط�ل( وبالنس�بة 
للرج�ال فإن الوزن ارتفع إىل 196 رطالً 
مقاب�ل م�ن 166 رطالً يف ع�ام 1960.

وتفرض حالي�اً أغلبية رشكات الطران 
رس�وماً عىل اختيار املقعد اعتماداً عىل 
الخيارات املفضلة، س�واء كان الجلوس 
يف مقدم�ة الطائ�رة أو يف أي جزء آخر، 
أو التمتع بمس�احة إضافية للس�اقني، 
فضالً ع�ن اختيار مقعد بجوار النافذة، 
أو املمر لس�هولة الحرك�ة، وغرها من 

التسهيالت مقابل رسوم إضافية.

طبق اليوم

املكونات
ملعقتان كبرتان من السمنة

كوب ونصف من الطحني
كوب من السكر

كوب من الحليب السائل
للتزين ملعقتان كبرتان من الزبيب

ملعقتان كبرتان من املكرات املشكلة
كمية من جوز الهند

طريقة التحضر:
ُنحرض قدراً متوّسط الحجم عىل نار هادئة، ونضع فيه كمّية السمنة.

ُنقلّب السمنة حتى تذوب بالكامل، ثّم نضع الطحني بصورة متقّطعة، 
مع االس�تمرار يف التقليب حيث نفرك الدقيق يف الس�منة، إىل أن تصبح 

لدينا عجينة ُمتماسكة.
ُنضي�ف الس�كر عندم�ا يصف�ر ل�ون الّطحني ويب�دأ بالتحم�ص، مع 

االستمرار بالتقليب إىل أن يذوب السّكر، وُيصبح مثل الكراميل.
ُنضي�ف ك�وب الحلي�ب ونخل�ط العجين�ة جّي�داً.

نبدأ بتشكيل العجينة واملزيج ساخن بعد أن ُيصبح متماسكاً، وُنشّكله 
بامللعقة، أو بقالب الكعك مع رّش قاعه بالقليل من النش�ا، أو ما شابه 

ذلك؛ حيث إّنه يأخذ أشكاالً متنوّعة.
نض�ع حال س�د الحن�ك يف طب�ق، وُنزّينه باملك�ّرات، وج�وز الهند ثّم 

نقّدمه.

9� كما روى أحد الباحثني جاداً أنه س�مع عن 
طائر قام بتجبر رجله املكس�ورة باس�تعمال 

الطني وعيدان الحطب..
10� ُيذك�ر أن لطائ�ر الن�ورس طريق�ة فنية 
عجيب�ة تح�ر األلب�اب يس�تخدمها يف فت�ح 
مح�ارات حيوان�ات البح�ر الت�ي تعي�ش عىل 
الش�اطىء ليتغ�ذى عليه�ا وه�ي أن يلتق�ط 
الن�ورس الحيوان املح�اري ويرتفع ب�ه عاليا 
يف الج�و ثم يلقي ب�ه عىل الصخ�ور فتتحطم 
محارته ويلتهم النورس جسم الحيوان الطري 

من داخل املحارة. 
11� هل تعلم أن عدد ش�عر ال�رأس نحو 120 
ألف شعرة يف الرأس السليم.. وكلما كان الشعر 
رقيقاً كان أكثر … والشعر األشقر يكون أكثر 
من ذلك األس�ود.. والش�عر األحمر عموماً أقل 
كثاف�ة إذ يبلغ 90 ألف ش�عرة … ويتجدد هذا 
العدد بش�كل عام خالل خمس�ة أع�وام حيث 

يسقط كل يوم مابني 50 �60 شعرة.

سد احلنك

مجلس القضاء االعىلهل تعلم؟
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية 
الهياة االستئنافية االوىل

العدد : 1147 /س/2018 
التاريخ : 2018/10/8

اىل املستأنف عليه / اسامة مشحن حمارب 
بن�اءا عىل الطعن االس�تئنايف املقدم من قبلك 
املس�تأنف / ام�ني بغداد / اضاف�ة لوظيفته 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وف�ق رشح املبلغ 
القضائي قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا 
واس�عتي  يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
االنتشار للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
الثامن�ة  الس�اعة   2018/10/17 املرافع�ة 
والنص�ف صباحا وعند ع�دم حضورك او من 
ين�وب عن�ك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك وفق االصول 
مع فائق التقدير

العدد : 450 
التاريخ : 2018/10/3
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جالل حسن: مباراة السعودية 
إلثبات الذات

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد حارس مرمى املنتخب الوطني، جالل حسن، 
أن مب�اراة اإلثنني أمام نظريه الس�عودي، تمثل 
اختب�ارا مختلف�ا تماما عن مواجه�ة األرجنتني 

السابقة.
وق�ال حس�ن يف ترصي�ح صحف�ي، إن املب�اراة 
املنتخ�ب  أم�ام  الرباعي�ة  البطول�ة  يف  الثاني�ة 
الس�عودي س�تكون اختب�ارا مختلف�ا، فاملدرب 
يطب�ق أس�اليب مختلفة ويبحث باس�تمرار عن 
األخطاء وتصحيحها من خالل املباريات الودية، 
واس�تفدنا كثريا من مباراة األرجنتني، بعيدا عن 

النتيجة الثقيلة«.

وأش�ار إىل أن املنتخب الس�عودي م�ن املنتخبات 
اآلس�يوية املمي�زة، ومواجهت�ه فرص�ة للمدرب 
ولالعب�ني للتحض�ري قب�ل انط�الق كأس آس�يا، 
وبالتايل ق�د تكون محكا حقيقي�ا إلثبات الذات، 
م�ع أن املباراة تجريبية أيضا، لكننا نريد اإلثبات 

أن املنتخب يتطور من مباراة إىل أخرى.
وأوضح حس�ن أن »املنتخب يواص�ل تحضرياته 
للمباراة م�ن خالل الوحدات التدريبية التي تقام 
يف ملعب نادي الش�باب، وهناك مالحظات كثرية 
يس�عى الفريق لتجاوزها يف مب�اراة اإلثنني أمام 
املنتخ�ب السعودي«.يش�ار إىل أن ج�الل حس�ن 
ش�ارك يف املباراة األوىل يف البطولة الرباعية أمام 

األرجنتني، وقدم مستوى طيبا.

مارادونا يفتح النار عىل مييس
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أنتقد أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، بشكل 
س�اخر، نجم املنتخب األرجنتيني ليونيل مييس، قائال إنه 
ال يصلح لقيادة منتحب بالده، مرجعا ذلك لسبب غريب، 

وفق ما أفادت صحيفة »آس« اإلسبانية.
ونقلت الصحيفة ترصيحات ملارادونا يف برنامج مكسيكي 
يدع�ى »الكلمة األخرية« قال فيها: »مييس مع برش�لونة 
مختل�ف جدا عن مييس مع األرجنتني، ال تعظموا منه مع 

التانغو«.
وأضاف األسطورة: »ليس من الجيد أن نجعل مييس قائدا 
ملنتخ�ب األرجنتني، فهو يذه�ب إىل دورة املياه حوايل 20 

مرة قبل بداية املباريات«.
وتاب�ع: »إذا كن�ت مدي�را فني�ا لألرجنت�ني ربما ل�م أكن 
سأستدعي مييس بسبب أدائه مع التانغو، ولكن سأجعله 
يعيد حس�اباته ثم يأت�ي ويلعب مع منتخ�ب بالده كما 

أريد«.

وأش�ار املدير الفني األس�بق ملنتخ�ب األرجنت�ني، إىل أنه 
يتمنى الع�ودة لتدريب راقيص التانغ�و يف يوم من األيام، 

موضحا أنه ال يمانع أيضا تدريب املنتخب املكسيكي.
كذل�ك انتق�د مارادون�ا املدي�ر الفن�ي الس�ابق للمنتخب 
األرجنتيني، خورخي سامباويل، الذي قاد الفريق يف كأس 

العالم 2018.
وأوضح قائال: »عندما كان س�امباويل يقود األرجنتني لم 
تكن له بصمة واضحة مع املنتخب، كنا نؤدي بشكل جيد 
أمام منتخبات مثل نيكاراجوا والسلفادور، ولكن لم نكن 
قادرين وقتها عىل مواجهة منتخبات قوية مثل إس�بانيا 

أو هولندا«.
وودع منتخ�ب األرجنت�ني مونديال روس�يا، م�ن دور ال� 
16 أم�ام املنتخب الفرنيس، بعد خس�ارته بأربعة أهداف 

مقابل ثالثة، بعد معاناة يف دور املجموعات.
ول�م يظهر النج�م األرجنتيني ليونيل مييس بش�كل جيد 
ط�وال البطول�ة، ول�م يتمكن من التس�جيل س�وى مرة 

واحدة أمام املنتخب النيجريي.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

فض�ل الويل�زي جاريث بي�ل، ناديه ريال 
مدري�د ع�ىل منتخب ب�الده، بع�د أن قرر 
الغياب عن املباراة املقبلة أمام أيرلندا، يوم 
الثالث�اء املقب�ل، بدوري األم�م األوروبية.

وقال�ت صحيف�ة »ماركا« اإلس�بانية، إن 
بيل س�يصل إىل العاصمة اإلسبانية عائًدا 
من معس�كر منتخب بالده، ومن املتوقع 
أن يك�ون يف تدريب�ات الفريق امللكي، يوم 
اإلثن�ني املقبل.وع�ىل الرغم 
م�ن اس�تبداله قب�ل 10 
دقائق من نهاية املباراة 
األخ�رية للفري�ق أمام 
ديبورتيفو أالفيس، إال 

أن منتخب ويلز استدعى الالعب، لكنه لم 
يشارك يف املباراة الودية أمام إسبانيا، يوم 
الخميس املايض.وحظي بيل بدعم خاص 
م�ن مدرب�ه ري�ان جيج�ز، وكان الفريق 
الطب�ي ملنتخب ويلز ع�ىل اتصال دائم مع 
الفريق الطب�ي لريال مدري�د خالل األيام 

السبعة املاضية
.وش�كر جاري�ث بي�ل، االتح�اد الويلزي 
وري�ال مدريد الذين س�محا ل�ه بالتواجد 
يف كارديف األس�بوع امل�ايض، خاصة أنه 
ت�م تكريم�ه يف مب�اراة إس�بانيا.وبهذه 
الطريق�ة ب�دد جاريث بيل الش�كوك التي 
تح�وم حول مدى التزامه مع ريال مدريد، 
حيث سيبدأ الالعب بالرتكيز عىل املباريات 

املقبلة للفريق.

بيل يبدد الشكوك حول التزامه مع ريال مدريد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

دخ�ل يوفنت�وس يف رصاع م�ع برش�لونة، 
عىل ضم نج�م بوكا جونيورز األرجنتيني، 

خالل الفرتة املقبلة.
وقال�ت صحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، 
إن يوفنت�وس تح�رك برسع�ة يف األش�هر 
األخرية، ملحاولة إغ�الق االتفاق مع الالعب 
األرجنتيني الش�اب ليوناردو بالريدي، مدافع 

البوكا.
وأوضحت أن برش�لونة ح�اول التوصل التفاق 
م�ع ب�ةكا، ليك�ون للن�ادي الكتالون�ي خي�ار 
الرشاء للمداف�ع صاحب ال�19 عاًما، يف حال أراد 

البلوجرانا ذلك يف املستقبل.
للن�ادي  عرض�ني  ق�دم  برش�لونة  أن  إىل  وأش�ارت 
األرجنتين�ي، كان آخرهم�ا بقيم�ة 5.5 ملي�ون دوالر، 
واألول ب��4 مالي�ني، لك�ن بوكا رف�ض العرضني بش�كل 

نهائي.

برشلونة ويوفنتوس يتنافسان 
عىل صفقة أرجنتينية

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أش�اد النجم الس�ويرسي روجر في�درر، بغريم�ه رافاييل نادال، واصًف�ا إياه بالالعب 
املله�م، بع�د أن ش�ارك املصن�ف األول عاملًي�ا يف تنظي�ف الطرق�ات يف ماي�وركا بعد 

الفيضانات التي رضبتها وتس�ببت يف مقتل نحو 12 شخًصا.وقال فيدرر يف مقطع 
فيديو، مس�جل عىل هامش مشاركته يف بطولة ش�انغهاي لألساتذة: »أعلم جيًدا 

مدى أهمية جزيرة مايوركا لنادال. أتواصل معه بالفعل ملعرفة ما إذا كان هناك 
يشء يمكن أن أقدمه من أجل املس�اعدة«.وأضاف فيدرر: »شاهدت نادال وهو 
يس�اعد يف تنظيف املدينة التي نش�أ بها، وهو أمر ملهم للغاية، وله كل الدعم 
منا«.وتابع »نفكر يف كل سكان مايوركا ونتمنى أن يتحلوا بالقوة يف مواجهة 
تلك األوضات الصعبة، وأمل يف أن أعود قريًبا إىل مايوركا«.بدوره نرش الرصبي 
نوفاك ديوكوفيتش، مقطع فيديو هو اآلخر يعرب من خالله عن دعمه لنادال 
قائاًل: »تحية كبرية لصديقي رافا يف عمليات املساعدة التي يقوم بها، وبدوري 

أدعو أي شخص قادر عىل تقديم الدعم للذهاب إىل هناك«.

           المستقبل العراقي / متابعة
 

تح�دث الدويل البلجيكي إيدين هازارد، مجددا، عن إمكانية رحيله إىل ريال مدريد، بعدما 
رصح مؤخرًا بأنه يحلم باالنتقال للنادي 

امللك�ي.ويف مقابل�ة م�ع صحيف�ة  
HLN البلجيكي�ة، س�ئل الالع�ب 
مرة أخرى عن إمكانية االنتقال 
»زوجت�ي  فأج�اب:  إلس�بانيا 

ناتاشا ال تقلق بشأن ذلك، سوف 
تذهب أينما أذهب«.وأضاف: »دعوني 

أقوله�ا به�ذه الطريقة، لو لعب�ت مع ريال 
مدري�د س�وف أكون س�عيًدا ج�ًدا، وإذا لم يك�ن كذلك 

فس�وف أكون س�عيًدا يف تش�يليس أيًضا«.وال تعد ه�ذه املرة األوىل الت�ي يتحدث فيها 
هازارد عن ريال مدريد، فقد رصح مؤخرًا بأن حلمه هو اللعب يف النادي اإلسباني.

هازارد يتحدث جمددًا عن االنتقال 
إىل ريال مدريد

فيدرر: نادال العب ملهم

             بغداد/ المستقبل العراقي

أش�عل املنتخب العراقي للش�باب لكرة الصاالت، املنافس�ة 
باملجموع�ة األوىل، م�ن دورة األلع�اب األوليمبية للش�باب 
املقام�ة يف بوينس آيرس باألرجنتني.ونجح ش�باب العراق، 
يف الف�وز عىل األرجنتني }4-0{، ليعزز من حظوظه يف بلوغ 
نص�ف النهائي.ورغم البداية الطيب�ة لألرجنتني، إال أنَّ عيل 
طالب مدرب العراق تعامل مع املباراة بحنكة عالية، وامتص 
اندفاع العبي األرجنتني ويخرج فائزًا باملباراة، ويرفع أسود 
الرافدي�ن، رصيده�م إىل 7 نقاط.وب�ات ش�باب الع�راق يف 
ص�دارة املجموعة بفارق األهداف ع�ن منتخب مرص، الذي 
س�يواجه سلوفاكيا يف الجولة االخرية، وبفارق 3 نقاط عن 

املنتخب األرجنتيني، الذي سيواجهة بنما يف الجولة األخرية.
وتب�دو حظوظ العراق، جيدة، خاص�ة مع تفوقه باألهداف 
عىل األرجنتني، حتى يف حال فوز الفريق الالتيني، يف مباراته 
ل شباب العراق 12 هدًفا، ومني مرماهم ب�5  األخرية.وسجَّ

أهداف، بينما س�جل العبو األرجنتني 7 أهداف، مقابل 6 
أهداف هزت شباكهم.وأنهى املنتخب العراقي، مبارياته 
األرب�ع، وينتظ�ر الجولة األخ�رية؛ حيث تب�دو حظوظ 
الفراعنة أمام س�لوفاكيا كبرية، فالفوز والتعادل يؤهل 
مرص بش�كل مبارش، وحتى يف حال الخس�ارة سيدخل 
بف�ارق األهداف.أما األرجنتني، فتحتاج للفوز يف املباراة 
األخرية عىل بنما، بف�ارق 7 أهداف، ليتمكن من التأهل 

عىل حساب العراق.

شباب الصاالت يسحق األرجنتني ويعزز 
             بغداد/ المستقبل العراقيحظوظه يف النصف النهائي

 
ُيفكر أتلتيكو مدريد، جدًيا، يف استقطاب 
أحد أب�رز الالعب�ني يف صفوف 
ف�رتة  خ�الل  تش�يليس، 
الش�توية  االنتقاالت 
يناير/كان�و  يف 

»م�ريور«  صحيف�ة  املقبل.وقال�ت  ث�ان 
الربيطانية، اليوم الس�بت، إنَّه ربَّما يملك 
نادي أتلتيكو مدريد، اتفاًقا مع اإلس�باني 
سيسك فابريجاس، العب وسط تشيليس، 
ال�ذي ينته�ي عق�ده م�ع البل�وز بنهاية 

املوسم الحايل.
وخ�رج نجم برش�لونة الس�ابق، صاحب 

ال�31 عاًما، من مخططات املدرب اإليطايل 
للبل�وز ماوريس�يو س�اري، يف األس�ابيع 
األخ�رية، وال توج�د نوايا لتجدي�د عقده 
مع البلوز، حيث بإمكانه، الرحيل مجاًنا، 

الصيف املقبل.
وأوضح�ت الصحيف�ة، أنَّ تش�يليس، ل�ن 
ينتظر حت�ى الصيف، كي ال يرحل الالعب 

مجاًنا؛ لذا سيحاول بيعه يف يناير/كانون 
ث�ان املقب�ل، وأتلتيك�و مدريد، ه�و أبرز 

املهتمني به يف الوقت الحايل.
يذكر أنَّ دييجو كوستا، الالعب السابق يف 
صفوف تش�يليس، والع�ب أتلتيكو مدريد 
حالًيا، كان قد أعرب عن نيته، يف أن ينضم 

فابريجاس، إىل الروخيبالنكوس.

العب برشلونة السابق يدخل دائرة اهتامم أتلتيكو مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ب�دأ الدويل الفرنيس الس�ابق، تيريي هن�ري، العمل 
بجدي�ة لتجهي�ز نفس�ه لت�ويل مس�ؤولية فري�ق 

موناكو.
وذك�رت صحيفة )ليكيب( الفرنس�ية، أن 
هن�ري ب�دأ منذ م�ا يقرب من أس�بوع، 

إعداد هيكلة الجهاز املعاون له.
ولفت�ت إىل أن النج�م الفرنيس طالب 

إدارة نادي موناكو بالتعاقد مع جوليان س�تيفان، 
م�درب الفري�ق الرديف لن�ادي رين، وال�ذي يرتبط 

بتعاقد ينتهي يف صيف 2022.
وأشارت إىل أن نادي موناكو سيعلن عن التعاقد مع 
هنري، غدا الس�بت، وسيتم تقديمه لوسائل اإلعالم 

يف مؤتمر صحفي، يوم اإلثنني املقبل.
وسيتوىل هنري املس�ؤولية خلفا للربتغايل ليوناردو 
جاردي�م، الذي تم�ت إقالته لس�وء النتائ�ج محليا 

وأوروبيا.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يبح�ث الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و، 
م�درب مانشس�رت يونايت�د، ع�ن ضم 
مداف�ع خالل الف�رتة املقبلة، بعد فش�ل 
تدعي�م الخ�ط الخلف�ي، خ�الل االنتقاالت 

الصيفية املاضية.
وأف�ادت صحيفة »ماركا« اإلس�بانية، بأن 

مانشس�رت يونايت�د مهت�م بالتعاق�د م�ع 
الفرن�يس ل�وكاس هرينانديز، قل�ب دفاع 
وظهري أتلتيكو مدري�د، الفائز مع منتخب 

فرنسا بكأس العالم األخرية.
وتابع التقرير أن مانشسرت يونايتد، يحاول 
إغ�راء هرينانديز بش�تى الط�رق، من أجل 
املوافقة ع�ىل الرحيل عن أتلتيك�و مدريد، 
وكان آخ�ر عروض الن�ادي اإلنجليزي، هو 

حص�ول الالعب ع�ىل ضعف الرات�ب الذي 
يتقاضاه حالًيا مع الروخي بالنكوس.

وأضاف التقرير أن مانشسرت يونايتد ليس 
النادي الوحيد الذي يسعى لضم هرينانديز، 
فهناك أيًضا مانشسرت سيتي وريال مدريد، 

اللذان أبديا اهتمامهما بالالعب.
ويمتلك لوكاس رشطا جزائيا يف عقده مع 

أتلتيكو مدريد، بقيمة 80 مليون يورو.

هنري خيتار صفقته األوىل ملوناكو

مانشسرت يونايتد يفتح خزائنه للتفوق عىل الريال والسيتي

      المستقبل العراقي / وكاالت

م�درب  س�اري،  ماوريس�يو  رف�ض 
تشيليس، إنكار أنه كان يرغب يف التعاقد 
هيجواي�ن،  جونزال�و  األرجنتين�ي  م�ع 

الصيف املايض.
وق�دَّم هيجواي�ن، تح�ت قي�ادة س�اري يف 
ناب�ويل، مس�توى رائًع�ا، ووص�ف املدرب، 
الالع�ب البالغ من العمر 30 عاًما، بأنَّه »آلة 

تهديف«.
وعندم�ا س�ئل س�اري، عن رغبت�ه يف ضم 
هيجواين، قال املدرب اإليطايل يف ترصيحات 
لصحيفة »كوريري ديلو سبورت« اإليطالية 
ال�ذي  ال�رد  كان  »مهم�ا  الس�بت:  الي�وم 
سأعطيه، سيتم اعتبارها كلمات خاطئة«.

وأض�اف:«كل م�ا ُيمكنني قول�ه، هو أنني 
ش�عرت ب�أن )جونزال�و( رحل مبك�رًا عن 
ناب�ويل. ل�و اس�تمر ملوس�م آخر معن�ا كنا 

سنفوز باأللقاب يف نابويل«.
وتاب�ع: »هيجواي�ن كان ج�زًءا م�ن اآللية 
الرائعة الت�ي بنيناها يف ناب�ويل. لقد فهمنا 
بعضن�ا البعض بش�كل جي�د. كان ملتزًما 
بش�كل مث�ايل. أعتقد أنَّ الجمي�ع نادم عىل 

رحيله«.
واختت�م: »أفتق�د هيجواي�ن بش�كل كبري. 
أشتاق له. إنَّه يحافظ عىل تسجيل األهداف 
باس�تمرار، حتى لو كان يف يوم مماته. إنه 

آلة تهديف«.
وانضم هيجوين، إىل ميالن، يف أغس�طس/

آب املايض، معاًرا من يوفنتوس.

ساري: هيجواين »آلة هتديف« يسجل حتى يف يوم مماته
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

خالد الناهي الحقوقي ماجد الحسناوي
دائما يكون البناء اصعب وابطئ من الهدم , لذلك يس�عى كل شخص 
للحف�اظ عىل البناء الذي انجزه خالل املدة املاضية, محاوال تعضيده 
يف الوقت الراهن, ورعايته ليستطيع اتمامه يف املستقبل, بغض النظر 

عن نوع هذا البناء, سواء كان دار او
درجة علمية او أرسة او بناء ش�خصية معينة, جميع هذه املسميات 

وغريها, تدخل ضمن بناء كبري يسمى بناء وطن.
ع�ر التاريخ جميع الدول املس�تعمرة للبلدان تعمل عىل تفتيت البناء 
الوطني للبلدان املحتلة من اجل ان يسهل عليها السيطرة عىل شعوب 

تلك البلدان
وم�ن اجل ان تس�هل عملية التهدي�م، وتحقيق ذلك بصورة سلس�لة 
وس�هلة، تعمل ع�ىل رضب األركان الرئيس�ية لبن�اء كل دولة وهذه 

األركان تتمثل ب )األرسة، الزعامات الوطنية او القادة، الشباب(
هذه الثالثية ان تكاملت ال تستطيع أعتى دول العالم هزيمتها، لذلك 
تجد الدول املتغطرس�ة تعمل جاهدة لتفتي�ت هذا املثلث، فتعمل عىل 
انحالل األرس وجعل كل فرد منشغل بنفسه فقط، من خالل ملهيات 

ومغريات تصنعها له، ويبدأ باالنشغال بها،
وتح�اول ادخال قيم وأعراف لم تكن موجودة س�ابقا، تحت يافطات 
مغري�ة للمتلقي مث�ل الحرية واالنفت�اح وحقوق امل�رأة وغريها من 
الش�عارات التي تجعل الس�امع يميل اليها، دون ان يفكر ولو للحظة 

واحدة، انها فخ قد نصب له ال أكثر.
بعد ان تنتهي من تفتيت األرسة، تعمل عىل جعل الشباب بال هوية أو 
هدف، و يشعره باإلحباط دائماً ، مما يراه من مغريات خارج بلده، 
وتق�وم بعرض التطور الحاصل يف البل�دان األخرى ومحاولة تضخيم 

االمتيازات التي يحصل عليها الشاب خارج البلد،
فرتاه�ا مرة تفتح له الهجرة اىل الخارج، وأخرى تش�ككه بجميع ما 

حوله، فتجعل الجميع متهم بنظره
ام�ا اله�دف أآلهم لديها ه�و رضب مركز البناء األس�ايس، من خالل 
العمل عىل تس�قيط القادة الوطنني يف الدولة من خالل جعل الشكوك 
تح�وم حولهم، فتفقده�م املصداقي�ة لديهم، فيصب�ح تأثريهم عىل 

املجتمع قليل جدا، لكونهم مهما تحدثوا وأعلوا
اصواته�م، ل�م يجدوا هناك من يس�معهم أال نفر قليل ج�دا، وبالتايل 
يكون�ون قد قتل�وا دون إطالق نار، ف�أن لم يس�تطيعوا فصل القائد 
عن الش�عب، ال ي�رتددون ولو للحظ�ة واحدة يف تصفيت�ه، ثم اثارت 
الشبهات حوله بعد املوت هذا أوال ثانيا السعي عىل اظهار شخصيات 
للمجتم�ع ال تمت للوطنية بصلة، وتس�ويقهم عىل انهم ش�خصيات 
وطني�ة، هدفها تحقيق مصالح الش�عب، من خالل اظهارها بمظهر 
البطل املتصدي ألي خطر، واملدافع األول عن حقوق الش�عب، لكن يف 
حقيقة األمر تجده ذيل لألخرين الذين س�وقوه الينا، لذلك هذا النوع 
من الش�خصيات س�وف يكون املعول الذي يهدم حضارتنا. فمن أراد 
لوطن�ه ان يبن�ى ويواك�ب دول العال�م، عليه ان يرك�ز ويحافظ عىل 

مرتكزات البناء الثالثة )األرسة، القادة الحقيقني، الشباب(.  

األنس�ان يتطلع اىل عرص تسوده الحريه والسالم عرص ال تسل فيه 
امه عىل أمه س�يفا وال يقاتل األنسان فيه األنسان فأنه عرص يؤدي 
يف تط�ور كل أمه وتق�دم األمم ليغم�ر عقولهم العلم ف�أن الطريق 
له�ذا ه�و األصالحاألقتصاديواألصالحاألجتماعيوأصالح األنس�ان 
ألنه حجر يف بناء ش�امخ وم�ن يريد التحرر التح�ي بالفضائل وأن 
يمارسها وأن يتصف بالتسامح والشجاعه وينزل اىل ميدان الحياه 
ويخ�وض معركته�ا ويضع ح�دا للمعاناة وان تب�ادل البغضاء بني 
الن�اس أنحطاط يف نظرته�م اىل الحق فالدكتاتوريون السياس�يون 
يخرتع�ون االكاذي�ب ويبث�ون األكاذي�ب يف الدعايهاملنظم�ه الت�ي 
تنف�ث الكراهي�ه والغ�رور يف صدور الن�اس وتمهد العق�ول لقبول 
فكرة الحروب وأن تب�ادل الحب يدخل القلوب أذا كان هناك عقيده 
راس�خه ودين حقيقي واالبتعاد ع�ن تقديس الفرد أو عباده طبقه 
معين�ه م�ن الن�اس وان تب�ادل الحب ال يس�ري مع التق�دم العلمي 
والتقن�ي . أذن كيف نحول الجماعهالراهن�ه اىل جماعه مثاليه كما 
أرتأه�ا األنبياء واملصلح�ني كيف يتحول الرج�ل الطامح اىل متحرر 
. فاملشكلهاالنس�انيه ال ترجع لس�بب واحد وأنما ألسباب متعدده 
والناس تطمح اىل الخري ولكنه�م يحققون الرش وكثري ما تتطاحن 
األمم لعالج أمراض األنس�انيهوالكراهيه تعمل ألذكاءالعاطفه وقد 
تكون كاذبه وال تقتنع . مما أصبح العالم فوىض ال نظام له وسلسله 
مفككه ال يمس�كها رباط وعن طريق االص�الح األجتماعي أن نغري 
س�لوك الفرد ألخفاء بواع�ث األجرام والتحي بخل�ق جديد ال يفكر 
بأرتكاب جرائم وأنما باألمانة والنزاههوالدعوه اىل الرأفهباألنس�ان 
وحتى الحيوان والنفور من القس�وه وتجنب الحروب س�واء كانت 
أهليه أم دوليه وكل ثقافه ترتبط بألوان خاصه من السلوك والفكر 
وتحوي�ل ال�روح الرشيره عند األنس�ان من مج�رى اىل آخر أي البد 
القض�اء ع�ىل ال�رش فالتقدم عب�اره عن تب�ادل املحبه ب�ني الناس 
واألصالح ال يحقق نتائج اال أذا كان قائما عىل حسن النيه وال يلقى 
م�ن الش�عب معارض�ه وتجنب العن�ف رضوره . وال ب�د من وضع 
خطه مرس�ومه لتنظيم املجتمع تقوم عىل أس�اس العداله والسالم 
ب�ني األم�م وتعمل عىل التق�دم العق�ي والخلقي لكن ينظ�ر الرجل 
الفاشيس�تي أن رضب امل�دن وحرقها عمل طي�ب يف صميمه وينبذ 
تعاليم الرسل واملصلحني ويحتقر املتحرر ويعجب بالرجل الخاضع 
ومما يفس�د العالق�ات بني األمم تعصب ال�دول للقوميه بل تعبدها 
وتقويه ال�روح القوميه تضعف الروح الدوليه والش�عور بالقوميه 
يه�دد بقيام نزاعات دوليه كذلك نقص الغ�ذاء يف بعض الدول تعمد 
عىل اس�تعمار دول أخرى وتنفق أمواال طائله من رشاء اسلحه بدل 
من رشاء الغذاء وأن أسباب الحروب ليست أقتصاديه فحسب وانما 
س�يكولوجيه لتنش�ئة الشعب عىل الروح العس�كريه وهو تقليد له 
سلطان عىل النفوس لخلق مجتمع يقوم عىل التنافس أكثر ما يقوم 
عىل التعاون وأن مش�كله السياس�ة والحرب ال يمكن أن تحل اال أذا 

احسنت النيات وطابت النفوس .

توصلت دراسة علمية إىل أن الحمض 
النووي ملرىض االكتئاب يزيد بمقدار 8 
أشهر يف العمر مقارنة مع األشخاص 

األصحاء.
ويف ح�االت االكتئاب الش�ديد، يمكن 
أن تكون امل�ادة الوراثية الناتجة عن 
هذه الحالة س�ببا يف إضافة 15 سنة 
إىل العم�ر مقارنة بمن ال يعانون من 
هذه الحالة الصحي�ة العقلية، وفقا 
لدراس�ة أجريت ع�ىل أكثر م�ن ألف 

شخص.
ويضي�ف الباحث�ون أن أولئ�ك الذين 
مرحل�ة  يف  الصدم�ات  م�ن  عان�وا 
الطفول�ة، مث�ل اإلهم�ال أو االعتداء 
الجنيس، هم األكر »سنا بيولوجيا«.

ويعتق�د الباحث�ون يف املركز الطب�ي بجامعة 
»VU« بأمس�رتدام أن الدراس�ة قد تس�اعد يف 
تحدي�د امل�رىض املصاب�ني باالكتئ�اب، األكثر 
عرض�ة لإلصاب�ة باألمراض املرتبط�ة بالعمر 

مثل الرسطان والتهاب املفاصل وألزهايمر.
وق�ام الباحث�ون بتحلي�ل دراس�ة هولندي�ة 
ع�ن االكتئ�اب والقل�ق، ش�ملت 811 مريضا 
باالكتئ�اب و319 ش�خصا ال يعان�ون من أي 

حالة صحية عقلية.
وتم تشخيص االكتئاب عن طريق االستبيانات 
واملقابالت النفس�ية، وتم أخذ عينات الدم من 
جمي�ع املش�اركني لفحص الحم�ض النووي 

الخاص بهم.
الجيني�ة  امل�ادة  يع�دل  أن  للجس�م  ويمك�ن 
للشخص عن طريق إضافة مادة تشبه امليثان 
إىل بنيته، وهذا ما يمكن أن يغري وظيفة الجني 
دون أن يغري تسلسل الحمض النووي نفسه.

وتشري النتائج إىل أن املرىض املصابني 
لديه�م  املتوس�ط،  يف  باالكتئ�اب، 
حمض نووي أكر بنحو 8 أشهر من 
عمره الحقيق�ي، مقارنة بنظرائهم 

األصحاء.
ويف الحاالت الش�ديدة م�ن االكتئاب، 
كان الحم�ض الن�ووي للمش�اركني 
أك�ر من عمرهم الفع�ي بما بني 10 

إىل 15 سنة.
وقالت املعدة الرئيسية للدراسة، لورا 
ه�ان: »ما نراه هو يف الواقع س�اعة 
جيني�ة، حي�ث تع�د أنم�اط تعدي�ل 
الحمض النووي للجس�م مؤرشا عىل 
العم�ر البيولوج�ي. ويب�دو أن هذه 
الس�اعة تعمل بش�كل أرسع يف حالة 
األش�خاص الذي�ن يعانون م�ن االكتئ�اب أو 

اإلجهاد«.
وتش�ري النتائ�ج أيض�ا إىل أن االختالف�ات يف 
شيخوخة الحمض النووي كانت أكثر وضوحا 
بني املشاركني يف الخمسينات أو الستينات من 
العم�ر، لذلك يعتق�د الباحثون أن ش�يخوخة 
الحمض النووي قد تكون بمثابة عالمة تحذير 

مبكرة لبعض األمراض املرتبطة بالعمر.

التكنولوجي�ا  أن  يح�ذر علم�اء م�ن 
الجدي�دة قد تمنح الن�اس القدرة عىل 
إعادة ن�رش الجدري، الف�ريوس الذي 
قت�ل مئات املاليني قب�ل القضاء عليه 
كس�الح  واس�تخدامه   ،1980 ع�ام 

فتاك.
وُق�ي ع�ىل الف�ريوس القات�ل من�ذ 
ح�وايل 40 عام�ا، بع�د إط�الق حملة 
تلقي�ح واس�عة النط�اق. وم�ع ذلك، 
فقد أشارت دراس�ة حديثة نجحت يف 
اس�تعادة فريوس الجدري، عن طريق 
تجميع أجزاء من الحمض النووي، إىل 

احتمال أن يصبح الفريوس سالحا حيويا.
وكش�ف علماء جامع�ة ألرت�ا، النقاب عن 
إع�ادة إنتاج فريوس الج�دري املثري للجدل، 
باس�تخدام علم األحياء الرتكيبي، يف دراسة 

صدرت خالل شهر يناير عام 2018.
وأحي�ا علم�اء األحي�اء املجهري�ة الكندي�ة 
الفريوس ع�ن طريق رشاء الحمض النووي 
املرك�ب ع�ىل اإلنرتن�ت، مقاب�ل 100 أل�ف 

دوالر.
ويف ح�ني أن التكنولوجيا لديه�ا القدرة عىل 
خل�ق األعض�اء البرشية املنق�ذة للحياة، إال 

أن النقاد يحذرون من أن هذا التطور يمكن 
أن يك�ون ذا نتائ�ج كارثي�ة. وم�ن الناحية 
النظرية، يمكن اس�تخدام الطريقة نفسها 
لتصنيع فريوس الجدري بتكلفة منخفضة 

نسبيا.
وح�ذر عال�م الكيمي�اء الحيوي�ة يف معه�د 
كيف�ني  للتكنولوجي�ا،  ماساتشوس�تس 
إسفلت، يف دراس�ة ُنرشت األسبوع املايض، 
بالق�ول: »ع�ىل الرغم م�ن التق�دم املتوقع 
تمام�ا يف تكوي�ن الحمض الن�ووي، يمكن 
لكل إنس�ان متص�ل باإلنرتن�ت الوصول إىل 
املخطط�ات الجيني�ة للفريوس�ات التي قد 

تقتل املاليني«.
واس�تطرد موضحا: »ه�ذه األخطار 
يتم تلخيصها بش�كل مالئم بمقاالت 
معينة عىل ويكيبيديا، والتي تستشهد 
ع�ىل نح�و مفي�د ب�األدب الفن�ي ذي 

الصلة بسوء االستخدام«.
أن  م�ن  إس�فلت  ح�ذر  الواق�ع،  ويف 
الوص�ول غ�ري املحدود ملالي�ني البرش 
إىل معلومات حول هذه التكنولوجيا، 
كبري جدا بالفعل، لذا ال تنبغي مناقشة 

مسألة »زرع البذور«.  
األكاديمي�ات  ب�أن  التقاري�ر  وتفي�د 
والط�ب،  والهندس�ة  للعل�وم  الوطني�ة 
تستجيب بالفعل لرنامج الدفاع الكيميائي 
والبيولوج�ي، لتقييم الخط�ر املحتمل الذي 

تشكله البيولوجيا الرتكيبية.
ولحسن الحظ، توافق 178 دولة وقعت عىل 
اتفاقية األسلحة البيولوجية والسمية، عىل 
أن األس�لحة البيولوجية لي�س لها مكان يف 
الح�رب الحديثة. ويف ح�ني أن التهديد قائم 
يف مجال اس�تخدام اإلرهابيني للتكنولوجيا، 
إال أن إنشاء وتوزيع فريوس سيكون صعبا 

للغاية بدون خراء وموارد كبرية.

علامء حيذرون من إعادة نرش اجلدري واستخدامه كسالح قاتل!صدمات الطفولة ترّسع شيخوخة احلمض النووي

إذا أرت ان حتطم حضارة
التطلع اىل عرص ذهبي يسوده 

احلب األخوي

كيف حتذف فيسبوك دون خسارة
 أصدقائك وصورك؟

ربما يرغب البعض منا بحذف فيس�بوك والتخلص من�ه نهائيا، ولكننا 
نخ�ى خس�ارة جمي�ع الص�ور ومقاط�ع الفيدي�و واألصدق�اء الذين 
كسبناهم عىل مدار الس�نوات. ولكن مقالة جديدة ترشح كيفية القيام 
بذل�ك، مع تغطية ط�رق تنزيل الصور والحفاظ ع�ىل األصدقاء، وكذلك 
كيفية حذف حس�اب فيس�بوك مرة واحدة ولألبد، وذلك من خالل اتباع 
الخطوات التالية: 1- س�جل الدخول إىل حسابك عىل فيسبوك عىل جهاز 
الكمبيوت�ر، وانتقل إىل اإلعدادات 2- انقر عىل خيار معلومات فيس�بوك 
الخاص�ة بك، ومن ثم تنزيل املعلومات 3- انتقل إىل األس�فل قليال وانقر 
فوق إلغاء تحديد الكل 4- انقر عىل خيار الصور ومقاطع الفيديو، بحيث 
تظه�ر عالمة يف املربع الصغري عىل اليم�ني 5- انتقل إىل خيار األصدقاء، 
لتظه�ر عالمة يف املربع الصغري عىل اليمني 6- انقر عىل »إنش�اء ملف«، 
لتفعيل عملية تنزيل البيانات وبعد االنتهاء من ذلك، سرتى مربعا يظهر 
ف�وق العنوان الفرعي »معلوماتك«، والذي يقول: »ملفك قيد املعالجة«. 
وستس�تغرق ه�ذه العملية من فيس�بوك بضع دقائق إىل س�اعة، حتى 

يصبح ملفك قابال للتنزيل )اعتمادا عىل كمية البيانات املتوفرة لديك(.

مواد سمية يف طالء األظافر ترتبط بالعقم والرسطان
أن  جدي�دة  أبح�اث  كش�فت 
م�ن  »الخ�ايل  األظاف�ر  ط�الء 
امل�واد الكيميائي�ة« يمك�ن أن 
ترتبط  يحوي مركبات س�امة 
بالعق�م والرسطان. الغالب  يف 

وع�ىل الرغ�م من أن ع�ددا من 
أش�هر صانعي ط�الء األظافر 
ع�ن  أعلن�وا  ق�د  العال�م  يف 
تخليهم عن املكونات الس�امة 
 »toluene»و »DnBP« الثالث�ة
من�ذ   ،»formaldehyde»و

س�نوات مض�ت، إال أن ط�الء األظاف�ر ما يزال 
يحت�وي يف كث�ري م�ن األحي�ان ع�ىل مكونات 
مرتبطة بتسمم الدماغ وحتى تشوهات األجنة، 

وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد.
وكان االتح�اد األوروب�ي ق�د حظر اس�تخدام 

العدي�د من امل�واد الكيميائية يف مس�تحرضات 
التجميل يف ع�ام 2004، إال أن العلماء يقولون 
إن هذا أدى إىل استبدال تلك املواد بأخرى سامة 
أيضا.وهذه املواد الكيميائية املحظورة ما تزال 
يف كثري من األحيان تستخدم يف الواليات املتحدة، 
حيث يسمح ملس�تحرضات التجميل بالوصول 

إىل الس�وق قب�ل اختبارها من 
أج�ل الس�المة.وقام الباحثون 
أظاف�ر  ط�الء   40 بفح�ص 
»الخالية  املنتجات  مختلفا من 
م�ن امل�واد الكيميائي�ة«، وقد 
عثر عىل مادة تعرف ب� »ثالثي 
والت�ي  الفوس�فات«  فيني�ل 
يحتم�ل أن تكون س�مية، عند 
مس�تويات أعىل من 100 جزء 
يف املليون يف ثالثة من العالمات 
التجاري�ة الخالي�ة م�ن امل�واد 
الكيميائية.وربط�ت ه�ذه امل�ادة الكيميائي�ة 
بالتس�بب يف اضطرابات الهرمون�ات وبحاالت 
مث�ل العقم وأم�راض بطانة الرح�م ومتالزمة 
املبيض املتعدد الكيس�ات، وحت�ى بعض أنواع 

الرسطان مثل رسطان الثدي.

واتس آب تصلح ثغرة كادت تقيض عىل هواتف املستخدمني!
أعل�ن القائمون عىل تطبيق واتس آب أنهم قاموا 
بإص�الح ثغ�رة برمجي�ة كان بإم�كان الهاكرز 

استغاللها الخرتاق الهواتف الذكية.
وأوضح خراء التقني�ة أن هذه الثغرة الرمجية 
كان�ت تمك�ن قراصن�ة اإلنرتنت، وع�ر ملفات 
هوات�ف  ذاك�رة  إىل  الوص�ول  م�ن   ،»RTP«

املس�تخدمني، والحصول عىل معلومات مختلفة 
بم�ا فيها س�جالت األرق�ام واملكامل�ات، أو حتى 
الصور والفيديوهات، وكان بإمكانهم أن يرسقوا 
كل تل�ك البيان�ات، ويدم�روا ذاك�رة الهوات�ف.

واكتشفت هذه الثغرة الرمجية ألول مرة، أواخر 
أغس�طس الفائ�ت، وتم تف�ادي آثارها الخطرية 

عىل أجه�زة أندرويد، يف 28 س�بتمر املايض، أما 
آثارها عىل أجهزة وهواتف iOS فقد تم تداركها، 
يف 3 أكتوب�ر الجاري.يذك�ر أن ثغ�رة مش�ابهة 
ظهرت يف تطبيق تلغرام وتمت معالجتها مؤخرا، 
وكان�ت تمكن الهاك�رز من الوص�ول إىل هواتف 

املستخدمني أثناء إجرائهم للمكاملات الصوتية.

شكر وتقدير
تتسابق املواكب الحسينية يف رشف خدمة 
االمام الحس�ني )عليه السالم( وزائريه يف 

االربعينية املليونية 
فكانت تلك املواكب الحسينية خري مصداق 
للحدي�ث النب�وّي القائ�ل: )مث�ل املؤمنني 
يف تواّده�م وتراحمه�م وتعاطفه�م كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضٌو تداعى 

له سائر الجسد بالسهر والحمى(،
ومن هذا املنطلق فقد هرع الكثري للمساهمة 
يف دعم وتجهيز املواكب الحسينية والبد ان 
تراف�ق الخدم�ات املقدمة لل�زوار خدمات 
صحية ومن بني الخريين الذين كانت  لهم 
مواقف انس�انية مرشفة اصحاب ) مذخر 
ادوية الس�المة الدوائية ( الكائنة يف بغداد 
– ام الكر والغزالن قرب تقاطع الس�فارة 
وذل�ك بتوف�ري الخدم�ات الطبية لل�زوار . 
وفقهم الله يف عملهم املقدس خدمة لزوار 

االمام الحسني ) ع ( .


