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اإلمام احلسني )عليه السالم(

دَْع َما يُريُبَك إلى َما ال يُريبك، فإنَّ الكذَب 

رِيَبٌة، وَالصدُق ُطَمأنيَنة

ص2رئيس اجلمهورية يدعو إىل اعتامد »احلوار الرصيح« الستكامل الكابينة الوزارية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

نائب عن الفتح يرجح اللجوء إىل »االغلبية السياسية« الستكامل الكابينة الوزارية

بارزاين يمتدح عبد املهدي ويتحدث عن تفامهات »جيدة« مع بغداد بشأن »املتنازع عليها«

البرصة يف دائرة اهتامم بغداد
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بعد رصاع مرير، عادت محافظة البرصة 
أن  بع�د  الحكوم�ة،  اهتم�ام  دائ�رة  إىل 
شهدت أعواماً من األهمال املركزي تجاه 
هذه املحافظة الت�ي تنتج نحو أكثر من 
80 باملئ�ة من النفط املص�در إىل الخارج، 

والذي بدوره يمّول املوازنة االتحادية.
وقد ش�هدت البرصة سلسلة احتجاجات 
كبرية خالل الصيف املايض نتيجة لتدني 
الخدمات، واقتط�اع الحكومة االتحادية 

السابقة لألموال املخّصصة لها.
ومنذ تش�كيل الحكومة الحكومة، سارع 

ن�واب الب�رصة إىل دع�وة رئي�س مجلس 
الوزراء الجديد عادل عبد املهدي إىل زيارة 
املدينة، وعقد جلسة ملجلس الوزراء فيها، 
واتخ�اذ ق�رارات رسيعة تنق�ذ املحافظة 
م�ن اإلهمال الطويل والحي�ف الذي وقع 
عليها. وبعد مرور كل هذا الوقت، اجتمع 
رئيس ال�وزراء م�ع مس�ؤويل املحافظة 
أم�س األربع�اء. واعل�ن مكت�ب رئي�س 
الوزراء عادل عبد املهدي ان االخري اجتمع 
مع ن�واب محافظة الب�رصة وحكومتها 
املحلية. وقال مكت�ب عبد املهدي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
ان »رئيس الوزراء عادل عبد املهدي عقد 

اجتماع�ا م�ع ن�واب محافظ�ة البرصة 
ومحافظه�ا ورئي�س مجل�س املحافظة 

وقائد العمليات والرشطة«.
وش�هدت محافظ�ة البرصة قبل أش�هر 
تظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة 
بتحس�ن الخدم�ات ومكافحة الفس�اد 
وتوفري فرص العمل، ث�م أعقبتها موجة 
إح�راق  تخلله�ا  عنيف�ة  احتجاج�ات 
مكاتب أحزاب وحركات سياسية ومقار 
مؤسسات حكومية منها ديوان املحافظة 
ومديري�ة البلديات، وبع�د ذلك انحرست 

االحتجاجات تدريجياً.
التفاصيل ص2

الرافدين حيذر املوظفني 
واملتقاعدين من التعاون مع بعض 

مكاتب منافذ البطاقة الذكية

منظمة الصحة العاملية
 ترسل 13 طن من األدوية املنقذة 

للحياة اىل مستشفى الرشقاط

زين العراق 
تفتتح مركز خدمة معتمد 

فـي بـغـداد

عبد املهدي يوافق على عقد »جلسة استثنائية« جمللس الوزراء بالبصرة.. وتشكيل جملس العمار احملافظة
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احلكيم يؤكد لكوبيتش »انسجام الرئاسات الثالث« والسري قدما ملأسسة حتالف االصالحمهام محودي: العراقيون فرضوا إرادهتم بتشكيل احلكومة وسندعمها مجيعا والخيار لنا إال أن ننجح
الكعبي يبحث مع السفري الرصيب إمكانية دخول العراقيني إىل رصبيا بدون فيزا

أسينسيو:
 تأملـت بسـبـب التشكيـك

 يف طموحي
ص3 ص3 ص3

روسيا تنرش »صواريخ متطورة« عىل حدود أوكرانيا 
      بغداد / المستقبل العراقي

قالت روس�يا أم�س األربعاء إنه�ا تعتزم نرش 
املزيد من صواريخ اس-400 أرض جو املتطورة 
يف ش�به جزيرة القرم مع تصاعد التوترات مع 
أوكرانيا بس�بب احتجاز روس�يا لثالث س�فن 

تابعة للبحرية األوكرانية وأفراد طواقمها. 
وتن�رش روس�يا باس�تمرار العتاد العس�كري 
الجدي�د يف القرم من�ذ أن ضمتها م�ن أوكرانيا 
عام 2014. وجاء إعالن روسيا نرش الصواريخ 

يف الوق�ت ال�ذي تتب�ادل في�ه االتهام�ات م�ع 
كييف بش�أن مواجهة يوم األحد. وقال مراسل 
لروي�رز يف الق�رم إن س�فينة تابع�ة للبحرية 
الروسية، هي كاسحة األلغام )فايس-أدمريال 
زاخارين(، تتحرك من البحر األسود تجاه بحر 
آزوف. ويش�هد بحر آزوف، الذي تستخدمه كل 
من روسيا وأوكرانيا، توترات كبرية منذ واقعة 
األح�د.  وأعلن�ت أوكراني�ا األح�كام العرفية يف 
بعض أجزاء البالد بعد االس�تيالء عىل س�فنها 

قائلة إنها تخىش من غزو رويس محتمل. 

فادي�م  ع�ن  روس�ية  أنب�اء  وكاالت  ونقل�ت 
اس�تافييف املتحدث باس�م املنطقة العسكرية 
الجنوبية الروسية قوله إن كتيبة من صواريخ 
إس-400 س�تنقل إىل الق�رم قريب�ا وتصب�ح 

جاهزة لالستخدام بحلول نهاية العام. 
ويرج�ح أن يكون نرش الصواري�خ مخطط له 
من�ذ فرة طويل�ة لكن توقيت اإلع�الن عنه بدا 
أنه يه�دف إىل توجيه رس�الة ألوكرانيا والغرب 
مفادها أن روسيا جادة يف الدفاع عما تعتربها 

اراضيها ومياهها.

الـعـمـل تـطـلـق رواتـب الـعـمـال 
املضمونني االحد املقبل

هيأة املنافذ تتخذ عدة قرارات ومنها 
3استرياد السيارات املستخدمة 3

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة التخطيط، أمس األربعاء، أن 
مكافح�ة الفقر يف العراق ضم�ن أهدافنا 
للتنمي�ة املس�تدامة 2020 – 2030.وقال 
وكيل وزارة التخطي�ط ماهر حماد خالل 
ورش�ة عقدته�ا ال�وزارة بالتع�اون م�ع 
الربنامج االنمائي لالمم املتحدة يف العراق، 
بحس�ب بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »اس�راتيجية التخفيف 
م�ن الفقر س�تكون م�ن ضم�ن أهدافنا 
األساس�ية يف أجن�دة التنمي�ة املس�تدامة 

)2020-2030( والت�ي تتمث�ل بالحد من 
الفق�ر والحد م�ن الج�وع، وبالتايل يجب 
الرج�وع اىل املقوم�ات األساس�ية والت�ي 
تتمث�ل بالتخفي�ف م�ن جمي�ع األبع�اد 
كالربي�ة والصح�ة وغريه�ا«، مبين�ا أن 
»ه�ذا األم�ر يعد أساس�يا ومهم�ا جدا .« 
م�ن جانبها، قال�ت مديرة م�رشوع دعم 
العراقي�ة يف تنفي�ذ ومتابع�ة  الحكوم�ة 
أه�داف التنمي�ة املس�تدامة يف الربنام�ج 
االنمائي لالمم املتحدة س�ندس عباس، إن 
»الفكرة األساسية من هذه الورشة يتمثل 
يف كيفية إنضاج الرؤية واالس�تفادة منها 

يف العم�ل عىل أجن�دة التنمية املس�تدامة 
)2020-2030(«، مؤكدة أنها »تعد خطوة 
مهمة لم تحدث يف الكثري من دول العالم«. 
وأوضحت عب�اس، أن »العمل بهذا الزخم 
واملنهجي�ة واآلليات املتبعة من قبل وزارة 
التخطي�ط وال�وزارات القطاعية األخرى 
تعد فرصة مهمة بغي�ة أن يكون التقرير 
الطوع�ي األول للع�راق وممي�زا ورائعا«، 
مؤك�دة »أهمية اس�تمرارية العمل بهذه 
الوت�رية يف املرحل�ة املقبلة بغي�ة انجازه 

بالطريقة الصحيحة«. 
التفاصيل ص2

التخطيط تضع »مكافحة الفقر« ضمن أهداف التنمية 
املستدامة ألعوام 2020- 2030
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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سعر الدوالر يشهد انخفاضا جديدا أمام الدينار العراقي
     بغداد / المستقبل العراقي 

س�جلت أس�واق العملة األجنبية يف بغداد، أم�س األربعاء، 
تراجعاً جديداً بسعر رصف الدوالر االمريكي مقابل الدينار 
العراقي. وبلغ سعر السوق يف بورصة الكفاح ببغداد 1195 
دين�اراً لل�دوالر الواح�د، أي 119 ألفاً و500 دين�اراً للمائة 
دوالر بع�د ان كان الثالث�اء 1196.5 دين�اراً للدوالر الواحد، 
ويبقى هذا الس�عر عند أدنى حد تسجله العملة يف بورصة 
بغداد خالل هذا العام 2018. أما أس�عار بيع ورشاء الدوالر 

يف رشكات الصريفة فكانت:
س�عر البيع للدوالر الواحد 1200 دنانري، أي 120 ألف دينار 
للمائة دوالر. وس�عر الرشاء للدوالر 1190 دنانري، أي 119 

ألف دينار للمائة دوالر.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بع�د رصاع مرير، ع�ادت محافظ�ة البرصة 
إىل دائ�رة اهتم�ام الحكومة، بعد أن ش�هدت 
أعوام�اً م�ن األهم�ال املرك�زي تج�اه هذه 
املحافظة التي تنت�ج نحو أكثر من 80 باملئة 
من النفط املصدر إىل الخ�ارج، والذي بدوره 

يمّول املوازنة االتحادية.
وق�د ش�هدت الب�رصة سلس�لة احتجاجات 
كب�رية خ�الل الصيف امل�ايض نتيج�ة لتدني 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  الخدم�ات، واقتط�اع 

السابقة لألموال املخّصصة لها.
ومن�ذ تش�كيل الحكوم�ة الحكومة، س�ارع 
نواب البرصة إىل دعوة رئيس مجلس الوزراء 
الجدي�د عادل عب�د املهدي إىل زي�ارة املدينة، 
وعقد جلس�ة ملجل�س الوزراء فيه�ا، واتخاذ 
ق�رارات رسيعة تنقذ املحافظ�ة من اإلهمال 

الطويل والحيف الذي وقع عليها.
وبعد م�رور كل ه�ذا الوق�ت، اجتمع رئيس 
الوزراء مع مسؤويل املحافظة أمس األربعاء.

واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
ان االخ�ري اجتمع مع نواب محافظة البرصة 

وحكومتها املحلية.
وق�ال مكت�ب عب�د امله�دي يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي عق�د اجتماعا 
م�ع ن�واب محافظ�ة الب�رصة ومحافظه�ا 
ورئي�س مجل�س املحافظة وقائ�د العمليات 

والرشطة«.
أش�هر  قب�ل  الب�رصة  محافظ�ة  وش�هدت 
تظاه�رات واعتصام�ات س�لمية للمطالب�ة 

بتحسني الخدمات ومكافحة الفساد وتوفري 
فرص العم�ل، ثم أعقبتها موجة احتجاجات 
عنيفة تخللها إحراق مكاتب أحزاب وحركات 
سياس�ية ومقار مؤسس�ات حكومية منها 
ديوان املحافظة ومديرية البلديات، وبعد ذلك 

انحرست االحتجاجات تدريجياً.
ووجه رئيس الوزراء عادل عبد املهدي حكومة 
الب�رصة املحلي�ة وقادته�ا االمني�ني بالعمل 
املشرتك لوضع الحلول لالشكاالت التي تحول 

دون تقديم الخدمات الهايل املحافظة.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي لرئاس�ة ال�وزراء، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي، نس�خة منه، 
إن »رئيس مجلس ال�وزراء عادل عبد املهدي 
عق�د، الي�وم، اجتماع�ا مع ن�واب محافظة 
البرصة ومحافظها ورئيس مجلس املحافظة 

وقائد العمليات والرشطة«.
وأوض�ح ان االجتماع »ناقش اوضاع البرصة 
يف مج�االت االم�ن واالعم�ار وتوف�ري مي�اه 
ال�رشب واالس�تثمار والخدم�ات والزراع�ة 
والصناعة والسكن والصحة والطرق وتوفري 

فرص العمل وكل ما يتعلق باملحافظة«.
واملحاف�ظ  »الن�واب  أن  اىل  البي�ان  وأش�ار 
ورئي�س مجل�س املحافظة وقائ�د العمليات 
والرشطة قدموا عرض�ا مفصال عن البرصة 
واملش�اكل والعقب�ات التي تق�ف حائال امام 
تقدي�م الخدمات الهايل البرصة«، موضحا أن 
عبد امله�دي »رحب بالن�واب والحضور وأكد 
ان محافظ�ة البرصة الفيح�اء كبرية باهلها 
وامكانياته�ا وتأريخه�ا ومس�تقبلها وه�ي 
عاصمة الع�راق االقتصادية ونعمل جاهدين 

لرفع الحيف واملظلومية عن اهلها«.

واضاف عبد املهدي، وفق البيان، ان »البرصة 
لها خصوصية كبرية ولدينا القدرة كحكومة 
مركزي�ة ومحلية وس�لطة ترشيعية عىل ان 
يك�ون عملن�ا متكامال لتقدي�م كل ما يخدم 
العقب�ات  العدي�د م�ن  املحافظ�ة وتج�اوز 

واالبتعاد عن االتهامات املتبادلة«.
واش�ار عبد امله�دي اىل »اهمي�ة توفري البيئة 
االس�تثمارية الصحي�ة م�ن خ�الل اجراءات 
ل�ه  س�يكون  وال�ذي  وترشيعي�ة  تنفيذي�ة 
دور كب�ري يف االعم�ار وتوف�ري ف�رص العمل 

والخدمات«.
وفيما يخ�ص التظاهرات اكد رئيس الوزراء، 
ع�ىل »احقية املواطن�ني بالتظاهر الس�لمي 
وافس�اح املجال للتعبري باعتباره ممارس�ة 
ديمقراطي�ة صحيح�ة وان تبق�ى يف الحدود 

السلمية«.
واش�ار البي�ان اىل أن رئي�س ال�وزراء »وبعد 
رشح  يف  نائ�ب  كل  عرض�ه  مل�ا  اس�تماعه 
ومقرتح�ات مفصلة، وجه بالعمل املش�رتك 
لوضع الحلول لالش�كاالت الت�ي تحول دون 

تقديم الخدمات الهايل البرصة وان يتم وضع 
الحل�ول الالزمة ملا عرضه النواب«، مؤكدا ان 
»الحكوم�ة بدأت باجراءات فعلية لتقديم كل 

الدعم للمحافظة واهلها«.
ب�دوره، أعل�ن النائب ع�ن محافظة البرصة 
ع�دي عواد عن موافقة رئي�س الوزراء عادل 
عب�د امله�دي عىل عقد جلس�ة اس�تثنائية يف 
محافظة البرصة ،فضال عن تش�كيل مجلس 

اعمار املحافظة.
وقال عواد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 

نس�خة من�ه، إن�ه »بع�د مطالب�ات عدي�دة 
وافق رئي�س الوزراء اعادل عب�د املهدي عىل 
عقد جلس�ة اس�تثنائية يف محافظة البرصة 
ملناقشة الكثري من االمور التي تخص املدينة، 
اضافة اىل املوافقة ع�ىل موضوع اخر يتعلق 
بالعش�وائيات حي�ث ان�ه يجب توف�ري بديل 
قب�ل رفع التج�اوز ملا تعانيه بع�ض العوائل 

املتعففة من ظروف معاشية صعبة«.
وزارة  يف  املنتس�بني  رشيح�ة  وبخص�وص 
الكهرب�اء من االجراء اليومي�ني والعقود أكد 
أن »عب�د امله�دي واف�ق عىل تثبي�ت رشيحة 
املنتس�بني م�ن العقود واألج�راء اليوميني يف 

وزارة الكهرباء«.
وكشف عواد عن ابرز مقررات اجتماع رئيس 
الوزراء عادل عبد امله�دي بالحكومة املحلية 
وممثليها يف الربملان مش�ريا اىل ان عبد املهدي 
اك�د عىل النظ�ر بع�ني االعتبار باس�تحقاق 
ورضورة  الوزاري�ة  الحقائ�ب  يف  الب�رصة 

تمثيلها يف مجلس الوزراء.
وقال ع�واد »عب�د امله�دي وعدنا بعق�د اول 
جلس�ة ملجلس الوزراء يف البرصة بعد اكمال 

الكابينة الوزارية«.
وتابع »كم�ا طرحنا ادراج ظاهرة االطالقات 
النارية العش�وائية التي تحدث يف يف االعراس 
ومجالس العزاء ضمن خانة االرهاب للحفاظ 
ع�ىل امن املحافظة كما ح�دث يف ملف الدكة 

العشائرية«.
واش�ار ع�واد اىل ان »االجتم�اع تضمن ايضا 
املطالبة بتثبيت االج�راء واملتعاقدين وادراج 
مل�ف تعيينه�م يف املوازنة، مبين�ا ان املجلس 

سيميض بدلك القرار يف قبة الربملان«.

عبد املهدي يوافق على عقد »جلسة استثنائية« جمللس الوزراء بالبصرة.. وتشكيل جملس العمار احملافظة

البرصة يف دائرة اهتامم بغداد

       بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة التخطيط، أمس األربعاء، أن 
مكافحة الفق�ر يف العراق ضمن أهدافنا 
للتنمية املس�تدامة 2020 – 2030.وقال 
حم�اد  ماه�ر  التخطي�ط  وزارة  وكي�ل 

خالل ورش�ة عقدتها ال�وزارة بالتعاون 
مع الربنام�ج االنمائي لالم�م املتحدة يف 
العراق، بحس�ب بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »اس�رتاتيجية 
التخفي�ف من الفقر س�تكون من ضمن 
أهدافن�ا األساس�ية يف أجن�دة التنمي�ة 

املس�تدامة )2020-2030( والتي تتمثل 
بالح�د م�ن الفق�ر والح�د م�ن الجوع، 
املقوم�ات  اىل  الرج�وع  وبالت�ايل يج�ب 
بالتخفي�ف  تتمث�ل  والت�ي  األساس�ية 
م�ن جمي�ع األبع�اد كالرتبي�ة والصحة 
وغريها«، مبينا أن »هذا األمر يعد أساسيا 

ومهما جدا .« م�ن جانبها، قالت مديرة 
مرشوع دعم الحكومة العراقية يف تنفيذ 
ومتابع�ة أه�داف التنمية املس�تدامة يف 
الربنامج االنمائي لالمم املتحدة س�ندس 
عباس، إن »الفكرة األساس�ية من هذه 
الورش�ة يتمثل يف كيفي�ة إنضاج الرؤية 

واالس�تفادة منه�ا يف العمل ع�ىل أجندة 
 ،»)2030-2020( املس�تدامة  التنمي�ة 
مؤكدة أنها »تعد خطوة مهمة لم تحدث 
يف الكث�ري م�ن دول العال�م«. وأوضحت 
عباس، أن »العمل بهذا الزخم واملنهجية 
واآلليات املتبعة من قبل وزارة التخطيط 

وال�وزارات القطاعية األخرى تعد فرصة 
مهمة بغي�ة أن يكون التقري�ر الطوعي 
األول للع�راق وممي�زا ورائع�ا«، مؤكدة 
»أهمية اس�تمرارية العمل بهذه الوترية 
يف املرحلة املقبلة بغية انجازه بالطريقة 
الصحيحة«. ويناقش املش�اركون خالل 

الورشة والتي ستمتد ليومني اسرتاتيجية 
التخفي�ف من الفقر يف الع�راق والتوافق 
بينها وب�ني أه�داف التنمية املس�تدامة 
وكذلك خطة التنمية الوطنية والسياسة 
املتعلقة باالعم�ار والتنمية يف مرحلة ما 

بعد الرصاع .

التخطيط تضع »مكافحة الفقر« ضمن أهداف التنمية املستدامة ألعوام 2020- 2030

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س الجمهورية بره�م صالح، امس 
األربع�اء، إىل اعتم�اد الح�وار »الرصيح« بني 
جميع األطراف السياسية الستكمال الكابينة 
الوزارية، فيما أكد وفد من كتلة املحور النيابية 

حرص�ه عىل العمل من أجل إكمال التش�كيلة 
الحكومية.وقالت رئاس�ة الجمهورية يف بيان 
تلقت املستقبل العراقينسخة منه، إن »رئيس 
الجمهورية بره�م صالح اس�تقبل وفد كتلة 
املحور النيابية برئاس�ة )النائ�ب( أحمد عبد 
الله الجبوري، حيث جرى بحث آخر التطورات 

السياسية عىل الساحة«.
وأض�اف البيان، أن صالح أك�د »عىل رضورة 
تش�كيل  إكم�ال  بمس�ألة  الج�اد  االهتم�ام 
الكابين�ة الوزراي�ة ع�ن طريق اعتم�اد مبدأ 
الحوار الرصي�ح والبناء ب�ني جميع االطراف 
السياس�ية للتغل�ب ع�ىل العراقي�ل والرشوع 

بتوفري الخدمات الالزمة للمواطنني«.
وتاب�ع، أن »أعض�اء الوف�د الزائ�ر حرصه�م 
م�ن أجل العمل ع�ىل اكمال تش�كيل الكابينة 
الوزارية واعتماد لغ�ة الحوار البناء مع باقي 
أط�راف العملي�ة السياس�ية خدم�ة للع�راق 

وشعبه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال الش�يخ د. همام حم�ودي- رئيس املجلس 
األعىل االسالمي- »أن العراقيني فرضوا إرادتهم 
الوطني�ة يف إختي�ار رئي�س ال�وزراء وتش�كيل 
الحكوم�ة، ورفض�وا االنصي�اع ألي ضغوطات 
وتهدي�دات خارجي�ة«، مؤك�داً أن جميع القوى 
ومذاهبه�ا  توجهاته�ا  بمختل�ف  السياس�ية 
وقومياتها س�تدعم حكومة الس�يد ع�ادل عبد 

املهدي«. ج�اء ذلك خالل زيارت�ه ووفد املجلس 
الس�يدة  املراف�ق ل�ه ملرق�د  األع�ىل االس�المي 
املعصومة عليها الس�الم يف قم املقدس�ة ولقائه 
ع�دداً من العلماء والفضالء يف مقدمتهم املرجع 
الدين�ي آية الله نارص مكارم ش�ريازي والس�يد 
جواد الشهرستاني وكيل آية الله العظمي السيد 
السيستاني، والسيد رياض الحكيم نجل املرجع 
 الكبري السيد محمد سعيد الحكيم وممثله يف ايران.

وش�دد الش�يخ حمودي ع�ىل أنه ال خي�ار أمام 

الع�راق  أن  مبين�اً  تنج�ح،  أن  إالّ  الحكوم�ة 
كب�رية  واقتصادي�ة  أمني�ة  تحدي�ات  واج�ه 
وخط�رية، وق�د خ�رج م�ن حرب�ه م�ع داعش 
منت�رصاً لك�ن ه�ذا االنتص�ار ل�ن يكتم�ل إالّ 
بانتص�ار مماثل يف تجاوز الس�لبيات واألخطاء 
السياس�ية املاضية، وإعادة النظر بالسياسات 
االقتصادي�ة لتعزيز الريع غ�ري النفطي، منوهاً 
وم�ا  االعم�ار  وإع�ادة  النازح�ني  ملف�ات  إىل 
 يتطلب�ه كل ذلك من اس�تنفار للجهود الوطنية.

وأك�د أن الحكوم�ة العراقي�ة ملتزم�ة بثواب�ت 
وطني�ة يف سياس�تها الخارجي�ة تج�اه جميع 
ال�دول قائم�ة عىل االح�رتام املتب�ادل واملصالح 
املش�رتكة، ولن يك�ون العراق ضم�ن أي محور 
ظالم ضد أي دولة يف املنطقة خاصة دول الجوار، 
مجدداً رفض العقوب�ات االقتصادية عىل ايران.

 

وضم الوفد املرافق لسماحته الشيخ محمد تقي 
امل�وىل، والحاج ع�ي الغبان، وممث�ل املجلس يف 

طهران الحاج ابو عارف.

رئيس اجلمهورية يدعو إىل اعتامد »احلوار الرصيح« الستكامل الكابينة الوزارية

مهام محودي: العراقيون فرضوا إرادهتم بتشكيل احلكومة وسندعمها مجيعًا والخيار لنا إال أن ننجح

        بغداد / المستقبل العراقي

الديمقراطي  اعل�ن زعي�م الح�زب 
الكردستاني مسعود بارزاني، أمس 
االربع�اء، عن توصل�ه اىل تفاهمات 
جيدة مع بغداد لحل مشاكل املناطق 
رئي�س  ان  اعت�رب  فيم�ا  املتن�ازع، 
الحكوم�ة الحايل ع�ادل عبداملهدي 
»ال يريد االذى« لش�عب كردس�تان.

وق�ال البارزان�ي يف مؤتمر صحفي 
عق�ده يف اربي�ل، »دعون�ا دائما اىل 
ح�ل الخالف�ات والقضاي�ا العالقة 
بني اربيل وبغ�داد عرب الحوار، لذلك 

ذهبنا اىل بغداد إلظهار حس�ن نيتنا 
وجلس�نا مع الجميع ول�م تكن أي 
من خطواتنا عىل حس�اب مبادئنا، 
»اجرينا  واس�رتاتيجياتنا«.واضاف 
ح�وارات جدي�ة يف بغ�داد« بش�أن 
الكردس�تانية  »املناطق  ما س�ماه 
اقليم كردستان«،  املس�تقطعة من 
مشريا اىل »اننا توصلنا اىل تفاهمات 
جيدة لحل مشاكل تلك املناطق عرب 
الحوارات واملادة 140 من الدس�تور 
العراقي«.وتابع بارزاني »ال اتصور 
اب�دا ان يق�دم عب�د امله�دي عىل ما 
فعل�ه س�ابقه م�ن قط�ع املوازنة 

واغ�الق املط�ارات«، الفت�ا اىل ان�ه 
»لو ح�دث ذل�ك فانه يعن�ي نهاية 
كل يشء«.يذك�ر ان زيارة مس�عود 
البارزان�ي اىل بغ�داد يف 21 ترشي�ن 
الثاني الحايل هي االوىل بعد تش�كيل 
حكوم�ة عادل عبد امله�دي وإجراء 
اس�تفتاء انفصال اقليم كردستان، 
حي�ث التقى بع�دد من املس�ؤولني 
بينه�م رئي�ي ال�وزراء ع�ادل عبد 
امله�دي والربملان محم�د الحلبويس 
اضافة اىل رؤس�اء الكتل السياسية 
بينهم نوري املالكي وعمار الحكيم 

وهادي العامري.

بارزاين يمتدح عبد املهدي ويتحدث عن تفامهات »جيدة« 
مع بغداد بشأن »املتنازع عليها«

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث نائ�ب رئي�س مجل�س النواب 
حسن الكعبي مع السفري الرصبي يف 
العراق اوروش بالوف، أمس األربعاء، 
إمكاني�ة الس�ماح للعراقيني بدخول 
رصبي�ا ب�دون في�زا. وق�ال مكت�ب 
الكعب�ي يف بي�ان تلقت »املتس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »النائب 
األول لرئي�س مجلس النواب حس�ن 
الكعب�ي التقى بالس�فري الرصبي يف 
بغ�داد اوروش بال�وف ونائب رئيس 
البعث�ة ايميال مارينك�وف«. وأضاف 

البي�ان، أن »الكعب�ي وبال�وف بحثا 
م�ن  للعراقي�ني  الس�ماح  إمكاني�ة 
تج�ار ورجال أعم�ال وطلبة بدخول 
دولة رصبي�ا ب�دون في�زا باعتباره 
أح�د أهم مقومات تطوي�ر العالقات 
ب�ني البلدي�ن«. وتاب�ع البي�ان، أن�ه 
»ج�رى االتف�اق ع�ىل تفعي�ل عم�ل 
لجنة الصداق�ة العراقية - الرصبية، 
واملصادق�ة ع�ىل اتفاقي�ة التع�اون 
يف املج�ال الدبلوم�ايس تمهي�دا لعقد 
اتفاقية أوسع تتعلق بتسهيل دخول 
العراقي�ني م�ن تجار ورج�ال اعمال 

ومستثمرين وطلبة اىل رصبيا.

الكعبي يبحث مع السفري الرصيب إمكانية دخول 
العراقيني إىل رصبيا بدون فيزا

        بغداد / المستقبل العراقي

 استقبل س�مو أمري دولة الكويت الشقيقة 
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح رئيس 
مجل�س القض�اء االع�ىل الق�ايض الس�يد 
 فائ�������ق زي�دان والوف�د املراف�ق ل�ه.

واوض�ح بيان ص�ادر عن املرك�ز اإلعالمي 
ملجل�س القضاء األع�ىل ان  »أمري دول����ة 

صب�����اح  الش�يخ  س�مو  الكوي�ت 
األحم�د الجاب�ر الصب�اح اس�تقبل رئي�س 
مجل�س القض�اء االع�ىل والوف�د املراف�ق 
ل�ه واب�����دى س�موه الرتحي�ب بالوف�د 
للتع�اون الكوي�ت  دول�ة   واس�تعداد 

م�ع العراق يف جميع األم�ور املتعلقة بعمل 
البلدي�ن  ب�ني  الخ�ربات  وتب�ادل  القض�اء 

الشقيقني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رجح النائب عن تحالف الفتح حس�ن حسني، 
أم�س األربعاء، أن يت�م التصويت عىل الكابينة 
الوزاري�ة املتبقي�ة باالغلبية.وق�ال حس�ني يف 
ترصي�ح صحف�ي ان »م�ن املحتم�ل ان تمرر 
الكابينة الوزارية املتبقية عن طريق التصويت 
باالغلبية عىل مرشحي الوزارات املتبقية داخل 
الربمل�ان، يف ح�ال ل�م يتم حس�مها االس�بوع 

املقبل«. واردف، ان »الوزارات الس�ت حس�مت 
وم�ا تبقى س�وى الداخلية والدف�اع، لذلك من 
املتوقع ان يتم حس�مهما باالغلبية«. ويحتدم 
الرصاع بني القوى السياسية العراقية، عىل ما 
تبقى من وزارات يف حكومة عادل عبد املهدي، 
يف ظل تلويح بعض الكتل السياسية باللجوء إىل 
اعتماد خيار »األغلبية« للتصويت عىل مرشحي 
ال�وزارات، يف وج�ه م�ن يرف�ض املحاصصة، 

ويطالب برتشيح أسماء مستقلة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئيس تحالف االص�الح واألعمار عمار 
الحكي�م، أم�س االربع�اء، اهمية انس�جام 
الرئاس�ات الثالث من اج�ل النهوض بالبالد 
وتحقي�ق االصالح املنش�ود، مج�ددا دعمه 
للحكومة يف تنفيذ املنه�اج الحكومي.وقال 
مكت�ب الحكي�م يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه ان »رئي�س تحالف 
االصالح واألعمار عمار الحكيم اس�تقبل يف 
مكتبه اليوم، ممثل االمني العام لألمم املتحدة 

يف العراق يان كوبيتش«، مبينا ان »الجانبني 
بحثا االوضاع السياسية يف العراق واملنطقة 
الوزارية«.وجدد  الكابينة  وملف اس�تكمال 
الحكيم خالل البيان تاكيده »عىل اس�تمرار 
االنس�جام ب�ني الرئاس�ات الث�الث ودع�م 
الحكومة من اجل تنفيذ الربنامج الحكومي 
ومتطلب�ات  الخدم�ات  بواق�ع  والنه�وض 
الش�عب العراق�ي«، مش�ريا اىل ان »تحالف 
االص�الح واالعمار يس�ري قدم�ا يف خطوات 
مأسسته كونها تمثل مدخال مهما يف تعزيز 

االستقرار السيايس يف العراق«.

أمري دولة الكويت يستقبل رئيس جملس القضاء األعىل 
والوفد املرافق له

نائب عن الفتح يرجح اللجوء إىل »االغلبية السياسية« الستكامل 
الكابينة الوزارية

احلكيم يؤكد لكوبيتش »انسجام الرئاسات الثالث« والسري قدمًا 
ملأسسة حتالف االصالح
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   الغانم / المستقبل العراقي

اس�تقبل محافظ واس�ط محم�د جمي�ل املياح�ي مجموعة من 
املواطنني يف اس�تعالمات ديوان املحافظة لالستماع اىل مشاكلهم 

وقضاياهم وطلباتهم«.
وكان املياح�ي ق�د اوع�د املواطنني خ�الل احتفالية تس�لم إدارة 
املحافظ�ة ب�أن يك�ون قريب�ا منه�م واالس�تماع اىل طلباته�م 

وقضاياتهم املختلفة سواء كانت عامة أو خاصة ».
ووج�ه املياح�ي » ببع�ض االج�راءات والحل�ول املناس�بة وفقا 

ملتطلبات القانون .

   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت م�الكات الرقاب�ة الصحي�ة يف قط�اع الكاظمي�ة للرعاية 
الصحية األولية التابع لدائ�رة صحة بغداد / الكرخ حملة رقابية 
صحي�ة مش�ركة بالتع�اون مع الجهات الس�اندة م�ن الرشطة 
االتحادي�ة فوج الطؤارئ الثامن و اس�تخبارات الكاظمية و التي 
اس�فرت عن العثور عى مخزن يحتوي ع�ى اكثر من )521000 

الف لر من العصائر و املرشوبات الغازية منتهية الصالحية«. 
و بني مدير قطاع الكاظمية للرعاية الصحية عالء موىس خلف يف 
بي�ان لدائرة صحة بغداد /الكرخ ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
»ف�رق الرقابة الصحية و بالتعاون م�ع االجهزة االمنية املختصة 
قامت باتالف اكثر من )521000( الف من العصائر و املرشوبات 
الغازية حيث بلغ تم اتالف اكثر من )8000( الف عبوة مرشوبات 
غازي�ة و )4500 ال�ف قنية مي�اه و )1920( عب�وة مختلفة من 

عصري االسكنجبيل ».
و اض�اف انه »تم االتالف بعد ان تم التأكد من ان هذه املرشوبات 
و العصائر غري صالحة لالس�تهالك البرشي و تم االتالف بموجب 

تحرير محرض اتالف رسمي و بحضور صاحب العالقة .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن محافظ ذي قار يحيى النارصي، 
قرب توزيع 1900 قطعة ارض سكنية 
ضم�ن الوجبة االوىل لرشيحة املعلمني 

اضافة للرشائح املشمولة االخرى.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الن�ارصي  وق�ال 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »الحكومة 
املحلي�ة س�توزع 1900 قطع�ة ارض 
س�كنية ضمن الوجبة االوىل لرشيحة 
ت�م  الت�ي  املقاطع�ة  يف  املعلم�ني 
تخصيصها لنقابة املعلمني س�ابقا يف 
منطقة املصطفاوية خلف جامعة ذي 

قار غرب النارصية«.
واش�ار اىل ان »الوجب�ة الجدي�دة من 
توزي�ع قطع االرايض ستش�مل ايضا 
الش�هداء  ذوي  م�ن  اخ�رى  رشائ�ح 
م�ن  ع�دد  يف  واملعاق�ني  والجرح�ى 
االقضية والنواحي باالضافة اىل مركز 

املحافظة«.
اجتم�اع  خ�الل  الن�ارصي  واض�اف 
اللجنة العليا لتوزيع قطع االرايض ان 
»ادارة املحافظ�ة عازم�ة عى انصاف 
جميع املوظفني والرشائح االجتماعية 
الت�ي لم تحص�ل عى اس�تحقاقها يف 

تخصيص قطع االرايض السكنية«.
واوض�ح ان »ذي ق�ار وزعت اكثر من 
35 الف قطعة ارض س�كنية يف عموم 

املحافظة ولكافة الرشائح«.
يحي�ى  ق�ار  ذي  محاف�ظ  ان  يذك�ر 
تخصي�ص  ع�ن  اعل�ن  الن�ارصي 
اكث�ر  تض�م  متكامل�ة  مقاطع�ات 
م�ن 15 ال�ف قطع�ة ارض للنقابات 
واالتحادات املشمولة بضوابط توزيع 
قطع االرايض الس�كنية القامة احياء 

ملنتسبيها.

حمافظ ذي قار يعلن قرب 
توزيع 1900 قطعة ارض 

للمعلمني يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية امل�رور العامة، وصول وجبة من اللوحات املرورية 
ملوقعي تسجيل املرشوع الوطني بغداد 1 وبغداد 2.

وق�ال مدير إع�الم امل�رور النقيب ف�ادي الخزعيل يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »مدير املرور الع�ام أعلن وصول وجبة 
من اللوحات املرورية اىل موقعي تسجيل املرشوع الوطني بغداد 1 

وبغداد 2 وسيتم استالم اللوحات يوم غد«.
وأضاف أن »املدير العام امر باملبارشة من يوم غد بطباعة اللوحات 
فورا وس�نعلن عن موعد املراجعة قريبا جدا مع االعتذار للس�ادة 

املواطنني عن التأخري والذي هو خارج إرادة املديرية.

املرور العامة تعلن وصول وجبة من اللوحات املرورية 
ملوقعي تسجيل املرشوع الوطني بغداد »1« وبغداد »2«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد ، عن اعادة افتتاح شارع مركز 
رشطة الحرية امام حركة الس�ري واملرور بعد مدة 

اغالق دامت )13( عاماً .
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واالعالم يف بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي« ،ان » دائرة بلدية الش�علة 
افتتحت صباح اليوم ش�ارع مركز رشطة الحرية 
املغلق منذ عام 2006 ألس�باب أمنية » ..  مش�رية 

اىل انه » سيسهم يف فك االختناقات املرورية بشكل 
كبري يف املنطقة » .

واضاف�ت ان » م�الكات الدائ�رة رفع�ت الحواجز 
الكونكريتية وبارشت تنفيذ حملة لتنظيف الشارع 

وغسله واعادة تأهيله » .
أمان�ة مس�تمرة يف تنفي�ذ خطته�ا  وبين�ت ان« 
بالتع�اون مع قيادة عمليات بغ�داد إلعادة افتتاح 
جميع الش�وارع املغلقة ورفع الكتل الكونكريتية 

يف عموم مناطق العاصمة بغداد .

أمانة بغداد تعلن افتتاح شارع مركز رشطة 
    بغداد / المستقبل العراقياحلرية بعد إغالق دام »13« عامًا

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أعلن�ت   
االجتماعية، ع�ن اطالق رواتب العمال 
املضمون�ني لش�هري ترشي�ن الثان�ي 
وكان�ون االول يف بغ�داد واملحافظ�ات 

يوم االحد املقبل«.
وق�ال الوزي�ر باس�م عب�د الزم�ان يف 
بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»الدائرة حددت الثاني من كانون االول 
املقب�ل موعدا ل�رف روات�ب العمال 
املضمونني وخلفهم املستحقني لفئتي 

)ال�رف الي�دوي، وحام�يل البطاقة 
الذكي�ة( يف بغ�داد واملحافظ�ات وذلك 
لش�هري ترشين الثان�ي وكانون االول 

عام 2018«.
»املتقاع�د  ان  الزم�ان  واض�اف عب�د 
املضمون الذي لديه خدمة )30( س�نة 
فاكث�ر يس�تلم راتب�ا تقاعدي�ا قدره 
ال�ف دين�ار لش�هرين، فيم�ا   )600(
يس�تلم املتقاعد الذي لدي�ه خدمة اقل 
م�ن )30( س�نة مبلغا ق�دره )540( 
أل�ف دين�ار«. وتاب�ع ان »عائلة املتوىف 
الت�ي لديها اكثر من ثالثة مس�تحقني 

تستلم راتبا تقاعديا قدره )500( ألف 
دينار، فيما تس�تلم العائلة التي لديها 
مس�تحقان راتبا مق�داره )480( ألف 
دين�ار، اما عائلة املتقاع�د املتوىف التي 
لديه�ا مس�تحق واح�د فتس�تلم راتبا 

مقداره )460( ألف دينار«.
ودعا الوزير »جميع العمال املتقاعدين 
املص�ارف  مراجع�ة  اىل  املضمون�ني 
لغ�رض  س�كناهم  مناط�ق  حس�ب 
اس�تالم رواتبهم مس�تصحبني معهم 
املستمسكات الثبوتية املتمثلة بالهوية 

التقاعدية او البطاقة الذكية .

العمل تطلق رواتب العامل املضمونني االحد املقبل

     بغداد / المستقبل العراقي

حذر مرف الرافدين، موظفي دوائر الدولة املوطنة 
رواتبه�م لدى املرف واملتقاعدي�ن من التعاون مع 

بعض مكاتب منافذ البطاقة الذكية.
وأوض�ح املكت�ب اإلعالم�ي للمرف يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، »هناك بعض مكاتب 
منافذ البطاقة الذكية املنترشة يف بغداد واملحافظات 
يروج�ون أس�ماءهم ع�ن طري�ق مواق�ع التواصل 
االجتماعي بمنحهم الس�لف للموظفني واملتقاعدين 

ويس�تغلون اس�م املرف برويج معامالت السلف 
والقروض خارج صالحياتهم لقاء مبالغ معينة«.

وأش�ار اىل، إن »املرف اتخذ إج�راءات رادعة بحق 
هؤالء وصلت إىل غلق املنفذ وس�حب الرخصة منه«.

ودعا البي�ان »املوظفني واملتقاعدين إىل عدم التعاون 
م�ع هذه الجه�ات« مبين�اً ان »منح الس�لف يكون 
ح�راً عن طري�ق فروع املرف املنت�رشة يف البالد 
والتقدي�م عليه�ا الكرونيا وهي تخض�ع إلجراءات 
قانوني�ة وص�وال إىل اس�تكمال منحه�ا للموظف أو 

املتقاعد املستحق.

الرافدين حيذر املوظفني واملتقاعدين من التعاون مع بعض مكاتب منافذ البطاقة الذكية

   المستقبل العراقي/ فراس الكرباسي

أعلن�ت منظمة الصحة العاملي�ة، االربعاء، 
عن ارس�لها ش�حنة م�ن األدوي�ة املنقذة 
للحياة واملستلزمات الطبية إىل مستشفى 
الرشقاط العام يف منطقة الرشقاط شمال 
محافظة صالح الدين. واحتوت الش�حنة 
ع�ى أكثر م�ن 13 طناً م�ن األدوية بما يف 
ذل�ك أربع مجموعات للرض�وح من النوع  
A وأرب�ع مجموعات للرض�وح من النوع 
B ، ومجموع�ة واح�دة م�ن املس�تلزمات 
الجراحي�ة، و80 مجموعة من مجموعات 
الل�وازم الصحي�ة لح�االت الط�وارئ من 
الوحدات األساس�ية والتكميلي�ة. وتكفي 
الش�حنة ملعالج�ة 10 آالف ش�خص مل�دة 
ثالث�ة أش�هر. وق�د ت�م تس�ليم األدوي�ة 
ملستشفى الرشقاط العام لدعم السلطات 
الصحي�ة املحلية لتلبية الزي�ادة يف الطلب 
ع�ى خدم�ات الرعاي�ة الصحي�ة الطارئة 
وخدمات الخط األول يف أعقاب الفيضانات 
التي أثرت بش�دة عى منطقة الرشقاط يف 

املحافظة.
وق�ال الدكت�ور أده�م اس�ماعيل ممث�ل 
منظم�ة الصحة العاملية يف العراق بالنيابة 
ملتزم�ة  العاملي�ة  الصح�ة  »منظم�ة  إن 
بدع�م وزارة الصحة والس�لطات الصحية 

املحلية يف توف�ري خدمات الرعاية الصحية 
العاجل�ة للس�كان املحتاج�ني يف جمي�ع 
أنحاء العراق«. وأض�اف: »ال يزال مطلوباً 
من منظمة الصح�ة العاملية ورشكائها يف 
مجال الصحة تقديم املزيد والتدخل بشكل 
أك�ر لضم�ان توف�ري الخدم�ات الصحية 
وسهولة الوصول إليها، بما يف ذلك خدمات 
اإلحالة واإلس�عاف يف مخيم�ات النازحني 
واملناط�ق النائي�ة واألماك�ن التي يصعب 

الوصول إليها«.
الغزي�رة  األمط�ار  موج�ة  أث�رت  وق�د 
والفيضان�ات الت�ي رضبت مؤخ�راً عدًدا 
من املحافظات يف العراق بش�كل كبري عى 

مناط�ق كان�ت ما ت�زال تتعاىف وتس�ببت 
باملمتل�كات  جس�يمة  أرضار  إلح�اق  يف 
وإم�دادات  النق�ل  تعطي�ل  إىل  باإلضاف�ة 
املياه والطاقة. ويف محافظة صالح الدين، 
جرفت الس�يول أكثر من 1000 منزل مما 
أدى إىل إجالء أكثر من 5000 ش�خص من 
س�كان حي الرشقاط، الذي يعتر من بني 

أكثر املناطق ترضراً.
وع�ى الرغ�م م�ن أن الس�لطات الصحية 
يف املحافظ�ة قد أبلغ�ت عن وف�اة ثمانية 
أش�خاص وإصاب�ة 20 ش�خصاً آخري�ن 
وفقدان عدد غري محدد من املواطنني حتى 
اآلن، إال أن الوض�ع الصح�ي يف املحافظ�ة 

يبقى تحت السيطرة.  ومع بدء الفيضانات 
تم نرش عيادة طبية متنقلة تابعة ملنظمة 
الصحة العاملية وخمس س�يارات إسعاف 
تابع�ة ل�وزارة الصح�ة لتوف�ري خدم�ات 
صحي�ة أولية وعملي�ات إحالة واس�عاف 

مبارشة لضحايا الفيضانات.
ول�م يت�م اإلب�الغ ع�ن أي اتجاه�ات غري 
طبيعية لألم�راض، لك�ن منظمة الصحة 
العاملي�ة حثت الس�لطات الصحية املحلية 
والرشكاء ع�ى توخي الحذر ورصد اتجاه 
ح�االت األمراض املعدية من خالل ش�بكة 
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة لإلن�ذار املبكر 

واالستجابة.

منظمة الصحة العاملية ترسل 13 طن من األدوية املنقذة للحياة اىل مستشفى الرشقاط

    المثنى / المستقبل العراقي

أعل�ن فرع توزي�ع كهرب�اء املثنى اح�دى فروع الرشك�ة العامة 
لتوزي�ع كهرباء الجنوب، ع�ن إكمال أعمال صيان�ة وإصالح 42 

محولة كهربائية خالل الشهر الجاري.
وذك�ر الفرع يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »العمل عى 
صيان�ة املح�والت الكهربائية متواصل من قبل مس�ؤويل ورش�ة 
تصلي�ح املحوالت«.واض�اف البي�ان ان »أعم�ال الصيان�ة جاءت 
بسبب عطل بعض املحوالت وعطب بعضها اآلخر اثر سوء األحوال 
الجوية، الفتا اىل اس�تالم الورش�ة اكثر م�ن 60 محولة خالل هذا 
الش�هر«.واوضح ان »العمل تضمن تغيري االقطاب الضغط العايل 
او الواط�ئ او ثق�ب الب�دن للمحولة، وكذلك تبدي�ل امللف، وهناك 

أيضاً أعطال فردية وفحص ومعاينة الزيت.

    بغداد / المستقبل العراقي 

نف�ذت دائ�رة بلدية الصدر الثانية ش�عبة األع�الم والوعي البلدي 
و ضم�ن نش�اطاتها التوعوية املس�تمرة وحس�ب توجيه قس�م 
الوع�ي البل�دي يف أمان�ة بغ�داد وبالتع�اون مع م�رشوع تكامل 
وبمش�اركة املكتب اإلعالمي ألمانة بغ�داد حملة تحت عنوان ) # 
حياتنا-يف-قطرة ( يف محل�ة/516 منطق������ة جميلة بتاريخ 
2018/11/22 ». وتضمن�ت الحملة زي�����ارة ) مدرس�ة املنار 
االبتدائي�ة للبن�ني ( واللقاء بمدير املدرس�ة رحيم محمد حس�ني 
واالطالع عى أهم احتياجات املدرسة من الخدمات البلدية واللقاء 
بال�كادر التدرييس باإلضافة إىل توزيع الفولدرات اإلرش�ادية عى 
الط�الب وإلقاء مح�ارضة توعوية عليه�م«.  باإلضافة إىل حثهم 
ع�ى االلتزام بعدم هدر املاء الصال�ح للرشب وحثهن عى االلتزام 
بالنظافة وااللتزام بأوق�ات رمي النفايات وذلك من اجل االرتقاء 

بالواقع الخدمي يف عموم قاطع دائرتنا .

كهرباء املثنى تعلن صيانة »42« 
حمولة خالل الشهر اجلاري

بلدية الصدر الثانية تنفذ محلة
 ) # حياتنا-يف-قطرة (

حمافظ واسط يستقبل املواطنني يف استعالمات 
املحافظة ويوجه ببعض االجراءات واحللول املناسبة

صحة الكرخ: اتالف »٥21« الف لرت من العصائر 
واملرشوبات الغازية يف قطاع الكاظمية للرعاية الصحية

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة اجتماعه�ا 
يف  يض�م  وال�ذي  الهي�أة  ملجل�س  ال�دوري، 
عضويت�ه الوزارات والهيئ�ات املمثلة العاملة 
يف املنافذ الحدودية، وأتخذ عدة قرارات.وذكر 
بيان إلعالم الهيأة ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »االجتماع ترأس�ه رئي�س املجلس، كاظم 
العقاب�ي، ال�ذي أش�ار يف بداي�ة حديث�ه اىل 
موضوع الس�يارات املت�رضرة والتفريق بني 
املترضرة واملستخدمة لغرض االسترياد ورفع 
توجي�ه املجل�س بع�د ان تم التصوي�ت عليه 
لغ�رض تعميمه ع�ى املنافذ وال�ذي تضمن، 
اعتماد إجازة االسترياد باإلضافة اىل مصادقة 
لجان الكشف املوقعي يف املنافذ لغرض دخول 
ب�دون  واملس�تخدمة  املس�توردة  الس�يارات 

البيان  املجتمع�ون بحس�ب  رضر«.وناق�ش 
»فق�رات ج�دول األعمال الخ�اص باالجتماع 
ال�ذي تن�اول ع�دة مواضيع ومنها مناقش�ة 
تأمني الحماية للمنافذ الحدودية ومهام مدير 
املنف�ذ الح�دودي وطبيعة العالق�ة بينه وبني 
الدوائ�ر العامل�ة كم�ا تم مناقش�ة موضوع 
من�ع إدخ�ال الس�يارات املت�رضرة من خالل 
إس�تضافة معاون مدير عام املرور العامة«.

وناقش�وا أيضاً »جباية الرسوم الكمركية من 
قب�ل بعض مجال�س املحافظ�ات، والتوصية 
املتعلقة بالقرار 3 م�ن إجتماع اللجنة الفنية 
لتس�هيل النق�ل والتجارة ملنظمة األس�كوا«.

وتاب�ع البي�ان »كما تم تفعي�ل مكاتب وزارة 
التجارة يف املنافذ الحدودية وتبسيط اجراءات 
دخ�ول املجاميع الس�ياحية اىل مط�ار بغداد 
املناف�ذ  يف  العامل�ة  الدوائ�ر  ودع�م  ال�دويل، 

الحدودي�ة م�ن تخصيص�ات 50 %   والذي تم 
طرحه من قبل ممثل وزارة الثقافة«.وأضاف 
»كما تم مناقش�ة آلية العمل والتنس�يق بني 
هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة ومحافظ�ة األنب�ار 
اليج�اد صيغ�ه عمل مش�ركة فيم�ا يخص 
عملية االستثمار يف ساحات التبادل التجاري 
وس�احات وق�وف السيارات«.وأش�ار البيان 
اىل، ان »ممث�ل محافظ�ة الس�ليمانية، طرح 
عدم اس�تئناف الرح�الت الجوية ب�ني مطار 
الس�ليمانية ال�دويل والجمهوري�ة الركي�ة«.

وأختت�م اإلجتم�اع بحس�ب البي�ان »بإتخاذ 
عدة توصيات وأرسالها لغرض الحصول عى 
موافق�ات أصولية وفق الضواب�ط القانونية 
م�ن أصحاب القرار وإيجاد الحلول املناس�بة 
لتذليل العقب�ات يف عمل كافة الدوائر العاملة 

يف املنافذ الحدودية.

هيأة املنافذ تتخذ عدة قرارات ومنها استرياد السيارات املستخدمة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت زي�ن العراق، إحدى رشكات مجموعة 
زين الرائدة يف خدم�ات االتصاالت والبيانات 
املتنّقلة يف منطقة الرشق األوس�ط وش�مال 
إفريقي�ا، ع�ن افتت�اح مركز خدم�ة معتمد 
جدي�د اخ�ر يف بغداد ح�ي األم�ني بالتعاون 
م�ع وكيلها املعتم�د رشكة الخمائ�ل لتلبية 

احتياجات مشركيها.
وذكر الس�يد ليث العبيدي مدي�ر املبيعات يف 
زين العراق »تماشيا مع اسراتيجية رشكتنا 
الهادفة اىل توس�يع الرقعة الجغرافية ملراكز 
خدمتها، بادرنا إىل افتت�اح مراكزنا املعتمدة 
انطالق�ًا م�ن حرصن�ا عى تس�هيل حصول 
مش�ركينا عى بطاقات الش�حن والخطوط 
ليتمكنوا من البق�اء عى تواصل مع العالم« 
مضيف�اً ان »هذا من ضمن س�عينا الدؤوب 
إىل التواصل مع مش�ركينا من خالل شبكة 
واس�عة من مراكز الخدمة ونق�اط البيع يف 
مختل�ف محافظات الع�راق لتقدي�م أفضل 

الخدمات وتلبية احتياجات املشركني«.
 وتندرج هذه الخطوة يف سياق خطة هادفة 
توس�يع مراك�ز خدم�ة املش�ركني وتلبي�ة 
متطلباتهم بأفض�ل وأرسع طريقة ممكنة، 
ويمثل املركز امتداداً لسلسلة مراكز تطلقها 
زي�ن الع�راق يف مختلف أنحاء الب�الد لتكون 
قريب�ة من مش�ركيها. يق�ّدم املرك�ز باقة 
خدم�ات تش�مل بي�ع واس�تبدال الخطوط، 
للخدم�ات  إضاف�ة  الش�حن  وبطاق�ات 
االستشارية للمشركني ضمن إطار متكامل 

بأسعار تنافسية وبسهولة تامة.  
يذك�ر أن رشكة زين الع�راق هي إحدى أكثر 
الرشكات تقدم�ًا من الناحي�ة التكنولوجية 
ع�ن  باس�تمرار  تبح�ث  وه�ي  الع�راق.  يف 
كيفية اس�تقدام أحدث الحلول التكنولوجية 
وتقديمها ملش�ركيها. كما تس�عى الرشكة 
للوص�ول إىل كافة رشائ�ح املجتمع وتغطية 
كام�ل املحافظ�ات يف الع�راق، م�ن خ�الل 
مختلف مراكزه�ا ونقاط البي�ع التابعة لها 

لتضمن تأمني الخدمة األفضل واألرسع.

لتلبية احتياجات مشرتكيها وتقديم أفضل اخلدمات

زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمد يف بغداد
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)جتهيز حموالت توزيع )0,4/11  ( ك.ف اىل الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب فرع البرصة (

مناقصة )1/ كهرباء توزيع/فرع البرصة / 2018 ( .
استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )2865 يف 2018/11/27 ( .

تدعو )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من مقدمي عطاءات ذوي أهلية و  مؤهلني لتنفيذ مرشوع )تجهيز محوالت توزيع 
)0,4/11  ( ك.ف اىل الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب فرع البرصة (

الكلفة التخمينية )1,991,976,000مليار وتسعمائة وواحد وتسعون مليون وتسعمائة وستة وسبعون الف دينار عراقي ضمن برنامج املوازنة التشغيلية 
لعام 2018

- مدة التجهيز )30 يوم ( .
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة  والصنف / كهرباء ميكانيك كيمياويي  و ) بعرض فني ( .

أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 
والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.

ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )ديوان محافظة البرصة قس�م العقود الحكومية   / االعالن( وذلك 
من الساعة 8,00 صباحاً  اىل 2,00 ظهراً حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة 

E-mail : contracts@basr.gov.iq علماً ان الربيد االلكرتوني ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل إن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

1- القدرة املالية:
عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

أ - الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر س�نتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس�ب قانوني    معتمد. ويف حالة عدم امتالك الرشكة حس�ابات 
ختامية ألخر س�نتني فيتم تقديم حس�اباتها الختامية للس�نتني التي تس�بق عام 2014 وذلك اس�تناداً اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود 

الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29.
ب -  معدل اإليراد الس�نوي عىل مدى أخر خمس�ة س�نوات يجب ان ال يقل عن )597,592,000( خمس�مائة وسبعة وتس�عون مليون وخمسمائة واثنان 

وتسعون الف دينار عراقي فقط.
ت - متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )597,592,000( 

خمسمائة وسبعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون الف دينار عراقي فقط.
. عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة    أدناه:

2- الخربة والقدرة الفنية :-
ث - املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبعة السابقة   وبمبلغ اليقل عن )597,592,000( خمسمائة 

وسبعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون الف دينار عراقي فقط.
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار 

إليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
رابع�اً :- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع التنادر قس�م العقود الحكومية /محافظة 

البرصة /جمهورية العراق ودفع رسم غري مسرتد )200,000( مائتان الف دينار عراقي احتباراً من يوم االربعاء املصادف 2018/11/28.
خامس�اً- يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء املصادف 2018/12/11 الس�اعة 2:00 ظهرا     حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات 
اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا 

يف العنوان التايل :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2018/12/11.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 19,919,760( تس�عة عرشة  مليون وتس�عمائة وتس�عة عرش الف وسبعمائة وستون 
دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

سابعاً- مدة نفاذية العطاء )90( يوم.
ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

تاسعاً- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
عارشاً- للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك
إحدى عرش – عىل مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها واملتمثلة ب :- 

)رسالة العطاء وملحق العطاء  2 الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب 
امل�واد )12-14 م�ن تعليمات ملقدم�ي العطاءات .3 – تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع ع�ىل العطاء او وثائق التأهيل الالحق بموجب 

االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءة . وبخالفة سيتم استبعاد العطاء .

حمافظة البرصة / مديرية العقود احلكومية/ قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
التاريخ: 27 /2018/11العدد: 1983

املهندسني
أسعد عبد االمري العيداين 

حمافظ البرصة
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)جتهيز حموالت توزيع )0,4/11  ( ك.ف اىل الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب فرع شامل البرصة (

مناقصة )2/ كهرباء توزيع/فرع شامل البرصة / 2018 ( .
استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )2865 يف 2018/11/27 ( .

تدعو )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من مقدمي عطاءات ذوي أهلية و  مؤهلني لتنفيذ مرشوع )تجهيز محوالت توزيع 
)0,4/11  ( ك.ف اىل الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب فرع البرصة (

 الكلفة التخمينية )2,498,496,000ملياران  وأربعمائة وثمانية وتسعون مليون وأربعمائة وستة وتسعون الف دينار عراقي ضمن برنامج املوازنة التشغيلية 
لعام 2018

- مدة التجهيز )30 يوم ( .
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة  والصنف / كهرباء ميكانيك كيمياويي  و ) بعرض فني ( .

أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 
والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )ديوان محافظة البرصة قس�م العقود الحكومية   / االعالن( وذلك من 
الساعة 8,00 صباحاً  اىل 2,00 ظهراً حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة 

E-mail : contracts@basr.gov.iq علماً ان الربيد االلكرتوني ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل إن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

1- القدرة املالية:
عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

أ - الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني    معتمد. ويف حالة عدم امتالك الرشكة حسابات ختامية 
ألخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك استناداً اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة 

قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29.
ب -  معدل اإليراد السنوي عىل مدى أخر خمسة سنوات يجب ان ال يقل عن )749,548,000( سبعمائة وتسعة وأربعون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون 

الف دينار عراقي .
ت - متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : عىل مقدم العطاء توضي�ح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية اليقل عن مبلغ ق�دره )749,548,000( 

سبعمائة وتسعة وأربعون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون الف دينار عراقي فقط.
. عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:

2- الخربة والقدرة الفنية :-
ث - املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بعة الس�ابقة   وبمبلغ اليقل عن )749,548,000( سبعمائة 

وتسعة وأربعون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون الف دينار عراقي .
. لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار 

إليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
رابعاً :- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع التنادر قسم العقود الحكومية /محافظة البرصة 

/جمهورية العراق ودفع رسم غري مسرتد )200,000( مائتان الف دينار عراقي احتباراً من يوم االربعاء املصادف 2018/11/28.
خامس�اً- يج�ب تس�ليم العطاءات يف أو قبل ي�وم الثالثاء املصادف 2018/12/11 الس�اعة 2:00 ظهرا     حس�ب التوقيت املحيل ملدينة الب�رصة . العطاءات 
اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف 

العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2018/12/11.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 24.984.960( اربعة وعرشون مليون وتس�عمائة وأربعة وثمانون الف وتسعمائة وستون 
دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

سابعاً- مدة نفاذية العطاء )90( يوم.
ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

تاسعاً- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل   
 يوم العطلة .

عارشاً- للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك

إحدى عرش – عىل مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها واملتمثلة ب :- 
)رس�الة العطاء وملحق العطاء  2 الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وجداول الكميات املسعرة وبموجب 
امل�واد )12-14 م�ن تعليمات ملقدم�ي العطاءات .3 – تفويض تحري�ري ملمثل مقدم العطاء املخ�ول بالتوقيع عىل العطاء او وثائ�ق التأهيل الالحق بموجب 

االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءة . وبخالفة سيتم استبعاد العطاء .

حمافظة البرصة / مديرية العقود احلكومية/ قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
التاريخ: 27 /2018/11العدد: 1982 

املهندسني
أسعد عبد االمري العيداين 

حمافظ البرصة
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عبد الله السناوي

ت�كاد الح�رب أن تك�ون عنوان�اً رئيس�ياً يف 
إرسائي�ل، ع�ى م�ا يمك�ن أن تذه�ب إلي�ه 
الح�وادث املقبلة. الحرب ����� بذاتها ���� 
ه�دف مطل�وب ومل�ّح بغ�ض النظ�ر ع�ن 
جبهته�ا وحجمها وما قد يرتت�ب عليها من 
آثار ونتائج. بق�در ما تعرضت نظرية األمن 
اإلرسائييل النكشاف مروع يف مواجهات غزة 
األخرية، تبدي اضطراباً كبرياً يف بنية حكومة 
بنيام�ن نتنياه�و حت�ى كادت أن تس�قط 

وتدخل إرسائيل يف انتخابات مبكرة.
ح�دث اهت�زاز يف الثق�ة العامة بعد الفش�ل 
الذري�ع للعملية االس�تخبارية يف غ�زة التي 
كادت توق�ع قوته�ا يف األرس. وحدث اهتزاز 
آخر يف البنيتن السياسية والعسكرية بعدما 
نجح�ت املقاوم�ة يف إط�اق أكثر م�ن 400 
صاروخ عى محيط غاف غزة من دون تصّد 
يعتّد به. أخ�ذت مكونات االئتاف الحكومي 
تتنابذ باألمن، وكل طرف يحاول أن يثبت أنه 

األكثر تشدداً.
ح�اول نتنياهو أن يجهض س�يناريو انهيار 
مبك�رة  انتخاب�ات  اىل  واللج�وء  حكومت�ه 
»اليس�ار  احتم�ال ع�ودة  بالتخوي�ف م�ن 
اإلرسائي�يل« للحكم وتوقي�ع اتفاقية جديدة 
مع الفلس�طينين أس�وأ من »أوس�لو« كما 
ق�ال. كذل�ك ح�اول إضفاء طابع عس�كري 
وأمني غامض عى مواقفه وسياساته طلباً 

لدعم األح�زاب اليمينية املتش�ددة: »نحن يف 
طريقن�ا للح�رب... لن أقول متى س�نتحرك 
أو كي�ف؟ لكن لدينا خطة واضحة، أنا أعرف 
ماذا أفع�ل ومتى... وس�نفعل«. هكذا نجح 
يف الحف�اظ ع�ى ائتاف�ه الحكوم�ي الهش 
بعد إقن�اع نفتايل بينت رئي�س حزب »البيت 
اليه�ودي«، أح�د التعب�ريات السياس�ية عن 
جماعات املستوطنن، بالتخيل عن طلب تويل 
حقيبة وزارة الدفاع خلفاً ألفيغدور ليربمان 
الذي استقال احتجاجاً عى وقف إطاق النار 
م�ع »حماس«، متهماً نتنياه�و بأنه »فّضل 
اإلرهاب عى الس�ام!« يف انتهاك للمعاني ال 

مثيل له.
يصع�ب االدع�اء أن إع�ان نتنياه�و« ع�ن 
أزم�ة  ح�رب قريب�ة مح�ض كام يف ظ�ل 
حكومي�ة ومزاي�دات أمني�ة صاحبته�ا، أو 
أنه س�وف ينىس بعد ح�ن. العكس صحيح 
تمام�اً. حس�ب الصحاف�ة اإلرسائيلية، فإن 
هن�اك خطط�اً جاه�زة للتنفي�ذ ب�أي وقت 
ناقش�ها املجلس الوزاري املصغر. وبحس�ب 
التوازنات الحكومية الهش�ة، ف�إن نتنياهو 
مرش�ح لإلقدام عى عمل عسكري يثبت أنه 
األكثر تش�دداً يف معس�كر اليمن الصهيوني 
واألق�در ع�ى حفظ األم�ن اإلرسائي�يل. بعد 
عام بالضبط، تجرى انتخابات الكنيس�ت يف 
إرسائيل. إن�ه عام الحرب بق�در ما هو عام 
االنتخابات. ين�ص كام نتنياهو عى أنه »ال 
مكان للسياس�ة يف قضايا األمن«، وهو كام 

مراوغ، فاألمن والسياسة يف إرسائيل وجهان 
لعمل�ة واحدة. إرسائيل مجتمع اس�تيطاني 
عس�كري، كل يشء فيه يبدأ وينتهي باألمن. 
الش�عور بعدم األمان يعود إىل طبيعة الدولة 
ونشأتها وس�ط محيط عربي يعاديها. رغم 
الصورة التي يبدو عليه�ا العالم العربي اآلن 
من تف�كك وضعف وص�ل ذروت�ه يف هرولة 
متس�ارعة م�ن دول يف الخلي�ج إىل تطبي�ع 
العاقات مع إرسائيل اس�تخبارياً وعسكرياً 
واقتصادياً دون أدنى ارتباط بأي انسحابات 
م�ن األرايض املحتلة منذ عام 1967 فإن ذلك 
ال يطمنئ إرسائي�ل وال يغرّي من نظرتها، فا 
أمن با قوة ت�ردع العرب مجتمعن ���� إن 
اجتمع�وا. وبغ�ض النظر عن م�كان وحجم 
العملية العس�كرية املقبلة، فإن رس�التها ال 
تستثني أحداً ���� الذين يهرولون بالتخاذل 

كما الذين يقاومون باإلرادة.
أي�ن الرضب�ة املتوقع�ة؟ الس�يناريو األول، 
إخاء »الخان األحمر« رشقي القدس املحتلة 
بالق�وة م�ن دون اعت�داد ب�أي اعرتاض�ات 
دولية اس�تدعت ���� حت�ى اآلن ���� وقف 
اإلج�راءات العنيفة. نتنياهو نفس�ه كش�ف 

عن هذا التوجه دون أن يحدد موعداً.
اإلخاء بالقوة الغاش�مة ال يرد اعتباراً لآللة 
العس�كرية اإلرسائيلية الت�ي تعرضت لهزة 
ش�ديدة يف آخ�ر مواجه�ات غ�زة، بق�در ما 
يستدعي ردات فعل تندد وتحفز عى استنفار 
طاقة املقاومة الش�عبية يف القدس والضفة 

الغربية. كما أنه ال يمّثل حرباً واس�عة تعهد 
بها نتنياهو للحف�اظ عى ائتافه الحكومي 

الهّش يف عام االنتخابات.
الس�يناريو الثان�ي، ع�دوان جدي�د عى غزة 
يش�به حروب أع�وام 2008 و2012 و2014 
ت�دوي في�ه املدفعي�ة الثقيل�ة والصواريخ، 
تقتل وتروع وته�دم بيوتاً عى رؤوس أهلها 
م�ن دون أن تس�فر ���� كالع�ادة ���� عن 
تغي�ري يف قواعد االش�تباك، أو موازين القوى 
الس�يناريو  ه�ذا  والعس�كرية.  السياس�ية 
يصط�دم بم�روع التهدئة الطويل�ة املدى 
ب�ن إرسائي�ل و»حم�اس«، ال�ذي يحظ�ى 
بدعم األجهزة األمنية والعس�كرية يف الدولة 
الرئي�س  بخط�ة  يصط�دم  العربية.كذل�ك 
األمريكي دونال�د ترامب، الت�ي يطلق عليها 
»صفقة القرن« املرجح إعانها مطلع العام 
املقبل، إن لم يؤجل ذلك اإلعان لفرتات أخرى 
حت�ى تتهيأ له ف�رص إمراره. أحد أس�باب 
نتنياهو لعدم الذه�اب اىل انتخابات مبكرة، 
ترشحه استطاعات الرأي العام اإلرسائيلية 
لتصدرها، عدم إرباك الصفقة املنتظرة التي 
تتم�اىش م�ع امل�روع الصهيون�ي يف أكثر 

صوره تشدداً.
ع�ى األغلب، س�وف يحاول توظي�ف األزمة 
الحكومية، التي تعرض لها، يف الحصول عى 
مكاسب إضافية، كإعان أكثر من دولة عربية 
بوق�ت متزامن االع�رتاف بإرسائي�ل وتبادل 
العاقات الدبلوماسية معها باسم تشجيعها 

عى امليض يف الس�ام من دون أن يرتهن هذا 
النوع من السام ألي مرجعيات دولية تصون 
الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية. حسب 
م�ا هو م�ّرب م�ن »صفقة الق�رن«، فإن 
فكرته�ا الجوهري�ة تفريغ قضي�ة غزة من 
طابعها الوطن�ي الفلس�طيني وإحالتها إىل 
قضية إنسانية تتكفل بها بعض املروعات 
أوج�ه  وبع�ض  االقتصادي�ة  واملس�اعدات 
تخفي�ف املعاناة ع�ن أهله�ا املحارصين.يف 
حالة أي عدوان واس�ع عى غزة، الكام كله 
ينتف�ي والضغوط تتبدد. ال أح�د يف إرسائيل 
يج�زم بأن الرضب�ة املقبلة س�وف تكون يف 
غزة، رغم توافر األسباب الداعية وأهمها أن 
هيب�ة جيش الدفاع اإلرسائييل اهتزت يف آخر 
املواجهات معها.السيناريو الثالث، استبعاد 
العمل العسكري الواس�ع يف غزة مع اإلقدام 
عى عملي�ات نوعية اس�تخبارية كاالغتيال 
املنهجي لقيادات سياس�ية وعسكرية كبرية 

يف حركة »حماس«.
هذا الس�يناريو ممكن، لكن تداعياته تفيض 
����� بالرضورة ����� إىل تقويض مروع 

التهدئة الطويلة املدى. 
الس�يناريو الراب�ع، أن تنتق�ل حركة النريان 
م�ن الجبه�ة الجنوبي�ة إىل الش�مالية، م�ن 
غ�زة إىل جن�وب لبنان. الس�يناريو محفوف 
باملخاط�ر، فالقدرة العس�كرية لح�زب الله 
ومس�تويات تس�ليحه أع�ى بم�ا ال يق�اس 
بما تح�وزه »حماس« وجماع�ات املقاومة 

يق�ال يف  األخ�رى يف غ�زة. مم�ا  املس�لحة 
الصحاف�ة اإلرسائيلي�ة لتس�ويغ نق�ل دفة 
الن�ريان إىل الجن�وب اللبنان�ي من�ع »ح�زب 
الله« من تعظيم قدرته العسكرية بإمدادات 
جديدة من الس�اح النوع�ي. يصعب اإلقدام 
ع�ى الس�يناريو اللبناني بالنظ�ر إىل كلفته 
نفس�ه،  اإلرسائي�يل  األم�ن  الباهظ�ة ع�ى 
واملواجه�ات الس�ابقة تزكي ع�دم االندفاع 
فيه، لكنه غري مس�تبعد بالنظر إىل العقليات 

التي تحكم الدولة العربية.
الس�يناريو الخامس، أن تتجه حركة النريان 
إىل املواقع السورية باسم ماحقة التمركزات 
العس�كرية اإليراني�ة. ملرات عدي�دة، تدخلت 
القوات اإلرسائيلية برضبات صاروخية تبنت 
تل�ك الذريعة، لكنها أخفق�ت يف أي تعديات 
ع�ى موازي�ن الق�وى، أو اإلرضار باملرك�ز 

السيايس اإليراني يف األزمة السورية.
األس�وأ إرسائيلياً أن آخر الغ�ارات أفضت إىل 
أزمة مع روسيا بعد إسقاط إحدى طائراتها، 
وكان م�ن تبعاتها إمداد دمش�ق باملنظومة 
الصاروخية املتقدم�ة »أس 300«. لن يكون 
األم�ر س�هاً ه�ذه امل�رة، فال�رادع الرويس 
منظ�ور، وقوة التصدي جاهزة. الحرب تطل 
برأس�ها، لك�ن ال أحد يع�رف أين. مش�كلة 
إرسائي�ل أنها ليس�ت قوية إىل ح�د أن تكّر 
عن أنيابها عى جبهات مختلفة. ومش�كلتنا 
نح�ن أنن�ا ال ندرك أننا لس�نا ضعفاء إىل هذا 

الحد.

ليونيد بيرشيدسكي

أح�داث يوم األح�د الدراماتيكي�ة يف مضيق 
كريتش التي اس�تولت فيها القوات الروسية 
عى ثاث س�فن تابعة للبحري�ة األوكرانية، 
ع�ى  الكريمل�ن  تصمي�م  مج�دداً  تظه�ر 
موقفه م�ن أوكرانيا، كما ت�ربز إىل أي مدى 
يب�دو الرئيس األوكراني بيرتو بوروش�ينكو 
مستعداً للذهاب يف سبيل البقاء يف السلطة. 
تصعي�د ي�وم األح�د وق�ع عندم�ا حاول�ت 
أوكرانيا تحريك ثاث س�فن تابعة لبحريتها 
من أوديسا يف البحر األسود إىل ماريوبول، إذ 
أبانت السلطات الروسية عن عدم استعدادها 

للسماح بمرور السفن، حتى الصغرية منها. 
وم�ع أن أوكراني�ا أخط�رت روس�يا بقدوم 
الس�فن، فإن قوات خفر الس�واحل الروس 
صدمت إحداها لتحتجز الثاث، ما أسفر عن 
إصابة ستة بحارة وفق البحرية األوكرانية. 
رد فع�ل أوكراني�ا كان قوي�اً، إذ دع�ت إىل 
اجتم�اع ملجل�س األم�ن الدويل ي�وم االثنن، 
مطالب�ًة بمزي�د من العقوبات ضد روس�يا. 
وحّذر وزي�ر خارجيتها بافل�و كليمكن من 
أن روسيا ربما تخطط ل�»مزيد من األعمال 
العدائي�ة«. كما أوىص مجلس األمن والدفاع 
الوطن�ي األوكراني بإعان قان�ون الطوارئ 
س�تن يوماً، وهو ما ل�م تفعله أوكرانيا من 

قبل، حتى عقب ضم القرم واملعارك الكبرية 
يف رشق الباد. وقد دعم بوروشينكو القرار، 

والراجح أن الربملان األوكراني سيقره. 
رسمياً، هناك س�بب إلعان قانون الطوارئ 
اآلن ل�م يكن موجوداً خ�ال القتال الدموي. 
فروس�يا نفت وقتئ�ذ مش�اركتها يف معارك 
رشق أوكرانيا، كم�ا نفتها خال ضم القرم 
قب�ل أن تع�رتف الحقاً بإرس�ال جن�ود. أما 
اليوم، فإن القوات الروس�ية هاجمت سفناً 
أوكرانية يف خرق التفاقية ثنائية. وليس من 

املبالغة تأويل ما وقع بأنه عمل حربي. 
غري أن روسيا س�ارعت للقول بأن التصعيد 
يفيد بوروشينكو داخلياً. ووصف نائب وزير 

الخارجية الرويس غريغوري كاراس�ن رحلة 
السفن األوكرانية ب�»االستفزاز«. 

االنتخاب�ات الرئاس�ية األوكراني�ة مقررة يف 
31 م�ارس املقبل، وال يمكن إجراؤها يف ظل 
قانون الطوارئ. لكن فرتة اعتماد هذا األخري 
ه�ي 60 يوماً فق�ط، وبالت�ايل فاالنتخابات 

يمكن أن تجري يف موعدها املحدد. 
بوروش�ينكو ال يستطيع التفاخر بإنجازات 
اقتصادية يف حملته االنتخابية. فبعد خمس 
س�نوات عى »ثورة الكرام�ة«، ُتعد أوكرانيا 
أفق�ر بل�د يف أوروب�ا حالياً، باقتص�اد عالق 
يف مس�توى دون مس�تواه قبل الثورة، فيما 
ال يل�وح أي تق�دم يف األف�ق، حي�ث تواصل 

األوليغارشية الفاسدة استنزاف الباد. 
لكنها اسرتاتيجية فاشلة، وفق استطاعات 
رأي حديث�ة. إذ يوج�د بوروش�ينكو خل�ف 
رئيس�ة ال�وزراء الش�عبوية الس�ابقة يوليا 
تيموشينكو، واملمثل فولوديمري زيلينسكي. 
غ�ري أن اتخ�اذ موق�ف ض�د روس�يا قبي�ل 
االنتخاب�ات ق�د يعّزز حظ�وظ القائد األعى 

للقوات املسلحة األوكرانية! 
وم�ن جهته، فإن الرئي�س الرويس فاديمري 
بوت�ن ال�ذي لج�أ مؤخ�راً إىل خط�وات غري 
ش�عبية، مثل رفع س�ن التقاع�د، ليس ضد 
التصعيد من أجل إعادة بعض الروح الوطنية 
التي أوقده�ا ضم الق�رم. والواقع أن بوتن 

وبوروشينكو ال يستطيعان إخفاء عدائهما 
املتب�ادل عندم�ا يكونان يف الغرفة نفس�ها، 
لكنهم�ا حليفان يف ما يتعل�ق بالتصعيد با 

هدف عسكري أو اسرتاتيجي.
غ�ري أنه ال أحد منهما مهتم بحرب ش�املة؛ 
ذلك أن من ش�أن نزاع »رسمي« يشارك فيه 
الجيش النظام�ي الرويس أن يفاقم حصيلة 
الوفي�ات. ولذا ف�كا الزعيمن سيس�عيان 
حي�ة  امل���������واجه�ة  ع�ى  لإلبق�اء 
وعى أس�لحة الربوباغندا مش�تعلة، لكنهما 
س�ي�����كونان حريصن عى عدم إشعال 
الروس�ية  بالح�رب  ش�بيهة  مواجه�ة  أي 

الجورجية لسنة 2008.

نانسي بيلوسي

ه  يف وقت س�ابق من هذا الشهر، توجَّ
االق�رتاع  صنادي�ق  إىل  األمريكي�ون 
تك�ن  ل�م  قوي�ًة:  رس�الًة  وأرس�لوا 
االنتخاب�ات مج�رد حك�م م�دٍو ضد 
الرعاي�ة  اعت�داء الجمهوري�ن ع�ى 
الصحية األمريكية واألجور، بل كانت 
أيض�اً بمثاب�ة إنق�اذ لديمقراطيتن�ا 

املهدَّدة.
أعل�ن  االنتخابي�ة،  الحمل�ة  وخ�ال 
الديمقراطي�ون بش�كل واض�ح أنن�ا 
س�نقوم بالقضاء عى الفس�اد لجعل 
واش�نطن تعم�ل ملصلح�ة الش�عب. 
يف  امل�ال  دور  بتقلي�ص  وتعهدن�ا 
أخاقي�ات  وباس�تعادة  السياس�ة، 
ونزاه�ة الحكوم�ة، وتعزي�ز قوان�ن 

التصويت.
واآلن لدين�ا أوام�ر التح�رك. ومجلس 
ع�ى  الجدي�د  الديمقراط�ي  الن�واب 
اس�تعداد لتنفي�ذ حزم�ة إصاح�ات 
جريئة الس�تعادة وعد ديمقراطيتنا، 
الش�عب  م�ن  حكوم�ة  إيج�اد  أي 

وبالشعب ومن أجل الشعب.
امل�ال يف  أوال، دعون�ا ننه�ي هيمن�َة 
السياسة. لفرتة طويلة جداً، ساعدت 
األم�وال الضخمُة واملصال�ُح الخاصُة 
للركات عى تقويض إرادة الش�عب 

ودم�رت صناعَة القرار يف واش�نطن، 
ما س�مح بارتف�اع تكالي�ف الرعاية 
�ل  الصحي�ة وأس�عار األدوي�ة، وعطَّ
توف�ري الهواء النقي واملي�اه النظيفة 
ألطفالنا، ومنع زيادة األجور املتأخرة 

لألمريكين الذين يعملون بجد.
لذا، دعونا نتحكم يف تربعات الركات 
املدفوع�ة للمنظم�ات غ�ري الربحي�ة 
للتأث�ري عى االنتخاب�ات، والتي أَطلق 
له�ا العن�اَن ق�راُر املحكم�ة العليا يف 
ض�د  متح�دون  »مواطن�ون  قضي�ة 
اللجن�ة الفيدرالي�ة لانتخاب�ات« من 
خال مطالبة كل املنظمات السياسية 
باإلفص�اح ع�ن املتربعن له�ا، ومن 
خ�ال إغ�اق املجال أم�ام الغش عن 
طري�ق الت�ربع بمبالغ كب�رية للجان 
العمل الس�يايس. ويتع�ن علينا أيضاً 
تمكن األمريكين الذين يعملون بجد 
يف ديمقراطيتنا م�ن خال بناء نظام 
تموي�ل الحم�ات يف الق�رن ال�� 21 
–ليجم�ع بن حوافز صغ�ار املانحن 
والدع�م املطابق –لزي�ادة ومضاعفة 
ق�وة صغ�ار املانح�ن. ال ينبغ�ي أن 
تك�ون املصالح الخاصة لألثرياء أكثر 
ق�درة ع�ى رشاء النفوذ م�ن العمال 
واملس�تهلكن، وم�ن األرس التي يجب 

أن تمثل األولوية بالنسبة لواشنطن.
وبعد ذلك، دعونا نتأكد من أنه عندما 

إىل  العمومي�ون  املوظف�ون  يص�ل 
إن  الجمهور.  واش�نطن س�يخدمون 
اس�تعادة ثقة الجمه�ور تعني إغاق 
الباب الدوار بن الحكومة والصناعات 
الخاص�ة، وف�رض قوان�ن أخاقي�ة 
قوي�ة جدي�دة ملن�ع املس�ؤولن م�ن 
العامة لتحقيق  اس�تخدام مناصبهم 
مكاس�ب ش�خصية. ولتحقي�ق هذا، 
سنوس�ع قوان�ن تض�ارب املصالح، 
ونمنع أعضاء الكونجرس من الخدمة 
يف املجال�س الربحية، ونجدد س�لطة 
الرقابة ملكتب األخاقيات الحكومية، 
ونحظ�ر ع�ى املوظف�ن العمومي�ن 
تلق�ي مكافآت م�ن أصح�اب العمل 

السابقن لدخول الحكومة.
التصوي�ت  نجع�ل  دعون�ا  وأخ�رياً، 
أكث�ر س�هولًة. فنظ�راً ألن املحكم�ة 
العلي�ا أزال�ت مخاطر قان�ون حقوق 
التصوي�ت، ع�ن طري�ق إلغ�اء ج�زء 
كب�ري من�ه، فقد تح�ول الناش�طون 
السياس�يون الجمهوري�ون عى نحو 
متزاي�د إىل خطط صارخة لجعل األمر 
أكث�ر صعوب�ًة بالنس�بة لألمريكي�ن 
االنتخاب�ات،  يف  سيش�اركون  الذي�ن 
باألس�اس  تس�تهدف  أجن�دة  وه�ي 

مجتمعات امللونن.
وعلينا تجديد قانون حقوق التصويت 
لحماية حق كل مواطن يف الوصول إىل 

صناديق االقرتاع واس�تعادة السامة 
الحيوية بالنس�بة للمناط�ق التي لها 
تاريخ من قمع الناخبن. كما سنقوم 
بتعزي�ز التس�جيل الوطن�ي التلقائي 
للناخب�ن، وتدعي�م البني�ة التحتي�ة 
االنتخابي�ة ضد املهاجم�ن األجانب، 
ووضع حد للتزوير يف تقس�يم الدوائر 
االنتخابية بش�كل نهائ�ي عرب وضع 
مبادئ توجيهية فيدرالية لحظر هذه 
املمارس�ة. وال ينبغ�ي أن يضط�ر أي 
أمريك�ي لاصطف�اف يف طوابري تمتد 
لس�اعات طويلة أو ماكينات تصوير 
معطل�ة أو قواعد تم التاعب بها ملنع 

فرز األصوات يف االنتخابات.
هذه ه�ي اإلصاح�ات التي س�تغري 
ميزان القوى يف واش�نطن، أي عندما 
ُنخ�ِرُج أم�واَل التربع�ات الكبرية من 
السياس�ة، ونمح�و الفس�اد ملصلحة 
ونف�كك  عادل�ة،  انتخاب�ات  إج�راء 
ق�درة املصالح الخاص�ة عى اإلرضار 

بديمقراطيتنا.
وم�ع وج�ود نظ�ام يعم�ل ملصلح�ة 
الشعب، سنقدم نتائج سياسية تجعل 
الحي�اة أفضل لجمي�ع األمريكين. إن 
علين�ا مس�ؤولية احرتام رؤي�ة آبائنا 
املؤسس�ن، والتضحي�ات الت�ي تمت 
لتوس�يع نطاق حق االنتخاب للشعب 

األمريكي.

جو نوسيرا

يف الوالي�ات املتحدة، أصبح عم�اق مواقع التواصل 
االجتماع�ي »فيس�بوك« يمثل مش�كلة، نظ�راً ألن 
عائدات�ه التي بلغ�ت 23.3 ملي�ار دوالر عام 2017 
تعتمد ع�ى التعدي ع�ى خصوصية املس�تخدمن، 
وذلك ببيع�ه بياناتهم ل�ركات اإلعانات.  ويف هذا 
الس�ياق، ق�ال بروفس�ور عل�م التس�ويق س�كوت 
غولواي يف مقال نر بمجلة »أسكوير« بداية العام 
الح�ايل، إن�ه رغ�م الوج�ود وس�ط رشكات عماقة 
بحجم »أم�ازون« و»آبل«، و»غوغ�ل«، فقد نجحت 
رشكة »فيسبوك« يف أن تصبح ذات قيمة اقتصادية 
وتأث�ري أك�رب م�ن غريه�ا م�ن الكيان�ات التجارية 
األخرى يف تاري�خ الباد. األمر ينط�وي عى احتكار 
تجاري، سواء اشرتيت منافسيك أو حطمتهم. فتلك 

املمارسات من شأنها أن تخنق املنافسة.
 وبحس�ب ما أش�ار زمييل كاتب الرأي نوح سميث 
مؤخراً، فإن الركات الناشئة لن تستطيع الحصول 
عى رأس املال طاملا ظلوا خائفن من أن ينتهي بهم 

األمر بالوقوع ضمن ضحايا العماق »فيسبوك«. 
ولو استش�هدنا بأمثلة، فهن�اك القضايا التي أثريت 
من�ذ ع�ام 2016، والت�ي أثارت التس�اؤالت بش�أن 
»فيس�بوك«، وكي�ف أن�ه نظ�ر يف االتج�اه اآلخر يف 
الوق�ت ال�ذي كان�ت في�ه روس�يا تعم�ل عى نر 
األخبار الكاذبة، كيف كان رد فعل »فيس�بوك« بهذا 
الب�طء، وك�م كان رد فعلها بطيئ�اً يف مواجهة نر 

التحريض عى القتل واالغتصاب يف ميانمار، وكيف 
أنها استغلت بيانات املس�تخدمن لصالح مؤسسة 
»كامربي�دج أنليتيكا«، وهي الجه�ة املعنية بتحليل 
البيانات السياسية لصالح حملة ترمب االنتخابية.

ومع ظه�ور املزي�د فيما يخ�ص حيل »فيس�بوك« 
التجارية، وجهدها يف س�بيل تحطيم الركات، فقد 
خرج النقاد بالكثري من األفكار فيما يخص طريقة 
التعامل معها. فقد قام نحو 30 من أعضاء مجلس 
الش�يوخ بتقديم مروع قانون يجرب »فيس�بوك« 
عى االلتزام بقواعد الكشف عن اإلعانات السياسية 
املدفوعة، كم�ا يفعل التلفزيون والصحف. ولتفعيل 
ذل�ك، دع�ت صحيف�ة »نيوي�ورك تايم�ز« إىل عقد 
جلس�ة اس�تماع بمجل�س الش�يوخ، فيم�ا عرض 
خرباء االقتص�اد املعنيون بمنع االحت�كار عدداً من 

املقرتحات لكبح جماح »فيسبوك«.
لكن الفكرة األوقع كانت ذلك املقرتح إلضعاف نفوذ 
»فيس�بوك«، وذل�ك بغ�رض تحفيز اإلب�داع وتعزيز 
املنافس�ة يف مج�ال التواصل االجتماع�ي. كان ذلك 
م�ا ورد يف كت�اب الربوفس�ور تي�م ووا ال�ذي صدر 
مؤخراً بعنوان »لعن�ة الضخامة«، وهو الذي عرض 
 Occam›s الحل ال�وارد يف بداية املقال: »أوكام رازور

razor«، وهو تفكيك »فيسبوك«. 
يعمل تي�م ووا أس�تاذاً للقانون بجامع�ة كولومبيا 
بالوالي�ات املتح�دة، وق�د ُع�رف بابت�كاره لعبارة 
»الحيادي�ة التامة«. كتابه األخري يتضمن الدعوة إىل 
العودة إىل اليوم ال�ذي كان فيه تعزيز منع االحتكار 

يعن�ى أكثر من مجرد رفع الس�عر أمام املس�تهلك، 
وهو م�ا كان س�ائداً يف غالبية الق�رن املايض. فقد 
كان معروف�اً يف العق�ود األخ�رية أن »قانون حماية 
املس�تهلك« ال�ذي س�نه روب�رت بروك ه�و املنظور 
الوحي�د الذي ينظر من خال�ه مرعو قوانن منع 

االحتكار إىل الركات الناشئة.
 بيد أن ذلك املنظور املضلل ساعد عى تركيز السلطة 
بص�ورة غ�ري معهودة من�ذ عهد رشكة »س�تاندرد 
أوي�ل« التي أسس�ها رجل األعم�ال العصامي جون 
روكفلر )تمكن جون روكفلر من السيطرة عى نحو 
90 يف املائ�ة من صناع�ة تكرير النف�ط يف الواليات 

املتحدة بحلول عام 1879(. 
واستش�هد الربوفس�ور ووا كذل�ك بح�االت مهمة؛ 
منها دع�اوى أقيمت بغرض تفتي�ت كيانات كربى 
مثل قضي�ة رشكة »إيه تي آند ت�ي«، ورشكة »بيب 
بيل« عام 1984، ورشكة »إي بي إم« التي بدأت عام 
1969، ورشك�ة »مايكروس�وفت« ع�ام 1998. من 
ضمن النق�اط املهمة التي طرحها الربوفس�ور ووا 
ه�ي أنه ما من خطأ يف القول ب�أن الرتكيز الكبري يف 
الصناع�ة يف يد كيان واحد هو اتجاه يجب التصدي 
له، حتى ولو لم تتأثر أس�عار السلع أمام املستهلك، 
ألن اآلثار الس�لبية األخرى س�تظل موجودة، سواء 
كان�ت سياس�ية أم اقتصادية، وليس�ت هن�اك آثار 
أكثر س�لبية مم�ا أحدثته »فيس�بوك« اليوم. وليس 
هن�اك خطأ يف دعوة الركات االحتكارية إىل تفتيت 

نفسها. 

سـيـنـاريـوات الـحـرب اإلسـرائـيـلـيـة الـمـقـبـلـة

حـرب ال يـريـدهـا أحــد

مهمة الديمقراطيني استعادة الديمقراطية

تفكيك أزمة فيسبوك
هال براندز

إىل فيين�ا  امل�ايض  الش�هر  س�افرت 
حي�ث املق�ر الس�ابق لإلمرباطورية 
املكان  النمس�اوية املجرية بوصفها 
األنس�ب للتفك�ري والتأم�ل، انتظاراً 
لحلول الذكرى املئوية للحرب العاملية 
األوىل. ب�دأ ال�راع بإع�ان النمس�ا 
واملج�ر الحرب عى رصبي�ا يف يوليو 
)تم�وز( 1914 عق�ب اغتي�ال دوق 
النمسا واملجر فرانز فردناند، لتشتعل 
بعدها ح�رب ال ه�وادة فيه�ا، مات 
خالها أكث�ر من 15 مليون إنس�ان 
وس�قطت فيها أرب�ع إمرباطوريات، 
وبزغ نجم الش�يوعية والفاشيستية 
يف بع�ض دول أوروبا الكبرية، وكذلك 
ظه�ر دور الوالي�ات املتح�دة كق�وة 
عظم�ى، قب�ل أن يرتاج�ع مج�ددا، 
وغريه�ا م�ن األح�داث الت�ي غريت 
مامح القرن العرين. كانت الحرب 
العاملي�ة األوىل بمثاب�ة »الطوف�ان أو 
هياج الطبيعة«، بحسب تعبري وزير 
الذخائر الربيطاني ديفيد ليود جورج، 
أو »الزل�زال الذي هز أركان الحياة يف 
أوروبا«. ورغم أن هذا الراع انتهى 
منذ قرن م�ى، فإنه ال ي�زال يقدم 

ثاث�ة دروس مهم�ة تتعل�ق بالعالم 
الفوض�وي ال�ذي نعيش في�ه اليوم. 
ال�درس األول هو أن الس�ام أضعف 
مما يب�دو عليه. فحت�ى عام 1914، 
لم تكن أوروبا قد مرت براع قاري 
كبري منذ ح�روب نابلي�ون بونابرت 
الت�ي خاضها قبل ذل�ك بقرن كامل. 
وي�رى بع�ض املراقب�ن أن الع�ودة 
إىل تل�ك األح�داث املأس�اوية الدامية 
أم�ر مس�تحيل. وق�د خل�د الكات�ب 
الربيطان�ي نورم�ان أنجي�ل نفس�ه 
بعبارت�ه التي تنبأ فيها قبل س�نوات 
قليل�ة من الحرب العاملي�ة األوىل بأن 
م�ا نطلق عليه الي�وم عوملة قد جعل 
من ال�راع بن القوى العظمى أمراً 
بالي�اً عفى عليه الزم�ن. وجادل بأن 
الحرب قد أصبحت أم�راً عقيماً، ألن 
السام والعاقات االقتصادية واملالية 
املتنامية بن الدول األوروبية الكربى 

قد أثمرت الكثري من الرخاء.
فقد أظهر اندالع الحرب العاملية األوىل 
أن تلك االتجاهات ال يمكن أن تضمن 
السام بحال، ألنه من السهل للقوى 
الظامي�ة املتنافس�ة واملتصارعة أن 
تتغل�ب عليها. إن التغي�ري يف موازين 
القوى، والجمود الجيوس�يايس الذي 

أوجدته الخطط العس�كرية، وظهور 
دارون(  إىل  )نس�بة  الدارويني�ن 
العس�كرية  واألف�كار  االجتماعي�ن 
الت�ي مج�دت م�ن قيمة الح�رب يف 
الش�عوب والبل�دان، والتوتر  تط�ور 
الناتج عن محاوالت أملانيا للتفوق يف 
أوروبا والهيمنة عى العالم، جميعها 
أوجدت حالة قابلة لاشتعال، مثلما 
اش�تعلت الدني�ا عقب اغتي�ال دوق 

النمسا واملجر منذ مائة عام.
ثانيا: الح�رب العاملي�ة األوىل تذكرنا 
بأنه عندم�ا يتداعى الس�ام وينهار 
النظ�ام العامل�ي يمك�ن للتبع�ات أن 
تك�ون أس�وأ م�ن أن يتخي�ل ب�ر. 
حتى بعد اندالع الحرب العاملية األوىل 
اعتق�د الكثري م�ن املراقب�ن أنها لن 
تستمر طويا، وأن تأثرياتها ستكون 
محدودة. ويف سبتمرب )أيلول( 1914، 
»إيكونومس�ت«  صحيف�ة  أك�دت 
لقرائه�ا »اس�تحالة اس�تمرار حالة 
الع�داوة بنفس الوترية م�ن الناحية 
املالية واالقتصادية لشهور قادمة«. 
لك�ن ذل�ك التوقع، ش�أن غ�رية من 
التوقع�ات، كان خطأ فادحا، وكانت 
حالة التفاؤل املبال�غ فيها يف البداية 
هي ما جعلت النتائج كارثية الحقا.

أسباب تدعو للخوف من »حرب كربى«



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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振华石油控股有限公司 
ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

 
 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 023/PC/18 
Supplying Caravan for EBS Oilfield Camp 

 
Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 

Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are 
carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Supplying Caravan for EBS Oilfield Camp 

Tender No.: 023/PC/18 
Tender Information: 

Scope of Work 

ZhenHua Oil is to seek company(s) who have the qualified professional experience and can carry out Supplying Caravan for 

EBS Oilfield Camp. 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 

1． General introduction of the participants 
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate. 
2. Professional qualification documents of the participants 

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
 Domestic should be 1st class company 

3． Introduction to the service capacity of the participants. 
4． Similar historical performance of participant company service in recent 5 years 
5．Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates 

6． Other materials should be supplemented if needed 
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 

be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 8 Dec, 2018, AM 11:00 

 Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS ;  

(2) ONE USB FLASH OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE 

Important Notice: All participants shall submit one (1) original in sealed envelopes and MUST clearly marked 

Tender Name and contact method including the mobile phone number and E-mail address and Tender No. 

 Prequalification document submission address:  

China ZhenHua Oil Co,. Ltd(EBS project), 
EBS project, Nahrawan S2-1 Camp. 

Mr. Yang Guang 0781 730 1932   E-Mail: ebscp@zhenhuaoil.com  

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement. 

 

振华石油控股有限公司 
ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

 
 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 064/SC/18 
Provision of Crude Oil Transportation Service from S2 to Rashidiya 

 
Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 

Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are 
carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of Crude Oil Transportation Service from S2 to Rashidiya 

Tender No.: 064/SC/18 
Tender Information: 

Scope of Work 

ZhenHua Oil is to seek company(s) who have the qualified professional experience and can Provide Crude Oil Transportation 

Service from S2 to Rashidiya. The company(s) must has official certificate or permission of MdOC, OPDC, or MoO and with 

relevant experience. 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 

1． General introduction of the participants 
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate. 
2. Professional qualification documents of the participants 

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
3． Introduction to the service capacity of the participants 
4． Similar historical performance of participant company service in recent 5 years 
5．Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates 

6． Other materials should be supplemented if needed 
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 

be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 8 Dec, 2018, AM 11:00 

 Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS ;  

(2) ONE USB FLASH OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE 

Important Notice: All participants shall submit one (1) original in sealed envelopes and MUST clearly marked 

Tender Name and contact method including the mobile phone number and E-mail address and Tender No. 

 Prequalification document submission address:  

China ZhenHua Oil Co,. Ltd(EBS project), 
EBS project, Nahrawan S2-1 Camp. 

Mr. Yang Guang 0781 730 1932   E-Mail: ebscp@zhenhuaoil.com  

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement. 

اعالن للمرة الثالثة هيئة استثامر املثنى
تعلن لجنة البيع يف هيئة اس�تثمار املثنى عن بيع موجودات منقولة )اطارات س�يارات � طابعات واجهزة استنس�اخ 
�  اجه�زة هوات�ف نقالة � اجهزة اخرى( وغريها من املواد املدرجة تفاصيلها يف الجدول ادناه وبحالة مس�تهلكة فعىل 
الراغب�ن بال�راء مراجعة مقر الهيئ�ة الكائن يف حي املدراء مقابل مديرية خزينة املثن�ى لالطالع عىل املواد املعروضة 
للبيع ودفع التأمينات القانونية البالغة ) 300000( ثالثمائة الف دينار ال غريها بموجب صك مصدق او نقد لحسابات 
الهيئة وس�يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور االعالنات  علما ان البيع يجري وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 وان املزايدة ستجري يف مقر الهيئة بعد مرور مدة )خمسة عر( يوم من تاريخ نرة يف الجريدة 
الرس�مية بتاريخ 2018/12/16 يف تمام الساعة العارشة صباحا وعىل املشرتي رفع املواد خالل مدة 7 ايام من تاريخ 

التبليغ باالحالة وبخالفه تفرض غرامة قدرها )25000(  الف دينار عن كل يوم تأخري

اعالن
تعلن مؤسسة املرتقى للتنمية عن رغبتها يف تجهيز حاسبات 
نوع مكتبي )Desktop( مع ميز مكتبي خاص للحاس�بات  
)تطوي�رامله�اراتالشباب�يةلزي��ادةف�رص ضمن مروع 
االندم��اجاملدنيواالجتم�اعيواالقتص�اديفيمحافظتيب�غ

دادواالنبار(.فع�ىل الركات لتي لديها الق�درة والراغبة يف 
التقديم ارسال أوراقها الثبوتية والقانونية يف مدة أقصاها7 
اي�ام من تاريخ نر هذا اإلعالن. إىل مق�ر املنظمة يف بغداد 

-املنصور- خلف املنصور مول. 
ملزيد من املعلومات يمكنكم االتصال عىل رقم موبايل:

2742 368 0772

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) حس�ن 
ابراهي�م حس�ن ( يطل�ب تبديل لقب م�ن ) العجباوي 
( اىل ) العجي�اوي ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف منديل 
العدد : 195 / ش / 2018 

التاريخ : 27 / 11 / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليه / محمد كامل متعب 
اقام�ت زوجتك املدعية ) هدية محم�ود داود ( الدعوى 
الرعية املرقمة 195 / ش / 2018 امام هذه املحكمة 
ضدك طالبة التفريق وملجهولية اقامتك حس�ب اشعار 
مخت�ار قرية الس�عادة يف ناحية منديل امل�ؤرخ 9 / 9 / 
2018 لذا ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتن 
محليتن وتحديد ي�وم 4 / 12 / 2018 موعد للمرافعة 
ويف حال�ة عدم حضورك س�وف تجري بحق�ك املرافعة 

غيابيا وحسب االصول .
القايض 

قحطان خلف خالد

اعالن 
الس�ادة مس�اهمي رشكة مجموعة كربالء العاملية لالس�تثمارات العقاري�ة والصناعية 
والس�ياحية والعلمية واملقاوالت والتجارة العامة والوس�اطة العقارية واالنتاج الزراعي 

والحيواني ) م . خ ( 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة 

اس�تنادا اىل احكام املادة ) 87 ( الفقرة ) ثانيا ( من قانون الركات رقم ) 21 ( لس�نة 
1997 املعدل وبناءا عىل ماجاء بقرار مجلس ادارة الركة يف جلس�ته املنعقدة بتاريخ 
8 / 11 / 2018 ندع�و كافة مس�اهمي رشكة مجموعة كربالء العاملية لالس�تثمارات 
العقاري�ة والصناعي�ة والس�ياحية والعلمية واملق�اوالت والتجارة العامة والوس�اطة 
العقاري�ة واالنت�اج الزراعي والحيواني ) مس�اهمة خاصة ( لحض�ور اجتماع الهيئة 
العام�ة الذي س�وف ينعقد يف الس�اعة الثالثة من عرص يوم االح�د املوافق 16 / 12 / 
2018 عىل قاعة مروع درة كربالء الس�كني االس�تثماري الكائن يف محافظة كربالء 
املقدس�ة ش�ارع النجف – خلف رشكة كرب�الء لصناعة البناء الجاهز ملناقش�ة جدول 

االعمال املذكور ادناه : 
مناقشة واقرار توزيع ارباح عىل مساهمي الركة من الفائض املرتاكم . 

يرجى من كافة املس�اهمن الحضور يف الزمان واملكان املذكورين اعاله او ارس�ال من 
ينوب عنهم بانابة اصولية او توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع 
الوكال�ة او االناب�ة ل�دى الركة يف مقرها الكائن يف حي الحس�ن قب�ل ثالثة ايام عىل 
االقل ع�ن موعد اجتماع الهيئة العامة ويف حالة عدم اكتم�ال النصاب القانوني يؤجل 
االجتم�اع اىل نفس اليوم واملكان والزمان من االس�بوع ال�ذي يليه واملوافق 23 / 12 / 

2018 ... مع التقدير

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف بغداد / 

الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  3741/ب /2018
رش�يد   -1  / عليه�م  املدع�ى  اىل 
طالب عبدالس�تار 2- عيل رش�يد 
طالب 3- عمر رشيد طالب 4- ريا 

رشيد طالب 
ش�اكر  محم�د  املدعي�ان  أق�ام 
كري�م  حمي�د  عم�ر  و  محم�ود 
الدع�وى املرقمة أع�اله لدى هذه 
تملي�ك  فيه�ا  يطالب�ك  املحكم�ة 
العقار املرقم 3/7234م20 داودي 
وملجهولية مح�ل إقامتك مجهولة 
تبليغ�ك بصحيفتن يوميتن  قرر 
بموعد املرافعة يوم 2018/12/3  
الس�اعة التاس�عة ويف ح�ال عدم 
حضورك أومن ين�وب عنك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون  
القايض 

كفاح طارق رسن
����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
رقم االضبارة : 1181 / 2016 

التاريخ : 28 / 11 / 2018 
مذك�رة االخبار بالتنفي�ذ لالموال 

غري املنقولة 
اىل املدين : املدي�ر املفوض لركة 
للمقاوالت  االستش�ارية  التعم�ري 
والتج�ارة العامة املحدودة اضافة 

لوظيفته . 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من 
خالل كت�اب مركز رشطة العلوية 
املرق�م 15394 يف 8 / 10 / 2018 
وتايي�د مخت�ار محل�ة 906 ان�ك 
مجه�ول محل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه نخربكم 
بان�ه تقرر حجز االم�وال املنقولة 
التعم�ري  رشك�ة  لك�م  العائ�دة 
االستش�ارية للمقاوالت والتجارة 
العامة املحدودة لقاء طلب الدائن 
عالء ش�ون حس�ن البالغ 5000 
امريك�ي  دوالر  االف  خمس�ة   $
م�ع 000 / 951 دينار تس�عمائة 
وواحد وخمس�ون الف عن رسوم 
املحاك�م واتعاب املحام�اة فيجب 
عليك�م اداء املبل�غ املذك�ور خالل 
م�دة ثالث�ة ايام م�ن الي�وم التايل 
لتاري�خ تبليغكم به�ذا النر واال 
ف�أن االم�وال املحج�وزة بموجب 
هذا القرار س�تباع وفق�ا للقانون 
وذلك استنادا للمادة 69 من قانون 

التنفيذ .
املنفذ العدل 

شيماء فاضل حسن 
����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

العدد : 460 / ب / 2018 
التاريخ : 28 / 11 / 2018 

اىل / املدع�ى علي�ه ) ص�الح عبد 
االمري عبد الجليل ( 

م / تبليغ 
اق�ام املدع�ي ) كاصد س�عيد عبد 
ع�يل ( الدعوى املرقم�ة 460 / ب 
/ 2018 والتي طل�ب فيها الزامك 
بتادي�ة مبلغ مق�داره ) 000000 
27 ( سبعة وعرون مليون دينار 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك 
تبليغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
محليت�ن  صحيفت�ن  بواس�طة 
موع�د  ع�ىل  االنتش�ار  واس�عة 
املرافعة بتاريخ 10 / 12 / 2018 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون .
القايض 

عيل منديل خريبط 
����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

العدد : 461 / ب / 2018 
التاريخ : 28 / 11 / 2018 

اىل / املدع�ى علي�ه ) ماجد هادي 
خضري ( 

م / تبليغ 
اق�ام املدع�ي ) كاصد س�عيد عبد 
ع�يل ( الدعوى املرقم�ة 461 / ب 
/ 2018 والتي طل�ب فيها الزامك 
بتادي�ة مبلغ مق�داره ) 000000 
8 ( ثمانية ملي�ون دينار وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة 
واس�عة  محليت�ن  صحيفت�ن 
املرافع�ة  موع�د  ع�ىل  االنتش�ار 
بتاريخ 10 / 12 / 2018 الساعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون .
القايض 

عيل منديل خريبط

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة كنعان 
العدد : 132 / ب / 2018 

التاريخ : 27 / 11 / 2018 
اعالن 

تنفي�ذا للق�رار الصادر من ه�ذه املحكم�ة يف الدعوى اعاله 
والق�ايض بازالة ش�يوع قطعة االرض املوصوف�ة ادناه بيعا 
والعائ�دة للس�يد ) ماجد حس�ن كري�م ( والكتس�اب القرار 
الدرجة القطعية تقرر االعالن عن بيعه يف الصحف املحلية ملدة 
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنر فعىل من له الرغبة 
مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة 10 % من القيم�ة املقدرة له البالغ�ة ) 000000 28 
( ثمانية وعرون مليون دينار بصك مصدق لحس�اب هذه 
املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري االحالة القطعية بعهدة 
الراغب االخري بعد الساعة الثانية عر ظهرا من يوم املزايدة 

وان رسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

فالح حسن محمود 
االوصاف : 

1 – العقار املرقم 10 / 50 م3 ابو غرب يقع يف كنعان – حي 
الخرضاء / مس�احته 240 م2 عبارة عن قطعة ارض خالية 

تقع يف شارع فرعي .

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

ن�ر يف صحيف�ه املس�تقبل بالع�دد 1786 االع�الن الخاص 
يتبلي�غ حيدر هاني ش�عالن ن�ر محكمه اس�تئناف املثنى 
خطا والصحيح محكمه استئناف النجف وذكر بالقرار خطا 

والصحيح بالقرار املذكور لذا اقتىض التنويه.

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

فقد مني س�ند العقار املرقم 55262 /3 حي النداء ) باس�م 
فليح حس�ن ه�ادي ( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

املهندس
عادل داخل حممد

املدير العام ورئيس جملس االدارة

العدداسم المادة تالعدداسم المادةت
1بوفية خشب ماليزي72ستاليت سترونغ1
5طابعة HP 2280 3in1 14بوفية خشب ماليزي زاوية3
5 HP 4213 3in1 126طابعة   HP 4010 2طابعة
1مجمدة 14 قدم كونكورد18براد ماء بطل دنكا7
1طباخ كريازي 4 عين 110ميز حاسبة9
1.5تخم رئاسي تركي612زلة سوري 4*111

13AR 5891 114جهاز استنساخ شاربmx- 2310 2جهاز استنساخ شارب

15ar 5197 116جهاز استنساخ شارب  MX 1جهاز استنساخ شارب

2جهاز تلفون ارضي مع مودم امنية118عارضة الكترونية + بورد عرض17

1غسالة كرافت120منصة خطابة19
6لوحات فلكس1022مايك منضدي21
1جهاز 4.2524DVDمكاونتر المنيوم23

جهاز بوستر مكسر القط + مكبر 25
126صوت

سجاد انواع مختلفة 
)3*4(م عدد)5( و )2*3(م عدد)1(  و )150*150( عدد 

)6( و )90*180( عدد )1(
13

27mbg4 1جهاز تسجيل فيديو228جهاز
12موبايل نوكيا 330N95سيلز مقسم29
10موبايل نوكيا 30325130موبايل نوكيا 316300
1موبايل نوكيا 634E72موبايل نوكيا كينورد33
35C5 136موبايل نوكياX3 1موبايل نوكيا
7موبايل نوكيا 7385800موبايل نوكيا 376700
39N97 1موبايل نوكيا 8402710موبايل نوكيا
41ACE 242موبايل نوكياN8 2موبايل نوكيا
2موبايل ايفون 1444Sموبايل كلكسي 431
454GS 246موبايل ايفونc7 1موبايل نوكيا
5موبايل كلكسي 148Sموبايل كلكسي  yخطين47
49S2 550موبايل كلكسيS3 5موبايل كلكسي
2موبايل كلكسي    دوز خطين  252موبايل كلكسي كور51
1طابعة 154MP250موبايل نوكيا 536800
 23اطارات انواع مختلفة55

املهندس 
عقيل صاحب عبد 

رئيس جملس ادارة رشكة جمموعة كربالء العاملية
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / اجلنوب

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

يرس وزارة الكهرباء / املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز )تجهيز مواد احتياطية للمحطات الثانوية(.

مع مالحظة ما يأتي: -
أ.  عىل مقدمي العطاء واملؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال باملديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
/ الجن�وب عرب الربيد االلكرتوني  ) E-mail: south_transmission@hotmail.com ( ومن )االحد( اىل )الخميس( من الس�اعة 

الثامنة صباحاً اىل الساعة الثانية ظهراً وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
ب. متطلبات التأهيل املطلوبة )كما مبينة يف وثائق العطاء(.

متطلبات التأهيل املطلوبة: - 
1. معدل االيراد السنوي )حسب الرشوط يف الوثائق القياسية املذكورة يف القسم الثالث )املعايري والتأهيل((.

الحد األدنى ملعدل اإليرادات الس�نوية إيرادات مقدم العطاء محس�وباً من الدفعات الكلية املس�تلمة عن االعمال املنفذة للعقود 
املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )3( الثالثة.

2. متطلبات السيولة النقدية: عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية.
3. املش�اركة بصفة مقاول ، او إدارة عقود ، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس�نوات )3( الثالثة السابقة لتنفيذ عقود مماثلة 
ألعم�ال هذا العق�د وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعني باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة 

املشار اليها يف الفصل السادس متطلبات صاحب العمل.
- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء املحليني.

ج.  بإم�كان مقدم�ي العطاء رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد 
دف�ع قيم�ة البيع للوثائق البالغة )600000 س�تمائة ألف دينار عراقي فقط( غري قابل للرد اال يف ح�ال 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 سيكون 
الس�اعة )2 ظهراُ( من تاريخ 2018/12/16 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 ممثليه�م الراغب�ني بالحضور يف )مقر املديري�ة( يف نفس يوم غلق العطاءات او اليوم الذي يلي�ه واملديرية غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن علماً ان املبلغ التخميني للمناقصة هو )1100000000( 

مليار ومائة 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 

تاريخ 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 يس�لم جداول الكميات املس�عرة للس�لع والخدمات املتصلة بها بحس�ب منش�ئها مس�تخدماً النماذج 
املوجودة يف » نماذج العطاء«.

)www.set.moelc.gov.iq(   5. سيتم نرش التفاصيل الخاصة بالطلبيات املعلنة ملدريتنا عىل العنوان التايل

 نموذج اعالن دعوة تقديم العطاء
وزارة النفط

رشكة احلفر العراقية /رشكة عامة
البرصة ـ الزبري  ـ الربجسية 

اىل/ رشكات اخلدمة
م/اعادة اعالن املناقصة  املرقمة                                                                     )معلنة للمرة الثانية (    

نوع املوازنة )تشغييل ( -نوع التبويب /مقاوالت وخدمات
1 - ي�رس ) رشك�ة الحفر العراقية /-رشكة عامة (  دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني  وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاته�م  للعم�ل الخاص ب� )توريد طواقم حفر اجنبية عدد )10(  عرشة مكونة من )رئيس حفارين عدد 

)) 1 + حفار عدد )2( (
2 - تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية –رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التش�غيلية  وينوي 
اس�تخدام جزء منه�ا  لتنفيذ الخدمات الخاصة ب� )توريد طواقم حفر اجنبي�ة عدد )10(  عرشة مكونة من 

)رئيس حفارين عدد )) 1 + حفار عدد )2( ((
 3 - بام�كان مقدم�ي العط�اء الراغبني يف رشاء وثائ�ق املناقصة باللغ�ات )اللغة العربية( بع�د تقديم طلب 
تحريري اىل) رشكة الحفر العراقية –الهيأة التجارية � قس�م عقود الخدمات النفطية     يف محافظة البرصة 
/الزب�ري /الربجس�ية( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغ�ة ) 000 ,300( ثالثمائة الف دينار 

عراقي  
4 �  اخر يوم لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي )مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة / الزبري / الربجسية 
/ مق�رر لجنة فتح العط�اءات الثانية ( يف املوعد املح�دد )يوم الخميس املصادف 27 /12/ 2018 )الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا( وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليه�م الراغب�ني بالحضور يف العنوان االتي : )البرصة � الزبري � الربجس�ية � مقر رشكة الحفر العراقية � 
لجن�ة فتح العطاءات الثانية( يف الس�اعة )الثانية عرش ظهرا من يوم الخمي�س املصادف 27 /12/ 2018 ( 
ويجب ان تتضمن  العطاءات ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة من مرصف 
معتمد داخل العراق عىل ان يكون نافذ  طيلة مدة العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم ترفق به التامينات االولية 

)ضمان العطاء( وبمبلغ )200, 43 $( ثالثة واربعون الف ومائتان دوالر امريكي 
5 -  اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة هو يوم االثنني املصادف  24 /12/ 2018.

6 �  يف حال�ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يك�ون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رس�مي 
ويكون موعد فتح العطاءات بنفس  اليوم  

7 - الكلفة التخمينية لتنفيذ االعمال ملدة )365( يوم عمل تبلغ )  000، 320، 4 $  (  اربعة ماليني وثالثمائة 
وع�رشون ال�ف دوالر امريكي علما ان الكلفة التخمينية للطاقم الواحد بالش�هر تبلغ  000، 36   الف دوالر  

000 ،14 دوالر لرئيس الحفارين و   000 ,11 دوالر  للحفار الواحد     
8 �  يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم اس�تبعاد 

عطاءه

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / اجلنوب

اىل / كافة الرشكات املشرتكة باملناقصة املرقمة 2018/14
متديد اعالن املناقصة رقم 2018/14

تجهيز محطات متنقلة 132/33 كي يف
يف   9322 املرق�م  كتابن�ا  اىل  اش�ارة 
2018/11/14 والخ�اص بإعالن املناقصة 
املرقمة أعاله، تقرر تمدي�د إعالنها ليكون 
تاريخ الغلق ي�وم 2018/12/6 واملصادف 

يوم االحد.

تنويه
ورد يف اعالن رشكة مصايف الوس�ط اعالن رقم )88( لس�نة 2018 
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  )1194( بتاريخ 

2018/11/28 حيث لم يذكر الجدول املرفق باالعالن سهوا  

لذا اقتىض التنويه

فقدان 
فق�دت وص�الت االمانة الصادرة من مديري�ة بلدية الرميث�ة واملبينة تفاصيلها 
ادن�اه وحس�ب كتاب مكت�ب التحقي�ق القضائي يف قض�اء الرميث�ة 3452 يف 

2018/11/25 عىل من يعثر عليها تسليمها لجنة االصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2018/1552 

التاريخ: 15 /11/ 2018 
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ النج�ف االرشف 
العقار تسلسل 2/16373 حي الغدير 
الواقع يف النجف العائد للمدين) صفاء 
مه�دي حاكم جاس�م( املحج�وز لقاء 
طلب الدائن ) محمد عيل جاسم محمد 
( البالغ ثالثمائة وثالث واربعون مليون 
وس�بعمائة وخمسون الف دينار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالثني يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة  10% م�ن القيم�ة املق�درة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات 

1� موقع�ه ورقم�ه : 2/16373 ح�ي 
الغدير 

2� جنسه ونوعه : عرصة 
3� حدوده واوصافه :بلدية النجف 

4� مشتمالته : يقع العقار عىل شارع 
الحزام االخ�ر مقابل مدينة االلعاب 
والش�ارع 60 مرت وال�دار يحتوي عىل 
س�احة امامية وفيها تواليت جزء من 
الس�احة عب�ارة ع�ن حديق�ة والجزء 
االخر م�ن الكايش املوزائي�ك ويحتوي 
عىل مدخل كليدور مغلف بالبالس�تيك 
واس�تقبال جدران�ه من الب�ورك وفيه 
ه�زارة  10 س�نتمرت م�ن الس�رياميك 
والس�قف كونكري�ت مس�لح ومطبخ 
الج�دران جميعها س�رياميك وس�قف 
ثان�وي ويحتوي عىل صال�ة وغرفتني 
ن�وم وصحيات مش�رتكة ومكش�وفة 
اىل  ي�ؤدي  معل�ق  موزائي�ك  وس�لم 
الس�طح وكذلك وجود مكشوفة ثانية 
من�ور  صحيات االرضي�ة من الجدران 
س�رياميك والغرفتني والصالة معمولة 
ب�ورك م�ع ه�زار 10 س�م س�رياميك 

مجهز باملاء وكهرباء 
5� مساحته : 200م مربع 

6� درجة العمران : جيدة 
7� الش�اغل : صف�اء مه�دي جاس�م 

يرغب بالبقاء بعد البيع 
8� القيم�ة املقدرة  : س�تمائة وس�تة 
وستون مليون  وخمسمائة الف دينار 

. 666,500,000
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 2567/ج2018/1
التاريخ: 2018/11/28

املجي�د  عب�د  ) وصف�ي  املته�م   / اىل 
جابر(
اعالن

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 
والخاص�ة  )2567/ج2018/1( 
باملش�تكي ) حس�ني عبد هادي( وفق 
وملجهولي�ة  عقوب�ات   1/459 امل�ادة 
مح�ل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق 
يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى علي�ه ق�ررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
الحضور يف موع�د املحاكمة  املصادف 
ع�دم  وعن�د   2018/12/31 ي�وم  
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املنصورية 
العدد : 391 / ش / 2018 

التاريخ : 19 / 11 / 2018 
اىل / املدع�ى علي�ه / جاس�م عام�ر 

محمد 
م / تبليغ 

الرشعي�ة  الدع�وى  القام�ة  بالنظ�ر 
ض�دك   2018  / ش   /  391 املرقم�ة 
م�ن قبل املدعي�ة تغريد خل�ف داود – 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار 
املختار علي�ه تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 5 / 12 / 
2018 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حالة عدم حضورك س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

محمد عباس حميد
�������������������������������

محكمة جنح املعقل
العدد: 326/ج /2017

التاريخ: 2018/11/22
إعالن حكم غيابي 

املته�م املحك�وم / احم�د ص�الح  إىل 
عاشور جاسم الخياط 

أص�درت محكمة جن�ح املعقل قرارها 
املرقم 326/ج /2017 املتضمن الحكم 
ع�ىل املج�رم )احم�د صالح عاش�ور( 
املذك�ور أعاله. اس�تناداً ألحكام املادة 
)32 / من قان�ون املخدرات واملؤثرات 
العقلية رقم 50 لسنة 2017( بالحبس 
الش�ديد ملدة س�نة واحدة وستة اشهر 
وفق اح�كام امل�ادة املذك�ورة ، تقدير 
اتع�اب محام�اة للمحامي�ة املنتدب�ة 
)س�عاد خل�ف امل�رشي( مبلغ�اً قدره 
ثالثون الف دينار تدفع لها من خزينة 
الدول�ة بع�د اكتس�اب الق�رار الدرجة 
القطعي�ة، إص�دار ام�ر قب�ض بح�ق 
املجرم املذكور وإشعار مديرية رشطة 
الب�رصة - مكت�ب التس�جيل الجنائي 
لتعميم ه�ذا الق�رار اس�تناداً ألحكام 
املواد ) 182/أ ، واملادتني 143 ، 243 (  
من قانون أصول املحاكمات الجزائية، 
وافهم علن�اً يف 2018/11/22 لك حق 
االعرتاض عىل هذا الق�رار بعد تبليغك 
به عن طريق اإلعالن والنرش، ويف حالة 
ع�دم االع�رتاض يعترب الحك�م بمثابة 
الحكم الوجاهي بعد مرور ثالثة أشهر 

من نرش اإلعالن.
القايض / اسيل صالح معتوق

�������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت 
مكتب البحث االجتماعي

العدد  817 /2018 
اىل املدعى عليه / محمد حس�ني خلف 

يسكن البرصة / الزبري
أقامت املدعي�ة املدعية دالل عبداالمري 
عب�ود ام�ام مكتبن�ا الدع�وى املرقمة 
أعاله والتي تطلب فيها التفريق للهجر 
وملجهولية محل إقامتك حس�ب القائم 
بالتبلي�غ واش�عارمختار املنطقة  قرر 
تبليغ�ك بالحضور اىل مكتبن�ا بتاريخ 
2018/12/3 وعن�د ع�دم حض�ورك 
س�وف تجريالبحث االجتماعي غيابيا 

حسب القانون  
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 4100 / ب2 / 2018 

التاريخ: 2018/11/26 
م/اعالن 

اىل املدعى )امري حازم عبد مسلم ( 
اق�ام املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحكم 
بالزامك واملدعى عليه االول  )ابراهيم فيصل 
كعيد ( بتاديتكما ل�ه وبالتكافل والتضامن 
مبل�غ قدره )1054 $( ع�ن القرض املؤرخ 
4/19/ 2017 ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة 
بداءة الكوفة واشعار مختار الوقف املختار 
عبد الحس�ن مظلوم الش�حماني  لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة  12/4/ 2018  التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

حربي طارش لفتة

مجلس القضاء األعىل 
الك�رخ   / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  3508/ب /2018
اىل املدعى عليه / هال�ة عالء نجيب ونور وعمر 

ومصطفى اوالد قيص عبدالغفور 
أق�ام املدع�ي ه�دى عبدالغف�ور عمرالدع�وى 
املرقمة أع�اله لدى هذه املحكمة يطالبكم فيها 
بأزال�ة ش�يوع العق�ار 568/9م20 داودي بيعا 
وملجهولي�ة محل إقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي انتقالك اىل جهة 
مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني يوميتني بموعد 
املرافعة ي�وم 2018/12/5 الس�اعة التاس�عة 
ويف حال عدم حضورك أوم�ن ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

القانون  
القايض 

سيف عباس مخلف 
���������������������������������������

 فقدان
فدق�ت الهوي�ة الوزاري�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
الكهرباء دائرة املشاريع الغازية محطة كهرباء 
ش�ط البرصة بأسم )نوفل س�مري عبد الكريم( 

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

المبلغتاريخ الوصلرقم الوصلاالسماءت
16298992017/8/2096000حياوي عبود جابر1
16294812017/8/31230000ناجح حسن صيوان2
16298752017/8/2081000نعمة عبيد ابو الشون3
16296332017/9/11230000محمد صالح محمود4
16295552017/8/111000000كريم صكبان شنان5
16298902017/8/2083000حيدر شاكر كنيت6
16298642017/8/2096000فالح مهدي جابر7
16293562017/8/2273000لمجد رحيم جواد8

BID
BOND

ADVERTISMENT
NO.

ESTIMATED
COSTQTYDESCRIPTIONREQ.NO.

 4800
$Third160000 $ 13000

KGS

 UOP HPG 429
 (10 X 20) BEADS

 ADSORBENT
1619/2018

5 / IDC CREW / 2018 

عـ .املدير العام
رئيس جملس االدارة

مدير اهليأة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم

م.زياد عيل فاضل
املدير العام / وكالة

م. زياد عيل فاضل 
املدير العام وكالة
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة السماوة 
العدد:  1419 / ب/ 2017 

التاريخ:  2018/8/12 
اعالن 

اىل املدعى عليها /  تقيه صاحب عبد حسني 
بتاريخ 12/21/ 2017 اصدرت هذه املحكمة 
قراره�ا بالع�دد 1419 /ب/2017 واملتضمن 
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 506 مقاطع�ة 
الغربي يف السماوة بيعا وتوزيع صايف ثمنه عىل 
الرشكاء كل حس�ب سهامه الواردة يف صورة 
قي�د العقار وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
كتاب مديرية التبليغات القضائية يف رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف املثن�ى االتحادي�ة بالعدد 
838 يف 8/5/ 2018 ومرفقة اش�عار مختار 
منطق�ة الغربي � املدراء يف الس�ماوة املختار 
)حسني مسلم حسني (واملؤرخ  2018/8/1  
ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق االعرتاض خالل 
ع�رشة ايام من اليوم التايل للتبليغ وبعكس�ه 

يسقط حق يف االعرتاض .
القايض 

عماد ياسني خضري 
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2015/1193

التاريخ 2018/11/26
اىل  /املنفذ عليه / حسني عيل حسني 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار حي الجهاد يف 
النجف جبار كريم العان�ي انك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النجف 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت 
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف النجف 
 2015/4/30 يف  943/ش/2015   بالع�دد 
واملتضم�ن الزامك بتأديتك نفق�ات اىل الدائنة 
فريال عباس حسني نفقة مستمرة مقدارها 
175,000 ال�ف دين�ار ش�هريا اعتب�ارا م�ن 
2015/4/9 وكذل�ك نفقة ماضية لها ونفقة 
مس�تمرة البنتك ابتس�ام مقدارها 150,000 
ال�ف دينار ش�هريا اعتبارا م�ن 2015/4/9 
وتحميل�ك كافة الرس�وم واملصاريف واتعاب 

املحاماة
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2017/39

التاريخ 2018/11/25
اعالن

نظ�را لعدم بلوغ ب�دل املزايدة ل�رشاء العقار  
تسلس�ل 3/37988 ح�ي الوف�اء الكائن حي 
الوف�اء العائد للمدينه رضية نوري مطر لقاء 
طل�ب الدائن عيل راش�د حمدي البال�غ اثنان 
وثالثون مليون دينار 80% من القيمة املقدرة 
لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة عرش يوما 
من اليوم الت�ايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل امل�دة املذكورة 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
ع�رشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�وم  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 
والداللية عىل املش�رتي وذلك اس�تنادا للمادة 

98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل    

املواصفات :
1 � موقع�ه ورقم�ه : نج�ف � ح�ي الوف�اء 

3/37988 حي الوفاء
2 � جنسه ونوعه : عرصة

3 � حدوده وأوصافه : بلدية النجف 
4  � مشتمالته : العقار يقع عىل شارع فرعي 
10مرت يتألف من ساحة امامية مبلطة كايش 
موزائي�ك يحتوي عىل توالي�ت ومخزن صغري 
ومدخ�ل ي�ؤدي اىل مطب�خ جدران�ه وارض�ه 
مكسو بالسرياميك ومسقف بالجران الثانوية 
وكذلك استقبال وكليدور  يرشف عىل غرفتني 
ومكش�وفتني وحمام داخل احد املكش�وفتني 
وس�لم ي�ؤدي اىل الس�طح ال�دار يحتوي عىل 

غرفة    
5 � مساحته حسب السند املرفق 200م

6 � درجة العمران : متوسطة
7  � الش�اغل : عيل عي�دان يرغب بالبقاء بعد 

البيع بصفة مستأجر 
8 � القيم�ة املق�درة : 116,000,000 مائ�ة 

وستة عرش مليون 
9 � ب�دل املزاي�دة االخ�ري : لم يحص�ل راغب 

بالرشاء

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة 
العدد: 88/ 2018 

التاريخ: 25/ 11/ 2018 
اىل املدعو /سمري صالح عبد املهدي 

بتاريخ 11/22/ 2018 اصدرت محكمة االحوال 
الش�خصية يف الرميث�ة حجة الوصاي�ا املرقمة 
)2018/88 ( يف 2018/11/22 وذلك بتنصيب 
جد القارصين )ش�اين داهي كاهي (وصيا عىل 
اوالد ابنت�ه املتوفية )جواهر ش�اين داهي ( كل 
من )حسني ومحس�ن ومهدي وشهد (لذا تقرر 
تبليغ�ك بالحج�ة الص�ادرة من ه�ذه املحكمة 
خالل الفرتة القانونية قرارا والئيا قابال للتظلم 

والتمييز وافهم علنا  2018/11/22 .
القايض 

سالم مجيد حسوني 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة

التاريخ 2018/11/28
اىل املدعو  / احمد شاطي فايز  

قدم طالب حجة الوفاة سفانة كمال رمثان طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة 
بحق املدعو احمد ش�اطي فايز قررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور 
امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 1519/ش2016/1

التاريخ 2018/11/28
اعالن

اىل/ املدعى عليه / ستار شخري يونس   
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 
1519/ش2015/1 يف 2016/5/29 وقد صدر 
الق�رار بحقك غيابيا واملتضمن الزامك بتس�ليم 
االثاث ال�واردة بالقرار املرقم اع�اله اىل املدعية 
عب�ري ج�واد ع�واد وبتأديت�ك اثاثه�ا  الزوجية 
وع�رشون  واح�د  اقيامه�ا  مجم�وع  والبال�غ 
ملي�ون وخمس�مائة وخمس�ة وتس�عون الف 
دين�ار  وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار ح�ي الوفاء / 
النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض 
ع�ىل الق�رار الغياب�ي خ�الل  امل�دة القانوني�ة  

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عامر حسني حمزة
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 847/ب2018/4

التاريخ 2018/11/28
اىل املدعى عليه ) عيل حسن صالح (

اعالن
اقام املدعي الس�يد مدير بلدية النجف / اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة  / 847/

ب2018/4 واملتضمنة الحكم بأبطال قيد العقار 
املرق�م 61946/3 ح�ي امليالد واعادة تس�جيله 
باس�م دائرتهم ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار 
منطق�ة ح�ي الوفاء / 4 عبد مس�لم حس�ون 
البصييص لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموعد املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2018/12/3 وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

اىل اعالن 
املتهم الغائب / ر .ع كرار نارص سلمان حمادي 

الالمي 
مح�ل العم�ل / مديري�ة منف�ذ مط�ار النجف 

االرشف الدويل
العن�وان / بغ�داد / الرصافة / مدين�ة الصدر 

م/144 ز /15  د /104
بم�ا انك مته�م وفق احكام امل�ادة 5 من قانون  
عقوب�ات ق�وى االمن الداخ�يل رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل وملجهولية مح�ل اقامتك اقتىض 
تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة ق�وى االم�ن الداخيل املنطق�ة الرابعة 
خالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ 
تعليق هذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب عىل 
التهمة املوجه ضدك  وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد 
65 و 68 و69  م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات  

الجزائية لقوى االمن الداخيل 
العميد الدكتور 

عبد الزراق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية النجف 
العدد : 7461/ش2018/5

التاريخ 2018/11/28
اعالن

اىل املدعى عليه  /حسنني جواد كاظم
اقام�ت املدعية نب�أ محمد ه�وده الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  7461/ش2018/5  بالع�دد 
املحكمة تطلب تأيي�د حضانة الطفلة بتول 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ول�رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار منطق�ة ح�ي 
املهندس�ني / النجف قررت املحكمة تبليغك 
بخصوص الدعوى وبموع�د املرافعة اعالنا 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة 
وعليك الحضور امام هذه املحكمة  يف موعد 
املرافع�ة القادم املوافق ي�وم 2018/12/5 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3451/ب2018/4

التاريخ 2018/11/21
اعالن

بن�اء عىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار املرق�م 3290/2 حي 
القادسية يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العق�ار املذك�ور اع�اله واملبينة 
اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة هذه املحكمة خ�الل ثالثون يوما 
م�ن اليوم الثاني لنرش االعالن  مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املق�درة بموجب ص�ك مصدق المر 
محكم�ة بداءة النجف وص�دار من مرصف 
الرافدي�ن رق�م )7( يف النج�ف وس�تجري 
املزايدة واإلحالة يف الساعة الثانية عرش من 
الي�وم االخري م�ن االعالن يف ه�ذه املحكمة 
وعىل املش�رتي ج�يل هوية األح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م 3290/2 حي القادس�ية يف 
النج�ف عب�ارة ع�ن دار مفرز منه�ا محل 
بصورة  غري رس�مية بمساحة 6×4 وكراج 
وكل�دور   4×9 بمس�احة  واس�تقبال   5×3
صغري وه�ول 5×4 وصال�ة داخلية 3,5×5 
ومطب�خ 4×3 وغرفة نوم 4×4 ومكش�وفة 
3×3 يف الطاب�ق االريض ام�ا الطابق العلوي 
يتكون من غرفة نوم 5×3 وس�طح العقار 
مبني بالطابوق القديم ومسقف بالشيلمان 
مبلط بالكايش تقع عىل ش�ارع بعرض 45 
مرت خلف مستشفى االمام عيل عليه السالم 
املساحة الكلية للعقار 200 مرت مربع درجة 
عمران�ه دون الوس�ط يحت�وي ع�ىل بعض 
الش�قوق يف جدران�ه مترضر مش�غول من 
قبل املدعي حس�ن فاض�ل ويف هو ال يرغب 
بالبق�اء يف العق�ار  بع�د البي�ع وان القيمة 
الكلي�ة للعقار مبلغ 240,000,000 مائتان 

واربعون مليون دينار ال غريها
�������������������������������������

اىل اعالن 
املتهم الغائب / العريف قيص عامر محسن 

رضب 
محل العمل / قيادة حدود املنطقة الرابعة

قض�اء   � الب�رصة   محافظ�ة   / العن�وان 
القرنة

بم�ا ان�ك متهم وف�ق اح�كام امل�ادة 5 من 
قانون  عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14 
لس�نة 2008  لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 
2018/1/18 ولح�د االن وامل�ادة 32 من ق 
ع د الختالس�ك الهوي�ة الوزاري�ة املرقم�ة 
2025380 الص�ادرة م�ن وزارة الداخلي�ة   
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقت�ىض تبليغك 
بواس�طة ه�ذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
خالل مدة اقصاها ثالث�ون يوم اعتبارا من 
تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك 
وتجيب عىل التهمة املوجه ضدك  وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
اس�تنادا الح�كام امل�واد 65 و 68 و69  من 
قانون اص�ول املحاكم�ات  الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

فق�د الوصل الصادر م�ن بلدية الكوفة رقم 
بتاري�خ 2018/11/14   الوص�ل 884523 
م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل دائ�رة بلدية 

الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة  االحوال الشخصية يف املعقل
العدد  :4597/ش/2018

التاريخ 2018/11/28
اعالن

اىل املدعى عليه صفاء  رايض حسن
اقام�ت املدعي�ة ام البن�ني خلي�ل ابراهي�م 
ل�دى  اع�اله  املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 
ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها نفق�ة ماضية 
ومس�تمرة له�ا ونفق�ة مس�تمرة الوالدها 
القارصين مقتدى وخليل وزينب وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ يف مركز 
رشطة االم�ام عيل عليه  الس�الم وحس�ب 
 2018  /11/5 يف   9814 بالع�دد  كتابه�م 
وتأيي�د املجلس البل�دي ملنطقة حي الزهور 
بتاريخ  2018/11/5 املتضمن ارتحالك اىل 
جهة مجهولة عليه وملجهولية محل اقامتك 
قرر تبليغك بصحيفت�ني  محليتني يوميتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة ي�وم املرافعة 
العارشة  املص�ادف 2018/12/9 الس�اعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

جاسم محمد محمود املوسوي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة  بداءة البرصة
العدد  :2252/ب/2018

التاريخ 2018/11/28
اىل املدعى عليه / سعد صباح محمد

اعالن
اق�ام املدعي حس�ني ع�يل ع�ايص الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 2252/ب/2018  ضدك 
وال�ذي يطل�ب فيه�ا اع�ادة املبل�غ وقدره 
60000000 س�تون ملي�ون دين�ار عراقي 
عىل س�بيل االمانة ولتعذر تبليغك ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح مبل�غ مرك�ز 
البل�دي  واملجل�س  الرباضعي�ة  رشط�ة 
ملنطقة عويس�ان عليه تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم املرافعة 
املوافق 2018/12/10 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه  
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

محمد قاسم عبود
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة  االحوال الشخصية يف املعقل
العدد  :3807/ش/2018

التاريخ 2018/11/26
اعالن

اىل املدعى عليه  فالح حسن نعوم 
غيابي�ا  حكم�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
بحق�ك بالدع�وى املرقم�ة اع�اله بتاري�خ 
2018/10/24 وال�ذي يق�ي ب�رد دعوى 
املدعية زوجتك  ن�داء صادق كحيوش قرارا 
قاب�ال لالعرتاض والتميي�ز وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف مركز 
رشط�ة االمام الصادق وتاييد املجلس البليد 
يف منطقة الجاس�م بتاريخ 2018/11/21 
تق�رر تبليغك بواس�طة النرش يف صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك الح�ق االعرتاض 
والتميي�ز خ�الل امل�دة القانونية وبعكس�ه 
س�وف يكتس�ب الدرجة القطعية مع فائق 

التقدير 
القايض

جاسم محمد املوسوي
�������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :9611

التاريخ 2018/11/28
بناء ع�ىل  الدعوة املقامة م�ن قبل املواطن 
فاضب رسحان جاس�م ال�ذي يطلب تبديل 
لقبه من )الشبالوي( اىل )الكالبي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مده 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016  واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

فق�د وصل الص�ادر من بلدي�ة الكوفة رقم 
الوصل )884524(  بتاريخ 2018/11/14  
م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل دائ�رة بلدية 

الكوفة

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب الص�ادرة م�ن معهد 
التدري�ب النفطي يف البرصة � قس�م النفط � 
حفر ابار بأس�م ) س�جاد صادق كاظم ( من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������

فقدان 
فقدت هوية نقابة املهندسني العراقية  بأسم 
) كاظم زبون نارص( من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة  االحوال الشخصية يف البرصة
اعالن

اىل السيد / مهند حسن كريم
قدمت السيدة ميديا خليل كريم طلبا اىل هذه 
املحكمة يتضمن طلبه�ا نصبها قيمة مؤقته 
عىل ابنته�ا الق�ارصة هيا مهند حس�ن تولد 
2011 لغرض مراجعة دوائر الدولة والس�فر 
خ�ارج البالد ل�ذا يرجى حض�ورك امام هذه 
املحكم�ة  البداء موافقتك حول ذلك ليتس�نى 
له�ذه املحكم�ة اج�راء ال�الزم ح�ول اصدار 

الحجة
القايض

فالح حسن حصني
�������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني براءة الذمة الص�ادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائ�ب ف�رع النج�ف االرشف ذي 
العدد 9201 بتاري�خ 2018/4/26 واملعنونة 
اىل الهيئة العامة للرضائب فرع واس�ط باسم 
)محمد مس�لم هاش�م( عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح الديوانية
العدد : 2428/ج/2018
التاريخ 2018/11/22

اعالن
اىل املجرم الهارب / عيل شيال كسار

اصدرت هذه املحكمة بالدعوى املرقمة 2428/
 2018/11/19 امل�ؤرخ  قراره�ا  ج/2018 
املتضمن تجريمك وف�ق احكام املادة 1/459 
عقوب�ات وحكمت علي�ك بالحبس البس�يط 
ستة اشهر عن شكوى املشتكي ماهر مهدي 
حنويت ولك حق االعرتاض عىل الحكم املذكور 
خالل ثالثة اش�هر  من الي�وم التايل للنرش ويف 
حالة عدم اعرتاضك رغم مرور املدة القانونية 
يعترب الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي  

القايض
خالد عيل مطلك

قايض محكمة جنح الديوانية
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح الديوانية 
العدد: 2679/ج/2018
التاريخ 2018/11/19

اعالن
اىل / املتهم الهارب ) يوسف حميد زيدان( 

التهام�ك بالدعوى الجزائي�ة املرقمة 2679/
كات�ب  فيه�ا   حس�ني  املش�تكي  ج/2018 
ج�وده وفق احكام امل�ادة 1/456 من قانون 
املحكم�ة  ام�ام ه�ذه  واملقام�ة  العقوب�ات 
ولهروب�ك ومجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر 
تبليغك اعالنا بجريدتني رس�ميتني واس�عتي 
االنتش�ار وع�ني ي�وم 2018/12/30 موعدا 
الج�راء محاكمتك ويف حال�ة عدم حضورك يف 
املوعد املحدد فتج�ري بحق غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

خالد عيل مطلك 
قايض محكمة الجنح الديوانية 

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

رئاسة محكمة استئناف الديوانية االتحادية
محكمة  جنايات الديوانية / الهيئة االوىل

العدد  /99/ج/2003
التاريخ 2018/11/21

اىل املتهمان الهاربان
1 � قاسم سلطان حسني حسن امليايل

2 � معتز حاتم تركي كاظم االبراهيمي
العدد  :4078

التاريخ : 2018/11/22
لصدور امر القبض بحقكم وفق احكام املادة 
406/عقوب�ات ولهروبك�م ومجهولية محل 
اقامتكم تعذر تبليغكم قانونا لذا قرر تبليغكم 
بصحيفت�ني محليت�ني بالحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف الس�اعة الثامنة م�ن صباح يوم 
2018/12/10 الجراء محاكمتكم يف الدعوى 
الجزائية املرقم�ة 99/ج/2013 واملقامة من 
قبل املشتكني اسيل محمد عبد و رجية نارص 
محم�د  ويف حال�ة ع�دم حضوركم س�تجري 

املحاكمة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
الرئيس

عبد الله حريز جبار
رئيس محكمة جنايات القادسية
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نفط ميسان يفتقد »3« من العبيه 
أمام أمانة بغداد

              المستقبل العراقي/ متابعة

يفقد نفط ميسان، 3 من العبيه، غًدا ، أمام أمانة بغداد 
بالجولة التاس�عة م�ن الدوري العراق�ي، باملباراة التي 

ُتقام عىل ملعب ميسان األوليمبي.
وق�ال أحم�د دحام، م�درب نف�ط ميس�ان يف ترصيح 
صحف�ي ، اليوم ، ان »الفريق س�يفتقد خدمات فاضل 

كريم، وإبراهيم نعيم، ومنار طه؛ بداعي اإلصابات«.
وش�دَّد »الفريق لن يتأثر بغياب الالعبني املصابني؛ ألننا 
نثق يف قدرات العبينا، وال يوجد العب جاهز وآخر بديل 

والجميع يسعى لتقديم مستوى جيد«.

وأضاف »نحن مطالبون بالتعويض بعد خسارتنا أمام 
الرشطة ال�ذي ُيعدُّ منتخًبا وطنًيا مصغ�ًرا ملا يملك من 
نوعي�ة العبني عىل مس�توى عال«، الفًت�ا إىل أنَّ املباراة 
س�تكون بملعبنا، وبني جماهرينا، ل�ذا نحن مطالبون 

بالتعويض«.
وأوض�ح ان »أمانة بغ�داد من الف�رق املحرتمة، ونكن 
إلدارته والجهاز الفن�ي، والالعبني كل االحرتام، ومثلما 
يس�عون هم لتحقيق نتيجة طيبة، نحن كذلك نرغب يف 

تحقيق الفوز««.يذكر أنَّ نفط ميس�ان، يحتل املركز 
الخام�س، برصي�د 14 نقط�ة، فيما أمان�ة بغداد، 

يحتل املركز ال�12 ب�9 نقاط.

موراي يضع بطولة واشنطن يف قائمته السوداء

إبراهيموفيتش ينجو من مقصلة 
لوس أنجلوس جاالكيس

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن ن�ادي ل�وس أنجل�وس جاالك�ي 
األمريكي لكرة القدم، االستغناء عن 7 من 
العبيه دفعة واحدة، فيما احتفظ بنجميه 
البارزين السويدي زالتان إبراهيموفيتش، 

واملكسيكي جيوفاني دوس سانتوس.
وأك�د النادي، الذي فش�ل يف بل�وغ األدوار 
الفاصل�ة ل�دوري ك�رة الق�دم األمريكي 

للمحرتف�ني ه�ذا املوس�م، يف بي�ان، أن�ه 
اس�تغنى ع�ن اإلنجليزي املخرضم آش�ي 
ك�ول، وكل من ماي�كل س�ياني، وبرايان 
سيلفس�رت، وش�ينون وليام�ز، ورول�ف 
فيلترش، وباجيو هوسيديتش، وسريفانو 
كاراس�كو.وذكر النادي يف بيانه: »رفضنا 
خي�ار تجدي�د عق�ود الالعب�ني« . وأك�د 
النادي يف بيانه، أنه قرر اس�تمرار 16 من 
الالعب�ني ضمن صفوف الفريق من بينهم 

تقاري�ر  أش�ارت  ال�ذي  إبراهيموفيت�ش 
صحفية إىل أنه س�يعود إىل صفوف ميالن 
األمريك�ي،  الن�اي  بي�ان  اإليطايل.وأث�ار 
الجدل بشأن استكمال املسرية االحرتافية 
لك�ول،37 عام�ا/ فيم�ا ل�م ي�دل النجم 
السابق لتش�يلي وأرس�نال اإلنجليزيني 
بأي ترصيحات.وأنهى جاالكي املوس�م 
يف املركز الس�ابع بمجموع�ة الغرب حيث 

حصد 48 نقطة من 34 مباراة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ال ُيخط�ط الربيطاني آن�دي موراي، للع�ودة العام 
بع�د  واش�نطن،  بطول�ة  يف  للمش�اركة  املقب�ل، 
االنتقادات الالذعة التي وجهت له هذا العام من قبل 
مدير البطولة.كانت واش�نطن ثالث بطولة يشارك 
بها م�وراي هذا الع�ام عقب تعافيه م�ن إصابته، 

لكنه قرر االنس�حاب قبل مب�اراة ربع النهائي أمام 
أليك�س دي مين�ار؛ بس�بب م�ا وصف�ه باإلرهاق.

وقبل رب�ع النهائي، لعب م�وراي 3 مباريات من 3 
مجموع�ات، وانتهت آخر مباراة يف الس�اعة الثالثة 
صباًح�ا بالتوقي�ت املح�ي، وكان م�ن املق�رر ل�ه 
أن يخ�وض رب�ع النهائ�ي يف اليوم الت�ايل مبارشة.

وعقب املباراة، أملح موراي الحتمالية انس�حابه من 

رب�ع النهائي.وقال�ت، حينها، مدي�ر البطولة كيي 
أوبراين: »آم�ل يف أن يأخذ م�وراي باعتباره دوره 
يف تلك الرياض�ة، وكونه نموذًجا رياضًيا عاملًيا لكل 
األطفال حول العالم، فليس من الجيد االستسالم«.

ب موراي عىل تلك التعليقات عىل الرغم من  ولم ُيعقِّ
تعبري فريقه عن االنزع�اج يف محادثات خاصة مع 
أوبراين، وقرر الالع�ب الربيطاني يف نهاية املطاف، 

االنس�حاب م�ن البطولة.ويخص�ص م�وراي يف 
بع�ض األحيان وقته للرد عىل مجموعة أس�ئلة 

م�ن الجماهري عىل حس�ابه عىل إنس�تجرام.
وكان من بني تلك األس�ئلة التي طرحت عليه 
أمس هل سيعود للمش�اركة يف واشنطن من 
جدي�د الع�ام املقب�ل، وكان جواب�ه بالرفض 

بسبب ما أسماه بإهانة مدير البطولة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اقرتب ن�ادي مي�الن اإليطايل، م�ن تعزيز 
صفوف�ه بصفق�ة جدي�دة م�ن نظ�ريه 
أتلتيك�و مدري�د اإلس�باني، خ�الل ف�رتة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة. 
وذك�ر موق�ع »كالتش�يو مريكات�و«، أن 
مي�الن اإليط�ايل يس�تهدف الحصول عىل 
خدم�ات األوروجوياني دييجو جودين، 

مدافع أتلتيكو مدريد.
وأض�اف املوق�ع أن دييجو 

جودين وافق عىل عرض ميالن، باالنتقال 
إلي�ه يف املريكات�و الش�توي املقب�ل، مل�دة 
عام�ني ونص�ف، برات�ب س�نوي يبل�غ 4 
ماليني ي�ورو. ونوه املوق�ع أن ليوناردو، 
املدير الع�ام للروس�ونريي، يتوجب عليه 
إقن�اع إدارة أتلتيك�و مدري�د بالتخي عن 
جودين.ويعاني نادي ميالن، عىل مستوى 
خط الدفاع، بعد إصابة رومانيويل وماتيو 
موساكيو وماتيا كالدارا، مما يجرب النادي 
اإليط�ايل ع�ىل التعاقد مع مداف�ع جيد يف 

املريكاتو الشتوي املقبل.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أك�د الع�ب ريال مدري�د، مارك�و أسينس�يو، أنه لم 
يقصد املعنى الذي تم فهمه، حني رصح بأنه ليس 
الشخص املعني بتحمل مسؤولية الفريق امللكي.

ويف مقابل�ة نرشته�ا صحيف�ة م�اركا، الي�وم 
األربع�اء، ق�ال أسينس�يو »ترصيحاتي فهمت 
بش�كل مغلوط، لم يبق أي عنوان س�وى أنني 
ال أريد تحمل املس�ؤولية، لكنني لم أقل هذا يف 

أي لحظة«.
وتاب�ع »بالتأكيد أريد تحمل املس�ؤولية مع 
زمالئ�ي، أعتقد أن تفس�ري حديثي بش�كل 
مغلوط، يأتي لرغب�ة البعض يف خلق حالة 

من الجدل أو ما شابه، ال أعلم«.
وأضاف »م�ا قلته هو أنن�ي احرتم الدور 
ال�ذي يقوم به كل عضو بالفريق، لكنني 
س�أحاول دائم�ا أن أس�اعد بأق�ى ما 
عندي، أود أن أثبت يف هذا العام الثالث يل 
مع الري�ال، كل الطموح املوجود بداخي 

والتقدم نحو األمام«.
وأكد الالعب الشاب »نحن فريق وعلينا أن 
نتحمل املسؤولية مًعا، لقد تأملت بسبب التشكيك 
يف طموحي، أصبت بالدهش�ة، عىل الرغم من أن قلة هي 
الت�ي فعلت ذل�ك، ألن من يعرفونني يعلم�ون ما قصدت 

قوله«.

نجم أتلتيكو مدريد يوافق 
عىل عرض ميالن

أسينسيو: تأملت بسبب التشكيك 
يف طموحي

        المستقبل العراقي / وكاالت

ال ي�زال الجدل دائرًا بعد اس�تبعاد إيس�كو، من 
قائم�ة فريقه ري�ال مدريد، ال�ذي خاض أمس 
الثالث�اء، مواجه�ة روما، رغم س�فر الالعب 
م�ع الن�ادي امللك�ي إىل إيطالي�ا. وذكرت 
أن إيس�كو  إذاع�ة »كادين�ا كوب�ي« 
قل�ل من اح�رتام مدرب�ه يف ريال 
مدريد، س�انتياجو سوالري، يف 
حصة تدريبية، خالل األسبوع 

املايض، ما دف�ع األرجنتيني الستبعاده.وكش�فت 
اإلذاعة أن س�والري كان يريد اس�تبعاد إيسكو من 
الس�فر إىل روما، لكنه تراج�ع عن ذلك يف اللحظات 
األخ�رية، واصطحب�ه إىل إيطالي�ا، ث�م اس�تبعده 
م�ن قائم�ة الفريق.وكان إيس�كو قد فج�ر الجدل 
بترصيح مقتضب عقب مباراة األمس، حيث أكد أن 
قرار اس�تبعاده أمام روما، لم يكن ألسباب بدنية.

وانترص ريال مدريد عىل مضيفه روما بهدفني دون 
رد، لريتف�ع رصي�د امللكي إىل 12 نقط�ة يف صدارة 
ترتيب املجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد روما 

عند 9 نقاط يف الوصافة.

الرس وراء قرار سوالري باستبعاد إيسكو

           المستقبل العراقي / متابعة
 

يواصل نادي برش�لونة اإلس�باني، 
متابعته لنجم أوملبيك ليون الفرني، 
تمهيًدا إلمكانية ضمه، حال فش�ل 
اس�تقدام فرينك�ي دي يون�ج م�ن 

أياكس أمسرتدام الهولندي.
أن  »س�بورت«  صحيف�ة  وذك�رت 
برشلونة أرسل رامون بالنز، مساعد 
الفن�ي  الس�كرتري  أبي�دال،  إيري�ك 

للبلوجران�ا، إىل فرنس�ا، ملش�اهدة 
تانج�ي ندومبي�ي، الع�ب لي�ون، 

خالل مواجهة مانشسرت سيتي، يف 
إطار دوري أبطال أوروبا.

وظهر ندومبيي بش�كل مميز خالل 
مباراة األمس، التي انتهت بالتعادل 
اإليجابي بني الفريقني بنتيجة 2-2. 
ويعد ندومبيي )21 عاًما(، من أبرز 
اكتش�افات ال�دوري الفرن�ي هذا 
املوس�م، ولف�ت انتب�اه العديد من 
األندي�ة األوروبي�ة العمالق�ة، 
عىل رأسها برشلونة اإلسباني.

ويملك أبيدال، عالقة جيدة مع 
ليون ورئيس�ه جان ميش�يل 
س�يمنح  م�ا  وه�ذا  أوالس، 
برش�لونة، فرصة للتعاقد مع 

ندومبيي بسهولة.
وتحوم الش�كوك ح�ول قدرة 

برش�لونة ع�ىل التعاق�د مع 
فرينكي دي يونج، حيث أن 
أياكس لن يتخىل عن جهود 
العبه بأق�ل من 75 مليون 

يورو.

برشلونة يواصل مراقبة 
موهبة ليون

             بغداد/ المستقبل العراقي

وصل ريال مدريد، التفاق من أجل ضم العب مانشس�رت 
س�يتي، الذي ينتهي عقده مع الس�يتزنز بنهاية املوسم 

إن  الربيطاني�ة،  »ذا ص�ن«  الحايل.وقال�ت صحيف�ة 
»الالعب اإلسباني الشاب إبراهيم دياز، رفض تجديد 
عقده مع مانشس�رت سيتي، بس�بب عدم حصوله 

عىل الفرص الكافية يف الفريق األول«.
»ري�ال  أن  إىل  إس�بانيا،  يف  تقاري�ر  وأش�ارت 
مدريد اس�تطاع التوصل التف�اق مع دياز، من 
أجل االنضم�ام للفريق خالل ف�رتة االنتقاالت 
الصيفي�ة املقبل�ة بش�كل مجان�ي«. وذك�رت 

الصحيفة الربيطانية، أن »ريال مدريد سيضطر 
لدف�ع رس�وم تع�وض ملانشس�رت س�يتي مقابل 
التوقيع م�ع الالعب، ألنه لم يتج�اوز ال�22 من 

العم�ر«. وعىل الرغم من تس�جيله لهدفني 
يف مرم�ى فوله�ام يف كأس الرابطة هذا 

الش�هر، إال أن دياز ل�م يحصل 
م�ع  دقيق�ة  أي  ع�ىل 

الفريق، يف الدوري 
اإلنجلي���زي 

املمتاز.

ريال مدريد خيطف جوهرة مانشسرت سيتي
           بغداد/ المستقبل العراقي

 
أكد ماركو س�يلفا، املدي�ر الفني إليفرت�ون، أن ناديه 
س�يحاول التعاقد مع العب برش�لونة، م�ع انقضاء 

املوسم الحايل.
وأش�ار س�يلفا يف ترصيحات لصحيفة »ليفربول 
إيك�و« إىل أن إيفرتون يريد إج�راء محادثات مع 
برشلونة، بشأن انتقال الربتغايل أندريه جوميز، 
إىل التوفي�ز، يف صفقة انتق�ال دائمة، بدال من 

اإلعارة الحالية.
وقال س�يلفا »أعتقد أنه يف الوقت املناس�ب، 
علين�ا أن نفع�ل ش�يًئا النضم�ام أندري�ه 
جوميز«.وأض�اف »لدين�ا الوق�ت للقي�ام 

بذلك، نحن س�عداء معه، كما أنه يستمتع بلحظاته هنا، ال 
أعتقد أنها لحظة جيدة أن نتحدث كل أسبوع عن ذلك، ألنه 
م�ن األفضل أن ينىس برش�لونة أندريه قلي�اًل.. أنت تذهب 
هناك يف الوقت املناس�ب، أندريه يس�تمتع بوقت�ه لكننا ال 

نريد أن نضع الضغط عليه يف قراره، أمر مبكر جًدا«.
وتابع »عندما تس�تعري العب، ليس فقط جوميز لكن أيًضا 
زوم�ا، إذا كنت تس�تطيع فع�ل يشء غًدا ع�ي كأن تفعله، 
لكن كرة القدم ليست كذلك، يف نهاية املوسم سنتحدث مع 
الالعبني وأنديتهم، وبعد ذلك سنتخذ القرار«. واختتم »اآلن 
يلعب بشكل جيد ويتدرب بجد، وكل ما تتوقعه من شخص 
لدي�ه جودته وصفاته«. وانض�م جوميز لصفوف إيفرتون 
الصيف املايض عىل س�بيل اإلعارة ملدة موسم واحد، قادًما 

من برشلونة.

مدرب إيفرتون يطالب برشلونة بنسيان نجم الربتغال

         بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعل�ن روبرت ليفاندوفس�كي، مهاج�م بايرن 
ميونخ، دعمه ملدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، 
عقب الفوز عىل بنفيكا الربتغايل )5-1(، أمس 
الثالث�اء، يف خام�س ج�والت دور املجموع�ات 

بدوري أبطال أوروبا.
وأب�رزت صحيفة »كيك�ر« األملانية ترصيحات 
ليفاندوفس�كي، الذي ق�ال: »الفوز عىل بنفيكا 

كان مهًما لنا م�ن الناحية الذهنية، والنفس�ية؛ 
لتعزيز ثقتنا بأنفس�نا، وآمل بأن نستمر عىل هذا 

املنوال، فهذه مجرد مباراة واحدة«.
وأض�اف: »باس�تثناء أول 5 دقائ�ق يف الش�وط 
الثاني، لعبنا بش�كل جيد بالفعل، وسيطرنا عىل 

املباراة«.
ل ليفاندوفس�كي، ثنائية خالل فوز بايرن  وس�جَّ
الخم�ايس، ليص�ل ل��51 هدًف�ا يف دوري أبطال 
أوروبا، ليصبح س�ادس الهداف�ني التاريخيني يف 
البطول�ة. وتضامن ال�دويل البولندي م�ع مدربه 
نيك�و كوفات�ش، قائ�اًل: »نح�ن نلع�ب س�وًيا 
وجميعنا يطمح ل�ذات الهدف، وأنا خلف املدرب؛ 

ألنن�ا نعل�م األخطاء التي وقعنا به�ا، ويجب عىل 
جميع الالعب�ني إدراك ما ارتكبن�اه طوال الفرتة 

املاضية«.
وحثَّ ليفاندوفسكي، زمالءه عىل رضورة تحقيق 
الف�وز يف كاف�ة املباريات املقبلة بالبوندس�ليجا، 
مضيًف�ا: »بعدها، لن�رى كيف س�يبدو الجدول، 
حت�ى م�ع وضعن�ا الح�ايل. ال يمكننا رف�ع راية 
االستس�الم، واالعتقاد بأن األمور قد انتهت، فكل 
يشء وارد يف الدور الثاني«. ويحتل بايرن ميونخ، 
املرك�ز الخام�س يف ج�دول ترتيب البوندس�ليجا 
برصي�د 21 نقط�ة، متأخرًا بف�ارق 9 نقاط عن 

بوروسيا دورتموند، املتصدر.

ليفاندوفسكي: ال يمكننا رفع راية 
االستسالم
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن ث�وب الصوف يدف�ئ أكثر من ثوب 
القطن ألن القطن موصل أكفأ للحرارة، ومن ثم 

فهو أقل منعأ من الصوف لتبدد حرارة الجسم
هل تعلم أن عالم الرياضيات املشهور أرخميدس 
الصقيل هو أول من اس�تعمل األشعة الشمسية 

كسالح ولد يف سرياتوسيا عام 287 ق . م.
ه�ل تعل�م أن أوتي�س الرس�ون هو م�ن اخرتع 

املصعد الكهربي
هل تعلم أن العالم األملاني رونتيجن هو أول من 

حصل عىل جائزة نوبل يف مجال الفيزياء
هل تعل�م أن دميرتي كريوك�وف.. عالم فيزياء 
أثب�ت براءت�ه من مخالف�ة مروري�ة باملعادالت 

الرياضية
ه�ل تعل�م أن ال�ذرة تتك�ون م�ن ن�واة )والتي 
تتكون من بروتونات ونيوترونات( تدور حولها 

إلكرتونات.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

إن شخص ما يبحث عن تأثري مثري لالهتمام أو إلهام ، ونظرا 
ملكانتك داخل املجموعة، يمكن لرس�التك أن تتناس�ب معهم 
تمام�ا. إن موجة من الطاقة الدالة عىل الثقة قد تصيبك إما 
الي�وم أو غداً، وتس�اعدك عىل إدراك م�دى تأثريك الحقيقي. 

واألشخاص املهمون يستمعون إليك يف الوقت الحايل

ق�د يكون الوقت قد حان لنقول وداعا ألمر ما كان يف حياتك 
لف�رتة طويلة ج�دا )طويلة جدا ، يف الواق�ع(. أنت تنتقل إىل 
مرحل�ة جدي�دة ومثرية م�ن الحي�اة ، ولجعل الرحل�ة أكثر 
نجاح�اً، تحت�اج إىل ترك بع�ض األمتعة القديم�ة وتخفيف 

الحمل. اعرتف لنفسك أن لديك قيود

إذا كن�ت تنتظ�ر يوم�اً م�ا عندم�ا يمكن�ك االنفص�ال فيه 
واالنطالق ح�راً و الترصف ببعض الجن�ون )بطريقة جيدة 
بالطب�ع( ، فاليوم هو اليوم املُتظر! ال يوجد يشء يعيقك عن 
إقحام نفس�ك يف املرح وني�ل بعض الضح�كات والتخطيط 

لبعض املزاح. 

إن توت�رك ق�د يكون رسيعا الي�وم ، لذا ح�اول منع املواقف 
املجه�دة قبل حدوثها. إذا اس�تطعت، قم بفصل نفس�ك عن 
بقية الحش�د وحاول القيام بعملك أو ادرس منفرداً. إذا كان 
ذلك مجرد أمر غري عميل ، فاس�تمر يف الرتكيز عىل أولوياتك 

الخاصة ، وتعلم أنه عندما تتجادل مع أحمق

ابق عىل الطريق املس�تقيم والضيق الي�وم – فقط ألنك ترى 
طريق مخترص ال يعني أنك يجب أن تس�لكه. اليوم رضوري 
لتجنب املش�اكل، والعمل الجاد واللعب حس�ب القواعد. عىل 
الرغم من أنك شاهدت أشخاصاً آخرين يتقدمون عن طريق 

إبرام الصفقات وسلك الطرق السهلة

قد تستيقظ و تشعر كأنك تحت سحابة سوداء هذا الصباح، 
لك�ن حاول أال تدع جانبك املتش�ائم يس�يطر عىل كل جانب 
مما أنت عليه اليوم.إن القلق والتوتر قد يحيطون بك، ولكن 
هن�اك الكثري من األم�ور اإليجابية – حتى الس�عيدة – التي 

يمكنك الرتكيز عليها

بغ�ض النظر عن الطق�س بالخارج اليوم ، قد تجد نفس�ك 
تش�عر بأنك ُمح�اط بالغيوم. ومع ذل�ك ، ال داعي للقلق من 
مزاج�ك أو مش�اعرك الحزين�ة. ه�ذه مرحل�ة طبيعية من 
الظالم س�وف تم�ّر بمج�رد أن تعي�د التواصل م�ع الحافز 

العاطفي الذي كنت تفتقده.

الي�وم ، إذا حدث إلغاء أمر غري متوق�ع ، فاعتربه عالمة عىل 
أن�ك بحاجة إىل اإلبطاء – ألنك بالتأكي�د بحاجة إىل ذلك! وملاذا 
العجلة، عىل أي حال؟ إنك كنت تعمل بكامل رسعتك و بكامل 
طاقت�ك لفرتة طويلة ، ولكن ما ق�د ال تدركه هو أنه ال يوجد 

موعد نهائي يلوح يف األفق بحيث تحتاج إىل القلق بشأنه. 

إن مزاج�ك قد يتغري من وقت آلخ�ر اليوم ، لكن هذا ال يعني 
أنك لن تنتهي م�ن الكثري من األعمال. يف الواقع، إن محادثة 
متوقعة سوف تضع بعض األمور املربكة يف نصابها، وسوف 
يتم تحقيق هدف صغري ولكنه ذو معنى يف النهاية ، و هناك 

عالقة غري رسمية 

إن خطوت�ك الجدي�دة ه�ذه للتحك�م أكثر يف مس�تقبلك، و 
ال تن�س أن ج�زءا كب�ريا م�ن املجه�ود ه�و دع�وة اآلخرين 
للمس�اعدة. يف ح�ن أن�ك بالتأكي�د ال ينبغ�ي أن تعتمد عىل 
اآلخرين للقيام بأش�ياء من أجل�ك ، فليس هناك أي خطأ يف 

التواصل واستخدام اتصاالتك.

بمجرد أن تس�تيقظ هذا الصباح ، س�وف تكون متلهفا عىل 
االنطالق ! وس�واء كانت قائم�ة مهامك عبارة عن مراهقن 
أو الطري�ق ال�ذي طول�ه ميل ونص�ف، فس�وف تتمكن من 
إنجاز كل يشء قبل غروب الش�مس. إن العمل الجيد وبعض 

املصادفات املحظوظة سوف توفر لك الكثري من الوقت

إن النب�أ الس�ار هو أن كل خططك تتقارب بش�كل جيد اآلن 
، وكل يشء ي�دور جنب�اً إىل جن�ب بدون أي عوائ�ق. واألنباء 
الس�يئة هي أنه م�ع قلة األمور التي تبقيك منش�غال ، لديك 
ضعف أكرب تجاه االلهاء. إن األش�ياء التافهة س�وف تجذب 

عينك وقد تمنعك من البقاء ثابتاً عىل الطريق.

احلوتالعذراء

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
x 1 كوب سكر

x 1 كيلو تفاحة
x 1 لرت ماء

x 1 عدد عصري ليمون
الخطوات:

هنق�ر التفاح ونقطعة حلق�ات او مكعبات و 
نحفظه يف ماء مضاف إليه عصري ليمونة .

هنذوب الس�كر يف املاء و نرفع�ه عىل النار حتى 
يغيل مع نزع الري�م أول بأول من عىل الوجه ثم 
يضاف التفاح و يرتك ليغيل عىل النار حتى تمام 

النضج .
هنسيبه حتى يربد ثم يقدم بألف هنا وشفا .

خشاف التفاح

كيف نحمي العيون من تأثري الكمبيوتر؟
يس�بب العمل لفرتة طويلة ع�ىل الكمبيوتر 
توتر وجفاف وإرهاق العيون، ويساعد فهم 
تفاصيل هذه الحالة يف تخفيض هذا التأثري 
الس�لبي.من الطبيعي أن يس�بب أي نشاط 
يتعل�ق بالنظ�ر توت�ر العن، وعندم�ا يزداد 
النش�اط املبذول، يس�بب الص�داع وجفاف 
وإرهاق العين�ن وعدم وضوح الرؤية.وعند 
النظر إىل شاش�ة الكمبيوتر، يشعر البعض 

بعدم الراحة، ويطلق عىل هذا الشعور »توتر 
الع�ن الرقم�ي«، ويظهر بس�بب قلة رمش 
الع�ن عند العمل ع�ىل الكمبيوت�ر، ما يزيد 
من جفافه�ا وتوترها، بحس�ب األكاديمية 
األمريكي�ة لطب وجراحة العيون.ومن املهم 
إلراح�ة الع�ن تحويله�ا عن الشاش�ة وفق 
ل��20  الراح�ة  أي   ،»20-20-20« قاع�دة 
دقيقة من العمل والنظر إىل مواقع تبعد 20 

ق�دم )6 أمتار( مل�دة 20 ثانية.كما يس�اعد 
تخفيض درجة سطوع الشاشة عىل التقليل 
من توت�ر العينن. ويمكن اس�تخدام زجاج 
خ�اص يقل�ل م�ن انع�كاس الضوء.ويجب 
تجن�ب الجل�وس قريب�ا جدا من الشاش�ة، 
وينص�ح أطب�اء العيون بأن تك�ون الحافة 
العليا لشاشة الكمبيوتر دون مستوى النظر 

عىل بعد اليد املمدودة عن الوجه.

امنع طفلك من استخدام اهلاتف الذكي
ترب�ط الكثري م�ن األبحاث بن اس�تخدام 
الهواتف الذكية وظهور مشكالت يف الصحة 
العقلي�ة، إال أن دراس�ة جدي�دة اكتش�فت 
أس�وأ م�ن ذلك.ووف�ق ما ذك�رت صحيفة 
»إندبندن�ت« الربيطاني�ة، ف�إن اس�تخدام 
الهوات�ف الذكي�ة ق�د يع�ود بال�رر عىل 
األطفال، وبش�كل خاص عىل املستخدمن 
الذي�ن ال تتجاوز أعماره�م عامن.وتقول 
الدراس�ة، التي ن�رت يف دوري�ة »تقارير 

الهات�ف  اس�تخدام  إن  الوقائ�ي«،  الط�ب 
لس�اعة واحدة فق�ط قد ي�ؤدي إىل إصابة 
الطف�ل واملراهق بخطر القل�ق واالكتئاب، 
باإلضافة إىل تقليل قدرته عىل ضبط النفس 
واالس�تقرار العاطفي.ووج�د باحث�ون أن 
املراهق�ن، الذي�ن ت�رتاوح أعماره�م بن 
14 و 17 س�نة، أكث�ر عرضة له�ذه اآلثار 
الس�لبية، مشريين إىل أن الس�لبيات تكون 
أسوأ حن يكون دماغ الطفل يف طور النمو 

والتطور.وتابع�وا »األطف�ال يف الحضان�ة 
باتوا يس�تخدمون بش�كل كب�ري الهواتف 
الذكية.. ه�ذا األمر قد يضعف قدرتهم عىل 
التحكم يف هدوئهم وأعصابهم مستقبال«.

كما أن األطف�ال الذين يرتاوح عمرهم بن 
11 و 13 س�نة، ويمضون س�اعة يف اليوم 
ع�ىل شاش�ات الهوات�ف، يفق�دن فرص�ة 
»تعلم أشياء جديدة«، أو بالتحديد يفقدون 

»فضول التعلم«، حسب الدراسة.

تقليل رسعة استنزاف بطارية اآليفون
يعاني الكثري من مس�تخدمي الهواتف الذكية من مش�اكل 
رسعة اس�تنزاف ش�حن البطارية، فبعد فرتة من استخدام 
الهات�ف تب�دأ املعان�اة م�ع البطاري�ة الت�ي ال ُتس�عف يف 
اإلستخدام اليومي للهاتف، ومن املعلوم أن الهواتف الذكية 
كله�ا تعمل ببطاريات الليثيوم أي�ون التي تقل قدرتها عىل 
تخزي�ن الطاق�ة مع تقدمه�ا يف العمر، وال ش�ك أن هواتف 
آيف�ون ه�ي أكثر الهوات�ف الذكية التي عانت من مش�اكل 

البطارية الفرتة األخرية.
حصل�ت هوات�ف آيف�ون ع�ىل تحديث�ن متتالي�ن لنظام 
التش�غيل آي أو إس هم�ا iOS 12 وiOS 12.1 الل�ذان كان 

لهما نصيب من مشاكل استنزاف البطارية.
فيما ييل عدة نصائح ُتساعدك عىل إصالح مشكلة استنزاف 

البطارية يف هواتف آيفون:
1- اخترب البطارية بنفسك:

إذا كان�ت صح�ة البطاري�ة جي�دة، فم�اذا يج�ب أن تفعل 
إلطال�ة عمرها وفرتة تش�غيلها؟ من املعل�وم أن البطارية 

تنس�تفذ الج�زء األكرب من طاقتها عندم�ا يكون الهاتف يف 
وضع االستخدام أي عندما تقوم بتشغيل بعض التطبيقات 
ع�ىل الهاتف بينم�ا تس�تنفذ البطاري�ة طاقة أق�ل عندما 

يك�ون الهاتف يف وضع االس�تعداد حي�ث ال يكون هناك أي 
تطبيق�ات يف وضع التش�غيل، ولك�ن قد يك�ون هناك أحد 
التطبيق�ات يعم�ل يف الخلفية ويس�تنزف البطارية بالرغم 
من وجود الهاتف يف وضع االستعداد مما يؤدي إىل استنزاف 

البطارية.
2- تجنب ارتفاع حرارة هاتف آيفون أثناء العمل

إذا الحظ�ت ارتفاع درج�ة حرارة هاتف آيف�ون بعد تثبيت 
إصدار نظام التش�غيل iOS 12، انتق�ل إىل إعدادات بطارية 
الجه�از وحدد أي تطبيق قد يكون الس�بب يف ذلك، واحذفه 

من جهازك.
Widgets 3- إيقاف الويدجيت

الويدجيت Widgets هي مجموعة من التطبيقات املصغرة أو 
املزايا املصغرة الخاصة ببعض التطبيقات، تتيح لك التحكم 
يف بع�ض مزايا التطبيقات من خالل مركز اإلش�عارات عىل 
أجهزة آبل، وذلك عن طريق الحصول رسيًعا عىل املعلومات 

يف الوقت املناسب من التطبيقات التي تفضلها.

ملاذا نضع الساعات يف اليد اليرسى؟
مل�اذا نض�ع الس�اعات يف اليد الي�رى؟ يعود ه�ذا التقليد إىل 
تفس�ري منطقّي بس�يط، وفقاً ل�»العربية ن�ت«، فالتصاميم 
األوىل كانت تحتاج إىل تدوير باليد، ولذلك كان من األس�هل أن 
تضعه�ا يف اليد الي�رى لتتمّكن من تدويره�ا باليد األخرى. 
وم�ا زالت هذه العادة س�ائدة حت�ى اليوم يف وق�ت أصبحت 
فيه معظم الس�اعات أوتوماتيكّية ولم تعد بحاجة إىل التدوير 

يدوياً.
مع ظهور الساعات الذكّية من األسهل لألكثرية التي تستعمل 

اليد اليمنى أن تضع الساعة يف اليد اليرى.
وتلع�ب املهنة وأس�لوب الحياة دوراً أساس�ياً أيض�اً يف ارتداء 
الساعة باليد اليرى أو اليمنى، فبعض املهن اليدوّية تفرض 

اختيار يد معّينة دون األخرى.
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الحقوقي ماجد الحسناوي
ان التغ�رات الفكريه واألجتماعي�ه واألقتصاديه التي طرأت 
ع�ى حي�اة املجتمع�ات الحديث�ه أع�اد تنظي�م العالقه بني 
الزوج�ني وكذلك ب�ني الوالدين واألبناء لق�د عدلت الكثر من 
األح�كام املنظمه لهذه العالقات األرسيه والعمل عى األقالل 
من الس�لطه األبويه وأضعافها . قديما كانت السلطة األبويه 
واسعه عى األوالد والحقوق الكثره يف الرشائع القديمه لألب 
ع�ى العائل�ه ويف املجتمعات الحديثه أخفاء س�لطة األب ولم 
يع�د األب حق العقاب الواس�ع الذي قد يص�ل اىل املوت بحق 
الول�د الع�اق او يسء الس�لوك وصارت ه�ذه الجريمه تحت 
طائله العقاب وليس له الحق األفاده من عملهم . واصبحت 
س�لطة األب تربيه األوالد تربيه س�ليمه ليجعل منهم أعضاء 
صالح�ني وع�دم أجباره�م ع�ى زواج ال يريدون�ه مما جعل 
واجبات األب وحقوقه تنكمش . وأن املس�اواة بني األب واالم 
لتحقيق مصلحة األبناء اي بمعنى توزيع الحقوق والواجبات 
بني الوالدين وان األم يمكن ممارس�ة السلطه يف حالة فقدان 
األب أو أس�قاط حق�ه كرب أرسه أو تن�ازل األب عن حقه يف 
الس�لطه األبويه لك�ن القضاء أك�د بأن االج�راءات الخاصه 
تربي�ة األبناء من الواجب األتفاق بني الزوجني وألزم القانون 
األم باملشاركه يف تحمل األعباء املاليه بحق األوالد لكن ضعف 
السلطه األبويه والتطورات التي حصلت يف املجتمعات ووسائل 
األتص�ال اصبح العال�م كقريه صغره مما دفع الش�باب يف 
مجتمعنا اىل التمرد عى العادات والتقاليد األصليه حتى وصل 
الح�ال اىل التم�رد عى اآلب�اء وأن األبناء الذي�ن كانوا عرضه 
ملشاهده الخالفات بني أهلهم قد تكون لديهم زياده يف القلق 
واألكتئاب وأضطراب الس�لوك واألنحراف كذلك حاله الطالق 
واألنفصال تؤثر س�لبا عى األبناء كما أن قانون األرسه يجب 
أن يحدد املس�ؤوليات وتوزيعها ومعرفة الحقوق والواجبات 
ولتسر العائله ضمن قانون يحدد طريق االرسه ومستقبلها 
والتعاون لرتبيه األبناء والطاعة لألوامر العائليه ليس بالقوه 
والعنف وانم�ا الطريقه املثى أقناع األبن�اء بأحرتام الوالدين 
وتنفيذ متطلباتهم وهذه من الس�مات األخالقيه لبناء االمه 
ودعاء األهل بالس�مو والعزه ألبنائهم مس�تجاب لنكون من 
الطاعه لهم والعمل لربهم عائله معطاة وبناءه ومنس�جمه 
بتطبي�ق قوانينه�ا لغلق األب�واب من التدخ�الت التي تحاول 
تفكيك األرسه . فالعائله املتماس�كه معط�اة وبناءه برتبيه 
أبناءه�ا عى الح�ب والتس�امح والتعاون وترس�يخ االخالق 

وهي مقياس التقدم والبناء .

قوانني	األرسة	احلديثة	
نــزار حيدر

)١(
�لطة  ث بالسُّ ع بجهِل املُجتمع للتش�بُّ    ١/ النُّظم الش�موليَّة هي التي تتذرَّ
ل الديمقراطي، فُتبدي َخش�يتها عى  والته�رُّب من فتِح الباِب أَم�ام التحوُّ

البالِد ومستقبلِها قائلًة؛ أَنَّ املُجتمَع الجاهَل ال ُيحسُن اإلِختيار!؛ 
ة تخت�ار أَفضل طاق�ات املُجتمِع إلِدارِة  أ/ عى أَس�اس أَنَّ النُّظم البوليس�يَّ

الدَّولِة!.
اغي�ة الذَّلي�ل ص�دَّام حس�ني كاَن يلتق�ُط أَبناَء  فه�ل نس�ينا كي�َف أَنَّ الطَّ
�لطة وأَرقى املناصب وأَكثرها  �وابق ويمنحُهم السُّ �وارع وأَصحاَب السَّ الشَّ

حساسيًَّة؟!.  
ة هي املُتعلِّمة  ب/ وملاذا كلَّ هذا اإلِس�تعالِء دائماً؟! وكأَنَّ الطبقة السياس�يَّ

عب ال يفهُم شيئاً!. وباقي الشَّ
�لطِة ب�كلِّ ش�يٍئ إاِلَّ أَنَّ الواق�ع أَثب�َت أَنَّ  فع�ى الرَّغ�ِم م�ن إِس�تئثار السُّ
�لطة!. السُّ تمتلك�ُه  �ا  ممَّ بكث�ٍر  أَفض�ُل  املُجتم�ع  وكف�اءات  طاق�ات 

 

ة َم�ن ال ُيؤَتمُن ع�ى قطيٍع من  والي�وم؛ أاَل يوج�ُد يف كلِّ النُُّظ�ِم البوليس�يَّ
املاِعز؟!.

�بُب يع�وُد أَوَّالً وأَخ�راً إىِل ن�وع  ج/ وإِذا كاَن املُجتم�ُع جاه�اًل حق�اً فالسَّ
ُتم�ارُس سياس�ة  م�ا  ع�ادًة  اإلِس�تبداديَّة  فالنُّظ�م  �يايس!  السِّ النِّظ�ام 
�عوب لتظ�لَّ ترزح تح�َت س�لطِتها من دوِن مش�اكل!. التَّجهي�ل م�ع الشُّ

 

ًة إِذا  ل كامل املس�ُؤوليَّة عن حال املُجتمع! خاصَّ �يايس يتحمَّ إِنَّ النِّظام السِّ
كان ديكتاتورّياً وبوليسّياً!.

ف�اً ومتعلِّماً يف ظ�لِّ النُُّظم  د/ ال يمك�ُن أَب�داً أَن نبن�ي ش�عباً واعي�اً وُمثقَّ
اإلِس�تبداديَّة والشموليَّة! ألَنَّ من طبيعِتها منع املُبادراِت الفرديَّة وُمصادرة 
ٍء بحمِده�ا، اإلِعالم والثَّقافة  ح كلَّ َشْ حريَّ�ة التَّعبر! ولذلَك َيِجُب أَن ُيس�بِّ
ٍء! حتَّ�ى األَطاريح الجامعيَّة يج�ب أَن تبدأَ وتنتهي  واألَدب والف�ن وكلَّ َشْ
بب يغيُب اإلِبداع بكلِّ أَشكالِه يف ظلِّ  ورة[ ولهذا السَّ بخطاباِت ]القاِئد الضَّ

النُُّظم البوليسيَّة!.
اغية الذَّليل صدَّام حس�ني كلَّ أَنواع الحريَّات عى مدى  لقد صادَر نظام الطَّ

]٣٥[ عاماً!.
ا  �عراء أَحُد خياَرين؛ إِمَّ اغية فكاَن أَمام األُدباء والشُّ حتى األَدب صادرُه الطَّ
دوَن بحمدِه أَو الهجرِة وترِك الِبالد!. وا إىِل َجوقتِه ُيسبِّحوَن ويمجِّ أَن ينضمُّ

فف�ي ظلِّ النُّظم اإلِس�تبداديَّة ال مكاَن للكلمِة الُحرَّة واملس�ُؤولة! وال يوجُد 
�عراء األَحراِر أَصحاب الرِّسالة اإلِنسانيَّة والوطنيَّة! بل ليَس لهم  مكاٌن للشُّ
�عراء املُعارصين  قرٌب يف بالدِهم! ولذلَك ماَت وُدفن خارج العراق أَعاِظم الشُّ
�ن ُدفُنوا يف مقربِة الُغرباء  كالجواه�ري وجمال الدِّين والبياتي وآخُرون ممَّ
دة زينب بس�وريا! ألَنَّ أَرض العراق خافت أَن تحتضَن أَجس�ادُهم  يف الس�يِّ

َخشية اإلِبعاد القرسي!.
ه�/ النُُّظم الش�موليَّة ُعمرها لم تصنع وعياً! ولذلَك فَمن يتصوَّر أَن الوعي 

يسبق الديمقراطيَّة فهَو دجاٌل يحاوُل التَّربير للديكتاتوريَّة!.
عوب! وها  إِذا لم نفسح املجال للديمقراطيَّة يف بلداِننا فال ننتظَر أَن تعي الشُّ

هي تسُر القهقريِّ يوماً بعد آخرر بسبِب النُُّظم الشموليَّة!. 
يتبع...

الديمقراطية	والوعي..من	يسبق	من؟!

أول	اكتشاف	لرفات	إنسان	يف	»بومباي	مايا«
بدأت عملي�ات الحفر والتنقيب يف مس�توطنة 
لقبائ�ل املاي�ا من�ذ أكثر م�ن 40 س�نة، وألول 
م�رة يكتش�ف العلم�اء بقاي�ا برشي�ة تح�ت 
الرماد الربكاني دفنت منذ ١400 س�نة. وتفيد 

صحيفة »Pagina« نقال عن وزارة 
الثقافة يف السلفادور، بأن الحديث 
يدور حول مس�توطنة »خويا دي 
والت�ي  الس�لفادور،  يف  س�رين« 
انقرض�ت نتيج�ة ث�وران ب�ركان 
»لوم�ا كالديرا« عام 600 ميالدي، 
ويطلق عليها »بومباي األمريكية«. 
وتعود هذه املستوطنة إىل مرحلة 
ازدهار حضارة املايا.ومن املحتمل 
جدا أن يكون س�كان املس�توطنة 
والنج�اة  الف�رار  م�ن  تمكن�وا 
بأنفس�هم، لذلك، ل�م يعثر إىل اآلن 

عى أي ضحية من ضحايا ثوران الربكان، كما 
أن التي عثر عليها مؤخرا ليس�ت من ضحاياه 
أيض�ا. وعث�ر ع�ى بقاي�ا عضوي�ة وعظام يف 
حفرة عميقة، وبع�د تنظيفها، اتضح أنها قرب 

شخص يحتمل أنه كان من سكان املستوطنة، 
ولم يمت بسبب الربكان، بحسب رئيسة البعثة 
ميش�يل توليدو. وهذا يعني أن الش�خص دفن 
قبل ثوران الربكان وتدمره املس�توطنة. ومع 
ذل�ك، لم يكن الق�رب قديما حينها. 
فقد عثر العلماء داخل الحفرة عى 
مواد منبعثة من بركان إيلوبانغو 
ع�ام ٥٣٥ ميالدي، وه�ذا ما جعل 
العلماء يعتقدون أن الشخص من 
س�كان البلدة. كما تجدر اإلشارة 
إىل أن منظم�ة اليونس�كو أدرجت 
ال�رتاث  قائم�ة  يف  املس�توطنة 
العامل�ي، وأن الرم�اد ال�ذي غطى 
املس�توطنة س�اعد العلم�اء ع�ى 
تحديد نمط حياة س�كانها وحتى 

أكالتهم املفضلة.

كم	ينقص	التمرين	املنتظم	من	عمر	جسدك؟
وجدت دراس�ة جدي�دة أن املتقاعدين أصحاب 
متطابق�ة  عض�الت  لديه�م  البدني�ة  اللياق�ة 
تقريبا مع الش�باب يف عم�ر ال� 2٥ عاما. وقام 
باحثو جامع�ة »Ball State« يف مونيس بوالية 
إنديانا، بدراسة حالة 28 من كبار السن، الذين 
يمارس�ون التمارين الرياضية باس�تمرار منذ 

السبعينيات. وأشارت النتائج املنشورة يف مجلة 
علم وظائ�ف األعضاء التطبيق�ي، إىل أن أولئك 
الذين يمارس�ون التمارين الرياضية بانتظام، 
ينقص�ون ٣0 عام�ا م�ن العم�ر »البيولوجي« 
للجس�م، مقارن�ة م�ع أقرانه�م. وم�ن املث�ر 
لالهتمام، أن املشاركني لم يكونوا رياضيني، بل 

أشخاصا تبنوا اللياقة يف أسلوب حياتهم خالل 
فرتة السبعينيات. وقال »سكوت ترابي« أستاذ 
العلوم الرياضية ومعد الدراس�ة: »كنا مهتمني 
جدا باألشخاص الذين بدأوا ممارسة التمرينات 
الرياضي�ة خ�الل ذروة الرك�ض والتمري�ن يف 

السبعينيات، لقد أخذوا املمارسة كهواية«.

تتكون الطبق�ة الخارجية م�ن األرض، 
الق�رشة الصلبة التي نم�ي عليها، من 
أجزاء مكسورة تشبه إىل حد كبر قرشة 

البيضة املكسورة.
)الصفائ�ح  األج�زاء  ه�ذه  وتتح�رك 
التكتوني�ة( حول الكوكب، برسعة تصل 
إىل بضع�ة س�نتمرتات يف الس�نة. وم�ن 
املمكن أن تجتمع يف قارة عمالقة يف كثر 
من األحي�ان، والتي تبق�ى لبضع مئات 

من ماليني السنني قبل االنهيار.
ثم تتفرق الصفائح أو تتبدد وتبتعد عن 
بعضه�ا البع�ض، حت�ى تع�ود يف نهاية 
املط�اف، بع�د 400-600 مليون س�نة، 
لتجتمع مرة أخرى. وتش�كلت آخر قارة 

عظم�ى »بانجيا« منذ حوايل ٣١0 ماليني س�نة، 
وبدأت يف االنهيار منذ حوايل ١80 مليون سنة.

وط�رح الباحثون فكرة تش�كل القارة العظمى 
القادمة خالل 200-2٥0 سنة. فكيف ستتشكل 

هذه القارة، وملاذا؟
هناك 4 س�يناريوهات أساس�ية لتشكيل القارة 
العظم�ى التالية، تش�مل: نوفوبانجي�ا، بانجيا 

أولتيما، أوريكا، أماسيا.
ويعتم�د تش�كل كل منه�ا ع�ى س�يناريوهات 

فص�ل  بكيفي�ة  مرتبط�ة  ولكنه�ا  مختلف�ة، 
»بانجي�ا«، وكيفية حركة قارات العالم يف يومنا 
ه�ذا. وأدى تف�كك »بانجيا« إىل تش�كل املحيط 
األطل�يس، الذي م�ا يزال مفتوحا ويتوس�ع عى 
نطاق واسع. وبالتايل، فإن املحيط الهادئ ينغلق 
ويضيق. وتع�د منطقة املحيط اله�ادئ موطنا 
لحلقة من مناطق االندساس عى طول حوافها 
)حلقة النار(، حيث يتم إس�قاط أرضية املحيط 
تحت األلواح القارية، وإىل داخل األرض. وهناك، 
يت�م تدوير أرضي�ة املحيط القديم�ة ويمكن أن 

تتحول إىل أعمدة بركانية.
وع�ى النقي�ض من ذل�ك، ف�إن املحيط 
األطل�يس يمتل�ك سلس�لة كب�رة م�ن 
املحيط�ات، تنت�ج صفيح�ة محيطي�ة 
جدي�دة، ولكنه�ا ال تض�م إال منطقتني 
 Lesser من مناطق االندس�اس: ق�وس
Antilles يف الكاريب�ي، وقوس س�كوتيا 
بني أمري�كا الجنوبية والق�ارة القطبية 

الجنوبية.
ويعتقد الباحثون أن ظهور نوفوبانجيا 
هو األكثر احتماال من بني السيناريوهات 
تقدم�ا منطقي�ا  تع�د  األربع�ة، حي�ث 
التجاه�ات االنج�راف للوح�ة القاري�ة 
الس�يناريوهات  بينما تفرتض  الحالية، 
الثالث�ة األخ�رى أن عملي�ة أخ�رى تدخ�ل حيز 
التنفيذ.وتدفعن�ا دراس�ة املس�تقبل التكتون�ي 
ل�ألرض إىل امل�ي قدم�ا يف ح�دود معرفتن�ا، 
والتفك�ر يف العمليات التي تش�كل كوكبنا عى 
مقايي�س زمني�ة طويلة. كم�ا أنه�ا تقودنا إىل 
التفكر يف نظام األرض ككل، وتثر سلس�لة من 
األس�ئلة املتعلقة باملناخ يف شبه القارة القادمة، 
وكيفي�ة ضب�ط دوران املحي�ط، باإلضاف�ة إىل 

كيفية تطور الحياة.

توصل�ت دراس�ة علمي�ة إىل أن م�رض 
الس�كري م�ن الن�وع الثان�ي وأمراض 
القل�ب، يمكن تش�خيصها بمجرد إلقاء 

الضوء عى البرشة.
ووج�د العلم�اء أن أولئ�ك الذي�ن لديهم 
مس�تويات عالية من بروتين�ات معينة 
قد يواجهون خط�را كبرا لإلصابة بتلك 
األم�راض، وق�د يص�ل األم�ر إىل امل�وت 

املبكر.
 »AGEs« تس�مى  بروتين�ات  وترتب�ط 
بارتفاع نس�بة السكر يف الدم والرشايني 
الصلب�ة وارتف�اع ضغط ال�دم، ويمكن 
جه�از  خ�الل  م�ن  عنه�ا  الكش�ف 
الضوئ�ي،   »Handheld Diagnoptics«

والذي يعكس ضوء الفلورس�نت ويكش�ف عن 
وج�ود الربوتين�ات يف الجل�د، وه�و األم�ر الذي 
سيس�اعد ع�ى تجن�ب األش�خاص الخض�وع 

لفحص عينات الدم املؤملة.
ويف هذه  الدراسة األوىل من نوعها، قام باحثون 
من جامعة »غرونينغن«، بتحليل بيانات 72880 
مشاركا من األصحاء، يف دراسة أجرتها مؤسسة 

»Dutch Lifelines Cohort« الهولندية.
وبحث فريق »غرونينغ�ن« عن وجود بروتينات 

»AGEs« التي تتشكل عندما تتحد الربوتينات أو 
الدهون مع جزيئات السكر.

وتنط�وي التج�ارب ع�ى إض�اءة قس�م مربع، 
طول ضلعه 4 س�م، م�ن الجلد عن طريق جهاز 
»Handheld Diagnoptics« لتحديد طول موجة 
الض�وء ال�ذي ينعكس مرة أخرى ويكش�ف عن 

الربوتينات.
وبعد ما معدله أربع س�نوات، تطور لدى ١0٥6 
من املشاركني النوع الثاني من مرض السكري، 
يف ح�ني ت�م تش�خيص ١2٥8 ش�خصا بمرض 

القل�ب وتويف 928. وأظه�رت النتائج أن 
مس�تويات بروتني »AGEs«، كانت أعى 
ل�دى امل�رىض الذين أصيب�وا فيم�ا بعد 
بمرض الس�كري م�ن الن�وع الثاني أو 
أح�د أمراض القلب، وكذل�ك أولئك الذين 

فارقوا الحياة.
وح�دث ه�ذا حتى بع�د ضب�ط عوامل، 
ال�دم  وضغ�ط  وال�وزن  العم�ر  مث�ل 
والتدخ�ني، ون�رشت الدراس�ة يف مجلة 
»Diabetologia«، وقادها الربوفيس�ور 

بروس ولفنبورتيل.
واألمر األكثر لفتا لالنتباه هو أن األعمار 
كانت مرتبطة بزيادة تقدر بنحو خمسة 
أضع�اف يف خطر وفاة املش�اركني خالل 

فرتة املتابعة.
ويعتق�د الباحث�ون أن الطبيع�ة الرسيعة وغر 
الجراحية لالختبار، تعني أنه يمكن إجراؤه »يف 
أماكن غ�ر طبية أو مواقع عام�ة مثل محالت 
السوبر ماركت والصيدليات ومخازن األدوية«، 
ولكن النق�اد يجادلون ب�أن اختب�ارات الدم ما 
تزال رضورية عند تشخيص مرض السكري من 
النوع الثاني، حيث قد تتسبب األجهزة الضوئية 

يف التشخيص الخاطئ ألشخاص أصحاء.

تشخيص	السكري	وأمراض	القلب	عن	طريق	الضوء!كيف	ستبدو	األرض	خالل	200	مليون	سنة؟

أمر	بسيط	وغري	متوقع..	أنجح	الوسائل	
للتخلص	من	التدخني!

أداة	حتفز	البكاء	ملنع	جفاف	العيون!

وجد علماء من جامعة وسرتن أونتاريو يف كندا أن اإلدانة االجتماعية العامة 
للتدخني هي أكرب حافز لرتك هذه العادة »املدمرة« للصحة. وأكد الباحثون 
أن اإلدانة االجتماعية يجب أن تأخذ مكانها عى أغلفة علب الس�جائر بدل 
الص�ور التي تظهر األمراض التي يخلفها التدخني عادة. واقرتح الباحثون 
الكنديون لصق صور مختلفة ألش�خاص بتعبرات وجه معربة عن اإلدانة 
 Journal of Consumer« واالستهجان ملن يدخن الس�جائر. وذكرت مجلة
Affairs«، أن طباع�ة صور اإلدانة االجتماعي�ة أظهرت فعاليتها عى ١٥0 
مدخن�ا ودفعتهم لإلقالع عن هذه العادة املدم�رة. ورشح علماء االجتماع 
الكنديون أن العلب التي تحمل »صور اإلدانة االجتماعية« تقلل من الرغبة 
يف التدخني، وستصبح يف املستقبل نوعا من »الحافز-الرادع« لرتك التدخني 
نهائي�ا. لكن ه�ذا النهج »طريقة التخجيل«، تتخلل�ه عيوب مختلفة، فهو 
ال يؤثر إال عى األش�خاص الذين يشكون يف صحة عادة التدخني أصال، وال 
يؤثر يف املدخنني الذين أصبحت الس�يجارة جزءا ال يتجزأ، عى مر س�نوات، 

من حياتهم اليومية، وإدانة املجتمع ال تعني لهم شيئا.

طور باحث�ون أداة كهربائية تتصل باألنف يمك�ن أن تكون عالجا جديدة 
»غر متوقع« للعيون الجافة.

وتعم�ل ه�ذه األداة عن طري�ق الضغط عى عصب يف ج�رس األنف، بتيار 
كهربائي معتدل لتحفيز إنتاج الدموع، ما يخفف من الجفاف الذي يصيب 

العني باالحمرار وااللتهاب.
وعند الضغط عى الزر، تقوم األداة املحمولة باليد، والتي يطلق عليها اسم 

»TrueTear«، بإطالق الدموع وتغطية سطح العني لتهدئة التهيج.
وال يعت�رب الجه�از القابل إلعادة الش�حن عالج�ا للعيون الجاف�ة، ولكن 
األبحاث تش�ر إىل أن استخدامه مرتني يف اليوم، يمكن أن يحسن األعراض 
بشكل ملحوظ. ويف التجارب، ضاعفت األداة حجم املاء واملخاط والزيوت، 

التي تشكل الدموع التي تغطي مقلة العني للحفاظ عى صحتها.
وتتطور متالزمة العني الجافة، عندما ال تدمع العينان بش�كل كاف، أو أن 
الدموع التي تنتجها تتبخر برسعة كبرة. وتش�مل األعراض الشعور بألم 
يف العين�ني والتهاب العي�ون، وكذلك االحمرار الذي يزداد س�وءا مع مرور 

الوقت.


