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اإلمام احلسني )عليه السالم(

لَيَس َكذلك، وَلَن تَكون الصنيَعة ِمثل وَابِر 

املََطر تُصيُب البرَّ والَفاِجر

ص2الرئاسات الثالث تدعو إىل العمل لتجاوز »االختناق السيايس« واالبتعاد عن التصعيد

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

هيئة احلج تعلن عن عمرة بـ »التقسيط وبدون فوائد« ملوظفي القطاعني العام واخلاص وذوهيم

بعد مجع األدلة.. انطالق حتقيقات أممية بانتهاكات »داعش« مطلع 2019

قلق أممي من »فشل« إكامل الكابينة الوزارية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دخ�ل القل�ق ال�دويل ع�ى خ�ط الخوف 
من »فش�ل« األحزاب العراقي�ة يف إكمال 
الحكومة الجديدة، إذ عربت األمم املتحدة 
ع�ن قلقها من هذا الفش�ل، فيما حملت 
القوى السياس�ية مس�ؤولية اإلنقس�ام 
ع�ى وزرائه�ا. وقال�ت ألي�س وولب�ول، 
نائ�ب املمثل الخاص لألم�ن العام لألمم 
املتحدة يف العراق، يف خطاب خالل مؤتمر 
ع�ن التجرب�ة الديمقراطي�ة يف الع�راق، 
نظم�ه مرك�ز الرافدين الفك�ري بمدينة 
النج�ف )160 كم جنوب بغ�داد(، ووزع 

إعالم املنظمة الدولي�ة نص الخطاب، إن 
»هناك ش�عورا أمميا بالقل�ق إزاء توقف 
عملية تش�كيل الحكومة العراقية بسبب 
اس�تمرار الخالفات حول بعض املناصب 
الوزارية، ما أس�هم يف استمرار االنقسام 

بن األحزاب والكتل السياسية«.
وطالبت األمم املتحدة رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي واألحزاب السياسية بالتوصل 
الكابين�ة  تش�كيلة  وإكم�ال  اتف�اق  إىل 
الوزاري�ة، الفت�ة إىل أّن »جمي�ع الق�وى 
السياس�ية تتقاس�م اآلن مسؤولية خلق 
نه من تنفي�ذ برنامج حكومته  بيئ�ة تمكِّ
وضمان االستقرار السيايس وهو برنامج 

طم�وح يتطل�ع إىل امام، ش�اركت األمم 
املتحدة بتقديم املشورة بشأنه«.

وقالت أّن »ع�ام 2018 كان عاماً مفعما 
باألح�داث الت�ي تدع�و للتف�اؤل، ومليئاً 
بالكث�ر م�ن التحديات بالنس�بة للعراق 
وش�عبه لكّن هناك ش�عورا بعدم الرضا 
الت�ام إزاء االنتخاب�ات العام�ة االخ�رة، 
حيث أنه�ا اتس�مت بمش�اركة ضعيفة 
من قبل الناخب�ن بلغت 44% فقط حيث 
يبع�ث القرار الذي اتخذه أكثر من نصف 
الس�كان املؤهلن لإلدالء بأصواتهم بعدم 

ممارسة حقهم الديمقراطي .
التفاصيل ص2

الرافدين يوزع 
رواتب املتقاعدين املدنيني 

لوجبة كانون األول

املنتجات النفطية 
جتهز املولدات بحصصها من زيت 

الغاز لشهر كانون األول

حمافظ واسط يدعو اىل دعم
 املنتوج الوطني من الفواكه واخلضار 

ويشدد عىل منع االسترياد

األمم املتحدة حتذر من »االنقسام السياسي«.. وتدعو األحزاب إىل »خلق بيئة« لتنفيذ الربنامج احلكومي
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زعامء بالكونغرس: بن سلامن ضالع يف قتل خاشقجي
      بغداد / المستقبل العراقي

قال أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ األمريكي 
إنه�م عى يقن أكثر من أي وقت مىض بأن ويل 
العهد السعودي األمر محمد بن سلمان ضالع 
يف قتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعد أن 
س�معوا إفادة مديرة وكالة املخابرات املركزية 
)يس.آي.إيه( بشأن القضية.  وأعلن سيناتوران 
جمهوريان ب�ارزان، هما بوب كروكر وليندزي 
غراه�ام أن�ه »ال يوج�د أي ش�ك« لديهما بأن 
ويل العه�د الس�عودي محم�د بن س�لمان كان 
متواطئ�اً يف مقت�ل الصحفي الس�عودي جمال 
خاش�قجي، يف موقف يناق�ض موقف الرئيس 

األمريك�ي دونالد ترام�ب. ورصح رئيس لجنة 
العالق�ات الخارجية يف مجلس الش�يوخ، بوب 
كوركر، للصحفين عقب إط�الع مديرة وكالة 
االس�تخبارات املركزية )يس آي إيه( مجموعة 
صغرة من أعضاء مجلس الش�يوخ يف جلس�ة 
مغلقة ع�ى تفاصيل القضي�ة: »ليس لدي أي 
ش�ك يف أن ويل العهد أرشف ع�ى جريمة القتل 
وكان يت�م إطالع�ه ع�ى الوضع ط�وال عملية 
القت�ل«.  وطال�ب كورك�ر ترامب ب�أن »يقف 
ويقول يف األيام القليلة املقبلة إن أمريكا ال تؤيد 
القتل وإال سيتحرك الكونغرس«. أما السناتور 
الجمه�وري ليندزي غراهام، ال�ذي دعا ترامب 
إىل اتخاذ موقف أكثر تشدداً من الرياض بسبب 

مقتل خاشقجي، فرصح بعد الجلسة أنه يعتقد 
ب�أن ويل العه�د الس�عودي »ضال�ع يف جريمة 
قت�ل خاش�قجي عى أع�ى مس�توى ممكن«.  
وكتب غراهام يف تغريدة عى حس�ابه يف موقع 
»تويرت« يقول: »السعودية حليف اسرتاتيجي. 
العالق�ة جديرة بالحف�اظ عليه�ا، ولكن ليس 
عى حس�اب كل يشء«. ويف نفس السياق، قال 
مصدر أمريكي لوكالة رويرتز إن إدارة الرئيس 
ترامب س�تطلع كل أعضاء مجلس النواب عى 
وضع الس�عودية يوم الثالث ع�ر من كانون 
األول. كذلك س�تقوم مديرة ال�ي آي إيه جينا 
هاس�بل باضطالع قادة مجلس النواب عى ما 

تملكه من معلومات حول مقتل خاشقجي.

الكهرباء تربم مذكرة تفاهم مع جمموعة 
رشكات شنغهاي الصينية

النقل تبحث مع تركيا واالردن التعاون املشرتك 
3يف جمال الربط السككي 3

       بغداد / المستقبل العراقي

التقى حس�ن كري�م الكعب�ي النائب االول 
لرئي�س مجل�س الن�واب بمكتب�ه، أم�س 
االربع�اء، ممثلن ع�ن اللجنة التنس�يقية 
ملوظف�ي عق�ود واج�ور وزارة الكهرباء . 
وق�ال الكعبي خ�الل اللق�اء الذي حرضه 
كل م�ن الن�واب ماجدة التميم�ي وعدنان 
ال�زريف ومحم�د الغزي ان »جه�ود مجلس 
الن�واب من رئاس�ة واعض�اء والهادفة اىل 
انهاء ملف تثبيت موظفي العقود واالجور 
عى املالك، بدأت منذ اش�هر، وتم عقد عدة 

اجتماعات مع وزارة املالية واللجنة املالية 
وممثلن عن مجلس الوزراء بهذا الصدد«. 
وب�ن ان عدد ه�ذه الريحة يزيد عى 33 
الف موظف ب�ن عقد واجر يومي، اغلبهم 
م�ن الفنين والخريجن، وه�م يعملون يف 
ظروف خطرة جدا ويواجهون املوت خالل 
مهامه�م بش�كل يوم�ي، وال�كل يعلم انه 
ليس هناك من مس�تحقات ملوظفي العقد 
بموج�ب القوانن النافذة وله�ذا من املهم 
ان نضمن حقوقهم لهم ولعوائلهم«. واكد 
الكعب�ي ان هن�اك لجنة كلف�ت بهذا امللف 
وس�يتم احالة املق�ررات اىل اللجن�ة املالية 

التي س�تأخذ عى عاتقه�ا تضمن موازنة 
2019 فقرة بهذا الخصوص، منوها اىل ان 
الكل يعل�م بان وزارة الكهرب�اء ، كثرا ما 
تربم عقود صيانة للمحطات بمبالغ كبرة 
ج�دا ، وهذه الركات تس�تخدم موظفي 
العقود لتنفيذ بن�ود اتفاقها مقابل مبالغ 
زهيدة بينما تستأثر هي بمبلغ العقد عادا 
االمر ن�وع اخر من الفس�اد، فكان االجدر 
ان تس�تغل ه�ذه الطاقات لتوف�ر مبالغ 
لخزين�ة الدول�ة وايضا رفع اج�ور العقود 

واالجر اليومي«. 
التفاصيل ص2

الكعبي: ملف عقود وزارة الكهرباء جيب حسمه
 يف قانون موازنة 2019
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هيئة احلج تعلن عن عمرة بـ »التقسيط وبدون فوائد« ملوظفي القطاعني العام واخلاص وذوهيم
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت الهيئ�ة العليا للحج والعمرة، أمس األربعاء، عن تس�يري رحالت عمرة 
بالتقس�يط املريح وب�دون فوائد للموظف�ني وذويهم، فيما دع�ت املواطنني 
الراغب�ني بأداء مناس�ك العم�رة عن طريقه�ا اىل مراجعة مكاتبه�ا يف بغداد 
واملحافظات.وقال املتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »دعما لرشيحة املوظفني وتحقيقا لرغبتهم 
يف أداء مناسك العمرة قررت الهيئة، فتح باب التسجيل عىل العمرة باألقساط 
املريح�ة وب�دون فوائد ملوظف�ي القطاع�ني الحكوم�ي والخ�اص وذويهم، 
بمكاتبه�ا يف بغ�داد واملحافظات«. ودع�ا الكناني »املواطن�ني الراغبني باداء 
مناس�ك العمرة عن طريق الهيئة اىل مراجع�ة مكاتبها يف بغداد واملحافظات 
للتسجيل عىل احدى الربامج املتنوعة التي تتميز بأسعارها التنافسية وتقديم 

كافة الخدمات للمعتمرين يف الديار املقدسة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دخ�ل القل�ق ال�دويل عىل خ�ط الخ�وف من 
»فش�ل« األحزاب العراقية يف إكمال الحكومة 
الجديدة، إذ عربت األمم املتحدة عن قلقها من 
هذا الفش�ل، فيما حملت القوى السياس�ية 

مسؤولية اإلنقسام عىل وزرائها.
وقال�ت ألي�س وولبول، نائ�ب املمثل الخاص 
لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق، يف خطاب 
خ�الل مؤتمر ع�ن التجرب�ة الديمقراطية يف 
العراق، نظمه مركز الرافدين الفكري بمدينة 
النج�ف )160 كم جنوب بغداد(، ووزع إعالم 
املنظم�ة الدولية ن�ص الخط�اب، إن »هناك 
ش�عورا أممي�ا بالقل�ق إزاء توق�ف عملي�ة 
تش�كيل الحكومة العراقية بس�بب استمرار 
الخالف�ات ح�ول بع�ض املناص�ب الوزارية، 
ما أس�هم يف استمرار االنقس�ام بني األحزاب 

والكتل السياسية«.
وطالبت األم�م املتحدة رئيس ال�وزراء عادل 
عب�د املهدي واألح�زاب السياس�ية بالتوصل 
إىل اتفاق وإكمال تش�كيلة الكابينة الوزارية، 
الفتة إىل أّن »جميع القوى السياسية تتقاسم 
ن�ه من تنفيذ  اآلن مس�ؤولية خل�ق بيئة تمكِّ
برنامج حكومته وضمان االستقرار السيايس 
وهو برنامج طموح يتطلع إىل امام، شاركت 

األمم املتحدة بتقديم املشورة بشأنه«.
وقال�ت أّن »ع�ام 2018 كان عام�اً مفعم�ا 
باألحداث التي تدعو للتفاؤل، ومليئاً بالكثري 
من التحديات بالنس�بة للعراق وش�عبه لكّن 
هناك شعورا بعدم الرضا التام إزاء االنتخابات 
العامة االخرية، حيث أنها اتس�مت بمشاركة 
ضعيف�ة من قبل الناخب�ني بلغت 44% فقط 
حيث يبعث القرار الذي اتخذه أكثر من نصف 

الس�كان املؤهل�ني ل�إدالء بأصواته�م بعدم 
ممارسة حقهم الديمقراطي إشارة قوية إىل 
السياس�يني مفادها عدم الرضا إزاء فشلهم 
يف تحقي�ق تطلع�ات الش�عب أو العم�ل عىل 
تلبية احتياجاتهم، كما يبعث برس�الة قوية 
تفيد برضورة وضع مصالح الشعب العراقي 
والوط�ن فوق املصالح الحزبي�ة أو الطائفية 

أو الشخصية أو مصالح الجماعة«.
ودعت وولبول النخبة السياسية، وعىل وجه 
الخص�وص الوزراء وأعض�اء مجلس النواب 
الج�دد، إىل التوصل إىل االس�تنتاجات الالزمة 
بش�أن رضورة تمثيل الناس بش�كل أفضل، 
وتحقيق العدالة للجميع، وممارسة املساءلة 
الديمقراطية، وإقامة الحكم الرش�يد الخايل 
الطائفي�ة،  واملحاصص�ات  الفس�اد،  م�ن 

واملحسوبية، واملحاباة.
وع�ن االحتجاجات الش�عبية التي ش�هدتها 
املحافظات الجنوبية العراقية خالل االش�هر 
االخ�رية وتتج�دد ه�ذه األي�ام يف محافظ�ة 
البرصة الجنوبية، أش�ارت املسؤولة األممية 
إىل أّنه طوال فرتة ما بعد االنتخابات وتشكيل 
الحكوم�ة، خرج الناس إىل الش�وارع للتعبري 
عن ع�دم رضاهم ع�ن إدارة ش�ؤون الدولة 
ويج�ب أن تؤخذ مطالبهم ع�ىل محمل الجد 
إذا أردن�ا للعملي�ة الديمقراطي�ة أن تنجح يف 

العراق. 
فاملظاه�رات الت�ي بدأت يف البرصة يف ش�هر 
الجنوبي�ة  املحافظ�ات  إىل  وامت�دت  يولي�و 
األخرى بما فيها ميس�ان واملثنى والقادسية 
وذي ق�ار والنج�ف وكرب�الء وبابل وواس�ط 
وم�ن ث�م إىل بغ�داد، كان�ت دع�وة واضح�ة 
للحكومة للقيام بحقوق الشعب واحتياجاته 
األساس�ية، بحس�ب قوله�ا.  وأوضح�ت أن 

جس�امة االحتجاجات العنيف�ة األخرى التي 
اندلع�ت يف الب�رصة يف ش�هر أيلل�ول املايض 
قد ش�كلت إش�ارة إىل الحكومة إليجاد حلول 
ملموس�ة للمش�اكل املحلي�ة املتمثلة يف عدم 
تقديم الخدمات األساس�ية، ونقص إمدادات 
الكهرباء، ونقص الوظائف وتفيش الفساد. 

ونوهت إىل أّنه يف حني أعرب العديد من الزعماء 
السياس�يني ع�ن دعمهم ملطال�ب املحتجني، 

لم يوج�د تقدم يذك�ر بغية إح�داث التغيري. 
وش�ددت ع�ىل أن الحكومة الجدي�دة تحتاج 
اآلن إىل إعطاء األولوية لإصالحات السياسية 
واالقتصادي�ة واالجتماعية، وتحقيق العدالة 
واملس�اواة واملس�اءلة واملصالح�ة ومحاربة 
الفساد والعمل عىل خلق فرص العمل بشكل 
يؤدي إىل ترس�يخ قواعد التنمية االقتصادية 
واالس�تقرار واالزدهار مع رضورة محافظة 

الع�راق عىل س�يادته واس�تقالله، بعيداً عن 
التدخل الخارجي. 

وح�ذرت م�ن إن التحدي�ات الت�ي يواجهها 
العراق عميقة الج�ذور، وال يمكن معالجتها 
إال ع�ن طريق حكم قوي وموحد ويتعني عىل 
عبد امله�دي ووزراء حكومته خوض معركة 
ض�د الفس�اد، يف ح�ني يتع�ني ع�ىل مجلس 
النواب الجديد إصالح القوانني التي ال ترّسخ 

قيم العدالة واملساواة.
وأشارت املسؤولة األممية إىل أّنه لكي يتحقق 
برنام�ج حكوم�ة عبد امله�دي، ف�إن العراق 
يحتاج إىل الدعم املس�تمر من املجتمع الدويل، 
وأيضا إىل دعم س�يايس مس�تدام م�ن القادة 

السياسيني واألحزاب داخل الربملان. 
ويف ما يخص العالق�ات الدولية للعراق، فقد 
اش�ادت بقادة الع�راق الجدد الذي�ن رشعوا 
يف العم�ل دون تأخ�ري م�ن أج�ل االنخ�راط 
م�ن  اإلقليمي�ة  الحكوم�ات  م�ع  بالعم�ل 
أج�ل تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة، ومعالج�ة 
التحدي�ات اإلقليمية مثل اإلره�اب، وقضايا 
املياه ومناقش�ة أوجه التع�اون االقتصادي 

واالستثمار من أجل إعادة إعمار العراق.
وفش�ل الربمل�ان العراق�ي الثالث�اء يف اكمال 
التش�كيلة الحكومي�ة لعب�د امله�دي الذي لم 
يستطع حل الخالفات حول وزارات الداخلية 
والدفاع والعدل حيث قاطع نواب كتل النرص 
بزعامة حيدر العبادي وسائرون بقيادة زعيم 
التي�ار الصدري مقتدى الصدر وتيار الحكمة 
برئاسة عمار الحكيم لرفضها ترشيح رئيس 
هيئة الحشد الش�عبي السابق فالح الفياض 
لحقيب�ة الداخلية، فيما قاط�ع نواب االتحاد 
الوطني الكردستاني لرفضهم اسناد حقيبة 
الع�دل إىل الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 

بزعامة مسعود بارزاني.
كم�ا رفض املح�ور الوطني ترش�يح ائتالف 
الوطني�ة بزعامة اياد ع�الوي للفريق الطيار 
فيصل الجربا لحقيب�ة الدفاع مؤكدا ان هذه 
الوزارة م�ن حصة املكون الس�ني. واثر ذلك 
غادر عبد املهدي مبنى الربملان، ومعه مرشحو 
الوزارات الثماني الش�اغرة، الذين كان يؤمل 

طرحهم للتصويت من دون حدوث ذلك. 

األمم املتحدة حتذر من »االنقسام السياسي«.. وتدعو األحزاب إىل »خلق بيئة« لتنفيذ الربنامج احلكومي

قلق أممي من »فشل« إكامل الكابينة الوزارية

       بغداد / المستقبل العراقي

التقى حسن كريم الكعبي النائب االول 
لرئيس مجلس الن�واب بمكتبه، أمس 
االربعاء، ممثلني عن اللجنة التنسيقية 
ملوظفي عقود واجور وزارة الكهرباء . 
وقال الكعبي خالل اللقاء الذي حرضه 
كل من النواب ماجدة التميمي وعدنان 
الزريف ومحمد الغزي ان »جهود مجلس 
النواب من رئاس�ة واعض�اء والهادفة 
اىل انهاء ملف تثبي�ت موظفي العقود 
واالج�ور عىل املالك، بدأت منذ اش�هر، 

وت�م عقد ع�دة اجتماعات م�ع وزارة 
املالي�ة واللجن�ة املالي�ة وممثلني عن 
مجل�س الوزراء بهذا الصدد«. وبني ان 
عدد هذه الرشيح�ة يزيد عىل 33 الف 
موظف بني عق�د واجر يومي، اغلبهم 
من الفنيني والخريجني، وهم يعملون 
يف ظروف خطرة جدا ويواجهون املوت 
خ�الل مهامهم بش�كل يوم�ي، والكل 
يعلم ان�ه ليس هناك من مس�تحقات 
ملوظفي العقد بموجب القوانني النافذة 
وله�ذا م�ن املهم ان نضم�ن حقوقهم 
له�م ولعوائله�م«. واك�د الكعب�ي ان 

هن�اك لجنة كلفت بهذا امللف وس�يتم 
احال�ة املقررات اىل اللجن�ة املالية التي 
س�تأخذ عىل عاتقها تضم�ني موازنة 
2019 فق�رة بهذا الخص�وص، منوها 
اىل ان ال�كل يعلم بان وزارة الكهرباء ، 
كث�ريا ما تربم عقود صيانة للمحطات 
بمبال�غ كبرية جدا ، وه�ذه الرشكات 
تس�تخدم موظفي العقود لتنفيذ بنود 
اتفاقه�ا مقاب�ل مبالغ زهي�دة بينما 
تس�تأثر ه�ي بمبلغ العقد ع�ادا االمر 
نوع اخر من الفساد، فكان االجدر ان 
تس�تغل هذه الطاق�ات لتوفري مبالغ 

لخزين�ة الدول�ة وايض�ا رف�ع اج�ور 
العق�ود واالج�ر اليومي«. وش�دد عىل 
الكهرب�اء  وزارة  »تق�دم  ان  رضورة 
بيانات كاملة منذ العام 2009 ولغاية 
االن بعدد الدرج�ات الوظيفية التي تم 
اش�غالها ، وكم ثبت م�ن عقود بهذه 
الدرج�ات، الن التعليم�ات تقيض بان 
يكون موظف العقد يف عموم الوزارات 
ل�ه  االولية يف التثبيت ، وعىل الحكومة 
تقع مس�ؤولية هذا االمر«. ومن جهة 
اخرى وصف الكعب�ي ، عدم احتضان 
اصح�اب الش�هادات العلي�ا م�ن قبل 

 « االداري  ب�«الفس�اد  التعلي�م  وزارة 
كونه تعمد لهدر طاقات علمية اجربت 
عىل طلب اللج�وء يف بلدان اخرى بحثا 
عن فرص العيش الكريم . وقال الكعبي 
خ�الل لقائ�ه بمكتب�ه ، مس�ؤولني » 
منظمة بغداد » كممثلني عن اصحاب 
الشهادات العليا العاطلني عن العمل ، 
ان عدم اس�تقطاب الكفاءات العلمية 
ه�و نوع من ان�واع الفس�اد االداري ، 
باعتب�اره ه�در واضح يف اه�م طاقة 
وم�ورد علمي�ني للبل�د ». وب�ني ان » 
مجلس النواب س�يتابع هذا امللف مع 

الجه�ات املعني�ة ، ودراس�ة امللف من 
كل جوانب�ه ، واق�رتاح مرشوع قانون 
يتعل�ق بفصل الدراس�ة املس�ائية عن 
الصباحية او يعرف بقانون التشغيل، 
والكل عىل دراية ان الدراس�ة املسائية 
اصبح�ت الي�وم ه�ي االساس�ية من 
حيث االعداد والك�وادر التي تحتاجها 
الجامعات والكليات س�واء الحكومية 
او االهلية ، بينما الدراس�ة الصباحية 
محصورة ضمن نطاق القبول املركزي 

فقط ». 
وتاب�ع ان » االم�ر االخ�ر ال�ذي يجب 

بحثه م�ع الجه�ات الحكومية املعنية 
ه�و انهاء ما يعرف بنظ�ام االجر عىل 
الس�اعة الذي تطبق�ه الجامعات مع 
املحارضي�ن م�ن االس�اتذة واصحاب 
الش�هادات ، فمثل هذه االجور ال تليق 
به�م ، وهن�ا قد يجربون ع�ىل الهجرة 
لبل�دان اخ�رى ، وهنا ضيعن�ا فرصة 
لالس�تفادة من طاقة علمي�ة جاهزة 
تص�ل للدولة االخرى دون ان تبذل فيه 
اي مجهود فق�ط تمنحه فرص لجوء 
وعمل ، وه�ذا االمر خط�ري جدا يجب 

االنتباه له من قبل الحكومة ».

الكعبي: ملف عقود وزارة الكهرباء جيب حسمه يف قانون موازنة 2019
التقى ممثلي اصحاب الشهادات العليا العاطلني عن العمل

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مس�اء أم�س األربع�اء يف قرص الس�الم 
ببغ�داد اجتم�اع الرئاس�ات الث�الث بحضور 
رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح ورئي�س 

مجل�س ال�وزراء عادل عب�د امله�دي ورئيس 
مجل�س النواب محمد الحلب�ويس. وذكر بيان 
رئ�ايس تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »االجتم�اع تدارس مجم�ل األوضاع 
السياس�ية واالقتصادية واألمنية والترشيعية 

وباألخ�ص مس�ألة إكمال تش�كيل الحكومة 
ضم�ن الس�ياقات الدس�تورية والقانونية«. 
وأكد رئيس الجمهورية عىل »رضورة تضافر 
الجه�ود وتعزيز العمل املش�رتك ب�ني الجميع 
وتج�اوز االختن�اق الس�يايس واإلبتع�اد عن 

التصعي�د اإلعالمي ب�ني الفرقاء السياس�يني 
الدس�تورية  املؤسس�ات  ضم�ن  وح�رصه 
واعتم�اد األط�ر واملمارس�ات الديمقراطي�ة 
حفاظاً عىل وحدة الصف الوطني واملكتسبات 

الديمقراطية خدمة للعراق وشعبه«.

الرئاسات الثالث تدعو إىل العمل لتجاوز »االختناق السيايس« واالبتعاد عن التصعيد

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير الخارجية محمد عيل 
الحكي�م ممث�ل األمني الع�ام لألمم 
املتح�دة يف الع�راق ي�ان كوبي�ش، 
لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله 
يف الع�راق. وذكر بيان للوزارة تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »الوزي�ر الحكي�م، ثمن ما قدمه 
كوبي�ش، واألم�م املتح�دة من دعم 
للع�راق، يف كاف�ة املجاالت الس�يما 
فيما يخص دعم النازحني ومشاريع 
دعم املرأة والطفل« مؤكداً »استمرار 
الحكوم�ة العراق�ية يف التعاون مع 
بعثة يونامي، ومتمني�ا له التوفيق 
يف مهام�ه الدولي�ة الجدي�دة«.  من 
جانب�ه، أعرب كوبيش عن ش�كره 
للوزي�ر الحكي�م مل�ا تقدم�ه وزارة 

الخارجية من تعاون وتنس�يق مع 
بعثة يونامي واس�تمرار دعم األمم 
املتح�دة للع�راق يف املج�االت كافة. 
وكان كوبي�ش ب�دأ عمل�ه رئيس�اً 
لبعثة األمم املتحدة للدعم يف العراق 
}يونام�ي{ وممث�اًل خاص�اً لألمني 
الع�ام لألم�م املتح�دة يف الع�راق يف 
2015، قادماً من أفغانس�تان الذي 
ت�وىل فيه�ا منصب املمث�ل الخاص 
لألم�ني الع�ام ورئيس بعث�ة األمم 
املتح�دة للمس�اعدة »أونام�ا« بني 

عامي 2012 و2015.
يف  مطلع�ة  مص�ادر  وكش�فت 
نيويورك يف 14 من الشهر املايض أن 
األمني الع�ام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوترييش حصل عىل كل املوافقات 
الرضورية لتعيني كوبيش منس�قاً 
خاصاً أصي�اًل للمنظم�ة الدولية يف 

لبن�ان بعد إنتهاء واليت�ه يف العراق. 
مبع�وث  خام�س  ه�و  وكوبي�ش 
أمم�ي خ�دم يف الع�راق م�ن 2015 
اىل 2018، وت�وىل املهمة من س�لفه 
الذي  البلغاري نيك�والي مالدينوف 
 }2015-  2013{ الع�راق  يف  خ�دم 
وم�ن ث�م تس�ميته منس�قا خاصا 
لعملية الس�الم يف الرشق األوس�ط 
يف ش�باط 2015 وال زال بمنصب�ه 
هذا.  والالفت ان ميالدينوف تس�لم 
مهمته م�ن املبعوث األممي االملاني 
األص�ل الدبلومايس مارت�ن كوبلر، 
ال�ذي ق�اد يونام�ي يف الع�راق من 
2011 اىل 2013 وبعد انتهاء مهمته 
تم نقل�ه كمبعوث يف ليبي�ا وانتهاء 
 2017 حزي�ران  يف  هن�اك  مهمت�ه 
وت�ويل الدبلومايس اللبناني غس�ان 

سالمة املهمة األممية هناك.

كوبيش يودع العراق.. واخلارجية: سنستمر بالتعاون 
مع يونامي

        بغداد / المستقبل العراقي

تنطلق مطلع العام 2019، تحقيقات 
األم�م املّتح�دة يف ش�أن االنته�اكات 
الت�ي ارتكبه�ا تنظي�م »داع�ش« يف 
العراق، بحسب ما أعلن رئيس فريق 
التحقيق األممي الذي بدأ منذ الصيف 

جمع أدلّة عىل حصول مجازر. 
وق�ال الربيطاني كريم أس�عد أحمد 
خان، املحام�ي املتخّصص يف حقوق 
اإلنس�ان، ل مجل�س األمن ال�دويل إّن 
»فري�ق التحقيق ُيواص�ل تحضرياته 
يف العراق بهدف بدء أنشطة التحقيق 

مطلع 2019«. 
نش�اطات  »تنفي�ذ  أّن  ع�ىل  وش�ّدد 
تع�اون  ع�ىل  س�يعتمد  التحقي�ق 

ودع�م وثقة جميع عن�ارص املجتمع 
العراقي«.

ومن�ذ آب، جم�ع محّققو فريق خان 
أدلّ�ًة ع�ىل مج�ازر وفظائ�ع أخ�رى 

ارتكبها تنظيم »داعش«.
وتعّه�دت الوالي�ات املتح�دة بتقديم 
مليون�ي دوالر دعًما لجهود محّققي 

األمم املتحدة. 
واكُتش�فت أكث�ر م�ن 200 مق�ربة 
جماعّية يف العراق، تضم أكثر من 12 

ألف جّثة.
وبناًء عىل طلب العراق، تبّنى مجلس 
األمن يف الع�ام 2017 قراًرا باإلجماع 
يمّهد الطريق إلج�راء تحقيق بهدف 
محاكم�ة عن�ارص تنظي�م »داعش« 

عن الجرائم التي ارتكبوها.

بعد مجع األدلة..
 انطالق حتقيقات أممية بانتهاكات »داعش« 

مطلع 2019

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة ق�وات ح�رس الح�دود يف 
املنطق�ة الرابعة، أم�س األربعاء، أن قوات 
والق�وة  اإلره�اب  م�ن جه�از مكافح�ة 
البحرية نفذت تمريناً عس�كرياً مش�رتكاً 
ع�ىل أس�اس س�يناريو اف�رتايض يق�يض 
بتحرير ميناء تجاري من جماعة إرهابية.

وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إنه »بحضور رئيس 
أركان قي�ادة حرس حدود املنطقة الرابعة 

العميد ش�هاب أحم�د نفذت قي�ادة القوة 
البحرية وجهاز مكافح�ة اإلرهاب تمرين 
)صولة الش�جعان(«، مبين�ة أن »التمرين 
التعبوي ش�اركت في�ه قطاع�ات لجانب 
واحد بمس�توى ق�وة واجب، والس�يناريو 
االف�رتايض للتمرين هو تحرير ميناء خور 
الزبري«.ولفت�ت القيادة اىل أن�ه »تم اجراء 
تقيي�م موضوع�ي ملجري�ات التمرين، ويف 
ختام�ه تم�ت تهنئة الق�وة املش�اركة ملا 
قدمته من أداء ع�اٍل وتطبيق جيد للخطة 

املرسومة للتمرين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الجن�رال فران�ك ماكنزي مرش�ح 
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب لتويل 
رئاس�ة القيادة املركزية، عن مكان وجود 
زعيم تنظيم »داعش« أبو بكر البغدادي«.

وقال أثناء جلسة استماع بمجلس الشيوخ 
إن »البغدادي ش�خص خائ�ف جدا يجري 
هرب�ا للنجاة بحياته يف الصحراء قرب نهر 

الفرات عىل حدود العراق وسوريا«.
االس�تماع  جلس�ة  يف  ماكن�زي  وأض�اف 

املتعلق�ة بتعيين�ه يف املنص�ب أن »ق�درة 
البغدادي قد ترضرت بشكل كبري«، مشريا 
اىل انه »ال يوجد جدول زمني إللقاء القبض 

عليه أو قتله«.
املتوق�ع  م�ن  ال�ذي  الجن�رال،  واوض�ح 
املوافق�ة عىل تعيينه م�ن قبل الكونغرس، 
أن »الحملة العس�كرية للتحالف مستمرة 
ضد مواقع التنظيم املتبقية«، واصفا حال 
التنظيم وقيادته انها »تشعر بالقلق النها 
ال تعلم هل س�تعيش أو تم�وت يف غضون 

ساعة أو نحو ذلك«.

مكافحة اإلرهاب والبحرية تنفذان مترين »صولة الشجعان«
 يف خور الزبري

جنرال امريكي يكشف عن مكان تواجد البغدادي: 
خائف يف الصحراء 



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1800( الخميس  6  كانون االول  2018 حمليات3

 

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مصرف الرافدين، امس األربعاء، عن توزيع رواتب املتقاعدين 
املدنيصن لوجبصة كانصون االول.وقال املكتصب اإلعالمصي للمرف يف 
بيان تلقت »املسصتقبل العراقي« نسصخة منه، إنه »تم رصف رواتب 
املتقاعديصن املدنيصن لوجبصة كانون االول عصن طريصق أدوات الدفع 
االلكرتوني«.وأضاف أنه »بإمكان املتقاعدين تسلم رواتبهم من قبل 
فصروع املرف يف بغداد واملحافظات بدال من منافذ الرف الخاصة 
التي البعض منهم يفرض مبالغ كبرية لقاء تسلمه لراتب املتقاعد.

   بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير الزراعة صالح حسن الحسني مدير مكتب منظمة 
الفاو يف العراق فاضل الزعبي لبحث التعاون مع املنظمة يف تنفيذ 
عصدد من الربامج اإلنمائيصة لتطوير القطاع الزراعصي يف العراق«.

وافاد بيان للطوزارة تلقته »املسصتقبل العراقي«، انه »جرى خالل 
اللقصاء بحث تنفيذ عدد من الربامج االنمائية التي تنفذها الوزارة 
بالتعصاون مصع املنظمصة يف املجال الزراعصي والثصروة الحيوانية يف 
العصراق، منها برامج  تبصادل الخربات وتدريب كصوادر الوزارة من 
قبل املنظمة، ومعالجة شصحة املياه«. وكذلك »تنمية قدرات املرأة 
الريفية، وبناء املشاريع الزراعية الصغرية ودعم صغار املزارعن، 
فضال عصن بحصث نتائج التحليصالت املختربيصة لعينات األسصماك 

النافقة يف مختربات جامعة )بادوفا( االيطالية.

   بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزيصر الصناعة واملعادن صالح 
عبداللصه الجبصوري بمكتبه الرسصمي 
االتصصاالت  وزيصر  الصوزارة  مقصر  يف 
وتكنولوجيا املعلومصات مثنى حمدان 
والوفد املرافق لصه وقد بحث الجانبان 
العالقصات املشصرتكة وسصبل تعميصق 
التعاون بن البلدين يف شصتى املجاالت 

وعىل كافة االصعدة«.
تلقتصه  بيصان  يف  الجبصوري  واكصد   
»املسصتقبل العراقصي«، خصالل اللقصاء 
ان العصراق يتطلصع اىل اقامصة عالقات 
قوية وسصرتاتيجية مع دول االشصقاء 
ومن بينها الشقيقة االردن بمايحقق 
مصالصح البلديصن ويسصهم يف الدفصع 
بعجلة االقتصاد والتنمية لكال الطرفن 
، مشصريا اىل ان االردن من البلدان التي 
قطعت شصوط كبري ولديها امكانيات 
كبرية يف مختلف املجاالت والقطاعات 
ومن الرضوري واملهم جدا االستفادة 

من التجارب الناجحة فيها. 
االتصصاالت  وزيصر  اكصد  جانبصه  مصن 
وتكنولوجيا املعلومات االردني حرص 
بصالده عصىل تطويصر وتعزيصز اليصات 
التعصاون مصع العراق ، داعيصا اىل مزيد 
مصن هصذا التعصاون لتحقيصق املصالح 

املشرتكة للبلدين الشقيقن.

وزير الصناعة يبحث
 مع وزير االتصاالت االردين دعم 

عالقات التعاون بني البلدين

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيأة املنافذ الحدودية، منفذ أم قر الجنوبي  يف محافظة 
البرة ، عن ضبط حاوية حديديه قياس 40 قدم من قبل شعبة 
البحصث والتحري محملة بمصواد »ادويه برشيصة  مختلفة االنواع 
ومنتهية الصالحيصه« يف حاوية غري مربده.وذكرت الهيأة يف بيان 
تلقت »املسصتقبل العراقي« نسخة منه ، انه« تمت إحالة الحاوية  
اىل مركز كمرك خور عبدالله لعرض االوراق التحقيقية امام انظار 

قايض تحقيق سفوان التخاذ االجراءات القانونية بحقها.

ضبط حاوية حمملة بأدوية 
منتهية الصالحية يف ميناء ام قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلصن مدير عصام رشكصة توزيصع املنتجات 
النفطيصة كاظم مسصري ياسصن عصن خطة 
تجهيصز الرشكصة للمولصدات السصكنية من 
كافصة  يف  الصگاز(   ( الغصاز  زيصت  منتصوج 

املحافظات ».
وقصال مسصري يف بيصان تلقتصه »املسصتقبل 
العراقصي«،  » جهزنا محافظصات ) بغداد – 
النجف األرشف –كربالء املقدسصة - البرة 
- ميسصان - ذي قار– املثنصى – الديوانية - 
بابصل - ديصاىل - واسصط - كركصوك( بحصة 

شهر كانون األول الجاري من املادة املذكورة 
وبكمية 10 لرت لكل kva ومقابل ثمن  ».

واضصاف ان »ذلك بتوجيه وزير النفط  ثامر 
الغضبصان ومتابعصة وكيل الوزارة لشصؤون 
التوزيع سعياً لتوفري أنواع الوقود للمواطنن 

يف املحافظات كافة« . 
و كشصف املدير العام عن »الكميات املجهزة 
مصن منتصوج زيت الغصاز للمولصدات العائدة 
لدوائر الدولة يف جميع املحافظات املذكورة 
 kva حيث تم تجهيزهصا بكمية )5( لرت لكل
وبالسعر الرسصمي ، مضيفاً بأنه يتم أيضاً 
تجهيصز مولدات القطاع الخصاص واملختلط 

لتلصك املحافظصات من الراغبصن بكمية )5( 
لرت لكل kva من زيت الغاز بالسعر التجاري 

البالغ )700( دينار لكل لرت« . 
من جهته ذكر مدير هيصأة التجهيز التابعة 
بصأن  مصوىس  إحسصان  التوزيصع  لرشكصة 
»األقضية والنواحي املحصررة يف محافظات 
املنطقصة الغربيصة ) نينصوى ، صصالح الدين 
واألنبار(                تقرر تجهيزها بكمية )15( 
لرت لكل kva من مصادة زيت الغاز للمولدات 
السصكنية يف املناطق التي التجهز بالكهرباء 
الوطنيصة ، و)10( لصرت لصكل kva للمولدات 
السصكنية يف املناطق التي تجهصز بمعدل )5 

اىل 10( سصاعات كهرباء وطنية ، و )5( لرت 
لكل kva للمولدات السكنية يف املناطق التي 
تجهز بمعدل من )15 اىل 20( ساعة كهرباء 
وطنيصة ، مضيفصاً » جهزنا أيضصاً )10( لرت 
لكل kva لدوائر الدولة وحسصب الضوابط ، 
أما عن املولدات العائصدة لدوائر الدولة التي 
فيهصا كهرباء وطنيصة أوضح مصوىس بأنها 

ُتجهز حسب ساعات القطع . 
ويف ذات السصياق كشصفت رشكصة توزيصع 
املنتجصات النفطية عصن تجهيزها للمولدات 
السصكنية الخاضعصة اىل نظصام الخصخصة 
 kva يف محافظة بغداد بكميصة )5( لرت لكل

من منتوج زيت الغاز للشهر الجاري مقابل 
ثمن تحسصباً لحصدوث أي إنقطاع يف الطاقة 

الكهربائية .
يذكر أنَّ وزارة النفط املتمثلة برشكة توزيع 
املنتجصات النفطيصة دأبت عصىل توفريخدمة 
الكهرباءمن خالل سد إحتياجات املواطنن 
ودوائصر الدولة والقطصاع الخاص ومحطات 
الطاقصة الكهربائيصة صيفصاً وشصتاءاً وفق 
حصصص شصهرية منتظمصة فضصاًل قيامها 
بزيادة الكميات  بن الحن واآلخر وحسصب 
كل  يف  املسصتجدة  الظصروف  أو  املناسصبات 

محافظة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اكصدت وزارة الصناعصة واملعصادن، امليض بوضصع وتبني 
الخطصط وتوفري املتطلبصات والتدابري الالزمة واملناسصبة 
لتطويصر العمصل واالنتصاج الصناعصي لكافصة الصرشكات 
التابعة لهصا واعادة الحياة اىل املعامصل املتوقفة يف عموم 

املحافظات«.
وقالت الصوزارة يف بيان تلقتصه »املسصتقبل العراقي«، إن 

»رشكاتهصا العامصة بمختلصف انشصطتها وتخصصاتهصا 
الصناعية سصعت طيلة السصنوات املاضيصة ولغاية اليوم 
وبذلصت جهودا مكثفة من اجل تحريك عجلتها وديمومة 
انتاجهصا وقصد قطعت اشصواطا كبصرية يف تنفيصذ واقامة 
مشصاريع واضافصة خطصوط انتاجيصة وطصرح منتجات 
جديدة ساهمت يف دعم قطاعات الدولة وتلبية احتياجات 
السصوق العراقية وتمكنت من استعادة دورها الحقيقي 
ومكانتهصا املعهصودة يف السصوق العراقية عصىل الرغم من 
التحديصات والصعوبات التي واجهتهصا والتي من اهمها 

االنفتاح غري املدروس للسصوق املحلية واغراقها بالسصلع 
والبضائع املستوردة اىل جانب تحديات االزمة املالية التي 

عصفت بالبالد والتحديات االمنية وغريها«.
 وأضصاف البيصان أن »الصرشكات وبعصد تخطيهصا ملعوق 
عصدم التزام بعض الوزارات ومؤسسصات الدولة بالتعاقد 
معهصا ورشاء منتجاتها املحلية بحجصج واعذار مختلفة 
واللجوء اىل االسصترياد حريصة اليوم عىل تقديم خدماتها 
وامكانياتهصا يف مجال تنفيذ املشصاريع يف شصتى املجاالت 
واجصراء مختلصف الفحوصصات وتوفري املنتجصات املحلية 

املتنوعة لرفد هذه الوزارات واملؤسسات بكل ماتحتاجه، 
مبينا أن »املرحلة املقبلة ستشصهد افتتاح واعادة الحركة 

الصناعية لعدد من الخطوط واملصانع املتوقفة«.
 ولفصت البيصان إىل أن »ابصواب الوزارة مفتوحصة امام كل 
مواطن لديه ملفات او وثائق رسصمية حول حاالت فساد 
اداري او مايل تخص الوزارة ورشكاتها التخاذ االجراءات 
القانونيصة بحق كل مصن تثبت ادانتصه وتورطه وذلك من 
اجل ترسصيخ وتعزيز النزاهة والشصفافية يف اداء الوزارة 

ورشكاتها.

املنتجات النفطية جتهز املولدات بحصصها من زيت الغاز لشهر كانون األول

الصناعة تعلن امليض بوضع اخلطط املناسبة لتطوير العمل واالنتاج الصناعي

   بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير التجارة محمد هاشم العاني ، 
القائم باعمال دولة قطر يف بغداد حسصن 
عيل الفضالة وبحث معه تطوير العالقات 
التجاريصة بصن البلديصن يف ضصوء الرغبصة 
املشصرتكة لبدايصة عهصد جديد يقصوم عىل 
اسصاس املصالح املتبادلة واالسصتفادة من 

خربات الجانبن«.
وقصال الوزير العاني خالل اللقاء بحسصب 
العراقصي«،  »املسصتقبل  تلقتصه  بيصان 
ان«العالقات مع قطر تشصهد تقدما كبريا 

بعصد ان دخلت عهصدا جديدا مصن التفاهم 
والتعصاون بما يخدم املصالح املشصرتكة«، 
معربا عن »اسصتعداد وزارة التجارة لتذليل 
املعوقصات امصام االسصتثمار مصع القطصاع 
الخصاص العراقصي وايجصاد منافصذ جديدة 
لتطويصر العالقصات وزيادة حجصم التبادل 

التجاري بن البلدين«.
واشار العاني اىل«اهمية دخول املستثمرين 
والرشكات القطرية يف مشاريع االستثمار 
واالسصتفادة من الفرص االستثمارية التي 
يشصهدها العصراق خاصصة يف املناطق التي 
تعرضصت لالرهصاب مصن قبصل الجماعات 

االرهابية«.
تجصري  ان«االسصتعدادات  العانصي،  وأكصد 
االن لعقصد اجتماعصات اللجنصة العراقية- 
القطرية يف الدوحة خالل االسصبوع القادم 
ملناقشة االفكار الجديدة لتطوير العالقات 
وتفعيلهصا بمصا يخصدم مصالح الشصعبن 

الشقيقن«. 
من جهته عرب القائم باالعمال القطري يف 
بغداد، عن سصعادته بمصا تحقق من انجاز 
كبري من انتصار وسصحق جماعات داعش 
االرهابيصة بعصد ان واجصه العراق وشصعبه 
االرهاب ليعود االستقرار واالمن«، مشددا 

عصىل ان«هذا االمر يعني قوة وقدرة العراق 
التصي هصي قصوة لنصا يف الخليصج واملنطقة 

العربية«.
واضاف فضالصة، بان«زيصارة نائب رئيس 
الوزراء وزيصر الخارجية القطري اىل بغداد 
بعد االعالن عن تشكيل الحكومة العراقية 
جاء ليضع لبنة جديدة ترسصم عهدا جديدا 
للعالقصات مصع العصراق يف كافصة املجاالت 
وطموحنا ان نرتقي بمستوى العالقات اىل 
مستويات متقدمة ومتطورة وهناك رغبة 
مشصرتكة للتطويصر وزيادة حجصم التبادل 

التجاري .

التجارة تبحث تطوير العالقات الثنائية مع قطر

     المستقبل العراقي / الغانم

دعا محافظ واسصط محمد جميصل الحكومصة االتحادية اىل 
دعصم املنتوج الوطني من الفواكصه والخضار ووضع حوافز 
تشصجيعية للفالحن واملزارعن للتوسصع بالزراعصة وزيادة 
االنتاج، مشدداً يف الوقت نفسه عىل منع االسترياد العشوائي 

وإغراق السوق املحلية باملنتج االجنبي«.
وقصال املحافظ خصالل لقاء جمعصه مع الكصوادر الزراعية يف 
املحافظة، إن » العراق بلد الخري وأرضه معطاء بكل الخريات 
وفيها من االنتاج الزراعي ما يسد الحاج املحلية من مختلف 
املحاصيصل والفواكه والخضار لذا ينبغصي االهتمام باملنتوج 
الوطنصي ودعمصه بصكل السصبل.« وأضصاف » عصىل الحكومة 
واملزارعصن  للفالحصن  الكامصل  الدعصم  تقديصم  االتحاديصة 
وتحفيزهم من خالل منح السلف والقروض ووضع ضوابط 
تشصجع الفالح عىل ضخ إنتاجه للسوق املحلية خاصة فيما 
يتعلصق بالفواكه والخضار.« وأشصار اىل أن » إغراق السصوق 

باملنتجات الزراعية املسصتوردة دون أي ضوابط ليس باألمر 
الصحيح والبد من منع االسترياد وجعل االعتماد كليا يكون 
عصىل املنتوج الوطني الذي يتميز بالوفصرة إضافة اىل النكهة 
املميزة .« وذكر املياحي أن »محافظة واسط فيها مساحات 

واسصعة مصن االرايض الزراعية سصواء ملحاصيصل الحبوب أو 
املحاصيل االسرتاتيجية االخرى أو الفواكه والخضار وتتميز 
بكونها سصلة خبز العراق كونها تنتج سصنوياً أكثر من 700 
ألف طن من محصويل الحنطة والشعري لذا ينبغي أن يتم أخذ 
ذلك بالحسصبان ومنحها الحصة الكافيصة من املياه والبذور 
واالسصمدة إضافصة اىل املسصتلزمات والتجهيصزات الزراعيصة 
االخصرى وبأسصعار ميصرة وسصهلة الدفصع عصىل الفالحن 
واملزارعصن.« مؤكصداً يف الوقت نفسصه عصىل »رضورة اقامة 
الصورش االرشصادية للفالحن واملزارعصن لتعريفهم بأهمية 
اعتمصاد الطرائق العلمية يف العمليصات الزراعية ومردود ذلك 
ايجابيصاً عليهم.« كذلك وجه املحافظ بقيام كل دائرة فرعية 
للزراعية باألقضية والنواحي بإنشصاء مشصتل عىل مسصاحة 
مناسبة يمكن االستفادة منه يف التوسع باملناطق الخرضاء 
وغرس االشصجار والزهصور يف املناطق املختلفصة باملحافظة 
مع أمكانية طرح االنتاج أمام املواطنن وبأسصعار تنافسية 

لتشجيعهم.

حمافظ واسط يدعو اىل دعم املنتوج الوطني من الفواكه واخلضار ويشدد عىل منع االسترياد

   بغداد / المستقبل العراقي

بارشت امانة بغداد اعمال انشاء محطة طواريء لخدمة منطقة 
حصي جميلصة بمدينة الصصدر يف اثناء هطصول االمطصار ».وذكرت 
مديرية العالقات واالعالم يف بيان ورد لص«املسصتقبل العراقي«، ان 
»مالكات قسم املجاري بدائرة بلدية الصدر الثانية بارشت اعمال 
انشصاء محطصة طصواريء ضمن محلصة )524( بعمصق )7( أمتار 
تضصم غاطسصن )18 و16( انج ملعالجة املشصكالت التصي تعاني 
منهصا منطقة حي جميلة » . واضافت ان » املحطة سصيتم ربطها 
عصىل خط القدس وبمدة تنفيصذ )40( يوماً باالعتمصاد عىل الجهد 
الذاتي » .وبينت ان »الدائرة تعمل عىل تنظيف الخطوط الرئيسية 
واالنسصيابية وشصبكات تريف مياه الرف الصحي واالمطار 
وادامة املحطات الغاطسة والعمودية وتعويض اغطية املشبكات 
املفقصودة وتهيئة مولصدات الطاقصة الكهربائية وصيانصة اآلليات 

التخصصية ضمن خطة االستعداد ملوسم االمطار .

امانة بغداد تعلن انشاء حمطة طواريء خلدمة منطقة 
حي مجيلة بمدينة الصدر اثناء هطول االمطار 

الرافدين يوزع رواتب املتقاعدين املدنيني 
لوجبة كانون األول

الزراعة تبحث مع وفد منظمة الفاو تنفيذ عدد 
من الربامج االنامئية لتطوير القطاع الزراعي     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنصت وزارة النقصل، اجصراء مباحثصات مع 
امللحصق التجصاري الرتكصي وممثصل الرشكصة 
األردنية بشأن التعاون املشرتك بن الجانبن 

يف مجال الربط السككي.
وقال مدير عام السصكك الحديد، سصالم جرب 
سصلوم، يف بيان تلقته »املسصتقبل العراقي«، 
ان »هذا اللقاء جان انسصجاماً مع توجيهات 
وزير النقل املهندس عبد الله لعيبي ، حيث تم 
عرض املشصاريع املستقبلية والسبل الكفيلة 

لتوسصيع خطصوط السصكك وربطهصا بصدول 
الجوار لتوسصيع التبادل التجاري والسصلعي 
إلنعاش املنطقة باملردودات املالية من خالل 

نقل البضائع واملسافرين«.
وأوضصح انه تم »تقديصم رشحا مفصال وفق 
البيانات واملرتسصمات ألهم مشاريع السكك 
وهصي  لإلسصتثمار  املعروضصة  املسصتقبلية 
)انشاء مرشوع خط سكة حديدبرة/فاو( 
و)انشاء مرشوع خط سكة حديد يوسفية /

مسيب/كربالء / نجف /السماوة( و)انشاء 
مرشوع قطار معلق بن كربالء والنجف(«.

مصن جانبصه ابصدى الوفصد التجصاري الرتكي 
استعداده لدراسة هذه املشاريع املستقبلية 
بجدواهصا االقتصاديصة، حيصث »قصدم فكرة 
إحياء خط سكة حديد الخط الحجازي الذي 
أنشصأ عام 1914الذي يربط )دمشق-عمان 
-معان -تبوك-السصعودية -املدينة املنورة ( 
وأرشاك العصراق بهصذا الخط املحصوري بثقلة 

الحيوي يف املنطقة«.
يشصار اىل ان النقل بالسصكك يعتصرب الرشيان 
االقتصصادي الرئييس والحيصوي للتجارة بن 

البلدان .

النقل تبحث مع تركيا واالردن التعاون املشرتك يف جمال الربط السككي

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنصت وزارة الكهرباء، ابرام مذكرة تفاهم 
مصع مجموعة رشكات شصنغهاي الصينية، 
فيمصا أشصارت إىل اسصتالم محطصة واسصط 

البخارية بشكل نهائي.
وذكصرت الصوزارة يف بيان تلقته »املسصتقبل 
أبرمصت  الكهربصاء،  »وزارة  أن  العراقصي«، 
بحضور الوزير لؤي الخطيب، مذكرة تفاهم 
مع مجموعصة رشكات شصنغهاي للكهرباء 
تضمنصت  الصينيصة،  الحكوميصة  والطاقصة 
اتفاقية التعاون املستقبيل يف مجال الطاقة، 
وزيصادة الدعم إلسصناد منظومصة الكهرباء 
الوطنيصة، وتقديصم العصروض والدراسصات 
املسصتقبلية مصن قبصل الرشكصة الصينيصة، 
تمهيداً لدراسصتها واعتمادها من قبل وزارة 

الكهرباء وفق القوانن النافذة يف العراق«.
وأضاف البيان: »كما تم ظهر اليوم، االستالم 
النهائي ملحطة واسط البخارية، املنفذة من 
قبل رشكة شصنغهاي الصينية، باحتفالية، 
حرضها )وزير الكهرباء، محافظ واسصط، 

السصفري الصينصي، رئيصس الهيئصة الوطنية 
لالسصتثمار، مديصر عصام رشكة شصنغهاي، 
واملدير اإلقليمي للرشكة الصينية(، وممثلو 
عدد من الصوزارات، وجمع غفري من وجهاء 

املحافظة«.

الطاقصات  »اضافصة  ان  الخطيصب،  وأكصد 
االنتاجيصة تعزيصز للمنظومصة الكهربائيصة 
وهي خطصوة واعدة عصىل الطريق الصحيح 
بهدف إنهاء أزمة الكهرباء يف البالد، بجهود 
العاملن فيها وهمة املخلصن، وهي خطوة 

يف مسصرية نهضصة البصالد بهصدف الوصصول 
اىل تجهيصز الشصبكة الوطنية بص 24 سصاعة 
يوميا«، مبيناً ان »هذه االنجازات ستتحقق 
تباعصاً بتضافصر جهصود جميصع العاملن يف 
وزارة الكهربصاء مصن إداريصن ومهندسصن 
وفنين وبقية العناوين السصاندة وبمؤآزرة 
الصرشكات العاملية الواعدة والتصزام املواطن 
يف ترشصيد االسصتهالك ودفصع املسصتحقات 

واالبتعاد عن التجاوزات عىل الشبكة.
وتابع: »نقول هذا بعد ان قطعنا العهد عىل 
انفسصنا يف توفري أفضل الخدمات لشصعبنا، 
بنزاهة وأمانة وكفصاءة، مراهنن عىل عزم 
جميع العاملن مصن كوادرنا الوطنية الذين 
كانوا بقدر املسؤولية، وكذلك التزام املواطن 

بالقانون خدمة للصالح العام«.
ووجصه وزيصر الكهرباء، »الشصكر للمالكات 
الهندسصية والفنيصة التصي قصادت اىل هصذه 
»تحديصداً  بالقصول:  مردفصاً  النجاحصات«، 
الذيصن  العقصود  اصحصاب  مصن  منتسصبينا 
سأسصعى بصكل جهصدي ألكصون صوتهم يف 
مجلس الوزراء لحفصظ حقوقهم وتثبيتهم 

عىل املالك الدائم يف قانون املوازنة االتحادية 
لعصام 2019 )والقرار االن ُمثبت يف مسصودة 
القانصون مصن ِقبصل الحكومة وهصو االن يف 
مجلس النصواب بانتظار القراءة والتصويت 

عليه(«.
واسصط  ملحافصظ  »شصكره  عصن  وأعصرب، 
ومجلصس املحافظصة وأهايل واسصط الكرام 
وكل مؤسسصات الدولصة ذات العالقصة عصىل 
تعاونها مصع وزارة الكهرباء يف تحقيق هذا 
املُنَجز«، مؤكداً »األخذ بعن االعتبار طلبات 
وأولويصات محافظة واسصط لتلبيتها خالل 

قادم األيام«. 
يذكصر ان محطة واسصط البخاريصة، نفذت 
مصن قبل رشكصة شصنغهاي الصينيصة، عىل 
مرحلتصن، االوىل ببناء اربصع وحدات، طاقة 
كل وحدة )٣٣0( ميكاواط، بطاقة اجمالية 
قدرها )1٣20( ميصكاواط، واملرحلة الثانية 
ببنصاء وحدتن توليديتن، طاقصة كل وحدة 
)610( ميصكاواط، بطاقصة اجمالية قدرها 
)1220( ميصكاواط، لتكصون اجمايل الطاقة 

املنتجة من املحطة )2540( ميكاواط.

الكهرباء تربم مذكرة تفاهم مع جمموعة رشكات شنغهاي الصينية
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اعالن 
قدم املدعي ) صاحب حسين حسن 
( طلبيا ييروم فيه تبدييل لقبه من ) 
العيزاوي ( اىل ) الطائيي ( فمن لديه 
اعرتاض عىل الدعيوى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسية 
عير ييوم وبعكسيه سيوف ينظر 
بالدعيوى وفق احيكام املادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

 . 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان 

فقيدت الهويية الصادرة مين اتحاد 
املقاولين العراقيين باسيم رشكية 
الشيفان للمقاوالت والتجارة العامة 
والخدمات النفطية املحدودة باسيم 
املديير املفيوض سيامان مجيد طه 
فمين يعثر عليها تسيليمها اىل جهة 

االصدار .
يييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقيد وصيل قبيض تامينيات املرقم 
17430 بتارييخ 5 / 6 / 2014 بامر 
السيباع  مجميع   1  /  131  /  149
بمبلغ قدره 000000 1 مليون دينار 
الغريه والصيادر من الركة العامة 
لنقيل املسيافرين والوفود بأسيم / 
هلول دويل منسيف فمين يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االتصال .
يييييييييييييييييييييييييييييي

قرار تصفية رشكة محدودة 
بناءا عىل ماجاء بقرار الهيئة العامة 
لركة الكرسيتال للمقاوالت العامة 
املحيدودة املتخيذ بتارييخ 3 / 11 / 
2018 املتضمين وضع الركة تحت 
التصفية وتعين السيدة مريم حبيب 

عنيد مصفيا لها . 
اني مسيجل اليركات صادقت عىل 
القيرار املذكيور اعياله عيىل ان يتم 
نيره طبقيا الحيكام امليادة 160 
مين قانون الركات رقم 21 لسينة 

1997 املعدل .
الخاميس  الييوم  يف  ببغيداد  كتيب 
والعيرون مين شيهر ربييع االول 

لسنة 1440 هي - 
املوافق لليوم الثالث من شهر كانون 

االول لسنة 2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الركات وكالة 
يييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
ديياىل  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
يف  الشيخصية  االحيوال  محكمية 

بعقوبة 
العدد : 5259 / ش3 / 2018 

التاريخ : 5 / 12 / 2018 
اىل / املدعيى علييه / قاسيم راسيم 

محي شهاب الربزنجي 
م / اعالن 

ملقتضيات حسيم الدعيوى الرعية 
املرقمية اعياله واملقامية مين قبيل 
املدعيية ) خليود احمد تاييه ( والتي 
 ) للهجير  تفرييق   ( موضوعهيا 
اقامتيك حسيب  وملجهوليية محيل 
اشعار مبلغ مركز رشطة الغالبية – 
عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفتين يوميتن محليتن بموعد 
املرافعية املوافيق 16 / 12 / 2018 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ينيوب عنك سيتجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا حسب االصول .
القايض 

مصطفى حفظي رزوقي 
يييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
ديياىل  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
محكمة بداءة السد العظيم 

العدد : 106 
التاريخ : 4 / 12 / 2018 

م / اعالن 
محكمة بداءة السد العظيم 

رقم الدعوى : 106 / ب / 2018 
املدعيى / مدير بلدية السيد العظيم 

اضافة لوظيفته .
املدعى عليه / كريم مخلف مظلوم 

اقام املدعي مدير بلدية السد العظيم 
اضافية لوظيفته دعيوى ابطال قيد 
العقيار املرقيم 23 / 1739 م 31 ام 
الكرامي وعند ارسال التبليغ لغرض 
تبليغيك بموعد املرافعية اعيدت الينا 
ورقية التبليغ بموجب كتياب مركز 
رشطة السيد العظيم بالعدد 11375 
يف 6 / 10 / 2018 ومرفقية ورقية 
التبليغ واشيعار مختار ناحية السد 
العظييم املدعيو ) محميد ابراهييم 
تعيذر  عليهيا  ميروح   ) ضيفيان 
تبليغيك كونك قيد ارتحليت اىل جهة 
مجهولية وملجهوليية محيل اقامتك 
تقيرر تبليغك بصحيفتين محليتن 
بموعيد املرافعية 11 / 12 / 2018 
الساعة التاسيعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارسيال مين ينوب عنك 
بحقيك  املرافعية  سيتجري  قانونيا 

غيابيا وفق القانون .
القايض 

هيثم حسن طراد 
يييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
اىل الريك ) حسن عبد عيل محسن 
( توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه 
النجيف لغيرض اصدار اجيازه بناء 
للعقيار املرقم 48313 /3 حي النداء 
خيالل عره اييام وبخالفه سيتتم 

االجراءات دون حضورك .

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرطة 

قيادة رشطة محافظة بغداد 
مديرية افواج طواريء بغداد 

فوج طواريء بغداد الثالث 
) د . ق ( 

العدد : 1010 
التاريخ : 4 / 12 / 2018 

م / نر اعالن 
اىل منسيوبنا الرطي الهارب ن ع ) 
فراس جاسم محمد حسن الساعدي 
( واملشيكل بحقه املجلس التحقيقي 
 /  2  /  15 يف   2018  /  171 املرقيم 
2018 والصادر بحقه امر قبض من 
قبلنا وفق احكام املادة ) 289 / 298 
( ق . ع والسياكن محافظية بغيداد 
منطقة حي الرشاد محلة 729 زقاق 
10 دار 19 وتبليغيه عيرب جريدتكيم 
بتسيليم نفسيه الينيا خيالل ميدة 
اقصاها اربعة عر يوما وبعكسيه 
سييتم احالتيه غيابييا اىل محكمية 
قوى االمن الداخيل الجراء محاكمته 
واتخياذ االجيراءات القانونية بحقه 

للتفضل باالطالع . مع التقدير 
املقدم الحقوقي 

رعد محمد احمد 
رئيس املجلس التحقيقي 

يييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة لشؤون الرطة 
قيادة رشطة محافظة بغداد 
مديرية افواج طواريء بغداد 

فوج طواريء بغداد الثالث 
) د . ق ( 

العدد : 954 
التاريخ : 17 / 11 / 2018 

م / اعالن 
املدرجية  الهاربين  املنتسيبن  اىل 
اسيمائهم ادنياه واملشيكلة بحقهم 
مجالس تحقيقية لغرض مراجعتهم 
الينيا وخيالل اربعة عير يوما من 
تارييخ نير االعيالن يف جريدتكيم 
وبغيية حسيم املجاليس التحقيقية 
وبعكسه سيتم احالتهم اىل املحكمة 
للتفضيل باالطالع  املختصية غيابيا 

واعالمنا ... مع التقدير 
االسماء : 

1 – الرطيي الهارب ) زياد رشييد 
ابراهييم حسين التميمي ( يسيكن 
بغيداد التاجيي / منطقية املصابيح 
لوجيود مجليس تحقيقيي مشيكل 
بحقيه وفق امليادة ) 32 ( من قانون 
عقوبات االمن الداخيل رقم 14 لسنة 

. 2008
2 – الرطي املطرود ) ضافر حسن 
مويز ( يسيكن بغداد ناحية الوحدة 
قيرب مركيز رشطة الوحيدة لوجود 
مجلس تحقيقي مشيكل بحقه وفق 
امليادة القانونية ) 35 ( من ق . ع . د 

رقم 14 لسنة 2008 .
املقدم الحقوقي 

محمد عبود رسن 
يييييييييييييييييييييييييييييي

قرار تصفية رشكة محدودة 
قدمت رشكة مزارع الخري لالستثمار 
الزراعيي والحيواني املحيدودة قرار 
مالك االسيهم امليؤرخ يف 15 / 10 / 
2018 املتضمين وضع الركة تحت 
التصفيية وتعيين املحاميية سيارة 
كاظيم عبيد والسييد سيتار جباري 

اوهيم مصفن لها .
اني مسيجل اليركات صادقت عىل 
القيرار املذكيور اعياله عيىل ان يتم 
نيره طبقيا الحيكام امليادة 160 
مين قانون الركات رقم 21 لسينة 

1997 املعدل .
الخاميس  الييوم  يف  ببغيداد  كتيب 
والعرين من شهر ربيع االول لسنة 

1440 هي - 
املوافق لليوم الثالث من شهر كانون 

االول لسنة 2018 م . 
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الركات وكالة 
يييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
ديياىل  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
يف  الشيخصية  االحيوال  محكمية 

الخالص 
العدد : 922 / ش / 2018 
التاريخ : 2 / 12 / 2018 

اعالن 
املدعية : نزيهة صالح عيل 

املدعى عليه / جليل هادي علوان 
اقاميت املدعيية الدعيوى الرعيية 
املرقمة 922 / ش / 2018 املتضمنة 
تصدييق الطالق الواقع بتاريخ 15 / 
3 / 2014 وعند ارسال ورقة التبليغ 
لغيرض تبلييغ املدعى علييه بموعد 
اعييدت   2018  /  11  /  5 املرافعية 
الينا ورقة التبليغ حسب كتاب مركز 
رشطية التحويلة بالعيدد 14021 يف 
23 / 10 / 2018 ومرفقية اشيعار 
مختار منطقة قريية ابو تمر جميل 
داود نجم واملتضمن ارتحالك اىل جهة 
مجهولية وملجهوليية محيل اقامتك 
تقيرر تبليغك بصحيفتين محليتن 
بموعد املرافعة املصادف 11 / 12 / 
2018 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضيورك او ارسيال من ينوب 
عنك قانونا سيتجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عدي فاضل احمد

وزارة النفط
رشكة نفط الشامل 

رشطة نفط الشامل /رشكة عامة
اعالن للمرة االوىلحمافظة كركوك

تعلن رشكة نفط الشيمال /رشكة عامة/ محافظة كركوك عن اجراء املناقصة  العامة املرقمة )م ش 14/2018/2/التشغيلية( 
والخاصة بي تجهيز ومد ولحام انابيب الجريان قطر )6( عقدة للبرئ )72( يف جمبور الشمايل /محافظة كركوك 

1 ي عىل الراغبن باالشرتاك باملناقصة اعاله من مقاويل اعمال الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املصنفن من الدرجة 
العارشة فما فوق واملقاولن والركات املسجلن يف اقليم كوردستان وبنفس الدرجة والنافذة هوياتهم

2 ي مراجعة قسم العقود / عرفة / محافظة كركوك هم او وكالئهم املخولون عن طريق  دوائر كتاب العدول للحصول عىل قرص 
)CD ( املدون فيها الوثائق القياسية الخاصة بوثيقة االشغال العامة لقاء مبلغ )400,000( اربعمائة الف دينار غري قابل للدر اال 

يف حالة الغاء املناقصة يتم ارجاع مبلغ وصل رشاء اوراق املناقصة 
3 ي ارفاق شيهادة تأسييس الركة مصدقة من وزارة التخطيط / دائرة تسيجيل الركات مع هوية تصنيف املقاولن وبنسخة 

ملون
4 ي يقيدم املشياركن كتياب عدم املمانعة مين الدخول يف املناقصات صادر مين الهيئة العامة للرضائيب ومعنونا اىل رشكة نفط 

الشمال )النسخة االصلية ( مع تأييد حجب البطاقة التموينية
5 ي تقدييم تأمينيات اولية مقطوعة بمبليغ )13,130,000(   )ثالثة عر مليون ومائة وثالثون الف دينار عراقي  ( )باسيتثناء 
الركات الحكومية )القطاع العام( (   وتكون امام عىل شيكل صك مصدق او سيفتجة او خطاب ضمان يتضمن االسم والعنوان 
الوظيفي للمخولن للتوقيع مع مراعاة تدوين  مبلغ الخطاب رقما وكتابة وذكر تاريخ النفاذية ورشوطها والغرض من اصدارها 
مع ذكر اسيم ورقم املناقصة واسيم املقاول او املدير املفوض واسيم الركة املقاولة بشكل كامل صادرين من املصارف املعتمدة 
ليدى البنيك املركزي العراقي عدا مصيارف )  تحت التصفية وارشاف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنيك املركزي العراقي( وملزيد من 
املعلومات مراجعة الربيد االلكرتوني للبنك املركزي العراقي / دائرة مراقبة الصريفة )   cbi@cbi.iq   ( ونافذة ملدة )28( يوما بعد 

انتهاء فرتة نفاذية العطاء املحددة يف رشوط املناقصة البالغة )90( يوم من تاريخ غلقها
6 ي تودع اوراق العطاءات يف الصندوق رقم )1( الخاص باملقاوالت الكائن يف استعالمات دوائر عرفة/ 

محافظة كركوك
7 ي سييتم انعقياد املؤتمير الخياص باإلجابة عىل استفسيارات املشياركن يف السياعة العيارشة صباحا من يوم االثنين املوافق 

2018/12/17 يف مقر قسم الدراسات والتصاميم 
8 ي اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرة ظهرا من يوم االثنن املوافق 2018/12/24

9 ي سيتم فتح العطاءات بعد الغلق مبارشة  يف االستعالمات الرئيسية للركة يف عرفة وبحضور املقاولن والركات املقاولة ويف 
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم غلق املناقصة

10  ي ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من تحال عليه  املناقصة اجور نر االعالن 
11 ي علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة  تبلغ ) 525,045,000(   خمسمائة وخمسة وعرون مليون وخمسة واربعون  الف  

دينار عراقي 
12  ي للمزييد مين املعلوميات مراجعة املوقيع االلكرتونيي )  www.noc.oil.gov.iq  (  ) صفحة املشياريع ي املناقصات املحلية ي 

املناقصات املحلية النافذة( 
13  ي عىل املشياركن مراجعة الوثائق القياسيية الخاصة باالشغال العامة املدون يف القرص )CD ( او املرفق طيا )حسب االتفاق 
بين الجهات ذات العالقة( وملئها بالشيكل الصحيح ودقيق ومالحظة جمييع الفقرات الخاصة ) بورقة بيانات  العطاء ي معايري 

التقييم والتأهيل ي الروط الخاصة( 
14 ي يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه

15 ي تقدم كافة اوراق الوثيقة بشيكل ورقي ومرتبة بالتسلسيل ومنظمة بموجب الكراس  باقسيامها التسيعة بنسيخة اصلية 
واحدة ونسختن اضافيتن من القسم الرابع )استمارة العطاء( 

 املدير العام اضافة اىل وظيفته

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
حمكمة بداءة البرصة

العدد:1566/ب/2018 
التاريخ: 3/ 12/ 2018

اعالن 
اىل املدعى عليه / ليث سامي محمود

قيرار  املحكمية  هيذه  أصيدرت 
يف  1566/ب/2018  املرقيم  الحكيم 
2018/10/4 ضدك واملتضمن الحكم 
بإلزاميك بتأديتيك للمدعيي / مديير 
بلدية البرصة / إضافة لوظيفته مبلغ 
وقدره مليون وسيبعمائة وخمسون 

ألف دينار.
 ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك 
وحسيب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجليس البلدي ملنطقية حي صنعاء. 
ليذا تقيرر تبليغك اعالنياً بصحيفتن 
محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض 
امليدة  واالسيتئناف والتميييز خيالل 
القانونية وبعكسيه سيوف يكتسيب 

القرار الدرجة القطعية.

القايض / حممد قاسم عبود

وزارة النفط 
رشكة توزيع املنتجات النفطية 

اىل السادة املشرتكني )رشكة عامة( 
 مناقصة 815 /  2018 جتهيز مسدسات خمتلفة القياسات 

يير رشكية توزيع املنتجيات النفطيية ش/ع دعوة مقدميي العطياءات املؤهلن وذوي الخيربة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز مسدسيات مختلفة القياسات وبكلفة تخمينية اعىل قدرها ) 443,400,000( للمنشأ 
االمريكي ) 441,500,000( للمنشيأ املاليزي  ي فرنيس ي املاني ( و ) 345,000,000( للمنشيأ التشييكي 

وضمن املوازنة التشغيلية لعام  /2018 ضمن ح / 113 ومعدات 
مع مالحظة االتي :

1 ي عيىل مقدميي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال باملشيرتي )خالل 
ايام  واوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

2  ي متطلبات التأهيل املطلوبة : 
أ  ي ) هوية االحوال املدنية ، بطاقة السكن ، شهادة الجنسية ، كتاب حجب البطاقة التموينية ، وصل رشاء 

وثائق املناقصة ( 
ب ي هوية غرفة تجارة نافذة لعام 2018  )عىل ان يراعى التجديد الحقا(

ت ي  عقد تأسيس ) عىل ان يكون رأس مال الركة املقدمة للعطاء ال يقل عن )2( اثنان مليار دينار 
ث  ي شيهادة تاسييس /شهادة تسيجيل / محرض اجتماع / اعمال ممثلة بمبلغ ) 30 ي 70(  % من قيمة 
العقد املطلوب تنفيذه  للعمل الواحد / حسيابات ختامية الخر سينتن واذا كانت للركات اعمال منفذه 
يف السنوات التي تسبق االزمة املالية فقط فعليها تقديم حساباتها الختامية الخر سنتن والتي تسبق عام 

2014 مصدقة من مراقب حسابات 
ج ي تأمينات اولية بنسبة )1%( من الكلفة التخمينية قدرها ) 4,434,000(  دينار ) اربعة مالين واربعمائة 

واربعة وثالثون الف دينار ( وعىل ان يكون السعر نافذ ملدة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة 
ح ي كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب او احدى فروعها نافذة لعام )2018( 

خ ي تقديم الهوية الرضيبية والرقم الرضيبي
د ي يجب ان تكون سييولة نقدية ترتاوح نسيبتها بن ) 30  ي50( % من الكلفة التخمينية للعقد املطلوب 

تنفيذه
ذ ي يحيب ان يكون حجم االيرادات بنسيبة ترتاوح بين ) 30 ي 50( % من الكلفة التخمينية للعقد املطلوب 

تنفيذه
3  ي بإميكان مقدمي العطياء املهتمن رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طليب تحريري اىل العنوان املحدد يف 

ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )150,000 دينار(  
4 ي يتيم تسيليم العطاءات اىل العنوان االتي : )  بغداد ي منطقة اليدورة ي مجمع مصفى الدورة النفطي ي 
رشكة توزيع املنتجات النفطية  ي هيأة املواد ي قسيم املشيرتيات املحليية ( يف املوعد املحدد للتقديم وعليه 

ترفض العطاءات املقدمة بعد موعد الغلق املصادف يوم االثنن )2018/12/24( 
5 ي  تفتيح العطياءات بحضيور مقدمي العطياءات او ممثليهم الراغبن بالحضيور اىل مقر رشكة توزيع 

املنتجات النفطية  يف الساعة )9(  التاسعة صباحا من يوم الثالثاء املوافق )2018/12/25( 
6 ي التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية  باقسامها كافة وبخالفه يتم استبعاد عطائه 

كاظم مسري ياسني 7 ي عىل مقدم العطاء ميلء القسم الرابع من الوثائق القياسية
املدير العام / وكالة 

رئيس جملس اداة الرشكة

العدد  /د3/اعالم / 86842
التاريخ 2018/12/4
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املدير العام

حمافظة النجف االرشف
إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري 
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )سنة واحدة( وفقا إلحكام 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن 
تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الحرية( أو اللجنة خالل )7( ايام تبدأ من اليوم 
التايل لن�رش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل 
املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب 
البلدي�ة املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد 
املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة 
)7( ايام يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � ع�ىل املس�تأجر جلب ص�ورة )هوية األح�وال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد 

سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجعة البلدي�ة خالل مدة ) 30( يوما من تاري�خ تصديق قرار اإلحالة  

لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند 

الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد: 398/ب2013/3 
التاريخ: 2018/12/3 

اعالن 
بناءا عىل القرارالصادر من هذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار املرقم 3/70481م4 
ح�ي املي�الد يف النج�ف عليه تعل�ن هذه 
املحكم�ة عن بي�ع العقار املذك�ور اعاله 
واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فع�ىل 
الراغبني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة 
خ�الل )ثالثون ( يوم�ا من الي�وم الثاني 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق الم�ر محكمة بداءة 
النجف وص�ادر من مرصف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري 
من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 
جل�ب هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة 

الجنسية العراقية .
القايض االول 

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوص�اف:- العقار املرق�م 3/70481م4 
حي امليالد يف النجف عبارة عن دار س�كن 
بمساحة اجمالية 200م2 يقع عىل شارع 
بع�رض  10م بالق�رب من طري�ق الجنة 
مف�رز اىل جزئ�ني بص�ورة غ�ري رس�مية 
الج�زء االول بمس�احة 150 م�رت يتكون 
م�ن مم�ر بط�ول 10 مرت وع�رض 3 مرت 
ويحتوي عىل صحيات عدد 2 واس�تقبال 
6×5 وصال�ة 4×5 وغرف ن�وم عدد اثنان 
ومطبخ وصحيات داخلية عدد1 يف الطابق 
االريض ام�ا الطابق العل�وي يحتوي عىل 
غرفة ن�وم 4×5 ومطبخ وحمام واملطبخ 
مبل�ط  بالجينك�و  مس�قفان  والحم�ام 
بالكايش مجهز باملاء والكهرباء مس�قف 
بالش�يلمان ع�دا املطب�خ والحم�ام كم�ا 
مبني اعاله درجة عمران الدار متوس�طة 
والج�زء املذك�ور )االول( مش�غول من ) 
حسني ظاهر بريرب وحسن ظاهر بريرب( 
وهم يرغبون بالبقاء يف الجزء املذكور بعد 
البيع بصفة مس�تأجران اما الجزء الثاني 
يتك�ون من مم�ر صغري وصال�ة صغرية 
وغرفة نوم ومكش�وفة وهو غري مشغول 
من لحظة الكشف ومبلط بالصب العادي 
غري املسلح مجهز باملاء والكهرباء درجة 
عم�ران الج�زء املذكور دون الوس�ط وان 
القيم�ة الكلية للعقار )120،6000،000( 
مائة وعرشون مليون وستمائة الف دينار 

فقط الغريها.
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والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة ملحافظة املثنى
 قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
قدم املواطن ) عبد عيل ش�عالن س�لمان( 
طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تس�جيل 
اللق�ب يف قيده وجعله ) الحس�اني ( بدال 
من ) فراغ( وعمال باحكام املادة )24( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم )3( لس�نة 
2016 املع�دل تق�رر نرش الطل�ب باحدى 
الصح�ف املحلي�ة فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجعة هذه املديري�ة خالل فرتة عرشة 
اي�ام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف 

ننظر يف الطلب حسب االصول.
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفى املحاميه ميس خالد 
نجم املرس�ومي لرشك�ة الرضوة 
للتوس�ط ببي�ع ورشاء العم�الت 
االجنبية املحدودة أدعو كل من له 
حق أو دين عىل الرشكة مراجعته 
عىل العنوان بغ�داد حي الجامعة 

م 635 ز 38 د 19
املصفيه املحامية

ميس خالد نجم املرسومي
���������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف واسط 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  1544/ب /2018
اىل املدع�ى عليه / جمعة مجذاب 

حمزة
أقام�ت املدعي�ة مديح�ة طاه�ر 
ن�ارص الدع�وى املرقم�ة أع�اله 
دعوت�ك  فيه�ا  تطل�ب  والت�ي 
والحكمبتملي�ك  للمرافع�ة 
1274/2م29  املرق�م  العق�ار 
داموكوملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك 
حسبإشعار مختار املنطقة عليه 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
بالحض�ور  محليت�ني رس�ميتني 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم  
تاس�عة  2018/12/11الس�اعة 
صباحا وعند عدم حضورك أومن 
ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 
املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون  
القايض 

عدنان نهيؤ الزاميل
���������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف النجف 

االتحادية 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

النجف 
العدد: حجة وفاة 

التاريخ: 5/ 2018/12 
ثام�ر  ) دحدوح�ة  /املدع�و   اىل 

فهد( 
قدم طالب حجة الوفاة )حمودي 
عبد حمزة ( طلبا اىل هذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعو )دحدوحة ثامر فهد( 
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها 
خالل ع�رشة ايام من تاريخ نرش 
االع�الن وبخالف�ه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون .
القايض 

عمار هادي املوسوي

فقدان
فقدت الهوية الصادرة 
امل�وارد  وزارة  م�ن 
املائية / الهيئة العامة 
لصيانة مشاريع الري 
والبزل بأس�م / امجد 

عويد شايش . 
ورقم الهوية 18505 

عىل م�ن يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�لميها 

االصدار

اعالن دعوة دائنني
 اني املصفى املحامي السيد محمد إسماعيل حماد 
لرشكة نور الغريبة لالخراج و التخليص الكمركي 
محدودة املسؤولية أدعو كل من له حق أو دين عىل 
الرشكة مراجعته عىل العنوان التايل بغداد الغزايل م 

649 ز 70 د 3 / 1
املصفى املحامي

محمد سماعيل حماد
�����������������������������������������

اعالن
تعل�ن محكم�ة ب�داءة الس�ماوة عن�ن فقدانه�ا 
الص�ك املرق�م 0079090 يف 2016/6/15 بمبلغ 
4,500,000 فقط اربعة ماليني وخمسمائة دينار 
ال غريه�ا الصادر من مرصف الرافدين فرع املثنى 
1610/ب.ع/  املرقم�ة  لإلضب�ارة  والعائ�د   312

 2013
القايض

فليح حسن جاسم 
قايض محكمة بداءة السماوة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد  392/ب/2017
التاريخ 2018/11/4

اعالن مزايدة 
تبي�ع هذه املحكمة باملزايدة العلني�ة القطعة املرقمة 37 مقاطعة 
16 الحرية فعىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة يف اليوم 
الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة ويتحمل  املش�رتي اجور 

االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطع�ة عبارة عن بس�تان مس�احته  دونم و20 اول�ك مرت  مربع 
االرض ب�ور حاليا   توجد  فيه حوايل 14 نخلة مثمرة و20 فس�يلة 
و15 شجرة رمان قيمة املغروسات    1400000  مليون واربعمائة 
ال�ف دين�ار ام�ا قيم�ة االرض 15455000 خمس�ة ع�رش مليون 
واربعمائة وخمسة وخمس�ون الف دينار  والقيمة الكلية للقطعة 
16,855,000 ستة عرش مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون الف 

دينار

�����������������������������������������
اعالن

اىل الرشي�ك ) حي�در عب�د االله جعف�ر ( توجب علي�ك الحضور اىل 
مق�ر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 58763 
/3 ح�ي النداء خالل عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم االجراءات دون 

حضورك 
طالب االجازه حسن محمد رضا

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2009 / ش4 / 2018 

التاريخ : 4 / 12 / 2018 
اىل / املدعى عليه / فراس مرشد عبد املجيد 

م / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك ) ف�ردوس احمد كاظ�م ( الدعوى 
الرشعية املرقمة بالعدد اعاله امام هذه املحكمة ومضمونها 
تطلب فيها التفريق عدم االنفاق وصدر قرار الحكم بالدعوى 
اع�اله يتضمن الحكم بالفريق بينك�م واعتباره طالقا بائنا 
بينونة صغرى واقع للمرة االوىل بعد الدخول ولكونك مجهولة 
محل االقامة وعدم توفر املعلومات عنك حس�ب كتاب مركز 
رشطة بهرز واش�عار مختار منطقة بهرز الس�ناجرة تقرر 

تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني بالقرار اعاله .
القايض 

احمد ابراهيم نصار

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
الشارع العام / الجهة اليمنى60م3532حانوت1
الشارع العام / الجهة اليمنى75م3542حانوت2

العدد : 269
التاريخ 2018/11/18

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية
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مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 
العدد  393/ب/2017
التاريخ 2018/11/4

اعالن مزايدة 
تبيع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية 
القطعة املرقمة 43 مقاطعة 16 الحرية 
فع�ىل الراغب�ن بال�راء الحض�ور اىل 
ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم الثالث�ون من 
اليوم التايل لنر االعالن مس�تصحبن 
معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيم�ة املقدرة ويتحمل  املش�ري 

اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطع�ة عبارة عن بس�تان مس�احته  
15 اول�ك و50 م�ر  مرب�ع االرض بور 
حالي�ا   يوجد  فيه حوايل 6 نخلة مثمرة 
و8 ش�جرة رم�ان قيم�ة املغروس�ات    
600,000  س�تمائة ال�ف دين�ار ام�ا 
قيم�ة االرض 3,410,000 ثالثة مالين 
ام�ا  دين�ار  االف  وع�رة  واربعمائ�ة 
القيم�ة الكلي�ة للقطع�ة 4,010,000 

اربعة مالين وعرة االف دينار   
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 
العدد  407/ب/2017
التاريخ 2018/11/4

اعالن مزايدة 
تبيع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية 
القطعة املرقمة 41 مقاطعة 16 الحرية 
فع�ىل الراغب�ن بال�راء الحض�ور اىل 
ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم الثالث�ون من 
اليوم التايل لنر االعالن مس�تصحبن 
معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيم�ة املقدرة ويتحمل  املش�ري 

اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطع�ة عبارة عن بس�تان مس�احته  
10 اول�ك و50 م�ر   مرب�ع االرض بور 
حاليا تحتوي عىل مجموعة من النخيل 
تقدر بحوايل س�تة نخلة وسبعة فسيلة 
وعدد من اش�جار الرم�ان وتحيط بها 
االرايض الزراعي�ة م�ن جمي�ع جهاتها 
ثالث�ة  املغروس�ات 3150000   قيم�ة 
مالي�ن ومائ�ة وخمس�ون ال�ف دينار 
وقيمة االرض 6300000 س�تة مالين 
وثالثمائة الف دين�ار اما القيمة الكلية 
للقطع�ة فتك�ون 9,450,000 تس�عة 
مالين واربعمائة وخمسون الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف 
العدد حجة وفاة

التاريخ 2018/11/29
اىل املدعو  سندس عبد الصاحب مسلم

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة امرية جواد محمود 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بحق املدعو سندس عبد الصاحب 
مس�لم قررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرة 
م�ن تاريخ ن�ر االع�الن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2089/ب2018/4
التاريخ 2018/12/4

اعالن 
بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة  شيوع العقار املرقم  3/52502 حي 
النداء يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن 
بيع العقار املذكور اع�اله واملبينة اوصافه 
وقيمت�ه ادن�اه فع�ىل الراغب�ن بال�راء 
مراجعة هذه  املحكمة خالل )ثالثون( يوما 
م�ن اليوم الثاني لنر االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 10%من 
القيم�ة املقدرة بموجب ص�ك مصدق المر  
محكمة بداءة النج�ف وصارد من مرصف 
الرافدي�ن رق�م )7( يف النج�ف وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عر من 
الي�وم االخري من االع�الن  يف هذه املحكمة 
وعىل املش�ري جلب هوية االح�وال املدنية  

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوص�اف : العق�ار املرق�م 3/52502 حي 
الن�داء يف النجف عبارة ع�ن عرصة فارغة 
تق�ع عىل ش�ارع بعرض 10 مر املس�احة 
االجمالي�ة 200 م�ر مرب�ع وه�ي فارغة 
وغري مش�غولة من احد وان القيمة املقدرة 
للعقار مبلغ مقداره  25,000,000 خمسة 

وعرون مليون دينار ال غريها

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

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
العدد  : 999/ش/2018

التاريخ 2018/12/2
اىل املدعى عليه حامد عبد الس�تار ش�مخي 

مجهول محل االقامة 
تبليغ

اقام�ت املدعي�ة هن�اء جي�اد عب�د الرض�ا 
ام�ام  999/ش/2018  املرقم�ة  الدع�وى 
هذه املحكمة تطال�ب بها باألثاث الزوجية 
العائدة له�ا واملبينة اوصافه�ا واقيامها يف 
القائمة املرفقة والبالغة مبلغ قدره  تسعة 
مالين وثالث مائه وستون الف دينار عراقي 
علي�ه وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب 
اش�عار املختار ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن يوميت�ن وتحديد يوم 
2018/12/11 ويف حال�ة عدم حضورك او 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا
القايض

سالم مجيد الحساني

محكمة األحوال الشخصية يف الرميثة
العدد : 917/ش/2018

التاريخ 2018/12/4
اىل املدعى عليه / حامد عبد الستار شمخي 

مجهول محل االقامة
عليه حامد عبد الستار شمخي

اقامت زوجتك املدعية هناء جياد عبد الرضا 
دعوى للمطالبة باملخشالت الزوجية وصدر 
حك�م غيابي بحق�ك من محكم�ة االحوال 
/917 واملرق�م   الرميث�ة   يف  الش�خصية 

واملتضم�ن   2018/11/27 يف  ش/2018 
الحكم بالزامك بتسليم  املخشالت الزوجية 
العائ�ده للمدعي�ة هن�اء جياد عب�د الرضا 
وحس�ب التفاصيل املبينة يف القرار الصادر 
م�ن ه�ذه املحكم�ة او اقيامه�ا والبالغ�ة  
اربعة مالي�ن دينار ولدى تبليغك تبن بانك 
مجه�ول محل االقامة حس�ب كتاب مركز 
رشط�ة الرميثة واش�عار مخت�ار املنطقة 
تبن انه كنت تس�كن سابقا مدينة الرميثة 
ومرتجل اىل جهة مجهولة ولكونك مجهول 
مح�ل االقام�ة يف الوق�ت الح�ارض علي�ه 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميت�ن بق�رار الحكم الغياب�ي اعاله ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك او ارس�ال  مع�ذرة 
رشعية فان القرار س�وف يكتسب الدرجة 

القطعية  وفق القانون
القايض

سالم مجيد حسوني

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

فق�دت الوثيق�ة املدرس�ية الص�ادرة م�ن 
متوس�طة س�عد ب�ن عب�ادة واملعنون�ة اىل 
ثانوية  الش�هيد فاضل ابو صيبع واملرقمة 
باس�م   2015/10/21 بتاري�خ   53159
الطالب مس�لم عيل كاظم محمد فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائب ف�رع النجف االرشف ذي 
العدد 4956 بتاريخ 2018/3/1  واملعنونة  
اىل الوحدة التخمينية يف مرور املثنى باس�م 

فليح محمد حسن كريم  
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

فق�دت مني هوي�ة الدائرة الدائمية باس�م 
)س�مرية س�عد جاس�م ( من يعث�ر عليها 
تس�ليمها لجه�ة االص�دار رشك�ة توزي�ع 

املنتجات النفطية فرع املثنى

��������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات 

العدد : 8225
التاريخ 2018/11/8

بناء عىل الدع�وة املقامة من قبل املواطن ) 
حسن مغري دحام( الذي يطلب تبديل لقبه 
م�ن )الخفاجي( اىل )الش�مري( فمن لديه 
اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مده 
اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام 
املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )ابراهيم 
احم دخان( الذي يطلب فيه تبديل  اللقب 
م�ن )الش�غانبة(  اىل )  املحمداوي( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدى خمس�ة عر يوم وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة

��������������������������������
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

اعالن
اىل السيد / مهند حسن كريم

قدم�ت الس�يدة  ميديا خلي�ل كليم طلبا 
اىل هذه املحكم�ة يتضمن طلبها نصباه 
قيم�ة مؤقته ع�ىل ابنتها الق�ارصه هيا 
مهند حس�ن تولد 2011 لغرض مراجعة 
دوائ�ر الدول�ة والس�فر خارج الب�الد لذا 
يرج�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
بتاري�خ 2018/12/17 ألب�داء موافقتك 
حول ذلك ليتس�نى له�ذه املحكمة اجراء 

الالزم حول اصدار الحجة
القايض

فالح حسن حصن

��������������������������������
الهيئة العامة لنادي امليناء الريايض

اعالن
تعلن الهيئة  االدارية املؤقتة لنادي امليناء 
الريايض ع�ن اج�راء املؤتم�ر االنتخابي 
صباح يوم الس�بت املوافق 2018/12/8 
ع�ىل قاعة ب�ورت كالب يف املعقل متمنن 
التوفيق لجميع الفائزين خدمتا للرياضة 

البرصية 
الهيئ�ة االداري�ة املؤقت�ة لن�ادي املين�اء 

الريايض

��������������������������������
لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

العدد : 31/مجدد/2018
التاريخ 2018/10/15

قرار تثبيت امللكية
اس�تنادا  اىل محرض تثبيت امللكية املؤرخ 
2018/10/15 الخاص بالعقار تسلسل 
622/ الك�وت والبالغ مس�احته 11 مر 
و60 س�نتمر وبنتائ�ج التحقي�ق املبينة 
وبع�د االط�الع ع�ىل اضب�ارة التس�جيل 
وكت�اب  العق�ار  واس�تمارة  املج�دد 
مالحظي�ة  التس�جيل العق�اري يف الزبري 
بالع�دد 5332 يف 2018/9/9 وخارط�ة 
العق�ار ومطابقتها موقعي�ا وبعد اجراء 
الكش�ف الثابت منه حي�ازة ناجي كامل 
عبد العقار الكثر من خمس�ة عر سنة 
دون معارضت�ه م�ن اي جهة واس�تنادا 
للصالحي�ة املخولة يل بموج�ب املادة 48 
م�ن قانون التس�جيل العق�اري رقم 43 
لس�نة 1971  املعدل قررت تثبيت ملكية 
عم�وم العقار اع�اله اىل ناجي كامل عبد 
واع�الن هذا القرار خالل مدة ثالثن يوما 
وفق احكام املادة 49 من القانون املذكور 

وافهم علنا بتاريخ 2018/10/15
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية  : 2016/101 
 تاريخ القرار 2016/1/20

تش�كلت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 
املص�ادف  االربع�اء  ي�وم  الخامس�ة  
2016/1/20 برئاس�ة العمي�د الحقوقي 
رزاق عب�د ع�يل محمد الطائ�ي وعضوية 
كل م�ن العمي�د الحقوق�ي خض�ري عويف 
هالل والعميد الحقوقي جرب عتيوي معله 

واصدرت باسم الشعب حكمها االتي :
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 
الخامسة باسم الشعب عىل املدان الغائب 
الرط�ي جعف�ر ب�دن عب�د ع�يل جعفر  

غيابيا بما ييل:
 1-بالحبس ملدة ) خمس�ة سنوات ( وفق 
املادة 5/ ق.ع.د رقم 14لسنة 2008املعدل 
بقان�ون رقم 38لس�نة 2015بداللة املادة 
69من ق.أ.د رقم 17لسنة 2008لغيابه عن 
مقر عمله م�ن تاريخ 2010/11/2ولحد 

االن .
2- ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن 
الداخيل اس�تنادا الحكام امل�ادة 41/ ثانيا 

من ق.ع.د رقم 14لسنة 2008
3-اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية 
القب�ض علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم 
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69/

ثانيا من ق.أ.د
4- ال�زام املواطن�ن االخب�ار ع�ن مح�ل 
اختف�اء املحك�وم اعاله اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثالثا من ق.أ.د 
6- حجز امواله املنقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق.أ.د 
للمحام�ي  املحام�اة  اتع�اب  تحدي�د   -6
املنت�دب جب�ار عات�ي ج�رب مبل�غ قدره 
خمسة وعرون الف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعراض 
اس�تنادا الحكام املادة 71/ثانيا من ق.أ.د 
رقم 17لس�نة 2008وافهم علنا  يف   /   / 

2016

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

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد : 695/ب/2018

التاريخ 2018/12/5
اعالن

اىل املدعى عليه عماد ثامر فليح 
ه�ذه  اص�درت   2018/1/29 بتاري�خ 
املحكم�ة حكما غيابي�ا  بحقك يف الدعوى 
املرقم�ة 695/ب/2018  يتضمن الزامك 
بتأديتك للمدعي احمد داخل عريبي مبلغا 
ق�دره  ثماني�ة مالي�ن دين�ار وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
بان�ك مرتح�ل اىل جهة مجهولة وحس�ب 
ناحي�ة  ملنطق�ة  البل�دي  املجل�س  تايي�د 
الش�هيد ع�ز الدي�ن س�ليم ق�رر تبليغ�ك 
بصحيفت�ن يوميتن  محليت�ن ويف حالة 
عدم حضورك للطعن فيه يسقط حقك يف 
جميع طرق الطعن املش�ار اليها يف القرار 
اعاله ويكتس�ب الق�رار الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض

عالء حسن صيهود

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
الرميثة

العدد : 882/ش/2018
التاريخ 2018/12/4

اىل املدع�ى علي�ه / عيل عب�د الكاظم 
عبد النبي  

اقامت زوجتك املدعية هجران حس�ن 
نعاس دع�وى امام محكم�ة االحوال 
الش�خصية يف الرميث�ة  تطل�ب فيها 
ول�دى  للهج�ر  القضائ�ي  التفري�ق 
تبليغك تبن انك مجهول محل االقامة 
ومرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة حس�ب 
اش�عار مخت�ار املنطق�ة ل�ذا تق�رر 
تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميت�ن يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 
ي�وم 2018/12/16 ويف حال�ة ع�دم 
حضورك او ارس�ال معذره مروعة 
فان املحكمة س�وف تس�ري بالدعوى 

وفق القانون
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 
العدد  401/ب/2017
التاريخ 2018/11/4

اعالن مزايدة 
تبي�ع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية 
القطع�ة املرقم�ة 2/24 مقاطعة 16 
الحرية فعىل الراغبن بالراء الحضور 
اىل هذه املحكمة يف اليوم الثالثون من 
اليوم التايل لنر االعالن مستصحبن 
معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحم�ل  

املشري اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطعة عبارة عن بس�تان مس�احته  
10اول�ك و25 مر مرب�ع االرض بور 
حاليا  تق�ع عىل الطري�ق الرابط بن 
الح�رية / الصن�ن وال تحت�وي ع�ىل 
مغروسات القيمة التقديرية للقطعة 
ومائ�ة  مالي�ن  س�تة   4,150,000

وخمسون الف دينار
 ��������������������������������

فقدان
فق�دت هوية غرف�ة تجارة باس�م ) 
رافد نعم�ه نصيف( من يعث�ر عليها 

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

فقدان
فق�دت ش�هادة تكييل للس�يارة نوع 
رينو املرقمة 31365/ حكومي باسم 
الس�ائق )عباس احمد مط�رود( من 
الرك�ة العام�ة لتوزي�ع املنتوجات 
النفطي�ة الجن�وب م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

نصائح للعناية بالبرشة اجلافة
تتطلب الب�رة الجاف�ة عناية خاصة 
ط�وال الس�نة، باإلضاف�ة إىل اهتم�ام 
مضاع�ف خالل فص�ل الش�تاء، حيث 
ي�زداد جفافه�ا بس�بب تأث�ري األجواء 

الباردة عليها.
»الغاردي�ان«  صحيف�ة  وقدم�ت 
الربيطاني�ة 7 نصائ�ح ذهبية تس�اعد 
أصحاب الب�رة الجافة ع�ىل االعتناء 
الجيد ببرتهم، تجنبا ألي مضاعفات 

أو مشاكل.
مواجه�ة ال�ربد: ي�ؤدي اله�واء البارد 
والجاف خالل أش�هر الش�تاء إىل تبخر 

املاء برسعة أكثر يف برتك.
ويق�در العلم�اء أن برت�ك تفقد أكثر 

م�ن 25 يف املئ�ة م�ن قدرتها ع�ىل االحتفاظ 
برطوبتها يف الشتاء.

ولذل�ك ينص�ح بارت�داء املالب�س الواقية من 
الربد، مثل القفازات واألوشحة..

مرط�ب الهواء: قضاء الكثري من الوقت داخل 
بيتك الدافئ يجف أيضا برتك.

ويقرح الخرباء تشغيل جهاز ترطيب الهواء 
يف املناط�ق األكث�ر اس�تخداما بمنزل�ك بغية 
تجدي�د الرطوب�ة املوج�ودة يف اله�واء، م�ع 

ضبطه يف نسبة 60 يف املئة.
تجن�ب الحمام الس�اخن: اس�تخدام الحمام 
الس�اخن خالل ه�ذه الفرة من الس�نة أمر 
ال مف�ر منه، لك�ن درجات الح�رارة املرتفعة 

بش�كل قي�ايس يف امل�اء يج�ف برتك 
ويجردها من زيوتها.

أن  الباحث�ون ع�ىل  الرطي�ب: يش�دد 
الرطي�ب املنتظم ه�و الطريقة األكثر 

فعالية ملعالجة البرة الجافة.
وينصح بالبحث ع�ن كريمات ترطيب 
تحتوي عىل حمض الالكتيك أو الكتات 

األمونيوم.
الصاب�ون: اس�تخدام صاب�ون مزي�ل 
الع�رق أو الصابون املعطر أو الصابون 
الذي يحتوي عىل الكحول يزيل الرطوبة 

من برتك، مما يعرضها للجفاف.
املالبس الصوفية: األلياف الخشنة مثل 
الصوف تؤثر بش�كل كب�ري عىل البرة 
الجاف�ة والحساس�ة، لذلك تقرح دراس�ات 
علمي�ة ارت�داء مالب�س ناعمة التي تس�مح 

لبرتك بالتنفس.
رشب املاء: من النصائ�ح األكثر أهمية خالل 
فصل الش�تاء هي رشب املاء، وهو األمر الذي 

ال يقوم به عدد من الناس.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 5 ع�دد بطاط�س )مس�لوقة ومقرة( - x 2 معلق�ة كبرية زيت 
زيت�ون - x ½ 1 كيل�و صدور دج�اج مخلي�ة - x 1 معلقة صغرية 
بابري�كا - x 1 معلق�ة صغرية عصري ليم�ون  - x 1 معلقة صغرية 
مل�ح - x 1 معلقة صغرية كمون - x 1 معلقة صغرية فلفل اس�ود 
مطح�ون - x 1 ع�دد بصل�ة مفرومة - ½ x ك�وب بقدونس طازج 
)مف�روم( - x 0.33 ك�وب زيت�ون )اس�ود رشائ�ح( - ¼ x معلقة 

صغرية جنزبيل - ¼ x معلقة صغرية زعر مجفف
الخطوات:

هنقطع البطاطس مكعبات
يف بول�ة هنخلط عصري الليمون والكمون والبابريكا وامللح والفلفل 

والجنزبيل والزعر الجاف وزيت الزيتون ونقلبهم كويس.
هنتبل صدور الدج�اج بالخليط وتدخل الثالجة س�اعتن واألفضل 
تب�ات من قبلها بليلة, وبعدين هنس�خن الش�واية ونس�وى عليها 

الدجاج عىل الجنبن.
هنقطع صدور الدجاج مكعبات أو رشائح حسب الرغبة وهنخلطها 
م�ع البطاط�س وهنضيف عليه�م البص�ل والزيت�ون والبقدونس 

والقليل من صوص التتبيلة.. بالهنا والشفا.

سلطة الدجاج والبطاطس

يستعد لدخول »غينيس« بشاربه
باي�رام  الرك�ي،  املواط�ن  أصب�ح 
أص�الن، قريبا إىل دخول موس�وعة 
غينيس لألرقام القياس�ية العاملية، 
وذلك بسبب طول شاربه الذي يصل 

إىل أكثر من مر.
وكش�ف أص�الن خ�الل مقابلة مع 
موقع »ترك برس« أنه يعتزم الدخول 
يف موس�وعة غينيس بطول شاربه 

الذي لم يقصه منذ 12 عاما.
وأض�اف أصالن أنه يح�رض أوراقه 
املس�ابقة  يف  للمش�اركة  املطلوب�ة 

وه�و يخص�ص مبلغا ي�راوح بن 
600-700 ل�رية تركية )133-115 

دوالر( شهريا للعناية بشاربه.
وأش�ار أص�الن أن ش�اربه الطويل 
واهتم�ام  ج�ذب  محط�ة  أصب�ح 
اآلخري�ن ويدفعهم اللتق�اط صورا 
تذكاري�ة مع�ه خ�الل تنقالت�ه بن 

مختلف املدن الركية.
ويعيش يف قري�ة »أرموتلو« التابعة 
رشق�ي  ش�مال  بايب�ورت  لوالي�ة 

تركيا.
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جلنة االنضباط تتخذ قرارات مهمة بحق اندية 
يف الدوري املمتاز والفئات العمرية

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعلنت لجنة االنضب�اط التابعة التحاد الكرة جملة من 
القرارات املهمة عىل خلفية بعض األحداث التي حرضت 

يف دوري الكرة املمتاز ودوري الفئات العمرية.
وقال امني رس لجنة االنضباط، محمد املوسوي يف بيان 
صحف�ي التحاد الكرة نس�خة من�ه الي�وم ان »اللجنة 
قررت حرمان مدير فريق الس�ماوة عيل عبد الحس�ني، 
بع�د االس�اءة عىل م�رف مب�اراة الس�ماوة واربيل ، 
باالضاف�ة اىل حرمان مرف فري�ق الطلبة، حيدر عبد 
الرزاق، ملباراتني لتجاوزه عىل الطاقم التحكيمي ملباراة 
الطلب�ة والبح�ري ». واض�اف املوس�وي ان »اللجن�ة، 
وبعد دراس�ة الش�كاوى املقدمة من قبل اندية الفئات 

العمرية، ق�ررت اعتبار ن�ادي الجيش لفئة الناش�ئني 
فائزا ع�ىل ن�ادي امليث�اق 3-0 إلرشاكهم العب�ًا خارج 
السن القانونية، باالضافة اىل اعتبار النادي نفسه فائزا 
عىل نادي الصناعة للناش�ئني 3-0 إلرشاك االخري العبا 
خارج السن القانونية ». وأشار اىل ان » اللجنة قررت يف 
اجتماعها اعتبار نادي الصليخ لفئة الشباب فائزا عىل 
آلي�ات الرط�ة 3-0 إلرشاكه العباً مخالف�ا لتعليمات 
املس�ابقة ، كما ان اللجنة اعتربت نادي مصايف الوسط 
فائزا عىل نادي الفتح 3-0 إلرشاكهم العبني مخالفني 
للس�ن القانونية ». وتابع ان » اللجنة قررت استدعاء 
رئيس لجنة االنضباط السابق، طه عبد حالته، والعب 

ن�ادي الرطة كرار محمد يف الس�اعة الواحدة من يوم 
الثالثاء املقبل يف مقر االتحاد ».

سوالري: املريكاتو ليس من اختصايص.. 
وال أحد يلعب لألبد

مورينيو: ال يوجد العب يطيح بمدربه

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قال س�انتياجو س�والري، املدي�ر الفن�ي لريال مدري�د، اليوم 
األربع�اء، إن قضي�ة التعاقدات الش�توية للفريق، ليس�ت من 
اختصاصه.وخالل املؤتمر الصحفي التقديمي ملباراة فريقه مع 
مليلي�ة، املقررة غًدا يف إياب دور ال�32 لكأس ملك إس�بانيا، رد 
سوالري عىل سؤال عن املريكاتو، بقوله: »ال أعرف.. الصفقات 
الش�توية ليس�ت م�ن اختصايص«.وع�ن العب�ي األكاديمي�ة 
املتواجدين بالفريق األول حالًيا، قال: »طوال تاريخ هذا النادي، 
كان هن�اك العبني م�ن األكاديمية )كاس�تيا( يف الفريق األول، 
رغم أنهم لم يكونوا كثريين يف السنوات القليلة املاضية«.وحول 

ف�وز العبه، لوكا مودريتش، بالك�رة الذهبية، أجاب: »يجب أن 
يك�ون الرتكيز علي�ه اآلن، بالطبع هو يس�تمتع بها كثريًا، ألن 
ه�ذه الجوائ�ز أكثر متع�ة يف ه�ذا العرص«.وبخص�وص عدم 
مشاركة إيس�كو أساس�ًيا معه حتى اآلن، رد سوالري: »هناك 
24 العًبا يف الفريق، باإلضافة ألولئك يف الكاستيا، أراهم جميًعا 
يعمل�ون بحماس�ة«.وواصل: »نري�د أن نرى أك�رب عدد ممكن 
من الالعبني.. ودائًما س�يتم سؤايل عن أولئك الذين ال يلعبون«.

وأضاف: »كل يوم تتحدثون عمن يشارك ومن ال يشارك، يتعني 
ع�ىل الالعبني أن يبذلوا قصارى جهده�م، ليكونوا قادرين عىل 
املش�اركة، وتقديم أفضل م�ا لديهم.. وظيفتن�ا نحن املدربون 

هي اختيار من سيلعب، وعدم ارتكاب األخطاء«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حاول الربتغايل جوزي�ه مورينيو، املدير الفني 
ملانشسرت يونايتد، اس�تنهاض عزيمة العبيه، 
من أجل تصحيح املس�ار خالل الفرتة املقبلة، 
بعد تدهور نتائج الفريق يف الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وذكرت صحيفة »الدييل ميل«، أن مورينيو قام 
قبل 4 أيام، باس�تدعاء العبي�ه يف فندق إقامة 
الفريق، وتحدث معهم حول مدى احرتافيتهم 

والتزامهم داخل املجموعة.
وش�دد مورينيو، خالل االجتماع بفريقه، بأنه 

ال يوجد العب يؤدي إىل إقالة مدربه، ما يفرض 
عىل الالعبني، رضورة التفكري يف املصلحة العامة 
والبع�د ع�ن األه�واء والخالفات الش�خصية.

ودارت مطالب مورينيو، حول رضورة بذل كل 
جهد ممكن م�ن أجل الش�ياطني الحمر، وإال 
فإن الالعبني س�يثبتون أنهم غري صادقني مع 
أنفسهم. وتابع مورينيو »ال أؤمن بأن الالعب 
قد يهز الشباك ويحتفل، حتى يقول إنه سجل 
اله�دف ألن�ه ال يح�ب مدربه«.ون�وه »يج�ب 
ع�ىل كل العب أن يتدرب يومًيا ويظهر بش�كل 
مقب�ول يف كل مب�اراة، يج�ب ع�ىل الالعب�ني، 
احرتام ماليني املشجعني حول العالم، واحرتام 

التسلس���ل اله��رم��ي للنادي«.
وأت�م »عندم�ا يتح�دث النق�اد الذين 

كانوا العبني س�ابقني، أن هذا الالعب ال يلعب 
من أج�ل امل�درب، هل فعل�وا هم ذل�ك عندما 
كانوا العبني؟ هل كانوا غري رشفاء؟، لو كانوا 
ذل�ك فال ينبغ�ي أن يتحدثوا به�ذا أمام ماليني 

األشخاص«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

غاب آري�ني روبن ع�ن تدريب�ات فريقه، 
باي�رن ميون�خ، الي�وم األربع�اء، لتحوم 
الش�كوك ح�ول قدرته ع�ىل التواجد أمام 
نورنربج، الس�بت املقبل، يف الجولة ال�14 

من الدوري األملاني.
الن�ادي  وأعل�ن 
ع�رب  الباف�اري، 
حسابه الرسمي 
ع�ىل »توي�رت«، 

غياب روبن عن امل�ران، نظرًا ملعاناته من 
مشكلة يف عضالت الفخذ.

وم�ن جان�ب آخ�ر، كش�ف باي�رن أيًضا 
عن ع�دم مش�اركة الفرنيس، كينجس�يل 
كوم�ان، يف التدريب�ات الجماعية للفريق، 
الي�وم. واكتف�ى كوم�ان بالرك�ض حول 
امللع�ب، قبل القيام بتدريبات فردية داخل 
الصالة الرياضية.وكان كومان قد ش�ارك 
ألول م�رة بعد غي�اب طويل، خ�الل فوز 
بايرن عىل فريدر بريمن )2-1(، يف الجولة 

ال�13، السبت املايض.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

داف�ع األملاني يورجن كل�وب، املدير الفن�ي لليفربول، 
عن العبه املرصي محمد صالح، بعد تراجع مس�تواه 

خالل الفرتة املاضية.
وق�ال كل�وب، يف املؤتم�ر التقديم�ي ملب�اراة برينيل 
»لس�ت مهتًما بالنقاش املش�تعل حول مستوى 
صالح، الفرتة الحالية ليس�ت وقت الحكم عىل 

الفرعون املرصي«.
ويحل ليفربول، ضيًفا ثقياًل عىل برينيل، 
يف الجولة ال� 15 من الدوري اإلنجليزي 
املمت�از، ويرغ�ب كل�وب يف مواصل�ة 
مطاردة مانشسرت سيتي، الذي تغلب 

أمس الثالثاء عىل واتفورد بنتيجة 1-2.
ويضع كلوب، ثقت�ه يف نجمه املرصي، رغم أن صالح 
س�جل يف املوس�م الح�ايل م�ع ليفرب�ول 9 أهداف يف 
20 مب�اراة، إال أنه يتعرض النتقادات كثرية بس�بب 
تراجع مس�تواه، مقارنة ب�األداء املذهل الذي قدمه 
املوس�م املايض، ففي نفس الف�رتة يف العام املايض، 
كان رصي�د ص�الح، 15 هدف�ا، ليس�جل يف نهاية 

املوسم 44 هدًفا.
وأوضح كلوب »صالح جيد، لقد س�جل 7 أهداف 
حت�ى اآلن يف ال�دوري اإلنجلي�زي، م�ن س�جل 
أكثر؟ أوباميانج؟ لقد س�جل ثنائية يف املباراة 
األخرية، ولهذا فإنه ال أحد يس�بق صالح مثاًل 
بف�ارق 15 هدفا«.يذك�ر أن حصيل�ة أهداف 
أوباميانج، نجم آرسنال، يف الدوري اإلنجليزي 
هذا املوس�م، 10 أه�داف، بف�ارق هدفني عن 

أقرب مالحقيه.
ون�وه كل�وب »املوس�م كما ه�و، يج�ب علينا 
جميع�ا أن نبدأ م�ن جديد، ال يمكن�ك أن تعترب 
ش�يئا م�ا أم�را بديهي�ا وتعتق�د أن األمور 

ستكون سهلة«.

روبن وكومان يثريان الشكوك 
داخل بايرن ميونخ

كلوب: ال أحد يسبق صالح 
بـ »15« هدفا

        المستقبل العراقي / وكاالت

ي�درس فلورنتين�و برييز، رئي�س ريال 
مدريد اإلس�باني، دع�وة الثنائ�ي ليونيل 
مييس وكريستيانو رونالدو، لحضور مباراة 
ريفر بليت أمام ب�وكا جونيورز، األحد املقبل، 
ع�ىل ملع�ب س�انتياجو برينابي�و، يف إي�اب 
نهائ�ي كأس ليربتادوريس.وذكرت صحيفة 
»أوليه«، نقال عن مصادر إسبانية، أن رئيس 
ريال مدريد يريد دعوة الثنائي األفضل يف العالم 
خ�الل آخر 10 س�نوات، من أجل متابعة الس�وبر 
كالس�يكو من مقص�ورة البرينابي�و الرفية.فيما 
أوضحت مصادر صحفية، أن رونالدو طلب الحصول 
عىل دعوة لحضور اللقاء يف البرينابيو، وهو نفس األمر 
بالنس�بة ملييس الذي خاطب االتحاد اإلس�باني مبارشة 
بنف�س الطلب.وس�يكون مي�يس ورونال�دو، متاح�ني 
لحضور املباراة، حيث س�يلعب برشلونة، السبت املقبل 

أمام إس�بانيول، بينما يخوض رونالدو، مواجهة قوية 
م�ع يوفنت�وس أمام إن�رت ميالن، مس�اء ي�وم الجمعة 
املقبل.املثري أن ريفر بليت يرفض حتى اآلن، نقل املباراة 
إىل ملع�ب الربنابي�و، كم�ا أن ب�وكا جوني�ورز يطالب 

بمنح�ه اللقب القاري، بعد تع�رض العبيه لالعتداء من 
جانب جماهري ريف�ر بليت.يذكر أن مباراة الذهاب بني 
الفريقني انته�ت بالتعادل اإليجاب�ي بنتيجة 2-2، عىل 

ملعب »ال بومبونريا«، معقل بوكا جونيورز.

ريال مدريد خيطط جلمع مييس ورونالدو
يف البرينابيو

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يرغب نادي ميالن اإليطايل، يف اس�تعادة خدمات 
الس�ويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس 

أنجل�وس جاالك�يس األمريك�ي، خالل فرتة 
االنتقاالت الشتوية املقبلة.

وبحس�ب صحيف�ة »توتو س�بورت«، فإن 
النادي األمريك�ي يقرتب من التوصل التفاق 

إبراهيموفيتش، يقيض  مع زالت�ان 
ببقاء الالعب املخرضم لعام إضايف مع 

فريقه لوس أنجلوس جاالكيس.
وكان مس�ئولو مي�الن اإليط�ايل، ق�د 
أملح�وا إىل إمكانية التعاق�د مع زالتان 
االنتق�االت  إبراهيموفيت�ش، يف ف�رتة 
الخ�ط  لتدعي�م  املقبل�ة،  الش�توية 
وأعل�ن  للروس�ونريي.  الهجوم�ي 
جاالك�يس،  أنجل�وس  ل�وس  ن�ادي 
الش�هر املايض، االس�تغناء ع�ن 7 من 
العبي�ه دفع�ة واح�دة، فيم�ا احتفظ 
بنجمي�ه البارزين، الس�ويدي زالتان 
إبراهيموفيتش واملكسيكي جيوفاني 
تقاري�ر  وكان�ت  س�انتوس.  دوس 
إيطالية، قد أكدت أن السويدي زالتان 
إبراهيموفيت�ش ال ينوي الدخول يف 
رصاع مع لوس أنجلوس جاالكيس، 

وأنه سيحاول استخدام أكرب قدر 
ممكن من الدبلوماسية، من 
أجل العودة إىل ملعب س�ان 

سريو.

لوس أنجلوس جاالكيس يقطع الطريق 
عىل ميالن

             بغداد/ المستقبل العراقي

يستعد نادي تشيليس اإلنجليزي، إىل مزاحمة نظريه ميالن 
اإليطايل، للحصول عىل خدمات العب برش�لونة، خالل فرتة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وأش�ارت صحيفة إكس�ربيس، أن تش�يليس يجهز أمواله، 
للحصول عىل خدمات دينيس سواريز، العب نادي برشلونة، 

يف يناير/كانون ثان املقبل. 
وأضاف�ت الصحيف�ة أن حظ�وظ تش�يليس كب�رية للغاية، 
لضم دينيس س�واريز، البالغ م�ن العمر 24 عاًما، حيث أن 

مي�الن يرغب يف اس�تقدام الالعب عىل س�بيل اإلعارة مع 
وج�ود بند أحقي�ة الراء بش�كل دائم. لك�ن إدارة نادي 

برش�لونة تس�عى للحصول ع�ىل األموال م�ن صفقة بيع 
دينيس س�واريز، مما يرفع حظوظ تشيليس يف ضم 

الالعب، خ�الل الفرتة املقبلة.وتابعت الصحيفة 
أن قيم�ة صفق�ة انتقال دينيس س�واريز إىل 
صفوف تش�يليس، قد تكل�ف خزينة البلوز، 
45 ملي�ون جنيه إس�رتليني، وهي القيمة 

التي حددتها إدارة برشلونة لبيع الالعب، 
خالل املريكاتو املقبل.

تشيليس ينافس ميالن عىل العب برشلونة
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
وضع نادي برشلونة اإلسباني، العبا جديدا عىل 
قائم�ة اهتمامات�ه، لتدعيم خط الوس�ط 

خالل الفرتة املقبلة.
ووفًق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة 
سبورت«  ديللو  »كوريري 
ف����إن  اإليطالي�ة، 
برش�لونة مهت�م 
بخدمات الالعب 
األوروجوايان�ي 
رودريج�����و 
 ، ر نك���و بينتا
ميدان  متوس�ط 
س  فنت�����و يو

أن  اإليطالي�ة  الصحيف�ة  وكش�فت  اإليط�ايل. 
الفريق الكتالوني عىل استعداد لدفع 60 مليون 
ي�ورو، لضم صاحب ال��21 عاًما، من صفوف 

السيدة العجوز.
وحص�ل بينتانكور عىل فرص�ة جيدة للعب مع 
يوفنت�وس يف ظ�ل اإلصابات املتكررة لس�امي 

خضرية وإيمري كان.
وخ�اض الالع�ب م�ع الفري�ق 12 مب�اراة يف 
الكالتش�يو، و3 يف دوري األبطال، ومباراتني يف 

كأس إيطاليا حتى اآلن، وسجل هدفني.
وأوضح�ت الصحيفة أن نادي ب�وكا جونيورز، 
س�يحصل ع�ىل نصف مبل�غ الصفق�ة يف حال 
انتقال�ه من يوفنتوس، علًم�ا بأنه انضم لليويف 
من صفوف الفريق األرجنتيني يف صيف 2017، 

مقابل 10.5 مليون يورو.

برشلونة يرصد 60 مليونًا لضم نجم يوفنتوس
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

سعاد حسن الجوهري  الحقوقي ماجد الحسناوي
اس�بوع لم يمر عىل رحيل ش�اعر حتى التحق به شاعر آخر. 
وبني رياض الوادي وعريان الس�يد خلف حكايات الم وعشق 
وطن وشعر اتخذ من كل واحد منهما سبيال لرشيحة معينه. 
حتى وان كانت اشعارهما تختلف بني الجدية املوجعة والهجاء 
الس�اخر اال انها تتفق يف رفد املعاناة العراقية بنسق عام من 
الشعر الشعبي العراقي الذي يجتذب االفئده ويستهوي الهواة 
بعباراته وصوره وعذوبته. فقصائد هؤالء الش�عراء ال يمكن 
نكران حقيقة انها صنعت رأيا عاما يف املجاالت الرومانس�ية 
والهج�اءة والناق�دة للواقع امل�ر. الراحل عريان الس�يد خلف 
كان له الباع الطويل ولعقود يف دخول عقول الهواة عرب رحلة 
طويلة انطلقت من رشيط الكاس�يت ولم تقف اال عند حدود 
مواقع التواصل االجتماعي بمختلف مسمياتها. عريان شاعر 

نعا نفسه قبل وفاته بسنوات حينما قال:- 
هذا املوت

جرس لال نهاية اعليه كلنة انف��وت
هذا املوت

هاجس يبتدينة بلح���ظة التكوين
ويرافكنة العمر من غري ضجة وص��وت

عىل جف املناية مجرغدين انام
ونلهث عىل الدنية ونبني بيهة ابيوت

ونتعافة ونذم بالخلك هذا وذاك
وعىل غفلة وزرك جدامنة التابوت

ان املخ�درات تضعف املقاوم�ة االخالقية واملي�ل اىل الرش 
واالنزالق بسهولة واالقدام عىل الجريمة ألن املخدرات تبدد 
الخوف بني الفرد والجريمة ويكون مندفعا القرتافها وان 
كمي�ة قليلة تكفي ألن ت�������دفع الش�خص الذي لديه 
ميل اجرامي القرتاف اخطر الجرائم ويعمد بعض الشباب 
فع�ال املخدرات ليكتس�ب ق�درا م�ن الش�جاعة تمكنهم 
م�ن ارتكاب اكث�ر الجرائم عنف�ا ووحش�ية التي يصعب 
ع�ىل االنس�ان ان يفعله�ا ان كان واعي�ا فأن املس�كرات 
واملخ�درات تؤجج الظاه�رة االجرامية لدى الش�باب وقد 
اس�تأثرت وس�ائل التواص�ل االجتم�������اع�ي بأغلب 
وق�ت الفراغ ودخل�ت كل بي�ت دون اس�تئذان واصبحت 
قادرة ع�ىل توجي�ه الش�باب وصدي������������قا لهم 
ويالزم��������هم ويمكن التأثر س�لبا او ايجابا واالفالم 
الرديئ�ة واملتدنية س�لوكيا وم�ا تظهره املسلس�الت من 
مش�اهد ومواق����������ف تج�د لها التربير كالكس�ب 
الح�رام والربح الفاح�������ش واالعتداءات عىل حرمان 
االخري�ن وغ�ري ذلك م�ن الربامج غ�ري الهادف�ة التي من 
ش�أنها اثارة الغرائز الفطرية والنزوات كغريزة حب املال 
والغريزة الجنس�����ية في����������هيج الش�باب وال 
يج�د من يهذب نزوات�ه او يهدئ من ث�ورة غرائزه وبهذا 
تق�رتف الجريم�ة ألن وازع الفضيل�ة ضع�ف يف نفس�ه 
وانع�دام الوازع االخالقي حتى تح�دث الجريم��������ة 
وعىل وس�ائل االعالم عموما ان يقوي الش�عور واالعتداد 
مس�اوئ  ويوض���������ح  الش�باب  ل�دى  بالنف�س 
الفاض������ل�ة  االخالقي�ة  القي�م  ويرس�خ  االنح�راف 
فالس�قوط بالرذيلة هو س�قوط الذات ويمكن تش�جيع 
الشباب عن طري�������ق ش�حذ هممهم وشد اهتمامه 
املثالي�ة  االخالقي�ة  الصف�ات  ذوي  الش�باب  ببط�والت 
ليب�ارش بها ويقلده�ا ويتحىل بصفاته�ا ونهجها وهناك 
احص�������������ائي�ة تبني بأن املخ�درات تحتل %75 
من مرتكبي الجرائم وه�ذه ظاهرة اجتماعي���������ة 
خط�رية تتنبأ بعواقب وخيمة وخاص��������ة الش�باب 
املراه�ق غالب�ا م�ا تنت����������ه�ي ب�ه اىل االنح�راف 
االجرام�ي وتص��������ي�ب االنس�ان يف اخط�ر مراحل 
العم�ر وان االنس�ان ع�ىل اس�تعداد والقدرة ع�ىل املثالية 
يف الحي�اة فالعذاب والس�جن يف س�بيل ال�رشف احىل من 

السقوط بالرذيلة .

عريان السيد خلف... 
وترجل فارس 

العالقة الوثيقة بني املخدرات 
واجلريمة

م�ن  الكث�ريون  يعان�ي 
التهاب�ات الجي�وب األنفي�ة 
التي تتضاعف حدة أعراضها 
ملدة قد تصل إىل 12 أس�بوعا. 
وتعرف الجيوب األنفية بأنها 
عبارة ع�ن تجاويف صغرية 
داخ�ل  باله�واء  ممل�وءة 
)الجبهة  الجمجم�ة  عظ�ام 
هذه  وتك�ون  والوجنت�ني(. 
بغش�اء  مغط�اة  الجي�وب 
مخاطي رقي�ق وردي اللون، 
وتك�ون يف الحال�ة الطبيعية 

رقيق�ة  طبق�ة  باس�تثناء  فارغ�ة، 
م�ن املخ�اط. وتع�د وظيف�ة ه�ذه 
الجيوب مجهولة تقريبا ولكن إحدى 
النظريات تقول إنها ربما تساعد عىل 
ترطيب الهواء الذي يتنفسه اإلنسان، 
وتقول نظري�ة أخرى إنها تعمل عىل 
تقوي�ة ص�وت اإلنس�ان. ويمكن أن 
تسبب الفريوسات أو البكترييا عدوى 
مؤملة يف هذه األماكن حيث يتش�كل 
املخاط السميك ويؤدي إىل انسدادها. 
ولدى التهاب الجيوب األنفية أشكال 

عدي�دة أهمها االلتهاب الحاد، والذي 
يمكن أن يس�تمر ملدة تصل إىل أربعة 
أس�ابيع، يف ح�ني أن التهاب الجيوب 
األنفي�ة املزمن يمكن أن يس�تمر إىل 

أكثر من 12 أسبوعا إذا لم يعالج. 
وغالبا ما توصف أدوية »أبيتبيوتيك« 
لع�الج ه�ذه الحال�ة، ولك�ن هناك 
الكث�ري م�ن الط�رق الطبيعي�ة التي 
ع�ىل  الجس�م  مس�اعدة  يمكنه�ا 
املس�ؤولة ع�ن  البكتريي�ا  محارب�ة 
حال�ة عدم االرتي�اح. وم�ن بني تلك 
الطرق الطبيعي�ة اعتماد خل التفاح 

فع�اال  عالج�ا  يع�د  ال�ذي 
البكترييا وااللتهابات  لرتاكم 
تس�بب  الت�ي  الش�ديدة 
الص�داع املس�تمر والحم�ى 
وآالم الوج�ه. ويحت�وي خل 
الفيتامين�ات  ع�ىل  التف�اح 
واملعادن ومضادات األكسدة 
التي يمكن  املاليك  وأحماض 
االنس�داد.  تس�تهدف  أن 
وعندما يأخذ عن طريق الفم، 
ف�إن بإمكانه فص�ل املخاط 
ويعال�ج االحتقان من خالل 
فت�ح املس�الك الهوائي�ة، فيما تقوم 
خصائصه املض�ادة للبكترييا بمحو 
العدوى. وتع�زز املغذي�ات الغنية يف 
خل التفاح، نظام املناعة يف الجس�م، 
ولذلك يستحس�ن تناول ما بني 1 إىل 
ملعقت�ي طعام منه كل يوم. وكل ما 
تحتاج�ه للتخلص م�ن العدوى، هو 
كوب من خل التف�اح وملعقة كبرية 
م�ن الفلفل الح�ار، وعص�ري طازج 
لحب�ة ليم�ون، وملعق�ة كب�رية من 

العسل ونصف كوب من املاء.

خل التفاح لعالج عدوى اجليوب األنفية

بغداد / المستقبل العراقي 
حصلت املوانى العراقية عىل ش�هادة شكر 
وتقدي�ر م�ن وزارة التخطي�ط ع�ىل ضوء 
االعمال التطوعية التي قامت بها وقدمتها 
الرشكة العامة ملوانئ العراق البناء البرصة 
والع�راق ج�اء ذل�ك يف املش�اركة الغعالة 
االعم�ال  مع�رض  يف  للموان�ئ  واملهم�ة  
التطوعي�ة ال�ذي تقيم�ه وزارة التخطيط 
يف الذكرى الس�نوية لي�وم التطوع العاملي 
ال�وزارات  اغل�ب  في�ه  ش�اركت  وال�ذي 

وتش�كيالتها والجه�ات والهيئات وجاء يف 
حديث للس�يد وكي�ل الوزارة ال�ذي افتتح 
املع�رض نيابة عن الس�يد وزير التخطيط 
ان وج�ود املوانئ يف البرصة يعني انها حل 
لكل مش�كلة تمر بها املحافظة ومواقفها 
يف دع�م كل املؤسس�ات الخدمية يف املدينة 
دليل ع�ىل وجودها وفاعليته�ا ونقدم لها 
كل الش�كر عرفان�ا لجهودها الطيبة . من 
جانبه رصح السيد املعاون التنفيذي لهيئة 
الحش�د الش�عبي املجاهد ابو ع�ي الكويف 

ان املوان�ئ العراقي�ة كان له�ا دور كبري يف 
عملي�ة تحرير البالد م�ن عصابات داعش 
وال�دور امله�م االخ�ر يف عملي�ات االعمار 
وه�ي الداعم االكرب لنا يف الحرب والس�الم 
.. وذكر السيد مدير جناح املوانئ العراقية 
يف املعرض انمار الصايف : ان رشكتنا كانت 
قد ش�اركت بثمانية مواضيع خدمية بدءا 
من انش�اء واعمار جس�ور شمايل البرصة 
وكذلك املش�اركة باع�ادة تاهيل محطات 
التحلي�ة وادامة انابيب نق�ل املياه العذبة 

وتوزي�ع م�اء Ro مجان�ا واع�ادة تاهي�ل 
امل�دارس ومقاع�د الدراس�ة )الرح�الت ( 
وايض�ا حم�الت التنظي�ف الك�ربى ورفع 
النفايات وقيامها بتشجري شوارع البرصة 
وخدم�ة ونق�ل زائ�ري العتبات املقدس�ة 
وحم�الت الت�ربع بال�دم البط�ال الحش�د 
الشعبي واضاف : ان املوانئ تشارك للمرة 
الثانية يف معرض االعمال التطوعية وتنال 
اعجاب املش�اركني والزائرين وتحصل عىل 

شهادة التميز .

موانئ العراق حتصل عىل شهادة شكر وتقدير من وزارة التخطيط 

قرش املوز قد حيتوي عىل سموم قاتلة!

ادوية تضعف القدرة اجلنسية!

صدور عدد جديد من »القضاء«
يعد املوز من الفواكه الش�عبية املنترشة يف العالم، ولكن أطباء من أملانيا 
ينصحون برضورة غس�ل املوز جيدا وكذلك اليدين بعد مالمسته.وتنرش 
الجمعية األملانية لحماية حقوق املستهلك نتائج اختبار املنتجات الغذائية 
املختلفة يف مجلة Ko-Test. ويف هذه املرة، نرشت نتائج اختبارات أجريت 
عىل قش�ور املوز، تفيد باحتمال بقاء مواد مضادة للفطريات ترش عىل 
أش�جار املوز خالل زراعتها وفرتة نضوجها. وقد اكتشف العلماء وجود 
 »imazalil« س�موم يف قش�ور املوز تس�تخدم يف مكافحة اآلف�ات مث�ل
املس�تخدم يف مكافحة الفطريات و«bifenthrin« املستخدم يف مكافحة 
الحرشات. واستنادا إىل هذا، ينصح الخرباء برشاء املوز العضوي. أما املوز 
االعتيادي فيجب غس�له جيدا وغسل اليدين بعد ذلك بالصابون، ويفضل 
عدم إعطاء املوز غري املقرش لألطفال.وتنطوي زراعة املوز عىل استخدام 
كمي�ات كبرية من مبيدات اآلفات، وه�ي ضارة للبرش أيضا، حيث يمكن 
أن تس�بب األورام الخبيث�ة. ووفق�ا لنتائج الفحوص الت�ي أجريت عام 
2016 للعامل�ني يف مجال رش مزارع املوز باملبيدات، فإن خطر إصابتهم 

باألمراض الرسطانية ازداد بنسبة %155.

يواج�ه الكثري من الرجال مش�كلة الضعف أو العجز الجن�ي، خاصة أولئك 
الذي�ن تج�اوزوا األربعني من العمر، لذلك يحذر األطباء من أدوية تؤثر س�لبا 
يف القدرة الجنس�ية.ومن األدوية التي يجب الحذر م�ن تأثرياتها عند تناولها 

لفرتات طويلة:
1- أدوي�ة تخفي�ض ضغط ال�دم: يعاني كثري من الرجال م�ن ارتفاع ضغط 
الدم. وبحس�ب الخرباء، يعود ذلك إىل نمط حياتهم غري الصحي. وعند ظهور 
الحاج�ة إىل تن�اول أدوي�ة تخفيض ضغ�ط الدم، فق�د تتأثر حي�اة املريض 

الجنسية، ألنه من اآلثار الجانبية لتلك األدوية، إضعاف القدرة الجنسية.
2- األدوي�ة املهدئة ومضادات االكتئاب: تحتوي ه�ذه األدوية عىل مضادات 
الذهان التي تس�بب بطء إنتاج الهرمونات الذكورية. ويمكن لبعض أنواعها 
البس�يطة مثل القطرات أو املحاليل املهدئة التأثري س�لبا يف القدرة الجنس�ية 

حتى بعد انتهاء فرتة العالج.

بغداد / المستقبل العراقي 
أص�در املركز اإلعالم�ي ملجلس القضاء األع�ىل عدداً ش�هريا جديداً من 
صحيفة القض�اء االلكرتونية، وتن�اول املوضوع الرئي�س فيه معالجة 
القضاء ل�«الدكة العشائرية« باعتبارها »إرهاباً«، فيما ضمت الصحيفة 
أيضاً حوارا موس�عا مع رئيس محكمة جنايات صالح الدين، وباقة من 

التقارير واملقاالت، وأهم ما جاء يف العدد:
* القض�اء يكت�ب فص�ل النهاي�ة ل�«الدك�ة العش�ائرية« باعتباره�ا 

»إرهاباً«
* أب�و حم�زة الك�ردي: تجولنا ب�أرسى البيش�مركة يف أقف�اص لرفع 

معنويات مقاتلينا
* محكمة العمل: العمال يجهلون حقوقهم

* جنايات صالح الدين: قلق أمني من املناطق املحاذية
* محكمة أحوال الرصافة.. أرث بغداد الزاخر

* جناي�ات باب�ل: اإلع�دام ملتهمني 
صم�اء  فت�اة  بخط�ف  اثن�ني 

واغتصابها
* البطال�ة والف�راغ يصنع�ان من 
يبت�ز  فيس�بوك«  »هاك�رز  مع�اق 

املواطنني
واحت�وى الع�دد مجموع�ة مقاالت 

منها:
افتتاحي�ة  الفك�ري –  * اإلره�اب 

القايض عبد الستار بريقدار
* األم�ر الوالئ�ي - الق�ايض عم�اد 

عبدالله
إي�اد  الق�ايض   – رحي�م  م�وت   *

محسن ضمد


