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ص2سائرون: الكتل املناهضة للتواجد األمريكي تتعرض لـ »هجمة منظمة«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املفوضية تلوح بتأجيل انتخابات املحافظات ما لـم يرسل الربملان التعديالت

املالية الربملانية تكشف الرصيد املتبقي بعد متويل املوازنتني اجلارية واالستثامرية

العراق يطلق جولة دبلوماسية جديدة تستهدف دول اجلوار
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أطل�ق الع�راق جول�ة دبلوماس�ية جدي�دة 
تس�تهدف دول الجوار. وتأت�ي هذه الجولة 
من أجل حلحلة املش�كالت م�ع تركيا، فيما 
تتحرك إىل الكويت لتفعيل القضايا التجارية 
وتوطيد االتفاقات الس�ابقة ب�ني الطرفني. 
الرتكي�ة  للرئاس�ة  الخ�اص  املمث�ل  وأك�د 
بش�أن العراق ويس�ل أر أوغلو، عىل أهمية 
التعاون بغي�ة تطوير العالق�ات مع بغداد.  
وذكرت وكالة األناضول أن »الربملان الرتكي 
استضافاجتماعا برئاسة أر أوغلو، وناقش 
املتعلق�ة  والحل�ول  املش�اريع  مقرتح�ات 

بإزالة مش�كلة املياه يف العراق«. وشارك يف 
االجتماع القنصل الرتك�ي يف املوصل محمد 
كوتشوك سكايل، ورئيس معهد املياه، أحمد 
ساعتجي، وممثلون عن وزارات الخارجية، 
والزراع�ة  الطبيعي�ة،  وامل�وارد  والطاق�ة 
والغابات، وغريها من الدوائر واملؤسس�ات 
الرتكي�ة.ويف كلمت�ه االفتتاحي�ة لالجتماع، 
ق�ال أر أوغلو »حق�ا إننا نق�وم بعمل مهم 
جدا ألن العراق جارن�ا، وننفذ أعماال مهمة 
متعلق�ة باملي�اه والطاق�ة«، مش�ريا اىل ان 
»رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي س�يجري 
زي�ارة لرتكي�ا يف 15 أي�ار الج�اري، يلتقي 
خالله�ا الرئي�س رج�ب طي�ب أردوغ�ان«. 

وتاب�ع أر أوغلو »حتى ذلك الحني، أعتقد أنه 
سيكون لدينا فرصة إلعداد بعض املواضيع، 
وتقديمه�ا إىل الرئي�س«. وكش�ف مصدر يف 
مكتب رئي�س الحكومة العراقية، عادل عبد 
امله�دي عن أب�رز ملفني س�يبحثهما رئيس 
الحكومة مع الرئيس أردوغان. وقال املصدر 
إن »عب�د امله�دي س�يزور أنق�رة منتص�ف 
الش�هر الحايل، وس�يبحث عدة ملفات، لكن 
أبرزها ملفا الدع�وى القضائية التي رفعها 
العراق عىل تركيا بخصوص اس�ترياد النفط 
من إقليم كردستان العراق«، مبيناً أن »هناك 

محاوالت لتسوية األمر بني البلدين«.
التفاصيل ص2

»سومو« تعلن رفع 
سعر البيع الرسمـي خلـام 

البرصة اخلفيف آلسيا
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اخلطوط اجلوية: سنطلق 
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وفرانكفورت االملانية
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السلطة الفلسطينية ترفض »اغراء املليارات« لقبول »صفقة القرن«
      بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض املالكي، 
أم�س الس�بت، إن الواليات املتحدة تس�عى إىل 
تجديد االتصاالت مع الس�لطة الفلس�طينية يف 
الوق�ت الذي تس�تعد فيه لإلعالن ع�ن خطتها 

للسالم يف الرشق األوسط.
عالقاته�ا  الفلس�طينية  الس�لطة  وقطع�ت 
الرس�مية مع واشنطن يف كانون الثاني 2017، 
يف أعق�اب اعرتاف الوالي�ات املتح�دة بالقدس 

عاصمة إلرسائيل.

وق�د تكش�ف إدارة الرئي�س األمريك�ي دونالد 
ترام�ب ع�ن الخط�ة الت�ي ط�ال انتظارها يف 
الشهر املقبل، لكن الفلسطينيني أعلنوا مسبقا 
رفضه�م للخط�ة العتباره�ا متحي�زة بش�دة 

لصالح إرسائيل.
وقال مالكي يف ترصيحات صحفية إن مسؤولني 
الس�تئناف  بمب�ادرات  يقوم�ون  أمريكي�ني 
املفاوضات، لكنه أكد عىل أن االتصاالت ال تزال 

»مقطوعة تماما«.
يج�دوا  »ل�ن  األمريكي�ني  إن  أيض�ا  وأض�اف 
فلس�طينيا واح�دا يقبل« باالق����رتاح، ما لم 

يش�مل دولة فلس�طينية مع الق�دس الرشقية 
عاصمة لها.

ورفض أي فكرة حوافز اقتصادية إلقناع الرأي 
العام الفلس�طيني، وقال إن »املس�ألة ليس�ت 
مالية، بل مبدأ وحق للفلسطينيني برفع الظلم 

عنهم«.
وق�ال املالكي إن الفلس�طينيني يحظون بدعم 

الدول العربية األخرى ملوقفهم.
موقفن�ا  تح�رتم  العربي�ة  »ال�دول  إن  وق�ال 
وتق�دره، وه�ي تنق�ل مواقفن�ا الواضحة إىل 

اإلدارة األمريكية«.

حمافظ البرصة يعلن اطالق اكثر من »216« مرشوعا 
وبمختلف القطاعات

 حمافظ بغداد يشدد عىل امهية دعم النواب لتذليل 
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        بغداد / المستقبل العراقي

انقس�م مجلس محافظة نين�وى إىل جبهة 
تأييد وجبهة معارضة لقرار رئاس�ة أركان 
الجيش تسليح عشائر 50 قرية يف املحافظة 
ملواجهة هجم�ات إرهابي�ة محتملة. وأثار 
قرار رئيس أركان الجيش، عثمان الغانمي، 
تس�ليح 50 قرية نائية يف محافظة نينوى، 
ردود أفعال سياسية وش�عبية غاضبة من 
القرار واخرى مشيدة به، حيث عد محافظ 
نين�وى الس�ابق، أثي�ل النجيف�ي، الق�رار 
»خط�وة جي�دة«، فيما أك�د رضورة وجود 
قوة من التدخل الرسيع يف القرى الخمسني، 
ودعمها بإسناد جوي قادر عىل تعويض فرق 

التس�ليح والتدريب بني القوى العش�ائرية، 
وإمكاني�ات اإلرهابيني وتدريبهم. رؤس�اء 
وشيوخ القبائل يف محافظة نينوى، أشادوا 
بقرار التس�ليح، مؤكدين ان العشائر كانت 
وال زال�ت صمام أمان وس�ند ودعم للقوات 
األمني�ة يف مواجهة اإلرهابي�ني. فيما ربط 
ق�ادة يف الحش�د الش�عبي، قرار التس�ليح 
املفاجئ، بزيارة وزي�ر الخارجية االمريكي 
مايك بومبيو، إىل الع�راق، والتصعيد الكبري 
ب�ني واش�نطن وطه�ران بش�ان االتف�اق 
النووي واحتمالية ش�ن هجم�ات متبادلة، 
عادي�ن اي�اه بخطوة س�حب البس�اط من 
قبل فصائل الحش�د.  وقال مصدر مطلع يف 
نين�وى، إن »اآلراء متضارب�ة داخل مجلس 

محافظة نينوى، بشأن قرار تسليح عشائر 
50 قري�ة يف املحافظ�ة ملواجه�ة هجم�ات 
»املجل�س  ان  مبين�اً  محتمل�ة«،  إرهابي�ة 
انقس�م إىل جبهتني جبهة معارضة واخرى 
مؤي�دة للقرار«. وأضاف املصدر، أن »جبهة 
املعارضة داخل املجلس، متحفظة عىل قرار 
التس�ليح وخصوصاً إصداره دون التنسيق 
الت�ام مع حكوم�ة نين�وى املحلي�����ة«، 
الفت�ًا إىل ان »هن�اك جه�ات تتصي�د باملاء 
العك�ر وال تريد الخري لنينوى وبالتايل هناك 
مخاوف من قبل عدد من اعضاء املجلس من 
اس�تغالل هذه القرى وعشائرها وتوظيف 

تسليحهم سياسياً«.
التفاصيل ص2

قرار »تسليح العشائر« يقسم جملس نينوى إىل جبهتني

جملس حمافظة البرصة
 يقيم احتفاالً بمناسبة اليوم العاملي 

للتضامن مع مرضى الثالسيميا
ص3
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االعامر واالسكان تقرر حتويل اأُلجراء اليوميني إىل متعاقدين
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة، 
أمس الس�بت، تحوي�ل كافة االج�راء اليوميني يف 

مقر الوزارة والتشكيالت اىل متعاقدين.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »حصلت موافق�ة الوزير بنَكني 
ريكاني عىل تحويل االجراء اليوميني اىل متعاقدين 
يف مقر الوزارة وتش�كيالتها تنفيذا لقرار مجلس 

الوزراء املرقم 12  لسنة 2019«.
وبخص�وص املحافظ�ات الت�ي ت�م نق�ل الدوائر 
اليه�ا »فس�يتم تحويل االج�راء اىل عقود من قبل 

املحافظات.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أطلق العراق جولة دبلوماسية جديدة 
تس�تهدف دول الج�وار. وتأت�ي هذه 
الجولة من أجل حلحلة املش�كالت مع 
تركيا، فيما تتحرك إىل الكويت لتفعيل 
القضايا التجاري�ة وتوطيد االتفاقات 

السابقة بني الطرفني.
وأكد املمثل الخاص للرئاس�ة الرتكية 
بش�أن الع�راق ويس�ل أر أوغلو، عىل 
أهمي�ة التعاون بغية تطوير العالقات 

مع بغداد. 
وذكرت وكالة األناض�ول أن »الربملان 
الرتكي اس�تضافاجتماعا برئاس�ة أر 
أوغلو، وناق�ش مقرتحات املش�اريع 
والحلول املتعلقة بإزالة مشكلة املياه 

يف العراق«.
وش�ارك يف االجتم�اع القنصل الرتكي 
يف املوص�ل محمد كوتش�وك س�كايل، 
ورئيس معهد املياه، أحمد ساعتجي، 
الخارجي�ة،  وزارات  ع�ن  وممثل�ون 
والطاقة وامل�وارد الطبيعية، والزراعة 
الدوائ�ر  م�ن  وغريه�ا  والغاب�ات، 

واملؤسسات الرتكية.
ويف كلمته االفتتاحية لالجتماع، قال أر 

أوغلو »حقا إننا نقوم بعمل مهم جدا 
ألن العراق جارنا، وننفذ أعماال مهمة 
متعلق�ة باملياه والطاقة«، مش�ريا اىل 
ان »رئي�س الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
أي�ار  س�يجري زي�ارة لرتكي�ا يف 15 
الج�اري، يلتقي خاللها الرئيس رجب 

طيب أردوغان«.
وتابع أر أوغلو »حتى ذلك الحني، أعتقد 
أنه س�يكون لدينا فرصة إلعداد بعض 

املواضيع، وتقديمها إىل الرئيس«.
رئي�س  مكت�ب  يف  مص�در  وكش�ف 
الحكومة العراقي�ة، عادل عبد املهدي 
ع�ن أب�رز ملف�ني س�يبحثهما رئيس 

الحكومة مع الرئيس أردوغان.
وقال املصدر إن »عبد املهدي س�يزور 
الح�ايل،  الش�هر  منتص�ف  أنق�رة 
وس�يبحث ع�دة ملفات، لك�ن أبرزها 
ملفا الدع�وى القضائي�ة التي رفعها 
العراق عىل تركيا بخصوص اس�ترياد 
النف�ط من إقليم كردس�تان العراق«، 
مبين�اً أن »هن�اك محاوالت لتس�وية 

األمر بني البلدين«.
يتعل�ق  الثان�ي  »املل�ف  أن  وأض�اف 
بحزب العمال الكردستاني الذي صار 
ل�ه نف�وذ كب�ري يف قض�اء س�نجار يف 

محافظ�ة نينوى«، مبين�اً أن »ملفات 
أخرى س�ُتبحث، منها الوضع العام يف 
املنطق�ة«. وأش�ار إىل أن »ملف املياه 

ق�د ال يك�ون ح�ارضاً يف االجتماعات 
بش�كل ب�ارز، ولي�س م�ن األولويات 
بالنس�بة لرتكي�ا حالي�ا«. يف غضون 

ذلك، وصل وزير الخارجيَّة محمد عيل 
الحكيم إىل دولة الكويت عىل رأس وفد 
وزارّي ل�رتؤُّس أعمال اللجنة الوزاريَّة 

التي  العراق�يَّة-الكويتّي�ة،  املُش�رَتكة 
تستمّر أعمالها ملُدَّة يومني.

وذكر بيان للوزارة، تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه�أن “الحكي�م 
توجه إىل دول�ة الكويت عىل رأس وفد 
وزارّي ل�رتؤُّس أعمال اللجنة الوزاريَّة 
التي  العراق�يَّة-الكويتّي�ة،  املُش�رَتكة 
تس�تمّر أعماله�ا ملُ�دَّة يوم�ني، وِمن 
�ل أن يلتقي أم�ري الكويت صباح  املُؤمَّ
األحم�د الجاب�ر الصب�اح، وع�دداً من 

املسؤولني”.
ولفت البيان، إىل أن “الوزير ُيراِفقه كلٌّ 
من رئي�س هيئة االس�تثمار، ورئيس 
صندوق إعمار العراق، ووكالء وزارات 
كّل م�ن املالي�ة، والداخلّي�ة، والنقل، 
والكهرب�اء،  واإلس�كان،  واإلعم�ار 
والرياض�ة والش�باب، ورئي�س هيئة 
وزارات  وممث�يل  الحدودّي�ة،  املناف�ذ 
الدف�اع، والنف�ط، والع�دل، والثقافة 
والس�ياحة واآلثار، وس�لطة الطريان 

املدني”.
وأضاف، أن “م�ن املتوق�َّع أن ُيناِقش 
الوف�د ع�دداً م�ن القضاي�ا، وامللفات 
املُش�رَتكة بني البلدين، وُس�ُبل تفعيل 
ما يتّم االتفاق عليه عملّياً بما ُيساِهم 

يف تعزيز عالقات الع�راق مع جريانه، 
واملنطقة”.

وأشار إىل أن “ذلك يأتي يف إطار حرص 
الع�راق ع�ىل االرتق�اء بأف�ق التعاون 
الثنائ�يِّ ب�ني البلدي�ن الش�قيقني إىل 

ُمستوى طموح الشعبني”.
واس�تقبل الش�يخ صباح خالد الحمد 
الصب�اح نائب رئيس مجل�س الوزراء 
ووزير الخارجي�ة الكويتي الحكيم يف 

مطار الكويت.
كم�ا كان يف اس�تقبال الوزير الحكيم 
ع�ىل أرض املطار كل م�ن نائب وزير 
الخارجية الس����فري خالد الجارالله 
ومس�اعد وزي�ر الخارجي�ة لش�ؤون 
مكت�ب نائب رئي�س مجل�س الوزراء 
وزير الخ�����ارجية الس�فري الشيخ 
الدكت�ور أحمد ن�ارص املحمد الصباح 
الخارجي�ة  وزي������ر  ومس�اعد 
ض�اري  الس�فري  املراس�م  لش�ؤون 
ال���كويت  العج�ران وس�فري دول�ة 
لدى جمهورية العراق س�الم الزمانان 
الخارجي�ة  وزي�ر  مس�اعد  ونائ�ب 
لشؤون املراسم املستشار عبداملحسن 
الزي�د وعددا من كبار مس�ؤويل وزارة 

الخارجية.

رئيس الوزراء يزور تركيا قريبًا لبحث قضايا النفط وحزب العمال.. ووزير اخلارجية يف الكويت لـ »تفعيل« التجارة

العراق يطلق جولة دبلوماسية جديدة تستهدف دول اجلوار

قرار »تسليح العشائر« يقسم جملس نينوى إىل جبهتني
        بغداد / المستقبل العراقي

انقسم مجلس محافظة نينوى إىل جبهة تأييد 
وجبهة معارضة لقرار رئاس�ة أركان الجيش 
تسليح عش�ائر 50 قرية يف املحافظة ملواجهة 
هجم�ات إرهابية محتملة. وأث�ار قرار رئيس 
أركان الجي�ش، عثم�ان الغانمي، تس�ليح 50 
قري�ة نائي�ة يف محافظة نين�وى، ردود أفعال 

سياس�ية وش�عبية غاضبة من القرار واخرى 
مش�يدة به، حيث عد محافظ نينوى السابق، 
أثي�ل النجيف�ي، القرار »خطوة جي�دة«، فيما 
أكد رضورة وجود ق�وة من التدخل الرسيع يف 
القرى الخمس�ني، ودعمها بإسناد جوي قادر 
عىل تعويض فرق التسليح والتدريب بني القوى 
العش�ائرية، وإمكانيات اإلرهابيني وتدريبهم. 
رؤس�اء وش�يوخ القبائل يف محافظة نينوى، 

أش�ادوا بقرار التس�ليح، مؤكدين ان العشائر 
كانت وال زالت صمام أمان وسند ودعم للقوات 
األمنية يف مواجهة اإلرهابيني. فيما ربط قادة 
يف الحش�د الش�عبي، قرار التس�ليح املفاجئ، 
بزيارة وزير الخارجية االمريكي مايك بومبيو، 
إىل الع�راق، والتصعي�د الكب�ري بني واش�نطن 
وطهران بش�ان االتف�اق الن�ووي واحتمالية 
ش�ن هجمات متبادل�ة، عادين اي�اه بخطوة 

س�حب البساط من قبل فصائل الحشد.  وقال 
مص�در مطلع يف نين�وى، إن »اآلراء متضاربة 
داخ�ل مجلس محافظ�ة نينوى، بش�أن قرار 
تسليح عش�ائر 50 قرية يف املحافظة ملواجهة 
هجمات إرهابية محتملة«، مبيناً ان »املجلس 
انقس�م إىل جبهت�ني جبهة معارض�ة واخرى 
مؤي�دة للق�رار«. وأضاف املص�در، أن »جبهة 
املعارض�ة داخل املجل�س، متحفظة عىل قرار 

التس�ليح وخصوص�اً إصداره دون التنس�يق 
التام مع حكوم�ة نينوى املحلي�����ة«، الفتاً 
إىل ان »هن�اك جه�ات تتصيد بامل�اء العكر وال 
تريد الخري لنين�وى وبالتايل هناك مخاوف من 
قب�ل عدد م�ن اعض�اء املجلس من اس�تغالل 
هذه القرى وعش�ائرها وتوظيف تس�ليحهم 

سياسياً«.
نج�م  الل�واء  نين�وى،  عملي�ات  قائ�د  وكان 

أم�س  أول  بي�ان  يف  اعل�ن  ق�د  الجب�وري، 
الخميس،إن إجتماعاً عقد لشيوخ العشائر يف 
الق�رى النائية يف محافظ�ة نينوى، مع رئيس 
أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي. 
وقال اللواء الجبوري، إن الغانمي، أوعز خالل 
االجتماع بتس�ليح خمسني قرية نائية لتدافع 
عن نفس�ها ضد الهجمات اإلرهابية املحتملة 

من قبل مجاميع صغرية هنا وهناك.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد تحالف س�ائرون، أمس السبت، 
أن الكتل املناهضة للتواجد العسكري 
تتع�رض  الع�راق  يف  األمريك�ي 
لهجم�ة رشس�ة منظم�ة يف عموم 
محافظ�ات الع�راق بس�بب تبنيها 

م�روع إخ�راج الق�وات األجنبية، 
املقبل�ة  االس�ابيع  أن  إىل  مش�رية 
سيشهد طرح قانون اخراج القوات 
األجنبي�ة للتصويت. وق�ال القيادي 
بالتحال�ف النائ�ب ب�در الزي�ادي يف 
“األس�ابيع  إن  صحف�ي  ترصي�ح 
القادم�ة ستش�هد تقدي�م مروع 

فض�ال  األجنبي�ة،  الق�وات  إخ�راج 
عن كش�ف مافي�ات الفس�اد والتي 
النزاهة”،  لهيئ�ة  احيل�ت ملفاته�ا 
مبين�ا أن “أجندات سياس�ية لديها 
ارتباط باألم�ريكان عملت عىل دفع 
أموال طائلة لش�ن هجم�ة منظمة 
عىل تحالف س�ائرون الس�كاته عن 

فتح ملفات الفس�اد أو الرتاجع عن 
قضي�ة إخ�راج الق�وات األجنبية”. 
وأض�اف الزي�ادي، أن “ع�ددا كبريا 
من الشخصيات السياسية متورطة 
بجرائ�م عدة بحق الش�عب العراقي 
م�ع  ومصال�ح  ارتب�اط  ولديه�ا 
االمريكان”، مؤكدا أن “كتلة سائرون 

كتل�ة كبرية متماس�كة ولن تخضع 
الي مس�اومات او تهديد بشان فتح 
ملفات الفس�اد”. واشار الزيادي إىل 
“وجود لجان شكلت ملتابعة امللفات 
الت�ي احيل�ت إىل هيئ�ة النزاهة قبل 
أيام”، متعهدة ب�”كشف الكثري من 

الحقائق للشعب العراقي”.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت عضو اللجن�ة املالية النائ�ب ماجدة 
التميم�ي، أمس الس�بت، ع�ن بيان�ات مالية 
مهمة للفرتة م�ن 1-1 اىل30-4/ 2019 وعن 
الرصيد املتبقي بع�د تمويل املوازنتني الجارية 
واالس�تثمارية. وقالت التميمي، يف بيان تلقت 

»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن »نسبة 
املوازنة الجارية قد بلغت 95،7% وشكلت فيها 
نس�بة الروات�ب 65،9% وهي نس�بة مرتفعة 
ج�داً«. واضاف�ت التميمي، انه »بلغت نس�بة 
املوازنة االس�تثمارية 4،2% فيما شكلت نسبة 
االيرادات النفطية 94،5% مقابل نس�بة %5،4 
لالي�رادات الغ�ري نفطي�ة ،مما يعن�ي تواضع 

مس�اهمة االيرادات الغ�ري نفطية،مما يجعل 
تموي�ل املوازنة عرضة للتقلب�ات الناتجة عن 
تغري أس�عار النفط«. وطالب�ت، ب��«رضورة 
املراجعة الش�املة للقوان�ني التي تم تريعها 
بعد ع�ام 2003 الع�ادة النظ�ر بعدالة توزيع 
الدخ�ول فض�اًل ع�ن تفعي�ل ودع�م القط�اع 
الخ�اص وتهيئة البيئ�ة املالئم�ة لتطويره«. 

وأش�ارت التميم�ي اىل ان »املنه�اج ال�وزاري 
للحكومة والذي أكد عىل تشجيع وتحفيز البيئة 
االس�تثمارية يف القطاعات كاف�ة والتوجة اىل 
اقتصاد السوق«. واوضحت، ان »قيمة الرصيد 
املتبقي من االي�رادات الكلية ورصيد أول املدة 
وبعد تمويل املوازنتني الجارية واالس�تثمارية 

قد بلغ 16،08ترليون دينار«.

سائرون: الكتل املناهضة للتواجد األمريكي تتعرض لـ«هجمة منظمة«

املالية الربملانية تكشف الرصيد املتبقي بعد متويل املوازنتني اجلارية واالستثامرية

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر رئيس تحالف اإلصالح واإلعمار عمار 
الحكي�م، أمس الس�بت، م�ن اآلث�ار التي 
س�تطال العراق نتيجة ممارس�ة الواليات 
املتح�دة األمريكية سياس�ة الخن�ق إليران 
حكومة وش�عبا، داعياً الحكومة العراقية 

إىل تقديم مبادرة وساطة بني الطرفني. 
وذكر بيان ملكتب الحكيم، تلقت “املستقبل 
العراقي” نس�خة من�ه، أن “تأث�ر العراق 
بالرصاع األمريكي اإليراني, ال يأتي نتيجة 
اختياره ملوقٍف معني بل بس�بب موقعه يف 
قل�ب املنطقة”، الفت�ًا إىل “رضورة تجنيب 
الع�راق أي آث�اٍر محتمل�ة, وإبع�اده عن 
لعب�ة املح�اور ولكن�ه يف الوق�ت ذات�ه لن 
يق�ف مكتوف األي�دي حينم�ا يتعلق األمر 

بمصالح�ه وأمن�ه”. وأض�اف البي�ان، أن 
النفطي�ة  الص�ادرات  “سياس�ة تصف�ري 
اإليراني�ة الت�ي تبنته�ا الوالي�ات املتح�دة 
األمريكي�ة تعن�ي االنتق�ال م�ن سياس�ة 
الضغط إىل سياس�ة الخنق إليران ودولتها 
وش�عبها, وس�يكون له�ذا املنح�ى آث�اٌر 
كارثية وخطرية عىل املنطقة عموماً وعىل 
العراق بش�كل خ�اص, وهنا ع�ىل العراق 
أن يعي هذه التط�ورات الخطرية, ويتخذ 
املواقف املسؤولة لتجنب الكارثة”. وأشار 
البي�ان، إىل “اهمي�ة انتق�ال الع�راق م�ن 
سياسة الوسط إىل سياس�����ة الوسيط 
الذي يسعى لتخفيف حدة الرصاع”، داعيا  
“الحكوم�ة العراقي�ة إىل تقدي�م مب�ادرة 
وس�اطة ب�ني الطرف�ني ملعالج�ة األزم�ة 

املتصاعدة يف هذه األيام”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أن  العراقي�ة  الخارجي�ة  وزارة  أعلن�ت 
سلطنة عمان قررت استئناف عمل بعثتها 

الدبلوماسية يف العراق.
وقالت ال�وزارة، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »وزير الخارجية 
العراقي، محمد عيل الحكيم، تسلم رسالة 
م�ن نظ�ريه العمانّي يوس�ف ب�ن علوّي 
ُيعرب فيها عن عزم س�لطنة ُعمان إعادة 
افتتاح سفارتها، واس�تئناف عمل بعثتها 

الدبلوماسية لدى بغداد«.
وأض�اف البي�ان أن »العراق ي�رى يف هذه 

الخط�وة أنها تعرب عن حرص األش�قاء يف 
ُعمان ع�ىل تعميق العالق�ات األخوية بني 
البلدين، والرغبة الج�ادة يف تبادل التمثيل 
الدبلومايس بما يحقق املصالح املش�رتكة، 

ويقوي أطر التواصل، والتعاون الثنائي«.
ق�رار  أن  يعتق�د  »الع�راق  أن  إىل  وأش�ار 
الس�لطنة بإعادة افتتاح س�فارة لها لدى 
بغداد يش�ري إىل تط�ور إيجابيٍّ يف الحضور 
العربي، ويساهم يف تعزيز العمل املشرتك«. 
وتشهد العالقات بني العراق وسلطنة ُعمان 
تط�وراً ملحوظاً منذ س�نوات، حيث يقول 
الطرفان إنهما يسعيان إىل »اتباع سياسة 

الحياد« من ملفات إقليمية مختلفة.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ث رئي�س الجبه�ة الرتكماني�ة النائب 
ارش�د الصالح�ي، ش�باب الرتكم�ان عىل 
زي�ادة انجاب األطف�ال. وق�ال الصالحي 
يف ترصي�ح ادىل به عىل »فيس�بوك« باللغة 
الظ�روف  كان�ت  »وان  ان�ه  الرتكماني�ة، 

املعيشية صعبة اليوم عىل الجميع ان يزيد 
من ع�دد االطفال«.وتابع، »اننا بحاجة اىل 
زيادة عدد نفوس�نا«. وأوض�ح الصالحي، 
ان »ع�دد أفراد العوائل الرتكمانية باملايض 
كانت ال تقل عن 10 لألرسة الواحدة، لذلك 
يجب عىل ش�بابنا ان ال يكرروا أخطاء من 

لم يقم بزيادة عدد افراد ارسته«.

احلكيم حيذر من سياسات »خنق« إيران عىل العراق

ُعامن تعتزم استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية يف العراق

اجلبهة الرتكامنية حتث »تركامن العراق« عىل زيادة االنجاب

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  االنتخاب�ات،  مفوضي�ة  اعلن�ت 
الس�بت، انها س�تقوم بإرجاء انتخابات 
مجال�س املحافظات اىل الس�نة الجديدة 
2020، م�ا لم يرس�ل الربمل�ان التعديالت 
عىل قان�ون االنتخابات خ�الل ال� )15( 

يوم املقبلة.
يف   املفوض�ني  مجل�س   رئي�س   وق�ال 
املفوضي�ة  العلي�ا  لالنتخاب�ات  مع�ن  
الهيت�اوي، يف ترصيح�ات صحفي�ة، إنه 
»م�ن املحتم�ل تغي�ري موع�د انتخابات 
مجال�س املحافظ�ات، يف ح�ال تقاعس 
الربملان عن ارس�ال التعديالت عىل قانون 
االنتخابات الكثر من )15( يوما املقبلة«. 
تأجي�ل  س�تقرتح  »املفوضي�ة  أن  وزاد 
االنتخاب�ات اىل بداي�ة الس�نة  الجدي�دة 

املفوضي�ة   جاهزي�ة   مؤك�دا    ،»2020
الجراء  االنتخابات  يف  محافظة  كركوك 
الت�ي  جرت به�ا  االنتخاب�ات  الربملانية  
ضمن  س�جالت  الناخبني  للعام  2018، 
واالن  لديه�ا  نواب  يمثلون  املحافظة يف  

مجلس النواب«.
واعترب الهيتاوي، أن »حسم امر النازحني 
يعترب التحدي االكرب امام عمل املفوضية«، 
مش�ريا اىل أن�ه »ال يس�مح  الي نازح او 
مواطن  يف املناطق  املحررة باالنتخاب ما 
لم  يمتلك بطاقة  ناخب حسب التعديالت  
املقرتحة ع�ىل قانون  االنتخابات«. ودعا 
رئي�س مجل�س املفوض�ني النازح�ني و 
املواطن�ني اىل »مراجع�ة مراك�ز تحديث 
س�جالت الناخبني يف مخيمات  النازحني 
وامل�دن و املناط�ق الحرضي�ة  لتحدي�ث  

سجالته«.

املفوضية تلوح بتأجيل انتخابات املحافظات
        بغداد / المستقبل العراقي ما لـم يرسل الربملان التعديالت

أصدرت محكمة جنايات نينوى حكما باالعدام ش�نقا 
حت�ى املوت بحق م�دان باالنتم�اء اىل عصابات داعش 
اإلرهابي�ة واالش�رتاك بجرائم القت�ل واالغتصاب التي 

مارساها التنظيم املتطرف. 
وق�ال املركز االعالم�ي ملجلس القضاء االع�ىل يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »االرهابي 
كان يرت�دي ال�زي االفغان�ي ويحم�ل الس�الح وكذلك 

العمل كعنرص اس�تخباراتي ضم�ن التنظيم اإلرهابي 
لالبالغ عن املواطنني«. وأش�ار إىل أن »االرهابي ش�ارك 
باملع�ارك يف قض�اء زم�ار وقتل خمس�ة عن�ارص من 
الق�وات االمنية كما قام باغتصاب إحدى النس�اء من 

الطائفة االيزيدية«. 
وتابع أن »الحكم ش�نقا حتى املوت ص�در بحقه بناء 
ع�ىل اعرتافه الواضح والرصيح ام�ام املحكمة واقوال 
الش�هود ووفق�ا الح�كام امل�ادة الرابع�ة  م�ن قانون 

مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005 .

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الق�وات االمني�ة ع�ن تمكنه�ا م�ن القاء 
القبض عىل عنرصين ينتميان اىل تنظيم داعش يف 
محافظ�ة دياىل. وذكر بيان ملديرية االس�تخبارات 
العس�كرية وتلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان مفارزه�ا وبالتعاون م�ع مديرية األمن 

الوطني يف املحافظة، تمكنت من القاء القبض عىل 
أح�د عنارص داعش، ينتم�ي اىل ما يعرف ب�«والية 
دي�اىل« ، كم�ا تمكنت ق�وة اخ�رى وبالتعاون مع 
الل�واء الرابع والس�بعني، م�ن الق�اء القبض عىل 
عنرصا اخ�ر مطلوب للقضاء، وف�ق املادة الرابعة 
م�ن قانون مكافح�ة االرهاب، يف ناحي�ة قرة تبة 

ضمن حدود املحافظة.

جنايات نينوى حتكم باإلعدام عىل إرهايب قتل جنودًا وأدين باغتصاب ايزيدية

القوات االمنية تلقي القبض عىل عنرصين لـ »داعش« يف دياىل
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   بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت وزارة اإلعمار واإلسكان، قراراً بشأن الجسور يف العاصمة 
بغداد ومحطات األوزان.وقال وزير االعمار، بنكني ريكاني يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي« »قم�ت بزيارة اىل مق�ر دائرة الطرق 
والجس�ور احدى تشكيالت الوزارة ملتابعة سري العمل يف املشاريع 
املوكل�ة للدائرة يف عم�وم املحافظات«.وأض�اف »عقدنا اجتماعا 
موس�عا بحضور املدي�ر العام للدائ�رة املهندس عيل عب�د الواحد 
وال�كادر املتق�دم يف الدائ�رة حي�ث وجهنا برضورة متابعة س�ري 
العمل يف املش�اريع وخاصة التي تمت املب�ارشة فيها خالل العام 
املايض واملش�اريع التي تم�ت املبارشة فيها خ�الل العام الجاري 
وتكثي�ف الجه�ود الكمالها بالرسع�ة املمكنة ووف�ق املواصفات 
الفنية املطلوب�ة واتخاذ االجراءات الالزمة لالعالن عن املش�اريع 
املسحوب العمل منها ، كما وجه بصيانة كافة الجسور يف بغداد«.

وأش�ار ريكان�ي اىل انه »طلب م�ن املجتمعني بتقدي�م املقرتحات 
والرؤى املناس�بة التي من شأنها تفعيل العمل بمحطات الوزن يف 
عموم املحافظات باالضافة اىل احالة محطات االسرتاحة الواقعة 
عىل طريق املرور الرسيع رقم 1، ورضورة انجاز مش�اريع اعادة 
االعمار فيما يخص الطرق والجس�ور يف املناطق املحررة واملمولة 

من البنك الدويل .

   المستقبل العراقي/ الغانم

أعلن محافظ واس�ط، محمد جميل املياح�ي، تخصيص أكثر من 
16 مليار دينار ملدينة الكوت.

وقال املياحي ، انه »تم تخصيص أكثر من 16 مليارأ و500 مليون 
ملدين�ة الكوت كإنطالقة أوىل لتنفيذ مش�اريع خدمي�ة وعمرانية 

كبرية، وكفيلة بتغيري وجه املدينة«.
وأضاف »نملك الخطة والرؤي�ة الواضحة لوضع الحلول الناجعة 

واملشاريع النافعة .

   بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت مديري�ة امل�رور العام�ة، ف�رض 
ق�رارات مروري�ة لتطبي�ق قان�ون املرور 
الجديد.وقال مدير قسم العالقات واالعالم 
يف املديرية مؤيد خليل س�لمان يف ترصيح 
صحف�ي، إن »االجراءات التي س�تتخذها 
املديري�ة تتمثل بنرش دوري�ات اضافية يف 
التقاطعات والش�وارع الرئيسة ملحاسبة 
املخالف�ني وضمان تطبي�ق القوانني التي 
نص عليه�ا قانون املرور الجديد الذي من 
املؤمل تطبيقه بعد شهر من تاريخ نرشه 
بجري�دة الوقائ�ع الرس�مية«.واضاف أن 
»االج�راءات تتضمن منع س�ري الدراجات 
الناري�ة التي ال تتع�دى رسعتها 60 كيلو 
م�رتا والس�توتات والتكت�ك يف الش�وارع 
الرئيس�ة وحجز املخالفني منهم لألنظمة 
املروري�ة«. وتاب�ع أن »املديري�ة وحفاظا 
عىل حق املواطن، خولت ضباط الدوريات 
فقط بأخ�ذ الغرامات وكتاب�ة املخالفات 
ألصحاب املركبات ملنع أي حالة من حاالت 

الترصف الفردي .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة منع إس�ترياد 
محصول الطماطم من الخارج.

وق�ال الناط�ق باس�م ال�وزارة حميد 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  الناي�ف 
العراقي«، انه »وإس�تناداً للصالحيات 
املخول�ة لوزي�ر الزراعة بمن�ع وفتح 
االس�ترياد يف ضوء وفرة وشحة املنتج 
الزراعي املحيل ووفقا ملا جاء يف كتاب 
الش�ؤون  /لجن�ة  ال�وزراء  مجل�س 
االقتصادي�ة املرق�م ٢٩٩ يف ٢ / 10 / 
٢01٨ وال�ذي ن�ص عىل من�ع دخول 
السلع املشمولة باملنع وفق الروزنامة 
الزراعي�ة، حصلت املوافق�ة عىل منع 
اس�ترياد محص�ول الطماط�م وم�ن 
جمب�ع املنافذ الحدودي�ة واعتبارا من 

.»٢01٩ / 5 /٩
املن�ع ج�اءت  أن »عملي�ة  وأوض�ح، 
نتيج�ة لوف�رة املنتج املح�يل من هذا 
املحصول،« مؤك�داً عىل »إعطاء مهلة 
عرشة أي�ام للمس�توردين الحاصلني 
ع�ىل موافقة مس�بقة والذي�ن قاموا 
االرس�اليات  م�ن  ج�زءاً  بأدخ�ال 
املس�توردة وذلك ملنحهم الوقت الكايف 

الستكمال ماتبقى منها«.
وأش�ار النايف اىل ان »سياسة الوزارة 
ه�ي حماي�ة املنتج املحيل م�ن جانب 
وحماية املستهلك من جانب آخر ومن 
خ�الل تطبي�ق الروزنام�ة الزراعي�ة، 
م�ن  ال�واردة  البيان�ات  ع�ن  فض�ال 
مديري�ات الزراع�ة والت�ي تبني مدى 
وفرة أو ش�حة املنتج الزراعي املحيل« 
داعيا »هيئة املنافذ الحدودية اىل تنفيذ 
ه�ذا الق�رار من اج�ل حماي�ة املنتج 

الزراعي املحيل .

قرارات مرورية لضامن تطبيق 
قانون املرور اجلديد

الزراعة متنع 
إسترياد الطامطم

    النجف / المستقبل العراقي

أعلنت الك�وادر الهندس�ية والفنية يف معمل الصناع�ات املعدنية 
التابع لقس�م التربيد وامليكانيك يف العتبة العلوية املقدسة افتتاح 
خ�ط اإلنت�اج الجديد ملربدات الهواء.وقال مس�ؤول قس�م التربيد 
وامليكاني�ك يف العتب�ة، مه�دي الخال�دي، يف بي�ان، إنه«وضم�ن 
توجيهات األمني العام للعتبة العلوية املقدس�ة، املهندس يوس�ف 
الشيخ الرايض، برضورة تحقيق االكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات 
العتب�ة املقدس�ة، تم افتتاح خ�ط إنتاج وصناعة م�ربدات الهواء 
تتمت�ع بمواصف�ات عالية جداً تف�وق املنتج املحيل واملس�تورد«.

وأض�اف، إن« خط إنتاج مربدات الهواء هو الخط اإلنتاجي الرابع 
ال�ذي ت�م افتتاحه خ�الل هذه الف�رتة وهو أحد خط�وط اإلنتاج 
املتنوعة ومنها، خط إنتاج س�خانات املياه وخط إنتاج الصفائح 
املعدني�ة )الكريبي(وخط إنتاج موزع�ات الهواء )الدكتاك(، وذلك 
من أج�ل تحقيق االكتف�اء الذاتي وتلبي�ة كل احتياج�ات العتبة 
املقدسة، مشرياً إىل أنه« سيتم خالل األيام القادمة طرح املنتج يف 

األسواق املحلية ليصبح بمتناول أيدي املواطنني .

العتبة العلوية املقدسة تفتتح خط إنتاج 
تصنيع مربدات اهلواء بمواصفات عالية

اليوم االحد سيتم اعالن املقبولني على تعيني صحة احملافظة

   بغداد / المستقبل العراقي

قالت رشكة تسويق النفط الوطنية )سومو( إن العراق رفع سعر 
البيع الرس�مي لخ�ام البرصة الخفيف إىل آس�يا يف يونيو حزيران 
بمق�دار 0.60 دوالر مقارن�ة مع الش�هر الس�ابق إىل 1.60 دوالر 
للربميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي املعروضة.وقالت سومو 
يف بيان بالربيد اإللكرتوني إن س�عر بيع خام البرصة الثقيل آلسيا 
يف الش�هر ذاته تحدد عند متوسط أس�عار عمان/دبي املعروضة 
منقوصا منه 1.40 دوالر للربميل.أما س�عر البيع الرس�مي لخام 
البرصة الخفيف إىل أس�واق أمريكا الش�مالية والجنوبية يف يونيو 
حزي�ران فتح�دد عن�د 1.65 دوالر للربميل فوق م�ؤرش أرجوس 
للخام�ات عالي�ة الكربي�ت، بارتفاع عن الش�هر الس�ابق يف حني 
زاد س�عر بيع خ�ام كركوك للواليات املتح�دة إىل 0.45 دوالر فوق 
أرجوس.وبالنس�بة ألوروب�ا، ارتف�ع س�عر البيع الرس�مي لخام 
الب�رصة الخفيف يف يوني�و حزيران 0.60 دوالر للربميل إىل س�عر 
برنت املؤرخ منقوصا منه 1.70 دوالر للربميل، وارتفع سعر البيع 

الرسمي لخام كركوك لذات الشهر إىل 1.15 دوالر دون برنت.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الخطوط الجوي�ة العراقية ع�ن إطالق رحالته�ا الدولية 
الجدي�دة واملبارشة بني مدينة الس�ليمانية ومدينة فرانكفورت يف 
املانيا، ابتداًء من 1٨ آيار/مايو ٢01٩ وذلك تحقيقا الس�رتاتيجية 
الرشك�ة التوس�عية. وأوضحت الرشكة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، أن الرحالت س�وف تنطلق من مطار السليمانية الدويل 
إىل مط�ار فرانكفورت الدويل بمعدل رحلة واحدة أس�بوعيا. يذكر 
أن الخط�وط الجوية العراقية تعتزم تدش�ني املزيد من الوجهات 
لش�بكة وجهاتن�ا الدولي�ة الجديدة يف ع�ام ٢01٩، وذل�ك لتوفري 
خيارات تنافس�ية جديدة للعديد من مسافرينا، إضافة إىل اسهام 

هذه الوجهات يف رفع الحظر األوربي املفروض عىل الرشكة.

»سومو« تعلن رفع سعر البيع الرسمي 
خلام البرصة اخلفيف آلسيا

اخلطوط اجلوية: سنطلق رحالت مبارشة 
بني السليامنية وفرانكفورت االملانية

اإلعامر تصدر قرارًا بشأن جسور 
بغداد وحمطات األوزان

حمافظ واسط يعلن ختصيص أكثر 
من »16« مليار دينار للكوت     البصرة / المستقبل العراقي

دع�ا محافظ البرصة اس�عد العيداني ال�رشكات العاملية 
واملحلي�ة الرصينة للتقديم  عىل تنفيذ مختلف املش�اريع 
لع�ام ٢01٩ يف املحافظ�ة بع�د ان ت�م اقراره�ا من قبل 
مجلس محافظة البرصة، مش�رياً اىل ان املشاريع ارسلت 
اىل وزارة التخطي�ط العراقية والتي تصل بحدود اكثر من 

)٢16( مرشوع.
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه االعالمي 
الخ�اص خ�الل مؤتمر صحف�ي عقد بحض�ور مختلف 
وسائل االعالم انه »بعد مصادقة اعضاء مجلس املحافظة 
ع�ىل خطة مش�اريع ع�ام ٢01٩ فاننا ندع�وا الرشكات 
العاملية واملحلية الرصينة للتقديم عىل املشاريع املختلفة 
م�ن خالل املوقع االلكرتوني الخ�اص بديوان املحافظة ، 

مبيناً اىل ان املش�اريع تتعلق بالرتبية والطرق والجس�ور 
،والكهرب�اء ،واملج�اري ،والبلدي�ة واألوق�اف ،والرتبية ، 
واألم�ن والعدالة ، والتي س�تعلن مطلع االس�بوع املقبل 

كمرحلة أوىل النطالق تلك املشاريع« .
وأضاف العيداني ان »خطة مشاريع عام ٢01٩ كمرحلة 
أوىل س�تعلن خالل االس�بوع املقبل يف املوقع االلكرتوني 
لديوان املحافظة والتي ستش�مل قطاعات الرتبية ومنها 
)100( من اصل )٢30( مدرس�ة فضالً عن )5( مشاريع 
للمج�اري و)1٢( م�رشوع للطاق�ة الكهربائي�ة و)4( 
للطرق والجسور ، و)6( مشاريع للبلدية ومرشوع واحد 
لتنقيب االثار الخاص باألوقاف من اجل توس�عة مسجد 

وخطوة االمام عيل ابن ابي طالب )ع( ».
من جه�ة اخرى أعل�ن العيداني، ان يوم األحد سيش�هد 
اإلعالن عن أسماء املتقدمني املقبولني عىل التعيني ضمن 

حركة م�الك دائرة صحة املحافظة، بواقع )174( درجة 
وظيفية وبمختلف االختصاصات.

وق�ال املحاف�ظ اس�عد العيدان�ي يف بي�ان إن ي�وم األحد 
سيش�هد إعالن أس�ماء املقبولني عىل تلك الدرجات التي 
ت�م املصادقة عليها مؤخراً، ليتم يف الي�وم الذي يليه )أي 
االثنني املقبل( اس�تالم مستمس�كات املقبول�ني تمهيداً 

إلكمال إجراءات التعيني.
فيما أوض�ح مدير دائرة صحة الب�رصة عباس التميمي 
بحس�ب البي�ان إن م�ن بني تل�ك الدرج�ات )54( درجة 
وظيفية ألصحاب العقود و)1٢0( درجة وظيفية جديدة 

ملختلف االختصاصات.
وتاب�ع ان�ه س�يتم كذل�ك اس�تالم طلب�ات االعرتاضات 
الخاصة بالتعيني وملدة اس�بوع واحد بعد ان تم تش�كيل 

لجنة خاصة بهذا الشأن يف دائرة الصحة.

حمافظ البرصة يعلن اطالق اكثر من »216« مرشوعًا وبمختلف القطاعات

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

دعا مكتب مجلس النواب يف محافظة كربالء املقدس�ة، اىل رفع 
توصي�ات اىل مجل�س النواب، يطل�ب فيها االيع�از اىل الحكومة 
االتحادي�ة بالتوقف عن ازالة التجاوزات حت�ى يتم ايجاد بدائل 
مناسبة وحلول واقعية تنصف رشيحة املتجاوزين.وقال املكتب 
ان »مكتب مجلس النواب يف كربالء املقدسة عقد ورشة قانونية 
خاصة ملناقش�ة )م�رشوع معالج�ة التج�اوزات الس�كانية(، 
مش�ريا، انها ب�� »ادارة مس�ؤول املكتب عباس فاض�ل الكمرب 

وح�ارض فيها عدد من االكاديميني وخرباء القانون وقادة الراي 
يف املحافظ�ة، وعدد م�ن اعضاء مجلس الن�واب العراقي«.وقال 
مدير بلديات كربالء املقدسة مازن اليارسي انه »يوجد »70 حي 
للتجاوز يف كربالء، مش�ريا اىل، ان »مش�كلة العش�وائيات تمثل 
اشكالية حقيقية وتحتاج اىل حزمة اجراءات وترشيعات قانونية 
وادارية«.واوضح ان »35% من االحياء الس�كنية التي تم توزيع 
اراضيه�ا يف كربالء تفتقر اىل الخدمات العامة الحقيقية من ماء 
ومجاري وكهرباء وتبليط، مشددا عىل رضورة »تشجيع ثقافة 
الس�كن العمودي مع توفري خدماتها االساسية«.وش�دد النائب 

عن كرب�الء ح�ازم الخالدي ع�ىل رضورة »تضم�ني التوصيات 
الخاص�ة به�ذه الورش�ة بمناش�دة ترف�ع اىل مجل�س النواب 
العراق�ي يطلب فيها االيعاز اىل الحكومة االتحادية بالتوقف عن 
ازال�ة التجاوزات حتى يتم ايجاد بدائل مناس�بة وحلول واقعية 
تنص�ف هذه الرشيحة الضعيفة«.م�ن جانبه، حمل النائب عن 
املحافظ�ة، ري�اض املس�عودي »محافظة كرب�الء والحكومات 
املحلية ومجالس املحافظات س�واء يف كربالء وغريها مس�ؤولة 
تفاقم حالة التجاوزات وتوسعها اىل هذا الحد غري املقبول والذي 

سبب ارضارا كبرية عىل جميع االتجاهات والصعد .

   بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
انه�ا تس�عى لش�مول العم�ال املتقاعدي�ن 
بالضمان الصحي مطلع العام املقبل ٢0٢0.

وأك�د وزير العمل باس�م عب�د الزمان خالل 
لقائه رئيس اتحاد نقابات عمال العراق عيل 
رحي�م وعدد من العمال املتقاعدين »س�عي 
الوزارة الجاد اىل ش�مول العمال املتقاعدين 

 ،٢0٢0 ع�ام  مطل�ع  الصح�ي  بالضم�ان 
والعم�ل عىل تحس�ني اوضاعهم املعيش�ية 
واالهتم�ام بهذه الرشيح�ة من خالل توفري 
الخدم�ات االجتماعية الكافية لها«.وأضاف 
إدارة صن�دوق  ان »مجل�س  الزم�ان  عب�د 
ل رسوم مراجعات العمال  الضمان س�يتحمَّ
املضمون�ني للمؤسس�ات الصحية، مش�ريا 
اىل تقدي�م الدع�م للقطاع الخاص س�يكون 
له تأثري كب�ري يف تخفيف الضغ�ط والتوجه 

نحو القطاع العام ملا يتضمنه من امتيازات 
تقاعدية مشابهة المتيازات تقاعد موظفي 
القط�اع الحكومي«.وب�ني ان »الوزارة تقف 
عىل مس�افة واح�دة مع جمي�ع االتحادات 
التنس�يق  اىل  داعي�ا  العمالي�ة،  والنقاب�ات 
املش�رتك بينه�ا لحل جمي�ع االش�كاليات، 
الفتا اىل ان ال�وزارة لديها افكار ومقرتحات 
للنه�وض بواقع هذه الرشيح�ة«.وردا عىل 
مطالبة رئيس اتحاد عمال العراق بمفاتحة 

مجل�س الوزراء للموافقة عىل اضافة مبالغ 
مالي�ة ضمن املوازنة املقبلة لتحس�ني واقع 
العم�ال املضمون�ني، ب�ني وزي�ر العم�ل ان 
»ال�وزارة تعمل عىل تحقي�ق جميع مطالب 
عمال العراق من اجل حياة فضىل لهم، كما 
ان لديه�ا افكاراً ومقرتحات للنهوض بواقع 
ه�ذه الرشيح�ة، ومنه�ا مفاتح�ة مجلس 
ال�وزراء لزي�ادة منح�ة العم�ال ابت�داء من 

مطلع العام املقبل .

   بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق العراق مع م�رص واالردن عىل وض�ع توقيتات زمنية 
لتنفي�ذ امللف�ات االقتصادية خالل اجتماع مش�رتك جرى يف 

عمان اليوم الخميس.
وق�ال الناطق االعالمي لوزارة الصناعة واملعادن عبد الواحد 
علوان يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، إن »وزير الصناعة 
واملعادن صالح الجبوري بحث مع نظرييه االردني واملرصي 

أطر التعاون يف عدد من امللفات االقتصادية«.

واض�اف أن »الوزي�ر والوفد املرافق له ش�ارك ه�ذا اليوم يف 
أعمال االجتماع الوزاري الثالثي املنعقد يف العاصمة األردنية 
عمان والذي ضم وزير الصناعة والتجارة والتموين األردني 
الدكت�ور طارق الحموري ووزير التجارة والصناعة املرصي 
املهندس عمرو نصار ملتابعة نتائج وتوصيات القمة الثالثية 
للرئيس امل�رصي والعاهل األردني ورئيس ال�وزراء العراقي 
الت�ي عقدت مؤخ�را يف القاهرة لتعزي�ز االتفاقيات الثنائية 

وتحقيق التكامل االقتصادي بني الدول الثالث«.
واش�ار إىل أن »االجتم�اع تناول مباحثات مس�تفيضة حول 

ع�دد م�ن امللف�ات االقتصادية اس�تكماال ملباحث�ات القمة 
الثالثية واالتفاق عىل استمرار التنسيق ملتابعة هذه امللفات 
مع وضع آليات وخطط وتوقيتات زمنية لتنفيذها بما يعود 

باملنفعة ويحقق املصالح املشرتكة للجميع«.
وذك�ر البيان أن »وزي�ر الصناعة واملع�ادن العراقي يرافقه 
الوكيل الفني واملستش�ار العلمي للوزارة توجه يوم أمس إىل 
األردن للمشاركة يف اجتماع التعاون الثالثي العراقي األردني 
املرصي تلبية لدعوة نظريه االردني لتعزيز عالقات التعاون 

عىل كافة األصعدة ويف جميع املستويات .

كربالء تدعو اىل التوقف عن ازالة التجاوزات حتى يتم إجياد بدائل مناسبة

شمول العامل املتقاعدين بالضامن الصحي العام املقبل

العراق يتفق مع مرص واألردن عىل وضع توقيتات زمنية لتنفيذ امللفات االقتصادية

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

 اك�د محافظ بغ�داد فالح الجزائ�ري أهمية 
دع�م مجلس الن�واب لتذليل العقب�ات التي 
تواج�ه الحكومة املحلية لالرتق�اء بالوضع 

الخدمي يف العاصمة بغداد.
 ج�اء ذلك خالل اس�تقبال محافظ بغداد، يف 
مكتبه الخاص، عضو مجلس النواب نرسين 
الوائيل الت�ي بحث معها حصيلة اس�بوعني 

من انطالق حملة )خدمة بغداد رشف لنا(.
 وق�ال املحاف�ظ، يف ترصي�ح اعق�ب اللقاء، 
»اس�تعرضنا مجري�ات حملة خدم�ة بغداد 
رشف لنا الت�ي اطلقناها مؤخرا، وناقش�نا 
م�ع الس�يدة النائب�ة دع�م مجل�س النواب 
للمحافظ�ة وتذليل العقب�ات التي تواجهها 
كونها تمتاز بخصوصية وتحتاج اىل االهتمام 
بالقطاع�ات الصحية والرتبوي�ة والخدمية 

وغريها من مشاريع البنى التحتية«.

 م�ن جهته�ا اش�ادت النائبة الوائ�يل برؤية 
محاف�ظ بغ�داد للنهوض بواق�ع العاصمة، 
وثمنت متابعته الحثيثة للخطط واملشاريع 
الخدمي�ة  الس�يما  القطاع�ات  كاف�ة  يف 

والزراعي�ة واالقتصادية. واكدت النائبة دعم 
مجل�س النواب ولجان�ه املتخصصة لجهود 
محافظ بغ�داد وخططه، ودع�ت الحكومة 
املركزي�ة ملزيد م�ن التواصل م�ع محافظة 

بغداد لرفع العقبات التي تحول دون خدمة 
املواطنني«.م�ن جه�ة اخرى أك�د الجزائري 
اهمية رعاية ودعم عوائل الش�هداء عرفانا 
للدم�اء الزكية التي س�الت لتحري�ر العراق 
م�ن دن�س اإلرهاب.وق�ال محاف�ظ بغداد، 
خالل مأدبة افطار إقامها لعوائل الش�هداء 
بالتنس�يق م�ع هيئة الحش�د الش�عبي، ان 
»محافظ�ة بغداد تس�تهل باك�ورة أعمالها 
يف ش�هر رمض�ان املب�ارك بتجدي�د التأكيد 
وااللت�زام بتقدي�م جمي�ع الدع�م لعوائ�ل 
الش�هداء التي أعطت خرية شبابها من اجل 
امن واستقرار البلد وتحريره من العصابات 
اإلرهابي�ة«، مش�يدا ومثمن�ا يف الوقت ذاته 
بالتضحي�ات الت�ي قدمته�ا ارس الش�هداء.

وش�دد الجزائ�ري ع�ىل ان »رعاي�ة عوائ�ل 
الش�هداء يف مقدمة واجبات محافظة بغداد 
التي تلتزم بتوفري جميع أشكال الدعم وفقا 

للصالحيات املنوطة بها .

 حمافظ بغداد يشدد عىل امهية دعم النواب لتذليل العقبات التي تواجه خطط احلكومة املحلية
اكد ان رعاية ودعم عوائل الشهداء يف مقدمة الواجبات

    البصرة / المستقبل العراقي

ش�ارك مدي�ر عام دائ�رة صحة الب�رصة الطبيب 
االختصاص الدكتور عباس خلف التميمي بالحفل 
ال�ذي اقامه مجل�س محافظة الب�رصة بحضور 
رئيس املجلس الحقوقي صباح البزوني بمناسبة 
الي�وم العامل�ي للتضام�ن مع مرىض الثالس�يميا 
.واك�د مدي�ر صح�ة الب�رصة الدكت�ور عب�اس 

التميم�ي يف لق�اء ل�ه باالحتفالية ان�ه من خالل 
الطروح�ات التي قدمت تم مناقش�ة االحتياجات 
الخاص�ة بمرىض الثالس�يميا و التوص�ل لحلول 
بش�انها وس�وف يتم الرشوع بها االسبوع املقبل 
حي�ث س�رتفع احتياج�ات امل�رىض اىل مجل�س 
محافظة البرصة وبدوره سوف يعمل عىل توفري 
التخصيصات املالية به�دف توفري عالج للمرىض 
والفحوصات املختربية الالزمة كما س�يتم اعفاء 

م�رىض الثالس�يميا من اج�ور البطاق�ة وجعلها 
مجاني�ة يف كافة املؤسس�ات الصحية فضال عن 
منحه�م االولية باج�راء كاف�ة الفحوصات ايضا 
.واضاف الدكت�ور التميمي ان مركز الثالس�يميا 
س�يقوم ب�رشاء االدوية وامل�واد املختربية بمجرد 
رص�د االموال له لدعم امل�رىض مبينا وجود مبنى 
جدي�د للثالس�يما يتم العم�ل بمراحل�ه النهائية 

سيتم افتتاحه للعمل به خالل االشهر املقبلة .

حبضور رئيس اجمللس احلقوقي صباح البزوني

جملس حمافظة البرصة يقيم احتفاالً بمناسبة 
اليوم العاملي للتضامن مع مرضى الثالسيميا
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 023/SC/19 
Provision of HDPE liner installation for Oil Trunkline of FSF 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 

Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

 
Tender Title: Provision of HDPE liner installation for Oil Trunkline of FSF 

Tender No.: 023/SC/19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a qualified Contractor that can provide HDPE liner installation for steel pipeline. 
1. Total Length of oil Trunkline: 15 kilometers 
2. Spec. of Trunkline: Host Steel Pipe, API 5L-BNS-PSL2, BBE, Seamless Pipe-O.D. 273mm x 7.80mm thickness 
3. Spec. of HDPE liner: API 15LE-HDPE PE4710, O.D. 260mm x 8mm thickness., color and UV Stabilizer: Class C 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 17th May 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
 

Part Three:  
1. All bidders shall submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond before 4:00 PM on 28th May 

2019. 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

3. The above required papers shall be separately sealed and stamped on three envelopes, and shall be prepared in 
accordance with the ITB documents, of which the tender name, number and bidder’s information will be clearly 
mentioned on the envelops. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 26th May 2019 by Email: renxinfei@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة 

التاريخ 2019/5/9
اىل  /املدعوة  / هبوب كاظم شالش

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  حمود كاظم شالش طلبا اىل هذه املحكمة 
ي�روم في�ه اس�تصدار  حج�ة وفاة بح�ق املدعوة ) هب�وب كاظم 
شالش(  قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل ع�رشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عامر حسني حمزة
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : حجة وفاة 
التاريخ 2019/5/9

اىل  /املدعوة  / بلكه كاظم شالش
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  حمود كاظم شالش طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه استصدار  حجة وفاة بحق املدعوة ) بلكه كاظم شالش(  
قررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خ�الل ع�رشة ايام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عامر حسني حمزة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الكوفة

العدد / 948/ج/2018
التاريخ 2019/5/8

اىل / املتهم الهارب / محمد كاظم حمزة الخالدي
نرش حكم غيابي

حيث انك مته�م بالدعوى الجزائية املرقم�ة 948/ج/2018 فيها 
وملجهولية محل اقامتك فقد تم اجراء املحاكمة بحقك  غيابيا وتم 
الحك�م عليك من قبل ه�ذه املحكمة غيابيا وحس�ب قرار الحكم 
بالعقوب�ة املرق�م 948 /ج/2018 يف 2018/12/30 واملتضم�ن 
الحبس الش�ديد مدة س�نتني اس�تنادا الحكام املادة 457 عقوبات 
وبدالل�ة م�واد االش�راك 49/48/47  من�ه حكم�ا غيابي�ا قابال 
لالعراض والتمييز وصدر اس�تنادا الح�كام املادة 245 املادة 182 
/أ االصولي�ة وملجهولية محل اقامتك  تقرر تبليغك بالقرار املذكور 

يف صحيفتني محليتني وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

�������������������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 14/خ/2018

التاريخ / 2019/4/28
اعالن

نظ�را لوج�ود ضم عىل ب�دل املزايدة االخ�ر البال�غ 65,000,000 
دين�ارا للعق�ار العائد للمدي�ن عدنان غافل عيل لق�اء طلب الدائن 
صاح�ب نعم�ة عبي�د البال�غ 485,000,000 اربعمائة وخمس�ة 
وثمانون  مليون دينار عليه تقرر فتح املزايدة ملدة ثالثة ايام ابتداء 
م�ن اليوم التايل للنرش فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية  خالل املدة املذكورة وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمة العبودي 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : املشخاب رقمه  982/ الرساي يف املشخاب
2 � جنسه ونوعه : عقار مشيد عليه محالت وخان

3 � ح�دوده واوصاف�ه : 300 م2 حص�ة املدي�ن فيه 2 س�هم من 
مجموع 8 سهم 

4 � مش�تمالته  :محالت عدد 5 خارجية وخ�ان يف الداخل يحتوي 
عىل غرفتني عدد2

5 � مساحته : 300م2
7 � الشاغل  : 

8 � القيمة املقدرة : 80,000,000 ثمانون مليون دينار 
9 � البدل بعد الضم : 80,000,000 ثمانون مليون دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم االضبارة / 1341 ت/2019

التاريخ 2019/5/9
اىل / املنفذ عليه / عبد الحر جاهم جرب

لقد تحقق لهذه املديرية من ورقة تكليف بالحضور ورشح 
املبلغ واش�عار املختار حي الرس�الة /1 كان  يس�كن الدار 
املرقمة / 12102 قبل سنة / 2003 وبعدها انتقل اىل جهة 
غ�ر معروفة بدون علم املختار  ان�ك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا  للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف  خالل خمسة عرش 
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة بداءة النج�ف بالع�دد 3076/ب2018/1 يف 
2018/8/20 ق�رر الحك�م بال�زام املدعى علي�ه عبد الحر 
جاهم جرب بتأديته للمدعي ماجد جبار كاظم مبلغ مقداره 

خمسة عرش مليون دينار 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /3705/ب2018/3

التاريخ  :2019/5/7
اعالن

بناءا ع�ىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم  3/1655 حي العروب�ة يف النجف عليه تعلن 
ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العق�ار  املذك�ور اع�اله واملبينه 
اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه 
املحكمة خالل )خمس�ة عرش( يوم�ا من اليوم الثاني لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر  محكمة بداءة 
النج�ف وصادر من م�رف الرافدين رق�م )7(  يف النجف 
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخ�ر من االع�الن يف ه�ذه املحكمة وعىل املش�ري جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف :العق�ار املرقم 3/1655 ح�ي العروبة يف النجف 
عب�ارة عن دار مف�رزة اىل جزئني بصورة غر رس�مية يقع 
عىل شارع بعرض 8 مر الجزء االول ويحتوي عىل استقبال 
وصال�ة وكل�دور ومجموعة صحي�ة ع�دد )2( وغرف نوم 
ع�دد )2( ومطبخ صغر 2×2 يف الطابق االريض اما الطابق 
العلوي يتكون من غرفة نوم واحدة مش�غول من قبل وفيه 
م�وىس عمران وه�ي ترغ�ب بالبق�اء يف العقار بع�د البيع 
بصف�ة مس�تأجرة درجة عمران الجزء املذك�ور جيدة وهو 
مبلط بالس�راميك املوزاييك مس�قفة بالكونكريت املسلح 
مجهزة باملاء والكهرباء مساحته 121 مر مربع اما الجزء 
الثان�ي )ركن( عىل ش�ارعني بع�رض 8 مر وس�احة فيها 
حديق�ة ويحتوي ع�ىل اس�تقبال وممر وصالة مكش�وفة 
وغرف�ة نوم واحدة مبن�ي بالطابوق مس�قف بالكونكريت 
مجه�ز  بامل�اء والكهرب�اء مس�احته االجمالي�ة 121 وفيه 
مطب�خ وممر صغر درجة عمرانه جيدة مش�غول من قبل 
ايمان عبد الرس�ول رزاق وهي ترغب بالبقاء يف العقار بعد 
البيع بصفة مس�تأجرة املس�احة االجمالية 242 مر مربع 
وان القيمة املق�درة للعقار مبلغ مقداره )175,200,000( 
مائة وخمسة وس�بعون واربعمائة وخمسون الف دينار ال 

غرها 
�������������������������������������������������

فقدان وصل امانات
فقد  مني الوصل املرقم 1441364 يف 2017/10/17  محل 
رق�م 26 الح�ي الجمهوري املبل�غ 171,000 مائ�ة وواحد 
وس�بعون الف دينار بأسم  )س�يف عيل كاظم( الصادر من 
بلدية السماوة عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار 
�������������������������������������������������

فقدان وصل 
فق�د مني الوصل امانات املرقم 1441781 يف 2017/12/6 
100,000 فقط مائة الف دينار كش�ك رقم )1( حي الحكم 
بأس�م )رس�ول اوحيد عطران( الصادر من بلدية السماوة 

عىل من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل يف حمافظة النجف االرشف

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليج�ار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية 
ملدة )اثنان س�نة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية 
او اللجنة خالل )30( ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري 
يف بلدية الحيدرية الس�اعة التاس�عة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من 

ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم 
العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكمة 
ووفقا لرشوط العقد املربم

4 � ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل امل�أجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املأجور 

6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها 

تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21 
8 � تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3

9 � املساحة يكون سياجها من مادة BRC بدون اي مشيدات 
10 � يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس يعمل واجهة من مادة K-spane  بطول 4م

11 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ رقم 6782 يف 2018/5/20 
12 � عىل املستاجر دفع بدل االيجار السنوي للمده كامال

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

 تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة  عن ايجار )العقارات ( املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور ) 30( يوم تبدأ من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشراك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا 
مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة  ولكامل فرة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية  وبطاقة 
السكن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول 
املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله 
بتوكيل رسمي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل عىل ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرة 
االيجار مع املصاريف  وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املس�تأجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية 

ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

العدد : 14531
التاريخ 2019/5/9

م . ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

ثالث سنوات 12م2 1000000 مليون دينار سنويا  حانوت حي الغدير المرقم 13 1

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 77 2

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 79  3

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 83 4

ثالث سنوات 1100000 مليون ومائة  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 84 5

ثالث سنوات  1200000 مليون ومائتي  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 85 6

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 89 7

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 91 8

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 93 9

ثالث سنوات 1100000 مليون ومائة  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 94 10

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 95 11

ثالث سنوات 1100000 مليون ومائة  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 96 12

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 97 13

ثالث سنوات 1100000 مليون ومائة  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 98 14

ثالث سنوات 1100000 مليون ومائة  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 108 15

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 109 16

ثالث سنوات 1100000 مليون ومائة  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 112 17

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي  الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي الغدير المرقم 119 18

العدد : 34
التاريخ 2019/5/9

عيل محيد احلسيني
قائمقام قضاء النجف االرشف

رئيس اللجنة

مدة التأجير المساحة م2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

اثنان سنة  15 م2 680 كشك مؤقت ـ  مقابل حي 17 ربيع االول ـ فرن الصمون

اثنان سنة  180 م2 1186 ـ 1188 ـ 1198 ـ 1199 ـ 1192 مكتب )كرفان( بابعاد )4×5( لالدارة ومساحة ارض لبيع الخضر داخل ساحة 
رقم )55( 

اثنان سنة  30 م2 261 مخزن لالقمشةـ السوق الشعبي ـ مقابل متنزة الحيدرية 

اثنان سنة  7.5 297 كشك حديد ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن ـ نجف ـ كربالء ـ مقابل عمود 574

اثنان سنة  10م2 154 كشك مؤقت ـ السوق العصري

اثنان سنة  15م2 206 ـ 210 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 

اثنان سنة  24م2 240ـ 245ـ415 كشك مؤقت  ـالسوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 

اثنان سنة  15م2 158ـ 162 ـ 164 ـ 165 كشك مؤقت ـ الجانب االيمن ـ قرب كازينو رقم 1

اثنان سنة  15م2 4ـ5ـ6 كشك مؤقت ـ خلف مصرف الرافدين 

اثنان سنة  15م2 744 ـ 748ـ 749 ـ 750 ـ 751 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر

اثنان سنة  15م2 839 ـ 840 ـ 841  ـ784 ـ 820 ـ 821 كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء

اثنان سنة  15م2 686 كشك مؤقت ـ مقابل فرن الصمون 
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رئاسة جامعة االنبار
شعبة العقود احلكومية

إعالن مناقصة
تعلن جامعة االنبار عن إجراء املناقصتني املبينة تفاصيلهما والكلف التخمينية لكل منهما يف أدناه.

عىل الراغبني من رشكات املقاوالت والتجارة العامة واملكاتب املتخصصة من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة 
رئاسلة الجامعة/ شلعبة العقلود الحكومية يف بناية رئاسلة الجامعلة الطابق األريض للحصول علىل الوثيقة 
القياسلية والكشلوفات الخاصة باملناقصة لقاء مبلغ قدره )50,000( خمسون ألف دينار عراقي، وآخر موعد 

للحصول عىل العطاءات نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد املوافق 2019/6/2.
تسللم العطاءات إىل شلعبة العقود الحكومية يف رئاسلة الجامعة، وآخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية 

عرش بتوقيت بغداد من يوم االثنني املوافق 3 /6/ 2019، ويتم فتح العطاءات يف الوقت واملكان نفسه.
يقلدم العطاء مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسلم املناقصة ورقمها ومعنون اىل لجنة فتح العطاءات يف رئاسلة 

الجامعة، وعىل مقدم العطاء ان يرفق الوثائق املدرجة يف ادناه.
الوثائق والرشوط املطلوبة :

1. تأمينات اولية حسلب املبلغ املؤرش إزاء كل مناقصة، عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان ساري املفعول 
ملدة )118( يوما من تاريخ يوم الغلق معنون اىل رئاسة جامعة االنبار ومقدم حرصيا من املدير املفوض للرشكة 

او أحد املساهمني.
2. كتاب عدم ممانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب ساري املفعول .

3. هوية الرشكات واملكاتب  نافذة املفعول .
4. قائمة باألعمال املماثلة خالل السنوات )6( الستة االخرية عىل ان ال يقل مبلغ العمل املماثل عن املبلغ املؤرش 

إزاء كل مناقصة، وتكون مدرجة يف الحسابات الختامية للرشكة وتهمل بخالف ذلك.
5. الكفاءة املالية )السليولة النقدية( صادرة من مرصف معتمد بمبلغ يساوي او يزيد عن املبلغ املؤرش إزاء كل 

مناقصة.
6. الحسلابات الختامية آلخر سلنتني إذا كان للرشكة اعمال منفذة خاللها، أما إذا كان للرشكة اعمال منفذة يف 
السلنوات السابقة لألزمة املالية فقط )عىل اعتبار ان شلهر حزيران 2014 هو تاريخ بدء األزمة املالية( فعليها 

تقديم حساباتها الختامية آلخر سنتني تسبق عام 2014.
7. وصل رشاء العطاء.

8. عقد وشهادة تأسيس الرشكة وهوية غرفة التجارة للمكاتب .
9. تعهد قانوني بصحة الوثائق اعاله كافة واملعلومات التي تتضمنها، مع مالحظة اآلتي:

أ. يستبعد عطاء املقاولة يف حال عدم ورود اي من الوثائق املشار اليها يف الفقرات )1-2-3-5-6-7( اعاله.
ب. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

ت. للجامعة الغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات سوى اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصة.
10. مدة نفاذ العطاء )90( يوماً ابتداء من تاريخ الغلق.

11- يتم عقد مؤتمر لإلجابة عىل استفسارات املتقدمني يف رئاسة الجامعة يوم االثنني املوافق 2019/5/27 .
.)http://www.uoanbar.edu.iq( :12. املوقع االلكرتوني للجامعة

.)gov.contracts@uoanbar.edu.iq( :13. الربيد االلكرتوني لشعبة العقود الحكومية

دائرة صحة االنبار 
شعبة العقود

إعالن مناقصة رقم )1( لعام 2019
اسلتنادا إىل ماجاء بكتاب وزارة الصحة / البيئة - دائرة املشلاريع والخدمات الهندسية – قسلم التخطيط الهنديس واملشاريع الكربى د.م.هل /ع /29102 يف 2019/4/29 تعلن دائرة 
صحة االنبار /شعبة العقود عن إعالن مناقصة رقم )1( لعام 2019 أعادة تأهيل وبناء مستشفى الرمادي التعليمي )ويتضمن العمل ماييل 1/كشف تاهيل البناية الرئيسية 2/كشف 
اعادة بناء الكلية الصناعية 3/كشلف تاهيل بناية الحروق4/كشلف انشاء دار االطباء 5/كشف انشاء بناية االشعة 6/كشف تجهيز االجهزة واملستلزمات الطبية للمستشفى ( إحدى 
مشلاريع الخطة االسلتثمارية لعام 2019فعىل الراغبني باالشلرتاك من الرشكات واملقاولني من ذوي االختصاص مراجعة مركز الدائرة - الحسلابات لغرض الحصول عىل العطاء وفق 
الكشلوفات واملخططلات املعلدة من قبل الدائرة لقاء مبلغ )5,000,000( خمسلة ماليني دينار عراقي غري قابل لللرد , مدة تنفيذ املرشوع )18(ثمانية عرش شلهرا علما إن أخر موعد 
السلتالم العطاءات السلاعة الثانية عرشة من يوم  )الثالثاء( املوافق 6/11 /2019 يف شلعبة العقود وسيكون موعد فتح العطاءات بنفس الوقت فعىل من يرغب من املتقدمني الحضور 
يف الزملان وامللكان املحدديلن إلجراء عملية  فتح العطاءات علما إن هناك زيارة للموقع يوم )االحد( املوافق  26/ 2019/5وهناك مؤتمر سليعقد لإلجابة عن  االستفسلارات بالسلاعة 
العلارشة والنصلف صباحلا يف مركز الدائلرة يف قاعة النرص من يوم الخميلس  املوافق 2019/5/30 لإلجابة عن االستفسلارات القانونيلة والفنية علما ان املبللغ التخميني للمرشوع 

)31,151,733,000(احدى وثالثون مليارومئة وواحد وخمسون مليون وسبعمائة وثالثة وثالثون الف دينار عراقي  0
املستمسكات املطلوبة

1-هوية تصنيف الرشكات ذات االختصاص من الدرجة املمتاز )إنشائية( صادرة من وزارة التخطيط نافذة املفعول وقت تقديم العطاء 
2-تقديم تأمينات أولية بمبلغ )500,000,000( خمسلمائة مليون دينار عراقي وتكون بشلكل صك مصدق او خطاب ضمان او سلفتجة نافذة مع نفاذية العطاء صادر من مرصف 

معتمد لدى الدولة العراقية مقبوضة من املدير املفوض أو من يوكله رسميا  
3-براءة ذمة أو عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادرة من الهيئة العامة للرضائب نافذة وقت تقديم العطاء معنونة اىل دائرة صحة االنبار 

4-وصل رشاء العطاء باسم الرشكة أو املقاول 
5-تقديم الرشكة وثائق ثبوتية عن كفاءتها املالية اضافة اىل تقديم الحسلابات الختامية الرابحة مصادق عليها من محاسلب قانوني الخر سلنتني حسب األصول ويف حالة عدم توفرها 

بسبب االزمة االمنية واملالية تقدم الرشكة للسنتني االخرييتني ما قبل االزمة املالية )2012 -2013(
6-قائمة باإلعمال املماثلة وتكون مؤيدة بكتب رسلمية من الجهات املنفذة لديها العمل للسلنوات العرشة املاضية عىل إن اليقل عن عمل واحد وبكلفة من) 60-80%(من مبلغ العطاء 

وبموجب 0التعليمات النافذة والصادرة من وزارة التخطيط 
7-تقديم شهادة تأسيس الرشكة وعقد تأسيس الرشكة

8-جلب كتاب يؤيد فيه حجب البطاقة التموينية صادر من الجهات املختصة 
9-عىل الرشكات األجنبية املتقدمة للمناقصة ان تكون مسجلة رسميا يف العراق ولديها ما يثبت ذلك 

الشللللللروط:
1-تكون العطاءات نافذة ملدة )180( مئة وثمانون يوما بعد غلق املناقصة وال يجوز املطالبة بالتأمينات األولية إال بعد صدور أمر اإلحالة وتوقيع العقد 

2-يتم التسلعري لكل وحدة او فقرة رقما وكتابة بالدينار العراقي واملجموع رقما وكتابة وبشلكل واضح ودقيق عىل جدول الكميات وسلوف يهمل اي عطاء يرد فيه حك او شلطب او 
مكتوب بالقلم

الرصاص وتهمل جميع التحفظات من قبل املتقدمني وال يجوز تقديم العرض مستنسخ وتكون جميع أوراق العرض موقعة من قبل املدير املفوض للرشكة او من يخوله رسميا مع ختم 
الرشكة ويذكر عدد األوراق املقدمة بما فيها جدول الكميات واملستندات األخرى يف ملحق الكشف ويقدم العرض بظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم الرشكة وختمها وسحب أوراق 
الوثائق القياسلية من القرص املدمج املرفق بالكشلف التخميني وتكون موقعة من قبل املدير املفوض للرشكة او من يخوله رسلميا مع ختم الرشكة بعد امالئها من قبل املديراملفوض 

او من يخوله رسميا  
3-الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات  

4-يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وكافة الرسوم والرضائب املرتتبة عىل العقد 0
5-عىل الرشكة املحال بعهدتها العمل التعاقد مع مكتب استشلاري هنديس متخصص لغرض متابعة عملية تاهيل هيكل البناية وحسلب توصيات املكتب االستشاري الهنديس لجامعة 

االنبار الذي قام باعداد كشف التاهيل
6-يهمل  اي عطاء يرد بعد وقت وتاريخ املناقصة  

7-علىل مقلدم العطلاء قراءة بنود املناقصة وجدول الكميات واملواصفات والوثائق القياسلية املرفقه بعد سلحبها من القلرص املدمج املرفق وقراءتها واالجابلة عىل الفقرات الخاصة 
بالرشكة وبشكل دقيق وال يقبل منه اي تغيري بعد العقد ويهمل العطاء يف حالة عدم مىلء املعلومات الواردة يف الوثائق القياسية  

8-التتحمل الدائرة اي تعويض للمتقدمني يف حال اعادة املناقصة او الغائها او حذف اي جزء منها
9-ال يجوز اضافة اي مستمسك او بيانات من املتقدمني بعد غلق املناقصة  

10- يف حال ثبوت اي من الوثائق املقدمة غري صحيحة او مزوره او محرفة يتحمل املتقدم كافة التبعات القانونية واإلدارية واملالية املرتتبة عىل ذلك  
11-يعترب االعالن جزء ال يتجزء من املناقصة  

12-يف حال موافقة تاريخ غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق لليوم الذي يليه ويكون الفتح بنفس اليوم من تاريخ غلق املناقصة وبالساعة املذكورة  
Alanbar health @yahoo.com  -: الربيد االلكرتوني لدائرتنا

الدكتور خضري خلف شالل / املدير العام 
نسخة منه اىل

مكتب املدير العام/ للعلم مع االحرتام
القسم الهنديس /للعلم مع االحرتام

شعبة اإلعالم
تكنلوجيا املعلومات /لنرش اإلعالن عىل املوقع االلكرتوني لدائرتنا

شعبة العقود/ مع األوليات
لوحة اإلعالنات

مجلس القضاء االعىل 
رئاسلة محكمة اسلتئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد : 765 

التاريخ : 9 / 5 / 2019 
م / نرش فقدان 

للطللب املقدم ملن قبل املدعلو ) فيصل 
بزيع سلعد ( الذي يروم فيه نصبه قيما 
علىل ابنله املفقلود ) بلرع فيصلل بزيع 
( قلررت هلذه املحكملة نلرش فقلدان 
املدعلو ) بلرع فيصل بزيع سلعد ( الذي 
فقلد يف محافظة صالح الديلن / ناحية 
االسحاقي بتاريخ 20 / 10 / 2014 ولم 
يعلرف مصريه لحد االن وعلىل من يعثر 
عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال 
بذويه السلاكنني يف ناحية االسحاقي او 
مركز رشطة االسلحاقي خالل شهر من 

اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

حردان خليفة جاسم 
للللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقد مني دفرت االخراجية املرقمة 10455 
بأسلم / حيدر رشاد سللمان والصادرة 
من الهيأة العامة للكملارك – فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
للللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقلد الوصل املرقلم 1695345 والصادر 
ملن بلدية بللد بتاريلخ 12 / 9 / 2017 
بمبلغ مائلة وعرشون الف دينار بأسلم 
/ كريم عبد الحسلني هادي – فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2135 / ش2 / 2019 

التاريخ : 8 / 5 / 2019 
اىل / املدعلى عليله / حنني عبلد الودود 

ابراهيم 
م / اعالن 

اقلام املدعي زوجك ) محملد عدنان عبد 
الحسلني ( الدعلوى الرشعيلة املرقملة 
بالعلدد اعلاله املام محكملة االحلوال 
ومضمونهلا  بعقوبلة  يف  الشلخصية 
مطاوعة ولكونك مجهلول محل االقامة 
وعدم توفلر املعلومات عنك تقرر تبليغك 
بواسلطة صحيفتني محليتني بالحضور 
املام هذه املحكمة صباح يوم 15 / 5 / 
2019 ويف حالة عدم حضورك او ماينوب 
عنك قانونا سلوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق القانون واالصول .
القايض 

عمر حميد محمود

محكمة بداءة بلدروز 
العدد : 4 / ب / 2019 

التاريخ : 7 / 5 / 2019 
م / اعالن بيع عقار 

عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة 
بلدروز بالعدد 4 / ب / 2019 واملؤرخ 5 / 3 
/ 2019 املتضمن ازالة شليوع العقار املرقم 
1 / 4299 مقاطعة 14 أمام منصور الواقع 
يف قضاء بلدروز الحلي العرصي واملوصوف 
ادناه تقلرر وضعله يف املزايلدة العلنية ملدة 
ثالثون يوملا اعتبارا من اليلوم التايل للنرش 
فعلىل الراغبلني باللرشاء الحضلور يف هذه 
املحكمة يف تمام السلاعة الثانية عرش ظهرا 
. مسلتصحبني معهلم التامينلات القانونية 
وقلدره 10 % من القيمة املقلدرة والبالغة ) 
000 ، 000 ، 130 ( مائة وثالثون مليون دينار 
الغريهلا ان لم يكن من الرشكاء وعند انتهاء 
املدة املذكورة ستجري االحالة القطعية وفق 
االصول مع العللم ان الدفع مقدما والداللية 
عىل املشلرتي واذا صادف يوم االحالة عطلة 
رسلمية يكون اليوم الذي يليله موعدا لذلك 
وعىل املشلرتي ان يسلتصحب معه شلهادة 

الجنسية وهوية االحوال املدنية.
االوصاف : 

- القطعلة هلي عبارة علن ارض خالية من 
الشواغل تقع يف منطقة الحي العرصي قرب 
امللدارس وتقع عىل شلارعني االول الشلارع 
الرئيلي امللؤدي اىل مركلز الشلباب واالخر 

فرعي ) ركن ( 
- قيملة العقار مبلغ مقداره ) 000 ، 000 ، 

130 ( مائة وثالثون مليون دينار .
القايض 

صالح سعيد محمود 
للللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقدت الهويلة الوزارية الصلادرة من وزارة 
الداخلية – حماية منشلات البرصة واملرقمة 
) 1885536 ( بأسلم / عيل عايص صربي – 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
للللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقلدت هوية الطالب ) املصطفى سلعد عبد 
الصملد ( والصادرة من كليلة الطب جامعة 
البرصة – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .
للللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن 
اىل املتهم الغائب ) ر ع عالء خليل اسلماعيل 

داغر الالمي ( 
املنسلوب اىل ) قيلادة حرس حلدود املنطقة 

الرابعة ( 
العنوان / محافظة البلرصة – قضاء الزبري 

– املربد .
بما انك متهم وفق املادة 5 من ق ع د رقم 14 
لسلنة 2008 لغيابك عن مقلر عملك بتاريخ 
14 / 2 / 2017 ولحد االن وملجهولية اقامتك 
اقتلى تبليغك بهذا االعلالن عىل ان تحرض 
املام محكمة قلوى االمن الداخليل االوىل / 
املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون 
يوما ملن تاريخ تعليق هلذا االعالن يف محل 
اقامتلك وتجيلب علن التهملة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سلوف تجري محاكمتك 
غيابيلا اسلتنادا الحكام امللواد ) 65 و 68 و 
69 ( من قانون اصلول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 . 
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

ا.د. خالد بتال النجم
رئيس جامعة االنبار

رقم 
السيولة النقديةمبلغ العمل المماثلمبلغ التأمينات الكلفة التخمينيةاسم المناقصةالمناقصة

2 لسنة 
2019

تجهيز حاسبات 
محمولة وأجهزة 

داتا شو
222,000,0004,440,000133,200.00088,800,000

3 لسنة 
2019

تجهيز أجهزة 
240,254,0004,800,000144,152,00096,100,000مختبرية



www.almustakbalpaper.net
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اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عاطفًيا: ال تفقد األمل يف إيجاد رشيك حياة مناسب.
مهنًيا: ال تبحث يف العمل عن عالقات الصداقة.

صحًيا: عليك تناول الفواكه والخضار الطازجة.

عاطفًيا: تجنب إثارة املشاكل مع الحبيب، تفهم مشاعره 
وحاول اإلصغاء له

مهنًيا: مشكلة ما تحدث معك يف العمل، توجه إىل رئيسك
صحًيا: قم ببعض التمارين الرياضية لصحة أفضل

عاطفًيا: ما تشعر به طبيعي للغاية والرتدد من حقك.
مهنًيا: تعيش أياماً رائعة خصوصا عىل صعيد العالقات.

صحًيا: عليك العناية أكثر بأظافر اليد.

عاطفًي�ا: إذا كنت ع�ىل عالقة بفتاة من ب�رج العقرب أو 
الجدي أو الحوت فقد يكتمل حظك اليوم.

مهنًي�ا: ال تخاط�ر بالخ�وض بم�روع جدي�د ال تعل�م 
مستجداته.

مهنًيا: فرصة كبية ستغيرّ مس�ار حياتك بشكل إيجابي 
ولفرتة طويلة.

عاطفًيا: التغيي املهني وحلمك الذي س�تحققه س�يجعل 
العائلة والحبيب يساندونك ويفرحون ألجلك كثياً.

عاطفًي�ا: ال تبال�غ بإلق�اء الل�وم ع�ىل الري�ك، تفهمه 
لتستطيع التقرب منه أكثر.

مهنًيا: قم بواجباتك املهنية كما ُيطلب منك.
صحًيا: أكثر من رشب املياه لصحة أفضل.

عاطفًي�ا: ال تبح�ث ع�ن الح�ب، ألنه س�يأتي م�ن تلقاء 
نفسه.

مهنًيا: البعد الجغرايف عن العمل يرهقك.
صحًيا: تشعر ببعض التعب بسبب السياقة لساعات.

عاطفًيا: قد ُتصاب بالخيبة عىل اثر ترصف غي مس�بوق 
من الريك، تروى واهدأ لتحل األمور بشكل طبيعي.

مهنًيا: تترصف بشكل الئق بعمرك، ابتعد عن التفاهات.
صحًيا: عليك باالسرتاحة، فأنت تبالغ بساعات العمل.

مهنًي�ا: أنت مرتدد وخائف واألم�ر يجعلك واقًفا يف مكانك 
ويعيق تقدرّمك.

عاطفًي�ا: تعيش حالة حب لم تش�هدها م�ن قبل تجعلك 
أكثر إرشاًقا وحيوية.

عاطفًيا: جد الخط الفاصل بني الجد واملزح مع الحبيب.
مهنًيا: ال تترصف يف املكتب كما لو كنت يف البيت.

صحًيا: االلتهاب يف الحلق يحتاج إىل الدواء والراحة

مهنًي�ا: أرب�اح مالية وف�ية بانتظار مروع�ك التجاري 
الكبي.

عاطفًيا: أهملت الحبيب كثيًا بس�بب انشغالك يف العمل..
حاول تعويضه ولو قلياًل.

مهنًيا: عد إىل صوابك وكن اكثر جدية بالعمل.
عاطفًي�ا: ال وق�ت للحب لديك اآلن وال تنش�غل بمغامرات 

ونزوات عابرة.
صحًيا: تحتاج إىل تصفية ذهنك لرتتاح نفسًيا وجسدًيا.

احلوتالعذراء

أسباب وطرق عالج البلغم
يعاني العديد من استمرار البلغم الذي يظهر 
م�ع اإلصابة بنزلة برد التي تتطور اللتهاب، 
والستمرار البلغم عدة أسباب، كما أن هناك 

عدة طرق لعالج البلغم املستمر أو املزمن.
من أسباب البلغم املزمن:

- تهي�ج أو الته�اب الحل�ق: إصاب�ة الحلق 
بااللته�اب واإلهم�ال يف عالجه يعترب س�بباً 

أساسياً الستمرار البلغم.

- الته�اب األن�ف التحس�ي: من األس�باب 
األكثر ش�يوعاً للبلغم املزمن، س�يالن األنف 

الناتج عن الربد املزمن أو املتكرر.
التحس�ي:  الهوائي�ة  الش�عب  الته�اب   -
التع�رض للطقس ش�ديد ال�ربودة قد يؤدي 

لإلصابة بالسعال والبلغم املستمر.
- التدخني أو التع�رض للدخان: تزيد فرصة 
اإلصاب�ة بالبلغم املس�تمر لدى األش�خاص 

املدخن�ني أو الذي�ن يتعرض�ون للدخ�ان أو 
الغبار كثياً.

املصاب�ون  املريئ�ي:  الحم�ض  ارت�داد   -
باالرتجاع الحميض، يمك�ن أن يظهر لديهم 

البلغم باستمرار.
- جف�اف الج�و: يتس�بب اس�تخدام أجهزة 
التكيي�ف أو الح�رارة الزائ�دة لجفاف الجو، 

التي قد ينتج عنها انسداد مخاطي سميك.

»ناسا« متطر األرض بالدرونات!
ب�دأت وكال�ة »ناس�ا« األمريكي�ة 
مؤخرا باختبار تقنية غي مسبوقة 
ملراقب�ة أح�وال الطق�س واملن�اخ 

والغالف الجوي لألرض.
ع�ىل  الجدي�دة  التقني�ة  وتعتم�د 
الطائ�رات  م�ن  أرساب  إط�الق 
كل  بإم�كان  املس�ية،  املروحي�ة 
منها حمل 25 درونا ورقيا صغيا، 

مزودا بحساس�ات لقي�اس درجة 
ح�رارة الهواء، ومع�دالت الرطوبة 
والضغ�ط، وإرس�ال تل�ك البيانات 
كان�ت  الت�ي  للطائ�رة  الس�لكيا 

تحمله.
وبعد إسقاط الدرونات الصغية من 
الس�ماء كاملطر، سيكون باإلمكان 
التحكم بحركتها أثناء الطيان عرب 

أنظمة »GPS« املالحية.
ويرى بعض الخرباء أن نجاح هذه 
التقنية سيبر بإمكانية االعتماد 
األرض  ملراقب�ة  مس�تقبال  عليه�ا 
واملناخ، بدال من اس�تخدام األقمار 
الصناعي�ة، لك�ن خ�رباء آخري�ن 
تخوف�وا م�ن أن تس�تخدم ه�ذه 

الدرونات ألهداف غي مدنية.

سودوكو

؟؟هل تعلم
حب�وب زي�ت الس�مك تس�اعد يف التخل�ص من 

أعراض مرض التهاب املفاصل الروماتزمي .
هل تعلم عن الصحة واحمر الشفاه

يعترب احمر الشفاه من االمور املحببة جدا لدى 
الكثي من النس�اء والفتيات ح�ول العالم بل ان 
الكثيين اليس�تطيعون الخروج من املنزل دون 

وضعه.
ولكن هل تعلم ان وضع احمر الش�فاه بش�كل 
مستمر يؤدي اىل تراكم مادة الرصاص املوجودة 

يف االحمر وبالتايل تضعف من الذاكرة.
هل تعلم عن الصحة عن جسم االنسان

 عدد صمامات القلب يف جسم اإلنسان أربعة.
عدد نبضات القلب الطبيعي تقريباً 72 نبضة يف 

الدقيقة.
عدد مرات التنفس يف الدقيقة من 15: 18 مرة.

المتاهات

املاء يقلل من الوزن الزائد
يف الوق�ت ال�ذي يتب�ع في�ه البعض ع�دة ط�رق ُتوصف 
أحيان�اً بالقاس�ية للتغل�ب عىل مش�كلة ارتف�اع الوزن، 
يغف�ل الكثي أن رشب امل�اء يومياً عىل مع�دة فارغة من 
أس�هل الطرق للتغلب عىل الوزن الزائ�د الذي يعاني منه 
العدي�د من الناس يف العالم. ممارس�ة أنواع مختلفة من 
الرياضة لعدة س�اعات يف األس�بوع واتباع حمية غذائية 
ُتوصف يف الغالب بالقاسية ربما تكون أغلب الطرق التي 
يعتمد عليها البعض من أجل التغلب عىل مش�كلة الوزن 
الزائد، والتمتع بجس�م رش�يق وريايض. لكن ممارس�ة 
الرياض�ة واتباع حمي�ة غذائية قاس�ية تتطل�ب التحيل 
بالص�رب والقدرة ع�ىل التحمل يف أوقات كث�ية، ما ُيعقد 
مهمة الكثي من األشخاص يف التعامل مع مشكلة الوزن 
الزائد، ويدفعهم يف النهاية إىل االستسالم والعودة بذلك إىل 
عاداتهم الس�ابقة. بيد أن هناك طريقة فعالة وبس�يطة 
قد تغن�ي عن اتباع كل الطرق التي تتطلب مجهوداً كبياً 
به�دف التخلص من الوزن الزائ�د، فقد أورد موقع مجلة 

»فوك�وس« األملانية الثالثاء )23 أبريل/ نيس�ان 2019( 
أن رشب امل�اء ع�ىل معدة فارغ�ة صباح كل ي�وم يمكن 
أن يس�اعد الجس�م يف التخلص م�ن الوزن الزائ�د. وأفاد 
موقع »فوكوس« أن رشب كأس ماء كبي مبارشة بعض 

االس�تيقاظ م�ن النوم له تأثي إيجاب�ي عىل الصحة، ألن 
رشب املاء عىل معدة فارغة ُيحسن عمليات تجديد الخاليا 
والتطهي التي يقوم بها الجس�م تلقائياً كل ليلة، ويقوي 
من فعالية الكب�د. وأوضح املوقع األملاني أنه يجب رشب 
املاء كل صباح وعىل رشفات، كما ال ينبغي للماء أن يكون 
بارداً. ويف نفس الس�ياق، توصلت دراسات سابقة إىل أن 
رشب املاء يومياً عىل معدة فارغة يمكن أن يس�اعد حقاً 
يف تخفيف الوزن، إذ يش�ي موقع »ميديكل نيوز توداي« 
إىل أن رشب امل�اء يزي�د من ح�رق الس�عرات الحرارية يف 
الجس�م، مضيفاً أن املاء يس�اعد أيضاً يف تثبيط الشهية 
والس�يطرة عىل الجوع. فرب ك�وب من املاء قبل تناول 
األكل يمكن أن يساعد يف الحد من أكل الوجبات الخفيفة 
وغي الرضورية، حس�ب نف�س املص�در. يف املقابل، ُيعد 
رشب املاء من الطقوس الصباحية الشائعة يف عدة بلدان، 
ففي الياب�ان مثالً وضعت الجمعية الطبية اليابانية عدة 

قواعد لرب املاء عىل معدة فارغة.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
x 1 كيلو باذنجان

x 1 معلقة صغية ملح )او حسب الرغبة(
x 1 كوب ماء

x 1 معلقة صغية فلفل اسود مطحون )او حسب الرغبة(
x 1 كوب دقيق

x 1 كوب زيت قيل
x 1 حزمة بقدونس طازج )للتزيني(

الخطوات
هنقر الباذنجان و نقطعه رشائح و نغسله و نتبله بامللح و 

نسيبه يتصفى ملدة ربع ساعة
بع�د كده هنخلط الدقيق بامللح و الفلفل و نذوبهم يف املاء ثم 

نضع رشائح الباذنجان فيه
هنق�يل الباذنجان يف الزيت الس�اخن ثم ُينش�ل و يوضع عىل 

ورق نشاف و يقدم يف طبق التقديم مزين بالبقدونس

باذنجان بانيه
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إصابة يف الركبة تبعد بشار رسن 
عن بريسبوليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ن�ادي بريس�بوليس اإليراني، ، ع�ن إصابة العبه 
العراقي بشار رسن يف الركبة.

وذكر املوقع الرس�مي للنادي اإليراني أن »بش�ار رسن 
غ�ادر تدريب�ات بريس�بوليس بس�بب أل�م يف الركب�ة 

بع�د الظه�ر بع�د لقائ�ه م�ع م�درب الفري�ق برانكو 
إيفانكوفيتش«.

واوضح أنه »من املقرر أن يقوم رس�ن بعملية جراحية 
خ�الل يومني أو ثالثة أي�ام«، مبين�ًا أن »اإلصابة دائماً 
م�ا كانت ت�الزم الالعب ال�ذي أبلغ ال�كادر الطبي فور 

حدوثها«.

صفقة فرنسية عىل أبواب 
ريال مدريد

حسني عيل  ينهي مشواره مع قطر القطري

انرت ميالن يغلق الباب يف وجه كبار أوربا

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ب�دأ نادي ري�ال مدريد اإلس�باني، التح�رك رسيًعا من أجل 
حس�م صفق�ة جدي�دة خ�الل ف�رة االنتق�االت الصيفية 

املقبلة.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن خوسيه أنخيل 
سانش�يز املدير العام لريال مدري�د، وجوني كاالفات مدير 
التعاقدات، تقابال مع مس�ؤويل لي�ون الفرنيس، للتفاوض 

حول ضم الالعب فريالند ميندي.

وأضافت الصحيفة »س�يبلغ سعر ميندي 45 مليون يورو، 
والالعب البالغ من العمر 23 عاًما، سيكون رهاًنا للفرنيس 

زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد«.
وأش�ار التقري�ر، إىل أن عقد فريالند مين�دي مع ليون ممتد 
حت�ى صي�ف ع�ام 2023، لكن ذل�ك ال يبدو عائقا بس�بب 

اهتمام جميع األطراف بإتمام الصفقة.
وينوي زيدان، البحث عن مخرج للشاب سريجيو ريجيلون، 
لريافق ميندي، الربازييل مارسيلو يف هذا املركز خالل املوسم 

املقبل.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ف�اد مص�در مق�رب م�ن الالع�ب العراقي 
حس�ني عيل، اليوم ، بانتهاء مش�واره مع 

نادي قطر القطري لكرة القدم.
وقال املصدر ، ان »مش�وار الالعب حس�ني 

عيل مع قط�ر القطري انتهى رس�ميا، وال 
توجد اي مفاوضات لتجديد تعاقده حاليا«.

واض�اف املص�در ان »الالعب ي�درس حاليا 
ع�دة عروض م�ن اندي�ة قطري�ة بانتظار 
تحديد الوجه�ة االحرافية املقبل�ة له، بما 
يلبي س�قف طموحاته«، مبينا ان »الالعب 

رفض عرضا من الربتغال بس�بب العائد 
املايل«.

وبش�أن احتمالي�ة عودت�ه اىل ال�زوراء، 
ذكر ان »حس�ني عيل سيعقد جلسة مع 
ادارة الزوراء لالتفاق عىل االمور االدارية 

واملالية قبل تمثيل النوارس مجدداً«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

رفض نادي انر ميالن االيطايل العروض الضخمة 
من أجل املوافقة عىل رحيل قلب الدفاع املتألق مع 

الفريق يف املوسم الحايل ميالن سيكريينار.
الن�ادي االيط�ايل الكب�ري ع�ىل أب�واب التعاقد مع 

م�درب تش�يليس ويوفنت�وس الس�ابق أنتوني�و 
كونتي. ووفقا لش�بكة »كالش�يو مريكاتو« فإن 
النادي سوف يس�تقبل دييغو غودين قلب الدفاع 
األوروغويان�ي ال�دويل لتعزي�ز صف�وف الفري�ق 
الدفاعي�ة وهو ما س�يدفع الن�ادي للحفاظ عىل 

سيكريينيار.

ويخطط النرياتزوري لتكوين حائط دفاعي ناري 
يف املوسم املقبل يكون من غودين وسيكريينار مع 
تواج�د جواو مرياندا قلب الدف�اع الربازييل كخيار 

قوي عىل دكة البدالء.
ورف�ض انر مي�الن الع�روض املقدمة م�ن ريال 
مدري�د وتش�يليس ومانشس�ر يونايت�د من أجل 

الالع�ب بينما يق�رب النادي م�ن تمديد عقده 
حت�ى يوني�ه 2023 مقابل 3.5 ملي�ون يورو يف 
املوس�م الواحد. ويطلب انر يم�الن 100 مليون 
يورو من أجل املوافقة عىل فكرة بيع قلب دفاعه 

وه�و ما يع�د بمثاب�ة الرفض لفك�رة التخيل عن 
خدماته يف الوقت الحايل.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يخط�ط ن�ادي باري�س س�ان جريم�ان 
الفرن�يس للتعاق�د م�ع البوس�ني إدي�ن 
دجيك�و، من صفوف روما اإليطايل، وذلك 

خالل فرة اإلنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحس�ب ما ذكرته صحيف�ة »كوريريي 
ديلو سبورت« اإليطالية ، فإن إدارة سان 
جريم�ان ترغ�ب يف التعاق�د م�ع مهاجم 
إدينس�ون  لألوروجويان�ي  خلف�ا 

كافاني، ال�ذي من املتوق�ع رحيله نهاية 
املوسم.

املفاج�أة يف األم�ر أن دجيكو وصل عامه 
ال��33 وأن باري�س بالتأكي�د س�يضمه 
بشكل مؤقت حيث ال يتبقى له ىف املالعب 
كث�ريا. ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن باريس 
س�ان جريمان تواصل بالفعل مع الالعب 
عن طريق  املدير الري�ايض للنادي أنتريو 
هنريك�ي ملعرف�ة موقف الالع�ب، والذي 

كانت رد فعله إيجابي.

سان جريمان خيطط لصفقة مفاجئة 
من الدوري اإليطايل

        المستقبل العراقي / وكاالت

حس�م األرجنتيني دييجو س�يميوني، املدير 
الفني ألتلتيكو مدريد اإلس�باني، الجدل حول 
إمكاني�ة رحي�ل نجم الفري�ق إىل برش�لونة، 

الصيف املقبل.
ل�«فوك�س  ترصيح�ات  يف  س�يميوني  وق�ال 
س�بورت« اليوم »أنطوان جريزم�ان أصبح قائد 
الفريق بعد رحيل جودين، ال يهمني عىل اإلطالق 

ما يردد يف وسائل اإلعالم حول مستقبله«.

وأض�اف: »جريزم�ان يمل�ك كل يشء يف أتلتيكو 
لتحقيق النجاح، باإلضافة إىل أن عقده يمتد ملدة 

عامني آخرين«.
وأت�م م�درب الروخيبالنك�وس: »إذا اعتقدت أنه 

سيغادر، فلن أتحدث عنه بالتأكيد«.

سيميوين حيسم اجلدل ويؤكد بقاء نجمه

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعلن نادي تشيليس اإلنجليزي، اليوم تجديد عقد مدافعه الربازييل ديفيد 
لويز حتى عام 2021 وذلك بعد املوسم املميز الذى قدمه الالعب .

وس�اهم لويز ىف تأهل البلوز إىل نهائي ال�دوري األوروبي إضافة إىل 
تأهل الفريق رسمياً إىل دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعل�ن اإلس�باني أندير هريي�را، العب 
وسط مانشس�ر يونايتد، رحيله عن 
قلعة الشياطني الحمر بنهاية املوسم 

الحايل.
الرس�مي ملانشسر  الحس�اب  ونرش 
التواص�ل  موق�ع  ع�ىل  يونايت�د 
االجتماع�ي »توير«، فيدي�و وداعي 
لالعب اإلس�باني الذي من املتوقع أن 
ينضم إىل باريس سان جريمان خالل 

صفقة مجانية.
وق�ال هريي�را يف الفيدي�و الوداع�ي: 
»اللون األحمر س�يطر عىل قلبي منذ 

امل�رة األوىل يل هن�ا، ويف اللحظ�ة التي 
بدأت أرتدي فيها قميص اليونايتد«.

م�ن  آالف  لدي�ه  »الن�ادي  وأض�اف: 
املعجبني الذي�ن يحرمون ويتذكرون 
يشء  كل  يقدم�ون  الذي�ن  الالعب�ني 

لليونايتد«.
وتابع: »ش�عرت بالفخ�ر عندما قرر 
املش�جعون أنن�ي كن�ت ج�زًءا م�ن 
ه�ذا التاري�خ املذه�ل، ويف كل م�رة 
قم�ت بتمثيل ه�ذا النادي س�واء يف 
االنتص�ارات أو الخس�ائر، أو حتى 
عندما لم أستطع مساعدة زمالئي 
يف امللع�ب، ألنني فهم�ت ما يعنيه 

هذا النادي«.

رسميًا.. تشيليس حيتفظ 
بـ ديفيد لويز حتى 2021

هرييرا يعلن رحيله 
عن مانشسرت يونايتد

             بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال تقرير صحف�ي، الي�وم ، إن ن�ادي يوفنت�وس أجرى 
اتصاالت مع األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، املدير الفني 
لتوتنهام هوتس�بري، إلقناع�ه بقيادة البيانكون�ريي خلًفا 

ملاسيميليانو أليجري، املدرب الحايل لبطل إيطاليا.
وذك�رت صحيف�ة »توتو س�بورت«، أن يوفنت�وس تواصل 
م�ع بوكيتينو، يف األيام القليلة املاضية، إال أن النادي ش�عر 

بخيبة أمل بسبب مطالب املدرب األرجنتيني.
وأضاف�ت أن بوكيتينو طلب الحصول عىل 20 مليون يورو، 

كراتب سنوي، األمر الذي أصاب اليويف بالصدمة.
وتشري تقارير صحفية إىل أن أليجري، مدرب الفريق الحايل، 
اقرب من الرحيل بعد 5 أعوام قضاها داخل قلعة الس�يدة 

العجوز.
وق�اد أليجري، يوفنتوس لتحقيق لقب الدوري اإليطايل هذا 

املوسم، لكنه ودع كأس إيطاليا ودوري األبطال.

بوكيتينو يضع رشطا صادما لقيادة يوفنتوس
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
أفادت تقاري�ر صحفية إنجليزية، أن الدويل 
األسكتلندي أندرو روبرتسون، أصبح هدًفا 
لربش�لونة اإلس�باني خالل ف�رة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
روبرتسون يقدم موس�ماً رائعاً مع ليفربول، 
وقاد الفري�ق للوصول إىل نهائ�ي دوري أبطال 

أوروب�ا، م�ع صناعت�ه ل��13 ه�دف يف جمي�ع 
املسابقات خالل املباريات التي خاضها.

وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
أن »روبرتس�ون هدًفا ل ربش�لونة اإلسباني، رغم 
أن لديه عق�د حتى 2024 م�ع ليفربول«.الالعب 
االس�كتلندي انتق�ل إىل ليفرب�ول يف صيف 2017 
مقاب�ل 8 مليون جنية إس�رليني قادًما من هال 
س�يتي، لكن بالتأكيد الريدز لن يدعه يرحل بأقل 

من 100 مليون إس�رليني.وقد يتس�ائل البعض 
ملاذا 100 ملي�ون؟، الجواب ألن النادي اإلنجليزي 
اش�رط عىل برش�لونة عند التعاقد مع كوتينيو، 
بأن�ه ال يمك�ن له�م التعاق�د م�ع أي الع�ب من 
ليفربول بأقل من هذا املبلغ. وأش�ارت الصحيفة 
اإلس�بانية، إىل أن »برش�لونة يجب أن يدفع 160 
ملي�ون جنية إس�رليني، للمحادث�ات فقط من 

أجل ضم روبرتسون واقناع ليفربول«.

160 مليون يورو تقرب مدافع ليفربول من برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أرص إركوت س�وجوت، وكيل أعمال النجم األملاني مسعود 
أوزي�ل، أن دماء موكله »حمراء«، مضيًفا أن الالعب ينوي 

البقاء مع آرسنال حتى نهاية عقده العام 2021.
وبدا الالعب األملاني وكأنه يف طريقه لرك آرس�نال بعدما 
س�اءت عالقته مع املدرب اإلس�باني أون�اي إيمري، عىل 

خلفية عدم االعتماد عليه كأسايس يف املباريات.
وبرر إيم�ري حينها موقفه، بأن الالعب ال�ذي بدأ 20 مباراة من 
أص�ل 37 يف ال�دوري اإلنجليزي املمت�از هذا املوس�م، لم يتحمل 
الضغ�ط البدني لربنام�ج املباريات. يف وقت أش�ارت فيه تقارير 
صحفية إىل رغبة آرس�نال بالتخلص من راتب أوزيل األس�بوعي 

الضخم والبالغ 350 ألف جنيه إسرليني.

وكيل أوزيل حيسم موقفه مع آرسنال

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يرف�ض ن�ادي بوروس�يا دورتمون�د األملاني فك�رة عودة 
املغرب�ي ال�دويل أرشف حكيم�ي لريال مدريد م�ن جديد يف 

املوسم املقبل .
و يلعب حكيمي يف صفوف فريق ملعب سيجنال إيدونا بارك 
بنظام اإلعارة يف املوسم الجاري من ريال مدريد علما بأن عقد 

اإلعارة مدته موسمني .
 و ظه�ر العب أس�ود األطلس بش�كل مميز م�ع دورتموند يف 
املوس�م الجاري ما جع�ل إدارة النادي األملاني تتمس�ك ببقائه 
حت�ى نهاية عق�د اإلعارة . و ق�ال املدير الري�ايض لدورتموند 
ميش�يل زورك يف ترصيح�ات صحفي�ة ع�ن إمكاني�ة ع�ودة 
حكيم�ي لريال مدريد يف الصيف الحايل : ال توجد فرصة لذلك . 
و أوضح زورك قائال : نتواصل بش�كل دائم خالل األسبوع مع 

دورمتوند يرفض عودة حكيمي لريال مدريد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشف تقرير صحفي إيطايل، اليوم ، عن 
الحال�ة التي وصلت له�ا العالقة بني 
إدارة يوفنتوس واألرجنتيني باولو 

ديباال، مهاجم السيدة العجوز.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« 
ب�ني  العالق�ة  ف�إن  اإليط�ايل، 
يف  بات�ت  وديب�اال  يوفنت�وس 
أس�وأ مراحلها، وألول مرة منذ 
وص�ول املهاج�م األرجنتيني 
إىل تورينو، فإن كل األطراف 
ت�رص بجدية عىل خيار بيعه 

النهائي يف الصيف املقبل.
أن  اإليط�ايل  املوق�ع  وأك�د 
ديب�اال ق�دم موس�ًما س�يًئا 
العج�وز،  الس�يدة  رفق�ة 
وتواج�ده يف تورين�و ب�ات 
أش�به بالقنبل�ة الت�ي ربما 
تنفجر قريًبا. وأشار إىل أنه 
رغ�م الش�ائعات التي تربط 
الالع�ب باالنتقال إىل الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از، أو نادي 
بايرن ميون�خ، لم تتلق إدارة 
يوفنت�وس أي عرض رس�مي 
كل  يف  لكنه�ا  الالع�ب،  لض�م 
النهائ�ي  الس�عر  األح�وال ح�ددت 
للتخيل ع�ن ال�«الجوهرة« األرجنتينية 

بأكثر من 100 مليون يورو.

قنبلة ديباال 
عىل وشك االنفجار 

يف يوفنتوس
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ام�ضاءات ام�ضاءات

العراق يف اإلختبار!
ترامب؛ اإلستفزاز لإلبتزاز!

هلذه األسباب يتحمل »آل سعود« إهاناته!

تناول البيض بانتظام حيمي من فقدان البرص
مش�بع  البي�ض  ألن  نظ�را 
واللوت�ن  بالكاروتين�ات 
يق�ي  فإن�ه  وزياكس�انثن، 
م�ن الضمور البقع�ي املرتبط 
بالتق�دم بالعمر، ال�ذي يعترب 
انتشارا لفقدان  األكثر  السبب 

البرص يف الشيخوخة.
واتض�ح م�ن متابع�ة أطب�اء 
الصحي�ة  للحال�ة  اس�رالين 
ملجموعة من الناس بلغ عددها 
3654 ش�خصا ملدة 15 س�نة، 
تن�اول 2-4 بيض�ات يف  ب�أن 
األسبوع يخفض خطر اإلصابة 

بالضم�ور البقع�ي بنس�بة 49% مقارن�ة 
بالذين تناول�وا بيضة واحدة يف األس�بوع. 

ويب�دو أن ه�ذه النتيج�ة كش�فت وج�ود 
عالقة بن تناول البيض والضمور البقعي، 
ولكنها ل�م توضح األس�باب والنتائج. بيد 

أن األطباء يتحدثون منذ زمن 
بعي�د ع�ن البي�ض باعتباره 
م�ادة طبيعي�ة غني�ة بم�واد 
الكاروتين�ات واللوت�ن  مث�ل 

وزياكسانثن.
نتائج دراس�ات  أثبت�ت  وق�د 
سابقة بأن الكاروتينات تؤثر 
فعال يف تطور الضمور البقعي 

الناتج عن التقدم بالعمر.
كم�ا يمك�ن للم�واد املذكورة 
تط�ور  إبط�اء  فق�ط  لي�س 
الضم�ور البقعي، ب�ل وحتى 
عالج�ه نهائي�ا. فه�ذا املرض 
يؤدي يف النهاية إىل فقدان كبار السن البرص 

يف جميع البلدان.

غذاء رضوري للحوامل إلنجاب أطفال أذكياء!
كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل، 
اللوات�ي يتناولن املك�رات، أقرب إلنجاب 

أطفال أذكياء.
ووج�د باحث�و معه�د برش�لونة للصح�ة 
العاملي�ة ارتفاعا واضح�ا يف معدل االنتباه 
الذاك�رة والق�درة اإلدراكي�ة عن�د  وق�وة 
األطف�ال، الذين تناولت أمهاتهم املكرات 

خالل األشهر الثالثة األوىل من الحمل.
ودرس فري�ق البحث الوجب�ات الغذائية ل� 
2200 ام�رأة حامل، وكذلك تط�ور الدماغ 
عن�د أطفالهن لدى بلوغهم 18 ش�هرا و5 

و8 سنوات من عمرهم.
وقالت فلورنس غيغناك، املعدة الرئيس�ية 
للدراس�ة: »ه�ذه ه�ي أول دراس�ة م�ن 

نوعها تستكش�ف الفوائد املحتملة لتناول 
املك�رات أثن�اء الحمل، عىل نم�و الطفل 
العصبي عىل املدى البعي�د. يخضع الدماغ 
لسلسلة من العمليات املعقدة أثناء الحمل، 
وه�ذا يعن�ي أن غ�ذاء األم الحام�ل عامل 
حاس�م يف نمو دم�اغ الجن�ن، ويمكن أن 

تكون له آثار بعيدة املدى«.

اكتشاف وسيلة لإلنقاذ من مرض »غوغل« تكشف عن »أندرويد« اجلديد
رئوي مميت كش�فت رشك�ة »غوغ�ل« خ�الل مؤتم�ر »I/O 2019« ع�ن بع�ض 

الخصائص وامليزات التي ستأتي يف نظام »أندرويد« القادم.
وم�ن أبرز امليزات التي كش�فت عنها الرشك�ة يف »Android Q«، ميزة 
»الوض�ع املظلم«، التي يمكن للمس�تخدم تفعيلها مبارشة من رشيط 
املهام املخفي، أو ما يعرف بال� »ستارة«، لتلون خلفية عرض الشاشة 
بألوان داكنة، ما س�يقلل من مستوى س�طوع الشاشة، والرضر الذي 

يخلفه النظر إليها يف الليل أو أثناء التواجد يف مكان ضعيف اإلضاءة.
 كما ستدعم النس�خة العارشة من »أندرويد« شبكات الجيل الخامس 
لإلنرنت »5G«، وتزيد من رسعة تحميل واستقبال البيانات يف الهواتف 
واألجه�زة الذكية، باإلضافة إىل أنها س�تأتي بميزات أمان أكثر من تلك 

.»android pie« املوجودة يف
ومن املي�زات املهمة ال�����تي س�يأت���ي به�ا »Android Q« أيضا، 
تمكن املس�تخدم م�ن تقس�يم الشاش�ة، للع�����مل ع�ىل أكثر من 

تط�����بيق يف وقت واحد.

تمكن علماء جامع�ة فاندربيلت األمريكية من ابت�كار طريقة لتجديد 
الرئات املزروعة، التي ستس�اعد عىل إنقاذ حي�اة املرىض الذين يعانون 

من أمراض الجهاز التنفيس يف مرحلتها النهائية.
ويفيد موق�ع MedicalXpress بأن الباحثن اس�تخدموا تقنية الدورة 
الدموي�ة املتقاطع�ة يف الخنازير التي يمكن أن تدع�م عمل الرئتن مدة 
36 ساعة متتالية. هذه الفرة الزمنية تسمح لألطباء بإجراء عمليات 

إضافية مكرسة إلصالح األنسجة لعملية الزرع الالحقة.
كما تس�مح ه�ذه الطريقة بتحس�ن حال�ة الرئتن املت�رضرة نتيجة 
اش�تفاف )تهوية(  محتويات املعدة واملجاري التنفس�ية. س�ابقا كان 
عىل األطباء خالل س�ت س�اعات تحديد صالحية الرئت�ن للزرع، وهذا 
الوقت غري كاف للقي�ام بجميع عمليات اإلصالح. يخطط الباحثون إىل 

توسيع هذه الفرة )36 ساعة( إىل أيام وحتى أسابيع.

كش�فت دراسة باكس�تانية أن 
تن�اول املرشوبات الغازية، التي 
يطل�ق عليه�ا »الس�م الحلو«، 
يف ش�هر رمض�ان يه�دد صحة 

الصائمن.
وأكد الخرباء أن تجرع 8 أكواب 
وق�ت  الغ�ازي  امل�رشوب  م�ن 
اإلفط�ار، عندم�ا تك�ون املعدة 
خاوي�ة، قد يس�بب مش�كالت 
صحي�ة خط�رية ربم�ا ت�ودي 
بحي�اة األفراد، وفق�ا لصحيفة 

»أوردو بوينت« الباكستانية.
التغذي�ة،  أخصائ�ي  وق�ال 
»إن  جمي�ل:  ب�الل  الدكت�ور 
اس�تهالك املرشوب�ات الغازي�ة 
عند اإلفطار أو السحور، يمكن 
أن تك�ون ل�ه عواق�ب وخيمة، 
أثن�اء  اس�تيعابها  لصعوب�ة 
عملي�ة الهضم«. وأش�ار خبري 

التغذي�ة الباكس�تاني إىل خط�ر املرشوب�ات 
الغازية ع�ىل الجهاز الهضمي، عن�د تناولها 
ع�ىل معدة خاوي�ة، حيث يمك�ن أن تؤدي إىل 
اإلصابة بسكتات دماغية مفاجئة ومشكالت 

يف القل�ب، كما أنها ال تس�اهم عىل اإلطالق يف 
تقلي�ل اإلحس�اس بالعطش، ب�ل تزيد حاجة 
الجسم إىل السوائل وتسبب الشعور بالعطش 
خالل النهار، ل�ذا يجب االمتناع ع�ن تناولها 
وقت السحور. الجدير بالذكر أن كل كوب من 

املرشوب�ات الغازية املح�الة يحتوي عىل 140 
سعرة حرارية، مع افتقادها للفوائد الغذائية 
املب�ارشة، ل�ذا يج�ب التخ�ي عنه�ا وتن�اول 
املرشوبات الطبيعية، مثل سائل التمر الهندي 

وعصائر الفواكه الطازجة.

»سم حلو« عىل موائد اإلفطار هيدد حياة الصائمني!

نـزار حيدر

اشـارات حـول سيــاسـات
 عبد املهدي االقتصادية

اسعد عبدالله عبدعلي
القران الكريم يف واحدة من سوره يذكر سياسة قريش 
االقتصادية, وذكرها كان يف باب االشادة عىل ما انتجه 
العقل البرشي يف تلك الفرة, والتي تمخضت عن رحلتي 
الش�تاء والصيف لقوافل قريش ما بن الش�ام واليمن, 
فيش�رون حاجاتهم ويوفرون متطلباتهم ومتطلبات 
املنطق�ة, باإلضافة لعملية بيع س�لع الجنوب )اليمن( 
للشمال )الش�ام(, وكذلك العكس ايضا, مما جعلهم يف 

وفرة مالية ضخمة طيلة تلك الفرة.
دوم�ا سياس�ات االنفتاح نحو اس�واق متنوع�ة تنتج 

فرص كثرية للنجاح, بدل التقيد بسوق واحدة.
الكل تاب�ع باهتمام زيارات رئيس ال�وزراء عبد املهدي 
االخرية, والتي ش�ملت اوال املنطق�ة العربية متمثلة ب 
)م�رص واالردن واي�ران والس�عودية(, والتي كان فيها 
دور سيايس كبري باإلضافة للجنبة االقتصادية, وتحقق 
فيه�ا توقيع اتفاقيات اقتصادية هامة, ننتظر ان تثمر 
ش�يئا مهما للعراقين, ثم تالها زيارات مهمة ملركزين 
اقتصادي�ن مؤثري�ن عامليا, وهم�ا )املانيا وفرنس�ا(, 
وتكلل�ت الزيارتان بتوقيع اتفاقي�ات اقتصادية هامة, 

ستكون ذات اثر كبري يف قادم االيام.
· اهمية االنفتاح نحو العرب

التع�اون االقتصادي الوثيق مع الج�ريان, يجعل منهم 
رشي�ك يهتم بأمرن�ا كث�ريا, ويبعدنا عن دائ�رة العزلة 
والعداء, وذلك بس�بب ما س�ريبطنا معهم من مصالح 
اقتصادي�ة عمالق�ة مش�ركة, فاالنفت�اح مث�ال نحو 
الس�عودية ومرص عرب مشاريع بناء واسواق مشركة, 
باإلضافة العتمادهم كرشيك يف تطوير مش�اريع النقل 
والزراع�ة والصناعة, مع منحهم فرص لالس�تثمار يف 

العراق, كل هذا يربطهم باالقتصاد العراقي.
فتصبح هذه الدول مهتمة بأمر س�المة العراق وامنه, 

الن باستقرار العراق استمرار ملكاسبهم االقتصادية.
·رضورة ان يكون االعمار مع الكبار

كتبن�ا مقاال س�ابقا عن اهمي�ة االعتم�اد املبارش عىل 
ال�رشكات العاملية الك�ربى, يف عملي�ة االعمار واصالح 
منظومة الكهرباء وتطوير منشاَت النفط, بدل اللجوء 
لوسطاء بيننا وبن الكبار, فكانت من االخطاء الكارثية 
للحكوم�ات الس�ابقة انها لم تنتج سياس�ة اقتصادية 
واضحة, بس�بب وحش الفس�اد الذي تمددت اذرعه يف 
كل م�كان, فكان الوس�طاء حارضي�ن يف اغلب العقود 

الكبرية, لتهدر االموال العراقية.
وثانيا ان عملية الحاجة للتكنلوجيا, ال يمكن ان يوفرها 
ل�ك صف من دولة افريقيا او اس�يا, ممن تعد من دول 
العالم الثالث, وكل ما تجده عندها س�تكون نسخ غري 
صالحة لالس�تمرار, ومجرد حلول ترقيعية, مع ارتفاع 
كلف االسترياد, كما حصل مع نظام صدام والحكومات 
ما بعد 2003, حيث كانت دوما تلجأ لحلول غري واقعية 
بتكلفة ضخمة, فانتج فس�اد عظيم وهدر كبري للمال 
العراق�ي, مع بقاء العراق م�ن دون خطوة واحدة نحو 

االعمار واالصالح والتطوير.
فالتكنلوجي�ا تطل�ب م�ن مكانها املع�روف, واالن عبد 
امله�دي يف زيارت�ه االخ�رية ألملاني�ا وفرنس�ا ت�م طرح 
موض�وع الكهرب�اء والنف�ط والنق�ل وعملي�ة اصالح 
املنظومات وتطويرها, باالتفاق مع اللمانيا ورشكاتها 
العمالقة, واتفاقات كبرية مع فرنس�ا يف مجال االعمار 

والتطوير.
·اخريا:

نبارك هذا التحرك لرئي�س الوزراء عبد املهدي, وننتظر 
ان يك�ون هذا الحراك ذو نتائ�ج حقيقية, وليس مجرد 
زي�ارات اعالمي�ة تخديري�ة كم�ا فعله�ا من س�بقه, 
فالش�عب يراقب وينتظر فعالَ عىل ارض الواقع, وهكذا 

ما ستكشفه االشهر القادمة.

اس�ة  الحسَّ املرحل�ة  أَن يتج�اوز ه�ذه  الع�راق  أَراد  إِذا   /1
اع  ة بس�بب وجودِه يف ُبؤرة الرصرِّ والخطرية من الديبلوماس�يَّ
ة فعلي�ِه أَن يحدرِّد  األَمريك�ي اإلِيراني لطبيعتِه الجيوسياس�يَّ
مصدر التَّعبري عن سياساتِه الخارجيَّة، وأَقصد بِه طبعاً وزارة 
الخارجيَّة، فال يدَع َمن يشاء يعربرِّ عنها كيَف يشاء؟! ومتى ما 
لها ما ال ُتطيق من املواقف يف  يشاء؟! فذلك يوررِّط البالد ويحمرِّ
اس! كما أَنَّ ذلك ُيفقدُه الُقدرة عىل املُناورِة  رف الحسَّ هذا الظَّ

لحماية أَمنِه القومي ومصالحِه الوطنيَّة اإلِسراتيجيَّة.
   ويضح�ك ع�ىل ذقن�ِه ويتالع�ب باألَلف�اظ َمن يتص�وَّر أَنَّ 
بإِمكان العراق أَن يكوَن وس�يطاً يف أَيَّ�ة أَزمة يف ظلرِّ الَفوىض 
بالتَّرصيح�ات، فالبلُد يق�ف قلِقاً عىل ]ِقرشة م�وز[ فأَفضل 
لَُه أَن ينش�غَل بنفس�ِه يف هذه املرحلة من أَن يتورَّط بقضايا 

يعرف القايص والدَّاني أَين تكُمن مفاتيحها!.
�ر بيشٍء فعلي�ِه أَن يتعاون مع املُجتمع الدَّويل     وإِذا كان ُيفكرِّ
لردِع الرَّئيس ترامب عن سياساتِه املأزومة والذي إِذا استمرَّ يف 
التَّصعيد فس�ُيدخل املنطقة يف خطٍر لن يكوَن بإِمكان العراق 
وغ�ريِه أَن يقف متفررِّج�ًا بذريعِة الَحي�اد اإلِيجابي! فالعراق 

جزٌء من محيٍط ال يمكنُه عزَل نفسِه َعْنُه أَبداً!.
   2/ لي�س م�ن حقرِّ واش�نطن أَن ُتم�ي عىل بغ�داد وُتعلرِّمها 
إِلتزاماته�ا فيما يتعلَّق بالعقوبات التي تفرَضها عىل طهران! 
فمصال�ح العراق ب�كلرِّ تأكيد تختل�ُف عن مصال�ح الواِليات 
املتَّحدة يف هذا األَمر! وإِذا كانت واش�نطن صادقًة فيما تقوُل 
وتدَّعي من أَنَّها تحرص عىل ُمساعدة العراق إلِنتهاج سياسة 
الَحياد اإلِيجابي سواء مع جريانِه أَو الدُّول اإلِقليميَّة واملُجتمع 
ة بما  ال�دَّويل، فلتدع العراقيُّون يختاروَن خطواتُهم السياس�يَّ
�ق مصالحُهم، وما عىل واش�نطن إاِلَّ إِحرام هذه اإلِرادة  يحقرِّ
الس�ياديَّة املُس�تقلَّة، فِمن مصلحة الواِليات املتَّحدة أَن يكوَن 
ً يف سياساتِه الخارجيَّة وإاِلَّ فسيختار جارتِه  العراق مس�تِقالاّ
الرشقيَّ�ة عىل كلرِّ جريان�ِه اآلَخرين! بل وحتى عىل واش�نطن 

ألَسباٍب يعرفها القايص والدَّاني!.
   3/ سياسة ترامب الحاليَّة قائمٌة عىل مبدأَين؛

   أ/ اإلِستفزاز لإلِبتزاز.
ة الهاوية.     ب/ سياسة حافَّ

ياسة تنجح مع جميِع األَطراف     مشكلتُه أَنَُّه يُظنُّ أَنَّ هذه السرِّ
ياس�ة وبامتياز  اإلِقليميَّ�ة والدوليَّة، فعندما ينجح بهذِه السرِّ
مع الررِّياض مثالً فيحلب رضَعها حلباً ]ُمستداماً[ وِبال رحمٍة 
يظنُّ أَنَّها ستنجح كذلَك مع طهران أَو أَنقرة أَو حتَّى ِدمشق! 

ويتغافل عن التَّجربة الَّتي أَثبتت فشل التَّعميم!.
   4/ نظ�ام ]آل َس�عود[ اإلِرهابي الفاس�د ُمج�رب عىل إِبتالع 
اها من الرَّئيس  كلَّ ه�ذا الكمرِّ الهائ�ل من اإلِهانات الت�ي يتلقَّ

ترامب، وذلك لسَبَبن؛
   أ/ أَنَّ�ُه هو الذي يحميِه م�ن الكونغرس وأُوروبا التي قرَّرت 
د ِمنش�ار[ بسبِب الجريمة التي ارتكَبها يف  اإلِنتقام من ]محمَّ

قنصليَّة بالدِه يف إِسطنبول!.
اع  �ة طه�ران يف ال�رصرِّ    ب/ وه�و الق�ادُر ع�ىل ترجي�ِح كفَّ
املصريي الذي ورَّط بِه الررِّياض مع طهران وكذلك مع الدَّوحة 

وأَنقرة!.
   س�تظلُّ واش�نطن تحلِب رضع البقرة الخليجيَّة بس�بٍب أَو 

من دوِن سبٍب!.
د ِمنش�ار[ لحدرِّ اآلن هو نس�خًة ِطبق     5/ م�ا يفعل�ُه ]محمَّ
اغي�ة الذَّليل صدَّام حس�ن عندما  األَص�ل ل�كلرِّ ما فعل�ُه الطَّ

لطة عام 19٧9!. استفرَد بالسُّ
اغية هو نفسُه الذي صنَع اإلِرهابي ]بن     وأَنَّ الذي صنَع الطَّ
الدن[ ونفس�ُه الذي صن�َع اإلِرهابي ]أَبو بِكر[ ونفس�ُه الذي 

د ِمنشار[!. يصنع الَيوم ]محمَّ
   انه الغرب األحمق الذي لم يتعلم من تجاربه!.

   6/ نظام ]آل َسعود[ والتَّنظيمات اإلِرهابيَّة ]داِعش ُنموذجاً[ 
وجهان لُعملٍة واحدٍة وكالُهما يقدرِّمان ]الدَّليل[ عىل طبٍق من 
ذه�ٍب للغرب الُعنرصي إلِترِّهام اإلِس�الم بالتطرُّف والدمويَّة!.    
ف�ان الن�صَّ الُقرآن�ي يف بيان�ات القت�ل والذَّبح  كالُهم�ا يوظرِّ
حايا وس�بي النرِّس�اء  وحزرِّ الررِّقاب وحرق أَجس�اد وِجثث الضَّ
�جناء والتعدرِّي جنسياّاً عىل  واغتصابهنَّ وبيِعهنَّ وتعذيب السُّ

اث والتَّاريخ!. جينات وتدمري الَحضارة واملدنيَّة والرُّ السَّ


