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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

 إنـمـا الـّلـبـيـب مـن اسـتـســّل 

األحـقـاد

ص2رئيس الوزراء يشدد عىل أمهية دعم املؤسسات الوطنية لفريق التحقيق بجرائم »داعش«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

مقررة الربملان تتحدث عن اقرتاب احلكومة من »الفراغ الدستوري« بسبب ملف »الوكاالت«

الربملان يتسلم قانون انتخابات املحافظات.. والقانونية تتحدث عن أبرز التعديالت 

الرصاع عىل املناصب يفتت حتالفات السنة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

إىل  لنين�وى  جدي�د  محاف�ظ  انتخ�اب  أدى 
تفّج�ر خالفات بني التحالفات الس�نّية التي 
عقدت قبي�ل االنتخابات الربملانية التي جرت 
الع�ام املايض، فيم�ا يحاول تحال�ف القوى، 
ال�ذي س�بق له وأن تفت�ت، ان يلتئ�م مجدداً 
وذل�ك بع�زل عدد م�ن السياس�يني. وافادت 
مص�ادر مطلعة بأن هن�اك نواباًمن املناطق 
املح�ررة يس�عون اىل اع�ادة تش�كيل ائتالف 
الق�وى العراقي�ة ومغ�ادرة تحال�ف املحور. 
وقال�ت املصادر ان«انتخ�اب منصور املرعيد 
محافظ�ا لنينوى كت�ب ورقة م�وت تحالف 

املح�ور رسيري�ا«، مبين�ا ان«اط�راف كبرية 
من التحالف ترفض ه�ذا االختيار«. واضاف 
ان«نواب املناطق املح�ررة يتجهون اىل اعادة 
تش�كيل ائت�الف الق�وى العراقي�ة دون ابو 
م�ازن والخنج�ر«، مبين�ا ان«االي�ام املقبلة 
ستشهد تغيريات كبرية يف خارطة التحالفات 
الس�نية«. ورفض ن�واب محافظة نينوى ما 
اس�موه ببي�ع منص�ب محافظ نين�وى من 
قبل شخصيات خارج املحافظة، فيما طالب 
14 عض�وا يف مجل�س نين�وى الربمل�ان بحل 
املجل�س. وانتخ�ب مجل�س نين�وى منصور 
املرعي�د محافظاً لنينوى يف جلس�ة قاطعها 
12 عض�وا يف املجل�س. وق�د اته�م تحال�ف 

»نين�وى« يف مجلس محافظة نينوى قيادات 
املحافظ�ة.   ع�ى  ب�«الس�يطرة«  سياس�ية 
وذك�ر التحال�ف يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، أنه »كان متمس�كاً 
برتش�يح عضو املجلس حس�ام الدين العيار 
خالل اجتماعه االس�بوع امل�ايض«. وأضاف 
أن »ع�دداً من االعضاء انش�قوا عن التحالف 
وذهبوا اىل ترش�يح مرش�ح آخ�ر«، مبيناً أن 
»األعض�اء رشعوا خالل هذا االس�بوع بعقد 
اجتماع موسع يضم 2٧ عضواً اتفقوا خالله 
عى ترشيح العبار ملنصب املحافظ بعد جمع 

التواقيع.
التفاصيل ص2

القوات األمنية تطلق »عملية 
جديدة« جنوب غريب املوصل 

لـ »فرض القانون«

العمل تعلن
 اسامء املشمولني براتب

 املعني املتفرغ

العتبة العباسية تعلن 
املبارشة بحصاد »360« دوناًم 

زراعّيًا من حمصول احلنطة

انتخاب حمافظ لنينوى يعيد رسم اخلارطة السياسية للمناطق احملررة.. وحتالف القوى يستغل اخلالفات وحياول االلتئام جمددًا
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التعليم تفتح باب التقديم للحصول عىل منح دراسية لنيل شهادة املاجستري يف بريطانياهندسة احلشد الشعبي تعلن إنتهاء »أزمة السيول« والفيضانات يف العراق
اإلستخبارات تنفذ »عملية نوعية« وخترتق وتفكك خلية إرهابية كبرية يف كركوك

ريال مدريد 
يـحـدد مـوعـد اإلعـالن 

عن صفقة هازارد
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شبح احلرب األهلية خييم عىل رسيالنكا
      بغداد / المستقبل العراقي

فرض�ت رسيالنكا حظ�راً للتج�وال يف مختلف 
أنح�اء البالد، أم�س االثنني، بدءاً من الس�اعة 
التاس�عة مس�اء )بالتوقيت املحيل( إىل الرابعة 
فجر اليوم الثالثاء، للحيلولة دون اندالع العنف، 

يف أعقاب هجمات عيد الفصح اإلرهابية. 
وكان حظ�ر التجول قد فرض لس�ت س�اعات 
ليال بعدما امتدت أعمال العنف إىل ثالث مناطق 
يف ش�مال العاصم�ة كولومب�و، حيث هاجمت 
للمس�لمني.  متاج�ر  مس�يحية  مجموع�ات 
وفرض�ت الس�لطات من�ع التجول ع�ى هذه 
املناطق الثالث أوال قبل أن يش�مل جميع أنحاء 

البالد. وما زالت رسيالنكا تش�هد توترا منذ 21 
نيس�ان يوم وقوع الهجم�ات االنتحارية التي 
اس�تهدفت ثالث كنائس وثالثة فنادق وأوقعت 
258 قتيالً. وقالت الرشطة إن كاهناً كاثوليكياً 
أرس�ل رس�الة ألبناء رعيته يتح�دث فيها عن 
اعتداءات محتملة، م�ا أثار الهلع بني الناس يف 

مناطق معرضة للعنف.  
وه�ي  رسيالن�كا،  علم�اء  جمعي�ة  وأعرب�ت 
الجه�از الرئي�ي يف الب�الد الذي يجم�ع رجال 
دي�ن مس�لمني، ع�ن أس�فها لتزايد التش�كيك 
باملس�لمني منذ اعتداءات عي�د الفصح. ودعت 
الجمعية »أبناء الطائفة اإلس�المية أن يصربوا 
ويتجنب�وا ن�رش أي يشء غ�ري رضوري ع�ى 

مواقع التواصل«. بدوره، حض رئيس الوزراء 
رانيل ويكريمس�ينغي الناس عى عدم تصديق 
الش�ائعات وحذر م�ن اضطرابات س�تزيد من 
تش�تيت قوات األم�ن املنت�رشة بصعوبة أصالً 
يف الب�الد. ودعا »املواطن�ني إىل أن يحافظوا عى 
اله�دوء وأال ينجروا خل�ف املعلومات الكاذبة«. 

ولم تحجب السلطات موقع تويرت.
وتم تعزيز اإلج�راءات األمنية يف رسيالنكا منذ 
هجمات عيد الفصح، التي أس�فرت عن مقتل 
25٧ شخصا يف هجمات انتحارية بثالث كنائس 
وثالثة فنادق وموقع�ني آخرين. وجرى تحديد 
هوية منفذي الهجم�ات وهم أعضاء بجماعة 

إسالمية متطرفة.

حمافظ بغداد يستجيب ملطالب أهيل ثالث 
مناطق يف اطراف العاصمة

حمافظ البرصة يوجه العقود احلكومية باطالق اعالن 
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        بغداد / المستقبل العراقي

جدد تحالف الفتح، أمس االثنني، مطالبته 
بإدراج فقرة مناقش�ة الخ�روق األمريكية 
ضمن جدول أعمال جلس�ة مجلس النواب 
القادمة، فيما كش�ف عن جهات سياسية 
تح�اول تمي�ع قضي�ة القص�ف األمريكي 
املتعمد للرشطة االتحادية يف كركوك وحرق 
قاع�دة س�بايكر يف ص�الح الدي�ن. ونقلت 
وكتل�ة »املعلوم�ة« ع�ن عض�و التحال�ف 
محم�د كري�م الق�ول إن “تحال�ف الفتح 
يضغط بش�كل كبري يف الوق�ت الحايل عى 

رئاسة الربملان لغرض إدراج فقرة مناقشة 
الخ�روق األمريكي�ة ضمن ج�دول أعمال 
الجلس�ة القادمة”، الفتا إىل إن “مناقش�ة 
فق�رة الخروق داخ�ل الربملان س�تحد من 
االستهتار األمريكي تجاه مقدرات الشعب 
وأرواح املدني�ني”. وأض�اف أن “املناقش�ة 
ستتضمن جميع خروق القوات األمريكية 
القتالية املتواجدة يف البالد بما فيها القصف 
املتعم�د الذي ط�ال الرشط�ة االتحادية يف 
كركوك وحرائق األقراص الحرارية لقاعدة 
س�بايكر وجزيرة تكريت يف صالح الدين”، 
مبينا أن “بعض الجهات السياس�ية داخل 

مجل�س الن�واب تح�اول تمي�ع القضي�ة 
وتس�ويفها وعدم مناقشتها داخل مجلس 
م�ع  بمصالحه�ا  ت�ر  كونه�ا  الن�واب 
واش�نطن”. واتهمت قيادة عمليات صالح 
الدين ، يف وقت سابق، ما يسمى ب�”طريان 
التحال�ف الدويل” بقي�ادة الواليات املتحدة 
األمريكي�ة بالوق�وف وراء حري�ق محيط 
قاعدة س�بايكر. وكان موض�وع الخروق 
األمريكي�ة ق�د وضع ع�ى ج�دول أعمال 
جلسة مجلس النواب السابقة لكن املجلس 

رفع جلسته ولم يتم مناقشته.
التفاصيل ص2

الفتح يطالب جمددًا بإدراج فقرة مناقشة اخلروق األمريكية 
ضمن جدول الربملان

البزوين يعلن
 تأهيل جرس الزبري خالل 

شهر رمضان 
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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التعليم تفتح باب التقديم للحصول عىل منح دراسية لنيل شهادة املاجستري يف بريطانيا
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي، عن توفر 35 منحة دراس�ية لنيل 
شهادة املاجستري من جامعة بريستول الربيطانية للعام الدرايس 2019.

وقال مدير عام دائرة البعثات والعالقات الثقافية أمجد عبد النبي السواد, يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »املنح الدراسية الربيطانية خصصت 
لنيل ش�هادة املاجس�تري لغري املوظفني ووزعت بواقع 35 منحة دراسية لجميع 

التخصصات باستثناء )الطب, والطب األسنان, والعلوم البيطرية(«.
وأك�د الس�واد، أن »طلب�ات املتقدمني س�تخضع لل�روط والضواب�ط املعتمدة 
يف الرتش�يح للزماالت الدراس�ية املعم�ول بها يف نظام الدائرة ذي الرقم 3 لس�نة 
2018«.وب�ني، أن »آخ�ر موع�د للتقدي�م س�يكون 30/6/2019، وع�ى الرابط 
االلك����رتون�ي الخ�اص بدائ����رة البع����ث�ات والع���الق�ات الثق�افي�ة 

 http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أدى انتخاب محافظ جديد لنينوى إىل 
تفّجر خالفات بني التحالفات السنّية 
التي عقدت قبيل االنتخابات الربملانية 
التي ج�رت العام املايض، فيما يحاول 
تحال�ف الق�وى، الذي س�بق ل�ه وأن 
تفتت، ان يلتئم مجدداً وذلك بعزل عدد 

من السياسيني.
واف�ادت مص�ادر مطلعة ب�أن هناك 
نواباًم�ن املناطق املحررة يس�عون اىل 
اعادة تش�كيل ائتالف القوى العراقية 

ومغادرة تحالف املحور.
وقالت املص�ادر ان«انتخ�اب منصور 
املرعي�د محافظا لنين�وى كتب ورقة 
م�وت تحالف املحور رسيري�ا«، مبينا 
ان«اطراف كبرية من التحالف ترفض 

هذا االختيار«.
واض�اف ان«ن�واب املناط�ق املح�ررة 
يتجه�ون اىل اع�ادة تش�كيل ائت�الف 
م�ازن  اب�و  دون  العراقي�ة  الق�وى 
والخنج�ر«، مبين�ا ان«االي�ام املقبلة 
ستش�هد تغي�ريات كب�رية يف خارطة 

التحالفات السنية«.
ورف�ض ن�واب محافظ�ة نين�وى ما 
اس�موه ببيع منصب محافظ نينوى 
من قبل ش�خصيات خارج املحافظة، 
فيما طالب 14 عضوا يف مجلس نينوى 

الربملان بحل املجلس.
وانتخب مجلس نينوى منصور املرعيد 
محافظاً لنينوى يف جلسة قاطعها 12 

عضوا يف املجلس.
وقد اتهم تحال�ف »نينوى« يف مجلس 

محافظ�ة نين�وى قي�ادات سياس�ية 
ب�«السيطرة« عى املحافظة. 

تلق�ت  بي�ان  يف  التحال�ف  وذك�ر 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»كان متمسكاً برتشيح عضو املجلس 
حس�ام الدين العيار خ�الل اجتماعه 

االسبوع املايض«.
وأضاف أن »عدداً من االعضاء انشقوا 
عن التحالف وذهبوا اىل ترشيح مرشح 
آخر«، مبيناً أن »األعضاء رشعوا خالل 
ه�ذا االس�بوع بعقد اجتماع موس�ع 
يض�م 2٧ عض�واً اتفق�وا خالل�ه عى 
ترش�يح العب�ار ملنص�ب املحافظ بعد 
جم�ع التواقيع ولكنه�م تفاجئوا مرة 
اخ�رى بانش�قاق مجموعة كبرية من 

األعضاء ولم يحرتموا تواقيعهم«.
القي�ادات  بع�ض  التحال�ف  واته�م 
السياسية ب� »السيطرة عى محافظة 
نين�وى وتنفي�ذ أجنداته�ا وإراداته�ا 

بعيداً عن مصلحة املحافظة«.
بالتوت�ر  مش�حونة  اج�واء  ووس�ط 
وخروج تظاه�رة احتجاج حول مقر 
مجل�س حكوم�ة محافظ�ة نين�وى 
ووسط اجراءات امنية مشددة صوت 
املجل�س باالغلبي�ة ملنص�ور املرعي�د 
محافظا جديدا خلفا ملحافظها املقال 
نوف�ل العاكوب. واملرعيد هو مرش�ح 
حركة عط�اء بزعامة فال�ح الفياض 

االمني العام لهيئة الحشد الشعبي.
وقبيل اختيار املرعيد محافظا جديدا، 
فقد تم توجيه اتهامات لحركة عطاء 
الت�ي ينتم�ي اليه�ا بدفع مبل�غ ربع 
ملي�ون دوالر ل�كل عضو م�ن اعضاء 

مجلس نينوى مقابل تمرير مرشحها 
املرعي�د ملنص�ب املحافظ االم�ر الذي 

دفعه اىل نفي ذلك.
بدوره، اش�ار املحاف�ظ الجديد اىل ان 
هن�اك نواب وأعض�اء بمجلس نينوى 
قاموا بدفع أم�وال لجيوش الكرتونية 
من اجل التحشيد للتظاهر امام مبنى 
مجلس املحافظة من اجل افشال عقد 
الجلس�ة بعد تحقيقنا النصاب الكايف 
باالش�رتاك م�ع الح�زب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 

والذي انتخب مرشحه سريوان محمد 
نائبا أوال للمحافظ. يف الغضون، اعلن 
تحال�ف الع�راق هويتنا عن تمس�كه 
ملجل�س  رئيس�ا  الحلب�ويس  بمحم�د 
النواب. وأكد تحالف العراق هويتنا يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه ان اغل�ب اعضائ�ه أجمعوا عى 
رضورة ح�ل تحالف املح�ور الوطني 
واس�تبعاد خمي�س الخنج�ر االم�ني 
الع�ام للم�روع العرب�ي يف الع�راق، 
من أي تش�كيل س�يايس سني بسبب 

»اس�اءته وتشويهة لس�معة املكون، 
وتورط�ه بصفق�ات تموي�ل االرهاب 
وصفق�ات الس�مرسة يف بي�ع ورشاء 

منصب محافظ نينوى ».
هويتن�ا  الع�راق  تحال�ف  وطال�ب 
»التحالف�ات والقوى الربملانية والكتل 
السياس�ية بعدم التعامل م�ع املدعو 
خمي�س الخنجر او االتفاق معه كونه 
تم ط�رده حفاظاً عى س�معتهم بني 
جمهوره�م ». وكش�فت كتل�ة اتحاد 
الق�وى العراقية عن عدد نوابها، فيما 

اعلنت ع�ن الجهات التي تقود تحالف 
املحور الوطني حاليا.

وقال�ت النائ�ب ع�ن الكتلة س�ميعة 
الغالب ان »كتلة اتحاد القوى العراقية، 
يرأس�ها رئيس مجل�س النواب محمد 
الحلبويس خرجت م�ن تحالف املحور 

مع أكثر من 32 نائباً«.
وبينت الغالب ان »تحالف املحور يضم 
حاليا فق�ط خميس الخنج�ر وأحمد 
الجبوري )أبو مازن(، وبقى معهم ما 
يق�ارب 15 نائبا فق�ط، ومن املحتمل 
أن يخ�رج ن�واب اخرون م�ن تحالف 
املح�ور«. واعل�ن تحال�ف املحور عن 
الغ�اء عضوية رئيس الربمل�ان محمد 
الحلب�ويس. وقرار التحال�ف جاء بعد 
ساعات قليلة من اعالن لحله تقدمت 
به اطراف س�نية او ما يع�رف بنواب 
املحافظ�ات املح�ررة يقودهم محمد 
الحلب�ويس واع�ادة تش�كيل تحال�ف 
س�يقوده  ال�ذي  العراقي�ة،  الق�وى 
نواب الح�ل بقي�ادة الكرابل�ة ونواب 
»متحدون« بقيادة النجيفي، واعضاء 
اخرون. ويف اول قرارات تحالف القوى 
اعلن عن عزل كل من خميس الخنجر 

واحمد الجبوري »ابو مازن«.
وردا ع�ى ذلك، اص�در تحالف املحور 
الذي تبق�ى فيه الخنجر و«ابو مازن« 
ون�واب اخ�رون قرار بالغ�اء عضوية 
الحلبويس والتحرك لعزله من رئاس�ة 
العراق�ي  الربمل�ان  وكان  الربمل�ان. 
قرر،لي�ل األحد، ويف اجراء عاجل وقف 
عملية اختيار محافظ جديد ملحافظة 
نينوى وذلك أثر معلومات كشف عنها 

14 نائب�ا بتلق�ي اعض�اء فيها لرىش 
النتخاب ش�خصية بعينها وتم احالة 

القضية اىل القضاء.
وقررت رئاسة الربملان العراقي ايقاف 
االج�راءات املتخذة النتخ�اب محافظ 
جديد ملحافظة نين�وى بعد معلومات 
كشف عنها 14 نائبا بحصول عمليات 
فس�اد ورىش النتخاب ش�خص معني 
ملنصب املحافظ تش�ري االصابع اىل انه 
النائب منصور املرعيد املنتمي لحركة 
عط�اء بقي�ادة فالح الفي�اض االمني 

العام للحشد الشعبي. 
محم�د  الربمل�ان  رئي�س  وخاط�ب 
الحلب�ويس املجل�س االع�ى للفس�اد 
برئاس�ة رئي�س ال�وزراء ع�ادل عبد 
املهدي يف وثيقة قائال »وردت معلومات 
من ال�ذوات املدرجة اس�ماؤهم ادناه 
عن ش�بهات فس�اد تتعل�ق بانتخاب 

محافظ نينوى الجديد«.
ودعا املجل�س اىل »فتح تحقيق عاجل 
واتخ�اذ اإلج�راءات القانونية الالزمة 
الحال�ة املل�ف اىل الجه�ات القضائية 
بع�ض  قي�ام  بمالبس�ات  للتحقي�ق 
نين�وى  محافظ�ة  مجل�س  أعض�اء 
باستالم مبالغ ورىش مقابل التصويت 

ملرشح معني«.
وذك�ر الحلب�وس يف خطاب�ه اس�ماء 
14 نائب�ا واعقب ذلك توجيه رئاس�ة 
الربمل�ان لخط�اب عاج�ل اىل مجل�س 
اج�راءات  بوق�ف  نين�وى  محافظ�ة 
انتخاب املحاف�ظ ونائبيه لحني ورود 
االجابة من الجهات املعنية يف اش�ارة 

اىل املجلس االعى ملكافحة الفساد.  

انتخاب حمافظ لنينوى يعيد رسم اخلارطة السياسية للمناطق احملررة.. وحتالف القوى يستغل اخلالفات وحياول االلتئام جمددًا

الرصاع عىل املناصب يفتت حتالفات السنة

رئيس الوزراء يشدد عىل أمهية دعم املؤسسات الوطنية لفريق التحقيق بجرائم »داعش«
        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي، أمس 
االثنني، ع�ن دعمه لفري�ق التحقيق بجرائم 
جمي�ع  تع�اون  أهمي�ة  مؤك�داً  »داع�ش«، 

املؤسس�ات الوطني�ة ذات الصلة م�ع فريق 
التحقيق. 

وق�ال مكت�ب عب�د امله�دي يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »رئيس 
مجل�س ال�وزراء التق�ى بمكتب�ه الرس�مي 

اليوم، املستش�ار الخاص لالمني العام لالمم 
املتحدة ورئيس فريق التحقيق املعني بتعزيز 
املساءلة عن الجرائم املرتكبة من قبل داعش 

كريم خان«.
ونقل البي�ان عن عبد املهدي تاكيده، »دعمه 

املتواص�ل لفريق التحقيق بجرائم داعش من 
اج�ل انجاز مهمته وتس�هيل عمل�ه وأهمية 
تعاون جميع املؤسسات الوطنية ذات الصلة 

مع فريق التحقيق«.
واع�رب عب�د امله�دي ع�ن »ارتياح�ه لقرب 

االعالن عن الوظائف التي سيش�غلها الخرباء 
العراقيون ضمن فريق التحقيق، وعى موقع 
االم�م املتح�دة، واالختيار الذي س�يتم ايضا 

بالتشاور مع الحكومة العراقية«.
من جانبه، قدم املستش�ار الخاص، بحس�ب 

البي�ان »رشح�ا ع�ن مجري�ات عم�ل فريق 
التحقيق ومايتطلبه من ظروف مناسبة، كما 
عرض ترش�يح س�المة الخفاجي بالتشاور 
مع الحكومة العراقية لتكون النائب العراقي 

لرئيس فريق التحقيق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة، 
أم�س االثن�ني، ان الحكومة أرس�لت 
انتخاب�ات  قان�ون  تعدي�ل  مق�رتح 
مجال�س املحافظ�ات واألقضي�ة إىل 

مجلس النواب. وقالت عضو اللجنة، 
أمل�اس فاضل يف ترصيح صحفي، ان 
»الحكومة االتحادية ارس�لت مقرتح 
تعدي�ل قان�ون انتخاب�ات مجال�س 
املحافظ�ات اىل مجل�س النواب وهذا 
املقرتح وص�ل اىل اللجنة القانونية«.

القانوني�ة  »اللجن�ة  ان  واضاف�ت 
س�تدرس هذا املق�رتح باالضافة اىل 
مقرتحات املفوضية العليا املس�تقلة 
مجل�س  ومقرتح�ات  لالنتخاب�ات 
الن�واب وس�تقوم بجم�ع كل ه�ذه 
املقرتحات يف قانون موحد النتخابات 

مجال�س املحافظات«. وبينت فاضل 
ان »التعديالت التي طرحتها الحكومة 
االتحادية تمحورت حول آليات العمل 
وط�رق انتخاب املحافظ�ني واالمور 
املتعلقة بح�ل مجالس املحافظات«. 
واستبعدت »إجراء انتخابات مجالس 

الح�ايل«  الع�ام  خ�الل  املحافظ�ات 
الفتت�ة اىل ان »كل ه�ذه املقرتح�ات 
تحتاح اىل وقت للقراءة االوىل والثانية 
والتصويت، لذا جميع االمور تتجه اىل 
تأجيل انتخابات مجالس املحافظات 

اىل العام املقبل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

جدد تحال�ف الفت�ح، أمس االثن�ني، مطالبته 
بإدراج فقرة مناقشة الخروق األمريكية ضمن 
جدول أعمال جلس�ة مجلس الن�واب القادمة، 
فيما كش�ف عن جهات سياسية تحاول تميع 
قضي�ة القص�ف األمريك�ي املتعم�د للرطة 
االتحادي�ة يف كرك�وك وحرق قاعدة س�بايكر 

يف ص�الح الدين. ونقلت وكتل�ة »املعلومة« عن 
عضو التحالف محمد كريم القول إن “تحالف 
الفتح يضغط بشكل كبري يف الوقت الحايل عى 
رئاس�ة الربملان لغ�رض إدراج فقرة مناقش�ة 
الخروق األمريكية ضمن جدول أعمال الجلسة 
القادمة”، الفتا إىل إن “مناقشة فقرة الخروق 
داخل الربملان س�تحد من االستهتار األمريكي 
املدني�ني”.  وأرواح  الش�عب  مق�درات  تج�اه 

وأضاف أن “املناقشة ستتضمن جميع خروق 
الق�وات األمريكية القتالي�ة املتواجدة يف البالد 
بما فيه�ا القصف املتعمد ال�ذي طال الرطة 
االتحادية يف كركوك وحرائق األقراص الحرارية 
لقاع�دة س�بايكر وجزي�رة تكري�ت يف صالح 
الدين”، مبين�ا أن “بعض الجهات السياس�ية 
داخ�ل مجل�س الن�واب تحاول تمي�ع القضية 
وتس�ويفها وع�دم مناقش�تها داخ�ل مجلس 

النواب كونها ترض بمصالحها مع واشنطن”. 
واتهمت قيادة عملي�ات صالح الدين ، يف وقت 
س�ابق، ما يس�مى ب�”طريان التحالف الدويل” 
بقي�ادة الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة بالوقوف 
وراء حري�ق محي�ط قاع�دة س�بايكر. وكان 
موض�وع الخ�روق األمريكي�ة ق�د وضع عى 
جدول أعمال جلس�ة مجلس النواب الس�ابقة 

لكن املجلس رفع جلسته ولم يتم مناقشته.

الربملان يتسلم قانون انتخابات املحافظات.. والقانونية تتحدث عن أبرز التعديالت 

الفتح يطالب جمددًا بإدراج فقرة مناقشة اخلروق األمريكية ضمن جدول الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت الهندس�ة العس�كرية التابع�ة لهيئ�ة 
الحش�د الش�عبي، أم�س االثنني، انته�اء ازمة 
خط�ر الس�يول والفيضانات عن م�دن العراق 
الع�راق بات�ت خ�ارج  كاف�ة، مش�رية اىل ان 
دائرة الخط�ر. وقالت الهندس�ة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »جميع 
املنش�آت العامة والخاصة بات�ت اليوم خارج 
نطاق الخطر, حيث تمكنت املالكات الهندسية 

للحش�د من انش�اء كارس امواج يحيط بحقل 
مجنون النفطي والبالغ طوله اكثر من 35 كم, 
باالضاف�ة اىل تدعيم الس�داد املحيطة بالحقل 
وزي�ادة مس�توى ارتفاعها وعرضه�ا وتقوية 
العس�كرية  الهندس�ة  واش�ارت  اكتافه�ا«. 
انه�ا »ش�ملت يف خطتها الطارئ�ة تأمني املدن 
واالرايض الزراعية والث�روة الحيوانية واملرافق 
الحيوية املهمة واملحط�ات الكهربائية وابراج 
نق�ل الطاقة جن�وب الع�راق، ونجحت بحجب 

املخاطر عنها جميعا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت مق�ررة الربملان خديجة ع�ي ان الحكومة 
س�تدخل بفراغ دس�توري بأرب�ع وزارات إذا لم 
تكتم�ل الكابين�ة الوزاري�ة يف حزي�ران املقب�ل. 
وقال�ت عي يف ترصي�ح صحف�ي ان “الحكومة 
ألزمت نفس�ها خ�الل الربنام�ج الحكومي الذي 
صوت عليه مجلس النواب بإنهاء مناصب وكالء 
الوزراء بالوكالة خالل حزيران املقبل”.وأضافت 

انه “يف حال إنهاء مل�ف الوكالء وعدم التصويت 
عى ال�وزارات املتبقية س�تدخل الحكومة بفراغ 
دستوري بأربع وزارات”، مشرية اىل انه “يف حال 
عدم اكمال الكابينة الوزارية وبقيت تدار بالوكالة 
سيكون هناك خرق للربنامج الحكومي”. ودعت 
مق�ررة الربمل�ان الحكوم�ة والكت�ل السياس�ية 
اىل “االتف�اق ع�ى مرش�حي ال�وزارات االربع�ة 
املتبقية قبل مطلع حزيران املقبل لتجنب الفراغ 

الدستوري والخرق القانوني”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدف�اع، أم�س االثن�ني، عن اطالق 
عملية عس�كرية جدي�دة يف مناطق جنوب غربي 
املوصل. وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »الفوج الثاث لواء ٧6 
ضم�ن فرقة املش�اة السادس�ة، وبالتع�اون مع 
الحشد العشائري، اطلقوا عملية واسعة يف مناطق 

جنوب غرب املوصل، لفرض سلطة القانون، من 
خالل البحث عن املطلوبني واجراء املسح امليداني 
بحث�ا ع�ن املخلف�ات الحربية«.وتابع »ش�لمت 
العملي�ة ق�رى تابع�ة لناحية الش�ورى يف قضاء 
القيارة، حيث تم اجراء لق�اءات من قبل القيادة 
م�ع مجموعة من ش�يوخ ووجه�ات تلك القرى، 
من اجل تنس�يق توفري االمن لهم وحمايتهم من 

بقايا خاليا تنظيم داعش االرهابي«.

مقررة الربملان تتحدث عن اقرتاب احلكومة من »الفراغ 
الدستوري« بسبب ملف »الوكاالت«

القوات األمنية تطلق »عملية جديدة« جنوب غريب املوصل لـ »فرض القانون«

هندسة احلشد الشعبي تعلن إنتهاء »أزمة السيول« 
والفيضانات يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، 
أم�س االثن�ني، ع�ن االطاح�ة بمس�ؤول 
الدع�وة واإلرش�اد ل�«داع�ش« يف  دي�وان 
الرم�ادي.  وقال�ت املديري�ة يف ب�����يان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه انه 
»بع����ملي�ة نوعية نفذت وفق معلومات 
اس�تخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية 
 10 الفرق�ة  يف  العس�كرية  االس�تخبارات 
وبالتعاون مع اس�تخبارات لواء املشاة 38 

من اإلطاحة باحد اإلرهابيني وتلقي القبض 
علية يف منطقة صوفية الرمادي باالنبار«. 
واضافت ان »هذا اإلرهابي يعد املسؤول عن 
ما يسمى ب�)دي����وان الدعوة واإلرشاد( 
لعصاب�ات داع����ش اإلرهابية«، مش�ريا 
اىل ان�ه »م�ن املطل����وب�ني للقض����اء 
بموجب مذكرة قبض وفق أحك���ام املادة 
4 إره�اب«. يذكر ان القوات االمينة تتمكن 
ب�ني فرتة واخ�رى م�ن اعتق�ال مطلوبني 
بتهم ارهابي�ة وجنائية يف مناطق متفرقة 

من البالد.

االستخبارات تطيح بمسؤول ديوان الدعوة واإلرشاد 
التابع لـ »داعش« يف الرمادي 

        بغداد / المستقبل العراقي

أخرتق�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية وفككت 
خلي�ة إرهابي�ة مكونة م�ن 12 عن�رصاً واعتقالهم 
يف محافظ�ة كرك�وك. وذك�ر بي�ان للمديري�ة تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه »بعملي�ة 
نوعية أتس�مت بالجرأة والش�جاعة ودق�ة املعلومة 
االس�تخبارية واملراقب�ة املس�تمرة تمكن�ت مف�ارز 
مديرية االستخبارات العسكرية يف خلية االستخبارات 
ومكافحة االرهاب ورسية الواجبات الخاصة التابعة 
للمديري�ة من أخرتاق وتفكيك خلي�ة إرهابية مكونة 

يف محافظ�ة  وتعتقله�م جميع�اً  12 عن�رصاً  م�ن 
كركوك«. وأضاف ان »أف�راد الخلية كانوا ينتمون ملا 
يس�مى ب� )والية كركوك( ويمارسون عدة نشاطات 
ومهام يف أماكن مختلفة من املحافظة تمثلت بتهيئة 
املضاف�ات وتجهيزه�ا لالرهابيني وتوزي�ع الرواتب 
عليه�م وتزويدهم بالوقود ومنهم م�ن كان يعمل يف 
ديوان الزكاة وتوزيع الحبوب وبعضهم يعمل مجهزاً 
لألس�لحة واألعتدة وبينهم مختص يف زراعة العبوات 
الناس�فة وصناع�ة الدوائر الكهربائي�ة الخاصة بها 
وميكانيكي عجالت وكانوا يسلكون الطرق النيسمية 

يف تهريب املواد لتضليل االجهزة االمنية«.

اإلستخبارات تنفذ »عملية نوعية« وخترتق وتفكك خلية 
إرهابية كبرية يف كركوك
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   ميسان / المستقبل العراقي

أعلن فرع توزيع كهرباء ميس�ان احد تش�كيالت الرشكة العامة 
لتوزي�ع كهرب�اء الجنوب، عن إدخ�ال محولة الق�درة التحويلية 
الرئيس�ية الجديدة يف محطة الريم�وك الثانوية )11/33 ك. ف (، 
وس�ط مدينة العمارة  للعمل بعد انج�از أعمال أعادة نصبها بدالً 

من العاطلة« .   
وقال مدير الدائرة جاس�م رايض بريدي يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »مالكاته الهندسية والفنية يف شعب صيانة املحطات 
وتأهي�ل املحط�ات الثانوي�ة ) 11/33 ك. ف ( وصيانة القابلوات 
وبإس�ناد من قسم الهندسة امليكانيكية وباقي األقسام و الشعب 
وبأرشاف رئيس قس�م الش�ؤون الفنية وحس�ب توجيهات املدير 
الع�ام، ادخلت محولة القدرة الرئيس�ية )16 أم. يف. أي ( الجديدة 
بمحطة الريموك الثانوية للعمل بعد انجاز أعمال النصب بدالً من 
املحول�ة التي خرجت عن العم�ل قبل مدة نتيجة خلالً فنياً«، الفتاً 

إىل أن »املحولة الجديدة من نوع دياىل بوزن )32( طن«. 
وأضاف بريدي بان »أعمال النصب أنجزت يف وقت قيايس وبحضور 
فريق فني من رشكة دي�اىل العامة لغرض ربطها وفحصها حيث 
يوج�د ضمن عقد رشاء املحولة املربم يج�ب إدخالها للعمل تحت 

إرشاف الرشكة«.
 واش�ار اىل ان »محول�ة القدرة ت�م رشائها ضم�ن خطة الرشكة 
العامة لتوزيع كهرباء الجنوب لعام 2018 من اجل فك االختناقات 
الحاصلة ع�ى محطة الريم�وك الثانوية«، موه�ا إىل إن »املحطة 

تغذي مناطق وسط مدينة العمارة ومنها التجارية .

   بغداد / المستقبل العراقي

انطلقت الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي وبأمر 
نائ�ب رئيس هيئة الحش�د ابو مه�دي املهن�دس، االثنني، بخطة 
واس�عة النطاق لكري وتنظيف املبازل والعم�ل عى اعادة تأهيل 
كاملة لش�بكة الري، بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة املوارد 

املائية والدوائر الزراعية والجمعيات الفالحية.
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »الحملة 
ش�ملت مدن وقرى الفرات االوس�ط وجنوب العراق باالضافة اىل 
شمال وجنوب العاصمة بغداد ومحافظة املثنى والديوانية والحلة 
وكربالء والنجف، حيث س�تعمل يف هذه الحملة الخدمية اكثر من 
300 الية ومعدة ثقيلة، لألرساع يف عملية رفع مستوى االستعداد 

التام للموسم الزراعي الحايل«.
وأضاف�ت إن »هذه الحمل�ة تأتي بعد طي صفحة ازمة الس�يول 
والفيضان�ات الت�ي اجتاحت مدن ش�مال وجنوب الع�راق والتي 
ابلت فيها الهندس�ة العس�كرية التابعة لهيئة الحش�د الش�عبي 
بالء حس�نا بمشاركة جميع القوى الس�اندة والحكومات املحلية 

للمحافظات.

   بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت امانة بغداد، بإنش�اء معرب جديد 
يرب�ط الطري�ق الرسيع عتبة ب�ن غزوان 
بحي الرشطة يف الدورة جنوبي العاصمة.

وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »دائرة املشاريع 
بع�د  ب�ارشت  ال�دورة  بلدي�ة  وبإس�ناد 
اس�تحصال املوافق�ات االمني�ة الالزم�ة 
بإنشاء معرب يربط حي الرشطة بالطريق 
الرسيع ) املس�مى شعبياً برسيع الدورة ( 

وبالعكس وبعرض 10 مرت لكل جانب«.
انج�ازه  ح�ال  »املع�رب  ان  واضاف�ت، 
سيس�اهم بش�كل كب�ري بتس�هيل حركة 
الس�ري واملرور وحل مش�كلة االختناقات 

املرورية يف املنطقة املذكورة .

   بغداد / المستقبل العراقي

ارتفعت العقود اآلجلة للنفط، بفعل تزايد 
املخ�اوف من تعطل اإلمدادات من منطقة 
ال�رشق األوس�ط املهمة إلنت�اج الخام، يف 
الوقت الذي ينتاب فيه القلق املس�تثمرين 
والتج�ار بش�أن آف�اق النم�و االقتصادي 
العامل�ي يف ظ�ل تعث�ر محادث�ات التجارة 
ب�ني الوالي�ات املتح�دة والصني.وبحل�ول 
الس�اعة 0624 بتوقي�ت جرينتش، بلغت 
العقود اآلجلة لخام القياس العاملي برنت 
س�نتا   38 مرتفع�ة  للربمي�ل،  دوالرا   71
أو 0.5 باملئ�ة مقارن�ة مع س�عر اإلغالق 
لخ�ام  اآلجل�ة  العق�ود  الس�ابق.وبلغت 
غرب تكس�اس الوسيط األمريكي 61.73 
دوالر للربمي�ل مرتفع�ة س�بعة س�نتات 
أو 0.1 باملئة مقارنة مع س�عر التس�وية 
السابقة.وقالت السعودية إن ناقتي نفط 
سعوديتني كانتا من بني سفن استهدفتها 
»أعمال تخريبية« قبالة س�احل اإلمارات 
العربية املتح�دة، ونددت بتل�ك الهجمات 
بوصفها محاول�ة لتقويض أمن إمدادات 
النف�ط العاملية.والس�عودية واإلمارات يف 
املركز األول والثالث بني أكرب املنتجني عى 
الرتتيب يف منظمة البلدان املصدرة للبرتول 
)أوب�ك(، وفق�ا ألح�دث مس�ح لرويرتز.

وقال أبهيش�ك كوم�ار رئي�س التحليالت 
ل�دى إنرتفاكس إنرجي يف لن�دن »تصاعد 
التوترات الجيوسياسية يف الرشق األوسط، 
بجانب االنخفاض الحاد يف إمدادات النفط 
من فنزوي�ال وإي�ران، س�يظالن يدفعان 
األسعار للصعود«.وتتلقى األسواق الدعم 
م�ن س�عي واش�نطن لخفض ص�ادرات 
وتقلي�ص  الصف�ر  إىل  اإليراني�ة  النف�ط 
صادرات فنزويال، حيث تتسبب مشكالت 
يف البني�ة التحتية أيض�ا يف تراجع اإلنتاج.

ويق�ول كوم�ار إن الن�زاع التج�اري بني 
واش�نطن والصني والذي تصاعد األسبوع 
األس�عار.وتمثل  يكب�ح  س�يظل  امل�ايض 
الوالي�ات املتح�دة والصني مع�ا 34 باملئة 
م�ن االس�تهالك العامل�ي للنف�ط يف الربع 
األول م�ن 2019 وفقا مل�ا تظهره بيانات 

من وكالة الطاقة الدولية.

امانة بغداد تبارش 
بانشاء معرب جديد 

جنويب العاصمة

ارتفاع أسعار النفط 
بفعل خماوف بشأن 

اإلمدادات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العامة للمع�ارض والخدم�ات التجارية العراقية 
يف وزارة التج�ارة عن منحها )85( اج�ازة تصدير لتجار عراقيني 

خالل شهر نيسان املايض« .
اك�د ذلك مدير عام الرشكة هاش�م محمد حات�م موضحا يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ب�ان »منح اج�ازات التصدير كانت 

ملواد ) غذائية وكيمياوية ومتنوعة( ».
واض�اف ان »املواد التي أصدرت لها أج�ازات التصدير تمثلت ب� ) 
الربايم كوت , نفثا , زيت الوقود, تجهيزات غذائية, احماض دهنية 
, النفط الخام, فالنكوت , مخلفات تقطري , مخلفات بالس�تيكية 
, اس�فلت مؤكس�د ,كمأ, تمر زهدي , عجينة تمر , الدبس , تمور 
ملونة, رز ياس�مني, طيور زينة , حب رقي , جلد غنم كروم , جلد 

بقر كروم , جلد بقر بكل وغريها من املواد ».
واشار اىل ان »تلك املواد تم تصديرها ل� ) 14 ( دولة منها االمارات 
والكوي�ت وقط�ر وتركي�ا والص�ني واالرجنت�ني وس�وريا ومرص 

واالردن وامريكا ولبنان وايطاليا والبحرين وماليزيا .

التجارة تعلن منح »٨٥« اجازة 
تصدير خالل شهر نيسان املايض

   بغداد / المستقبل العراقي

قال نائ�ب وزی�ر الخارجی�ة الكویتي خالد 
الجارالل�ه، ان ھن�اك توافقا كویتی�ا عراقیا 
ع�ى ح�ل العدی�د م�ن القضای�ا العالقة يف 
إطار العالق�ات الثنائیة املتمیزة بین البلدین 

الشقیقین«.
واع�رب الجارالل�ه لوكالة االنب�اء الكویتیة 
)كونا( عق�ب افتتاح�ه االجتم�اع الوزاري 

السابع للجنة الكویتیة - العراقیة املشرتكة 
الكویت�ي  الوفدی�ن  لتوقی�ع  تطلع�ه  ع�ن 
والعراقي عى عدد من االتفاقیات صباح یوم 
االحد بما یس�ھم يف تعزیز العالقات الثنائیة 
وتطویرھ�ا. وق�ال ان ھن�اك جول�ة أخرى 
م�ن املباحث�ات الثنائیة سیرتأس�ھا صباح 
الخال�د الحمد الصباح نائ�ب رئیس مجلس 
ال�وزراء وزی�ر الخارجی�ة الكویت�ي ووزیر 
الخارجی�ة العراق�ي محمد الحكی�م، معربا 

ع�ن ثقته الكبرية يف إس�ھام تل�ك املباحثات 
بدفع العالق�ات ملزید من التع�اون وتطویر 
مستقبل الرشاكة االسرتاتیجیة بین البلدین 
الش�قیقین. وكش�ف ع�ن خم�س وثائ�ق 
س�توقع من قب�ل ممثيل البلدی�ن باإلضافة 
إىل محرض متفق علیه بین الجانبین تش�مل 
جمیع أوج�ه التعاون بھ�دف البناء عى ما 
تم انجازه يف االجتماعات الس�ابقة. وأعرب 
الجارالل�ه عن االرتیاح من األجواء اإلیجابیة 

الت�ي س�ادت االجتماع�ات والتع�اون الذي 
أبداه الوفد العراقي ح�ول املوضوعات التي 
ت�م بحثھا يف فرق العمل املش�رتكة مش�یدا 
باإلنج�ازات الت�ي تحققت من خ�الل فرق 
العمل املش�رتكة. وأك�د أن االجتماع یأتي يف 
ظ�روف دقیق�ة وحرج�ة تمر بھ�ا املنطقة 
وعلیه فإنه من املھم والرضوري مد جسور 
وتوثی�ق  لتعزی�ز  االش�قاء  م�ع  التواص�ل 

العالقات بین البلدین.

    بغداد / المستقبل العراقي

 خصصت رشكة توزيع املنتجات النفطية كميات كبرية من 
منت�وج زيت الغاز )الكاز( بلغت ما يقارب )خمس�ة ماليني 
ونصف املليون( لرت شهريا لوزارة املوارد املائية والتشكيالت 

التابعة لها يف كافة املحافظات.
وق�ال مدي�ر ع�ام رشك�ة التوزيع كاظم مس�ري ياس�ني يف 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان التجهيز يتم »بالس�عر 
الرس�مي املدعوم باإلضافة اىل حصص استثنائية ملساندتها 
ع�ى تنظي�م اعماله�ا املصمم�ة من أج�ل تنظي�ف املبازل 
والج�داول النهري�ة واملجاري املائية من الرتس�بات الطينية 
والنباتات العش�بية لغ�رض تأمني املياه ل�ألرايض الزراعية 
وذلك ضمن مساعيها الرامية لدعم كل ما من شأنه تحسني 

الواقع الخدمي للبالد«.
وأك�د، أن »توف�ري الدع�م لوزارة امل�وارد املائي�ة تأتي ضمن 

توجيه�ات وزي�ر النف�ط ومتابع�ة من قب�ل وكي�ل الوزارة 
لش�ؤون التوزي�ع من خ�الل توف�ري الدعم الالزم لها وس�د 
إحتياجاته�ا من الوقود ال�الزم لديمومة عملها باإلضافة اىل 
هيئاتها الخدمي�ة مضيفاً إن هذا يصب كله لصالح املواطن 
العراق�ي وتقديم الخدمات التي تعالج أية مش�اكل لضمان 

إنسيابية املياه بشكل آمن«.
وعن آلية تجهيز الكميات أوضح مدير هيأة التجهيز إحسان 
موىس أن »تجهيزها س�يكون عن طريق نظام الدفع باآلجل 
ملدة ثالثة أشهر وحسب توجيهات وزير النفط نظراً للوضع 
الراهن والدور الكبري الذي تقدمه وزارة املوارد املائية يف درء 

أخطار الفيضانات«.
وب�ني ان »الكمي�ات التي خصصته�ا الرشكة ج�اءت وفقاً 
ألع�داد اآللي�ات واملضخات التابع�ة للموارد املائي�ة« مؤكداً 
»بأنه�ا قابل�ة للزي�ادة اعتماداً ع�ى اجراء الكش�ف واعداد 

اآلليات املضافة للعمل وفق خطة أعدت لهذا الشأن«. 

يف ذات الس�ياق جه�زت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
بعض الرشكات التابعة لوزارة االعمار واإلس�كان والبلديات 
واألش�غال العام�ة ب�أكثر م�ن مليون لرت ش�هرياً ألغراض 
املب�ارشة الفورية بحملة إكس�اء وتأهيل الطرق الرئيس�ية 
واملحورية يف بغداد ، حيث س�تكون آلية التجهيز عرب اصدار 
ام�ر تجهي�زي يتضم�ن االيع�از اىل ف�رع الرشك�ة يف بغداد 
للمب�ارشة بتجهيز آليات ومعدات ال�رشكات التابعة لوزارة 
اإلعمار واالس�كان.وذكر مدير عام الرشكة بأن الكمية التي 
ُجهزت ت�م تخصيصها بناًء عى االحتي�اج الفعيل للرشكات 
املس�اهمة يف الحمل�ة الخدمية مش�رياً بأن مع�دل التجهيز 
اليومي يوضع اعتماد عى س�عة وحجم الحوضيات العائدة 
لهم .يش�ار اىل ان رشكة التوزيع تسخر امكانياتها يف توفري 
كل م�ا يلزم م�ن املش�تقات النفطية لكافة ال�رشكات ذات 
الطاب�ع الخدمي لدعم كافة املش�اريع الخدمي�ة التي تقدم 

واقع أفضل وأجمل لكافة املحافظات.

    بغداد / المستقبل العراقي

دعت هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  يف  الخاص�ة 
اىل  املتقدم�ني  املس�تفيدين  االجتماعي�ة 
الش�مول بامتيازات قان�ون الهيئة رقم 38 
لس�نة 2013 وعى الخصوص املادة املعنية 
برات�ب املع�ني املتف�رغ اىل مراجعته�ا وفق 
تسلس�ل االس�ماء املنش�ورة ع�رب موقعها 

االلكرتون�ي وصفحات التواصل االجتماعي 
الرسمية العائدة لها.

وق�ال النائ�ب االداري لرئيس هيئ�ة رعاية 
ذوي االعاق�ة واالحتياج�ات الخاص�ة عيل 
الحل�و يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »الهيئة اعدت قوائم باسماء املستفيدين 
الذين تقدموا اىل الش�مول بامتيازات قانون 
الهيئة رقم 38 لسنة 2013 وعى الخصوص 
امل�ادة 19 منه املعنية برات�ب املعني املتفرغ 

تحتوي عى تسلس�ل تلك االس�ماء وتاريخ 
املراجعة الكمال االجراءات االدارية املطلوبة 

ملنحهم االمتيازات«.
وأش�ار اىل ان »املراجع�ة س�تكون يف قاعة 
املرك�ز العراق�ي الك�وري التاب�ع لل�وزارة 
وباالم�كان االطالع عى االس�ماء من خالل 
www. زي�ارة املوق�ع االلكرتون�ي لل�وزارة

molsa.iq او متابع�ة صفح�ات التواص�ل 
االجتماعي الرسمية العائدة للوزارة«.

واضاف ان »تلك الخطوة تهدف اىل تبس�يط 
االج�راءات ع�ى املس�تفيدين وتقليل زخم 
املراجع�ات« الفت�ا اىل ان »املراجع�ة تكون 
للمعني واملعاق مع استصحاب املستمسكات 
الثبوتي�ة )االربع�ة( وأرب�ع ص�ور للمع�ني 
واخرى للمعاق مع تقرير طبي س�ابق )ان 
وجد(« مبينا ان »الوزارة تدعو املواطنني اىل 
االلتزام بموعد املراجعة املثبت ازاء كل اسم 

لضمان انسيابية العمل وتنظيمه .

الكويت تعلن عن توقيع »٥« وثائق مع العراق يف اطار اجتامعات اللجنة املشرتكة

املنتجات النفطية جتهز وزاريت املوارد واإلعامر بأكثر من »6« ماليني لرت من الكاز باآلجل

العمل تعلن اسامء املشمولني براتب املعني املتفرغ

     المستقبل العراقي / علياء مود الكناني

أعلنت العتبة العّباسية املقّدسة املبارشة بالحصاد ل�)360( 
دونم�اً زراعّياً من محصول الحنطة ضمن املوس�م الزراعّي 

الحايل.
وقال بيان ملوقع الس�اقي التابع للعتبة، ان«هذا الصنٍف من 

الحنطة نادر وس�يعود عى الفاّلح العراقّي مستقبالً بإنتاٍج 
وفري ذي قيم�ٍة غذائّية عالية، وبما يس�هم يف تحقيق األمن 

الغذائي«.
واضاف ان »املرشوع اسُتخِدمت فيه طريقة رّي حديثة هي 

املرّشات املحورّية وباالعتماد عى مياه اآلبار«.
واض�اف إّن »عملّية الحص�اد هذه جاءت مكّملًة لسلس�لٍة 

من األعمال التي س�بقتها، كتهيئ�ة األرض والتأّكد من مدى 
صالحّيتها للزراعة بأخذ عّيناٍت من أماكن متعّددة من الرتبة 
لفحصه�ا مختربّياً، ومعرفة م�دى ملوحتها وصالحّيتها ثّم 
تحديد املس�احة املراد زراعتها، بعدها ت�ّم جلب البذور التي 
حّددته�ا وزارُة الزراعة العراقّية من ثّم بذرها باّتباع طريقة 

بذاٍر حديثة.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ربم�ا تس�مع للم�رة االوىل بمناط�ق مث�ل )6 كويم�ة 
والبص�ام والغريب�اوي( الت�ي تقع يف أط�راف العاصمة 
وبقيت لس�نوات بعيدة عن زيارة اي مسؤول ولم تشمل 
بالخدمات جراء مش�اكل ادارية وعائديتها ألي قضاء أو 

ناحية«.
زيارة محافظ بغداد فالح الجزائري شكلت نهاية ملعاناة 
اه�ايل هذه املناط�ق الذين بقوا لس�نوات يرتقبون زيارة 
اي مسؤول، فخرجت الزيارة بنتائج عدة، وضمن حملة 
خدم�ة بغ�داد رشف لنا ». وج�ه املحاف�ظ »بايجاد حل 
رسيع ملشاكلها االدارية وربطها بناحية شعلة الصدرين 
ل�إرساع بش�مولها بالخدم�ات وش�مولها باملش�اريع 

الخدمية كتعديل الطرق واإلكساء«.

كما تمت االس�تجابة ملطالب األهايل يف مايخص مشاريع 
الكهرب�اء والرتبي�ة والصح�ة وتوجي�ه الجه�د الخدمي 
للمحافظ�ة بك�ري املب�زل الرئي�س الذي يش�ق املناطق 

لالرتقاء بواقعها الزراعي«.
وأوع�ز  الجزائ�ري »بإج�راء كش�وفات لتل�ك املناط�ق 
وحاجتها للماء وشبكات املجاري والبنى التحتية وغريها 

بغية شمولها بالخدمات«.
ورافق املحافظ يف جولته أعضاء مجلس محافظة بغداد 
ومدي�ر ناحية ش�علة الصدري�ن ومدراء البلدي�ات واملاء 

واملجاري.
م�ن جانبه�م وجه�اء املنطق�ة اك�دوا بانه�ا اول زيارة 
ملحافظ ومس�ؤول يس�تمع ملطالبهم عن كث�ب ويتفقد 
أحواله�م، فض�ال ع�ن توجيه الس�يد املحافظ بش�مول 

املناطق بمشاريع تم اهمالها منذ عقود.

العتبة العباسية تعلن املبارشة بحصاد »360« دوناًم زراعّيًا من حمصول احلنطة

حمافظ بغداد يستجيب ملطالب أهيل ثالث مناطق يف اطراف العاصمة

   بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير الزراعة صالح الحسني السفري الرتكي يف بغداد فاتح 
يل�دز والوفد املرافق له بمكتبه يف مق�ر الوزارة, حيث جرى خالل 
اللقاء بحث آفاق التعاون املش�رتك بني البلدين يف املجال الزراعي، 
وبحضور مستشار الوزارة مهدي ضمد القييس ومستشار الوزارة 

لشؤون الثروة الحيوانية ال حسني عيل سعود«.
واف�اد بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »ج�رى خالل اللقاء 
التباحث يف عدد من املواضيع املهمة التي تساهم يف زيادة التعاون 
الزراعي بني البلدين الجارين ومنها مشاريع طرق الري الحديثة، 
ومنح اجازات االسترياد بني البلدين، ومشاريع انتاج بيض املائدة، 

وتبادل املنتجات الحيوانية بني البلدين«.
وأكد الحسني خالل اللقاء عى »رضورة اعتماد اجازات االسترياد 
الص�ادرة م�ن الحكوم�ة املركزي�ة، مبين�ا ان االس�ترياد الخاص 
باملنتج�ات الزراعية يتوقف عى توازن الس�وق وحس�ب الحاجة 
املحلي�ة فضال عن اعتم�اد الرزنامة الزراعي�ة املوضوعة، مضيفا 
ان مجلس النواب قد قرر س�ابقا منع استرياد بيض املائدة لوفرة 
االنتاج املحيل وجودته باس�تثناء بيض التفقيس الذي اليزال قرار 

استرياده ساري املفعول«.
من جانبه أكد السفري الرتكي سعادته باللقاء والتعاون مع وزارة 
الزراع�ة، مؤك�دا ان وزارة الزراعة العراقية من ال�وزارات املهمة 
وهي دائما ما توجد بجدول االعمال الخاص بالس�فارة الرتكية يف 

بغداد، كون العراق يعد من الدول املهمة زراعيا.

وزير الزراعة يبحث آفاق التعاون 
املشرتك مع السفري الرتكي

كهرباء ميسان: إدخال حمولة القدرة الرئيسية 
اجلديدة يف حمطة الريموك الثانوية للعمل

احلشد الشعبي ينفذ محلة خدمية لكري املبازل 
واالهنر استعدادًا للموسم الزراعي

    البصرة / المستقبل العراقي

وجه محاف�ظ الب�رصة املهندس اس�عد عبد االمري 
العيدان�ي مدير قس�م العق�ود الحكومي�ة يف ديوان 
املحافظ�ة باط�الق مش�اريع الطاق�ة الكهربائية 
لالعالن ضم�ن برنامج تنمية األقالي�م لعام 2019 
، مش�رياً اىل ان املش�اريع تتضمن قطاعات التوزيع 

والنقل .
وق�ال » العيداني يف بيان صحف�ي صدر عن مكتبه 
االعالم�ي الخ�اص انه بن�اًء عى املطالع�ة املقدمة 
من قس�م العق�ود الحكومية ش�عبة االع�الن تمت 
املوافق�ة ع�ى اعالن مش�اريع الطاق�ة الكهربائية 
ضم�ن برنامج تنمية األقاليم للعام الحايل واش�ارة 
اىل كتب قس�م التخطيط واملتابعة ش�عبة تخطيط 

القطاعات والخاص بالكش�وفات الفنية ملش�اريع 
قط�اع الكهرب�اء لداوائ�ر توزي�ع البرصة وش�مال 
الب�رصة ونقل الطاقة . واض�اف » محافظ البرصة 
ان املشاريع التي تمت املوافقة عى إعالنها تتضمن 
)15( مرشوع لدائرتي التوزيع والنقل حيث تش�مل 
مش�اريع توزيع الجنوب انش�اء محطتني ثانويتني 
‘31( ام يف اي 33/11 ك. ف يف الس�ينالكو    5*2(
والرومية ورشاء مواد احتياطية للشبكة الكهربائية 
ورشاء م�واد احتياطية للمحطات الثانوية وتجهيز 
محوالت توزيع س�عة )400( ك . ف اي عدد )200( 
، مش�رياً اىل انه فيما يتعلق مشاريع توزيع كهرباء 
الش�مال تتضمن ايضاً انش�اء محطة سعة  )2*5 
‘31( ام يف اي 33/11 ك. ف متكامل�ة مع منظومة 
االتصاالت واملواد االحتياطي�ة عدد )3( ، فضالً عن 

ايصال التيار الكهربائي للمناطق وتاهيل ش�بكات 
الكهرباء .وتابع » العيداني ان مشاريع نقل الطاقة 
تتضم�ن تجهي�ز متنق�الت 132/33 ك .ف س�عة 
)63( ام يف اي مع مواد احتياطية عدد )7( وتجهيز 
محوالت قدرة رئيس�ية 132/33 ك . ف س�عة )63 
( م�ع م�واد احتياطي�ة ع�دد )7( وتجهيز س�ويج 
ك�ري )33( ك. ف ع�دد )5( وتجهي�ز م�واد وتاهيل 
املحط�ات الثانوي�ة )400( ك . ف و )132( ك. ف 
متنوعة وتجهي�ز خانات )132( ك . ف )132ك ف. 
bay   hgh   brid   ع�دد )5( وتجهي�ز فواصل قدرة 
)132( ك . ف ع�دد )40( س�يت وت���جهي�ز مواد 
احتياطية للمتنقالت سعة )45( ام يف اي  132/33 
ك ف وتجهي�ز محولة ذاتية 250 ام يف اي )400( ك 

ف احادية الطور عدد )2( .

حمافظ البرصة يوجه العقود احلكومية باطالق اعالن مشاريع الطاقة الكهربائية لعام 2019

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعلن رئيس مجلس محافظة البرصة صباح حسن البزوني 
عن تأهيل جرس الزبري خالل ش�هر رمضان بالتنس�يق مع 

رشكة مصايف الجنوب لتوفري مادة اإلسفلت.

وقال البزوني يف ترصيح صحفي ان املجلس قام بالتنس�يق 
م�ع مصايف ذي قار والبرصة لتوفري مادة اإلس�فلت لتبليط 
جرس الزبري وذلك بعد انعدام وجود مادة اإلسفلت يف معامل 
املحافظ�ة مش�ريا إىل أن صيان�ة الج�رس ستس�هم بإنهاء 

املشاكل املرورية داخل القضاء.

البزوين يعلن تأهيل جرس الزبري 
خالل شهر رمضان 
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  استناداً الى كتاب قسم التخطيط 
واملتابع��ة ف��ي محافظ��ة البصرة 

املرقم )1955 في2019/5/7( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م 
العقود احلكومي��ة ( دعوة مقدمي 
العط��اءات املؤهل��ن وذوي اخلب��رة 

لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(
مش��روع )اإلعم��ال الغي��ر منجزة 
ملش��روع بناء مدرس��ة 18 صف 3/ 

طوابق في حي العسكري(
قدره��ا)  تخميني��ة  وبكلف��ة    -
395,149,0000( ثالثمائة وخمس��ة 
وتس��عون ملي��ون ومائة وتس��عة 

واربعون  الف دينار عراقي 
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 

2019
 - مدة التنفيذ )120يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة 
/ العاشرة  والصنف /  انشائية 

  - التبويب  )69,1,7,5,1,47,3( 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل 
التنافس��ية  العط��اءات  إج��راءات 
الوطني��ة التي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العقود احلكومي��ة العامة 
رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من 

وزارة التخطي��ط ، ومفت��وح جلميع 
املتناقصن.

ذوي  للمناقص��ن  ميك��ن  ثاني��اً-    
األهلية الراغب��ن أن يحصلوا على 
معلومات إضافية من )قسم العقود 
احلكومية  /شعبة اعالن املشاريع( 
في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 
8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلبات التأهيل 
)على ان تكون العطاءات مستجيبة 
ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي:

القدرة املالية:على مقدم العطاء   -1
أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على 

القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
النقدية:  الس��يولة  متطلب��ات   -1
توضي��ح  العط��اء  مق��دم  عل��ى 
املقدرة املالي��ة وتوفير املوارد املالية 
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ 
وثمانية  )118,544,700(مائة  ق��دره 
عش��ر مليون وخمس��مائة واربعة 

واربعون الف دينار عراقي 
2-  توفير الكوادر واملعدات وحسب 
ما مطلوب ضمن معايير التأهيل ) 

القسم الثالث وثيقة االشغال( 

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)اإلعامل الغري منجزة ملرشوع بناء مدرسة 18 صف 3/ طوابق يف حي العسكري(
مناقصة )12/ تربية 2019(

التاريخ:2019/5/13العدد: 2240
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رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق 
العطاء الكاملة باللغة العربية من 
قبل املناقصني الراغبني في العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة 
)100,000( مائ��ة الف دين��ار عراقي 
اعتب��ارا من ي��وم االثن��ني املصادف 

.2019/5/13
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة 
جلان الفتح واالحالة في يوم االثنني   
الس��اعة    -  2019/5/20 املص��ادف 

العاشرةصباحاً
  سادساً- يجب تسليم العطاءات 
ف��ي أو قب��ل ي��وم االح��د املصادف 
2019/5/26 الس��اعة 12:00 ظه��را 
حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة. 
)ال يس��مح  اإللكترونية  العطاءات 
به��ا(. العط��اءات املتأخرة س��يتم 
رفضه��ا. س��يتم فت��ح العطاءات 
فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني 
الذين إختاروا احلضور شخصيا في 

العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
املص��ادف  االح��د  ي��وم   : التاري��خ 

.2019/5/26
العن��وان : ديوان محافظة البصرة / 

قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يج��ب أن يرف��ق بجمي��ع 
العطاءات ضم��ان العطاء بقيمة ) 
3,951,490( ثالثة مليون وتسعمائة 
وواحد وخمس��ون ال��ف واربعمائة 
وتس��عون  دينار عراقي على شكل 

صك مصدق او س��فتجة او خطاب 
ضمان نافذ مل��دة 28 يوم بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات .
ثامن��اً - مدة نفاذي��ة العطاء )120( 

يوم.
تاس��عاً - يتحمل من ترس��و علية 

املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة 
عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق 
في ي��وم الدوام الرس��مي الذي يلي  

يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء 
املناقصة في أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة   
وحسب مقتضيات املصلحة العامة 
وال يحق للمشتركني في املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنى عش��ر -  العنوان املش��ار إليه 
العراق/محافظة  أعاله*:جمهوري��ة 
احلكومية/ العقود  البصرة/قس��م 

جلنة  بيع الوثائق القياسية 
ثالثة عشر – املوقع الرسمي لديوان 

basra.gov.iq محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء 
منتج��ات وزارة الصناع��ة واملعادن 
اس��تناداً ال��ى ما جاء بكت��اب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية 
/قس��م االستش��ارات والتدريب ذي 

العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  استناداً الى كتاب قسم التخطيط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم 

)1955 في2019/5/7( .
  يس��ر )محافظ��ة البصرة / قس��م 
العق��ود احلكومية ( دع��وة مقدمي 
العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة(
مش��روع )اإلعم��ال الغي��ر منج��زة 
ملش��روع ه��دم واعادة بناء مدرس��ة 
النج�����اة 18   ص��ف 3/ ط��واب��ق 

منوذجيي(
قدره��ا)  تخميني��ة  وبكلف��ة    -
وس��تمائة  ملي��ار   )1,647,450,000
وس��بعة واربعون ملي��ون واربعمائة 

وخمسون   الف دينار عراقي 
- ضم��ن برنام��ج تنمي��ة االق��اليم 

لعام 2019
 - مدة التنفيذ )360يوم ( .

 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة 
/ السابعة   والصنف /  انشائية 

 - التبويب  )161,2,7,5,1,47,3( 
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن 
خالل إجراءات العطاءات التنافسية 
الوطني��ة الت��ي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العق��ود احلكومي��ة العامة 

رق��م )2( لس��نة 2014 والصادرة من 
وزارة التخطي��ط ، ومفت��وح جلميع 

املتناقصني.
ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية 
الراغبني أن يحصلوا على معلومات 
إضافية من )قسم العقود احلكومية  
/شعبة اعالن املشاريع( في العنوان 
أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا 
ال��ى 2:00 ظه��را حس��ب التوقيت 

احمللي حملافظة البصرة
   ثالث��اً- تش��مل متطلبات التأهيل 
)على ان تكون العطاءات مستجيبة 

ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي:
القدرة املالية:على مقدم العطاء   -1
أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على 

القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلب��ات الس��يولة النقدي��ة:   -1
توضي��ح  العط��اء  مق��دم  عل��ى 
املقدرة املالية وتوفي��ر املوارد املالية 
كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ 
قدره )494,235,000(اربعمائة واربعة 
وتس��عون مليون ومائتان وخمس��ة 

وثالثون  الف  دينار عراقي .
2-  توفير الكوادر واملعدات وحس��ب 
ما مطل��وب ضمن معايي��ر التأهيل 

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)اإلعامل الغري منجزة ملرشوع هدم واعادة بناء مدرسة النجاة 18   صف 3/ طوابق نموذجيي(
مناقصة )13/ تربية 2019(

التاريخ:2019/5/13العدد: 2239
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)القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابع��اً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق 
العطاء الكاملة باللغة العربية من 
قبل املناقصني الراغبني في العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غير مسترد  قدرة 
)150,000( مائة وخمسون الف دينار 
عراقي اعتبارا من يوم االثنني املصادف 

.2019/5/13
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة 
جلان الفت��ح واالحالة في يوم االثنني   
الس��اعة    -  2019/5/20 املص��ادف 

العاشرةصباحاً
سادساً- يجب تسليم العطاءات في 
أو قبل يوم االحد املصادف 2019/5/26 
الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت 
احملل��ي ملدين��ة البص��رة . العطاءات 
اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات 
املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 
العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن 
املناقص��ني الذي��ن إخت��اروا احلضور 

شخصيا في العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
املص��ادف  االح��د  ي��وم   : التاري��خ 

.2019/5/26
العنوان : دي��وان محافظة البصرة / 

قاعة جلنة فتح العطاءات.
س��ابعاً - يج��ب أن يرف��ق بجمي��ع 
العط��اءات ضم��ان العط��اء بقيمة 
) 16,474,500( س��تة عش��ر ملي��ون 
واربعمائ��ة واربع��ة وس��بعون ال��ف 
وخمسمائة دينار عراقي.على شكل 

ص��ك مصدق او س��فتجة او خطاب 
ضم��ان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات .
ثامن��اً - م��دة نفاذية العط��اء )120( 

يوم.
تاس��عاً - يتحم��ل من ترس��و علية 

املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة 
عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق 
في يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 

العطلة .
احدى عش��ر - للدائرة احلق في الغاء 
املناقصة في أي مرحلة من مراحلها 
وقبل االحال��ة وعدم اجراء املفاضلة   
وحسب مقتضيات املصلحة العامة 
وال يحق للمش��تركني في املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثن��ى عش��ر -  العنوان املش��ار إليه 
أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظ��ة 
احلكومية/ العق��ود  البصرة/قس��م 

جلنة  بيع الوثائق القياسية 
ثالثة عشر – املوقع الرسمي لديوان 

basra.gov.iq محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء 
منتج��ات وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
اس��تناداً الى م��ا جاء بكت��اب وزارة 
التخطيط /دائ��رة العقود احلكومية 
/قس��م االستش��ارات والتدريب ذي 

العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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اعالن للمرة االوىل
م / جتهيز )احتياجات االجهزة الكهربائية لالقسام الداخلية( مناقصة رقم )3( لسنة 2019

يرس )رئاسية جامعة الكوفة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز 
)احتياجات االقسام الداخلية من اجهزة كهربائية( مع مالحظة ما يأتي :

1ي عيىل مقدمي العطياء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )مسيؤول شيعبة 
العقود الحكومية( )07801431876( من )يوم االحد اىل الخميس ومن السياعة التاسيعة  اىل الثانية عرش 

صباحا( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
2 ي متطلبيات التأهييل املطلوبة : ان يكيون مقدم العطاء لديه هوية غرفة تجارة مين الدرجة االوىل نافذة 
لغاية 2019/12/30 وذات قدرة مالية تؤهلها لالشيراك باملناقصة وعىل ان ال تكون من الرشكات الواردة 

يف القائمة السوداء او من الرشكات املتلكئة 
3  ي بأميكان مقدميي العطياء املهتمن رشاء وثائيق العطاء بعد تقدييم طلب تحرييري اىل العنوان املحدد 
يف التعليميات ملقدميي العطاء مسيتصحبا معه الوثائق الرسيمية وبعد دفع قيمة البييع للوثائق البالغة ) 
750,000( سيبعة مائة وخمسيون الف بالدينار العراقي (  ويتم دفعها يف قسيم الشيؤون املالية /رئاسة 

الجامعة 
4 ي يتم تسيليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رئاسية جامعة الكوفة / شيعبة العقود الحكومية / صندوق 
استالم العطاءات(  يف املوعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي يوم االربعاء املصادف 2019/5/29 ( العطاءات 
املتأخرة سيوف ترفض وال تقبل العطاءات التي تقدم يف الربيد االلكروني وسييتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي )رئاسة الجامعة الكوفة / شعبة العقود 

الحكومية( يف بداية الدوام الرسمي ليوم الخميس املصادف 2019/5/30( )الساعة التاسعة صباحا( 
5 ي كل العطياءات يجيب ان تتضمن ضمان للعطاء بخطاب ضمان او صك مصيدق والبالغ 1% من الكلفة 
التخمينية البالغة )836,335,000 ثمانمائة وسيتة وثالثون مليون وثالثمائة وخمسية وثالثون الف دينار 

عراقي( 
6 ي وسييعقد املؤتمير الخياص باالجابة عىل االستفسيارات واالسيئلة يف السياعة الثانية عيرش ظهرا يوم 
)الخميس( املصادف 2019/5/16 يف محافظة النجف / شيارع كوفة نجف / املوقع الدائم  بناية رئاسية 

الجامعة 
7  ي علما ان صاحب الرشكة الفائز يتحمل اجور نرش االعالن

اعالن للمرة االوىل
م / جتهيز )االثاث لالقسام الداخلية ( مناقصة رقم )2( لسنة 2019

يرس )رئاسية جامعة الكوفة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز 
)احتياجات لالقسام الداخلية من االثاث( مع مالحظة ما يأتي :

1ي عيىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )مسيؤول شيعبة 
العقود الحكومية( )07801431876( من )يوم االحد اىل الخميس ومن الساعة التاسعة  اىل الثانية عرش 

صباحا( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
2 ي متطلبيات التأهيل املطلوبة : ان يكون مقدم العطاء لديه هوية غرفة تجارة من الدرجة الثالثة نافذة 
لغاية 2019/12/30 وذات قدرة مالية تؤهلها لالشراك باملناقصة وعىل ان ال تكون من الرشكات الواردة 

يف القائمة السوداء او من الرشكات املتلكئة 
3  ي بأمكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل املحدد يف التعليمات 
ملقدميي العطاء مسيتصحبا معه الوثائق الرسيمية وبعد دفيع قيمة البيع للوثائيق البالغة ) 500,000( 

خمسة مائة الف بالدينار العراقي (  ويتم دفعها يف قسم الشؤون املالية /رئاسة الجامعة 
4 ي يتم تسيليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رئاسية جامعة الكوفة / شعبة العقود الحكومية / صندوق 
استالم العطاءات(  يف املوعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي يوم الثالثاء املصادف 2019/5/28 ( العطاءات 
املتأخرة سيوف ترفض وال تقبل العطاءات التي تقدم يف الربيد االلكروني وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي )رئاسة الجامعة الكوفة / شعبة العقود 

الحكومية( يف بداية الدوام الرسمي ليوم االربعاء املصادف 2019/5/29( )الساعة التاسعة صباحا( 
5 ي كل العطياءات يجيب ان تتضمن ضمان للعطاء بخطاب ضمان او صك مصدق والبالغ 1% من الكلفة 
التخمينية البالغة )316,854,000( ثالثمائة وسيتة عرش مليون وثمانمائة واربعة وخمسون الف دينار 

عراقي( 
6 ي وسييعقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسيارات واالسيئلة يف السياعة الثانيية عرش ظهرا يوم 
)االربعاء( املصادف 2019/5/15 يف محافظة النجف / شيارع كوفة نجف / املوقع الدائم  بناية رئاسية 

الجامعة 
7  ي علما ان صاحب الرشكة الفائز يتحمل اجور نرش االعالن

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املساحات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام القانون ) 35 لسنة 
1983( وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لسنة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبن بالتأجري الحضور اىل 
مقر مديرية زراعة صالح الدين الساعة )10( صباحا مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة ) %20( 
من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسيو عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وسيتجري املزايدة يوم الواحد 

والثالثن اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة

املدعي مدير عام صحة بغداد 
الرصافة /اضافة لوظيفته

املدعيي علييه: املديير املفيوض 
للمقياوالت  الضياغيم  لرشكية 

العامة / اضافة لوظيفته 
قررت محكمة البداءة املتخصصة 
تبليغكيم  التجاريية  بالدعياوي 
ييوم  املحيدد  املرافعية  بموعيد 
التاسعة  السياعة   2019/5/20
صباحيا ويف حال عدم حضوركم 
او ارسال من ينوب عنكم قانونا 
املحاكمية بحقكم غيابيا  تجري 

وعلنا وفق القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2136/ب2019/1

التاريخ 2019/5/12
اىل / املدعى عليه ) يوسف كاظم عباس( 

اقيام املدعي ) عيل عواد عبيد( الدعيوى البدائية املرقمة 
اعاله والتيي يطلب فيها الحكم بي )الزامك بتسيديد ما 
بذمتيك عن بيع اجهزة كهربائية ومنزلية مبلغا مقداره 
) 894000( ولثبيوت مجهوليية محيل اقامتك حسيب 
رشح املبليغ القضائيي واشيعار مختار حيي الجزائر 3 
املدعو صاحب حسن الشيمري لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغيك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور يف 
موعيد املرافعة املصادف يف يوم 2019/5/19 وعند عدم 
حضورك او ارسيال من ينوب عنك  قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد : 128/ب/2014

التاريخ 2019/5/6

اعالن
اىل املدعى عليه / 

1 ي احمد عبد اللطيف محمد
2 ي االء عباس الزم

يف  قرارهيا  املحكمية  هيذه  اصيدرت 
الدعيوى البدائية املرقمية اعاله بتاريخ 
الحكيم  يقيي   واليذي   2015/5/6
 1893/5( العقاراملرقيم  قييد  بابطيال 
م14( وزيريية غزالية واعادة تسيجيله 

بأسم امانة بغداد
وملجهوليية محل اقامتك حسيب رشح 
القائيم بالتبلييغ تقيرر تبليغيك اعالنيا 
بصحيفتن محليتن لالعراض والتمييز 
ضمن املدة القانونية  وبعكسيه  سوف 
يكتسيب القرار الدرجية القطعية وفق 

االصول

تنويه 
سقط سهوا من اعالن رشكة املشاريع النفطية 
املنشيور يف جرييدة املسيتقبل العراقيي بالعدد 
1878 يف 2019/4/7 الخاص برقم الطلبية :  

سيقطت الفقيرات 14 – يتحميل من ترسيو عليه 
املناقصية اجيور النرش واالعيالن الخير اعالن عن 

املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد .
15ي تهمل العطاءات الغري مستوفية للمستمسكات 
املطلوبية ويتيم اسيتبعاد العطاء غري مسيتويف ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها .
16ييي يتم تدويين العنيوان الكامل ملقيدم العطاء 
واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات 
وتثبييت املوقع والربييد االلكروني وعليه اشيعار 
الرشكة باي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل )7( ايام 

عىل االكثر من حصول التغيري.
17ييي يمكن الرجوع اىل موقيع الرشكة او الوزارة 

عىل االنرنيت .
 Web site: كميا سيقطت العناويين االلكرونيية

http:www.scop.gov.iq
E-mail: scop@ scop.oil. gov.iq

E-mail: Pur.cus@ scop.Oil. gov.iq 

لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد / 3572/ب2018/1

التاريخ 2019/5/12
اعالن

اىل / املدعى عليه ) محمد جسام حنش( 
اقام املدعي )السيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( 
الدعوى البدائية املرقمة اعياله ضدك والتي يطلب فيها 
)الحكيم بأبطال  كافية قيود العقار املرقيم 3/45959 
مقاطعية 4 حيي الفرات واعادة تسيجيله بأسيم دائرة 
املدعي اعياله ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسيب 
رشح املبليغ القضائيي وكتاب مركز رشطة الشياطىء 
التاجيي بالعدد 4958 يف 2019/4/10 عليه قررت هذه 
املحكمية تبليغك اعالنيا بصحيفتن محليتين يوميتن 
بموعيد املرافعة املصيادف  يف ييوم 2019/5/19 وعند 
عدم حضورك او ارسيال مين ينوب عنك قانونا سيوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

عيل حميد الحيدري

وزارة الصحة / دائرة صحة  حمافظة كركوك 
مكتب املدير العام

شعبة العقود
اعالن مناقصة عامة 

العدد 1 / 2019 
تتوفر لدى دائرة صحة كركوك / التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية 
لعام 2019 لتنفيذ خدمات تنظيف املستشيفيات )ازادي التعليمي – كركوك 
العام – االطفيال- داقوق العام- الحويجة العيام( وبمبلغ تخميني مقداره 
)102.927.000( مائة واثنان مليون وتسعمائة وسبعة وعرشون الف دينار 
شيهريا وبمدة تنفيذ لغاية نهاية السنة الحالية  31 / 12 / 2019 وبامكان 
مقدميي العطاء  الراغبين يف رشاء وثائق العطاء باللغية العربية والحصول 
عيىل املزيد من املعلومات مراجعة دائرتنا / شيعبة العقيود  بعد تقديم طلب 
تحريري بذلك ودفع قيمة البيع للوثيقة هذه غري املسردة البالغة )250.00( 
مائتان وخمسون الف دينار وتودع العطاءات يف ظرف مغلق ومختوم ومثبت 
عليه اسيم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه بصورة واضحة يف صندوق 
العطاءات املوجودة يف االستعالمات االمامية لدائرتنا يف موعد اقصاه الساعة 
)12( الثانية عرش ظهرا من يوم االثنن املصادف )27 / 5 / 2019( وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح  العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبن بالحضور اىل دائرتنا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 
رسمية او منع تجوال فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق وان موعد انعقاد 
املؤتمر الخاص باالجابة  عىل استفسيارات  املشياركن يف السياعة العارشة 
مين صباح ييوم الثالثاء املصادف 21 / 5 / 2019 وذلك يف قاعة االجتماعات 
يف دييوان الدائرة علميا ان العطاءات تبقى نافذة وملزمية ملقدمي العطاءات 
ملدة )90( تسيعون يوما من تاريخ غلق املناقصة علما ان الدائرة غري ملزمة 
بقبيول اوطيا العطياءات ويتحمل من ترسيو علييه املناقصة اجيور النرش 
واالعالن عيىل ان تتضمن العطياءات تامينات اولية بمبليغ )16.468.320( 
سيتة عرش مليون واربعمائة وثمانية وستون الف وثالثمائة وعرشون دينار  
وتكون عىل شيكل خطابات ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد 
يف جمهوريية العراق ومعتمد من البنك املركيزي ومقبول لدى صاحب العمل 
ونافيذ ملدة )28( يوما بعد انتهاء فرة نفاذية العطاءات واي تمديد الحق لها 
ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه هذه الوثيقة القياسيية بكافة 

اقسامها فسيتم استبعاد عطاءه
 doh@kirkukhealth.com والربيد االلكروني كما ييل

وعىل الراغب برشاء الوثيقة جلب ماييل:
1.هويية غرفة تجارة درجية / ممتاز / اختصاص تنظييف نافذة او هوية 

الرشكات املختصة باعمال التنظيف نافذة
2.عقيد الرشاكة ان كانت الرشكات مشياركة وتكون مصدقة من قبل كاتب 

العدل

املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /398/ب2013/3

التاريخ  :2019/4/25
اعالن

بنياءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالية شييوع العقيار املرقيم  3/70481 
م4 حي املييالد يف النجف علييه تعلن هذه 
املحكمية عين بيع العقيار  املذكيور اعاله 
ادنياه فعيىل  واملبينيه اوصافيه وقيمتيه 
الراغبن باليرشاء مراجعة هيذه املحكمة 
خالل )خمسة عرش( يوما من اليوم الثاني 
لنرش االعالن مسيتصحبا معيه التامينات 
القانونية البالغة 10% مين القيمة املقدرة 
بموجيب صك مصدق المير  محكمة بداءة 
النجيف وصادر من ميرصف الرافدين رقم 
)7(  يف النجف وسيتجري املزايدة واالحالة 
يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من 
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري جلب 
هويية االحوال املدنية وشيهادة الجنسيية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:

العقيار املرقيم العقيار 3/70481 م4 حي 
املييالد يف النجيف عبيارة عين دار سيكن 
بمساحة اجمالية 200 م2 يقع عىل شارع 
بعيرض 10 م بالقيرب مين طرييق الجنة 
مفرز اىل جزئن بصورة غري رسمية الجزء 
االول بمسياحة 150 مر يتكيون من ممر  
بطيول 10 مير وعيرض 3 مير ويحتوي 
 5×6 واسيتقبال   2 عيدد  صحييات  عيىل 
وصالة 4×5 وغرف نوم عدد اثنان ومطبخ 
وصحيات داخليية عدد1 يف الطابق االريض 
اما الطابق العليوي يحتوي عىل غرفة نوم 
4×5 ومطبيخ وحميام واملطبيخ والحمام 
مسيقفان بالجينكو مبلط بالكايش مجهز 
باملياء والكهرباء مسيقف بالشييلمان عدا 
املطبيخ والحمام كميا مبن اعياله درجة 
عميران الدار متوسيطة والجيزء املذكور ) 
االول( مشيغول من حسين ظاهير بريرب 
وحسن ظاهر بريرب وهم يرغبون بالبقاء يف 
الجزء املذكور بعد البيع بصفة مستأجران 
اميا الجزء الثانيي يتكون مين ممر صغري 
وصالة صغرية وغرفة نوم ومكشوفة وهو 
غري مشيغول مين لحظة الكشيف ومبلط 
بالصيب العادي غري املسيلح مجهيز باملاء 
والكهرباء درجة عمران الجزء املذكور دون 
الوسيط وان القيمة الكليية للعقار مبلغ ) 
120,600,000( مائية وعيرشون ملييون 

وستمائة الف دينار فقط ال غريها 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
القادسيية  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
محكمة بداءة الشامية 
العدد : 383/ب/2019

التاريخ 2019/5/12
اعالن

اىل املدعى عليه / رحيم كاظم شالكه 
مجهول محل اقامته حاليا

اقام املدعي ) عامر جاسم عباس( الدعوى 
هيذه  ليدى  )383/ب/2019(  املرقمية 
املحكمية يطالبك فيها ) دعوتيك للمرافعة 
والزاميك باعادة الحال اىل ما كان عليه قبل 
التعاقيد بينيك وبينيه بخصوص السييارة 
املرقمية 39698 /بغيداد وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجليس البلدي انتقاليك اىل جهة مجهولة 
قرر تبليغك بصحيفتين محليتن يوميتن 
  )2019/5/23( ييوم  املرافعية  بموعيد 
السياعة التاسيعة ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا سيتجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

عقيل هادي جنوف
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة /4
التاريخ 2019/5/13

اىل  /املدعوة  / رنا كريم كاظم
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  كريم  كاظم جبار 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اسيتصدار  
حجية وفاة بحق املدعوة )رنا كريم كاظم(  
قررت املحكمة تبليغيك يف الصحف املحلية 
فعلييك الحضور امامها خيالل عرشة ايام 
مين تارييخ نرش االعيالن وبخالفه سييتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

تنويه
العيراق  بأسيم  صحيفتين  يف  نيرش 
االخبارية بالعدد 932 يف 2019/4/25 
وصحيفية املسيتقبل العراقيي بالعدد 
1892 يف 2019/4/25 االعالن الخاص 
والخياص  الكوفية  تنفييذ  بمديريية 
بالعقار املرقيم 3/31367 م4 جزيرة 

النجف 
1 ي ذكير يف حقيل جنسيه ونوعه دار 
سكن مفرزة بصورة غري رسمية خطأ 

والصحيح هو عرصة 
2 ي ذكير اوصياف الجيزء االول سيلم 
مغليف بالكونكريت خطيأ والصحيح 

مغلف بالكرانيت 
3  يليم يذكير شياغر الجيزء الثانيي 
رغباتيه بالبقاء بصفته مسيتأجر لذا 

اقتىض التنويه
ييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة الداخلية 
االداريية  للشيؤون  اليوزارة  وكالية 

واملالية 
مديريية االحيوال املدنيية والجيوازات 

واالقامة يف النجف االرشف
/ املدنيية  االحيوال  شيؤون  قسيم 

الواقعات 
العدد : 4512

التاريخ 2019/5/12
اعالن

عبياس(  عزييز  املواطن)عييل  طليب 
التي يروم تبديل اسيمه ابنته املدعوه 
)رهيف عييل عزييز( وجعلها)رقيية(  
بدال مين )رهف( فمن لدييه اعراض 
مراجعية هيذه املديريية خيالل مده 
اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه 
سيوف تنظر هيذه املديرية يف الدعوى 
وفق احيكام امليادة )22( مين قانون 
البطاقية الوطنية رقم 2 لسينة 2016 
يف   24195 املرقيم  االداري  واالمير 

 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

ييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل 

رئاسية محكمية اسيتئناف بغيداد / 
الرصافة االتحادية 

يف  الشيخصية  االحيوال  محكمية 
الرصافة 

العدد : 2567 
التاريخ : 6 / 5 / 2019 

اعالن 
قدمت املدعوة سيعديه حسن محمود 
طلبيا اىل هذه املحكمية بنصبها قيمة 
عىل ابنهيا ماجد نوقاس فرج لفقدانه 
منذ 18 / 8 / 2004 ولحد االن واليعرف 
مصيريه حييا كان ام ميتيا فمن لديه 
اعراض الحضيور امام هذه املحكمة 
اعتبيارا من اليوم التيايل للنرش لتقديم 
اعراضه او اعالمنا باي معلومات تديل 
عنه وبخالفه سيوف تنظر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض

احمد نعمة مطر احمد 
ييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن 
محيي  رشييد  اوالد  وعيالء  خاليد  اىل 

الدين. 
اقتيىض حضيورك اىل بلديية التاجيي 
السيتخراج اجيازة بناء للعقيار 857 

سبع البور .
الرشكاء 

محمد وعيل اوالد رياض حسن
ييييييييييييييييييييييييييييييي

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف

العدد  /7
التاريخ 2019/5/13

اعالن
بتارييخ 2019/6/13 سيتقوم لجنة 
االرايض واالسيتيالء االوىل يف محافظة 
النجف االرشف بتثبيت عائدية القطعة 
212 مقاطعة 67/ الحميسية / قضاء 
الكوفة وفقا لقانون االصالح الزراعي 
رقيم 117 لسينة 1970 وتعليماتهيم 
وعيىل من لديه ادعاء بحق الترصف او 
اعيراض الحضور يف الزميان واملكان 
املحدديين باالعالن وبخالفه سيتقوم 

اللجنة باجراءاتها لذا اقتىض التنويه 
املشاور القانوني

عون حسن عبادي
رئيس لجنة االرايض االستيالء االوىل 

ييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

النجيف  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 
االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد / 2007/ب2019/4

التاريخ 2019/5/13
اىل / املدعيى عليه )  رائيد عبد الكريم 

كتاب( 
عبيد  ابراهييم  )نيادر  املدعيي  اقيام 
الحسين( الدعيوى البدائيية املرقمية 
اعياله والتيي يطليب فيهيا الحكم بي 
)الزامك بتأديتك له مبلغا مقداره ثالثة 
مالين دينار عراقي بموجب الكمبيالة 
 2018/9/4 يف   27312 املرقمية 
املصدقية مين كاتيب عيدل النجيف( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واشيعار مختار 
حي الريموك 1 عباس يحيى الكرعاوي 
تبليغيك  املحكمية  قيررت هيذه  ليذا 
اعالنيا بصحيفتن محليتين يوميتن 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف 
يوم 2019/5/19 وعند عدم حضورك 
او ارسيال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجيري املرافعية بحقك غيابييا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا االسدي

أ . د حمسن عبد احلسني الظاملي 
رئيس جامعة الكوفة

أ . د حمسن عبد احلسني الظاملي 
رئيس جامعة الكوفة

العدد 1428 
التاريخ 13 / 5 / 2019

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية 800 500 /دونم 23/الجزيرة 14/1 1
زراعية 800 500 /دونم 23/الجزيرة 141/ 2
زراعية 4800 9 /دونم 12/الحير 104/1 3
زراعية 4800 4 /دونم 2/ زهيري 79/2 4
زراعية 4800 20 /دونم 11 /جلوديات 68/8 5
زراعية 700 250 /دونم 23/الجزيرة 14/1 6
زراعية 700 250 /دونم 23/الجزيرة 14/1 7
زراعية 700 250 /دونم 23/الجزيرة 14/1 8
زراعية 800 500 /دونم 23/الجزيرة 14/1 9
زراعية   800 500 /دونم 23/الجزيرة 14/1 10
زراعية 4800 6 /دونم 15/ خيط االجدع 27/7 11
زراعية 4800 3 /دونم 13 / تل الصخر  20/130 12
زراعية 4800 20 /دونم 11 / جلوديات 68/8 13
زراعية 4800 6.12 /دونم 9 / تل مسكين 25/185 14
زراعية 3600 5 /دونم 3 عواره 10/107 15
زراعية 3500 2 /دونم 5/ طوير 174/1 16
زراعية 4800 16 /دونم 5/طوير 174/1 17
زراعية 3500 5 /دونم 4 / الشيخ جميل 11/4 18

زراعية 4000 7 /دونم 5/طوير 174/1 19

زراعية 4800 7 /دونم 3/ عواره  110 20

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

PR-01/ 2019/2081 ت2019/9

ء. مدير عام
رشكة توزيع املنتجات النفطية
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة شط العرب
العدد : 26/ب/2019

التاريخ 2019/5/9
اعالن

تبي�ع محكم�ة ب�داءة ش�ط الع�رب باملزايدة 
العلني�ة العقار املرقم 1377/37 مقاطعة 27 
االكوات املسجل باسم العراقيني مرتىض قاسم 
احمد والقارصين عماد ورنا ومنى ابناء كاظم 
يوسف وانه عبارة عن عرصة خالية من البناء 
تقع يف قضاء ش�ط العرب يف منطقة س�كنية 
غ�ر مكتمل�ة  الخدمات بالق�رب من الطريق 
الرابط بني منفذ الشالمجة وقضاء شط العرب 
واملس�احة العمومي�ة للعق�ار 300 مرت مربع 
فمن لديه الرغبة بالرشاء مراجعة ديوان هذه 
املحكم�ة يف اليوم الثالثني الت�ايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيمة العمومية للعقار اعاله البالغ 
اربعون مليون وخمسمائة الف دينار ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة
القايض

كاظم حمود رهيج
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة
العدد : 43/كشف/2018

التاريخ 2019/5/13
اعالن

اىل / املطلوب الكشف ضده / رشكة كلكامش 
للمالحة البحرية مديرها املفوض 

مصطفى عبد عيل لفته اضافة لوظيفته 
اق�ام املطل�وب الكش�ف ض�ده )  مدي�ر عام 
اضاف�ة  البح�ري   للنق�ل  العام�ة  الرشك�ة 
لوظيفت�ه(  الكش�ف املس�تعجل املرقمة 43/

كش�ف/2018 ام�ام ه�ذه املحكم�ة ض�دك 
والتي يطلب فيها تثبي�ت املوجودات يف موقع 
االنش�اء الخ�اص بمرىس وفن�دق نهري عائم 
ع�ىل ضفاف ش�ط العرب / الب�رصة ومرحلة 
االنج�از التي بلغه�ا امل�رشوع  تمهيدا لوضع 
اليد عليه ولثبوت عنوانك وهمي حس�ب رشح 
القائم بالتبلي�غ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 
القبلة حي املهندسني عليه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافع�ة املوافق 
2019/5/22 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
�������������������������������������

فقدان
فق�دت هوية الطال�ب ) احمد امج�د محمد( 
الص�ادرة من كلية الط�ب جامعة البرصة من 

يعثر عليها تسلميها اىل جهة االصدار
�������������������������������������

عالن
بن�اء عىل الطلب  املقدم من الس�يد  )حس�ني  
جري عب�اس( الذي يطلب في�ه تبديل )لقب( 
من )عطب( اىل )املوسوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة  ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االح�وال املدني�ة  والج�وازات واالقامة 

العامة
�������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنقطة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 201/113241 

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة ق�وى االم�ن 

الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشط�ي ح�ازم 

اسماعيل غانم وجر
3 � رقم الدعوى 201/113241 

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/4/21
5 � تاريخ الحكم : 2018/10/23

6 � امل�ادة القانوني�ة ) 32( من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008  

7 � املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظة 
البرصة واملنشات 

8 � خالصة الحكم :  عدم ش�مول املتهم اعالن 
بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 كونه 
ما زال ماكث يف الغياب ولعدم صدور امر طرد 
او استقاله بحقه بموجب كتاب دائرته املرقم 

418 يف 2018/1/11
9 �  الحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر(  وفق 
احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
كون�ه القانون االصلح للمته�م عمال باحكام 
امل�ادة 2/2 م�ن ق ع رق�م 111 لس�نة 1969 
املعدل وبداللة امل�واد  61/اوال و 69 /اوال من 
ق ا د رق�م 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه من 

تاريخ 2014/4/21 ولحد االن  
10 �   اخراج�ه من الخدمة  اس�تنادا الحكام 
املادة 42/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
بعد اكتس�اب الحكم  الدرجة القطعية بداللة 
املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية 
القاء القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الص�ادر بحقه وال�زام املواطن�ني باالخبارعن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ر منقولة 
استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 

17 لسنة 2008
13 � تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
) جبار عاتي جرب( البالغة ) 25,000( خمسة 
وع�رشون ال�ف دين�ار عراقي ت�رصف له من 
خزين�ة الدول�ة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
 حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الح�كام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 
لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا 
الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون 

وافهم علنا بتاريخ 2018/10/23
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة
�������������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي  عيل حس�ن 

حسني مزيان ( 
املنس�وب اىل /مديرية اس�تخبارات ومكافحة 

ارهاب البرصة
العن�وان / محافظ�ة البرصة � ح�ي الخليج 

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

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة بداءة هبهب 

العدد : 4 / ب / 2018 
التاريخ : 12 / 5 / 2019 

م / اعالن 
اىل املدع�ى عليه�م / عزي�زة ونغماش�ة 
وحي�اوي اوالد ظاه�ر جمع�ة واملدع�ى 
عليه�ا فطيم حس�ن الدايم / الس�اكنني 

ناحية هبهب / اللقمانية .
بتاريخ 30 / 4 / 2018 اصدرت محكمة 
بداءة هبهب قرار الحك�م الغيابي املرقم 
4 / ب / 2018 واملتضم�ن ازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم 69 مقاطع�ة 5 اللقمانية 
وال�ذي ه�و عب�ارة عن بس�تان تس�قى 
س�يحا مس�احتها 4 دون�م و 15 اولك و 
25 م مربع بيعا وتقس�يم بدله عىل كافة 
ال�رشكاء بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 
النظام�ي  القس�ام  وحس�ب  القطعي�ة 
املرقم 13 قس�ام نظام�ي 2006 يف 26 / 
4 / 2006 والص�ادر م�ن محكمة بداءة 
الخالص وملجهولية محل اقامتكم حسب 
اش�عار مختار قري�ة اللقمانية يف ناحية 
هبه�ب ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغكم 
حقك�م  وم�ن  محليت�ني  بصحيفت�ني 
االع�رتاض او التمييز عىل الحكم الصادر 
بحقكم خالل مدة 30 يوما تبدا من اليوم 
الثاني للنرش ويف حالة عدم حضوركم او 
ارس�ال من ينوب عنكم قانونا يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية .. مع التقدير 
القايض 

غازي جليل عبد 
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : 922 

التاريخ : 12 / 5 / 2019 
اىل / املنف�ذ علي�ه / املواط�ن عباس عيل 

حسن 
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول 
محل االقامة حس�ب كتاب مركز رشطة 
بعقوب�ة الجدي�دة املرق�م 5580 يف 18 / 
4 / 2019 وكذل�ك كت�اب مخت�ار ح�ي 
املعلم�ني يف 15 / 4 / 2019 انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديري�ة التنفي�ذ بعقوبة خالل خمس�ة 
عرش يوم�ا تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون .
املنفذ العدل 

جاسم محمد سلطان 
�������������������������������������

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املشخاب  

العدد: 219 /ش / 2019
التاريخ : 12/ 2019/5
إىل عالء حسني إبراهيم 

إعالن..
 أقامت املدعوة س�عيدة عبد عيل جاس�م 
دعوة ضدك تطالب بها حضانة الطفالها،  
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل إقامتك قررت 
بصحيفت�ني  تبلغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه 
محليت�ني يومويت�ني رس�ميتني وعلي�ك 
الحضور خالل مدة التبليغ ويف حالة عدم 
حضورك أو من ينوب عنك قانونا س�وف 
تس�ر املحكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون. 
القايض 

عدي فاهم محسن
�������������������������������������

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املشخاب  

العدد: 218 /ش / 2019
التاريخ : 12/ 2019/5
إىل عالء حسني إبراهيم 

إعالن..
 أقامت املدعوة س�عيدة عبد عيل جاس�م 
دع�وة ضدك تطالب به�ا النفقة املاضية 
واملستمرة لها ونفقة مستمرة الطفالها، 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل إقامتك قررت 
بصحيفت�ني  تبلغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه 
محليت�ني يومويت�ني رس�ميتني وعلي�ك 
الحضور خالل مدة التبليغ ويف حالة عدم 
حضورك أو من ينوب عنك قانونا س�وف 
تس�ر املحكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون 
القايض 

عدي فاهم محسن
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد : 1968/ش/2019
التاريخ 2019/5/5

اعالن
اىل املدعى عليه )باسم يحيى سلمان( 

اقام�ت املدعية  )هيف�اء جميل فرحان( 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله لدى 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا ) تصديق 
طالقه�ا من�ك والواق�ع خ�ارج املحكمة 
بتاري�خ 2018/1/18( وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب كتاب مركز شطة املعقل 
وتأيي�د   2019/4/30 يف   5476 بالع�دد 
املجل�س البل�دي ملنطقة الح�ي املركزي 
وحي الش�هداء امل�ؤرخ يف 2019/4/28 
املتضمن ارتحالك اىل جهة مجهولة عليه 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 
التاس�عة  الس�اعة   2019/5/22 ي�وم 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك س�وف 
تج�ري املرافعة  بحق�ك غيابا وعلنا وفق 

القانون 
القايض

جاسم محمد محمود املوسوي

اعادة اعالن
ي�ر محافظ�ة بغ�داد / املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 )مدينة الصدر( – ش�عبة العقود ان تعلن عن )13( مناقصة كما مذك�ور يف الجدول ادناه الخاصة برتميم املدارس يف مدينة الصدر بالكلفة 
التخمينية ازاء كل مناقصة ضمن مشاريع املوازنة الجارية لعام 2019 )فقرة صيانة املباني( . عىل الراغبني باالشرتاك فيها من اصحاب رشكات املقاوالت االنشائية التي ال تقل درجة التصنيف عن )الخامسة( والصادرة 
من وزارة التخطيط ومكاتب املقاوالت الدرجة )الس�ابعة( مراجعة املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة/3 )مدينة الصدر( – مقابل حي االمانة / قرب تقاطع الفالح / قطاع )4( لغرض رشاء مس�تندات 
املناقصات لقاء مبلغ قدره )100000( فقط مائة الف دينار عراقي ال غره )عن كل مناقصة( غر قابل للرد . وتقدم التأمينات االولية بنس�بة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية )لكل مناقصة( بش�كل خطاب ضمان او 
صك مصدق نافذ ملدة )120( مائة وعرشون يوما بحيث تحفظ املستندات واملستمسكات الخاصة بكل مناقصة داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة واسم الرشكة او املكتب الراغب باالشرتاك بشكل 

واضح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى املوظف املخول باستالمها يف شعبة العقود يف هذه املديرية ، واخر موعد لتقديم العطاءات يف الساعة الحادية عرش صباحا من يوم )الثالثاء( املصادف 2019/5/28 .
)واليقبل اي عطاء بعد هذا التوقيت(.

املستمسكات املطلوبة :
1-شهادة تأسيس الرشكة او املكتب عند تقديم العطاء ويراعى للرشكات غر العراقية مصادقتها من الجهات املعنية  .

2-هوية تصنيف رشكات املقاوالت اإلنش�ائية التي ال تقل عن الدرجة )الخامس�ة( والصادرة من وزارة التخطيط  او هويات املقاولني التي ال تقل عن الدرجة )الس�ابعة( نافذة عند تقديم العطاء حتما )الهوية االصلية مع 
نسخة مصورة ( يتم اعادتها بعد فتح العطاء .

3-الهوية الرضيبية )الهوية االصلية مع نسخة مصورة ( يتم اعادتها بعد فتح العطاء .
4-املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة او صاحب املكتب ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن ( او )البطاقة املوحدة( .

 5-تقديم مايثبت امتالكه السيولة النقدية البالغة )30%( من الكلفة التخمينية بتقديم كشف مصدق من مرصف معتمد يبني حركة التدفق املايل باملبلغ املطلوب وبما يعادل تغطية )ثلث املدة التعاقدية(.
6- تقديم كتاب براءة الذمة )نسخة اصلية( صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد– الرصافة /3 )مدينة الصدر( ، ونافذ عند تقديم العطاء.

7-تقديم التأمينات األولية بمبلغ ) 1% ( من مبلغ الكلفة التخمينية عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق معنون اىل محافظة بغداد  –  املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد -الرصافة /3 )مدينة الصدر( .
)ويف حالة الرشكاء يكون بأسمهم جميعا( .

8-تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني والتي تسبق عام )2014( مصدقة حسب االصول تظهر الكفاءة املالية ومقدار االرباح املتحققة من االعمال السابقة للرشكة بالنسبة لرشكات املقاوالت ، وتقديم كشف حساب 
مرصيف مع نسخة من التحاسب الرضيبي بالنسبة ملكاتب املقاوالت  .

9-مقرتحات حول بنود االشغال التي ستعطى ملقاولني ثانويني والتي التزيد عن )30%( من اجمايل العقد .
10- تقديم اثبات توفر العاملني )الكادر القيادي( املقرتح استخدامهم يف تنفيذ العقد محددا خرباتهم السابقة .

11-تقديم اثبات ملكيته او حيازته للمعدات الرئيسية )خباطة ، هزاز ، مولدة ، ... الخ ( .
12-تقديم طريقة ومنهاج تقدم العمل االويل .

13- وصل الرشاء )النسخة االصلية( .

املالحظات 
تدون االسعار باملداد رقما وكتابة ويرفض العطاء اذا كان خالف ذلك , وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب واي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقيع مقدم العطاء وختم الرشكة . 

الدائرة غر ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن )تدفع نقدا اىل املديرية ( . 

يستبعد عطاء الرشكة او املكتب غر الكفوء من خالل التجربة مع املديرية .
سيعقد مؤتمر فني لالجابة عىل استفسارات الرشكات واملكاتب يوم )االحد( املصادف 2019/5/19 الساعة العارشة صباحا يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر . 

تفت�ح العط�اءات يف ي�وم الغلق الس�اعة الحادية عرش صباحا من يوم الثالثاء املصادف 2019/5/28  او اليوم الذي يليه يف بناية املديرية العامة للرتبي�ة يف محافظة بغداد – الرصافة /3 مدينة الصدر وبحضور من يرغب 
من املناقصني او من يمثلهم قانونا .

مدة نفاد العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ فتح العطاءات 
للدائرة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض املناقصني ولهم الحق فقط يف استعادة مبلغ وصل الرشاء .

يكون صاحب الرشكة او املكتب هو املسؤول عن اوراق العطاء املقدم واليجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود املناقصة .
يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الرشكة او املكتب مع توقيع املدير املفوض .

يكون اخر موعد لرشاء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها 
رضورة االلتزام بتعليمات مقدمي العطاءات التي توجد يف مستندات املناقصة حتما .

يرفض العطاء غر املستويف لرشوط املناقصة .
تكون االولوية للمواد االولية املصنعة داخل العراق لتنفيذ املشاريع او تجهيز مواد العقود .

الرشكات الحكومية تعترب مؤهلة فقط اذا اثبتت انها مستقلة قانونيا وماليا ، وتعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة .
تقديم نسخة من اتفاقية ائتالف الرشكات )عقد رشاكة( موقع من قبل جميع الرشكاء ومصدق حسب االصول .

ارفاق تخويل ملمثيل املرشوع املشرتك موقع من املخولني القانونيني للرشكاء يف املرشوع املشرتك كافة مصدق من كاتب عدل .
الربيد االلكرتوني : للمديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد / الرصافة/3 مدينة الصدر

main@r3.epedu.gov.iq/edu_rusafa_3@yahoo.com
املوقع االلكرتوني : للمديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد / الرصافة/3 مدينة الصدر

www.r3.epedu.gov.iq 

إعالن مناقصه
جتهيز مولدات كهربائية ملراكز تفعيل الشباب

تعلن جمعية أيادي الرحمة اإلنس�انية عن إجراء مناقصة تجهيز مولدات كهربائية عدد4 ملراكز تأهيل الش�باب التابعة لها  يف 
محافظة بغداد و السماوة و البرصة . 

آلية التجهيز وهي عبارة عن اربعة مولدات كهربائية حجم )60 كي يف( ، مولدة واحدة ملركز تفعيل الشباب ملحافظة بغداد و 
مولدة واحدة ملحافظة البرصة ومولدتني ملحافظة السماوة.

فع�ىل الراغبني يف املش�اركة تقديم العطاءات بختم الرشكة يف مقر الجمعية الكائن يف الكرادة تقاطع املس�بح خلف الس�فارة 
االملانية هاتف )07817359194( ويقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم عليه اسم الجهه واسم مقدم العطاء ورقم املناقصة 

ورقم هاتف الرشكة و االيميل و يحوي ظرف العطاء عىل الوثائق التاليه:
1- شهادة التسجيل مع البيان التأسييس ومحرض اجتماع الرشكة.

2- براءة ذمه من الرضيبة لعام  2017 /2018  .
3- امليزانية العمومية للرشكة لعام 2018 مصدقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

4- هوية غرفة تجارة.
5- السرة الذاتية واألعمال السابقة. 

6- مستمسكات املدير املفوض او املخول عنه مع كتاب التخويل.
7- العرض الفني والذي يشمل تفاصيل كاملة عن املولدات املعروضة .

8- العرض التجاري والذي يحتوي عىل جدول األسعار و نوعية املولدات و تفاصيل كاملة.
الرشوط 

1- تتحمل الجهة املجهزة نقل وتنصيب املولدات بدون تكاليف.
2- أن يكون هناك ضمان عىل املولدات املعروضة عىل األقل سنة واحدة .

3- اليحق ألي مشارك التقدم بأكثر من عطاء يف املناقصة نفسها.
4- تبقى األسعار التي حددها مقدم العطاء ثابته خالل مدة العقد وغر خاضعة للتعديل اال باتفاق الرشكة مع الجمعية.

5- ان يكون لدى مقدم العطاء اإلمكانيات املاليه والفنية.
6- يجب عىل مقدم العطاء التوقيع والختم عىل كافه الوثائق كإقرار كامل كما ورد.

7- علم�ا أن التقدي�م يب�دأ يوم 2109/5/13 و آخر يوم لتقدي�م العطاء هو ) 2019/5/26 ( بنهاية الدوام الرس�مي يف تمام 
الس�اعة االثاني�ة والنصف بعد الظهر وس�يتم فتح العطاءات يف الي�وم الثاني من قبل لجنه فتح العروض ليتم اختيار انس�ب 

العروض.
)info@mercyhands.org( او الربيد االلكرتوني )8- للمعلومات االتصال عىل الهاتف )07817359194

ت رقم المناقصة  اسم المناقصة الكلفة التخمينية

1 1 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )ثورة االسالم/ق49 ، الحمدانية/ ق47 ، العراق الناهض/ االورفلي ، االيثار / حي طارق( 223.604.000

2 2 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )االمير علي/ق36 ، الهداية/ حي طارق ، دجلة الخير/حي طارق ، االنسانية/ق35( 226.231.000

3 3 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )ميثم التمار/ ق 46، الرتاج /  ق54 ، الصفا / ق 54 ، حسين المالكي /ق54( 159.349.000

4 4 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )زين العابدين/ 46 ، جيكور/ ق41، علي الكعبي/ق41 ، ام عمارة/ق25( 185.901.000

5 5 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )العراق الجديد/ الحبيبية ، الشعراء/الحبيبية ، وليد الكعبة/ق2 ، السدير/ق9( 194.942.000

6 6 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )الناشئة/ق5 ، السؤدد / ق5 ، شط العرب/ق24 ، البحار / ق18 ، علي حسين الساعدي/ق14( 212.297.000

7 7 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )بغداد/ 15 ، جابر االنصاري /ق11 ، عمار بن ياسر/ق11 ، المنار/ حي جميلة ( 197.330.200

8 8 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )االجيال/ق57 ، زرقاء اليمامة/ق56 ، عبد المطلب/23 ، تبوك/ ق62 ( 219.979.000

9 9 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )الفراتين/ 22 ، الشهيد الناطق/ق28 ، روضة البهجة/ ق20 ، االصالة / ق70 ، الشهيد عبد الكريم عبد الواحد/ ق77( 199.020.000

10 10 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )فاضل العمشاني/ ق30، نزار البهادلي/ ق31، المناقب/ ق79، المفاخر/ ق50، محمد الطيب/ ق23( 193.257.000

11 11 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )النيل/ ق16، الحر العاملي/ ق16، الموصل/ ق69( 195.296.000

12 12 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : اليرموك/ حي جميلة ، الوادي االخضر/حي جميلة، زهرة الربيع/ ق64، الضحى/ ق68، النجباء/ق65، تغر العراق/حي جميلة( 164.459.500

13 13 / ت / 2019 ترميم المدارس التالية في مدينة الصدر : )التراث العراقي/ق72، النيرات/ق72، نجد/ ق76، مصطفى العذاري/ ق75، المباهلة/ ق26 ( 213.879.500

حسني عيل نارص العبودي
املدير العام
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العدد )1904( الثالثاء  14  آيار  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة10

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

اجتماعيا: القمر يف من�زل األصدقاء يدفعك نحو أن تتغري 
وتغري من حولك وتس�تفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك 
مع املخلصني. عاطفي�ا وعائليا: الوض�ع الفلكي يمنحك 

اليوم دفئا يف عالقاتك األرسية والعاطفية.

عائليا واجتماعيا: رغم الضغوط يساعدك الوضع الفلكي 
عىل التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.

عاطفيا: القمر يف منزل الحب وإذا كنت خاليا فإن س�هم 
كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.

عاطفي�ا: القم�ر يف وضع معاكس مم�ا يضع عىل عاتقك 
مس�ئوليات كبرية ومع ذلك ال تضغط ع�ىل الطرف اآلخر 
وامهله وقت�ا. اجتماعيا: تنصحك األفالك بأال تنزلق اليوم 

يف حوارات تبوح فيها بأرسار.

عائلي�ا: القمر يف وضع معاكس وإذا واجهت خالفا عائليا 
يجب أن تعتمد الصرب واملرونة.

عاطفي�ا واجتماعي�ا: الوض�ع الفلك�ي دقي�ق ويجب أن 
تحرتس اليوم من النزاع والتمرد وكن متكتما وحذرا.

عائليا: القمر يف منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة عىل عمل 
تغيري جذري لنظم بالية.

عاطفي�ا واجتماعيا: تبدو واثقا من نفس�ك ومن قدراتك 
وترى تأثريك واضحا.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس يف منزل العالقات تمدك بروح 
هادئة وتمنحك جماال يف املظهر والجوهر.

عائليا: القمر يف منزلك الثال�ث وقد تجمعك اليوم باألخوة 
مناسبة عائلية تسمح لك بالتحرر من القيود.

ماليا: القمر يف منزل املدخرات يدفعك ملناقشة أمور مادية 
وتميض يف االتجاه الصحيح. عاطفيا واجتماعيا: املشرتي 
واملري�خ يف منزل الحب مم�ا يجعلك تب�دو منطلقا وأكثر 

انفتاحا وقدرة عىل التعبري عن مشاعر إيجابية.

مالي�ا: القم�ر يف منزل املال يجعل�ك تتابع حالت�ك املادية 
وتفكر بطريقة أفضل إلدارة أموالك وتترصف بذكاء.

اجتماعيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ 
عىل هدوء أعصابك وأن تسيطر عىل انفعاالتك.

اجتماعيا وعائليا: القمر يف مواجهة برجك يثري أعصابك.. 
كن هادئا اليوم يف عرض مطالبك لتكسب القضية.

عاطفيا: فين�وس يف مواجهة برجك لفرتة وعليك أن تضع 
يف اعتبارك مشاعر الطرف اآلخر وتجنب العناد.

عاطفيا واجتماعيا: القمر يف برجك يمنحك س�حرا وتألقا 
وقدرة عىل فرض نفوذك.

مهني�ا: تكلم اليوم عن نفس�ك بثقة وق�وة، فالفلك يعمل 
لصالحك ويمدك باليقظة.

عاطفي�ا واجتماعي�ا: الش�مس وعط�ارد يف من�زل الحب 
يدعمانك ويدفعانك للتعبري عن مش�اعر إيجابية وتؤثر يف 
اآلخرين. مهني�ا وصحيا: القمر يف من�زل الصحة والعمل 

مما يدفعك اليوم إلعادة تنظيم أعمالك 

اجتماعيا: القمر يف منزلك الثاني عرش يجعلك تميل للعزلة 
وعليك أن تنظم وتوضح أفكارك إذا أردت أن تكون مقنعا. 
عاطفي�ا وصحيا: تحرك به�دوء ويف حدود ما تس�مح به 

طاقتك وقواك.

احلوتالعذراء

أرضار املضادات احليوية عىل النساء
أش�ارت دراس�ة طبية حديثة، إىل أن النساء 
اللواتي يتناول�ن املضادات الحيوية أكثر من 
ش�هرين متواصل�ني، يكن عرض�ة ألخطار 
صحية كبرية.وحس�ب الدراسة التي أجراها 
فري�ق أبح�اث م�ن جامع�ة تول�ني يف والية 
ني�و أورليانز، ف�إن االس�تخدام طويل األمد 
للمض�ادات الحيوي�ة يقيض ع�ىل البكترييا 
الس�ليمة يف األمعاء مما ق�د يؤدي إىل تضيق 

األوعي�ة الدموي�ة، وإصابة القل�ب بأرضار 
كبرية.ورأت الدراس�ة أن تناول النس�اء لتلك 
العقاق�ري لف�رتات طويل�ة ع�ىل يف مراح�ل 
متفرقة من أعمارهن ي�ؤدي إىل أثر تراكمي 
س�لبي، لذا كلما كانت املرأة تلجأ للمضادات 
الحيوي�ة بش�كل متك�رر، كلم�ا زاد الخطر 
ع�ىل حياتها.ووجد الباحث�ون ، الذين أجروا 
الوالي�ات  يف  ام�رأة   36500 ع�ىل  الدراس�ة 

املتحدة، أن السيدات اللواتي تجاوزن الستني 
من العمر وتناول�ن املضادات الحيوية ألكثر 
من ش�هرين ك�ن أكثر عرضة بنس�بة 32 يف 
املئ�ة لإلصابة بأم�راض القلب يف الس�نوات 
الثمان�ي املقبلة من أولئك اللواتي لم يتناولن 
تلك العقاقري.بالنسبة للنسوة اللواتي ترتاوح 
أعمارهن بني 40 و 59 عاما كان هناك خطر 

متزايد بنسبة 28 يف املئة.

ظهور الشيب دليل عىل طول العمر!
يتغ�ري املظهر الخارجي لإلنس�ان مع 
التق�دم بالعم�ر، ويعد ظهور الش�يب 
ولك�ن  الش�يخوخة،  عالم�ات  م�ن 
العلم�اء اكتش�فوا عالقة ب�ني ظهور 
الش�يب وط�ول العم�ر.ودرس علماء 
من إس�بانيا م�ن جامع�ة مدريد أكثر 
من 5 آالف دراس�ة علمي�ة عن تاريخ 
أعماره�م 60-30  أش�خاص  م�رض 
س�نة، واكتش�فوا وج�ود عالق�ة بني 

لون الش�عر وخطر املوت املبكر بسبب 
أم�راض خطرية.ويق�ول العلم�اء إنه 
م�ن أج�ل إنت�اج الصبغ�ة املس�ؤولة 
ع�ن ل�ون الش�عر، يج�ب أن تكون يف 
جس�م اإلنس�ان كمية كافية من مادة 
»gloution«. وتعد هذه املادة رضورية 
أيض�ا لحماي�ة اإلنس�ان م�ن أمراض 
واألورام  الدموي�ة  واألوعي�ة  القل�ب 
الرسطانية، وم�رض ألزهايمر. ولكن 

مع التقدم بالعمر، ينخفض مس�توى 
ه�ذه امل�ادة يف الجس�م ويرتفع خطر 
اإلصابة بتل�ك األم�راض الخطرية.أما 
األش�خاص الذين يظهر لديهم الشيب 
مبكرا، فإن مادة gloution »تستنفد« 
لحماية الجس�م م�ن ه�ذه األمراض 
وليس لصبغة الش�عر، وه�ذا يعني أن 
ظهور الش�يب املبكر دليل عىل أن هذا 

الشخص سيعيش سنوات طويلة.

سودوكو

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
x 2 معلقة كبرية بقدونس طازج )مفروم(

x 2 معلقة كبرية زيت ذرة
x 2 عدد فص ثوم مهروس

x 2 عدد بطاطس )مسلوقة(
x 1 معلقة صغرية فلفل اسود مطحون )او حسب الرغبة(

x 1 معلقة صغرية كمون
x 1 عدد ليمونة

x 1 معلقة صغرية ملح )او حسب الرغبة(
الخطوات

اول حاج�ة هنقطع البطاطس املس�لوقة مكعب�ات و بعدين 
نضي�ف عليه�ا الث�وم املف�روم و الزي�ت و املل�ح و الفلفل و 

الكمون و عصري الليمونة
بع�د ك�ده هنقل�ب البطاط�س كوي�س و هنجم�ل الوج�ه 

بالبقدونس و بألف هنا

سلطة البطاطس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1691/ب/2017

التاريخ 2019/5/9
اعالن

اىل املدعى عليها / افراح زاير رسن 
اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحك�م البدائي�ة املرق�م 1691/ب/2018 يف 
2018/12/18 واملتضم�ن  الحكم برد دعوى املدع�ي رئيس جامعة البرصة 
اضافة لوظيفته ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتأييد املجلس البلدي عليه ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني  
يوميت�ني ول�ك حق االع�رتاض واالس�تئناف والتمييز خ�الل امل�دة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

مصطفى شاكر عيل
���������������������������������������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب  املقدم من الس�يد  )عباس جري عباس( ال�ذي يطلب فيه 
تبديل )لقب( من )عطب( اىل )املوس�وي( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة  هذه 
املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية  والجوازات واالقامة العامة

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  :1154/ب/2019
التاريخ 2019/5/13

اىل املدعى عليه / قاسم جابر محمد
اعالن

اقام املدعي كريم شاكر  ظاهر عليك الدعوى البدائية املرقمة 1154/ب/2019 
وال�ذي يطالبك فيها بتس�ديد مبلغ ق�دره اربعة واربعون ملي�ون وثمانمائة 
واربع�ة وثالثون ال�ف دينار وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
حس�ن حمزة واملرف�ق بكتاب مديرية رشط�ة بغداد الرصاف�ة املرقم بالعدد 
6475 يف 2019/5/9 ل�ذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
لحض�ورك او من يمثلك قانونا يف موعد املرافعة املصادف 2019/5/23 وعند 
ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض

عمار حسن عبد عيل
���������������������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيكة / نبه�ارة عبد طنيجري اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
وذلك الص�دار اجازة بن�اء والخاصة بالعق�ار املرقم 2/4002 ح�ي الكرامة 
ع�ن طريق رشيكك يف العق�ار اعاله املواطنة كحالء حات�م صادق وعند عدم 

حضورك سوف تصدر االجازة وفقا للقانون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  : 1720/ب/2018

التاريخ 2019/4/30
اعالن بيع عقار باملزايدة

املدعي )الدائن( حسني شالل مزعل
املدعى عليه ) املدين(  / نادية شالل مزعل وجماعتها 

تنفي�ذا لق�رار الحك�م الصادر من ه�ذه املحكم�ة بالع�دد  ) 1720/ب/2018( واملتضمن 
اعالن املزايدة الزالة ش�يوع العقار املرقم ) 5282/2 م28 داموك(  وتوزيع صايف الثمن بني 
الرشكاء  كال حس�ب س�هامه فقد تق�رر اعالن عن بيعه باملزايدة العلني�ة خالل )30( يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل للنرش يف صحيفتني محليتني فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه 
املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة  التقديرية للعقار 
بص�ك معن�ون اىل )محكمة بداءة الكوت( وس�وف تج�ري املزايدة يف اليوم االخري الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا واذا صادف اليوم االخري عطلة رسمية فيعترب اليوم الذي يليه من الدوام 

الرس�مي موعدا للمزايدة  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة
القايض

محمد عبد الرضا مهدي
مواصفات العقار :

جنس�ه / ارض الدار مع بنائها التي تتكون من مش�تملني االول يتكون من طارمة امامية 
وغرفة واس�تقبال وغرفة نوم وحمام ومرافق صحية خارجي�ة والثاني يتكون من طارمة 
امامي�ة صغ�رية مبلطة بال�كايش املوزائيك القديم درج�ة عمرانه دون الوس�ط ويقع عىل 

شارع فرعي مبلط 
املساحة / 209م2

الشاغل / باسم شالل مزعل وماجدة شالل مزعل
القيمة التقديرية / 65,000,000 مليون دينار عراقي

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت

العدد : 1814/ش/2019
التاريخ 2019/5/8

اىل املدعى عليه / عمار عطية حسني 
لدع�وى املدعي�ة ) غصون طه احم�د( بالع�دد 1814/ش/2019 
ومضمونه�ا املطالب�ة بالتفري�ق قب�ل الدخ�ول وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك تقرر تبليغك يف صحيفتني محليتني يف يوم املرافعة املوافق 
2019/5/20 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ام�ام محكم�ة االحوال 
الشخصية يف الكوت ويف حال تخلفك عن الحضور ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

رائد كامل اليارسي
���������������������������������������������������������������

اعالن
فقد الوص�ل املرقم 1516475 والصادر م�ن مديرية بلدية النجف 
بتاريخ 2017/3/15 بأسم املواطن )خالد عبد الزهرة فرهود( عن 
مبلغ خمسمائة وخمسة االف دينار عراقي فقد عن امانة حانوت 

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

فقدان 
فق�دت  مني هوية الطال�ب الصادرة من املعه�د التقني / النجف 
بأس�م ) عيل س�عد محمد جواد( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جه�ة االص�دار
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ريال مدريد حيدد موعد اإلعالن 
عن صفقة هازارد

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفية فرنس�ية ع�ن توصل ن�ادي ريال 
مدريد اإلس�باني، إلتف�اق نهائي مع نظريه نادي تش�يليس 
اإلنجليزي، من أجل ضم النجم البلجيكي إيدن هازارد، خالل 
س�وق االنتقاالت الصيفية املقبلة.وفق�ا لصحيفة »ليكيب« 
الفرنس�ية، فإن النجم البلجيكي إيدن هازارد سيصبح نجما 
جدي�دا ىف صفوف ريال مدريد، بداية من املوس�م املقبل، بعد 
موافقة تش�يليس عىل رحيل نجم�ه إىل النادي امللكي الصيف 
املقبل. أضافت الصحيفة إىل إدارة النادي امللكي س�وف تدفع 

مبل�غ 100 مليون يورو ىف صفقة النج�م البلجيكي، خاصة 
وأن عق�د هازارد م�ع البلوز يتبقى فيه موس�م واحد فقط، 
األم�ر الذي خفض من قيم�ة انتقال الالع�ب صاحب ال�28 
عاما.وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ري�ال مدري�د س�وف يقوم 
باإلع�الن عن صفقة إنضمام هازارد، ىف اليوم التاىل، للمباراة 
النهائي�ة للدوري األوروبي، والتى س�يكون تش�يليس طرفا 
فيه�ا أمام أرس�نال ىف 29 من الش�هر الج�ارى ىف أذربيجان. 
ويتصدر هازارد قائمة تعاقدات ريال مدريد الصيفية، والتى 
وضعه�ا املدرب الفرن�يس زين الدين زيدان، بع�د عودته من 

جديد لتدريب الفريق ىف شهر مارس املايض.

زيدان حيسم مستقبل كروس ومودريتش 
مع ريال مدريد

ديوكوفيتش: أمتنى مواجهة نادال يف هنائي روالن جاروس

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حس�م املدرب الفرنيس زين الدين زيدان املدير الفني لنادي 
ريال مدريد االسباني مستقبل الثنائي توني كروس و لوكا 

مودريتش مع الفريق يف الفرتة املقبلة .
و اشارت صحيفة ABC االسبانية إىل أن املدرب الفرنيس قد 
يك�ون اتخذ القرار باالعتماد عىل الثنائي يف املوس�م القادم 

ملرشوعه الجديد يف مدريد.
و ارتبط الثنائي بإمكانية الرحيل عن س�انتياجو برينابيو 

بمج�رد نهاية املوس�م الجاري بعدما قدما موس�ما كارثيا 
رفق�ة اللوس بالنكوس ، عرف خ�روج النادي صفر اليدين 
يف كل املس�ابقات . و شددت الصحيفة أن زيدان يريد بقاء 
الثنائي و االعتماد عليهما من جديد يف ريال مدريد باملوسم 
املقبل و س�يعارض أي مقرتح لخروج أي منهما من عباءة 
املريينجي يف املريكاتو. و لكن املشكلة التي قد تواجه زيدان 
حال بق�اء الثنائي هي كيفية لعب الفرنيس مع بول بوجبا 
املتوقع ضمه من مانشس�رت يونايت�د اإلنجليزي يف الصيف 

القادم .

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد الرصبي نوفاك ديوكوفيتش عقب تتويجه 
بلق�ب بطول�ة مدري�د لتن�س األس�اتذة، ذات 
ال��1000 نقطة، للم�رة الثالثة يف مس�ريته ، 
أن�ه كان يف حاجة »لهذه الدفع�ة اإلضافية«، 
وأن الف�وز ببطول�ة مث�ل ه�ذه يمنح�ه ثقة 
كبرية خالل األس�ابيع املقبلة يف بطولتي روما 

لألساتذة وروالن جاروس.

وقال ديوكوفيتش يف ترصيح�ات عقب اللقاء 
»الف�وز به�ذه البطول�ة كان مهم�ا للغاي�ة 
الستعادة الثقة، ألنني منذ بطولة أسرتاليا، لم 
أظهر بمستوى جيد، وحتى يف بطولتي إنديان 
ويلز ومون�ت كارلو. كنت أحتاج لهذه الدفعة 
اإلضافية«.وأضاف »س�تيفانوس قدم مباراة 
اس�تثنائية أمام رافا، وأعتقد أنه لهذا الس�بب 
ل�م يلعب جي�دا اليوم«.وش�دد املصن�ف األول 
عامليا عىل أن الفوز بلقب روالن جاروس، ثاني 

البطوالت األربع الكربى )الجراند س�الم(، 
يعد »هدفا دائما« بالنسبة له، وأنه يجب 
أن يكون يف كام�ل جاهزيته لهذا املوعد 
الكبري.وأت�م »الفوز ع�ىل رافا يف روالن 

ج�اروس س�يكون التح�دي األك�رب، 
ولكن م�ن أجل هذا، يج�ب أن نصل 
كالن�ا للنهائ�ي، ث�م أن >راف�ا< لم 
يخرس سوى 3 مرات هناك، ولهذا 

مواجهته دائما صعبة«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يعمل نادي أرس�نال اإلنجليزي عىل اغالق 
الباب يف وجه نظريه االس�باني برش�لونة 
الس�اعي للحص�ول ع�ىل خدم�ات نجمه 
الفرن�يس أليكس�اندر الكازي�ت يف الفرتة 

املقبلة .
املهاج�م  دخ�ل  و 

الكازيت  الفرن�يس 
بح�ث  مفك�رة 
للتعاقد  البارسا 

معه يف فرتة االنتق�االت الصيفية القادمة 
لرتمي�م صفوف الفريق األول بالكامب نو 

يف املوسم القادم .
و لك�ن إدارة الن�ادي اإلنجلي�زي تس�عى 
لحماية الكازيت من اغراءات برشلونة من 
خ�الل التقدم بعرض لتجدي�د عقد النجم 
يف ملع�ب االم�ارات يف الف�رتة القادمة . و 
أوضحت وسائل اعالم بريطانية أن 
إدارة أرسنال تضع نصب عينيها 
ع�ىل تجديد عق�د الكازيت رفقة 
زميل�ه الجابون�ي بي�ري إيمري�ك 

أوباميانج يف الفرتة الحالية .

أرسنال يغلق الباب يف وجه 
برشلونة

          المستقبل العراقي/ وكاالت

وضع ن�ادي ميالن اإليط�ايل عينيه عىل 
أحد العبي آرس�نال اإلنجلي�زي، لضمه 
إىل صفوف�ه خ�الل االنتق�االت الصيفية 

املقبلة.
س�بورت«  »توت�و  صحيف�ة  وذك�رت 
اإليطالية، أن األملاني ش�كودران موس�تايف، 
مداف�ع آرس�نال، دخل قائم�ة املطلوبني عىل 
الئح�ة التعاق�دات يف مي�الن لتدعي�م الخ�ط 

الدفاعي يف الفرتة املقبلة.
وأضاف�ت أن املداف�ع األملان�ي رغ�م االنتق�ادات 
الجماهريي�ة الت�ي تالحق�ه، خاصة من�ذ بداية 
املوس�م الجاري، وعدم نجاحه يف إقناع الجهاز 
الفن�ي للجانرز بقي�ادة أوناي إيم�ري، إال أن 
الفنيني يف ميالن يعدونه صفقة رابحة. وقالت 
إن آرسنال بالرغم من دفعه 41 مليون يورو 
ل�رشاء الالع�ب م�ن فالنس�يا، إال أنه من 
املتوق�ع أن يكون الن�ادي اإلنجليزي 
مس�تعد لبيع�ه بأقل من 20 

مليون يورو.

ميالن يضع نجم 
آرسنال عىل قائمة 

املطلوبني

        المستقبل العراقي / وكاالت

يس�تعد فريق برش�لونة، إلنهاء موس�مه الجاري بمواجهة 
نظريه فالنس�يا، يف 25 من الش�هر الجاري، يف نهائي كأس 

ملك إسبانيا
وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، أن حالة 
من التفاؤل تس�ود داخل النادي الكتالوني، حول إمكانية 
لح�اق الثنائ�ي الربازي�ي فيلي�ب كوتيني�و وآرث�ر ميلو، 

بمواجهة فالنسيا املرتقبة.

وتعرض كوتينيو إلصابة يف الفخذ األيمن خالل مباراة األمس أمام 
خيت�ايف بالليج�ا، وخرج عىل إثرها من املب�اراة بالدقيقة 68، فيما 

غاب آرثر عن اللقاء تماًما.
وأضاف�ت أن املدي�ر الفني إرنس�تو فالفريدي، متفائ�ل بإمكانية 
تجهي�ز الثنائ�ي كوتيني�و وآرث�ر قبل انط�الق نهائ�ي كأس ملك 
إسبانيا. وأوضحت الصحيفة أن إمكانية مشاركة الفرنيس عثمان 
ديمبي، تبدو صعبة، خاصة أنه تعرض إلصابة قوية خالل مباراة 
س�يلتا فيجو، مطلع الش�هر الجاري، سيغيب عىل إثرها ملدة شهر 

تقريًبا.

ثنائي السامبا يثري تفاؤل برشلونة قبل هنائي كأس امللك

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ربطت عدة تقارير صحفية خالل األيام األخرية املهاجم الفرنيس أنطوان 
جريزمان بالرحيل عن نادي أتليتيكو مدريد واالنتقال إىل برشلونة.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” اإلس�بانية فإن املقرب�ون من الالعب أكدوا بأنه 
سينتقل إىل العمالق الكتالوني يف فرتة االنتقاالت الصيفية القادمة.

وأش�ارت الصحيف�ة أن ق�ادة ن�ادي أتليتيكو مدريد س�يعقدوا اجتماع م�ع املهاجم 
الفرن�يس ملعرف�ة نواياه وقراره األخري م�ن أجل التحرك والبحث ع�ن بديل، علماً بأن 
ال�رشط الجزائ�ي يف عقد جريزمان س�يتقلص يف بداية ش�هر يوليو م�ن 200 إىل 120 

مليون يورو.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يس�تعد نادي باريس س�ان جريمان 
الفرن�يس لإلنقضاض عىل نجم فريق 
ناب�ويل االيط�ايل آالن لرتمي�م كتيب�ة 
امل�درب األملان�ي توم�اس توخي�ل يف 

املوسم املقبل .
و ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن 
النادي البارييس مس�تعد لدفع مبلغا 
ي�رتاوح ب�ني 60 إىل 80 ملي�ون يورو 
للحصول عىل توقيع الالعب الربازيي   

آلن  يف فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة 
. و حاول باريس من قبل التعاقد مع 
آالن حيث تقدم بعرض للحصول عىل 
توقيع�ه يف فرتة االنتقاالت الش�توية 
املاضية بيناير 2019 لكن الصفقة لم 
تخرج لطريق النور . و شددت ليكيب 
أن الن�ادي الباري�يس م�ازال مهتم�ا 
بض�م العب الوس�ط الربازي�ي الدويل 
و ل�ن يدخ�ر جهدا يف الصي�ف القادم 
للحصول ع�ىل خدمات�ه مقابل دفع 

املبلغ املذكور .

إجتامع حاسم حيدد مستقبل 
جريزمان

باريس سان جريمان يستعد 
لإلنقضاض عىل نجم نابويل

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت تقارير صحفية عن وجود صفقة تبادلية منتظرة 
بني ناديي يوفنتوس اإليطايل ومانشسرت يونايتد اإلنجليزي 

خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقالت صحيفة »كوريريي دي تورينو« إن فابيو باراتييس، 
املدير الريايض لنادي يوفنتوس، عقد جلسة مع املسؤولني 
يف مانشس�رت يونايتد لالتفاق عىل بن�ود الصفقة. وتقيض 

الصفق�ة بانتق�ال األرجنتين�ي ياولو ديب�اال، صانع ألعاب 
يوفنت�وس، إىل مانشس�رت يونايت�د، نظري انتقال التش�يي 

أليكسيس سانشيز إىل »البيانكونريي« يف الصيف املقبل.
ويرغب مانشس�رت يونايت�د يف التعاقد م�ع ديباال، يف ظل 

ابتعاده عن حسابات مدربه اإليطايل ماسيميليانو 
أليج�ري، ولك�ن الن�ادي اإليط�ايل لن يرىض 

بالحص�ول ع�ىل اق�ل م�ن 100 مليون 
يورو.

صفقة تبادلية منتظرة بني يوفنتوس 
             بغداد/ المستقبل العراقيومانشسرت يونايتد

 
تلقى داني درينكووتر، العب وس�ط تشيليس 
اإلنجليزي، عقوبة الحرمان من قيادة سيارته 
ملدة 20 ش�هرا بعد اعرتافه بالقي�ادة تحت تأثري 

الكحوليات.
كما س�يضطر الالعب البالغ م�ن العمر 29 عاما 
لقضاء 70 ساعة يف العمل املجتمعي نتيجة هذه 
العقوبة.وتس�بب درينكووتر يف تحطيم سيارته 
الفاره�ة الت�ي تبلغ قيمتها 125 ألف إس�رتليني 

عق�ب اصطدام�ه بأح�د الحواج�ز يف الثامن من 
أبريل/ نيسان املايض.

واعرتف الالعب بالقي�ادة تحت تأثري الكحوليات 
الي�وم يف جلس�ة  املحكم�ة  أم�ام  ل�دى مثول�ه 

استماع.

حرمان العب تشيليس من القيادة ملدة 20 شهرًا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ذك�رت اذاع�ة كادينا كوبيه اإلس�بانية الش�هرية أن جوزيب 
ماريا بارتوميو رئيس برش�لونة الحايل دعا الجتماع مجلس 
ادارة الي�وم م�ن أج�ل اتخ�اذ العديد م�ن الق�رارات الهامة 

والحاسمة ملصري النادي.
وينتظر أن يحس�م مجلس ادارة برش�لونة اليوم مصري 
آرنيستو فالفريدي سواء بتجديد الثقة يف املدرب ملوسم 
آخ�ر رغم فش�له األوروب�ي أو التخلص م�ن املدرب. 
فالفريدي فشل للموسم الثاني عىل التوايل يف تحقيق 

لقب دوري األبطال األوروبي عقب الخس�ارة برباعية نظيفة ومذلة 
عىل ملعب أنفيلد أمام ليفربول يف نصف نهائي املسابقة.

وينتظ�ر أن يح�دد االجتماع كذلك مصري املدي�ر الريايض للنادي بيب 
سيغورا وهو الراجل الذي يهدد بالطرد من قبل النادي.

وذك�ر الصحايف ج�ريارد روم�ريو أن جماهري برش�لونة أم�س أمام 
خيتايف قالت كلمتها حيث س�اندت ليونيل مي�يس وأطلقت صافرات 

االستهجان ضد العب الوسط الربازيي فيليب كوتينيو.
وطلب جزء كبري من جماهري برشلونة رحيل املدرب فالفريدي بنهاية 
املوسم الحايل مما يقرب املدرب من الرحيل عن ملعب كامب نو عقب 

مواجهة فالنسيا يف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو الحايل.

اجتامع يف برشلونة حلسم مصري فالفريدي

       المستقبل العراقي / متابعة
 

حس�مت واندا نارا زوج�ة ووكيلة أعمال 
األرجنتين�ي ماورو إي�كاردي مهاجم إنرت 
مي�الن، موقف موكله�ا م�ن الرحيل عن 
النريات�زوري، يف ظ�ل األنب�اء التي تربطه 

باالنتقال ليوفنتوس يف الصيف املقبل.
وقالت واندا يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 

توتو س�بورت »الصحف تستمر يف القول 
ب�أن إيكاردي س�ريحل، أن�ا منزعجة من 

ذلك«.
وأضاف�ت »الحقيق�ة ه�ي أنن�ي يف اليوم 
األول من س�وق االنتقاالت، سأقوم بغلق 
هاتفي. حصلت عىل العديد من العروض، 
لكن ماورو إيكاردي مستمر يف إنرت ميالن، 

هذا يكفي«.

زوجة إيكاردي ترد عىل أنباء انتقاله ليوفنتوس
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استئصال الزائدة الدودية له خطورته
أظه�رت نتائج الدراس�ة التي 
أجراه�ا، أطب�اء جامعة كيس 
واملرك�ز  ريزي�رف  ويس�رن 
الطب�ي بجامع�ة كليفالن�د يف 
الوالي�ات املتحدة، ب�أن عملية 
الدودي�ة  الزائ�دة  اس�تئصال 

ليست آمنة دائما.
كشفت هذه الدراسة الشاملة 
وج�ود عالق�ة بني اس�تئصال 
واإلصاب�ة  الدودي�ة  الزائ�دة 
بمرض الشلل الرعاش »مرض 

باركنس�ون«. وكان األطب�اء ق�د طرح�وا 
س�ابقا نظرية تفي�د بأن الحال�ة الصحية 
لألمع�اء تؤث�ر يف صحة الدماغ. وقد أش�ار 
تقرير الخرباء، إىل أن املرىض الذين خضعوا 

لعملية اس�تئصال الزائ�دة الدودي�ة يزداد 
خطر إصابتهم بمرض باركنس�ون بثالثة 

أضعاف.
درس الباحث�ون وحلل�وا البيانات الصحية 
ألكث�ر م�ن 62.2 ملي�ون مص�اب بمرض 

أن  الرعاش، واكتشفوا  الشلل 
488 ألفا منهم خضعوا لعملية 
الزائ�دة  الس�تئصال  فوري�ة 
الدودي�ة، وإن 4770 منهم تم 
تش�خيص إصابته�م بمرض 
الش�لل الرعاش الحقا. توصل 
الباحثون إىل استنتاج مفاده، 
الن�اس الذي�ن ل�م يخضع�وا 
الزائ�دة  اس�تئصال  لعملي�ة 
الدودية يعادل خطر إصابتهم 
بمرض الشلل الرعاش %0.29 
والذين خضع�وا لهذه العملي�ة يعادل هذا 
الخطر 0.92%، وعىل الرغم من ضآلة هذه 
النس�ب إال أنها تشري إىل ارتفاع هذا الخطر 

بمقدار ثالثة أضعاف.

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�ني، ويمكن أن 

تكون له آثار بعيدة املدى«.

الفراولة تساعد عىل منع اإلصابة والدة طفل باكستاين بمخ يف وجهه!
برسطان املريء ول�د طفل يف باكس�تان مص�اب بالتهاب الدماغ )أو فت�ق دماغي( مع 

تورم صغري يف أنفه يف حالة نادرة جدا.
وذكرت صحيفة دييل ميل أن الطفل الباكس�تاني ديما مانغريو البالغ 
م�ن العمر 8 أش�هر ولد ولديه تورم صغري يف أنف�ه، لكن الورم نما مع 
مرور الوقت. وعندما فحص األطباء دماغ الرضيع اكتشفوا أنه مصاب 
بتشوه خلقي يف الجمجمة والدماغ، حيث يوجد جزء من النخاع خارج 

الجمجمة.
وق�ال رئيس قس�م األمراض العصبية الطبيب، رض�ا هارون: »يحتاج 
الرضي�ع للعالج، لكننا ننتظ�ر اآلن نتائج التصوير بالرنني املغناطييس 
ولن نس�مح بالجراح�ة إال إذا كانت االختبارات جي�دة فالطفل ال يزال 

صغريا جدا.
ورصح وال�دا الطفل بأنهما أنفقا كل مدخراتهما لعالج ديما، بما فيها 
مبل�غ مخص�ص لحفل زف�اف ابنتهما الك�ربى، وق�ال األب جريام إن 

»الورم سبب األلم للطفل ويمنعه من الرؤية«.

أعلن علم�اء مركز بحوث الرطان التابع لجامع�ة أوهايو، أنه يمكن 
اس�تخدام الفراولة مع األدوية املضادة للرطان أو بديال عنها للوقاية 
من اإلصاب�ة برطان املريء وعالجه. وتفيد النتائج التي حصل عليها 
املركز األمريكي لدراس�ة الرط�ان التابع لجامعة أوهاي�و بأن تناول 
الفراول�ة بص�ورة منتظمة يس�اعد عىل من�ع تطور رسط�ان املريء.

وق�د حصل علم�اء املركز عىل هذه النتيجة من التج�ارب التي أجروها 
بمشاركة أشخاص من ثالث محافظات يف املنطقة الوسطى من الصني، 
الت�ي تتميز بارتفاع نس�بة اإلصابات برطان امل�ريء يف العالم.وكان 
املش�ركون يف التج�ارب من املصابني ب�ورم حميد يف امل�ريء يتناولون 
يوميا مس�حوق الفراولة  )ما يعادل 57 غراما فراولة( مع الطعام ملدة 
س�تة أش�هر. أظهرت نتيجة التجربة بأن ورم 29 مشركا من مجموع 
36 تقلص ولم يعد يش�كل خطورة عىل حياتهم أي تحولوا من املرحلة 

املتوسطة الخطورة إىل املرحلة الخفيفة.

 Psychology and« نرشت مجلة
لباحثني  Aging«، دراسة علمية 
من السويد، أجريت عىل رشيحة 
كبرية من أفراد املجتمع، تتحدث 
الغض�ب يف إطال�ة  ع�ن فائ�دة 

العمر.
وبينت الدراسة، التي أجريت عىل 
مش�اركني تراوح أعمارهم بني 
59 و93 عام�ا، أن الذي�ن دخلوا 
للتو يف سن الش�يخوخة يعانون 
م�ن عواطف ومش�اعر س�لبية 
تجربهم عىل العيش بنمط حياة 
أكثر نشاطا. الس�لبية إىل تقوية 
العض�الت والقل�ب وجع�ل كبار 
الس�ن »املبتدئ�ني« أق�ل عرضة 
والس�كتات  القلبي�ة  للنوب�ات 
الدماغي�ة. وأش�ار الباحثون إىل 
أن كبار الس�ن الذين ل�م يغريوا 
العالم  وجه�ات نظره�م ح�ول 

والحي�اة يف العقدي�ن الثام�ن والتاس�ع م�ن 
عمره�م، يحصلون عىل تأثري معاكس للغضب 
واملش�اعر السلبية. ألن الغضب ال يثري النشاط 
البدني لديهم بل يزيد مس�توى التوتر فقط ما 

يؤثر س�لبا عىل صحتهم. وتوصل الباحثون يف 
نهاية الدراس�ة إىل اس�تنتاج مفاده أن العديد 
من األش�خاص الذين يتملكهم الغضب يف سن 
متقدمة يصابون يف كثري من األحيان بأمراض 
مزمنة ويعيش�ون يف املتوسط أقل من املسنني 

الذين يمكنهم اكتشاف السالم الداخيل والحب 
للعال�م الخارجي بكل أطيافه. كما أكد العلماء 
الس�ويديون عىل أن الغضب تجاه أي شخص 
أو مش�كلة تواج�ه كبار الس�ن لي�س العامل 

الوحيد الذي يطيل أو يقرص العمر.

يف أي عمر يصبح الغضب مفيدًا؟
امل�واد  إدراج  ال�روري  م�ن 
الغذائي�ة الغنية بم�ادة اللوتني 
مثل امللفوف وأف�وكادو وبيض 
الدجاج إىل النظام الغذائي، ألنها 
تضمن صح�ة الخاليا العصبية 

لفرة طويلة.
ويفي�د خ�رباء جامع�ة الينوي 
األش�خاص  ب�أن  األمريكي�ة، 
الذين يتناولون كمية كبرية من 
امل�واد الغذائية الغني�ة باللوتني 
يس�تعرضون نش�اطا عصبي�ا 

كالذي يالحظ عند الشباب.
وق�د اش�رك يف التجرب�ة الت�ي 
 60 الجامع�ة  علم�اء  أجراه�ا 
ش�خصا تراوح�ت أعمارهم ما 
بني 25-45 سنة، تم تقسيمهم 
أف�راد  كان  مجموعت�ني.  إىل 

املجموع�ة األوىل يحصلون عىل م�واد غذائية 
غني�ة باللوت�ني، مث�ل الخ�روات الورقي�ة 
–السبانخ وامللفوف، وكذلك األفوكادو وبيض 
الدج�اج. أم�ا أف�راد املجموع�ة الثاني�ة فقد 

استمروا بنظامهم الغذائي اليومي.
التجرب�ة خض�ع الجمي�ع  ويف نهاي�ة م�دة 

الختب�ارات معرفية، اتضح م�ن نتائجها بأن 
االس�تجابة العصبي�ة عند كبار الس�ن الذين 
تناول�وا امل�واد الغذائية الغني�ة باللوتني كان 

بمستوى من هم دونهم عمرا.
كما اتضح للباحثني بأن عملية نقل اإلشارات 
عىل خلفية تناول املواد الغنية باللوتني أصبح 
أرسع بني الخالي�ا العصبية، ما أثر إيجابيا يف 

الوظائ�ف املعرفية.اس�تنادا إىل هذه النتائج، 
ينصح األطباء األشخاص الذين تجاوزوا سن 
65 سنة برورة تناول املواد الغذائية الغنية 
باللوتني للحفاظ عىل صحة ونش�اط الدماغ. 
ألن اللوت�ني يس�اهم يف زي�ادة س�مك امل�ادة 
الرمادي�ة يف قرشة الحصني، والتي يرتبط بها 

تحسني القدرات الفكرية.

املواد الغذائية الغنية باللوتني رضورية لصحة الدماغ

رمضان.. عبادة وفرح بالعبادة
سعدية مفرح 

حتى أولئ�ك الذين ال يريدون التوقف طويال عند أي طقوس دينية 
خاصة، ألسباب تتعلق بأفكارهم املسبقة عن الدين، ال بد لهم من 
تجربة العيش يف خصوصية ش�هر رمضان، إن لم يكن عىل صعيد 
العب�ادات، فعىل صعيد العادات. عىل أن قدس�ية الش�هر الكريم ال 
ج�دال عليها بني الجمي�ع تقريبا، ولهذا ال أفهم ما أصبح يش�كل 
ظاه�رًة يف منص�ات التواص�ل االجتماعي تحت مظلة الس�خرية 
وامل�زاح م�ن مس�تلزمات الش�هر الفضي�ل ومتطلبات�ه، فبعض 
»النك�ت« التي يرّوجها بعض مش�اهري التواصل االجتماعي هذه 
األي�ام عن رمض�ان تش�عرك بالقرف. لق�د أصبحوا يتس�اهلون 
برويج هذه النكات الس�خيفة ضد شعائر الشهر الكريم، بحجة 
أنه�ا للضح�ك واملزاح فق�ط، وال يعلم�ون، وربما يعلم�ون فعال، 
أثرها السيئ املبارش وغري املبارش يف نفوس متابعيهم من الناشئة 

الصغار. 
أحد هؤالء املش�اهري رصدت له، خالل اليومني األولني من الشهر، 
مجموع�ة من ه�ذه النكات التي حاول فيه�ا تحويل رمضان من 
شهر عبادة وفرح وطاعة للرحمن إىل ضيف ثقيل، نمتنع فيه عن 
الطع�ام والرشاب، وكل املت�ع األخرى، مكره�ني، ونتمّنى رحيله، 

والخالص منه يف أرسع وقت. 
أال يكفي أن الش�هر ال�ذي تنزل في�ه الهدى والفرق�ان، ويتحرّى 
املس�لمون في�ه ليلة الق�در املبارك�ة، ويحاولون في�ه البحث عن 
ثغ�رات اإليمان يف نفوس�هم، قد تحّول إىل موس�م درامي، يس�وق 
فيه املنتج�ون الفنيون مسلس�التهم وبرامجه�م الجديدة، والتي 
ال يناس�ب كثرٌي منه�ا خصوصية هذا الش�هر، ومكانته يف نفوس 
املس�لمني، بدالً من أن يكون موس�ماً مناسبا، كما كان يف السابق 
ومن�ذ نش�أة التلفزي�ون يف الب�الد اإلس�المية، لروي�ج األعم�ال 
التلفزيونية وتس�ويقها، وهي التي تق�ارب يف مضامينها املعاني 

األخالقية والربوية، حتى وإن كانت معارصة وغري تراثية؟ 
نع�م.. لق�د تع�ّودت األرس ع�ىل أن تخص�ص بعضا م�ن أوقاتها 
الرمضانية للتلفزيون، ما يس�اهم يف تنوي�ع مصادر متعتها بهذا 
الشهر، وال ضري يف ذلك، بل من أجمل ذكريات طفولتنا يف رمضان 
ما تتعلق بما كنا نراه عىل الشاش�ة يف هذا الش�هر، ال يف س�واه. 
وعندما أستهجن، هنا، تحول رمضان، يف شكله اإلعالني، إىل شهر 
تلفزيون�ي بامتي�از، ال أدعو إىل عدم بث املسلس�الت ومتابعتها يف 
هذا الش�هر، لكنني أتمّنى أال تكون تلك املسلس�الت هي األصل يف 
تميي�ز رمضان عن غريه من ش�هور العام، كم�ا يحدث اآلن فعالً 
ل�دى كثريين! وج�اء بعض مش�اهري التواصل لريّس�خوا الصورة 

»الفنية« وحدها لرمضان، بتعليقاتهم ونكاتهم ودعاياتهم. 

سامح قلبك يف رمضان
 سلمى الجابري 

منَّ الله عىل عباده بمواس�م الخريات، مواسم تضاعف فيها الحسنات، 
وُتمح�ى الس�يئات، وُترف�ع الدرجات، ومن أعظم هذه املواس�م ش�هر 
رمض�ان، فالص�وم حكمة إلهية، أمرن�ا بها الله عز وج�ل ليخترب فيها 
إرادتنا، إنه أعظم ضيف يحل عىل املس�لمني... هو شهر الخري والربكات 
والغفران، ش�هر القيام والتهجد، والراحم والتواصل والتسامح، شهر 
التقوى والصرب، والكرم واإلحسان، شهر تتضاعف فيه األجور، إنه شهر 
مبارك عظيم، أنزل فيه القرآن الكريم، شهر تفتح لنا فيه أبواب الجنان، 
وتغل�ق أبواب جهنم، وتصفد الش�ياطني، ها نحن نس�تقبله ومعنا من 
معنا ممن كتب الله لهم الحياة، وفقدنا من فقدنا من األحبة الذين أسأل 
الله العيل القدير أن يعمهم برحمته ورضوانه، فنحن يف ش�هر الس�عيد 
من�ا من أدركه، فعلين�ا يف البداية أن نحمد الله تعاىل ع�ىل أنه بلغنا هذا 
الش�هر العظيم؛ لننعم بالخري الوفري، فما أعظم هذه األيام ونحن نحيا 
م�ع هذا الزائر العزيز عىل قلوب جميع املس�لمني، فنس�عد بلقائه، فما 
أكرمه من ضيف! تميض زيارته لنا كلمح البرص؛ لذا فعلينا أن نستقبله 
أحسن اس�تقبال، ونغتنم س�اعاته ولياليه بالعمل الصالح، وشكر الله 
بالقلب واللسان والجوارح، وأن نلتقي دوماً بالصدق واإلخالص واملحبة 
والوفاء، وال نضيع عىل أنفس�نا فرصة التوبة والدعاء، والتطهر وطلب 
املغفرة والرحمة، فهو ش�هر وحيد يف فضله، عظيم يف أجره، فاملالئكة 
تستغفر للصائمني حتى يفطروا، فعلينا أن نتسامح مع من أسأنا لهم، 
ونصل م�ن قطعنا، ونعطي م�ن حرمنا، ونعفو عم�ن ظلمنا، ونراجع 
كش�ف حس�ابنا وما حصدناه ط�وال حياتنا الس�ابقة، ونبتهل إىل الله 
أن يغف�ر لن�ا، ونتمنى الخري لن�ا ولكل الناس، وعلين�ا أن نتزود بكل ما 
هو كفيل بأن يثقل ميزان حس�ناتنا، وال نرك هذه الفرصة تضيع من 
بني أيدينا، ونتكاس�ل يف هذه اللي�ايل املعدودة، ونحرم أنفس�نا أجرها، 
فه�ي لياٍل مبارك�ة، فيها ليلة خري من ألف ش�هر، فلعلنا ال نلحق به يف 
الع�ام القادم. فلنب�ادر ونطرق أبواب الرحمة وامل�ودة، ولنرحم القريب 
ونود البعي�د، ولنصافح قلوبنا ونصالح أنفس�نا، ونعيد ترتيب حياتنا؛ 
لنكتشف مكامن الخري يف أعماقنا، ونهزم الرش يف داخلنا، ولنستجب لله 
كم�ا دعانا، حتى يحيي قلوبنا من جديد، ولنقرب منه س�بحانه بقلب 
سليم.  فيا ليت العام كله رمضان؛ لنكسب ثوابه وأجره العظيم، وبقدر 
فرحتنا باستقبال هذا الشهر الكريم بقدر ما نرفع أيدينا بالدعاء، راجني 
من املوىل أن يعيده علينا ونحن أس�عد حاالً وأكث�ر إيماًنا وحًبا... اللهم 
أعنا ع�ىل صيامه وقيامه، والعمل الصالح فيه ويف غريه من الش�هور، 
وثبتنا عىل الطاعة حتى نلقاك عىل الوجه الذي يرضيك عنا، وأقرر عيني 
سيدنا محمد صىل الله عليه وسلم بأمته، إنك سميع مجيب.. وكل عام 
ونحن وجميع األمة اإلسالمية والعربية ننعم بالصحة والعافية، والخري 

واملحبة والعدل والسالم.


