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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

مـن أفـضـل املـعـروف إغـاثـة

 الـمـلـهـوف

ص2العراق وقطر يشددان عىل رضورة إجياد حلول تنهي االزمات يف املنطقة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

احلشد الشعبي يكشف تفاصيل إعادة انتشاره يف نينوى: تسلمنا قضاء احلرض

حقوق اإلنسان تشكل فريق ملتابعة وضع »مسيحيات ُمسنات« تعرضن العتداء يف نينوى 

العراق حياول »احتواء« اخلالف اإليراين األمريكي
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي، 
أم�س الثالث�اء، أن الع�راق يب�ذل جهوداً 
كبرية الحتواء الخالف األمريكي اإليراني. 
وقال عبد املهدي خالل مؤتمره الصحايف 
االس�بوعي تعليق�ا عىل تحذير الس�فارة 
االمريكية يف بغداد، أن “من حق األمريكان 
تحذير رعاياهم، لكننا نؤكد أننا لم نسجل 

تهديداً حقيقياً لألجانب أو ممثلياتهم”.
وأض�اف أن “إي�ران وأم�ريكا ال تري�دان 
الحرب، وناقش�نا م�ع وزي�ر الخارجية 
االمريك�ي ماي�ك بومبي�و التط�ورات يف 

ع�ن  الخط�ر  إبع�اد  وكيفي�ة  املنطق�ة 
الع�راق”. ويف )12 آي�ار 2019( أصدرت 
الس�فارة األمريكية يف بغ�داد بيانا دعت 
في�ه املواطنني األمريكيني إىل االمتناع عن 
الس�فر إىل الع�راق. وتطرق عب�د املهدي 
إىل “املفس�وخة عقوده�م” وق�ال “إنن�ا 
وجهن�ا بتش�كيل لجن�ة خاص�ة؛ بهدف 
حس�م مل�ف املفس�وخة عقوده�م من 
الجيش والرشط�ة االتحادية”. ولفت إىل 
أن “الحكوم�ة ماضية بم�رشوع توطني 
روات�ب املوظفني ضمن جه�ود مكافحة 
الفس�اد”، الفت�اً إىل أن “عملي�ة توط�ني 
الروات�ب س�تحد م�ن عملية الفس�اد  يف 

البالد”، مضيفاً أن “القطاع الخاص قادر 
عىل استيعاب الش�باب الخريجني عكس 
القطاع الحكومي الذي يعاني من الرتهل 
الوظيفي”. وبش�أن زيارت�ه املرتقبة إىل 
تركي�ا، أوضح عبد املهدي أنه “س�يبحث 
خاللها املش�رتكات ب�ني البلدين وامللفات 
األمني�ة واإلقليمية”، الفت�ًا إىل أن “زيارة 
تركي�ا تحم�ل أهمية ملناقش�ة ع�دد من 
القضايا العالقة”، مبيناً أن “أبرز امللفات 
التي س�تناقش هي موضوع املياه الذي 
سيحتل أهمية كبرية ضمن الزيارة، ومد 

سكة حديد وافتتاح منافذ جديدة”.
التفاصيل ص2

رئيس جملس القضاء االعىل 
يستقبل رئيس فريق التحقيـــق 

الدويل بشأن جرائم »داعش«

غذائية التجارة: استمرار استالم 
وجتهيز مفردات البطاقة التموينية 

خالل شهر رمضان املبارك

النقل تعلن
 حتويل أجرآئها اليوميني 

إىل متعاقدين شهريني
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اجليش السوري حيارص »النرصة« يف مدينة محاة
      بغداد / المستقبل العراقي

أحك�م الجي�ش الس�وري س�يطرته ع�ىل بلدة 
الحم�را واملط�ار الرشاعي الزراع�ي يف منطقة 
س�هل الغ�اب، خ�الل تقدم�ه يف ري�ف حم�اة 
الشمايل الغربي، ليحارص بذلك مسلحي »جبهة 

النرصة« يف عدة بلدات. 
وقالت وكالة »س�بوتنيك« الروس�ية يف حماة، 
إن جنود الجيش الس�وري تقدموا إىل مواقعهم 
الجديدة بعد اش�تباكات عنيف�ة انطلقت، منذ 
صب�اح الثالثاء، مع مس�لحي تنظي�م »جبهة 

النرصة« وحلفائه.
وتكمن أهمية سيطرة الجيش عىل بلدة الحمرا 
وع�ىل املط�ار الرشاع�ي الزراع�ي القريب من 

بل�دة الرشيعة الت�ي حررها الجيش الس�وري 
قبل يوم�ني، يف إطباق الحصار عىل املجموعات 
اإلرهابي�ة املس�لحة يف مجموع�ة م�ن الق�رى 
والبل�دات، مثل الحوي�ز والحويجة وجرس بيت 
الراس. وأوضح عيل طه، قائد إحدى مجموعات 
االقتح�ام يف »ق�وات النمر« أن عملية س�يطرة 
الجيش الس�وري عىل محاور اس�رتاتيجية ك� 
)ت�ل ه�واش االس�رتاتيجي وه�واش ومزارع 
رس�م األحمر والجابرية والتوبة ومزارع رسم 
إدري�س(، س�اهمت إىل ح�د كب�ري يف س�يطرة 
الجيش ع�ىل املناطق املحررة، بعد اش�تباكات 
عنيفة وتمهيد جوي ومدفعي من قبل الطريان 
الحرب�ي. وأض�اف ط�ه أن »عملي�ة الجي�ش 
مس�تمرة حتى تطهري آخر معاقل املجموعات 

املس�لحة عىل هذا املحور«، مش�ريا إىل أن قيام 
تنظيم جبهة النرصة بتفجري جرس بيت الراس، 
لم يوقف تقدم الجيش نحو بلدة الحمرا واملطار 
الرشاع�ي. وتس�يطر »هيئ�ة تحرير الش�ام« 
الواجهة الحالية لتنظيم »جبهة النرصة« املوايل 
لتنظي�م »القاعدة« اإلرهابي، عىل مختلف مدن 

وبلدات محافظة إدلب.
وإىل جانب هيئة تحرير الشام »جبهة النرصة«، 
تنترش يف ريفي حماة الشمايل والالذقية الشمايل 
الرشقي عدة تنظيمات إرهابية، تتقاسم معها 
النفوذ عىل املنطقة ك� »حراس الدين«، والحزب 
اإلس�المي الرتكس�تاني )الصين�ي(، و«أنصار 
التوحي�د« املبايع ل� »داع�ش«، وفصائل أخرى 

من جنسيات عدة.

حمافظ البرصة يعلن فتح باب الرتشيح ملنصب 
رئيس هيئة االستثامر يف املحافظة

حمافظ بغداد يناقش مع نواب العاصمة خطط املحافظة 
3والتخصيصات املالية ونقل الصالحيات 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائ�ب االول لرئيس مجل�س النواب 
ترؤس�ه  خ�الل  الكعب�ي  كري�م  حس�ن 
االجتماع الثالث لكتلة نواب بغداد النيابية 
يف مقر محافظة بغداد، أمس الثالثاء، عىل 
رضورة الب�دء بتقييم تجربة »الالمركزية 
» ملعرفة اسباب اخفاق بعض املحافظات. 
وذكر مكتب أع�الم الكعبي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ان » 
هذه ه�ي امل�رة االوىل بتاري�خ العاصمة 
الحبيب�ة بغ�داد، التي يلتقي بها الس�ادة 

الن�واب عن بغ�داد والس�لطة الترشيعية 
للمحافظ�ة ممثل�ة بمجل�س املحافظ�ة 
واالداري�ة الخدمي�ة واالداري�ة، وحضور 
ممثلني ع�ن وزارات معنية س�يما وزارة 
التخطيط ، وحت�ى االن تم عقد االجتماع 
ال�دوري الثالث خالل ف�رتة ال تتعدى عدة 
اش�هر، وهذا دلي�ل تولد ثقافة التنس�يق 
الخدم�ات  افض�ل  لتقدي�م  والتع�اون 
للمواطن البغدادي والعراقيني بشكل عام 
فبغداد ه�ي عاصمة الع�راق ومدينة كل 
العراقيني«. واكد الكعبي ان »هذا التنسيق 
العايل بني السلطات التنفيذية والترشيعية 

نجم عنه نتائج كبرية وكثرية بدا املواطن 
يف العاصمة يلمس�ها من حوله من حيث 
زي�ادة التخصيص�ات الس�نوية وزي�ادة 
ع�دد املش�اريع الخدمية ، تركي�ز الجهد 
الهن�ديس يف مناطق عانت الحرمان، فتح 
اغل�ب ش�وارع العاصمة، كله�ا انجازات 
يف وقت اس�تثنائي الن التع�اون نتج عنه 
تجاوز اغلب املش�اكل الت�ي كانت تعاني 
منه�ا االدارات الس�ابقة، وه�ي تجرب�ة 
يمكن ان تستفيد منها جميع محافظاتنا 

العزيزة«.
التفاصيل ص2

الكعبي لنواب بغداد: علينا البدء بتقييم جتربة »الالمركزية« 
ملعرفة اسباب اخفاق بعض املحافظات

رئاسة جملس البرصة
 تكشف تفاصيل الرسوم 

املحلية اجلديدة
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العراقي
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حمافظ واسط يعلن املصادقة عىل حتويل موظفي األجور اليومية إىل عقود
     واسط / المستقبل العراقي 

أعل�ن محافظ واس�ط محم�د املياحي، 
أم�س الثالثاء، عن املصادقة عىل تحويل 

موظفي األجور اليومية إىل عقود.
وقال املياحي عىل صفحته الشخصية يف 
موق�ع التواصل االجتماعي )فيس�بوك( 
ان�ه »صادقن�ا ع�ىل تحويل االع�زاء من 

موظفي األجر اليومي  اىل عقود«.
واضاف املياحي »نوجه الكرام يف الدوائر 
برسع�ة  املعني�ة  واألقس�ام  والُش�عب 

االنجاز«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
أمس الثالث�اء، أن العراق يبذل جهوداً 
األمريك�ي  الخ�الف  الحت�واء  كب�رية 

اإليراني. 
وق�ال عب�د امله�دي خ�الل مؤتم�ره 
الصحايف االسبوعي تعليقا عىل تحذير 
الس�فارة االمريكية يف بغ�داد، أن “من 
ح�ق األمريكان تحذير رعاياهم، لكننا 
نؤك�د أننا لم نس�جل تهدي�داً حقيقياً 

لألجانب أو ممثلياتهم”.
وأض�اف أن “إيران وأم�ريكا ال تريدان 
الحرب، وناقش�نا مع وزير الخارجية 
االمريك�ي مايك بومبي�و التطورات يف 
املنطق�ة وكيفي�ة إبع�اد الخط�ر عن 

العراق”.
ويف )12 آيار 2019( أصدرت السفارة 
األمريكي�ة يف بغ�داد بيان�ا دع�ت فيه 
املواطنن األمريكي�ن إىل االمتناع عن 

السفر إىل العراق.
وتط�رق عبد امله�دي إىل “املفس�وخة 
عقودهم” وقال “إننا وجهنا بتشكيل 

لجن�ة خاص�ة؛ به�دف حس�م مل�ف 
الجي�ش  م�ن  عقوده�م  املفس�وخة 

والرشطة االتحادية”.
ماضي�ة  “الحكوم�ة  أن  إىل  ولف�ت 
بم�رشوع توط�ن روات�ب املوظف�ن 
الفس�اد”،  مكافح�ة  جه�ود  ضم�ن 
الفت�ًا إىل أن “عملي�ة توط�ن الرواتب 
س�تحد من عملية الفس�اد  يف البالد”، 
مضيفاً أن “القطاع الخاص قادر عىل 
اس�تيعاب الش�باب الخريجن عكس 
القط�اع الحكوم�ي ال�ذي يعاني من 

الرتهل الوظيفي”.
وبش�أن زيارت�ه املرتقب�ة إىل تركي�ا، 
أوض�ح عب�د امله�دي أن�ه “س�يبحث 
البلدي�ن  ب�ن  املش�رتكات  خالله�ا 
وامللفات األمنية واإلقليمية”، الفتاً إىل 
أن “زيارة تركيا تحمل أهمية ملناقشة 
ع�دد م�ن القضاي�ا العالق�ة”، مبيناً 
أن “أب�رز امللفات التي س�تناقش هي 
موضوع املي�اه الذي س�يحتل أهمية 
كبرية ضمن الزيارة، ومد س�كة حديد 

وافتتاح منافذ جديدة”.
وأش�ار إىل أن�ه “تمت الس�يطرة عىل 

الس�دود ومس�الك املياه، وس�ريتفع 
الخزين املائ�ي الذي يبلغ اآلن 53 مرتاً 

مكعباً يف العراق”.
وع�ن ملف الكهرباء، أعلن عبد املهدي 
أن “هن�اك محطات جديدة س�تدخل 
الخدمة خ�الل االس�ابيع املقبلة، وأن 
الحكومة تتابع تجهيز الكهرباء، الذي 
تجاوز 15 ألف ميغا واط”، مضيفاً أن 
“مجلس ال�وزراء عىل م�رشوع يوفر 
140 مي�كا واط م�ن الطاق�ة لتعزيز 

حصة البرصة من الكهرباء”.
وأم�س الثالثاء، عقد مجل�س الوزراء 
جلسته االسبوعية االعتيادية برئاسة 
عبدامله�دي، إذ قدم يف بداية الجلس�ة 
ايجازاً عن آخر التطورات السياس�ية 

واألوضاع يف املنطقة.
وأص�در مجل�س ال�وزراء ع�ددا م�ن 
الق�رارات م�ن بينه�ا املوافق�ة ع�ىل 
توصي�ات املجل�س ال�وزاري للطاق�ة 
بش�أن خط�ة العق�ود الس�نوية مع 

رشكات وزارة الصناعة واملعادن. 
وأق�ر مجلس ال�وزراء توصيات لجنة 
الش�ؤون االقتصادي�ة بش�أن تعديل 

واس�تكمال قرار مجلس الوزراء رقم 
347 لسنة 2015 الخاص بآلية الدفع 

باآلجل.
وواف�ق مجل�س الوزراء ع�ىل توصية 
املجلس الوزاري للطاقة بشأن تحديد 
رات�ب املتعاقدي�ن م�ع وزارة النف�ط 
بصفة حارس امني لتأمن الحراس�ة 
لحق�ل املنصورية الغ�ازي، كما وافق 
ع�ىل تحدي�د أج�ور املتعاقدي�ن م�ع 
ال�رشكات العام�ة الرابح�ة يف وزارة 

النفط. 
واطل�ع مجلس ال�وزراء عىل مرشوع 
تأهيل املنطق�ة املحيطة بمطار بغداد 

الدويل وصوت عليه باملوافقة.
وواف�ق املجلس عىل تقوي�م القرارات 
والتوجيه�ات الص�ادرة م�ن مجل�س 
م�ن  ممت�دة  مل�دة  الس�ابق  ال�وزراء 

2018/7/1 لغاية 2018/10/24 .
ال�وزراء موض�وع  وناق�ش مجل�س 
تخصيص نس�بة من ايرادات الرسوم 
والغرامات املستحصلة لدعم صندوق 
الحماي�ة االجتماعي�ة يف وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية .
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العراق حياول »احتواء« اخلالف اإليراين األمريكي

الكعبي لنواب بغداد: علينا البدء بتقييم جتربة »الالمركزية« ملعرفة اسباب اخفاق بعض املحافظات
        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن 
كريم الكعبي خالل ترؤس�ه االجتماع الثالث 
لكتل�ة نواب بغداد النيابي�ة يف مقر محافظة 
بغداد، أمس الثالثاء، عىل رضورة البدء بتقييم 
تجربة »الالمركزية » ملعرفة اس�باب اخفاق 
بعض املحافظات. وذكر مكتب أعالم الكعبي 

يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
ان » هذه ه�ي امل�رة االوىل بتاريخ العاصمة 
الحبيبة بغداد، التي يلتقي بها السادة النواب 
عن بغداد والس�لطة الترشيعي�ة للمحافظة 
ممثلة بمجل�س املحافظة واالدارية الخدمية 
واالدارية، وحضور ممثلن عن وزارات معنية 
س�يما وزارة التخطي�ط ، وحتى االن تم عقد 
االجتم�اع الدوري الثالث خالل فرتة ال تتعدى 

عدة اش�هر، وهذا دليل تولد ثقافة التنس�يق 
والتع�اون لتقديم افض�ل الخدمات للمواطن 
البغدادي والعراقين بش�كل عام فبغداد هي 

عاصمة العراق ومدينة كل العراقين«.
واك�د الكعب�ي ان »ه�ذا التنس�يق العايل بن 
نج�م  والترشيعي�ة  التنفيذي�ة  الس�لطات 
عن�ه نتائ�ج كب�رية وكث�رية ب�دا املواطن يف 
العاصمة يلمس�ها من حوله من حيث زيادة 

التخصيصات السنوية وزيادة عدد املشاريع 
الخدمي�ة ، تركيز الجه�د الهنديس يف مناطق 
عانت الحرمان، فتح اغلب شوارع العاصمة، 
كلها انجازات يف وقت اس�تثنائي الن التعاون 
نت�ج عنه تج�اوز اغلب املش�اكل التي كانت 
تعان�ي منها االدارات الس�ابقة، وهي تجربة 
يمك�ن ان تس�تفيد منها جمي�ع محافظاتنا 
العزي�زة«.  وجرى خالل االجتماع مناقش�ة 

عدة مح�اور تتعلق بف�ك االرتب�اط لوزارات 
» الرتبي�ة والصح�ة والزراع�ة والعمل » من 
حي�ث ما تحق�ق م�ن ايجابيات وس�لبيات، 
حي�ث ن�وه الكعب�ي »يج�ب الب�دء بمرحلة 
تقييم ما تحقق ملعرفة اسباب اخفاق بعض 
املحافظ�ات يف تنفي�ذ ه�ذه التجرب�ة«. كما 
ج�رى مناقش�ة الواق�ع الخدم�ي للعاصمة 
واط�الق حمل�ة »خدم�ة بغ�داد رشف لن�ا » 

م�ن قبل الس�يد املحاف�ظ لتقدي�م الخدمات 
للمواطن�ن واس�تمرار املش�اريع يف مناطق 
اطراف بغداد، وكذلك بحث فصل واستحداث 
الوحدات االدارية والزيادة الحاصلة يف النسب 
الس�كانية ، وموضوع موظفي عقود تنمية 
االقالي�م ملحافظ�ة بغ�داد والبال�غ عدده�م 
2500 موظف من الذين ت�م انهاء خدماتهم 

عام 2015«.

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  اعلن�ت 
العسكرية، أمس الثالثاء، عن اعتقال 

النائم�ة  الخالي�ا  تكوي�ن  مس�ؤول 
وتفخيخ العجالت بنينوى. 

تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه انه 

»بعملي�ة نوعية نفذت وفق معلومات 
اس�تخبارية دقيقة ورسعة يف التحرك 
نحو األه�داف، تمكنت مفارز مديرية 
قي�ادة  يف  العس�كرية  االس�تخبارات 

عملي�ات نينوى م�ن القبض عىل احد 
اإلرهابي�ن يف حي االنتص�ار بالجانب 
األي�رس م�ن املوص�ل«. واضاف�ت ان 
»املعتقل مسؤوال عن تفخيخ العجالت 

يف غرب�ي نين�وى ويعم�ل حالي�ا عىل 
تكوي�ن خالي�ا نائمة«، مش�ريا اىل انه 
»من املطلوبن للقضاء بموجب مذكرة 

قبض وفق املادة 4 /1 إرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  االنس�ان،  حق�وق  مفوضي�ة  أك�دت 
الثالثاء، انها ستشكل فريقا رصديا يف نينوى 
ملتابعة الوضع االنساني للضحايا، عىل خلفية 
تعرض امراتن مسيحيتن كبريتن بالسن اىل 

اعتداء من عصابات اجرامية يف نينوى.
وقال�ت عض�و املفوضي�ة فات�ن الحلف�ي، يف 
بيان تلقت “املس�تقبل العراقي” نسخة منه، 

إنه “س�يتم تش�كيل فريق رصدي من مكتب 
املفوضي�ة يف نينوى ملتابعة الوضع االنس�اني 

للضحايا”.
ودع�ت الحلف�ي وزارة الداخلي�ة اىل “توف�ري 
الحماي�ة الكافية له�ذه املناطق االمنة كونها 
عانت الكث�ري من ظلم االره�اب خالل الفرتة 
الس�ابقة”، مؤك�دة رضورة “قط�ع الطريق 
امام من تس�ول لهم انفسهم بالتعرض وبث 

الرعب والتفرقة بن السكان”.

إىل ذل�ك، وّجه قائد رشطة نينوى اللواء الركن 
حمد النامس بتش�كيل لجن�ة تحقيقية تضم 
مجموع�ة من الضب�اط املختص�ن للتحقيق 
يف حادث�ة قي�ام اثنن من املجرمن بالس�طو 
املس�لح عىل منزل العائلة املسيحية يف برطلة، 
وع�ىل الف�ور ألق�ت رشط�ة نين�وى القبض 
ع�ىل اثنن من املش�تبه بهم وهم�ا من ارباب 
الس�وابق يس�كنان بالق�رب من املن�زل الذي 
تع�رض للس�طو، وق�د ضب�ط بمنزلهم�ا 3 

بنادق ن�وع كالش�نكوف و4 رمان�ات يدوية 
و7 حرب�ات، فضال عن وجود آثار دماء يف دار 
املتهم�ن والتحقيق مس�تمر وبانتظار نتائج 
فح�ص االدلة الجنائي�ة للتأكد م�ن الفاعلن 
الحقيقي�ن. وكانت امراتان كبريتان بالس�ن 
من ابناء املكون املسيحي يف بلدة برطلّة التابعة 
اىل محافظ�ة نين�وى، قد تعرضتا مس�اء يوم 
االحد امل�ايض اىل اعتداء ورسق�ة ممتلكاتهما 

الشخصية عىل يد عصابات إجرامية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزيرا الخارجي�ة العراقي محمد الحكيم، 
ونظ�ريه القط�ري محم�د بن عب�د الرحمن، 
أمس الثالثاء، ع�ىل رضورة االضطالع بحلول 

مشرتكة لحل االزمات يف املنطقة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الحكي�م اجرى 
اتص�االً هاتفّي�اً م�ع وزي�ر خارجّي�ة قط�ر 
محم�د بن عبد الرحمن، ناقش�ا خالله ُس�ُبل 

االرتقاء بالعالقات بن البلدين إىل آفاق أرحب 
وبم�ا يرق�ى إىل ُمس�توى طم�وح الش�عبن 
الش�قيقن«. واض�اف ان »الجانب�ن تطرق�ا 
ملناقش�ة آخر تط�ورات األح�داث يف املنطقة، 
ورضورة االضط�الع بحل�ول مش�رتكة تنهي 

األزمات بشكل سلمي«.
واعرب الحكيم، بحس�ب البيان، عن »اهتمام 
العراق بتطوير التعاون الثنائيِّ بن البلدين يف 
املجاالت كافة«، مش�ريا اىل »عم�ق العالقات، 

والحرص عىل تطويرها«.

اعتقال مسؤول تكوين »اخلاليا النائمة« وتفخيخ العجالت بنينوى 

حقوق اإلنسان تشكل فريق ملتابعة وضع »مسيحيات ُمسنات« تعرضن العتداء يف نينوى 

العراق وقطر يشددان عىل رضورة إجياد حلول تنهي االزمات يف املنطقة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل رئي�س مجل�س القض�اء األع�ىل 
الق�ايض فائق زي�دان ظهر أم�س الثالثاء 
املستشار الخاص لالمن العام لألمم املتحدة 
رئيس فريق التحقيق الدويل يف جرائم داعش 

السيد كريم خان وأعضاء الفريق العاملن 
معه. وذكر بيان صادر عن املركز اإلعالمي 
ملجلس القضاء األعىل أن »السيد كريم خان 
ترأس فري�ق التحقي�ق ال�دويل املتخصص 
بتقديم املساعدة للعراق يف جمع االدلة ضد 

تنظيم داعش االرهابي«.

رئيس جملس القضاء االعىل يستقبل رئيس فريق 
التحقيق الدويل بشأن جرائم »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور 
الدي�ن قبالن، أمس الثالثاء،وجود نية لبعض 
أعض�اء املجل�س بتقدي�م الطع�ن بانتخاب 
املحاف�ظ الجديد منصور املرعيد، مش�ريا اىل 
ان املحافظ�ة تدار من قبل خلية االزمة لحن 
صدور املرس�وم الجمهوري الخاص بتعين 

املرعيد.
وقال قبالن يف ترصي�ح صحفي إن “مجلس 
محافظ�ة نين�وى اج�رى انتخاب�ات نزيهة 
وأمام وس�ائل اإلع�الم وقد اس�فرت النتائج 

ع�ن فوز املرش�ح منصور املرعي�د باألغلبية 
بعد توافق سيايس”.

وأضاف أنه “اليوجد اعرتاض من قبل اعضاء 
املجل�س ع�ىل انتح�اب املرعي�د للمنصب بل 
عىل موعد عقد الجلس�ة”، مس�تبعدا “قيام 
اي عض�و يف ملجل�س بالطعن ل�دى املحكمة 

اإلدارية بشان انتخاب املرعيد”.
واش�ار قبالن إىل أن “املرعيد ل�ن يتمكن من 
اداء اليم�ن الدس�تور وتس�لم مهامه لحن 
صدور املرسوم الجمهوري الخاص بتكليفه 
يف املنصب”، مؤكدا “استمرار خلية األزمة يف 

إدارة املحافظة لحن صدور املرسوم”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب ع�ن تيار الحكمة خالد الجش�عمي، 
ي�زال  ال  املعارض�ة  خي�ار  ان  الثالث�اء،  أم�س 
مطروح�اً داخل التي�ار، لكن الق�رار النهائي لم 
يحسم حتى اللحظة. ونقلت وكالة »الغد برس« 
عن الجش�عمي الق�ول ان ائتالف تي�ار الحكمة 
الوطن�ي لم يتخ�ذ حت�ى االن خي�ار الذهاب اىل 
مطروح�ة  الخي�ار  كل  ان«  مبين�ا  املعارض�ة، 
الذه�اب اىل املعارضة او البقاء لدعم الحكومة«.  

واشار اىل ان تيار الحكمة عاكف بكتلته النيابية 
ومؤسس�اته األخرى لدراس�ة ما تم تنفيذه من 
املنه�اج الحكوم�ي واإلجراءات املتبع�ة من قبل 
الحكومة ورئيس الوزراء وماهي نس�ب االنجاز 
». واضاف ان« الربنامج الحكومي ان تم تنفيذه 
بنس�بة 15 � 20% ممك�ن ان يقف�ز الع�راق اىل 
مس�افات طويل�ة م�ن ناحي�ة خدم�ة املواطن 
واإلصالح االقتصادي واالمن ومكافحة الفس�اد 
امل�ايل واإلداري ، الفتا اىل ان » الربنامج الحكومي 

حتى االن مجرد شعارات من قبل الحكومة ».

نائب عن احلكمة: خيار املعارضة لـم حيسم جملس نينوى ال ينوي الطعن بانتخاب املرعيد حمافظًا
ولكنه مطروحًا 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف امر لواء 30 يف الحشد الشعبي ابو 
جعف�ر الش�بكي، الثالث�اء، ع�ن تفاصيل 
خط�ة اع�ادة االنتش�ار لق�وات الحش�د 
والجي�ش يف مناطق غربي نينوى، مش�ريا 
اىل ان الحش�د تس�لم مه�ام جديدة ضمن 

تامن قضاء الحرض جنوبي املوصل.
وق�ال الش�بكي يف ترصي�ح صحف�ي إن 
“قوات الحشد الشعبي توجهت اىل املناطق 
الجنوبي�ة يف مدين�ة املوص�ل ضمن خطة 

اع�ادة االنتش�ار لتام�ن قض�اء الح�رض 
والطرق الرسيعة بالكامل فيما حلت قوات 
الجي�ش يف مناطق غربي نينوى”. وأضاف 
ان “تب�ادل األدوار االمني�ة ب�ن الحش�د 
والجيش مهم جدا يف حفظ االمن واستقرار 
االوضاع يف نينوى وعموم العراق”. وأش�ار 
الش�بكي إىل أن “تنظيم داع�ش االجرامي 
انتهج سياسة الذئاب املنفردة يف استهداف 
املدن�ن خالل امل�دة املاضي�ة اال ان القوات 
االمني�ة احب�ط  الع�رشات م�ن العمليات 

اإلرهابية يف عموم البالد”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اقرتح�ت الجبه�ة الرتكمانية، أم�س الثالثاء، 
تشكيل فرقة عسكرية من مكونات محافظة 
كركوك بنس�بة 32% لكل مكون، ملس�ك حدود 
املحافظة وفرصة للتالح�م بن ابناءها. وقال 
نائب رئيس الجبهة حس�ن ت�وران يف ترصيح 
اىل  »الجبه�ة تقدم�ت بمق�رتح  ان  صحف�ي 
القائ�د العام للقوات املس�لحة لتش�كيل فرقة 
عس�كرية من مكونات أبناء محافظة كركوك 
بنس�بة 32%، وهذه الفرقة تجه�ز من وزارة 
الدف�اع وتكون تابع�ة لها«. وب�ن ان »مهمة 
الفرق�ة تك�ون ملس�ك ح�دود املحافظ�ة م�ع 
املحافظ�ات األخ�رى وكذل�ك حت�ى ال نعطي 

الفرصة الس�رتاتيجية داع�ش ان تنفذ وهذه 
الفرقة املختلطة س�تكون فرصة للتالحم بن 
أبن�اء املحافظ�ة وفرص�ة للدف�اع ع�ن حدود 
املحافظ�ة«. وأش�ار اىل ان »هن�اك تطاب�ق يف 
وجه�ات النظر بن مكون�ات املحافظة بهذه 
الفكرة وبجاجة اىل انض�اج الفكرة ويجب ان 
تكون بموافقة القائد العام لتطبيقها«. ولفت 
ت�وران اىل ان »عدم اس�تقرار الوض�ع األمني 
يف كركوك فيه ش�قن األول ان االس�رتاتيجية 
الداعشية ال تريد عودة النازحن اىل مناطقهم 
لتكون س�احة الختبائه�م ووجودهم، إضافة 
اىل ان هن�اك محاوالت لبعض األحزاب الكردية 
لفرض واقع امني جدي�د يف املحافظة وإعادة 

قوات البيشمركة«.

اجلبهة الرتكامنية تقرتح تشكيل »فرقة عسكرية« 
من مكونات كركوك 

احلشد الشعبي يكشف تفاصيل إعادة انتشاره يف نينوى: 
تسلمنا قضاء احلرض
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   بغداد / المستقبل العراقي

برعاي�ة وزي�ر الزراعة صالح الحس�ني ب�ارشت دائ�رة البحوث 
الزراعي�ة عملية حص�اد بذور الحنط�ة للموس�م الزراعي الحايل 

إلكثار بذور الرتب العليا يف املحافظتني .
وضمن نش�اطات دائ�رة البح�وث الزراعية لربنام�ج إكثار بذور 
الرتب العليا ملحصول الحنطة ، بدأت عملية الحصاد يف محافظتي 
البرصة وميس�ان وباقي املحافظ�ات للموس�م الزراعي 2018 � 
2019 وحس�ب الخط�ة املرس�ومة ووفقاً للتعليم�ات والضوابط 

املعمول بها .
وتأتي عملية الحصاد بعد أخذ الشهادات من قبل الفرق التفتيشية 
التابعة لدائرة فح�ص وتصديق البذور والتي تعد دليالً عىل نقاوة 

املحصول وراثياً وخلوه من األدغال.
ويتم تخزين بذور الحنطة يف أماكن منفردة للحفاظ عىل نقاوتها 
الوراثية وتحقيق هدف الربنامج الوطني إلكثار بذور الرتب العليا 

للحصول عىل إنتاج بذور نقية 100 % لزيادة الغلة الزراعية .

   بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكم�ة الجنائي�ة املركزية يف رئاس�ة اس�تئناف بغداد 
الرصاف�ة  االتحادية حكما بالس�جن املؤبد ع�ىل ارهابي ضبطت 

بحوزته 10 اصابع يس  فور.
وق�ال بيان صادر عن املركز االعالمي ملجلس القضاء االعىل تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه ، إن« املحكمة نظرت قضية مدان 
أعرتف يف التحقيق القضائ�ي واالبتدائي بالعمل لصالح عصابات 
داعش االرهابية وكان يس�تخدم هذه االصابع يف صناعة العبوات 
الناس�فة لغاي�ات ارهابية بغية ب�ث الرعب والخ�وف يف صفوف 
املدنيني«. وأش�ار البي�ان إىل أن«املحكمة وج�دت ان االدلة كافية 
لتجري�م املدان وفق�ا الحكام امل�ادة الرابعة  من قان�ون مكافحة 

االرهاب رقم 13 لسنة 2005 .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة املالي�ة الكويتي�ة، توقيعها 
لتجن�ب  اتفاقي�ة  العراقي�ة  ونظريته�ا 
االزدواج الرضيب�ي ومن�ع الته�رب امل�ايل 
فيما يتعل�ق بالرضائب ع�ىل الدخل وعىل 

رأس املال.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان، إن االتفاقي�ة 
تتضمن مزايا متع�ددة تتعلق باإلعفاءات 
والتخفيضات الرضيبية عىل االستثمارات 
أو األعم�ال التجارية س�واء يف الكويت أو 

العراق.
وأضاف�ت أن االتفاقي�ة الت�ي وقعها عن 
الجان�ب الكويت�ي وكي�ل ال�وزارة صالح 
ماه�ر  العراق�ي  ونظ�ريه  الرصع�اوي 
جوهان تس�تهدف إزال�ة العوائ�ق املالية 
الت�ي يمكن أن تقيد حركة رؤوس األموال 
والتب�ادل التجاري ب�ني البلدين من خالل 
عدم ازدواجي�ة الرضائب ع�ىل األموال أو 

األفراد«.
وج�رى توقي�ع االتفاقي�ة ع�ىل هام�ش 
أعمال اجتماعات الدورة الس�ابعة للجنة 
العلي�ا العراقي�ة الكويتية املش�رتكة التي 
اس�تضافتها الكويت يوم�ي 11 و12 أيار 
الج�اري برئاس�ة نائ�ب رئي�س مجل�س 
ال�وزراء وزي�ر الخارجي�ة صب�اح الخالد 
الحمد الصب�اح ووزي�ر الخارجية محمد 

الحكيم.

   بغداد / المستقبل العراقي

والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  أعلن�ت 
العلم�ي، عن توف�ر خمس منح دراس�ية 
املاجس�تري والبكالوريوس  لنيل شهادتي 

من الجامعة اللبنانية األمريكية.
وقال املدير العام لدائرة البعثات والعالقات 
الثقافية، أمجد عبد النبي السواد, يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، إن »املن�ح 
الدراس�ية اللبنانية خصصت لنيل شهادة 
املاجس�تري لغري املوظف�ني ووزعت بواقع 

مقعدين دراسيني«.
ادارة  ش�ملت  »التخصص�ات  أن  وب�ني 
األعم�ال, قانون األعم�ال, عل�م األحياء, 
مقاع�د  وثالث�ة  التطبيق�ي،  االقتص�اد 
البكالوري�وس  ش�هادة  لني�ل  دراس�ية 
والهندس�ة  الصيدل�ة,  تخصص�ات  يف 
املعمارية, والهندس�ة املعمارية الداخلية, 

والبيولوجي, والكيمياء«.
املتقدم�ني  »طلب�ات  أن  الس�واد،  وأك�د 
س�تخضع للرشوط والضوابط املعتمدة يف 
الرتشيح للزماالت الدراسية املعمول بها يف 

نظام الدائرة ذي الرقم 3 لسنة 2018«.
وتاب�ع، أن »آخ�ر موعد للتقديم س�يكون 
23/5/2019، وع�ىل الراب�ط االلكرتوني 
الخاص بدائرة البعثات والعالقات الثقافية 

. http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq

العراق والكويت يوقعان 
اتفاقية لتجنب االزدواج 

الرضيبي ومنع التهرب املايل

التعليم تعلن توفر منح 
دراسية يف اجلامعة 
األمريكية يف لبنان

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة ألدارة النق�ل الخاص احدى تش�كيالت 
وزارة النقل، تثبت أجرآئها اليوميني من منتس�بيها إىل متعاقدين 

شهريني.
واوضحت الرشكة يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان إدارة قس�م كربالء للنقل الخ�اص بارش بتثبيت العاملني لديها 
بصف�ة إج�راء يوميني إىل عاملني بصفة عقود ش�هرية وذلك بعد 

إستحصال املوافقات الرسمية«.
واش�ارت الرشكة، اىل ان »هذه الخطوة جاءت نتيجة ألداء هؤالء 
العامل�ني األكفاء ولتأديتهم أعمالهم وواجباتهم املناطة بهم عىل 
أكم�ل وجه األمر الذي حدى بإدارة الرشكة والقس�م إىل تكريمهم 

وترقيتهم عرفاناً ألدائهم املتميز وجهودهم الكبرية.
وتابع�ت« كما تعترب ه�ذه اإللتفاتة حافزاً مادي�اً ومعنوياً كبرياً 
كونه يحس�ن من دخلهم املادي ويمهد لتثبيتهم عىل املالك الدائم 

يف حال توفر الدرجات الوظيفية مستقبالً .

النقل تعلن حتويل أجرآئها 
اليوميني إىل متعاقدين شهريني

   المستقبل العراقي / كاظم العبيدي

تعه�د مدير عام رشك�ة نف�ط ذي قار عيل 
وارد بدع�م عمليات تأهيل وصيانة عدد من 

اقسام متحف النارصية الحضاري.
وذكر بيان للرشكة ان تعهد املدير العام جاء 

ع�ىل هامش زيارته اىل املتحف برفقة رئيس 
لجنة الس�ياحة واالث�ار يف مجلس محافظة 

ذي قار هيفاء الجابري .
وبني ان مدير املتح�ف عامر رزاق قدم ملدير 
ع�ام الرشكة رشحا مفصال ع�ن محتويات 
املتح�ف والقطع واللقى االثري�ة فيه والتي 

تمت�د ملختلف العصور الزمنية يف حضارة ما 
بني النهرين . واشار اىل ان وارد وجه بتحديد 
احتياجات املتحف للنظ�ر فيها والعمل عىل 
تأهيل وصيانة عدد من االقسام والواجهات 
واالروق�ة فيه. فيما قام وارد بزيارة مجلس 
محافظة ذي ق�ار وتقدي�م التهاني لرئيس 

املجلس الجديد املهندس رحيم الخاقاني بعد 
تسنمه منصب رئيس املجلس.

ويذكر ان مدير عام رشكة نفط ذي قار عيل 
وارد اوع�ز ببن�اء عدد من امل�دارس الطينية 
وكذلك اقامة النش�اطات الرياضية برعايته 

ودعم الفقراء واملعوزين .

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أعلن قسم التنمية الزراعية يف العتبة الحسينية املقدسة عن 
مضاعفة انتاج حصاد محصول الحنطة للموس�م الزراعي 
الحايل يف ثالث مدن زراعية تابعة للعتبة الحس�ينية يف مدينة 

كربالء املقدسة.
وتقع مدينة االمام الحسني ومدينة ابي االحرار عىل الطريق 
الراب�ط ب�ني محافظتي كرب�الء املقدس�ة والنجف االرشف 
بمس�احة اجمالية )6000 دونم( باإلضافة اىل مدينة س�يد 
الش�هداء عليه الس�الم الواقعة عىل طريق كربالء عني التمر 

بمس�احة )21 ال�ف دون�م( والتي ت�م اس�تصالحها قبل 6 
أشهر«. وقال املرشف العام عىل املزارع عدنان عوز الشمري 
ان »العتب�ة الحس�ينية ب�ارشت بحص�اد منت�وج الحنط�ة 
للموس�م الحايل يف امل�دن الزراعي�ة الثالث التابع�ة لها لرفد 

السوق املحيل بأجود االنواع ».
واضاف، ان »نس�بة االنتاج لالن بلغت ضعف ماتم الوصول 

اليه يف موسم كامل من العام املايض.
واوض�ح الش�مري انه« رغ�م املعوق�ات واالمط�ار االخرية 
والعواص�ف اال ان الخ�ربة التي تمتلكها املالكات الهندس�ية 
والفني�ة التابع�ة للعتب�ة الحس�ينية والتقني�ات الحديث�ة 

ساهمت بتجاوز املعوقات ».
واك�د ع�ىل ان »مضاعفة االنت�اج يف املزارع التابع�ة للعتبة 
الحس�ينية الهدف منه دع�م املنتوج الوطن�ي واالبتعاد عن 
اي ش�كل من اشكال االسترياد ملحصول الحنطة واملحاصيل 

االخرى«.
وب�ني ان »املش�اريع الثالث لهذه الس�نة خضع�ت اراضيها 
لدراس�ات علمي�ة بحثي�ة الج�ل الخ�روج بنتائ�ج ناجحة 

وكميات كبرية من املحصول«.
واش�ار اىل ان »النسبة النهائية لكميات الحنطة التي سلمت 

للسايلو ستظهر خالل االيام القادمة.

   المستقبل العراقي / علي ابراهيم

أعلنت امل�الكات الهندس�ية والفنية العاملة 
يف مرشوع رسداب ب�اب القبلة الكبري داخل 
الصحن الحسيني الرشيف بان العمل يجري 
بوترية متصاعدة النجاز الرسداب قبل حلول 

شهر محرم الحرام.

وق�ال املرشف عىل املرشوع املهندس س�الم 
سعدون انه »بعد اكتمال املرحلة األوىل تمت 
املب�ارشة باملرحل�ة الثاني�ة يف اك�رب رسداب 
داخل الصحن الحس�يني الرشيف بمساحة 

)1800م2(«.
واضاف ان »القدرة االستيعابية لرسداب باب 
القبلة تقدر ب� )4000( زائر، مما سيساهم 

بزي�ادة الطاقة االس�تيعابية للزائرين داخل 
مرقد االمام الحسني عليه السالم«.

وأش�ار س�عدون اىل، ان »الرسداب سيجهز 
والكهرب�اء  للتربي�د  متع�ددة  بمنظوم�ات 
والكام�ريات واإلنذار املبكر وإطفاء الحرائق 
والس�اللم الكهربائي�ة بع�د االنته�اء م�ن 
االعم�ال البنائية«. وأكد أن »نس�بة االنجاز 

الحالية وصلت اىل 25% والعمل مستمر عىل 
مدار 21 س�اعة يومياً، وبطاقة فنية عالية، 

النجاز املرشوع بالوقت املحدد«.
ويقع رسداب ب�اب القبلة الكب�ري يف الجهة 
الجنوبية م�ن الصحن الحس�يني الرشيف، 
ويمتد من باب الزينبية غربا اىل باب الرجاء 

رشقا.

   بغداد / المستقبل العراقي

تواصل الرشكة العامة لتج�ارة املواد الغذائية يف وزارة 
التجارة اس�تالم وتجهيز مادة السكر وزيت الطعام و 

العدس وذلك خالل شهر رمضان املبارك«.
اكد ذلك مدير عام الرشكة قاسم حمود منصور موضحا 
يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، بانه »تم تجهيز مادة 
العدس أىل جميع املناطق يف املحافظات وبنسبة %100 
حي�ث جهز فرع الرشكة يف نينوى مادة العدس ملناطق 
)الجزائر,عدن ,الكرامة ,الفاروق, صالح الدين ,النرص 

,القوش ,بعش�يقة ,موصل,الجديدة,الريموك,املأمون, 
الرفاع�ي,( أما املناط�ق املجهزة ملادتي الس�كر وزيت 
الطع�ام فقد تم تجهيزها ملناطق ) حمام داخل ,حمام 
خارج,الحرض,الش�ورة,قيارة خ�ارج, قي�ارة داخ�ل , 
الش�فاء, الحدباء, املنصور, ب�اب الحديد , وادي حجر, 

أبي تمام ,العياضية ,املحلبية, حميدات ( ».
و اض�اف حم�ود بان�ه »تم تجهي�ز محافظ�ة النجف 
االرشف وباب�ل بمادة الس�كر وزيت الطع�ام والعدس 
و كذل�ك يف محافظ�ة الب�رصة حي�ث كان�ت املناط�ق 
املجهزة )الحسن البرصي, املعقل, أالصمعي ,املوفقية 

,الجمهوري�ة, ح�ي الخليج العربي , الب�رصة القديمة 
,املختار,القبلة,أبي الخصيب ومنطقة ش�ط العرب, أم 
قرص ,الش�وش , الدير, الهارثة , دجلة, عز الدين سليم 
, س�فوان, القرن�ة ( كما تم تجهي�ز محافظة كركوك 

بمادة العدس .
مضيفا بذل�ك بان«مجمع مخ�ازن التاجي جهز مادة 
الس�كر وزيت الطع�ام والعدس اما يف مرك�ز مبيعات 
الرصافة فقد تم أس�تالم مادة زي�ت الطعام ويف مركز 
مبيع�ات أالم�ام ع�يل ت�م تجهيز م�ادة زي�ت الطعام 

والعدس .

مدير عام رشكة نفط ذي قار: لدينا تنسيق مميز مع كل السلطات يف املحافظة

العتبة احلسينية: جتاوزنا آثار العواصف واألمطار وإنتاج أجود أنواع احلنطة

حتديد موعد إفتتاح أكرب رسداب يف الصحن احلسيني الرشيف

غذائية التجارة: استمرار استالم وجتهيز مفردات البطاقة التموينية خالل شهر رمضان املبارك

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ناق�ش محافظ بغداد ف�الح الجزائري مع ن�واب العاصمة 
)كتلة بغداد( الخطط املستقبلية للمحافظة والتخصيصات 
املالي�ة ونق�ل الصالحيات لدوائ�ر فك االرتب�اط«. جاء ذلك 
خ�الل االجتم�اع الدوري الثال�ث لنواب )كتلة بغ�داد( الذي 
عقد يف مبنى املحافظة برئاسة النائب االول لرئيس مجلس 
النواب االستاذ حسن كريم الكعبي وعدد من نواب العاصمة 
وبحضور رئيس وأعضاء مجلس املحافظة ومدراء البلديات 
واملجاري واملاء والكادر املتقدم يف املحافظة.ودعا الجزائري 
خالل االجتماع اىل حسم عدد من امللفات العالقة أهمها نقل 
الصالحيات غري املكتملة وتمسك بعض الوزارات ببعض هذه 
الصالحيات حتى بعد تطبيق قانون 21، وكذلك االنتهاء من 
التخصيصات املالية ملوظفي عقود تنمية االقاليم فضال عن 
اإلرساع بحس�م وإعالن تعيينات الرتبي�ة وانصاف رشيحة 

املحارضي�ن املج�ان ملا قدم�وه ط�وال س�نوات خدمتهم.
واك�د املحاف�ظ ان محافظة بغ�داد بحاج�ة اىل دعم رئيس 
واعض�اء مجلس النواب كونها يف مراجع�ة وترشيع الكثري 

من القوانني خاصة مايتعلق بقانون 21 ونقل الصالحيات.
م�ن جانبه ق�ال النائب االول لرئيس مجلس النواب حس�ن 
الكعبي بان« هذه هي املرة االوىل بتاريخ العاصمة الحبيبة 
بغ�داد التي يلتقي بها الس�ادة النواب عن بغداد والس�لطة 
الترشيعي�ة للمحافظة ممثلة بمجل�س املحافظة واالدارية 
الخدمية واالدارية، وان هذا التنس�يق العايل بني الس�لطات 
التنفيذي�ة والترشيعية نج�م عنه نتائج كب�رية وكثرية بدا 
املواط�ن يف العاصمة يلمس�ها م�ن حوله من حي�ث زيادة 
التخصيصات السنوية وزيادة عدد املشاريع الخدمية، كما 
اك�د الكعبي رضورة فتح دائرة بلدية يف منطقة » املعامل » 
التابع لقض�اء الزوراء.بدورهم اعلن ن�واب كتلة بغداد عن 
دعمه�م الكامل لحملة خدمة بغ�داد رشف لنا التي اطلقها 
السيد املحافظ، مش�ددين رضورة تفعيل اطر التعاون بني 
الس�لطتني الترشيعي�ة والتنفيذية املحلي�ة للنهوض بواقع 

العاصمة.

حمافظ بغداد يناقش مع نواب العاصمة خطط املحافظة والتخصيصات املالية ونقل الصالحيات

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة معامالت ذوي الش�هداء والجرحى التقاعدية، 
إنجاز معامالت التقاع�د وتوزیع 400 وصل مراجعة لذوي 

الشهداء.
وذكرت الدائ�رة يف بيان تلقته »املس�تقبل العرافقي« ، انها 
انج�زت وس�لمت املواطن�ني )400( وصل مراجع�ة لدائرة 
التقاع�د إلكمال هوياتهم التقاعدية وحس�ب اآللية املتبعة 

بني مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية .
واض�اف، ان »مدي�ر ع�ام الدائ�رة ط�ارق املن�دالوي وزع 

الوصوالت لذوي الشهداء واملصابني .
وأكد املندالوي ان »مؤسس�ة الش�هداء ه�ي الجهة الراعیة 
ل�ذوي ش�هداء الع�راق والجرح�ى وس�اعیة باملطالبه من 
الجه�ات الحكومیة والترشیعیة لتخصیص املوازنات املالیة 
للمؤسس�ة لینال جمیع ذوي الشهداء االس�تحقاقات التي 

كفلها قانون مؤسسة الشهداء لهذه العوائل الكریمة.

   بغداد / المستقبل العراقي

صدقت محكمة تحقيق الكرخ يف رئاس�ة اس�تئناف بغداد الكرخ 
االتحادية أقوال متهمني اثنني عن جريمة قيامهم بعملية س�طو 

مسلح عىل احد الدور السكنية يف منطقة العامرية«.
وأوض�ح بي�ان صادر ع�ن املركز االعالم�ي ملجلس القض�اء ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، أن »املتهمني اعرتفوا رصاحة أمام قايض 

التحقيق بارتكاب الجريمة وبالتعاون مع متهمني أخرين«.
وأش�ار البيان إىل أنه«تم ضبط املواد املرسوقة اثناء القاء القبض 
ع�ىل املتهمني،الفت�ا إىل أن«املحكم�ة صدقت اقواله�م وتم اتخاذ 
االج�راءات كاف�ة بحقهم وفق�ا ألحكام امل�ادة 443 م�ن قانون 

العقوبات العراقي .

إنجاز معامالت التقاعد وتوزيع 
»400« وصل مراجعة لذوي الشهداء

تصديق اعرتافات متهمني 
بعملية سطو مسلح يف العامرية

الزراعة تبارش حصاد حمصول احلنطة 
إلنتاج البذور يف البرصة وميسان

اجلنائية املركزية: املؤبد إلرهايب ضبطت 
بحوزته )10( أصابع يس  فور

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد عب�د االمري 
العيداني عن فتح باب الرتشيح ملنصب رئيس هيئة 
اس�تثمار محافظة البرصة ، مبيناً انه عىل الراغبني 
بالرتش�يح ملنص�ب رئاس�ة الهيئة تقديم س�ريهم 

الذاتية لديوان املحافظة .
وق�ال » العيداني يف بيان صحفي ص�در عن مكتبه 

االعالم�ي الخاص نعلن فتح باب الرتش�يح لش�غل 
منص�ب رئيس هيئة اس�تثمار الب�رصة وعىل كافة 
املواطن�ني يف املحافظ�ة ال س�يما الذي�ن يمتلك�ون 
الخربة واالختصاص واصحاب الشهادات والكفاءات 
تقديم طلباتهم وسريهم الذاتية اىل ديوان محافظة 

البرصة  .
واض�اف« محاف�ظ الب�رصة ان�ه ع�ىل املتقدم�ني 
الراغبني بالرتش�يح ملنصب رئاس�ة هيئة االستثمار 

تقديم س�ريهم الذاتية اىل معاون املحافظ لش�ؤون 
دوائ�ر الزراع�ة وش�ؤون االقضي�ة والنواحي عرب 
كاظم جعفر الجزائري   ، مبيناً ان فرتة التقديم هي 
)10( ايام .من جانبه« اوضح مدير  مكتب محافظ 
البرصة عماد عبد الخالق العيداني ان املحافظ وجه 
وبكتاب رسمي بتش�كيل لجنة الستالم كافة السري 
الذاتي�ة الخاص�ة باملواطنني م�ن املحافظ�ة الذين 

يرغبون بالرتشيح ملنصب رئيس هيئة االستثمار .

حمافظ البرصة يعلن فتح باب الرتشيح ملنصب رئيس هيئة 
االستثامر يف املحافظة

    البصرة/ المستقبل العراقي

كش�فت رئاس�ة مجلس محافظ�ة البرصة، ع�ن تفاصيل 
ق�رار املجلس الجديد ال�ذي اقره خالل الجلس�ة االعتيادية 
والخاص بفرض رس�وم مالية محلي�ة جديدة يف املحافظة، 

بنسبة %1. 
وق�ال رئيس املجل�س الحقوقي صباح حس�ن البزوني ، إن 
الق�رار يقيض بفرض رس�وم عىل قطاع الزراعة، والرس�م 
العام عىل منافذ البرصة الحدودية، مبينا انه س�يتم افتتاح 
حس�اب مايل لهذه الرسوم لتدخل ضمن املوازنة التشغيلية 

لديوان املحافظة. 
يش�ار إىل أن املجلس اقر اليوم مقرتح الرسوم املالية املحلية 
الجدي�دة بنس�بة 1% ، لتعظيم امل�وارد املحلية رصف املبالغ 
املستحصلة يف املش�اريع العامة يف املحافظة، وكذلك بهدف 
دع�م ق�رار املجلس الس�ابق لتوف�ري 12 ألف فرص�ة عمل، 
بحس�ب م�ا أفاده عض�و املجلس ع�يل الفارس ال�ذي قال 
ان القرار س�يخدم كذلك مش�اريع تأهيل البن�ى التحتية او 
الطرق الرئيس�ية القريبة من مناط�ق الجباية، مبينا اىل ان 
ألتصويت يمن�ح محافظ البرصة اس�عد العيداني صالحية 

تحديد األولوية للمشاريع املهمة.

رئاسة جملس البرصة تكشف تفاصيل 
الرسوم املحلية اجلديدة
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  اس��تناداً ال��ى كتاب قس��م التخطيط 
واملتابع��ة ف��ي محافظة البص��رة املرقم 

)1964 في2019/5/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود 
احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 

وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(
 مش��روع )جتهيز قابلو )1 ×400( ملم 2 33 

ك.ف بطول 100كم(
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 5,000,000,000( 

خمسة مليار  دينار عراقي .
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التجهيز ) 50  يوم ( .
  - الدرج��ة والصن��ف املطلوبة : الدرجة / 
الرابع��ة   والصن��ف /  كهرباء – ميكانيك 
– كيمياوي / شركات متخصصة في هذا 

اجملال )بعرض فني( 
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خالل 
الوطنية  التنافس��ية  العطاءات  إجراءات 
الت��ي حددتها تعليم��ات تنفي��ذ العقود 
احلكومي��ة العام��ة رقم )2( لس��نة 2014 
والص��ادرة من وزارة التخطي��ط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلي��ة 
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية 
من )قس��م العق��ود احلكومية  / ش��عبة 
اع��الن املش��اريع( في العن��وان أدناه وذلك 
من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على 

ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات 
املشتري ( ما يلي :

الق��درة املالية: على مق��دم العطاء أن   •
يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
احلس��ابات اخلتامية مع��دل ربح ألخر   -1
سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل 
محاس��ب قانوني معتمد وفي حالة عدم 
امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية ألخر 
س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية 
للس��نتني التي تس��بق ع��ام 2014 وذلك 
استناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/ دائ��رة العق��ود احلكومية العامة قس��م 
املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4في 

.2017/8/29
مع��دل االي��راد الس��نوي عل��ى م��دى   -2
اخ��ر س��بع س��نوات يج��ب ان ال يقل عن 
)3,500,000,000(ثالثة مليار وخمس��مائة 

مليون دينار عراقي فقط.
متطلب��ات الس��يولة النقدي��ة : على   -3
مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير 
املوارد املالي��ة كالس��يولة النقدية مببلغ 
اليقل قدره عن )3,500,000,000(ثالثة مليار 

وخمسمائة مليون دينار عراقي فقط.
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً   •
يوضح امكانيت��ة على تلبي��ة متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:
املش��اركة بصفة مقاول , او ادارة عقود او 

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

Contracts Dept Announcement
مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)جتهيز قابلو )1 ×400( ملم 2 33 ك.ف بطول 100كم( 
مناقصة )1/ كهرباء توزيع 2019(

التاريخ:2019/5/14العدد:2267
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كمقاول ثانوي في )1( عقد وللس��نوات)7( 
ع��ن  اليق��ل  ومببل��غ  الس��ابقة  الس��بع 
)3,000,000,000( ثالثة ملي��ار دينار عراقي 
فق��ط. لتنفيذ عق��ود مماثل��ة ألعمال هذا 
 . بالكام��ل   العق��د ومت اجنازه��ا بنج��اح 
ويعن��ى باملماثلة حجم العمل , تعقيداتة 
,األس��اليب والتكنولوجي��ا املس��تخدمة 
املشار اليها في الفصل السادس) متطلبات 

صاحب العمل (. 
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء 
الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغبني  من جلنة بيع الوثائق القياس��ية 
/ قس��م العق��ود احلكومي��ة / محافظ��ة 
البصرة / جمهورية العراق . ودفع رسم غير 
مس��ترد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار 
عراق��ي اعتبارا من يوم االربع��اء  املصادف 

.2019/5/15
خامس��اً- عل��ى مق��دم العطاء الت��زام مبا 
تتطلبة الوثيقة القياسية بكافة أقسامها 
واملتمثل��ة ب )1- رس��الة العط��اء وملحق 
العط��اء 2- اجل��داول الكامل��ة املطلوب��ة 
والنم��اذج املطلوب��ة وفق القس��م الرابع 
من الوثيقة القياس��ية وجداول الكميات 
املسعرة ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات 

ملقدمي العطاءات.
تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول   -3
بالتوقيع على العطاء 4-الوثائق املصادقة 
عليها من اجله��ات احملددة في ورقة بيانات 
العطاء التي توكد استمرارية اهلية مقدم 
العط��اء او وثائق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع 
للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت 
قبول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان 
الفت��ح واالحالة في ي��وم االحد   املصادف 

2019/6/2 -  الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً - يج��ب تس��ليم العطاءات في 

أو قب��ل ي��وم االثنني  املص��ادف 2019/6/10 
الس��اعة 12:00 ظه��را  حس��ب التوقيت 
احمللي ملدينة البصرة وعلى العنوان :البصرة 
/املعق��ل /مبنى دي��وان محافظ��ة البصرة 

)اجلديد(/قاعة جلنة فتح العطاءات  
- العط��اءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. 
العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. - سيتم 
فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن 
املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا 

في العنوان التالي  :
     الوقت  : الس��اعة 12:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
املص��ادف  االثن��ني  ي��وم   : التاري��خ       

.2019/6/10
العن��وان :البص��رة /املعق��ل /مبن��ى ديوان 
محافظة البصرة )اجلديد(/قاعة جلنة فتح 

العطاءات .
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات 
ضمان العطاء بقيمة ) 50,000,000( خمسة 
مليون دينار عراقي على شكل صك مصدق 
او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة 
أجور النشر واالعالن.

عاشرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة 
رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام 

الرسمي الذي يلي  يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
في أي مرحلة م��ن مراحلها وقبل االحالة 
وعدم اجراء املفاضلة   وحسب مقتضيات 
املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في 
املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثن��ى عش��ر -   املوق��ع الرس��مي لدي��وان 

 basra.gov.iq محافظة البصرة
املهندس

أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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  اس��تناداً ال��ى كت��اب قس��م التخطيط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )1964 

في2019/5/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود 
احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 

وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(
 مش��روع )جتهيز قابل��و )3 ×150( ملم 2 11 

ك.ف بطول 100كم(
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 6,500,000,000( 
س��تة ملي��ار وخمس��مائة ملي��ون   دينار 

عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التجهيز ) 50  يوم ( .
  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرجة / 
الرابع��ة   والصنف /  كهرب��اء – ميكانيك 
– كيمياوي / ش��ركات متخصصة في هذا 

اجملال )بعرض فني( 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات 
العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها 
تعليمات تنفي��ذ العقود احلكومية العامة 
رق��م )2( لس��نة 2014 والص��ادرة م��ن وزارة 

التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلي��ة 
الراغبني 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
   ثالث��اً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على 

ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات 
املشتري ( ما يلي :

الق��درة املالي��ة: على مق��دم العطاء أن   •
يقدم أدلة موثق��ة تثبت قدرته على القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
احلس��ابات اخلتامي��ة مع��دل ربح ألخر   -1
سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل 
محاس��ب قانوني معتمد وف��ي حالة عدم 
امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية ألخر 
س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية 
للس��نتني الت��ي تس��بق ع��ام 2014 وذلك 
استناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/ دائ��رة العق��ود احلكومية العامة قس��م 
املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4في 

.2017/8/29
معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع   -2
سنوات يجب ان ال يقل عن )4,550,000,000(

اربعة مليارات وخمسمائة وخمسون مليون 
عراقي فقط.

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم   -3
العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد 
املالي��ة كالس��يولة النقدية مببل��غ اليقل 
قدره ع��ن )4,550,000,000(اربع��ة مليارات 
عراق��ي  ملي��ون  وخمس��ون  وخمس��مائة 

فقط.
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً   •
يوض��ح امكانيتة عل��ى تلبي��ة متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:

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

Contracts Dept Announcement
)مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (                                

)جتهيز قابلو )3 ×150( ملم 2 11 ك.ف بطول 100كم( 
مناقصة )2/ كهرباء توزيع 2019(

التاريخ:2019/5/14العدد:2268
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املش��اركة بصفة مق��اول , او ادارة عقود او 
كمق��اول ثانوي في )1( عقد وللس��نوات)7( 
ع��ن  اليق��ل  ومببل��غ  الس��ابقة  الس��بع 
)3,900,000,000( ثالثة مليارات وتس��عمائة 
مليون  دينار عراقي فقط. لتنفيذ عقود مماثلة 
ألعمال هذا العقد ومت اجنازها بنجاح بالكامل  
. ويعن��ى باملماثلة حجم العمل , تعقيداتة 
املس��تخدمة  والتكنولوجي��ا  ,األس��اليب 
املشار اليها في الفصل السادس) متطلبات 

صاحب العمل (. 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء 
الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغبني  م��ن جلنة بيع الوثائق القياس��ية 
/ قس��م العق��ود احلكومي��ة / محافظ��ة 
البصرة / جمهورية العراق . ودفع رسم غير 
مس��ترد  ق��درة )200,000( مائتان  الف دينار 
عراق��ي اعتبارا م��ن يوم االربع��اء  املصادف 

.2019/5/15
خامساً- على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبة 
الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة 
ب )1- رس��الة العط��اء وملح��ق العطاء 2- 
اجلداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة 
وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياسية 
وج��داول الكميات املس��عرة ومبوجب املواد 

)12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول   -3
بالتوقيع على العط��اء 4-الوثائق املصادقة 
عليه��ا من اجلهات احملددة ف��ي ورقة بيانات 
العطاء التي توكد استمرارية اهلية مقدم 
العط��اء او وثائ��ق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة ف��ي القس��م الرابع 
للتحق��ق من اهلية مق��دم العطاء الذي مت 
قب��ول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
سادساً:- س��يتم عقد مؤمتر في قاعة جلان 
الفت��ح واالحال��ة في يوم االح��د   املصادف 

2019/6/2 -  الساعة العاشرة صباحاً
  سادس��اً - يجب تس��ليم العطاءات في أو 

قبل يوم االثنني  املصادف 2019/6/10 الساعة 
12:00 ظهرا  حس��ب التوقيت احمللي ملدينة 
البصرة وعل��ى العنوان :البص��رة /املعقل /

مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد(/قاعة 
جلنة فتح العطاءات  

- العط��اءات اإللكتروني��ة )ال يس��مح بها(. 
العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. - سيتم 
فت��ح العطاءات فعليا  وبوج��ود ممثلني عن 
املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا 

في العنوان التالي  :
     الوقت  : الس��اعة 12:00 ظهرا حس��ب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
املص��ادف  االثن��ني  ي��وم   : التاري��خ       

.2019/6/10
العن��وان :البص��رة /املعق��ل /مبن��ى ديوان 
محافظة البص��رة )اجلديد(/قاعة جلنة فتح 

العطاءات .
س��ابعاً - يجب أن يرف��ق بجميع العطاءات 
ضمان العطاء بقيمة ) 50,000,000( خمسة 
مليون دينار عراقي على شكل صك مصدق 
او س��فتجة او خطاب ضم��ان نافذ ملدة 28 

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس��عاً - يتحمل من ترسو 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 عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
في أي مرحل��ة من مراحله��ا وقبل االحالة 
وعدم اجراء املفاضلة   وحس��ب مقتضيات 
املصلحة العامة وال يحق للمش��تركني في 

املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنى عشر -   املوقع الرسمي لديوان محافظة 

 basra.gov.iq البصرة
املهندس

أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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  اس��تناداً ال��ى كت��اب قس��م التخطيط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )1964 

في2019/5/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود 
احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 

وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(
 مش��روع )جتهيز قابلو )3 ×150( ملم 2 33 

ك.ف بطول 50كم(
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 5,000,000,000( 

خمسة مليار    دينار عراقي .
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التجهيز ) 50  يوم ( .
  - الدرج��ة والصنف املطلوب��ة : الدرجة / 
الرابع��ة   والصنف /  كهرب��اء – ميكانيك 
– كيمياوي / ش��ركات متخصصة في هذا 

اجملال )بعرض فني( 
  أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خالل 
إج��راءات العطاءات التنافس��ية الوطنية 
الت��ي حددته��ا تعليم��ات تنفي��ذ العقود 
احلكومي��ة العام��ة رقم )2( لس��نة 2014 
والصادرة م��ن وزارة التخطي��ط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلي��ة 
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية 
من )قس��م العق��ود احلكومية  / ش��عبة 
اعالن املش��اريع( ف��ي العنوان أدن��اه وذلك 
من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على 

ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات 
املشتري ( ما يلي :

الق��درة املالية: على مق��دم العطاء أن   •
يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
احلس��ابات اخلتامي��ة مع��دل ربح ألخر   -1
سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل 
محاس��ب قانوني معتمد وفي حالة عدم 
امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية ألخر 
س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية 
للس��نتني الت��ي تس��بق ع��ام 2014 وذلك 
استناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/ دائ��رة العق��ود احلكومية العامة قس��م 
املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4في 

.2017/8/29
معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع   -2
سنوات يجب ان ال يقل عن )3,500,000,000(

ثالثة مليارات وخمس��مائة ملي��ون  دينار 
عراقي فقط.

متطلب��ات الس��يولة النقدي��ة : على   -3
مق��دم العط��اء توضي��ح املق��درة املالية 
وتوفي��ر املوارد املالية كالس��يولة النقدية 
مببلغ اليقل قدره عن )3,500,000,000(ثالثة 
مليارات وخمس��مائة مليون  دينار عراقي 

فقط.
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً   •
يوض��ح امكانيت��ة على تلبي��ة متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)جتهيز قابلو )3 ×150( ملم 2 33 ك.ف بطول 50كم( 
مناقصة )3/ كهرباء توزيع 2019(

التاريخ:2019/5/14العدد:2269
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املش��اركة بصفة مق��اول , او ادارة عقود او 
كمقاول ثانوي في )1( عقد وللس��نوات)7( 
ع��ن  اليق��ل  ومببل��غ  الس��ابقة  الس��بع 
)3,000,000,000( ثالثة مليارات دينار عراقي 
فق��ط. لتنفيذ عق��ود مماثلة ألعم��ال هذا 
العقد ومت اجنازها بنجاح بالكامل  . ويعنى 
باملماثلة حجم العمل , تعقيداتة ,األساليب 
والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها 
ف��ي الفصل الس��ادس) متطلبات صاحب 

العمل(. 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء 
الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغب��ني  من جلنة بيع الوثائق القياس��ية 
/ قس��م العق��ود احلكومي��ة / محافظ��ة 
البصرة / جمهورية العراق . ودفع رسم غير 
مس��ترد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار 
عراقي اعتب��ارا من يوم االربع��اء  املصادف 

.2019/5/15
خامس��اً- عل��ى مق��دم العطاء الت��زام مبا 
تتطلبة الوثيقة القياسية بكافة أقسامها 
واملتمثل��ة ب )1- رس��الة العط��اء وملحق 
العط��اء 2- اجل��داول الكامل��ة املطلوب��ة 
والنم��اذج املطلوب��ة وف��ق القس��م الرابع 
من الوثيقة القياس��ية وج��داول الكميات 
املسعرة ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات 

ملقدمي العطاءات.
تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول   -3
بالتوقي��ع على العطاء 4-الوثائق املصادقة 
عليها من اجلهات احمل��ددة في ورقة بيانات 
العطاء التي توكد استمرارية اهلية مقدم 
العط��اء او وثائق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع 
للتحقق من اهلية مق��دم العطاء الذي مت 
قب��ول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان 
الفت��ح واالحالة في يوم االح��د   املصادف 

2019/6/2 -  الساعة العاشرة صباحاً

  سادس��اً - يجب تسليم العطاءات في أو 
قبل يوم االثنني  املصادف 2019/6/10 الساعة 
12:00 ظهرا  حسب التوقيت احمللي ملدينة 
البص��رة وعلى العنوان :البص��رة /املعقل /

مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد(/قاعة 
جلنة فتح العطاءات  

- العط��اءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. 
العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. - سيتم 
فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن 
املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا 

في العنوان التالي  :
     الوقت  : الس��اعة 12:00 ظهرا حس��ب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/6/10.

العن��وان :البص��رة /املعق��ل /مبن��ى ديوان 
محافظة البصرة )اجلديد(/قاعة جلنة فتح 

العطاءات .
س��ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات 
ضمان العطاء بقيمة ) 50,000,000( خمسة 
مليون دينار عراقي على شكل صك مصدق 
او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعاً - يتحمل من ترسو 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 عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
ف��ي أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة 
وعدم اجراء املفاضلة   وحسب مقتضيات 
املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في 
املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

اثن��ى عش��ر -   املوق��ع الرس��مي لدي��وان 
 basra.gov.iq محافظة البصرة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  اس��تناداً ال��ى كت��اب قس��م التخطيط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )1964 

في2019/5/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود 
احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 

وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(
 مشروع )جتهيز محوالت قدرة سعة)31.5(

ام في أي 11/33ك.ف عدد7(
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 4,500,000,000( 
أربع��ة مليارات وخمس��مائة ملي��ون دينار 

عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التجهيز ) 270  يوم ( .
  - الدرج��ة والصنف املطلوب��ة : الدرجة / 
اخلامس��ة والصن��ف /  كهرباء – ميكانيك 
– كيمياوي / ش��ركات متخصصة في هذا 

اجملال )بعرض فني( 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات 
العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة 
رق��م )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة 

التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلي��ة 
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية 
م��ن )قس��م العق��ود احلكومية  / ش��عبة 
اعالن املش��اريع( ف��ي العنوان أدن��اه وذلك 
من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على 

ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات 
املشتري ( ما يلي :

الق��درة املالية: على مق��دم العطاء أن   •
يق��دم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
احلس��ابات اخلتامي��ة مع��دل ربح ألخر   -1
سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل 
محاس��ب قانوني معتم��د وفي حالة عدم 
امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية ألخر 
س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية 
للس��نتني الت��ي تس��بق ع��ام 2014 وذلك 
استناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/ دائ��رة العق��ود احلكومية العامة قس��م 
املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4في 

.2017/8/29
معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع   -2
سنوات يجب ان ال يقل عن )1,350,000,000(

ملي��ار وثالثمائة وخمس��ون  ملي��ون  دينار 
عراقي فقط.

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم   -3
العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد 
املالي��ة كالس��يولة النقدي��ة مببلغ اليقل 
قدره ع��ن )1,350,000,000(مليار وثالثمائة 

وخمسون  مليون  دينار عراقي فقط.
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً   •
يوض��ح امكانيت��ة على تلبي��ة متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:
املش��اركة بصفة مق��اول , او ادارة عقود او 

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)جتهيز حموالت قدرة سعة)31.5(ام يف أي 11/33ك.ف عدد7(
 مناقصة )4/ كهرباء توزيع 2019(

التاريخ:2019/5/14العدد:2270
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كمق��اول ثانوي في )1( عقد وللس��نوات)7( 
ع��ن  اليق��ل  ومببل��غ  الس��ابقة  الس��بع 
وخمسون   وثالثمائة  )1,350,000,000(مليار 
ملي��ون  دين��ار عراقي فق��ط. لتنفيذ عقود 
مماثلة ألعمال هذا العقد ومت اجنازها بنجاح 
بالكام��ل  . ويعن��ى باملماثلة حجم العمل 
والتكنولوجي��ا  ,األس��اليب  تعقيدات��ة   ,
املس��تخدمة املش��ار اليه��ا ف��ي الفصل 

السادس) متطلبات صاحب العمل (. 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء 
الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغب��ني  من جلنة بيع الوثائق القياس��ية 
/ قس��م العق��ود احلكومي��ة / محافظ��ة 
البصرة / جمهورية العراق . ودفع رسم غير 
مس��ترد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار 
عراق��ي اعتب��ارا من يوم االربع��اء  املصادف 

.2019/5/15
خامس��اً- عل��ى مق��دم العطاء الت��زام مبا 
تتطلبة الوثيقة القياسية بكافة أقسامها 
واملتمثل��ة ب )1- رس��الة العط��اء وملحق 
املطلوب��ة  الكامل��ة  اجل��داول   -2 العط��اء 
والنم��اذج املطلوب��ة وف��ق القس��م الرابع 
من الوثيقة القياس��ية وج��داول الكميات 
املسعرة ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات 

ملقدمي العطاءات.
تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول   -3
بالتوقيع على العط��اء 4-الوثائق املصادقة 
عليه��ا من اجلهات احملددة ف��ي ورقة بيانات 
العطاء التي توكد استمرارية اهلية مقدم 
العط��اء او وثائ��ق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع 
للتحق��ق من اهلية مق��دم العطاء الذي مت 
قب��ول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
سادس��اً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان 
الفت��ح واالحال��ة في يوم االح��د   املصادف 

2019/6/2 -  الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل 

ي��وم االثنني  املصادف 2019/6/10 الس��اعة 
12:00 ظهرا  حسب التوقيت احمللي ملدينة 
البصرة وعل��ى العنوان :البص��رة /املعقل /

مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد(/قاعة 
جلنة فتح العطاءات  

- العط��اءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. 
العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. - سيتم 
فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن 
املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا 

في العنوان التالي  :
     الوقت  : الس��اعة 12:00 ظهرا حس��ب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
املص��ادف  االثن��ني  ي��وم   : التاري��خ       

.2019/6/10
العن��وان :البص��رة /املعق��ل /مبن��ى ديوان 
محافظة البصرة )اجلديد(/قاعة جلنة فتح 

العطاءات .
س��ابعاً - يجب أن يرف��ق بجميع العطاءات 
ضمان العطاء بقيمة ) 45,000,000( خمسة 
واربعون مليون دينار عراقي على شكل صك 
مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس��عاً - يتحمل من ترسو 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 عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
ف��ي أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة 
وعدم اجراء املفاضلة   وحسب مقتضيات 
املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في 
املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

اثنى عشر -   املوقع الرسمي لديوان محافظة 
 basra.gov.iq البصرة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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  اس��تناداً ال��ى كت��اب قس��م التخطيط 
واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )1964 

في2019/5/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود 
احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 

وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة(
 مش��روع )جتهيز معدات محط��ات ثانوية 

)2×31,5 أم في أي عدد)3(
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 4,500,000,000( 
اربعة  مليارات  وخمس��مائة مليون   دينار 

عراقي .
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التجهيز ) 270  يوم ( .
  - الدرج��ة والصنف املطلوب��ة : الدرجة / 
اخلامس��ة   والصنف /  كهرباء – ميكانيك 
– كيمياوي / ش��ركات متخصصة في هذا 

اجملال )بعرض فني( 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات 
العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة 
رق��م )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة 

التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.
  ثاني��اً- ميك��ن للمناقص��ني ذوي األهلي��ة 
الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية 
م��ن )قس��م العق��ود احلكومية  / ش��عبة 
اعالن املش��اريع( ف��ي العنوان أدن��اه وذلك 
من  الس��اعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على 

ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات 
املشتري ( ما يلي :

الق��درة املالية: على مق��دم العطاء أن   •
يق��دم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
احلس��ابات اخلتامي��ة مع��دل ربح ألخر   -1
سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل 
محاس��ب قانوني معتم��د وفي حالة عدم 
امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية ألخر 
س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها اخلتامية 
للس��نتني الت��ي تس��بق ع��ام 2014 وذلك 
استناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/ دائ��رة العق��ود احلكومية العامة قس��م 
املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4في 

.2017/8/29
معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع   -2
سنوات يجب ان ال يقل عن )1,350,000,000( 
ملي��ار وثالثمائة وخمس��ون ملي��ون دينار 

عراقي فقط.
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم   -3
العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفير املوارد 
املالي��ة كالس��يولة النقدي��ة مببلغ اليقل 
قدره ع��ن )1,350,000,000( مليار وثالثمائة 

وخمسون مليون دينار عراقي فقط.
اخلبرة والقدرة الفنية :  -2

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً   •
يوض��ح امكانيت��ة على تلبي��ة متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة ادناه:
املش��اركة بصفة مق��اول , او ادارة عقود او 

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

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)جتهيز معدات حمطات ثانوية )2×31,5 أم يف أي عدد)3( 
مناقصة )5/ كهرباء توزيع 2019(

التاريخ:2019/5/14العدد:2271
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كمق��اول ثانوي في )1( عقد وللس��نوات)7( 
ع��ن  اليق��ل  ومببل��غ  الس��ابقة  الس��بع 
)1,350,000,000( مليار وثالثمائة وخمسون 
ملي��ون دينار عراق��ي فق��ط. لتنفيذ عقود 
مماثلة ألعمال هذا العقد ومت اجنازها بنجاح 
بالكام��ل  . ويعن��ى باملماثلة حجم العمل 
والتكنولوجي��ا  ,األس��اليب  تعقيدات��ة   ,
املس��تخدمة املش��ار اليه��ا ف��ي الفصل 

السادس) متطلبات صاحب العمل (. 
رابعاً- ميكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء 
الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني 
الراغب��ني  من جلنة بيع الوثائق القياس��ية 
/ قس��م العق��ود احلكومي��ة / محافظ��ة 
البصرة / جمهورية العراق . ودفع رسم غير 
مس��ترد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار 
عراق��ي اعتب��ارا من يوم االربع��اء  املصادف 

.2019/5/15
خامس��اً- عل��ى مق��دم العطاء الت��زام مبا 
تتطلبة الوثيقة القياسية بكافة أقسامها 
واملتمثل��ة ب )1- رس��الة العط��اء وملحق 
املطلوب��ة  الكامل��ة  اجل��داول   -2 العط��اء 
والنم��اذج املطلوب��ة وف��ق القس��م الرابع 
من الوثيقة القياس��ية وج��داول الكميات 
املسعرة ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات 

ملقدمي العطاءات.
تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول   -3
بالتوقيع على العط��اء 4-الوثائق املصادقة 
عليه��ا من اجلهات احملددة ف��ي ورقة بيانات 
العطاء التي توكد استمرارية اهلية مقدم 
العط��اء او وثائ��ق التأهي��ل الالحق مبوجب 
االس��تمارات املدرج��ة في القس��م الرابع 
للتحق��ق من اهلية مق��دم العطاء الذي مت 
قب��ول عطاءه . وبخالف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء
سادس��اً:- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان 
الفت��ح واالحال��ة في يوم االح��د   املصادف 

2019/6/2 -  الساعة العاشرة صباحاً
  سادساً - يجب تسليم العطاءات في أو قبل 

ي��وم االثنني  املصادف 2019/6/10 الس��اعة 
12:00 ظهرا  حسب التوقيت احمللي ملدينة 
البصرة وعل��ى العنوان :البص��رة /املعقل /

مبنى ديوان محافظة البصرة )اجلديد(/قاعة 
جلنة فتح العطاءات  

- العط��اءات اإللكترونية )ال يس��مح بها(. 
العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. - سيتم 
فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني عن 
املناقصني الذين إختاروا احلضور ش��خصيا 

في العنوان التالي  :
     الوقت  : الس��اعة 12:00 ظهرا حس��ب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
املص��ادف  االثن��ني  ي��وم   : التاري��خ       

.2019/6/10
العن��وان :البص��رة /املعق��ل /مبن��ى ديوان 
محافظة البصرة )اجلديد(/قاعة جلنة فتح 

العطاءات .
س��ابعاً - يجب أن يرف��ق بجميع العطاءات 
ضمان العطاء بقيمة ) 45,000,000( خمسة 
واربعون مليون دينار عراقي على شكل صك 
مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس��عاً - يتحمل من ترسو 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 عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة 
ف��ي أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة 
وعدم اجراء املفاضلة   وحسب مقتضيات 
املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في 
املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

اثنى عشر -   املوقع الرسمي لديوان محافظة 
 basra.gov.iq البصرة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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ماليزيا تفكك »خلية داعش« وتتجنب سيناريو رسيالنكا
أرادت استهداف شخصيات »عالية املستوى« ومهامجة أماكن عبادة

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشطة املاليزية توقيف أربعة أش�خاص 
يعتق�د أنهم عىل ارتباط بتنظي�م »داعش« كانت 
بحوزتهم متفج�رات وخطط�وا ملهاجمة أماكن 

عبادة لغري املسلمني.
واعتقل املش�تبه بهم وهم ماليزي قاد املجموعة 
البورمي�ة  الروهينغ�ا  أقلي�ة  م�ن  وش�خصان 
وإندونييس يف عمليات دهم جرت األسبوع املايض 

يف محيط كواالملبور وإقليم ترغكانو.
ووصفهم قائد الرشطة املاليزية عبدالحميد بدور 
بأنهم »خلية من تنظيم داعش«. وقال إنهم كانوا 
يخططون »الغتيال ش�خصيات عالية املس�توى 
ومهاجم�ة أماكن عبادة هندوس�ية ومس�يحية 

وبوذية يف ماليزيا«.
ولم يقدم أي تفاصيل بش�أن هوية الش�خصيات 
املس�تهدفة. وصادرت الرشطة كذلك ست عبوات 

ناسفة ومسدسا و15 رصاصة.
وذكرت الرشطة أن الهجم�ات التي تم التخطيط 
لها كان�ت للرد ع�ىل مقتل عنرص إطفاء مس�لم 
خالل أعمال شغب يف معبد هندي خارج كواملبور 

العام املايض.
وأق�ر أح�د الروهينغ�ا بتأيي�ده ل�«جي�ش إنقاذ 

روهينغ�ا اراكان«، وه�ي جماع�ة مس�لحة ت�م 
تحميلها مسؤولية الهجمات يف بورما التي دفعت 
الجيش لتنفيذ حملة أمنية ضد األقلية املسلمة يف 
بورما. واعرتف املشتبه به كذلك بأنه كان يخطط 

الستهداف سفارة بورما يف كواالملبور.
أما املش�تبه به الثاني م�ن الروهينغا، فهو عامل 
يبلغ م�ن العمر 25 عاما. وقد اعرتف بأنه مقاتل 

مرتبط بتنظيم داعش، بحسب الرشطة.
والروهينغ�ا ه�م أقلية مس�لمة لطامل�ا تعرضت 
لالضطهاد يف بورما التي يش�كل البوذيون غالبية 
س�كانها. وتبح�ث الرشط�ة ع�ن ثالث�ة أعضاء 
آخري�ن يف الخلية خطط�وا لتنفي�ذ هجمات عىل 
أماكن ترفيه.وكثريا ما تعلن الس�لطات املاليزية 
ع�ن تنفيذ عملي�ات اعتق�ال عىل صل�ة بتنظيم 
داعش، لكن نادرا ما تعثر الرشطة عىل متفجرات 
أو أسلحة.ولم تش�هد ماليزيا أي اعتداءات كبرية 
خالل الس�نوات األخرية، لكن هن�اك تأهب أمني 
جراء إمكانية عودة عنارص محلية إىل البالد بعدما 

خرس تنظيم داعش أراضيه يف الرشق األوسط.
املتطرف�ني  ع�رشات  أن  إىل  الس�لطات  وتش�ري 
املاليزيني انضم�وا إىل صفوف املقاتلني املتطرفني 
يف س�وريا والعراق.وتبّنى تنظي�م داعش أمس يف 
بيان اعتداءات رسيالنكا الدامية التي اس�تهدفت 

كنائ�س وفنادق فخم�ة وأودت بحي�اة أكثر من 
320 ش�خصا، بينما نرشت وكالة أعماق املنصة 
اإلعالمي�ة الدعائي�ة للتنظي�م املتط�رف ص�ورة 
لثماني�ة عنارص خلفهم راية التنظيم، قالت إنهم 

نفذوا الهجمات.
وبعد انحس�ار نف�وذه يف العراق وس�وريا، تمدد 
لينش�أ  مناط�ق  ع�دة  يف  ايديولوجي�ا  التنظي�م 
جماعات إرهابية متش�ددة معظمها انش�ق عن 
جماعات موالي�ة للقاعدة ومن ضمنها جماعات 

يف جنوب رشق آسيا.
وتعد حصيلة قتىل رسيالنكا األعىل جراء هجمات 
شنها التنظيم خارج س�وريا والعراق منذ إعالنه 
الخالفة اإلس�المية املزعوم�ة يف العام 2014 عىل 

مناطق شاسعة كانت تحت سيطرته.
وهزت ثمانية تفجريات عدة مناطق يف رسيالنكا 
املعروف�ة بطبيعته�ا الخالبة م�ا يجعلها مقصدا 
س�ياحيا هام�ا. واس�تهدف االنتحاري�ون ثالثة 
فنادق فخمة عىل الرشيط الس�احيل وكنيس�ة يف 
العاصمة كولومبو، كما انفجرت قنابل يف كنيسة 
يف نيغومب�و وأخ�رى يف باتيكال�وا يف رشق البالد. 
وبعد بضع ساعات، وقع انفجاران جديدان داخل 
فن�دق يف ديهي�واال يف ضاحي�ة جن�وب كولومبو 

وأوروغوداواتا يف شمال العاصمة.

انقطاع »خيط الوصل« بني اجليش واملتظاهرين 
يف السودان

انصار اهلل يتبنون اهلجوم عىل »أرامكو« 
السعودية

          بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف محمد عيل الج�زويل، نائب رئيس تحالف 
الجبه�ة الوطنية للتغيري يف الس�ودان )يضم 22 
حزب�اً(، رئي�س حزب دول�ة القان�ون والتنمية، 
أن ق�وات الدع�م الرسي�ع، بقيادة نائ�ب رئيس 
املجلس العس�كري االنتقايل محمد حمدان دقلو 
)حميدتي(، هي من هاجمت س�احة االعتصام، 

أمام مقر القوات املسلحة يف الخرطوم.
وأك�د الجزويل يف ترصيح أن قوات الدعم الرسيع 
س�احة  ق�رب  املتظاهري�ن  باس�تفزاز  ب�دأت 
االعتص�ام، ث�م أطلق�ت الن�ار عليه�م؛ وهو ما 
تسبب يف قتل 6 أشخاص وإصابة 100، وفق ما 

أعلنته مصادر طبية رسمية.
وبنينَّ أن س�احة االعتصام، وعدداً من األحياء يف 
ع�اً آلالف من  العاصم�ة الخرطوم، تش�هد تجمُّ
املتظاهرين رفض�ًا ملهاجمة االعتصام، مش�رياً 
إىل أن الس�اعات القادم�ة ستحس�م التف�اوض 

واستمراره مع املجلس العسكري.
وأعلنت لجنة أطباء السودان، فجر أمس الثالثاء، 
ارتفاع عدد قتىل إط�الق النار الذي وقع بمحيط 
مق�ر االعتصام أمام قي�ادة الجيش الس�وداني 
يف الخرط�وم، مس�اء االثنني، إىل 6 قت�ىل، 5 من 

املعتصمني، باإلضافة إىل ضابط بالجيش.
وكانت قوى »إعالن الحرية والتغيري« اتهمت من 
قالت إنهم »عنارص تابعون لألمن واملليش�يات« 

بإط�الق الرص�اص ع�ىل مواق�ع املعتصمني يف 
محيط قيادة األركان.

بدوره�ا، نفت ق�وات الدعم الرسيع الس�ودانية 
هة إليها بمحاولة فض واالعتداء  االتهامات املوجنَّ

عىل ساحة املتظاهرين يف السودان.
ويف 11 أبري�ل املايض، عزل الجيش عمر البش�ري 
من الرئاس�ة، بعد 3 عقود من حكمه البالد، عىل 
وق�ع احتجاجات ش�عبية متواصلة من�ذ نهاية 

العام املايض.
ل الجيش مجلس�ًا عسكرياً انتقالياً، وحدد  وشكنَّ
م�دة حكمه بعامني، وس�ط خالف�ات عىل إدارة 
املرحلة املقبلة، مع أحزاب وقوى املعارضة التي 

لطة إىل حكومة مدنية. تطالب بتسليم السُّ

بعد فرض بكني رسومًا جديدة.. ترامب يسعى 
للقاء الرئيس الصيني

          بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب إنه س�يلتقي 
مع نظ�ريه الصيني خالل قمة ملجموعة العرشين يف 
اليابان أواخر  حزيران. وأضاف يف ترصيحات بالبيت 

األبيض »نتعامل معهم. لدينا عالقات جيدة جدا«.
ويف وقت س�ابق، أعلنت الصني عزمها فرض رس�وم 
أعىل ع�ىل مجموعة من الس�لع األمريكية، من بينها 
الخ�راوات املجم�دة والغ�از الطبيعي املس�ال، يف 
خطوة أعقبت قرار واش�نطن األسبوع املايض زيادة 

الرس�وم املفروضة عىل واردات صيني�ة بقيمة 200 
ملي�ار دوالر.وحذر ترامب بكني من الرد عىل الخطوة 
األمريكي�ة. »ربم�ا يح�دث يشء ما. س�نجتمع، كما 
تعلمون، يف قمة مجموعة العرشين يف اليابان، وأعتقد 
أن ذلك س�يكون اجتماعا مثمرا للغاية عىل األرجح«.

وذكر ترامب، الذي يتبنى سياس�ة الحماية التجارية 
تحت ش�عار »أمري�كا أوال«، أنه لم يق�رر بعد ما إذا 
كان س�يميض قدما يف فرض رسوم عىل سلع صينية 
أخرى بقيم�ة 325 مليار دوالر. يف املقابل، صّغد يوم 
الجمعة املاضية من حربه الكالمية عىل الصني، وذلك 

عقب مفاوضات تجارية رفيعة املستوى أجريت عىل 
مدى يومني يف واش�نطن وانته�ت فيما يبدو بوصول 
الجانب�ني إىل طري�ق مس�دود.وأبلغ وزي�ر الخزان�ة 
األمريك�ي س�تيفن منوتش�ني ش�بكة »يس.إن.بي.

يس« أن املحادثات مس�تمرة وأن�ه يعكف عىل تحديد 
توقيت السفر إىل بكني.من جانبها، قالت الصني إنها 
تخطط لفرض رسوم ترتاوح بني خمسة باملئة و25 
باملئة ع�ىل 5140 منتجا أمريكيا ع�ىل قائمة معدلة 
للس�لع املس�تهدفة بقيمة 60 مليار دوالر. وأضافت 
أن الرس�وم س�ترسي اعتب�ارا م�ن األول م�ن يونيو 

»التعدي�ل  الصيني�ة  املالي�ة  وزارة  حزيران.وقال�ت 
ال�ذي أدخلته الصني عىل الرس�وم اإلضافية جاء ردا 
عىل سياس�ة النهج الفردي والحماية التجارية التي 
تتبعها الواليات املتح�دة. وتالعت: »تأمل الصني بأن 
تعود الواليات املتحدة إىل املسار الصحيح للمشاورات 
التجاري�ة واالقتصادية الثنائية وتلتقي مع الصني يف 
منتص�ف الطريق«.ويف ظل املفاوض�ات التي أجريت 
األس�بوع املايض، رفع ترامب الرسوم املفروضة عىل 
س�لع صينية إىل 25 باملئة من 10 باملئة. وأثرت هذه 

الخطوة عىل 5700 فئة من املنتجات الصينية.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باسم جماعة »أنصار الله« محمد 
عبد الس�الم، أمس الثالثاء، مس�ؤولية الجماعة 
ع�ن الهجوم الذي اس�تهدف محطتي ضخ نفط 
تابعتني للسعودية، باستخدام طائرتني من دون 

طيار.
وق�ال »عبد الس�الم«، إن الهجوم ج�اء ردا عىل 
»استمرار العدوان يف ارتكاب جرائم إبادة وفرض 
حص�ار عىل ش�عب بأكمل�ه، ويف مواجه�ة هذا 
االس�تهتار من قبل تحالف العدوان وما يمارسه 

من إرهاب منظم وبغطاء أمريكي دويل«.
وأض�اف عرب »توي�رت«: »فال خيار أمام ش�عبنا 

العزي�ز إال الدف�اع ع�ن نفس�ه محقا وب�كل ما 
يستطيع من قوة«.وتقع املحطتان يف محافظتي 
»الدوادمي« و«عفيف« عىل بعد 220 كلم و380 
كلم من رشق العاصمة الس�عودية.ويبلغ طول 
خط األنابيب نحو 1200 كلم، ويمر عربه خمسة 
ماليني برمي�ل نفط يوميا عىل األقل من املنطقة 
الرشقية الغنية بالخ�ام إىل املنطقة الغربية عىل 
س�احل البح�ر األحم�ر. وقبل يوم�ني، تعرضت 
حاملت�ي نف�ط س�عوديتني لعملي�ات تخريبية 
قرب س�واحل اإلمارات، يف هج�وم قالت اململكة 
إنه يهدد س�المة املالحة الدولي�ة وإنتاج النفط.

وتق�ود الس�عودية، وهي أكرب مص�ّدر للنفط يف 
العالم، تحالفا عسكريا عدوانياً عىل انصار الله.

تونس ترفض توقيع اتفاقية مع أوربا ألهنا 
هتدد مصالح الفالحني

          بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الحكوم�ة التونس�ية يوس�ف 
الش�اهد أن بالده لن توقع اتفاق تبادل حر 
شامل ومعمق )اليكا( مع االتحاد األوروبي 
يكون منافيا ملصالحها ومصالح مزارعيها.

وتونس واالتحاد األوروبي يف املراحل األخرية 
من املفاوضات حول اتفاق تبادل حر شامل 
ومعمق كان أعلن انه سيوقع نهاية 2019.

وع�ربت منظمات غ�ري حكومي�ة ونقابات 
اقتص�اد تونس�يون ع�ن  ون�واب وخ�رباء 
مخاوفه�م بش�أن ه�ذا االتف�اق، منتقدين 
عملية تحري�ر قرسية للس�وق يف االقتصاد 

التونيس.
الوطن�ي  العي�د  الش�اهد بمناس�بة  وق�ال 
للزراع�ة والذك�رى ال55 لجالء االس�تعمار 
الزراع�ي الفرن�يس عن األرايض التونس�ية، 
»إّن أّي اتف�اق يف الغ�رض ال بّد ل�ه أن يأخذ 
بع�ني االعتبار الفارق التنموي بني الجانبني 
ومبدأ الت�دّرج وأن يتضّم�ن حزمة واضحة 
من اإلجراءات املصاحب�ة لهذا التميش نظرا 
لحاج�ة قط�اع الفالح�ة والصي�د البح�ري 
اىل الدع�م واملس�اندة املالي�ة يف العدي�د من 

املجاالت«.
وأك�د رضورة تطوي�ر الزراع�ة التونس�ية 
لتبلغ مستوى يتيح لها أن تكون قادرة عىل 

املنافسة.
وتح�دث رئي�س الحكوم�ة ع�ن إج�راءات 
لتحس�ني الرب�ط بامل�اء، وتحس�ني أرب�اح 

منتج�ي القم�ح والحلي�ب الذي�ن يحتجون 
عىل مستوى أسعار منتجاتهم املدعومة من 

الدولة.
ويخ�ى منتق�دو ه�ذا االتف�اق خصوصا 
تفاقم العجز التجاري التونيس الكبري أصال، 
ومستوى تهرب رضيبي كبري واملنافسة غري 
املرشوع�ة للمنتج�ني الصناعي�ني والزراعة 
األوروبي�ة خصوص�ا يف مج�االت الحب�وب 

والحليب واللحوم.
ق�ال األمني الع�ام لالتح�اد الع�ام التونيس 
للش�غل ن�ور الدي�ن الطبوبي يف م�ار/اذار 
»اتفاقية التبادل الحر الش�امل واملعمق مع 

االتحاد األوروبي لن تمر ىولن نسمح به.
وأض�اف الطبوبي ان التف�اوض حول هذه 
االتفاقي�ة ليس حكرا ع�ىل الحكومة بل هو 
ش�أن وطني يه�م كل املنظم�ات واملجتمع 
ع�ىل  الس�يايس.وان  الطي�ف  وكل  املدن�ي 

الجميع إبداء رأيه فيه.
ورف�ض االتح�اد التونيس للفالح�ة والصيد 
البح�ري التوقيع ع�ىل االتفاقي�ة بصيغتها 
الحالية داعيا اىل منح األولوية لتأهيل القطاع 

الفالحي بعيدا عن الرشاكة األوروبية.
وعري املجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس 
يف نيس�ان عن مخاوفه م�ن ان يؤدي اتفاق 
االليكا إىل رضب منظومة صناعة األدوية يف 
تونس. موضحا أن االتفاق ال يحمي مصالح 
القط�اع وينص يف حال توقيعه عىل التحرير 

الكيل ملنظومة األدوية.
وحذر املجلس من ان تحرير القطاع سيؤدي 

اىل انتصاب مؤسس�ات صيدالني�ة أوروبية 
خاص�ة لرتوي�ج األدوية يف تون�س ما ير 

بالقطاع.
وه�دد النائ�ب عن ح�زب ص�وت الفالحني 
فيص�ل التبين�ي رئيس الحكوم�ة من مغبة 
اإلمضاء ع�ىل االتفاقية واصف�ا اياها بأنها 
استعمار جديد سيجعل من التونسيني عبيدا 
يف أرضه�م. ووصل بالنائب يف ترصيح ملوقع 
» قرط�اج اف ام« املح�يل إىل تهديد يوس�ف 
الش�اهد بإعدامه رميا بالرصاص يف شارع 
الحبي�ب بورقيب�ة اذا وصل للس�لطة وذلك 

بتهمة الخيانة العظمى.
ون�دد حزب تحيا تونس الذي أسس�ه رئيس 
الحكوم�ة بالتهديدات الت�ي أطلقها النائب 

واصفا إياها بأنها مشينة والمسؤولة.
وأك�د الحزب دعمه التام ليوس�ف الش�اهد 
»بعد الهجم�ات املتكررة الت�ي يتعرّض لها 
من�ذ انط�الق البع�ض يف حم�الت انتخابية 
مبّك�رة« قائال »ب�ان الجن�وح إىل مثل هذه 
الّش�عبوية من بعض األط�راف يف املعارضة 

دليالً عىل إفالس سيايس.
واتفاق االليكا الذي س�يعزز اتفاق الرشاكة 
القائ�م بني تون�س واالتح�اد األوروبي منذ 

1995، موضع تفاوض منذ 2015.
ويهدف إىل تحسني مستوى اندماج االقتصاد 
التون�يس يف الفض�اء االقتص�ادي األوروبي 
وخصوصا من خالل تحرير تجارة الخدمات 
وتخفيف الحواجز الجمركية وتقريب األطر 

الترشيعية وحماية االستثمارات.

الربملان األمريكي يؤيد عرض باتريوت 
عىل تركيا.. لكن برشوط

          بغداد / المستقبل العراقي

أي�د مجل�س الن�واب األمريك�ي خط�وة عرض 
واشنطن عىل أنقرة رشاء منظومة الدفاع الجوي 
الصاروخي »باتريوت« رشيطة أال تحصل تركيا 

عىل املنظومة الروسية املنافسة »إس-400«.
ج�اء ذلك يف 10 أي�ار الج�اري، ردا عىل مرشوع 
قان�ون تق�دم به عدد م�ن أعض�اء الكونغرس، 
معرب�ني عن قلقه�م إزاء التحالف ب�ني الواليات 
املتحدة وتركيا، وتمت إحالته إىل عدد من اللجان 
مثل لجنة الشؤون الخارجية، والخدمات املالية، 

والرقابة واإلصالح.
وعرب مجلس النواب األمريكي عن إدانته يف الوقت 
ذاته لق�رار الحكومة الرتكية املعل�ن بالحصول 
عىل املنظومة الدفاعية الروس�ية، مش�ريا إىل أن 
تلك الخطوة من شأنها أن تر بسالمة التحالف 

مع الواليات املتحدة وتركيا، وتقوض »الناتو«.
ودعا املجلس إىل إنهاء مشاركة تركيا يف برنامج 
تصني�ع الطائ�رة »إف-35« وإلغ�اء تس�ليمها 
الطائ�رات الس�ابقة، ح�ال حصول أنق�رة عىل 
منظومة الدف�اع الصاروخية الجوية الروس�ية 

»إس-400«.
وأوض�ح املجلس أن اس�تحواذ أنقرة عىل »إس-

400« من ش�أنه أن يكون بمثابة تعامل تجاري 
امل�ادة 231 م�ن قان�ون  باملعن�ى املقص�ود يف 

»مكافحة خصوم الواليات املتحدة«.
وىف ع�ام 2017 أعلنت الخارجي�ة األمريكية عن 
فرض عقوبات عىل التعامل مع عدد من رشكات 
تصني�ع األس�لحة الروس�ية، وأص�درت الوزارة 

الئح�ة تض�م 39 رشك�ة روس�ية تعم�ل يف هذا 
املجال.

وضم�ت الالئح�ة رشكات مرتبط�ة بالجي�ش، 
ووكاالت االس�تخبارات الروس�ية، وتع�د دعائم 
رئيس�ية يف قط�اع التصدير العس�كري الرويس، 
مث�ل »روسوبورونكس�بورت«، ورشكة تصنيع 

األسلحة الذائعة الصيت »كالشنيكوف«.
ودع�ا مجلس النواب األمريكي يف رده إىل التنفيذ 
الكام�ل للعقوب�ات عىل أنقرة بموج�ب القانون 

السابق إذا حصلت عىل املنظومة الروسية.
وخت�م مجل�س الن�واب األمريك�ي رده بدع�وة 
النظ�ام  رشاء  إلغ�اء  إىل  الرتكي�ة  الحكوم�ة 

الصاروخي الرويس.
واليوم اإلثنني، أفادت تقارير أن تركيا تدرس ما 

إذا كانت س�تؤجل عملية تسلم منظومة الدفاع 
الصاروخية الروسية »إس-400« املقرر تنفيذها 
يف تموز املقبل، وذلك بعد طلب جديد من الواليات 

املتحدة األمريكية.
وكان�ت تركيا قد قررت يف 2017، رشاء منظومة 
»إس-400« م�ن روس�يا، بع�د تعث�ر جهودها 
املطولة يف رشاء أنظمة الدفاع الجوية »باتريوت« 

من الواليات املتحدة.
وترى الوالي�ات املتحدة أن منظومة »إس-400« 
الروس�ية، ستش�ّكل خط�را ع�ىل أنظم�ة حلف 
»الناتو« باعتبار تركيا عضوا فيه، وهو ما تنفيه 

األخرية مرارا.
وقد نف�ت أنقرة يف وقت س�ابق أنها تفكر يف أي 

تأخري يف رشاء املنظومة الصاروخية الروسية.
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مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد : 1065 /ب2019/4
التاريخ 2019/5/12

اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه  )س�عد رزاق عب�د 

الحسني( 
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 
 2019/5/2 يف  1065/ب2019/4 
واملتضم�ن الحك�م ب�� )ال�زام املدعى 
عليه سعد رزاق عبد الحسني ( بتأديته 
للمدعية نوال عباس فليح كمونة مبلغ 
قدره ) 6000,000( ستة ماليني دينار 
املرق�م 7835247  الص�ك  يف  والثاب�ت 
واملس�حوب ع�ىل امل�رف الصناع�ي 
ف�رع الك�رار ولثب�وت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عارمختار ح�ي الحس�ن حس�ام 
س�لطان امليايل لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بالق�رار  املذك�ور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك ح�ق الطعن ع�ىل القرار 
املذكور خالل املدة  املقررة بكافة طرق 
القانونية وبعكس�ه سيكتسب  الطعن 
الق�رار املذك�ور درج�ة البت�ات وف�ق 

االصول
القايض

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

محكمة البداءة يف ابي الخصيب 
العدد: 110/ب/2019
التاريخ: 2019/5/12

اعالن 
اىل / 1- ش�ايعة عبدالعزي�ز الش�هوان 
2- طيب�ة احمد الحنيف  3- عبدالرزاق 
عبدالعزي�ز ن�ارص 4- دالل عبدالعزيز 

نارص 
اق�ام املدع�ي )عبداللطي�ف عبدالعزيز 
املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  ن�ارص( 
110/ب/2019 ام�ام محكم�ة ب�داءة 
فيه�ا  يطل�ب  والت�ي  الخصي�ب  اب�ي 
الحكم بإزالة ش�يوع العقار تسلسل 7 
مقاطع�ة 38 البهاديري�ة وبلد الياس ، 
ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتكم تقرر 
تبليغك�م بالحضور اىل ه�ذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2019/5/23 
الس�اعة التاس�عة صباح�اً ن�راً ويف 
صحيفتني يوميتني ويف حالة حضوركم 
او حضور من ينوب عنكم قانوناً سوف 
تج�ري املرافع�ة بحقكم غيابي�اً وعلناً 
وفق القان�ون زيف حالة مصادفة موعد 
املرافع�ة عطل�ة رس�مية يؤج�ل لليوم 

الذي يليه.
القايض/ فيصل سلمان عطار

��������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 2019/4060 

التاريخ :2019/5/14
اعالن

قدم�ت الس�يدة )هن�د س�عيد نعمان( 
طلباً اىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار 
حج�ر وقيموم�ة عىل املفقود )غس�ان 
ثاب�ت نعم�ان( وال�ذي فق�د بتاري�خ 
2015/6/25 وعليه واس�تناداً لقانون 
رعاية القارصين قررت املحكمة نره 
يف صحيفت�ني محلت�ني لغ�رض التثبت 

من حياة املفقود.
مع التقدير

القايض 
قير عباس رشيد

��������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 2019/4053 

التاريخ :2019/5/14
اعالن

قدم�ت الس�يدة )س�جى كنع�ان عبد( 
طلب�اً اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه 
اص�دار حج�ر وقيموم�ة ع�ىل املفقود 
)داود سالم نعمان( والذي فقد بتاريخ 
2015/6/25 وعليه واس�تناداً لقانون 
رعاية القارصين قررت املحكمة نره 
يف صحيفت�ني محلت�ني لغ�رض التثبت 

من حياة املفقود.
مع التقدير

 القايض 
قير عباس رشيد

��������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
الضلوعية

العدد: 80/ش/2019
التاريخ :2019/5/6 

اىل/ املدعى عليها ايمان احمد رحيم
م/ تبليغ

اقام املدعي )فائق حسني علو( الدعوى 
80/ش/2019  املرقم�ة  الرعي�ة 
طال�ب فيها اثبات زواج�ه منك بتاريخ 
2004/4/15 واثب�ات نس�ب الطفل�ة 
وتثبي�ت  من�ك   2005 تول�د  )رغ�د( 
طالق�ه من�ك وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب كتاب مركز رشط�ة الضلوعية 
الحردانية 823 يف 2019/5/4 واشعار 
املختار قرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني واس�عتي االنتشار عىل موحد 
ويف   2019/5/23 املص�ادف  املرافع�ة 
حال عدم حضورك او حضور من ينوب 
عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وفق القانون.
القايض 

احمد حميد حسان

اعالن دعوة اهليئة العامة لالجتامع التاسييس االول 
اىل السادة مسامهي رشكة املرتكز للتأمني ) رشكة مسامهة خاصة ( الكرام 

اس�تنادا الحكام املادة ) 87 ، 88 ( من قانون الركات رقم ) 21( 
لس�نة 1997 املع�دل وبالنظر لصدور ش�هادة التاس�يس لركة 
املرتكز للتامني ) ش . م . خ ( رقم ) مش 88996-01 ( يف 17 / 3 
/ 2019 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة التاس�ييس 
االول صب�اح ي�وم االحد املواف�ق 2 / 6 / 2019 الس�اعة العارشة 
صباحا يف مقر الركة الكائن يف بغداد – الكرادة محلة 906 شارع 
38 بناي�ة م�رف الثقة ال�دويل االس�المي وذلك ملناقش�ة جدول 

االعمال التايل : 
1 – املصادقة عىل تقرير لجنة املؤسسني . 

2 – املصادقة عىل مصاريف التاسيس . 
3 – انتخ�اب مجل�س ادارة للرك�ة من خمس�ة اعض�اء اصليني 

وخمسة احتياط . 
4 – تعيني مراقب الحسابات لسنة 2019 وتحديد اجوره .

راج�ني حضورك�م اصالة او اناب�ة احد املس�اهمني بموجب صك 
االنابة او الغري بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل عىل ان تودع 
االناب�ات او الوكاالت قبل ثالثة ايام من املوعد املحدد لالجتماع ويف 
حال�ة عدم تحقق النص�اب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع 

الذي يليه يف نفس الزمان واملكان املحدد واملوافق 9 / 6 / 2019.

حمافظة ذي قار 
املناقصة رقم )4( خطة تنمية االقاليم 2019العقود احلكومية 

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
اعالن

تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مروع ) انش�اء ش�وارع وارصفة يف الصالحية واالس�كان الصناعي(  ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019  واس�تنادا 
لتعليم�ات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطي�ط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة 

الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  عن املناقصة  العامة  لهذا املروع سوف تنر يف الجرائد الوطنية 
)الصباح الجديد � الزوراء � املستقبل العراقي ( 

وس�يتم العم�ل عن�د فحص وتقييم العطاءات وف�ق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والت�ي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كما هو محدد يف 
النرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبام�كان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء 
يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم الثالثاء 
املص�ادف 2019/5/14 يف بناي�ة مديرية بلدية النارصية فعىل الراغبني من الركات واملقاولني العراقيني املؤهلني املصنفني م�ن الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والركات العربية 
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لراء نسخة من الوثائق الخاصة باملروع علما ان سعر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( 

غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للركات العراقية واوراق التسجيل للركات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
1 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � املتطلب�ات الفني�ة :   الخ�ربة العام�ة للركة التي يجب ان ال  تقل عن عرة س�نوات والخربة التخصصية ولعقد عدد )1(  وبمبلغ ال يقل عن )772,673,000( س�بعمائة واثنان 
وسبعون مليون وستمائة وثالثة وسبعون الف دينار عراقي وللسنوات ال )7( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة 

ب � املعدات واالليات )توفري او تعاقد( 

ج�  الكوادر الفنية :

د � املتطلبات  املالية  :
اوال : االداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق االرباح خالل ال )2( س�نة للس�نوات السابقة يف حال توفرها للسنوات التي سبقت االزمة املالية هي )2012 � 2013(  )كشف الحسابات 

الختامية ( 
ثانيا : املوارد  املالية  )الس�يولة النقدية (  من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املروع ملبلغ اكرب او يس�اوي )772,673,000( س�بعمائة واثنان وس�بعون مليون وستمائة 

وثالثة وسبعون الف دينار عراقي
ه� � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتشمل ) جنسية الركة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم وضع الركة املقدمة يف القائمة السوداء , الركات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مستقلة 
قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او اس�تنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة 

/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ، لم يصدر بحق الركة مقدمة العطاء قرار يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب 
العمل اس�تنادا اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال )5( س�نوات الس�ابقة ، جميع املوافقات املوقوفة س�وفه لن تشكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مستحقات 

مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء 
ثالثا : عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار 

رابعا : شهادة تأسيس الركة مع مالحظة يف حال كون الركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
خامسا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الركات املقاولة حسب ما مطلوب يف الجدول ادناه 

سادسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
2 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضم�ان للعطاء ) التأمين�ات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة ص�ادرة من مرف معتمد يف 
العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمروع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قس�م العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ 
ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الركة او املقاول (  الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم صك مصدق 
او خطاب ضمان  بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان او صك مصدق صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل 

ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها كافة والروط 

القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

5 � تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور اجور النر واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل 
الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 

6 � يلت�زم الط�رف الثاني بان يش�غل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حال�ة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات 
املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 

7 � يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع 
العطاء 

8 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 
9 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 

10 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
11 � تلتزم الركات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل خمس�ة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن 

قبولها 
12 � تك�ون االولوي�ة للم�واد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه  مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حس�ب 

كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 
13 � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االثنني املصادف 2019/5/27 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن 
يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار  املقدمة بالدينار العراقي حرا رقما وكتابة وان يوقع 
عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للركة ورقم الهاتف والربيد 
االليكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم 
ع�ن طريق الربيد االلكروني وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وس�وف ترفض 
العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني 
14 �  تسدد مبالغ املروع املذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام )2019 � 2020(

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل 
الرقم 6758

التاريخ 2019/5/7 

اعالن
طلب تسجيل عقار جمددا

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم  اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2019/5/7 لتس�جيل العقار 4/5 م5  ابزابز الفضيلية 
بأسم امانة بغداد مججدا باعتباره حائزا له بصفة املالك 
للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا 
للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 43 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالقة او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم 
عائدية من بيانات اىل هذه خالل مدة ثالثني يوما اعتبار 
م�ن اليوم التايل لن�ر هذا االعالن  وكذل�ك الحضور يف 
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا  من اليوم التايل 
النته�اء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من كلية بغداد 
للعلوم االقتصادية الجامعة بأسم / شهد 
نبيل حس�ني – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

الدع�اوى  بنظ�ر  املتخصص�ة  الب�داءة  محكم�ة 
التجارية يف البرة 

العدد: 101/ت/2018
التاريخ: 2019/5/13

اعالن 
اىل املدع�ى عليهم�ا / 1- املدي�ر املف�وض لرك�ة 

بنايتك العراقية الحديثة اضافة لوظيفته
2- املدي�ر املفوض لرك�ة Bicocleear االنكليزية 

اضافة لوظيفته
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد 101/

ت/2018 امل�ؤرخ يف 2019/4/18 ال�ذي يق�ي 
الحك�م بالزامكم�ا بتأديتة املدي�ر املفوض لركة 
 Biocleear بنايتك العراقية واملدير املفوض لركة
االنكليزية اضافة لوظيفتكما بالتكافل والتضامن 
بتأديتكم�ا للمدع�ي مدي�ر ع�ام الرك�ة العامة 
لالس�مدة الجنوبية / اضافة لوظيفته مبلغ قدره 
مليار وثالثمائة وثالثة وسبعون مليون وسبعمائة 
وسبعة الف ومائة وثمانية وسبعون دينار كتعويض 
ع�ن االرضار الحاصل�ة نتيج�ة اخ�الل رشكتك�م 
بتنفي�ذ العق�د املرق�م 67 امل�ؤرخ يف 2010/7/4 
وتحميلكما الرس�وم واملصاري�ف واتعاب املحاماة 
وكيال املدعي الحقوقيان س�عد احمد وميثم قاسم 
قدرها خمس�مائة الف دينار توزع حس�ب النسب 
القانوني�ة ولتعذر تبليغك ملجهولي�ة عنوانك، عليه 
ق�رر تبليغ�ك اعالناً بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ولك حق االعراض واالستئناف والتمييز خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سوف يكتس�ب الحكم درجة 

البتات. 
القايض / مصطفى شاكر عيل

وزارة الصحة 
دائرة صحة االنبار 

تنويه 
ورد يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 1019 
يف2019/5/12 ليوم االحد حيث وردت س�هوا 
كلمة ) انش�ائية ( يف اعالن مناقصة رقم ) 1( 
والصحيح هو )هوي�ة تصنيف الركات ذات 
االختص�اص من الدرجة  املمت�ازة صادرة من 
وزارة التخطي�ط ناف�ذة املفع�ول وقت تقديم 

العطاء(
دائرة صحة االنبار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 957/ب/2019

التاريخ 2019/5/14
اعالن

اىل املدعى عليه / سالم مجهول عليوي الفتالوي
بتاريخ 2019/4/29 اقام املدعي ) مدير عام رشكة 
التأمني الوطنية اضاف�ة لوظيفته(  ضدك الدعوى 
البدائية املرقمة 957/ب/2019 طلب الحكم فيها 
الزامك بدفع التعويض البالغ )17,500,000( سبعة 
ع�ر مليون وخمس�مائة ال�ف دين�ار وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ )ابراهيم 
محمد  كاظم(  واملتضمن ارتحالك اىل جهة مجهولة 
واشعار مختار واختيارية منطقة حي الحسن /2 
املدعو )حس�ام س�لطان امليايل ( فقد ق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف موع�د املرافعة املص�ادف 2019/6/4 
الس�اعة التاسعة صباحا عند عدم حضورك او من 
ين�وب عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي

محكمة بداءة السماوة
العدد / 951/ب/2019

اعالن
اىل / املدعى عليه / عباس عيل يوسف

اقام�ت املدعي�ة هاش�مية عب�د الحم�زة ناج�ي 
الدع�وى املرقمة اعاله والتي تطل�ب فيها الحكم 
بالزامه برفع التجاوزات واملشيدات الحاصلة عىل 
العقار املرقم 981/77 م19 ام العصافري وتسليم 
الج�زء املتجاوز عليه خايل من الش�واغل للمدعية 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار منطقة ح�ي الزهراء 
املخت�ار حيدر رزاق عبد الله املؤرخ 2019/4/30 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املوافق الس�اعة 
التاس�عة من صباح ي�وم 2019/5/22 ويف حالة 
ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك قانون�ا او بيان 
مع�ذرة مروعة س�تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون 
القايض

فليح حسن جاسم 
����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 14/خ/2018

التاريخ / 2019/4/28
اعالن

نظ�را لوجود ضم ع�ىل بدل املزاي�دة االخري البالغ 
65,000,000 دين�ارا للعقار العائد للمدين عدنان 
غاف�ل عيل لق�اء طلب الدائن صاح�ب نعمة عبيد 
البالغ اربعمائة وخمس�ة وثمان�ون  مليون دينار 
علي�ه تقرر فتح املزايدة مل�دة ثالثة ايام ابتداء من 
الي�وم التايل للنر فع�ىل الراغب بالراء مراجعة 
هذه املديرية مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة ع�رة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية  خالل املدة املذكورة 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمة العبودي 
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : املش�خاب رقم�ه  982/ 
الرساي يف املشخاب

2 � جنس�ه ونوع�ه : عقار مش�يد علي�ه محالت 
وخان

3 � ح�دوده واوصافه : 300 م2 حصة املدين فيه 
32 من مجموع 8 سهم 

4 � مش�تمالته  :محالت عدد )5 ( خارجية وخان 
يف الداخل يحتوي عىل غرفتني عدد )2(

5 � مساحته : 300م2
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل : 
8 � القيمة املقدرة : 80,000,000 ثمانون مليون 

دينار 
9 � الب�دل بع�د الض�م : 80,000,000 ثمان�ون 

مليون

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة  
رقم االضبارة / 517

التاريخ 2019/5/13
اىل / املنفذ عليه / خالد جليل محس�ن/ الشامية 

السوق الكبري
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ 
القضائي واش�عار املختار منطقة شارع الحمام 
يف قضاء الش�امية محلة 104 ان�ك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا  للمادة )27( 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة  خالل خمسة عر يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة بالعدد 
واملتضم�ن   2019/3/31 يف  579/ش/2019 
الزام�ك يف تأدي�ة نفقة مس�تمرة ل�كل واحد من 
االوالد / مصطفى وزه�راء / مبلغ قدره مائتان 
ال�ف 200,000 دين�ار ل�كل واح�د اعتب�ارا م�ن 
2019/3/3 وتخوي�ل والدته�م ملى س�عيد حميد 

باستالمها وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف 
����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة  
رقم االضبارة / 2019/320

التاريخ 2019/3/17
اىل / املنفذ عليه / خالد جليل محسن

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ 
القضائي واش�عار املختار منطقة شارع الحمام   
قضاء الش�امية  انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا  للم�ادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الكوفة  خالل خمس�ة ع�ر يوما تبدأ من 
اليوم الت�ايل للنر ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

احمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي 
اوصاف املحرر :

عقد الزواج
رقم 743/ عق�د زواج  ز/2012 يف 2012/4/30 
الصادر من محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
وتضم�ن يف ذمتك�م مبل�غ ثماني�ة مالي�ني دينار 
عراقي اىل الدائنة ملى سعيد حميد محمود وهو ما 

يمثل املهر املؤجل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد 3376/ش2019/4

التاريخ 2019/5/9
اعالن

اىل  /املدع�ى علي�ه / ضي�اء الدي�ن احم�د 
شهاب

اقامت املدعية ) رش�ا صباح احمد( الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  3376/ش2019/4  بالع�دد 
املحكمة تطلب فيها نفقة ماضية ومستمرة 
له�ا  وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مخت�ار حي امليالد 
/النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافعة  اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور 
امام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
املوافق يوم 2019/5/23 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

عباس عيل هادي
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2298/ب2019/4

التاريخ 2019/5/14
اىل املدع�ى عليه�م )مش�تهايه كاظ�م عب�د 
الحس�ن اضافة لركة مورثه�ا املتويف نايف 

خوان جرب(
اق�ام املدع�ي )لفت�ه نهار حس�ني( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي يطل�ب فيها 
الحك�م ب�� )اع�ادة الح�ال اىل م�ا كان عليه 
بخصوص ره�ن العقار املرق�م 44784 حي 
املي�الد وتأديتك له مبلغا مق�داره اثنى عر 
مليون دينار عراقي( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار حي املي�الد نعيم حس�ون الخاقاني 
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/5/23 
وعند ع�دم حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب 
عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

حممد عبد الستار شاكر 
رئيس جلنة املؤسسني

العدد  :1049
التاريخ 2019/5/14

العدد االليات والمعدات
2 حفارة 
2 شفل كبير
5 سيارات حمل 8 مكعب

1+1 معمل اسفلت+معمل كونكريت
5 سيارات حمل 20 مكعب  

العدد الكادر الفني 

1 مهندس مدني

1 مساح

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

سعر العطاء 
بالدينار التصنيف على االقل التأمينات المطلوبة/ 

بالدينار الموقع الدائرة 
المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف المصادق ت

500,000
الف دينار 

انشائية
سادسة

1%من قيمة الكشف 
التخميني الناصرية بلدية 

الناصرية
انشاء شوارع وارصفة في 

الصالحية واالسكان الصناعي  365 يوم 2,575,579,500 1
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من هو املتخلف؟!
          أحمد حسين

من هو املتخلف؟ س�ؤال يبدو ساذجا 
للوهلة األوىل، ولكي ال نعقد املوضوع 
كم�ا فعل�ت النائب�ة هيف�اء األم�ن 
وجاءت بتعريفات ما أنزل بها التعقل 
من سلطان حتى جعلته وكأنه مبحث 
فلس�في، التخلف وبكل بس�اطة هو 
التأخر عن كل ما س�بقك، هذا أبسط 
تعريف لغوي لهذا املصطلح الفلسفي 
العمي�ق والش�ائك الذي ع�ى ما يبدو 

تخلفت النائبة األمن عن فهمه.
يف  أقيم�ت  ن�دوة  يف  النائب�ة  تق�ول 
وه�ي  ب�روت  اللبناني�ة  العاصم�ة 
تخاطب الحضور وهم من جنس�يات 
عربي�ة مختلف�ة لك�ن معظمهم من 
األخ�وة اللبناني�ن، تق�ول بالح�رف 
متح�ر  مجتم�ع  “أنت�م  الواح�د: 
غل�ب  الع�راق  يف  نح�ن  متم�دن. 

علين�ا الطاب�ع والع�ادات والتقالي�د 
واملوروث القدي�م واملتخلف... أنا من 
الجن�وب، والجن�وب هو أكث�ر تخلفاً 
كمنطقة قياس�اً ببغداد وكردس�تان 
الت�ي تج�اوزت الكث�ر م�ن الرتاجع 
يف نس�بة األمي�ة والعم�ل والحق�وق 
وإق�رار القوانن الخاص�ة باملرأة ألن 
كردس�تان حققت الحك�م الذاتي من 

عام 1991”. 
ه�ذا نص ما قالته النائبة، وبعد هذه 
املالين  اإلهانة واالس�تفزاز ملش�اعر 
وح�ن ج�اءت ردود الفع�ل بم�ا ل�م 
تتوقعه النائبة ع�ى ما يبدو، حاولت 
االعتذار عرب منشور عى صفحتها يف 
موقع )فيسبوك(، لكن املشكلة أنها يف 
منشور االعتذار االفرتايض هذا أوغلت 
يف اإلهان�ة ب�ل أنها فصلته�ا تفصيال 
لتش�مل  به�ا  وتوس�عت  وأس�هبت 
تفاصي�ل متع�ددة من جوان�ب حياة 

العراقين عموماً والجنوبين بش�كل 
أخص، وكأنها أخذت باملثل الش�عبي 

القائل )أجا يكحلها عماها(.
ع�ى كل حال، س�واء كحل�ت النائبة 
أع�ن العراقي�ن أو أعمتها ه�ذا أمر 
م�رتوك لالجتهادات، م�ا يعنيني هنا 
ه�و فهمه�ا للتخل�ف، فه�ي عندما 
تحدثت يف ن�دوة بروت قصدت وبكل 
وض�وح ودون لبس تخل�ف املجتمع 
ول�م تقص�د املدينة يف كل م�ا قالتها، 
“أنت�م مجتمع متحر متمدن. نحن 
يف الع�راق غلب علين�ا الطابع القديم 
واملتخل�ف” فأي�ن املدين�ة وعمرانها 

وتطورها يف ما قالته؟
 وأردفت “كردس�تان تجاوزت الكثر 
م�ن األمية والعمل والحق�وق وإقرار 
فه�ل  بامل�رأة”  الخاص�ة  القوان�ن 
قص�دت أن املرأة رصح معماري، وأن 
األمي�ة مدينة ألع�اب، والعم�ل دولة 

مؤسساتية، والقوانن شوارع وأحياء 
سكنية، أم ماذا؟!.

حقيق�ة أن�ا ال أفه�م أس�باب عقدة 
الش�عور بالنقص أمام اآلخرين التي 
ت�الزم البعض م�ا أن يغ�ادروا حدود 
العراق أو يلتقون بأناس من جنسيات 
أخرى، ملاذا ه�ذا اإليغال يف جلد الذات 
والوقوف أمام اآلخر وقوف العابد بن 

يدّي املعبود؟.
م�ا ف�ات النائب�ة هيف�اء األم�ن أن 
اللبنانين الذين ترى أنهم أكثر تحراً 
وتمدناً من العراقين كانوا حتى وقت 
قريب يجل�دون حكومتهم جلداً حن 
تراكمت النفايات يف بروت وتس�ببت 
حتى بتأث�رات عى حرك�ة الطران، 
حتى أنهم خرجوا بتظاهرات وحملوا 
الفتات كتب عليها “ريحتكم فاحت” 
لتقري�ع  منه�م  واضح�ة  إش�ارة  يف 
حكومتهم بسبب اإلهمال ولم يجلدوا 

ول�م  كرامته�م  ويهين�وا  أنفس�هم 
يتهمهم أح�د بالتخلف ال من داخلهم 
وال م�ن خارجهم، ف�إذا كان هذا هو 
معي�ار التح�ر والتم�دن بالنس�بة 
فعل�وا  فالعراقي�ن  األم�ن  للنائب�ة 
أكثر مما فعل أش�قائهم وأصدقائهم 
اللبناني�ن فتظاهراتنا متواصلة ضد 
الحكومات ألي س�بب كان، وأصوات 
املواطنن الغاضبن الناقمن الناقدين 
تتناقله�ا  للمس�ؤولن والسياس�ين 
والعربي�ة  املحلي�ة  اإلع�الم  وس�ائل 
والدولية، فما الفرق بن الش�عبن يا 

سيادة النائبة؟.
يا سيادة النائبة كان عليِك بدالً من أن 
تهيني ش�عبِك ونفس�ِك أمام اآلخرين 
وع�ى املأل أن تنتق�دي الحكومة التي 
كتلتِك جزء منها، وأن تنتقدي مجلس 
كتل�ه  إح�دى  كتلت�ِك  ال�ذي  الن�واب 
الكب�رة وتحال�ف كتلت�ِك ه�و األكرب 

كم�ا تقول�ون، وأن تجلدي املس�ؤول 
املق�ر بدالً م�ن جلد ذاتِك وش�عبِك 
أمام من عل�ت وجوههم االبتس�امة 
حن تفوه�ِت بما تفوهِت به، كما أن 
ش�يئاً يف غاية األهمية فاتِك يا سيادة 
النائب�ة، وهو طبيعة دورِك كربملانية، 
دورِك ه�و الرقاب�ة والترشي�ع وحث 
تصحي�ح  ع�ى  التنفيذي�ة  الس�لطة 
األخطاء ولي�س إهانة الش�عب الذي 

انتخبِك.
ال أح�د ينك�ر أن هناك نس�بة تخلف 
وأمية وتراجع عى املس�تويات كافة، 
لك�ن ه�ذا دور الصحاف�ة واإلعالم يا 
س�يادة النائبة ولي�س دورِك، واجب 
الس�لطة الرابعة هو تس�ليط الضوء 
عى الس�لبيات لك�ي تق�وم الجهات 
تل�ك  وأه�م  وأول  بدوره�ا،  املعني�ة 
الجهات ه�و مجلس النواب الذي أنِت 
عضو فيه، ودورِك ودور مجلسِك الذي 

عى ما يبدو أنِك ال تعرفينه هو إيجاد 
الحل�ول واملعالج�ات ودفع الس�لطة 
التنفيذية للعمل بها، دوركم يا سيادة 
النائبة ليس التشهر بشعبِك وتحويل 
السلبيات إىل سبة تهينون بها اآلخرين 
ب�ل الرد عى من يفع�ل ذلك وتوبيخه 
احرتاماً لشعبِك وحفاظاً عى كرامته، 
ه�ذا ه�و دورِك ودور كل من يتصدى 
للمس�ؤولية ولي�س اعت�الء املنصات 
لتمثيل دور اإلنس�ان ال�ذي ال يخىش 
يف إهانة ش�عبه لوم�ة الئم، واملصيبة 
أنِك ل�م تثبتي ع�ى ذلك بل خش�يتي 
وتراجعتي وأقررت بأن التعبر خانِك 
رغ�م أنه ل�م يخنِك بل أن�ِت من خنِت 

ثقة من منحوِك أصواتهم.
أخراً، مل�اذا حذفِت منش�ور االعتذار 
م�ن صفحتِك، أليس ه�و اعتذار منِك 
ملن أسأتي لهم، فهل فيه يشء ميسء 
فحذفتِه أم أنِك ندمِت عى االعتذار؟!.

مسافة األمان
          حسين علي الحمداني

واضح�ة  العراقي�ة  الحكوم�ة  تريح�ات 
ورصيحة بش�أن م�ا يج�ري يف املنطقة من 
أحداث ويف مقدمتها ما يجري بن واشنطن 
وطه�ران، التريح�ات العراقي�ة تؤك�د أن 
الع�راق ل�ن يك�ون م�ع طرف عى حس�اب 
اآلخر وه�ذا يعني ان العراق وضع مس�افة 
أمان مع كل األطراف لكي يجنب نفس�ه أن 
يكون محسوبا عى هذا أو ذاك. رغم حاجته 
للكثر من األمور س�واء من واشنطن كدعم 
سيايس أو عسكري أو طهران ويف مقدمتها 
مس�الة الكهرباء والطاق�ة، وهذا ما يجعلنا 
ن�درك حساس�ية املوق�ف العراق�ي يف هذه 
املرحل�ة. وه�ذه النقطة تدركها واش�نطن 
جي�دا وتم اس�تثناء العراق م�ن بعض بنود 
العقوب�ات األمريكي�ة ض�د إي�ران. مضافا 
لذلك كله تح�ركات الحكوم�ة العراقية عى 
ع�دد من الدول األوربية مثل أملانيا وفرنس�ا 
من أج�ل توقي�ع اتفاقيات تتعل�ق بالطاقة 
وغره�ا وه�ذا ما يعن�ي ان الع�راق يحاول 
جاهدا أن يتجنب االعتماد عى مصدر وحيد 
من جهة، ومن جهة ثانية أن يوسع عالقاته 

االقتصادية والتجارية مع دول العالم.
لهذا علينا أن نس�أل ما هي مس�افة األمان 
املطلوب�ة؟ م�ن وجهة نظ�ر الكث�ر منا إن 
العراق رس�ميا ال يمكن أن يكون مع أمريكا 
ض�د إيران وأيضا ال يمكن أن يقف مع إيران 
ض�د أمريكا وه�ذا األم�ر تدركه واش�نطن 
وطه�ران معا ومن باب أوىل أن يكون العراق 
الذي يحتفظ بعالقات طيبة مع البلدين ربما 
تس�مح له أن يلعب دور الوس�يط أو نقطة 

االلتق�اء بينهم�ا ومحاولة صناع�ة طاولة 
ح�وار قد تف�ي يف نهاي�ة املط�اف لحلول 
ت�ريض الطرفن ودول املنطق�ة التي تخىش 
أن تحدث املواجهة بن إيران وأمريكا وسط 
توتر إعالم�ي وتريحات وأخ�رى مضادة 

لها من كال الطرفن.
ل�ذا نجد م�ن الروري ج�دا ونحن نتحدث 
عن )مسافة األمان( التي يفرتض أن تكون، 
يج�ب أن تمنع إدخال العراق يف دوامة رصاع 
يرك�ض إليه الجميع بم�ا يف ذلك بعض دول 
املنطق�ة التي له�ا رؤية تختلف ع�ن رؤيتنا 
مل�ا ي�دور ب�ن واش�نطن وطه�ران، بعض 
ه�ذه الدول لديه�ا عداء ورصاع م�ع إيران، 
ومصال�ح م�ع واش�نطن تصل ح�د حماية 
أنظمتها، نحن يف العراق لدينا عالقات جيدة 
مع طهران وواش�نطن، لدينا مصالح كثرة 
معهم�ا، وقبل ه�ذا وذاك نح�ن لدينا حدود 
تتع�دى ألف كيلوم�رت مع طه�ران، مضافا 
لذلك لدينا نظام س�يايس يختل�ف كثرا عن 
أنظمة املنطقة وعوام�ل كثرة أخرى تجعل 
صناع الق�رار يف العراق ينظ�رون بألف عن 
ألية خط�وة قد يقدمون عليه�ا يف هذا امللف 
أو غره من امللفات التي تثقل كاهل شعوب 

املنطقة.
ومع كل هذه العوام�ل نجد ان رؤية العراق 
الحيادي�ة يف ه�ذا امللف نابعة م�ن رؤيته ان 
املنطقة ال تتحمل نزاعات ورصاعات جديدة 
م�ن ش�أنها أن تعق�د األمور أكث�ر مما هي 
معق�دة اآلن، ه�ذا م�ن جانب وم�ن جانب 
آخر، إن طاوالت الحوار من شأنها أن تفكك 
كل العق�د من أج�ل الوصول لحل�ول تجنب 

منطقتنا هذه ويالت حروب جديدة.

تناقضات االنتخابات اإلسبانيةأوهام »جو« و»بريين«
          بول كروجمان

م�ا زال الوق�ت ج�د مبك�ر لتأكي�د هوية 
مرشح الحزب »الديمقراطي« يف انتخابات 
الرئاس�ة املقبلة، ولكن جو بايدن صعد إىل 
الواجهة بش�كل واضح باعتباره املرش�ح 
األوفر حظاً للظفر برتشيح الحزب. وبرني 
س�اندرز يف املرك�ز الثان�ي، وإن كان يبدو 
بعي�داً يف الخل�ف، بل إن أحد اس�تطالعات 
الرأي ُيظهره متساوياً يف احتماالت الفوز 
م�ع إيليزابيث وارن. ولك�ن ماذا يمكن أن 
نقول عن الرجلن اللذين يتزعمان الحزب 

»الديمقراطي« حالياً؟ 
الواقع أن لدي تخوفات، ليس حول قابلية 
االنتخاب، وهو موضوع ال يعرف عنه أحد 
شيئاً. كما أنه ال يهم ما تقوله استطالعات 
إذ كي�ف س�يكون ش�كل  الي�وم:  ال�رأي 
اس�تطالعات ال�رأي بع�د حملة التش�ويه 
»الجمهورية«، التي ال مفر منها؟ الجواب 
عى هذا السؤال يعتمد، بدوره، عى ما إن 
كانت املؤسس�ات اإلخبارية ستتعاون مع 
حملة التش�هر بنفس القدر من التشفي 

مثلما فعلت يف 2016. 
كال، ب�ل إن تخوفاتي تتعلق بما س�يحدث 
يف ح�ال ف�وز أي م�ن الرجل�ن: ه�ل هما 
مس�تعدان لحرب الخنادق التي س�تعقب 
عى نحو ال مفر منه انتصاراً ديمقراطياً؟ 
الواقع أن مش�كلة بايدن وساندرز هي أن 
كليهما يبدو أنهما يصّدقان، كل بطريقته 
الخاص�ة، أن لدي�ه ق�وى فري�دة لإلقناع 
ستس�مح له بتح�دي الواقع املر للمش�هد 
الس�يايس الراهن. وهذا االفتقار للواقعية 

قد يضعهما عى طريق اإلخفاق. 
لنب�دأ ببايدن، وهو رج�ل اجتماعي بهيج 
حاف�ظ عى عالق�ات ش�خصية جيدة مع 
»الجمهوري�ن«، كل امل�ؤرشات تق�ول إنه 
يظن أن هذه العالقات الش�خصية الجيدة 
س�ترتجم إىل قدرة عى عق�د صفقات بن 

الحزبن حول السياسات. 
ولكننا س�بق أن رأينا هذا الفيلم من قبل، 
وكان مأساة. فباراك أوباما تسلّم السلطة 
حامالً رس�الة وح�دٍة وانفتاٍح عى الحزب 
املناف�س، وإيم�اٍن صادق بأنه يس�تطيع 
إقن�اع الكث�ر م�ن »الجمهوري�ن« بدعم 
جه�وده الرامية إلعادة إحي�اء االقتصاد، 
وإصالح الرعاية الصحية، وأش�ياء أخرى 
كثرة. ولكن ب�دالً من ذلك واجه معارضة 

أرض محروقة تامة. 
ثم إن اعتقاد أوباما بأنه يس�تطيع تجاوز 
التعصب الحزبي والتسامي عنه كاد ُيغرق 
رئاسته. ذلك أن ش�هوراً مهمة جداً ُبدِّدت 
يف محاول�ة اجرتاح ترشي�ع إلصالح نظام 
الرعاي�ة الصحي�ة يس�تطيع أن يحظ�ى 
بدعم »الجمهوري�ن«، ولم يحدث اإلنجاز 
األب�رز ألوبام�ا إال بفض�ل جه�ود نانيس 
بيل�ويس البطولي�ة التي أوصل�ت »قانون 
الرعاي�ة الرخيصة« إىل خ�ط النهاية. لقد 
كان مس�تعداً لعق�د »صفقة ك�ربى« مع 
»الجمهورين« كانت ستضعف »ميديكر« 
و»الضم�ان االجتماعي«، اليشء الذي كان 
س�ير كثرا ب�»املارك�ة« الديمقراطية، 
ول�م ينق�ذه س�وى التعنت الت�ام للحزب 
»الجمه�وري«. مبعث القلق األكرب بش�أن 
رئاس�ة لباي�دن ه�و أن يك�رر كل أخطاء 
أوباما األوىل، مب�دداً أي زخم من االنتصار 
االنتخاب�ي س�عياً وراء حلم بتع�اون بن 
الحزب�ن كان ينبغ�ي أن يم�وت قبل وقت 

طويل. 
إىل  يس�عى  ال  س�اندرز  ف�إن  وباملقاب�ل، 
تع�اون ب�ن الحزب�ن، ب�ل إنه ال يس�عى 
حت�ى إىل تع�اون مع حزب�ه، إذ يرفض أن 
يعترب نفس�ه ديمقراطياً، رغم أنه يسعى 
للحص�ول عى ترش�يح الح�زب. ولكن ما 
يؤم�ن به س�اندرز عى م�ا يبدو ه�و أنه 
يستطيع إقناع الناخبن، ليس فقط بدعم 
السياس�ات التقدمي�ة، ولك�ن أيضاً بدعم 

تغي�رات ش�املة للسياس�ات، تغي�رات 
تحاول تصليح أشياء ال يرى معظم الناس 

أنها مكسورة. 
ه�ذا عى كل حال هو م�ا يتوخى تحقيقه 
مرشوعه »ميديكر للجميع«، الذي يقي 
بما يرق�ى إىل إزالة التأم�ن الخاص. فهو 
يقول ل�180 ملي�ون أمركي الذين لديهم 
تأم�ن خاص، والكثر منه�م راضون عن 
تغطيتهم الصحية: »إنني س�أزيل التأمن 
الذين لديكم وأس�تبدله بربنامج حكومي. 
كما أنكم س�تدفعون رضائب أكثر. ولكن 
صدقون�ي، إن الربنام�ج س�يكون أفضل 
الجدي�دة  والرائ�ب  اآلن،  لديك�م  مم�ا 
ستكون أقل مما تدفعون حالياً يف أقساط 
التأم�ن«.  ه�ل يمك�ن أن تك�ون ه�ذه 
االدعاءات صحيحة؟ نعم. هل س�يصدقها 
الناخبون؟ األرجح ال. اس�تطالعات الرأي 
ُتظه�ر أن الدع�م ل�»ميديك�ر للجمي�ع« 
ينخفض بشكل جذري عندما يقال للناس 
إن س�اندرز يعت�زم إزال�ة التأمن الخاص 

ويتطلب رضائب أعى. 
إنن�ا لس�نا بص�دد الحديث ع�ن اليمن يف 
مقابل اليسار. فالحزب الديمقراطي أصبح 
أكثر تقدمية بكثر، وهذا س�ينعكس عى 
سياسات أي ديمقراطي ينجح يف الوصول 
إىل البيت األبيض. وباملقابل، فإن املوضوع 
هو ما إن كان هذا األخر مستعداً ملواجهة 

الواقع القايس للمشهد السيايس الحايل. 
أن باي�دن وس�اندرز يب�دوان  والحاص�ل 
كرومانس�ين حاملن. ذل�ك أن بايدن يبدو 
عالق�اً يف امل�ايض، عندم�ا كان التع�اون 
الحقيقي بن الحزب�ن يحدث أحياناً. هذا 
يف حن يبدو أن ساندرز يعيش يف مستقبل 
متخي�ل، حيث تزيل موجة مد ش�عبية كل 
الحواجز والعراقيل السياسية. وعالوة عى 
ذلك، فإن ال أحد من الرجلن يبدو مستعداً 
للمع�ارك الرشس�ة الت�ي س�تأتي حتى يف 

حال فوزه.

          د. منار الشوربجي

عكس�ت االنتخاب�ات اإلس�بانية التناقض�ات 
الواسعة نفسها التي تعيشها القارة األوروبية 
ككل. فف�ي الوق�ت ال�ذي ف�از في�ه الح�زب 
االش�رتاكي ف�وزاً واضحاً عى أح�زاب اليمن، 
وف�ق أجن�دة سياس�ية وانتخابي�ة تقوم عى 
الع�دل االجتماعي، مثلت انتخابات األس�بوع 
امل�ايض امل�رة األوىل التي س�يدخل بمقتضاها 
أحد أحزاب اليمن املتطرف الربملان اإلس�باني 

منذ أربعة عقود.
فبينما صار الحزب االشرتاكي مؤهالً لتشكيل 
حكومة من ائتالف اليسار، فاز فوكس، حزب 
اليم�ن املتط�رف، بح�وايل 10% م�ن األصوات 
بما يضم�ن له 24 مقعداً بالربملان اإلس�باني، 
فصارت تلك املرة األوىل التي يفوز فيها اليمن 
املتطرف التحول نحو الديمقراطية عام 1975 

عقب وفاة الجنرال فرانشيسكو فرانكو.
االنتخاب�ات  نتائ�ج  أهمي�ة  أن  والحقيق�ة 
اإلس�بانية ال تقتر ع�ى ما تعنيه بالنس�بة 
لطبيع�ة الحكوم�ة الجدي�دة التي ستتش�كل 
وإنم�ا تمتد لتلق�ي الضوء عى حال�ة الغليان 
االجتماع�ي الذي ال تعيش�ه إس�بانيا وحدها، 
وإنم�ا أوروب�ا والعال�م، وهو غلي�ان تختلف 
أس�بابه املبارشة من حالة ألخرى ولكنه يفرز 

نتائج متشابهة.
ففي االنتخابات الثالثة يف أقل من أربع سنوات 
بإسبانيا، نجح الحزب االشرتاكي يف أن يحقق 
ف�وزاً مريح�اً، تف�وق به ع�ى أح�زاب اليمن 
بما فيه�ا حزب املحافظ�ن، الق�وي تقليدياً. 
فق�د حصل الحزب االش�رتاكي ع�ى ما يقرب 
م�ن 30% من األص�وات، بما يؤهله لتش�كيل 
الحكومة االئتالفية الجديدة والتي ستقوم عى 

األرجح مع حزب بوديماس اليساري. 
لك�ن الحزب االش�رتاكي، بحصول�ه عى 123 
مقعداً من أصل 350 مقعداً بالربملان سيحتاج، 
لتش�كيل حكوم�ة أغلبي�ة، مل�ا ه�و أكثر من 
مقاعد ح�زب بوديماس التي تبل�غ 42 مقعداً 

فقط. لكن ليس م�ن الواضح حتى اآلن إىل أي 
األحزاب سيلجأ سانشيز للحصول عى املقاعد 

األحد عرش املتبقية.
فهو إما يلجأ للتحالف مع األحزاب الكاتالونية 
التي كانت املسؤولة أصالً عن هزيمته الربملانية 
والدع�وة لالنتخاب�ات، أو يفضل بدي�اًل ثانياً، 
هو التفاوض مع عدد م�ن األحزاب الصغرة. 
فسانشيز كان قد دعا لالنتخابات األخرة بعد 
ثمانية أش�هر فقط من توليه رئاسة الوزراء، 
عندم�ا مني م�رشوع قان�ون امليزاني�ة الذي 

قدمته حكومته للربملان بالهزيمة. 
وقتها عرض الحزبان الكاتالونيان االنفصاليان 
املوافقة عى امليزانية مقابل الحصول عى حق 
تقري�ر املص�ر لكاتالوني�ا، فرفض سانش�يز 

مطلبهما ودعا لالنتخابات العامة.
غر أن األهم من مسألة تشكيل الحكومة هو 
أن نتائ�ج االنتخاب�ات تعك�س بوضوح حجم 

القلق الذي يعرتي الناخبن اإلسبان.
فبيدرو سانش�يز كان قد توىل رئاس�ة الوزراء 
بعد اس�تقالة رئيس الوزراء املحافظ ماريانو 
راجوي، عش�ية تصويت الربملان بسحب الثقة 
من حكومته. ففضالً عن فضائح الفساد، فإن 
الطريق�ة التي أدار بها ح�زب املحافظن أزمة 
االس�تفتاء الذي أجرت�ه كاتالونيا أدى لصعود 

مشاعر القومية اإلسبانية عموماً. 
وقد كان أداء حزب املحافظن أحد أهم أسباب 
هج�رة الناخب�ن له الذي�ن يرج�ع ألصواتهم 
الفض�ل يف الصع�ود الق�وي لح�زب فوك�س 
اليمين�ي املتطرف، الذي قام�ت أجندته املعلنة 
عى »حماية إس�بانيا من أعدائها«، الذين من 
بينه�م الحرك�ة النس�وية والنخ�ب الليربالية 
واملس�لمن، وخ�اض الحزب حمل�ة انتخابية 
بخطاب بال�غ الخطورة يف عدائ�ه لفئات عدة 

باملجتمع.
وق�د مّث�ل صع�ود فوك�س لنس�بة 10% م�ن 
األص�وات تح�والً راديكالياً، حي�ث لم يحصل 
الح�زب يف انتخاب�ات 2016 س�وى عى حوايل 

0.2% فقط من األصوات. 

وكان الفتاً بعد إعالن نتائج االنتخابات األخرة 
ما قاله رئيس الحزب، س�انتياجو أباس�كال، 
الذي أش�ار إىل أن�ه حقق تعهده ال�ذي قطعه 
عى نفس�ه يف الحملة االنتخابية »بإعادة غزو 
إس�بانيا« يف إش�ارة إلنه�اء الحكم اإلس�المي 

وطرد اليهود يف القرن الخامس عرش.
غر أن املفارقة هي أن خطاب فوكس الخطر 
كان مس�ؤوالً ع�ن قل�ق قطاع�ات واس�عة، 
فارتفعت نس�بة التصويت يف االنتخابات حتى 

وصلت إىل %75.
لك�ن م�ا ال يق�ل أهمي�ة ع�ن صع�ود اليمن 
املتطرف كان األجندة السياس�ية التي فاز عى 
أساس�ها الحزب االشرتاكي. وبيدرو سانشيز، 
باملناس�بة، كان م�ن أوائل الزعم�اء الدولين 
الذين أيدوا مرشوع نواب الحزب الديمقراطي 
األمريك�ي يف بناء اقتصاد »أخ�ر«، أي يقلل 

من االنبعاثات الحرارية.
بأجن�دة  االنتخابي�ة  الحمل�ة  خ�اض  وه�و 
واضحة تدعو لتعبئة املجتمع املدني والهيئات 
الحكومية للدف�ع نحو اقتصاد أخر يتم من 

خالله خلق وظائف جديدة.
كما كانت أجندة سانش�يز واضحة يف تعهدها 
بالع�دل االجتماعي، عرب املزيد م�ن رفع الحد 
األدنى لألجور وزي�ادة الرائب عى األثرياء. 
وكان الفت�ًا أن رئيس الوزراء ال�ذي رفع الحد 
األدنى لألجور بالفعل بنسبة 22% أعيد انتخاب 

حزبه ليشكل الحكومة.
ورغ�م أن نتائ�ج االنتخاب�ات اإلس�بانية ق�د 
تب�دو متناقض�ة، حيث مثلت صع�وداً للحزب 
االش�رتاكي وصع�وداً يف الوق�ت ذات�ه لليمن 
املتط�رف، إال أن رس�الة الناخب�ن يف تقديري 

كانت واحدة.
فهي عكس�ت قلقاً من التطورات االجتماعية 
واالقتصادي�ة الهائلة والتي يعرب عنها البعض 
باالنصي�اع للخوف والتصوي�ت لقوى رجعية 
تدع�و إلقصاء قطاع�ات اجتماعية واس�عة، 
بينما يع�رب عنها ناخب�ون آخ�رون باملطالبة 

الواضحة بالعدل االجتماعي.
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مرتضى كزار يف »العلموي«.. قصة عن غابة من النفط والكلامت

عبد اهلل ابراهيم يصدر »أعراف الكتابة الرسدية«

          بغداد / المستقبل العراقي

عن »دار الرافدين«، صدرت حديًثا رواية 
الكاريكاتير  للروائيي ورّسيام  جدييدة 
كيزار  مرتيى  العراقيّي  والسيينمائّي 
)1982( تحت عنيوان »العلموي«، وهي 
الخامسية له بعد »كومبيوتوبيا – صفر 
الجّنية«  و«مكنسية   ،)2006( واحيد« 
)2009(، و«السيد أصغر أكرب« )2012(، 
الجميلية«  »طائفتيي  روايية  وأخيًرا 

.)2016(
تنّقل كيزار طيلة أكثر من 13 سينة بني 
رسيم الكاريكاتر واإلخراج السيينمائّي 
وكتابية الرواية وأخيًرا القّصية. ولكّنه 
يف نهايية املطياف كرّس نفسيه كروائيٍّ 
قبيل أي يشء آخر، بنيربٍة رسدية تخّصه 
وحده. جليب صاحب »بينما هي كذلك« 
من السيينما واقعيتها، والقيدرة العالية 
عىل التقاط املشاهد. ومن فن الكاريكاتر 
السخرية الالذعة، ومن القّصة القصرة 
القيدرة عيىل اإلمسياك بالنيص بإحكاٍم 
شيديد، وبيدء بعد ذليك بتشيييد أعماله 
الروائية عمياًل وراء آخير، دافُعا القارئ 

للتعامل مع رواياته بجّدية كاملة.
شيّيد مرتى كزار عمله الروائي الجديد 
هيذا عيىل الفلسيفة هيذه امليرّة. بنيى 
الحكاية داخل النص من خالل االسيتناد 

إليهيا كفكيرة أّواًل، قبيل أن تتحيّول إىل 
مرجٍع داخيل الحكاية، ُتفيّ� الظواهر 
الطبيعيية وكذلك التاريخيية التي تمرُّ يف 
العميل املُمتيد عىل 270 صفحية، مّتخًذا 
العّميال  وبييوت  النفيط،  حقيول  مين 
األجانيب يف الصحراء م�ًحيا ألحداثها 
املُعّقيدة. ال بيد هنا من اسيتعادة الفرتة 
التيي قضاهيا مرتيى كيزار يف حقول 
النفيط جنوب العراق كمهندٍس وُمرشٍف 
مين بعد ذلك عيىل الكثر من الدراسيات 
واألطروحات واألبحاث املتعلّقة بصناعة 
النفيط والغاز. وبما أّن كّل رواية ال بّد أن 

تحمل بعًضا من مالمح وسيرة كاتبها، 
فال شِك يف أّن »العلموي« تحمُل شيًئا من 
كيزار املهندس يف حقول النفط ألكثر من 

عرشة أعوام.
كتب الروائي العراقي عىل مدار 13 عاًما 
سيًرا وحكاياٍت غريبية وعجيبة كثرة، 
كجيزٍء مين مجياراة التحيّوالت الكبرة 

واملُخيفية التيي ميّر بها العيراق. قّدم يف 
»مكنسية الجّنية« مثياًل حكاية رّسيام 
جداريات ُتمجّد الرئيس العراقّي السابق، 
يقود مجموعة من الجنود الدنماركيني يف 
شمال البرصة الكتشاف مقربة جماعية 
ملجموعة مين رّسيامي الجداريات، كان 
مين املمكين أن يكيون هو كذليك واحًدا 
منهيم. ويف »السييد أصغير أكيرب« تجرّا 
كيزار واقتحم أمكنٍة محرّمة ومقّدسية، 
ُمستكشًفا العوالم الّ�ية ملدينة النجف 
بما تحمل من إرٍث دينّي، وُبعٍد مرجعّي. 
ميارًّا عيىل تارييخ املدينية منيذ العهيد 
العثماني، ومن بعده االنتداب الربيطانّي 
أيًضيا، مروًرا باالسيتقالل وميا تاله من 
اضطراباٍت وانقالبياٍت انتهت باالحتالل 
األمريكّي للعيراق عام 2003 وما أنتجه. 
ما معنياه أّن كزار قّدم مسيًحا تاريخًيا 
وجغرافًيا واجتماعًيا وسياسًيا للمدينة. 
أميا يف »طائفتي الجميلة«، فكتب يحّدث 
القيرّاء عين العنيف الطائفيّي يف البالد، 
ولكن من باب السيخرية الالذعة. فبطل 
الروايية يقّرر أن يؤّسيس طائفة خاصة 
بيه، مكتملية ومتكاملية كأي طائفيٍة 
أخرى، ليقع اختياره عىل النحل يف نهاية 
املطياف. يف روايته الجدييدة »العلموي«، 
ُيكميل كيزار االشيتغال بنفيس منياخ 
األعمال السابقة دون أن يعني ذلك غياب 

أي جديد عن العمل. يكتب سرة مواطن 
عراقيي عياش واخترب مختليف األحداث 
املفصليية الكبرة يف تارييخ العراق، من 
حروب مدمرّة مرّت عىل سّكان هذا البلد. 
بطلنيا املدعيو عّباس ربييع وقعت عليك 
مهاليك الحياة العراقيية ككل العراقيني، 
ولكيّن أثير أن يتعاطيى معهيا بطريقٍة 
مختلفيٍة عين الجمييع. يرشع إثير ذلك 
يف بنياء طقيوٍس خاّصية تسياعده عىل 
فهيم العالم من حوله، ينتيج عنها عقاًل 
ال يرحيم اآلخرين مين نقيده، وال يكّف 
عن التحيرّش بتفاصيل عامله املسيكون 
بالرهبة، ليصل يف النهاية إىل عبادة العلم، 
علميوي. الروائية الربيطانية زي بي داال 
صاحبة رواية »معمار الخسارة«، تصف 
رواية مرتيى كزار هذه بالقول: »هذه 
واحدة مين أندر الروايات عين الصحراء 
وبيئيات الصناعية النفطيية ومن أجمل 
النصيوص العربيية التيي قرأتهيا عيىل 
األطيالق، عقل عبياس ربييع بطل هذه 
الرواية هو مطبخ ذكريات وأيدلوجيات، 
شخصيته االسيتثنائية موشيور للواقع 
املضطرب واملثر للضحك يف اآلن نفسيه، 
يبدو أن هذه قصية عن غابة من النفط 
والكلميات، لكنهيا أبعد من ذليك بكثر، 
ألنهيا تلتقط لنا الصورة مين زاوية غر 

مستعملة«.

          بغداد / المستقبل العراقي

صدر عن املؤسسية العربية للدراسيات والنرش كتاب 
جدييد للناقيد العراقي املعيروف د. عبد الليه إبراهيم 

بعنوان »أعراف الكتابة ال�دية«.
يقيول املؤليف: يتطلّيع هيذا الكتياب إىل الوقوف عىل 
أعيراف الكتابية ال�دية، ولسيُت أنا مين يضع تلك 
األعيراف كلّهيا، إنما حاوليُت اشيتقاق معظمها من 
تجارب كبيار الروائييني، ومن آرائهم فيميا يكتبون، 
ومميا اسيتخلصُته من تجربتيي النقديية يف مواكبة 
صنعة الي�د مّدة طويلية. وقد حيرص الكتاب عىل 
تشيييد سياق حاضن لألفكار، وترتيبها، لدعم الهدف 
اليذي أرمي إليه، وهيو وضع الئحة بأعيراف الكتابة 
ال�ديية جيرى صوغها مين مدّونة كبيرة تراوحت 
بيني األقوال الدالّة عىل أهميتهيا، والنصوص الداعمة 

لهيا، فانتهى الكتياب إىل تركيب يميزج آراء اآلخرين 
بآرائي. وظّني أن تأليف هذا النوع من الكتب ال يقوم 
عىل اجتهاد فردي، فحسيب، بل عيىل اختبار تجارب 
اآلخرين يف ضوء غاية مقصودة تستبطن عمل الناقد، 
وتتناثير يف صفحات كتابه؛ وبذلك حرص الكتاب عىل 
ميزج الوصف بالتحليل، وربط االسيتنطاق بالتأويل، 
مما يسيتجيب لتوّقعات القيارئ يف الدخول بيٍ� إىل 
عاليم الكتابة الروائيية، ذلك أّن الناقيد، يف أّول أمره، 
يحياول أن يفيّ� كل يشء، غر أنه ميا يلبث، بدوام 
املمارسية، أن يجعل األفكار تفّ� نفسها بتأثر من 
السيياق الذي َترُِد فيه، فيتحّول من شيخص يسيعى 
إىل اشيتقاق تفسيره الخياص إىل آخير يتيوىّل توفر 
الظروف املنهجية التي تجعل األعمال األدبية تكشيف 

عن أهميتها.
يقع الكتاب يف 440 صفحة من القطع الكبر.

الدكتيور عبدالله إبراهيم: ناقد، وأسيتاذ جامعي من 
العيراق، متخّصص يف الدراسيات ال�دية والثقافية. 
نيال درجة الدكتوراه من جامعة بغداد يف عام 1991. 
عمل أسيتاذا للدراسات النقدية يف عدد من الجامعات 
العربيية، وهيو باحث مشيارك يف املوسيوعة العاملية  
 ،)Cambridge History of Arabic Literature(
الثقافيية يف  وزمييل معهيد )Sangalli( للدراسيات 
فلورنسيا بإيطالييا، وعضيو الهيئية العلميية ملعهد 
غرناطية للبحيوث والدراسيات العلييا. حاصيل عىل 
جائيزة امللك فيصيل العامليية يف اآلداب واللغة العربية 
لعام 2014، وجائزة الشيخ زايد يف الدراسات النقدية 
لعيام 2013، وجائيزة شيومان للعلماء العيرب لعام 
1997، وله أكثر من 20 كتابا منشيورا. من مؤلّفاته: 
واملطابقية  أجيزاء(،   9( العربيي  الي�د  موسيوعة 

واالختالف )3 أجزاء(، وأمواج )سرة ذاتية(.

احرتاف األنا
          يعقوب رائد

يف الهوة دمع سارب

ونظرة فالتة من عنق الرؤى

جاء الوحي

فكان العطش لرؤيته يبزغ كل أناة

ناظرًا للشمس املصلوبة عىل األفق
أتحرى الغيب الكامن يفَّ

من يخرج من عيني دبابيس العتمة؟

أعمى كلما فتحت عيني

وأكثر عماًء كلما أغلقتها

بني شقوق الذات أتقرّاني

ماًء يتقرّى انخفاضاته

ما الحلم الناضج كالربهة إال أنِت

أطرق األبواب بأكّف الصدى

فاتًحا بالغيم متسًعا للتذكر

ضباُع املساء تمزق لحني

بينما وحده الحزن يعزف من لوني أنهاًرا

مشلولة كل عني بكت يف الظالم

بال أمل يف الحنو

ويميض النهار شفيًفا

كهمزِة وصل عىل الخارصة

أرث لبحار عىل اليابسة

متى يستقيم األفول؟

فيخلعني النوم فوق األنا ألراها

كما الشمس واقفًة ال تلوب

ضياء مراق عىل جبهة الريح

يهدهدني لونها املستباح

فما الوحي بعد احرتاف األنا؟

سوى حفنة من تراٍب تسد العيون.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 2804 / ب / 2017 

اعالن 
املدعيي : نارص فيارس ابراهييم الفارس / 

وكيله املحامي خليل حسني الفائز 
املدعى عليه : حسن عبد الرحمن النورجي 

تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسيل 
44 / 50 الكزارة وانه يقع يف منطقة الكزارة 
وهي منطقة تجارية يف منطقة االطباء وهو 
عبيارة عن عميارة مؤلفة من اربيع طوابق 
الطابق االريض مؤلف من خمسية وعرشون 
محل تجاري مشغولة من الغر واما الطابق 
االول مين البناية محالت تجارية مكونة من 
ثالثة عرش محل غر مشيغولة اميا الطابق 
الثاني مكون من احدى عرش شقة وانها غر 
مشيغولة اما الطابق الثاليث والرابع مكونة 
من احدى عرش شقة وانها غر مشغولة مع 
وجود بيتونة يف الطابق االخر مع مخزن مع 
العلم ان مسياحة العقار بالسند هي 5 أولك 
و 74 ، 97 م2 والبناية مشييدة عىل مساحة 
99 ، 621 م2 حسيب املرتسم املقدم من قبل 
الخبر املسياح فمن له الرغبة برشاء العقار 
مراجعية هيذه املحكمية ودفيع التامينات 
القانونيية البالغة 10 % مين القيمة املقدرة 
للعقيار والبالغية ملياريين ومائية واثنيان 
وعيرشون ملييون وتسيعمائة اليف دينيار 
وبصك مصدق المر هذه املحكمة وستجري 
املزاييدة يف السياعة الثانيية عيرش من ظهر 
الييوم الثالثون لنيرشه واجور املنياداة عىل 

املشرتي .
القايض 

علوان بربوت البزوني 

ييييييييييييييييييييييييييييييييي
تنويه

ورد سيهوا يف اعالن امانة بغداد املنشيور يف 
جريدة املسيتقبل العراقي بالعيدد ) 1904( 
 ، املحكمية  كتياب  عيدد   2019/5/14 يف 
128/ب/2014 خطأ والصحيح هو 1280/

ب/2014 لذا اقتى التنويه

عالن
اىل املتهيم الغائيب / )الرشطيي  خير 

جاسم محمد رسحان( 
املنسيوب اىل / قييادة حيدود املنطقية 

الرابعة
العنيوان / محافظة كربيالء ي الهندية ي 

حي العامل 2
بميا انك متهم وفق امليادة /5/ من ق ع 
د رقيم 14 لسينة 2008 لغيابك عن مقر 
عمليك بتارييخ 2017/2/28  لحد االن  
وملجهوليية اقامتك اقتيى تبليغك بهذا 
االعيالن عيىل ان تحير اميام محكمة 
قيوى االمين الداخيي االوىل / املنطقية 
الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما 
مين تاريخ نرش هذا االعيالن يف صحيفة 
محليية يومية وتعليقيه يف محل اقامتك 
ومقير دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك سيوف تجري 
محاكمتك غيابيا اسيتنادا الحكام املواد  
)65 و 68 و 69( مين قانيون اصيول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

ييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان

فقيدت الوثيقة املدرسيية املرقمة 11 يف 
2017/11/13 والصيادرة مين ثانويية 
مؤتة للبنات مديرية العامة لرتبية الكرخ 
الثانية واملعنونية اىل وزارة التعليم العايل 
والبحث العلميي / جامعة االمام جعفر 
الصادق بأسم الطالبة  )زيا عالء محسن 
يحييى( فمن يعثير عليها تسيليمها اىل 

جهة االصدار

تنويه 
سقط سهوا من اعالن رشكة املشاريع النفطية املنشور يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 

1878 يف 2019/4/7 الخاص برقم الطلبية :  PR-01/2081/2019    ت9/2019 
سيقطت الفقرات 14 – يتحمل من ترسيو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن 

عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد .
15ي تهمل العطاءات الغر مسيتوفية للمستمسيكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غر 

مستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها .
16ييي يتم تدويين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسيم الشيخص املسيؤول عين متابعة 
االستفسارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الرشكة باي تغير يطرأ عىل 

العنوان خالل )7( ايام عىل االكثر من حصول التغير .
17يي يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت .

Web site: http:www.scop.gov.iq كما سقطت العناوين االلكرتونية
E-mail: scop@ scop.oil. gov.iq

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

لذا اقتى التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة شط العرب
العدد : 41/ب/2017
التاريخ 2019/5/9 

اعالن
اىل املدعى عليه ) هيثم شاكر مجيد( 

اص�درت هذه املحكمة ق�رار الحك�م البدائية املرقمة 
41/ب/2017 بتاري�خ 2017/5/29 بحق�ك غيابي�ا 
واملتضم�ن الزام�ك بتأديت�ك مبلغ�ا مق�داره ثماني�ة 
وس�تون ملي�ون وخمس�مائة الف دين�ار اىل املدعي ) 
احمد حس�ن عجيل ( وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد املجل�س البلدي ملنطقة 
طلحة قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن مش�هورتن  بق�رار الحكم املذكور 
اعاله ولك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز ضمن  
املدة القانونية  وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة شط العرب
العدد : 18/ب/2019

التاريخ 2019/5/7
اعالن

تبي�ع محكمة ب�داءة ش�ط الع�رب باملزاي�دة العلنية 
العقار املرقم 7/558 التنومة املسجل باسم العراقين 
محمد وعيل ولدي ش�مخي حس�ن  باعتبار لكل واحد 
منهم 19 سهما وستة اسهم اىل القارص املعتوه جواد 
ع�يل عبد اللطيف وانه عب�ارة عن عقار  يقع يف قضاء 
ش�ط العرب  عىل الش�ارع العام مقابل مركز الرشطة  
وهو دار س�كن قدي�م البن�اء ويحتوي  ع�ىل غرفتن 
ومطب�خ ومرف�ق صح�ي والس�قف م�ن الكونكريت 
املسلح والجدران من الطابوق وبنائها قديم جدا وغري 
مش�غولة ومف�رزه منها محلن بصورة غري رس�مية 
ومشغولن من قبل املدعي  واملساحة العمومية للعقار 
93,17 مرت مرب�ع وانها مجهزة باملاء والكهرباء فمن 
لدي�ه الرغب�ة بال�رشاء مراجعة ديوان ه�ذه املحكمة 
يف الي�وم الثالثن التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة العمومية 
للعقار اعاله البالغة تسعة وثمانون مليون واربعمائة 
وثالث�ة واربعون الف ومئتان دينار ويتحمل املش�رتي 

اجور املناداة
القايض

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يدة ) عني�زه نجيب 
رحم�ه( الذي تطلب فيه تبديل )اس�م( م�ن )عنيزه( اىل 
)عزيزه( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 525/ب/2019

التاريخ 2019/5/14
اعالن

املدعن : 
1 � اباذر عيىس محمد صالح

2 � حارث عيىس محمد صالح
3 � اسعد سليم جواد
4 � ضياء سليم جواد

5 � عبد االمري سليم جواد
املدعى عليهم : 

1 � عبد الرضا سليم جواد 
2 � عالء سليم جواد 

تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة باملزاي�دة العلنية  العقار تسلس�ل 
128/86 الرب�اط الكب�ري ومس�احته 2 اول�ك و 20,27 م2 يقع يف 
منطق�ة الحكيمية )ح�ي الخرضاء( خلف النادي االثوري س�ابقا 
وهو عبارة عن دار س�كن مؤلفة من طابق�ن وحديقة وكراج  يف 
مدخ�ل الدار والطاب�ق االريض مؤلف من مطب�خ واربع غرف نوم 
وديواني�ة وحم�ام ومراف�ق صحي�ة مبني م�ن البلوك  ومس�قف 
بالكونكري�ت واالرضي�ة مبلط�ة بالس�رياميك وال�كايش والطابق 
العل�وي مؤلف م�ن غرفتن نوم وه�ول ومطبخ وحم�ام ومرافق 
صحي مبني من البلوك والس�قف بالش�يلمان العكاده  واالرضية 
مبلطة بالس�رياميك والس�قف مغلف بالس�قف الثانوي وان الدار 
مش�غولة من قبل املدعي حارث عيىس محمد صالح فمن له رغبة 
ب�رشاء العقار مراجعة هذه املحكمة مع دفع التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقررة للعقار البالغة ثالثمائة وستة عرش 
ملي�ون ومائتان واثنا عرش الف وخمس�مائة دين�ار بصك مصدق 
الم�ر هذه املحكمة وس�تجري املزاي�دة الس�اعة الثانية عرش من  

ظهر اليوم الثالثن التايل للنرش وتحميل املشرتي اجور املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني

��������������������������������������������
قرار الحكم غيابيا 

محكمة قوى االمن الداخيل  املنطقة الخامسة
رقم القضية : 1095 /2016

تاريخ القرار 2016/6/27
تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة يوم االثنن 
املص�ادف 2016/6/27 برئاس�ة اللواء الحقوق�ي رزاق عبد عيل 
محم�د الطائ�ي وعضوية كل م�ن العميد الحقوق�ي خضري عويف 
هالل والعميد الحقوقي جرب عتيوي معله واصدرت بأس�م الشعب 

حكمها االتي :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة بأس�م الشعب عىل 

املدان الغائب ) العريف رعد عبود عباس طارش( غيابيا بما ييل :
1 �  بالحبس ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة 5 /اوال من ق 
ع د  رقم 14 لس�نة 2008 املعدل  وبداللة املادة  69 من ق ا د  رقم 
17 لس�نة 2008 لغياب�ه من مقر عمله من تاري�خ 2014/7/31 

ولحد االن
2 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 

38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
3 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا  الح�كام املادة 69 /

ثانيا من ق أ د 
4 � الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله استنادا 

الحكام املادة 69 /ثالثا من ق ا د 
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق ا د 
6 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي جرب مبلغ 
قدره خمس�ة وعرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية 
صدر الق�رار باتفاق االراء قابال لالعرتاض اس�تنادا الحكام املادة 

71/ثانيا من ق أ د   رقم 17 لسنة 2008 
وافهم علنا يف  /   /  2016 

اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة شط العرب
العدد  :321/ب/2018

التاريخ 2019/5/7
اعالن 

تبيع محكمة بداءة شط العرب باملزايدة العلنية العقار املرقم 233/39 
مقاطعة 27 االكوات املسجل باس�م العراقي طعمه نعمه صالح وانه 
عبارة عن دارين س�كن مفرزين بصورة غري رس�ميه يقع عىل شارع 
فرع�ي غري مبلط يف قضاء ش�ط الع�رب منطقة الحباني�ة الدار االوىل  
تحت�وي عىل طارمة امامية وغرفة اس�تقبال وث�الث غرف نوم وهول 
صغ�ري  والبناء من البلوك  ومس�قف بالش�يلمان والطاب�وق العكاده  
مش�غول من قب�ل عقيل طعم�ه نعم�ه  واالرضية مبلط�ة باملوزائيك 
وثالث�ة من الغرف لها س�قف ثانوي ويوجد محل مس�قف بالجينكو 
والدار الثانية مشغوله من قبل جاسم طعمه نعمه تحتوي عىل مطبخ 
وه�ول وغرفة منام يف الطاب�ق االريض وغرفة وصال�ة وحمام ومفق 
صح�ي يف الطاب�ق الثان�ي واالرضية من ال�كايش املوزائي�ك مبني من 
البلوك ومس�قف بالشيلمان والطابوق العكاده درجة البناء متوسطة 
واملس�احة العمومي�ة للعق�ار 250 م�رت مرب�ع  وانها مجه�زة باملاء 
والكهرب�اء فمن لديه الرغبة بال�رشاء مراجعة ديوان هذه املحكمة يف 
اليوم الثالثن التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة العمومية للعقار اعاله البالغة اربع وتس�عون  

مليون دينار ويتحمل املشرتي اجور املناداة 
القايض

كاظم حمود رهيج

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنقطة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/230 
مقتبس حكم غيابي

1 ي اسيم املحكمية  : محكمية قيوى االمين الداخليية االوىل املنطقية 
الخامسة 

2 ي اسم املتهم الغائب : الرشطي نوفل منر كاظم فتاح الرياحي
3 ي رقم الدعوى 2019/230 

4 ي تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/7/1
5 ي تاريخ الحكم : 2019/3/10

6 ي املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  
7 ي املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 ي خالصة الحكم :  عدم شمول املتهم اعالن بقانون العفو العام رقم 
27 لسنة 2016 كونه ما زال ماكث يف الغياب 

9 ي  الحبس البسييط ملدة )ستة اشيهر(  وفق احكام املادة 5 من ق ع 
د رقم 14 لسينة 2008 كونيه القانون االصلح للمتهيم عمال باحكام 
املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسينة 1969 املعيدل وبداللة املواد  61/

اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسينة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 
2015/7/1 ولحد االن  

10 ي   اخراجه من الخدمة  اسيتنادا الحكام املادة 42/ثانيا من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 كونه القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 
2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل بداللة املادة 89/اوال من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
11 ي اعطياء املوظفيني العموميني صالحية القاء القبيض عليه اينما 
وجد لتنفييذ الحكم الصادر بحقه واليزام املواطنني باالخبارعن محل 
اختفائه اسيتنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 

لسنة2008
12 ي حجيز امواله املنقولة والغر منقولة اسيتنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
13 ي تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حسني عبد االمر جابر 
( البالغة ) 25,000( خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اسيتنادا الحكام املادة 60/ سادسا 
مين ق أ د رقيم 17 لسينة 2008 قابيال لالعيرتاض والتمييز اسيتنادا 
الحيكام املادة 71/اوال وثانييا من نفس القانون وافهيم علنا بتاريخ 

2019/3/10
العميد الحقوقي 

مرتى هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

 املنطقة الخامسة

ء. مدير عام
رشكة املشاريع النفطية
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امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عاطفًيا: ال تعطي الحبيب وعودات كاذبة.
مهنًيا: مكان العمل ليس مضطرا الحتمال ظروفك.

صحًيا: عليك باالنتباه لصحتك من الحساسية.

عاطفًيتا: الرشيك بحاجة إليك هذه الفترة، ال تدع العمل 
يشتغلك عنته مهنًيتا: عليك االهتمتام فقط بنفستك، وال 
تتدخل يف شؤون غريك، وإال سمعت ما ال يرضيك. صحًيا: 

تناول الطعام الغني بالربوتينات

عاطفًيتا: لكي تشتعر بالراحة والهدوء عليتك بمصارحة 
الرشيتك. مهنًيتا: ال تتكترب عىل زمالئتك يف العمتل، عليك 

الترصف بحذر وإال فقدت صداقتهم.
صحًيا: قم ببعض التمارين الرياضية.

مهنيًّا: أمامك فرصتة اليوم الختيار وظيفة ما كنت تحلم 
بها. عاطفيًّا: حاول أن تكون أبا حنونا ولطيفا.

صّحيًّتا: ال تنفعتل كثترًيا فهتذا يؤثر بشتكل ستلبي عىل 
صّحتك.

عاطفًيا: انت بحاجة لجلستة متع الحبيب دون تدخل أي 
طرف ثالث.

مهنًيا: ال تكن أنانيا يف العمل وساعد الزمالء الجدد.
صحًيا: عليك بممارسة الرياضة مرتني باألسبوع.

عاطفيتاً: عليك االنتبتاه إىل رشيك حياتتك، واالهتمام به 
جيتًدا. عمليا: ال تترصف بحماقة وتكتون أضحوكة أمام 

زمالئك يف العمل.
صحًيا: ال تقوم بالتمارين الرياضية الخطرة بمفردك.

عاطفًيتا: لكي تشتعر بالراحة والهدوء عليتك بمصارحة 
الرشيتك. مهنًيتا: ال تتكترب عىل زمالئتك يف العمتل، عليك 

الترصف بحذر وإال فقدت صداقتهم لك.
صحًيا: قم ببعض التمارين الرياضية.

عاطفًيا: مشتكلة ما بينك وبني الرشيك ُتسبب لك بفقدان 
أعصابك. عملًيا: إياك والتدخل بشؤون اآلخرين، وال تحرش 

انفك فيما ال يخصك.
صحًيا: عليك املثابرة من أجل خسارة املزيد من الوزن.

مهنًيا: أوضاعك مستقرة يف العمل ومادياتك ممتازة.
عاطفًيا: امللل يستيطر عتىل حياتك لذلك انت بحاجة لحب 
جديتد. صحًيا: ابتعتد عن القهوة أو عتىل األقل خفف من 

تناولها.

مهنًيتا: رغم الصعوبتات إال أنك تجد نفستك أمام فرصة 
لخوض منافسة تثبت فيها كفاءتك ومهارتك.

عاطفًيتا: جدد الحب ودلل نفستك أنت والحبيب بستفرة 
مميزة الستعادة الذكريات.

عاطفًيا: حاول إعطاء الفرص واستغل الوقت املناسب.
مهنًيا: انتهز الفرصة عندما تسنح لك بذلك.
صحًيا: انتبه إىل صحتك من تقلبات الطقس.

عاطفًيتا: تعاني من جفاف عاطفتي، ال تيأس إال أن تجد 
رشيتك الحياة املناستب. عملًيا: عليك التترصف بأدب مع 
زمالئتك يف العمل وال تتدخل يف شتؤونهم الخاصة.صحًيا: 

صحتك بتحسن، ولكن عليك االنتباه أكثر إىل غذائك.

احلوتالعذراء

فوائد املخلل وأرضاره؟
تناول املخلل قد يكون بمثابة فاتح للشهية، 
بينمتا قتد يدعتي آخترون أنته يستاهم يف 
مكافحة الرسطتان! تعرف عىل فوائد املخلل 

فيما ييل:
هل من فوائد للمخلالت قد تعود عىل الصحة، 
أم أن غناها بالصوديوم قد يجعلها مرتبطة 
باملخاطر الصحيتة؟ دعنا نعرفك عىل املخلل 

عن قرب:

1- مصدر ملادة الربوبيوتيك
عىل الرغم متن أن املخلالت قد تكون مصدر 
فقري بالفيتامينات واملعتادن إال أنها مصدر 

غني للربوبيوتك.
التخليتل هتو شتكل متن أشتكال التخمري، 
وعندما تخمر الخرضاوات والفواكه، تساعد 
البكترييتا الصحيتة عتىل كترس الستليلوز 
الصعب الهضم يف األطعمة. هذا هو الستبب 

يف أن بعتض األشتخاص الذيتن يعانون من 
حساستية اتجتاه الالكتوز ال يستتطيعون 
تناول الحليب لكنهم ال يعانون أي مشتاكل 
متع تناول الزبتادي. هذه البكترييتا املفيدة 
تساعد عىل إبقاء األغذية املخمرة امنة وأقل 
عرضة للفساد، ويمكن أن تساعد عىل زيادة 
عتدد البكترييتا الجيدة يف القنتاة الهضمية. 

مما يعني تعزيز بيئة األمعاء وعملها.

هل هي املرأة األكثر خصوبة؟
مريم نبطانتزي، من أوغندا، ولدت 44 
طفتاًل عىل مدى ستني حياتها منذ أن 
تزوجتت وعمرهتا 12 عامتاً من رجل 
يكربها بت 28 عاماً، وهو نفس الزوج 
يصارعتون  وأطفالهتا  تركهتا  التذي 
تعترف  الحيتاة منتذ 3 ستنوات، وال 
عنته شتيئاً.وما يزيد من نتدرة حالة 
»مريتم« أنها أنجبتت 25 طفالً حينما 
كان عمرهتا 23 عامتاً، وتتروي أنهتا 

رزقت بأول توائم بعد عام من الزواج، 
فذهبت للطبيب الذي أخربها أن لديها 
حالتة خاصتة يف حجم املبايتض، وأن 
حبوب منع الحمل ستوف تستبب لها 

مشاكل صحية.
واستمرت املرأة يف اإلنجاب حيث كانت 
تلتد 3 أطفتال وأحيانتاً 4 يف كل حمل، 
فستاء وضعهتا االقتصتادي وأُجربت 
هتي وجميتع أطفالها عتىل العيش يف 

منتزل متواضتع، ناهيك عتن صعوبة 
توفتري االحتياجتات لهم، حيتث تبلغ 
اآلن 39 عاماً.وتعتد أوغنتدا من الدول 
ذات األرس كبرية العدد بمتوستط 5.6 
طفل لكل أرسة، وكان آخر حمل ملريم 
منتذ عامتني ونصتف، وتستبب لها يف 
مضاعفات، ويستاعدها أبناؤها، كما 
ال تدختر هي جهداً إلطعامهم، فعملت 

مصففة شعر ومزينة للحفالت.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هتل تعلم أن الكستل هتو جني ينتقتل من األب 
ألطفالته، أي أن األب هتو املترسول عتن كستل 

أوالده.
 هل تعلم أن قرش الليمون يحتوى عىل فيتامينات 
أكثر بمقتدار 5 إىل 10 مرات متن التى يحتويها 

عصري الليمون نفسه.
هتل تعلتم أن الخيار مفيد لعتالج حرقان املعدة 

ويساعد يف انقاص الوزن.
هل تعلم أن املانجو يحارب جفاف العني.

هتل تعلتم أن نتط الحبل هتو أرختص طريقة 
لخترسان التوزن وحترق الدهتون والستعرات 
الحراريتة يف مدة تراوح بتني 15 إىل 20 دقيقة، 
ونتط الحبل مفيد أيضا يف تقوية عضالت البطن 
والظهتر ،واملداومتة عتىل نتط الحبل تتؤدي إىل 

النحافة وتناسق الجسم.
هل تعلم أن اللوز هو أفضل املكرسات يف الوقاية 

من األمراض.

المتاهات

اسباب جتعل وجهك يبدو أكرب من سنك
هل ستبق لك أن نظترت إىل املرآة وتعجبتت لرؤية بعض 
البقع أو التجاعيد قبل األوان؟ هل تساءلت كيف ظهرت؟ 
إن مظاهر الشيخوخة ربما تكون مزعجة إذا ظهرت قبل 
املوعد أو إذا بدا الوجه أكرب من الستن الفعيل، ولكن ربما 
يكتون لم يفت الوقت لتدارك هتذه املالحظات والتخلص 
من بعض العوامل يف نمط الحياة اليومي التي تتستبب يف 
هذه الحالة. إليك 8 أستباب تجعتل وجهك يبدو أكرب من 

.»Care2« سنك، بحسب ما نرشته
1. نقص الحماية من الشمس

عىل الرغم من أن الشتمس مصدر مهتم لفيتامني D، إال 
أن التعترض املفترط لهتا ال يعامل بترشة الوجه بلطف. 
»إن حماية وجهك من أشتعة الشمس هي أفضل طريقة 
وحيدة إلبقائه شتابا«، وفًقا لكلية طب جامعة هارفارد، 
التي تقول: »يأتي قدر كبري من الرضر من األشتعة فوق 
البنفسجية. لذلك يوىص دائما بوضع واق من الشمس«. 
وتقترح األكاديمية األمريكية لألمتراض الجلدية حماية 

الجلتد باملالبس، مثتل قبعة واستعة الحواف، والستعي 
للبقتاء يف الظل كلمتا أمكن ذلك، مع مراعاة االستتخدام 
اليومي لواق من الشتمس واستع الطيف، ويقاوم للماء 
باإلضافتة إىل متا ال يقل عن 30 من عوامتل الحماية من 

الشمس.
2. رعاية البرشة الضعيفة

يجتب تجنتب دعك الوجه بشتدة لتنظيفه، أو استتخدام 
منتجتات العناية بالبرشة القاستية أو الجافة، ويقترص 
االستخدام فقط عىل املنتجات امللطفة. تقول األكاديمية 
األمريكيتة لألمراض الجلدية: إنه يف حالة البرشة الجافة، 
وهي مشتكلة شائعة بخاصة بني كبار السن، فمن املهم 
تهدئتهتا باملرطبات وغريها من املنتجات. وهذا يمكن أن 
يجعتل التجاعيد أقل وضوحا ولو بشتكل مؤقت، كما أنه 

يحد من حدوث مزيد من الرضر.
3. الوضعية أثناء النوم

بمترور الوقتت، يمكتن أن تصبح تلتك الخطتوط، التي 
تحدثها الوسادة، دائمة عىل الوجه. وفًقا ملا ذكره موقع 
»كليفالنتد كلينك«: »تظهر عتادًة فروق النوم عىل جانب 
الجبهتة، بدًءا من الحواجب حتى خط الشتعر، وبالقرب 

من األصداغ، وكذلك يف منتصف الخدين.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
x 2 عدد فص ثوم مهروس

x 2 معلقة صغرية زيت ذرة
x 1 معلقة صغرية كمون

x 1 عدد عصري ليمون
x 1 عدد بقدونس طازج )للتزيني(

x 1 معلقة صغرية فلفل اسود مطحون
x 1 كيلو عدس )بجبة(

x 1 عدد طماطم )صغرية مقطعة(
x 1 معلقة صغرية ملح

x 1 عدد بصلة )صغرية مقطعة(
الخطوات

هننقع العدس ملدة 4 ساعات و بعدين نسلقه ملدة 40 دقيقة 
ثم يشطف بماء بارد

بعد كده هنضع العدس يف طبق التقديم و نضيف عليه الثوم 
و امللح و الكمون و الفلفل و عصري الليمون و الزيت

و نزينة بقطع الطماطم و البقدونس و البصل

سلطة العدس بجبة
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رسميًا.. روبن يعلن رحيله 
عن بايرن ميونخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

انضم الهولندي جناح فريق بايرن ميونخ األملاني، آريني 
روب�ن، لقائم�ة الراحلني عن صفوف الن�ادي البافاري 

بنهاية املوسم الجاري.
البداية كانت بالفرنيس فرانك ريبريي، الذي أعلن النادي 
عدم تجدي�د تعاقده ورحيله وذلك كان يف الخامس من 
مايو الجاري، وأيًضا الي�وم ظهر الربازييل »رافينيا« يف 

مؤتمرًا صحفًيا، لُيعلن رحيله هو اآلخر.
الهولن�دي الطائر انضم لصفوف الن�ادي البافاري ِقبل 
عرش س�نوات، وتحديًدا يف صيف عام 2009، قادًما من 
صفوف ريال مدريد اإلس�باني مقابل 25 مليون يورو. 
وقال روبن يف مؤتمر صحفي إن »10 س�نوات هي فرتة 
طويل�ة للغاية، أعتقد أّّن من الجي�د عندما يكون لديك 
إحس�اس أّن الوقت م�ر برسعة، هذا يعن�ي أنها كانت 

فرتة رائعة، لقد استمتعت حًقا وكنت مرتاحاً«.

خالف بني برييز وزيدان بسبب إيسكو

برشلونة يعرض كوتينيو للبيع.. 
وحيدد السعر

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكدت صحيفة >س�بورت< اإلس�بانية أن 
برش�لونة اإلس�باني يرغب فعال بالتخيل 
ع�ن نجمه الربازييل فيلي�ب كوتينيو، بعد 
تراجع مس�تواه كثريا هذا املوسم.وقالت 
الصحيفة إن برش�لونة يريد بيع كوتينيو 
هذا الصيف، ولكنه لن يقبل بأقل من 130 
ملي�ون دوالر النتقال الالع�ب الذي عانى 

كثريا هذا املوسم.وكان كوتينيو قد انتقل 
م�ن ليفربول اإلنجليزي لصف�وف النادي 
>الكتالون�ي< قب�ل عام ونص�ف، مقابل 
188 ملي�ون دوالر.وجاءت األنباء لتش�ري 
أن تش�ليس اإلنجليزي ه�و النادي الوحيد 
ال�ذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كوتينيو 
حتى اآلن، وقد يعود س�بب عزوف األندية 
عنه بسبب ارتفاع راتبه الشهري، وقيمة 
االنتق�ال املطلوبة من برش�لونة.ويواجه 

تش�ليس عقوبة الحرمان م�ن التعاقدات 
لفرتت�ي انتق�االت، ولكن م�ن املتوقع أن 
تنج�ح إدارة النادي بتأجي�ل الحرمان إىل 
ما بع�د الصي�ف املقب�ل، مما يتي�ح لهم 
التعاق�د م�ع كوتينيو.وتراجع مس�توى 
كوتينيو كثريا مع برشلونة منذ انتقاله يف 
يناير 2018، ولم يستطع يف فرض نفسه 
عىل التش�كيلة األساس�ية للفريق، والقى 

انتقادات متكررة من جماهري النادي.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

دخ�ل فلورنتين�و برييز رئيس ري�ال مدريد الح�ايل يف رصاع مع املدرب 
الفرن�يس زين الدين زيدان بس�بب الخالف بش�أن مص�ري أحد الالعبني 

وهو خوان األراكون سواريز »ايسكو«.
ووفقا لربنامج تشرينغيتو اإلسباني الشهري هناك حالة غضب يف مدريد 
بس�بب املستوى الهزيل لالعب ايسكو يف املوس�م الحايل ويدرس النادي 
بالفعل فكرة التخلص من الالعب بس�بب وزنه الزائد وتذبذب مستواه. 
ويمتلك ايسكو اهتمام كبري من قبل العديد من األندية األوروبية الكربى 

مم�ا دف�ع ادارة فلورنتينو برييز بالتفك�ري يف بيع الالعب لكن 
زين الدين زيدان رفض ذلك.

املدرب الفرنيس أخرب ادارة ناديه بأن إيس�كو العب هام وسوف 
يعول عليه بش�كل قوي يف املوس�م املقبل وذلك رغ�م التعاقدات 

املنتظ�رة والتي أبرزها ايدين هازارد وب�ول بوغبا ولوكا يوفيتش 
أو كريس�تيان ايركسني. ويأمل زيزو يف اس�تعادة املستوى الرائع 
لالعب�ه ايس�كو لذلك ق�رر منح الالع�ب فرصة املش�اركة بصفة 
أساس�ية يف املباريات املاضية بينما كان الرد يسء من قبل الالعب 

نفسه بالظهور بشكل مخيب لألمال.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، اليوم ، عن 
اقرتاب 3 العبني من مغادرة صفوف نادي 

ميالن، عقب نهاية املوسم الجاري.
ديلل�و  »الجازيت�ا  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
س�بورت«، ف�إن الثالثي خوس�يه موري، 
أندريا بريتوالت�ي وريكاردو مونتوليفو، 
صف�وف  ع�ن  س�ريحل 
يف  الروس�ونريي 
املقب�ل،  الصي�ف 
السيما وأنهم أقل 
دوًرا  الالعب�ني 
ه�ذا  بالفري�ق 

املوسم.وأشارت إىل أن إدارة ميالن اتخذت 
قراًرا برحيلهم قبل انطالق املوسم املقبل، 
بغض النظر عن كيفية انتهاء هذا املوسم، 
س�واء بالتأهل ل�دوري أبط�ال أوروبا أو 

الفشل يف التواجد باملربع الذهبي.
ونوهت الصحيفة إىل أن مستقبل إجنازيو 
أبات�ي، مدافع ميالن، غ�ري واضح املعالم، 
إذ أن املحادث�ات ال تزال مس�تمرة بش�أن 
مس�تقبله، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي 
بش�أنه من قبل النادي.وختمت بأن فشل 
الروس�ونريي يف التأهل ملنافس�ات دوري 
األبط�ال، ق�د يجع�ل الن�ادي يخفض من 
أجور العبيه، مما قد يس�مح برحيل عدد 

أكرب.

ثالثي ميالن عىل أعتاب الرحيل

         المستقبل العراقي/ وكاالت

ي�وري  البلجيك�ي  يج�ذب 
متوس�ط  تيليمان�س، 
مي�دان ليس�رت س�يتي، 
اهتم�ام  م�ن  العدي�د 
األندية وذل�ك عىل غرار 

يقدمه�ا املس�تويات  الت�ي  املتمي�زة 
الالعب مع الثعالب.

وذكرت ش�بكة س�كاي س�بورتس اإلنجليزية، 
أن ليس�رت قلق م�ن بقاء تيليمان�س من عدمه، 
خاص�ة م�ع وجود اهتم�ام واضح م�ن جانب 
ناديي مانشس�رت يونايتد وتوتنهام هوتس�بري 

لجلب الالعب.
وأضاف�ت الش�بكة، أن تيليمانس حريص عىل 
البقاء بني جدران ملعب كينج باور س�تاديوم، 
خاصة م�ع إعجاب امل�درب بران�دن رودجرز 

بقدرات الالعب البالغ من العمر 22 عاما.
وانض�م تيليمانس إىل ليس�رت س�يتي يف يناير 
امل�ايض عىل س�بيل اإلعارة من ن�ادي موناكو 
الفرن�يس، وتنته�ي اإلع�ارة بنهاي�ة املوس�م 

الحايل.

رصاع مشتعل 
لضم نجم ليسرت 

سيتي

           المستقبل العراقي / وكاالت

اس�تقر مانشس�رت يونايتد اإلنجليزي، عىل ضم العب نابويل اإليطايل، 
لتدعيم خط دفاعه يف فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.ووفًقا لصحيفة 
»مريور« الربيطانية، فإن أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشس�رت 
يونايتد، يرى أن الس�نغايل كاليدو كوليبايل، هو الخيار األمثل لقيادة 
دف�اع فريقه يف املوس�م الجديد، وبالفعل أخ�رب إدارة اليونايتد بهذا 
األمر.وكشفت الصحيفة، أن العقبة التي تواجه يونايتد يف التعاقد 
مع الدويل الس�نغايل هي قيمته السوقية العالية، فكوليبايل يقدر 
ثمن�ه حالًيا بما يقرب من 150 مليون يورو.وبحس�ب التقارير 
ال�واردة م�ن إيطاليا، فإن هذا الرقم ال ي�ريض طموحات نابويل، 
والذي قام بتجديد تعاقده مع كوليبايل مؤخرًا لينتهي يف 2023.

مانشسرت يونايتد يستقر عىل مدافعه اجلديد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

سيكون املهاجم األملاني تيمو فرينر، العب نادي 
اليبزي�ج، محل اهتمام عدة أندية خالل املريكاتو 
الصيف�ي املقبل خاصة مع ع�دم نيته حتى األن 
يف تمديد عقده. وأش�ارت الصحيفة أن ليفربول 
لي�س املهت�م الوحي�د بض�م الالعب، حي�ث يعد 
الالع�ب محط أنظ�ار بايرن ميونخ وبوروس�يا 

دورتموند األملاني�ني باإلضافة إىل نادي باريس 
سان جريمان الفرنيس. وسجل فرينر 16 هدفاً 

لحس�اب اليبزيج يف الدوري األملاني هذا املوس�م 
كما صنع سبعة أخرين لزمالئه. ووفقاً لصحيفة 
“ماركا” اإلس�بانية فإن ليفربول دخل عىل خط 
املهتم�ني بمهاج�م منتخب أملاني�ا، حيث يرغب 
امل�درب يورجن كلوب يف زي�ادة العمق الهجومي 

لدى تشكيلته.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أفادت صحيفة “كيكر ” األملانية أن نادي بوروسيا 
دورتمون�د األملاني قرر الرتاجع ع�ن التعاقد مع 
دوني فان دي بيك، العب وسط أياكس أمسرتدام 

الهولن�دي خ�الل ف�رتة االنتق�االت الصيفي�ة 
املقبل�ة بعدما علم برغبة أياك�س يف الحصول 
عىل 70 مليون يورو نظري بيع الالعب، علما إن 
تعاق�ده مع النادي الهولن�دي ينتهي يف صيف 

.2022

ليفربول يضع عينه عىل صفقة 
من البوندزليجا

دورمتوند ينسحب من رصاع التعاقد 
مع نجم اياكس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

بات الحارس الكوس�تاريكي كايلور 
ناف�اس، ق�اب قوس�ني أو أدنى من 
مغ�ادرة ريال مدريد املوس�م املقبل، 
وذلك حسب أغلب التقارير الصحفية 

واإلعالمية.
اإلس�بانية،  آس  وذك�رت صحيف�ة 

أنه ع�ىل الرغم من ني�ة ريال مدريد 
يف بيع ناف�اس واالعتم�اد عىل تيبو 
كورتوا بشكل أسايس املوسم املقبل، 
إال أن عملي�ة خروج نافاس لن تكن 
بتلك الس�هولة.وأضافت الصحيفة، 
أن ناف�اس جدد عقده هذا املوس�م 
حت�ى نهاي�ة موس�م 2021، مم�ا 
جعل راتبه يتزايد إىل خمس�ة ماليني 

الرات�ب  وه�و  املوس�م،  يف  ي�ورو 
ال�ذي م�ن الصع�ب أن يدفع�ه أحد 
األندي�ة الكربى لناف�اس. وأوضحت 
الصحيف�ة، أن ناف�اس يع�ول ع�ىل 
وكيله خورخ�ي ميندي�ز، الذي يثق 
ب�ه الالعب البالغ من العمر 32 عاما 
ثقة كاملة، والذي س�يلعب دور هام 

يف إيجاد نادي مناسب لنافاس.

تطورات جديدة بشأن مستقبل نافاس

             بغداد/ المستقبل العراقي

عاود نادي مانشس�رت سيتي اإلنجليزي، املفاوضات مجددا 
م�ع النج�م الربازي�يل نيم�ار دس�يلفا العب باريس س�ان 
جريم�ان الفرن�يس، من أج�ل ضمه خالل ف�رتة اإلنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
ووفقا ملا ذكره موقع »يل 10 سبورت« الفرنيس، فإن نادي 
مانشسرت س�يتي دخل سباق التوقيع مع نيمار، وسيكون 

هن�اك رصاعا رشس�ا عليه م�ع ريال مدريد اإلس�باني 
ومانشسرت يونايتد اإلنجليزي.

 وأش�ار املوقع نفس�ه إىل أن مانشسرت س�يتي مستعد 
لتقديم 140 مليون يورو إىل جانب التضحية بنجم الفريق 
األرجنتيني س�ريجيو أجوي�رو مقابل ضم نيم�ار. وكانت 

تقاري�ر فرنس�ية ق�د رسبت أنب�اء عن رغب�ة نيمار يف 
الرحي�ل عن باريس س�ان جريم�ان، دون تحديد 

الالعب وجتهه املقبلة.

مانشسرت سيتي يعاود مفاوضاته لضم نيامر

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف تقرير صحفي فرنيس، عن س�عي باريس 
س�ان جريم�ان، إلب�رام 3 صفقات دفع�ة واحدة، 
م�ن صفوف ري�ال مدريد، خالل س�وق االنتقاالت 

الصيفية املقبل.
وبحس�ب صحيفة »لو باريزيان« الفرنس�ية، فإن 

إدارة باريس س�ان جريمان تراقب الثالثي غاريث 
بي�ل، إيس�كو، وتون�ي ك�روس، ملحاول�ة ضمهم 
يف الصي�ف. وأضاف�ت ان »الثالث�ي أصب�ح أولوية 
لهنري�ك املدير الريايض لباريس، والنادي مس�تعد 
لدف�ع 210 ماليني يورو لض�م الثالثي، حيث ُيقدر 
الن�ادي الفرنيس ك�روس ب�80 مليون، وإيس�كو 

ب�60 مليون يورو، وبيل ب�70 مليون يورو«.

وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أنَّ إدارة باري�س، تن�وي 
التخ�يل عن الثنائي إدينس�ون كافان�ي، وجوليان 

دراكسلر بناء عىل رغبة املدير الفني توخيل.
ُيذكر أن غاريث بيل خرج من حس�ابات زين الدين 
زي�دان املدير الفني لريال مدريد، كما أن املس�توى 
الذي ظهر به كروس وإيسكو، ال يدعو إىل التفاؤل 

باستمرارهما يف املوسم املقبل.

باريس يرصد 200 مليون يورو لضم ثالثة العبني 
من الريال

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يهت�م توتنه�ام بالتعاق�د م�ع سيس�يجنون العب فوله�ام يف فرتة 
االنتقاالت الصيفية ليكون أحد تدعيماته للموسم املقبل حيث رصد 

25 ملي�ون ي�ورو للصفقة ، يف ظ�ل التألق الكبري ال�ذي يصاحب الالعب 
ع�ىل مدار املوس�م ، والذي جعله محط اهتمام العدي�د من أندية الدوري 
اإلنجليزي الس�تقطابه يف املوس�م القادم حيث يأمل الس�بريز يف حس�م 

الصفقة لصالحه .

سيسيجنون عىل رادار توتنهام

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

حدد أتلتيكو مدريد اإلس�باني بديل نجمه أنطوان 
جريزمان، الذي بات قريًبا من االنتقال لصفوف 
برش�لونة، يف فرتة االنتق�االت الصيفية املقبلة، 

بحسب عديد التقارير الصحفية.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل، فإن 
دييجو س�يميوني املدير الفني لألتلتي، اس�تقر عىل 

مواطنه باولو ديباال العب يوفنتوس، لتعويض رحيل جريزمان.

وارتب�ط جريزم�ان بأنب�اء التوقيع مع برش�لونة ملدة 5 س�نوات، 
مقابل 125 مليون يورو.

وال يمان�ع يوفنتوس رحيل العبه باولو ديباال، حيث أعلن أكثر من 
مرة أن األرجنتيني م�ن الالعبني املدرجني ضمن قائمة الراحلني يف 
نهاية املوس�م. ويعان�ي ديباال يف العثور عىل وق�ت كايف اللعب هذا 
املوس�م، وتحديًدا منذ وص�ول رونالدو، ويب�دو أن عالقته بمدربه 
أليجري ليس�ت عىل ما يرام.وس�جل ديباال هذا املوسم 5 أهداف يف 
ال�دوري اإليطايل وصن�ع 6 أخرى، عىل عكس املوس�م املايض الذي 

سجل فيه 22 هدًفا وصنع 5.

أتلتيكو مدريد حيدد بديل جريزمان
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ام�ضاءات ام�ضاءات

زيت الزيتون حيمي الكبد من تأثري املبيدات
أظهرت تجارب عديدة ونتائج دراس�ات 
علمية بأن النظام الغذائي املحتوي عىل 
زي�ت الزيت�ون يحس�ن مقاوم�ة الكبد 
لتأث�ر العوام�ل الخارجية من الوس�ط 
املحي�ط. أج�رى علم�اء م�ن جامع�ة 
املنس�تر يف تونس وجامعة امللك سعود 
يف اململك�ة العربية الس�عودية، تجارب 
أظهرت نتائجها بأن تناول زيت الزيتون 
يس�اعد عىل حماي�ة الكبد م�ن أرضار 

امللوثات الخارجية.
النتائ�ج  ه�ذه  إىل  الباحث�ون  توص�ل 

بع�د التج�ارب التي أجروها ع�ىل 80 جرذا 
مخربي�ا، قس�موها إىل س�بع مجموعات. 
عرض الباحثون جرذان ست مجموعات إىل 

مبيدات األعشاب برتكيز مختلف.

بين�ت نتائ�ج ه�ذه التج�ارب أنه بس�بب 
التأث�ر الض�ار للم�واد الكيميائية حصلت 
تغ�رات س�لبية يف أكب�اد الج�رذان، ولكن 
الباحثني الحظوا بأن التغرات عند الجرذان 
التي تناول�ت زيت الزيتون كانت أقل بكثر 

مقارن�ة بالتغ�رات الت�ي حصلت لدى 
الجرذان األخرى. وقد اتضح بأن السبب 
ه�و ارتفاع نش�اط األنزيم�ات املضادة 
لألكسدة يف أجسام الجرذان التي تناولت 
زي�ت الزيتون، ما ضم�ن حماية أفضل 

لكبدها من التلف.
لذلك ينصح األطباء إدراج زيت الزيتون 
يف النظام الغذائ�ي اليومي، خاصة وإن 
املبيدات قد تكون موجودة حتى يف املواد 
الغذائية النباتية ويف املرشوبات الغازية. 
بس�بب هذه املبيدات تموت بعض أنواع 
بكرتي�ا األمعاء، ما ينت�ج عنه تطور بعض 
األم�راض مث�ل ألزهايمر والش�لل الرعاش  
والس�منة واالكتئاب، إضافة إىل أن املبيدات 

تؤثر سلبا عىل الكىل والكبد. 

خطر عاملي يقتل شخصًا كل 30 ثانية!
حّذر الكاتب الربيطاني واملذيع التلفزيوني، 
ديفي�د أتينب�ارا، من أن التل�وث والنفايات 
البالس�تيكية تقتل الن�اس كل 30 ثانية يف 

العالم النامي.
امل�واد  أن  جدي�د  بيئ�ي  تقري�ر  وكش�ف 
البالستيكية ذات االستخدام الواحد، والتي 
ُتش�حن ع�رب العالم م�ن قب�ل دول غنية، 

تساعد يف التس�بب بوفاة زهاء مليون فرد 
سنويا.

وقال ديفي�د إن األط���فال، الذين يلعبون 
ق�رب النفاي�ات البالس�تيكية، ه�م أكث�ر 
عرض�ة لإلصاب�ة بأم�راض معوي�ة مث�ل 
الكول�را )ثاني أك�رب قاتل لألطف�ال دون 

الخامسة من العمر(.

وتع�د القمام�ة ال�����بالس�تيكية مرتعا 
للبع�وض والذباب والج�رذان، حيث تنرش 
املالريا وحمى الضنك. وُيع������تقد أيضا 
أن حرق البالس�ت����يك يتس�بب بُخمس 
الوفيات الناجمة عن تل�وث الهواء، والذي 
يقت�ل ما يق����در بنح�و 3.7 مليون فرد 

سنويا.

اكتشاف ترياق أكثر احليوانات
 ُسمية يف العالـم

منقوع البابونج فعال يف ختفيض 
مستوى السكر يف الدم

يحمل قنديل البحر األس�رتايل سموما كافية لقتل أكثر من 60 شخصا، 
ويمكن أن تس�بب لس�عته أملا ش�ديدا يؤدي إىل س�كتة قلبي�ة وبالتايل 

»املوت خالل دقائق«، إذا كانت اللدغة كبرة.
لكن اآلن، اكتش�ف العلماء يف جامعة سيدني ترياقا لعالج لدغات أكثر 

املخلوقات سمية يف العالم، لكبح قدرة السم عىل تدمر الخاليا.
واس�تخدم الفريق طريقة تحرير الجينوم املعروفة باس�م »كريسرب« 
)CRISPR(، لتحديد كيفية وقوع نوبة الس�م بالضبط، قبل استخدام 
دواء ماص للكوليسرتول يسمى »cyclodextrins« ملنع السم من الفتك 

بالخاليا البرشية.
وق�ال األس�تاذ املس�اعد يف جامعة س�يدني، وأح�د مؤلفي الدراس�ة، 
الربوفيس�ور غري�غ نييل: »ال نعلم حتى اآلن، م�ا إذا كان عقارنا مفيد 
ضد س�موم أنواع قنديل البحر، لكننا نعل�م أنه يعمل عىل عالج لدغات 

القاتل األكثر فتكا«.

اكتش�ف العلم�اء ب�أن تن�اول مغ�يل البابونج يس�اعد ع�ىل تخفيض 
مس�توى الس�كر يف الدم، وينعش الحال�ة الصحية للمصاب�ني بالنوع 
الثاني من مرض السكري. وقد توصل إىل هذا االكتشاف علماء جامعة 
ابريس�تويث الربيطاني�ة  وزمالؤهم اليابانيون، لذل�ك فهم ينصحون 
املصاب�ني بالن�وع الثاني من مرض الس�كري برضورة تن�اول منقوع 
البابون�ج يوميا، ألنه يحد من تطور املرض.ويقول الباحثون »يس�اعد 
مغ�يل البابون�ج عىل تخفيض مس�توى الغلوكوز يف ال�دم وكذلك يقوم 
بمكافحة املضاعفات التي يسببها مرض السكري«.كما أظهرت نتائج 
التجارب التي أجراها املختصون بأن تناول كوبني من منقوع البابونج 
يومي�ا يخفض مس�توى الغلوكوز يف الدم بنس�بة 25% لذلك ينصحون 
بتناول هذه الكمية يوميا للحصول عىل نتائج جيدة، إضافة إىل فعاليته 
يف مكافح�ة االلتهابات وتقليل خطر إصابة خالي�ا البنكرياس الناتجة 

عن ارتفاع مستوى السكر يف الدم.

من امليدان عباداهتم افطار الصائمني من ابطال اللواء 30 يف احلشد الشعبي املرابطني
 حلامية مناطق سهل نينوى و اهداء اخلتمة القرآنية ألرواح الشهداء

آن األوان للنهوض بشان املرأة الصحفية 
وقدراهتا وتأمني حقوقها

ملياء العامري رئيس مركز محاية الصحفيات العراقيات

هادي حلو
يعم�ل مركز حماي�ة الصحفيات العراقيات عىل إع�ادة ترتيب األولويات 
بالنس�بة للمرأة العاملة يف الصحافة، ووس�ائل اإلع�الم، وماتعانيه من 
تحدي�ات جس�يمة وصعب�ة يف ظ�ل مجتمع ذك�وري غر متفه�م لدور 
ووج�ود وتاثر املرأة وقدرتها يف إط�ار الحرية القانونية والقيمية، ومنع 
تشويه صورتها سواء من مجتمع الرجال، أو من أي طرف آخر حتى لو 
كان من قبل منظمات نس�وية فشلت يف تسويق الصورة املرشقة للمرأة 
العامل�ة يف قط�اع الصحافة واإلع�الم الحر، وتاثره�ا يف تأكيد حقوقها 
كإنس�انة، وكأم مربية وصحفي�ة ومثقفة وفقا لقي�م وأخالق وتقاليد 
تحرتمها وترس�خها دون تجاهل الحاجة اىل التطوير والتمكني يف مجال 
العمل الصحفي، ولتعمل بالتعاضد مع املؤسسات املدافعة عن الحريات 

العامة لتأكيد الحقوق ومواجهة التحديات.
ملي�اء العام�ري صحفي�ة عراقي�ة ش�جاعة وعرف�ت بأخالقه�ا الطيبة 
وإنسانيتها ورغبتها يف التغير، وإحرتام حقوق املرأة سألناها عن مركز 

حماية الصحفيات وأهدافه فقالت:
مركز حماية الصحفيات العراقيات يأتي بعد تجربة مرة خالل السنوات 
املاضية كافحت املرأة الصحفية فيها من أجل حقوقها، ولكنها لم تحقق 
الكث�ر، وعملت مع مجموعة م�ن الزميالت عىل تهيئ�ة عوامل التغير، 
ومحاولة رس�م واقع جديد يف إطار من املهني�ة واألخالق، وأحرتام القيم 
املجتمعي�ة، وتطوي�ر إمكانيات امل�رأة الصحفية، ونحن ج�ادون يف ذلك 
بمس�اعدة زميالت وزمالء ومؤسس�ات، ولن نس�مح ببقاء الصحفيات 
يراوح�ن يف مكانه�ن مهمش�ات، أو يت�م تش�ويه عطائه�ن ووجودهن 

اإلنساني واملهني.
وعن نشاطات املركز قالت العامري:

هن�اك إس�رتاتيجية واضح�ة وعملي�ة وقانوني�ة لتمك�ني الصحفي�ات 
وتأهيله�ن ودعمه�ن، وس�نركز ع�ىل مناقش�ة واق�ع امل�رأة الصحفية 
بوصفه�ا جزءا م�ن مجتمع املرأة الع�ام، ونحن نعمل ع�ىل فتح قنوات 
تواص�ل مع ن�واب يف الربملان من الس�يدات، ومن بينهن النائب س�ميعة 
الغ�الب التي النش�ك مطلقا يف رغبته�ا يف أنجاح تجربة امل�راة العاملة يف 

السياسة والصحافة والوظيفة العامة.
وعن سبل تحقيق ذلك، تؤكد العامري عىل:

أهمي�ة التنس�يق مع الربملان ومراكز األبحاث والدراس�ات واملؤسس�ات 
الصحفي�ة واملراك�ز القانوني�ة واملجتمعي�ة، وكل جهة يمك�ن أن توفر 
ضمانات مالئمة إلنج�اح تجربتنا التي تبتعد عن الربحية التي كرهناها 
والتي كانت هدفا وغاية للبعض، وبس�ببها فش�لت املراكز واملنظمات يف 
دع�م املرأة الصحفية خاصة والعراقية بش�كل ع�ام. فاملنظمة الربحية 

تحقق منافع ألصحابها، ولكنها قد تنفصل عن املجتمع.
وتشر العامري اىل أن هناك ورش عمل حقيقية، ودورات تمكني ستعقد 
خالل الفرتة املقبلة، وس�يتم إس�تقطاب الصحفيات، وتطوير قدراتهن 
املهني�ة والرتكيز عىل حمايتهن قانونيا ووظيفيا، ومنع التجاوز عليهن، 
ورف�ض النظرة التقليدية التي تعودها الناس عنهن بوصفهن مواطنات 

من الدرجة الثانية، وهو مالن نسمح به مطلقا.

َأسـحـار رمضـانيـة
السنة السادسة

نـزار حيدر
   }َوإِن َكاَن َكرُبَ َعلَْيَك إِْعرَاُضُهْم َفإِِن اْس�َتَطْعَت أَن َتْبَتِغَي َنَفًقا يِف اأْلَْرِض 
�َماِء َفَتأِْتَيُهم ِبآَيٍة * َولَْو َش�اَء اللَُّه لََجَمَعُهْم َعىَل الُْهدَٰى*  أَْو ُس�لًَّما يِف السَّ

َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن الَْجاِهلنَِي{.
   فالَّ�ذي يتص�وَّر أَنَّ طري�ق النَّجاح مف�ُروٌش بال�وُروِد والرَّياحني فهو 
ق  ع وتصفِّ ُه جماهٌر تش�جِّ ة تحفَّ ريق إىِل القمَّ مجنوٌن! ومن يظنُّ أَنَّ الطَّ

وُتثني وتعربِّ عن فرحتها فهو اآلخر ُمصاٌب بلَوثٍة يف عقلِه!.
ا طري�ق النَّجاح فميلٌء     ق�د َتُك�وُن َهِذِه من مميِّزات طريق الفش�ل! أَمَّ
عقبات قد يضَعها أَقرب النَّاس إِليَك، أَخوَك مثالً أَو صديقَك أَو أُستاذَك أَو 

س�اِتها!. زميلَك ناهيَك عن الدَّولِة ومؤَسَّ
   وِم�ن األَدلَّة الَّتي ُتش�ُر إىِل هذا املعنى هو أَنَّ ُمجتمعنا ال يلوُم الفاِش�َل 
ر للفاش�ِل ويبحث لَُه ع�ن كلِّ ما يربِّر  وإِنَّم�ا يح�ارُب النَّاجح! فهو ي�ربِّ
ل�ه فش�لُه! وهَو، يف نفِس الوقِت، يحس�ُد النَّاجح إىِل درج�ِة الحقِد والغلِّ 

ا الفاشُل ففي مأمٍن!. أَحياناً!.    النَّاجُح عندنا ُمستهدٌف أَمَّ
   َه�ِذِه م�ن جه�ٍة، ومن جه�ٍة أُخرى ف�إِنَّ الكث�ر من الفاش�لنَِي الذين 
يبحثوَن عن نَّجاٍح يتَّكُئون عىل النَّاجحنَي للنُّهوض، فُيعرقلوَن مسرتُهم 
وال يَدعونُه�م يصلوَن إىِل اله�دِف! فهم يَرون نهوضُه�م بتحطيِم غرِهم 
ونجاحاتُهم بفش�ِل غرِهم! عاجُزوَن َعِن اس�تيعاِب فك�رة أَنَّ نجاحُهم 
ق ويتكرَّس عندما ينجح غرهم كذلَك! وأَنَّ فشل اآلخرين  يمكُن أَن يتحقَّ
يرضُّ بنجاحاتِهم! وذلَك بسبِب الَحسد والِحقد والعجز وقرص النَّظر الذي 

ال يدعُهم ينظروَن إىِل كلِّ اللَّوحِة وتفاصيلها!.
ن  وَنُكم مِّ ْن أَْهِل الِْكَتاِب لَْو َيُردُّ    هو يشبه صورة اآلية املُباركِة }َودَّ َكِثٌر مِّ
َ لَُهُم الَْحقُّ *  ن َبْعِد َما َتَبنيَّ ْن ِعنِد أَنُفِس�ِهم مِّ اًرا َحَس�ًدا مِّ َبْعِد إِيَماِنُكْم ُكفَّ

ٍء َقِديٌر{. َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّٰى َيأِْتَي اللَُّه ِبأَْمرِِه * إِنَّ اللََّه َعىَلٰ ُكلِّ َشْ
رب     ويف اآليِة الكريمِة التي صدَّرنا بها املقال ُيخرِّ الله تعاىل عبدُه بني الصَّ
ماء أَو  حتى تحقيِق النَّجاح أَو الَهرب من الواقع، كأَن يرتقي ُسلَّماً إىِل السَّ

يختفي بنَفٍق يف َجوِف األَْرِض ال يراُه فيه أَحٌد!.
ق النَّجاُح باإلِعتزاِل؟!.    فهل يتحقَّ

ق التَّنافس بالهرِب من الواقِع؟!.    وهل يتحقَّ
ر املرء أَنَّ بامكانِه اله�َرب لُيحقق النَّجاح فذلَك بمثابِة إِجتماع     إِنَّ تص�وُّ
النَّقيَض�ني ال يمكُن تحقيقُهما أَب�داً! وهذِه كل تج�ارب البرشيَّة منُذ أَن 
اع هو رصاٌع  خل�َق الله تعاىل أَبونا آدم ولحدِّ اآلن، فربأيي ف�ِإنَّ أَصل الرصِّ

بني النَّجاح والَفشل!.
ق نجاحاً س�احقاً عىل قابيل }َواْت�ُل َعلَْيِهْم     َفلَ�و لم يُك�ن هابيل قد حقَّ
َنَب�أَ اْبَن�ْي آَدَم ِبالَْحقِّ إِْذ َقرََّب�ا ُقرَْباًنا َفُتُقبِّ�َل ِمْن أََحِدِهَما َولَ�ْم ُيَتَقبَّْل ِمَن 
اآْلَخ�ِر َقاَل أَلَْقُتلَنََّك * َقاَل إِنََّما َيَتَقبَُّل اللَُّه ِم�َن الُْمتَِّقنَي{ ملا بادَر األَخُر إىِل 
ق نجاحاً واضحاً يف رصاعِه  قتلِه! ولو لم يُكن نبيَّ الله موىس )ع( قد حقَّ
دُهم األَخر بقوله }َوَقاَل ِفرَْعْوُن  الَحض�اري مع ِفرَعون وأَمام املأل ملا توعَّ
َذُروِن�ي أَْقُتْل ُموىَسٰ َولَْيدُْع َربَّ�ُه* إِنِّي أََخاُف أَن ُيَبدَِّل ِديَنُكْم أَْو أَن ُيْظِهَر يِف 
ْن ِخاَلٍف ُثمَّ أَلَُصلَِّبنَُّكْم  َعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجلَُكم مِّ اأْلَْرِض الَْفَساَد{ وقولُه }أَلَُقطِّ

أَْجَمِعنَي{.
ق أَمُر املُؤمننَي )ع( نجاحاتُه العظيمِة حتَّى وصلت الذَّروة     ولَو لم ُيحقِّ
بش�هادِة َرُس�وِل الله )ص( }رضبُة عيلٍّ ي�وَم الخندِق أَفض�ُل ِمن عبادِة 
الِة يف مسجِد  الثََّقلنَِي{ ملا حسدُه قومُه حتى أَرَدوُه رصيعاً يف محراِب الصَّ

الُكوفِة ]١٩ رمضان ٤0 للهجرِة[. 
   ه�ذا يدلَّن�ا عىل حقيقٍة يف غايِة األَهميَّة أاَل وه�َي؛ أَنَّ الذي يُروم تحقيق 
النَّجاح عليِه أَن يس�تِعدَّ لتقدي�ِم الثَّمن مرََّتني، مرًَّة وهو يس�عى للنَّجاح 
قُه! فبينا هو يسعى لَُه يواجهُه الفاشلوَن بكلِّ ما أُوُتوا  ومرًَّة بعد أَن يحقِّ
من ِحَيٍل ومكٍر وأَس�باب وأَدواٍت إلِفشالِه ليَس أَقلَّها التَّسقيط والتَّشهر 
بنرِش اإلِش�اعات واألَكاذي�ب والدَّعايات املُغرضة والتُّه�م الباِطلة، وُربما 

بِة القاضيِة!. ور واألَفالم التي قد تسقطُه بالرضَّ بفربكِة الصُّ
   ولق�د أَش�ار الق�رآن الكري�م إىِل َذلَِك بقول�ِه }َواْص�رِبْ َعىَلٰ َم�ا َيُقوُلوَن 
َواْهُجرُْهْم َهْجرًا َجِمياًل{ فرضُر إِش�اعٍة واحدٍة بأَلِف سيٍف أَحياناً، ولذلك 

ة. ريق نحو النَّجاح والقمَّ رب وعدم اإلِنهيار إلِكمال الطَّ يلزم الصَّ
ولقد أَش�ار القرآن الكريم إىِل ِش�دَّة الكلمِة عىل الرَّس�ول )ص( إِذا كانت 
ل لم يأِت عىل لس�انِه )ص( بقولِه ع�زَّ وجلَّ }َولََقْد  إِش�اعًة كاذبًة أَو تقوُّ

َنْعلَُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَما َيُقوُلوَن{.
   وُيضي�ُف تع�اىل بوصفِه يف اآلي�ِة الكريمِة }َولََتْس�َمُعنَّ ِم�َن الَِّذيَن أُوُتوا 
ُكوا أًَذى َكِث�ًرا * َوإِن َتْصرِبُوا َوَتتَُّقوا  الِْكَت�اَب ِمن َقْبلُِكْم َوِمَن الَِّذي�َن أَْشَ

لَِك ِمْن َعزِْم اأْلُُموِر{. َفإِنَّ َذٰ
ق النَّجاح فسُيواجهونُه ولكن بأَساليَب وأَدواٍت أُخرى!. ا بعد أَن يحقِّ    أَمَّ

ق النَّج�اح وهو يميش يف حقِل األَلغام الذي     فكي�ف يمكُن للمرِء أَن يحقِّ
يزرعُه الفاش�ُلون يف طريقِه؟!.

   ١/ بالثِّقِة.
   2/ باملُثابرِة.

   3/ باإلِنش�غاِل فيم�ا يتعلَّق بالهدِف فقط، ويح�ذر اإلِنجرار وراَء القيل 
ُبهات. والقال وردِّ الشُّ

ا طريُق الفشِل فقصٌر قصر!. رِب فطريُق النَّجاح طويٌل أَمَّ    ٤/ بالصَّ


