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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

لـو كـان لـرّبـك شـريــك 

ألتـتـك رسـلـه

ص2ترامب يعتزم »العفو« عن املتورطني بـ »جرائم حرب« يف العراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

التقاعد تعلن موافقة وزير املالية عىل دفع رواتب املتقاعدين شهريا

وزير النفط يصف انسحاب العاملني يف اكسون موبيل بـ »غري املقبول«

النريان تلتهم حقول احلنطة: من الفاعل؟
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعرض�ت مئ�ات امل�زارع يف محافظ�ات 
محافظ�ات نينوى ودياىل وص�اح الدين 
إىل حرائ�ق كبرية ع�ى نح�و متزامن، يف 
حني اتهم نواب ومحللون جهات داخلية 
وخارجي�ة بالوقوف وراء ه�ذه الحرائق 
ل�رب االقتصاد الوطن�ي ومنع تحقيق 
االكتفاء الذات�ي. وعى مدى األيام الثاثة 
املاضية، التهمت النريان مئات الهكتارات 
من األرايض املزروعة بالقمح والشعري قبل 
أيام عى موسم الحصاد بمناطق متفرقة 
من محافظة صاح الدين.  ويف محافظة 
دياىل ش�مال رشق بغ�داد، الته�م حريق 
واس�ع نحو 500 دونم مزروع بمحصويل 

الحنطة والشعري، بينما اندلع حريق آخر 
يف محافظة نينوى والتهم مزارع واسعة 
ُيق�در طوله�ا بس�تة كيلوم�رات. كم�ا 
تحدث�ت تقارير عن اندالع حرائق مماثلة 
يف محافظتي النجف واملثنى جنوب بغداد. 
ودعا االتحاد العام للجمعيات الفاحية يف 
العراق رئيس الوزراء عادل عبد املهدي إىل 
التدخل لوقف ه�ذه الحرائق، والتحقيق 

ملعرفة الجناة وتعويض املزارعني.
وأكد رئي�س االتحاد حس�ن التميمي، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، أن الحرائ�ق املفتعلة ج�اءت لخلق 
أزم�ة اقتصادية وزعزعة األم�ن الغذائي 
العراقي، فيم�ا طالب الحكومة بالوقوف 
ال�ذي  وقف�ة ج�ادة ومس�اندة امل�زارع 

يتع�رض لكافة أنواع الضغوطات ليمتنع 
عن زراع�ة أرضه. أما النائ�ب يف الربملان 
عن محافظة دياىل فرات التميمي فرجح 
أن تك�ون تلك الحرائق ضمن اس�تهداف 
م�ن وصفه�م باإلرهابي�ني أو الخافات 
الش�خصية، يف ح�ني تحدث مس�ؤولون 
أمني�ون يف املحافظ�ة عن ن�ر دوريات 
عى مدار الساعة لحماية املزارع. بدوره، 
اتهم عض�و لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
جه�ات  املعم�وري،  بره�ان  الربملاني�ة 
داخلي�ة وخارجية ل�م يس�مها، بالتآمر 
من أجل منع وصول الع�راق اىل االكتفاء 
الذاتي م�ن الحنطة، عن طريق افتع��ال 

الح����رائق يف حق���ولها. 
التفاصيل ص2

الكهرباء توافق
 عىل حتويل عامل األجور 

اليومية إىل عقود 

ادوية سامراء تعاود
 انتاج مستحرض تينوردين 

لعالج ارتفاع ضغط الدم

العراق وإيران 
يبحثان تفاصيل تنظيف 

شط العرب
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مرص.. استمرار مسلسل استهداف السياح بـ »العبوات«
      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  املرصي�ة،  الداخلي�ة  وزارة  أف�ادت 
األحد،بانفجار جس�م غري�ب يف نهاية الطريق 
إىل  أدى  الرمايةم�ا  مي�دان  باتج�اه  الدائ�ري 
تهش�م زج�اج حافلة يس�تقلها 25 ف�ردا من 
جنوب إفريقيا وس�يارة ماكى يستقلها أربعة 
مواطن�ني. وقال�ت الداخلي�ة يف بي�ان إن عددا 
م�ن ركاب الحافلة والس�يارة أصيبوا بخدوش 
نتيجة تهش�م الزجاج الخاص بالسيارات، وتم 
تقديم اإلس�عافات األولية له�م. وجاء يف نرة 
أمني�ة وزعت ع�ى الصحفيني أن م�ا وقع هو 
»انفج�ار جس�م غري�ب أدى إىل تهش�م زجاج 

حالف�ة يس�تقلها 25 فردا من جن�وب أفريقيا 
وسيارة ماكى )خاصة( يس�تقلها عدد أربعة 
مواطن�ني«. ونقلت رويرز عن مص�ادر أمنية 
قولها إن 12 ش�خصا ع�ى األقل معظمهم من 
السياح األجانب أصيبوا. وقال مصدر إن معظم 
مصابي االنفجار ال�ذي ألحق أرضارا بالحافلة 
س�ياح من جن�وب أفريقيا، مضيف�ا أنه جرى 
نقل الجرحى إىل املستشفى. ولم ترد تقارير عن 
سقوط قتى.  ويف جنوب إفريقيا، قال متحدث 
باسم ادارة العاقات الدولية يف وزارة الخارجية 
إن »مواطنني من جنوب افريقيا ربما أصيبوا« 

يف االعتداء عى الحافلة يف القاهرة.
وقال الل�واء عاطف مفتاح امل�رف العام عيل 

م�روع املتح�ف امل�رصي الكب�ري واملنطق�ة 
املحيط�ة به إن املتحف »آم�ن ولم يتأثر أي من 
مبانيه أو أس�واره باالنفجار«. وأضاف »يبعد 
موقع االنفجار عن أول س�ور للمتحف مسافة 
50 مرا ويبعد عن مبني املتحف مس�افة أكثر 

من 400 مر«.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن االنفجار.

ويف كان�ون األول امل�ايض قت�ل ثاثة س�ائحني 
فيتناميني ومرش�د س�ياحي م�رصي وأصيب 
عرة آخرون عى األق�ل عندما أصاب انفجار 
قنبل�ة عى جان�ب طريق حافلتهم الس�ياحية 
عى مس�افة تق�ل ع�ن أربعة كيلوم�رات من 

أهرامات الجيزة.

حمافظ البرصة يوجه بمتابعة خرجيي مراكز تدريب 
املحافظة لتعيينهم يف الرشكات النفطية

حمافظ بغداد يوقع مذكرة تفاهم مع رشكة صينية 
3للمشاركة بتنفيذ القطار املعلق 3

        بغداد / المستقبل العراقي

محم�د  الن�واب  مجل�س  رئي�س  اك�د 
الحلب�ويس، أم�س االح�د، رضورة دع�م 
االستقرار يف املنطقة بعيداً عن التصادم، 
داعي�ا اىل تمت�ني العاق�ات ب�ني بغ�داد 

وواشنطن اقتصاديا.  
وق�ال املكتب العام�ي للحلبويس يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »رئيس مجلس النواب استقبل القائم 

باألعم�ال يف س�فارة الوالي�ات املتح�دة 
ان  اىل  الفت�ا  ه�ود«،  ج�وي  األمريكي�ة 
»الحلبويس بح�ث خال اللقاء التطورات 
السياس�ية يف املنطقة«.واض�اف املكتب، 
أن »الحلب�ويس اش�ار إىل رضورة دع�م 
االس�تقرار فيه�ا بعي�دا ع�ن التص�ادم، 
وبما ينعكُس عى اس�تقرار العراق أمنيًّا 

وسياسيًّا واقتصاديًّا«. 
ونق�ل املكتب ع�ن الحلب�ويس دعوته اىل 
»تمت�ني العاق�ات بني بغداد وواش�نطن 

اقتصاديًّ�ا، واملس�اهمة يف إعمار وتنمية 
املُدن املحررة من تنظيم داعش اإلرهابي، 
وإع�ادة النازح�ني، وتش�جيع الركات 
االس�تثمارية للعم�ل يف مج�االت الطاقة 
والتصني�ع والبن�ى التحتي�ة ومش�اريع 

اإلسكان«. 
من جهته أبدى القائم باألعمال األمريكي 
اس�تعداد ب�اده لتطوي�ر العاق�ات مع 

العراق يف جميع املجاالت.
التفاصيل ص2

رئيس الربملان يؤكد ملسؤول أمريكي عىل رضورة 
دعم االستقرار باملنطقة

البزوين: الداخليـة اوقفت 
قرار نقل منتسبي رشطة 

البرصة وننتظر عبد املهدي 
اليقاف القرار هنائيًا
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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التقاعد تعلن موافقة وزير املالية عىل دفع رواتب املتقاعدين شهريا
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت هيئ�ة التقاع�د العامة، أم�س االحد، 
روات�ب  دف�ع  ع�ى  املالي�ة  وزارة  موافق�ة 
املتقاعدين املدنيني والعس�كريني شهريا بدال 
م�ن ش�هرين.  وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »وزير 
املالي�ة واف�ق ع�ى دف�ع روات�ب املتقاعدين 
املدني�ني والعس�كريني ش�هرياً ب�دالً من كل 
ش�هرين«. واضاف�ت الهيئة ان »ه�ذا القرار 
س�يتم تطبيق�ه اعتب�ارا م�ن بداي�ة الش�هر 
السادس بعد أن أكملت الهيئة كافة املتطلبات 

الخاصة بذلك«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعرض�ت مئات امل�زارع يف محافظات 
محافظات نينوى ودياىل وصالح الدين 
إىل حرائ�ق كب�رة عى نح�و متزامن، 
يف حني اته�م نواب ومحلل�ون جهات 
داخلية وخارجية بالوقوف وراء هذه 
الحرائ�ق ل�رب االقتص�اد الوطني 

ومنع تحقيق االكتفاء الذاتي.
وع�ى م�دى األي�ام الثالث�ة املاضية، 
التهمت النران مئ�ات الهكتارات من 
األرايض املزروع�ة بالقم�ح والش�عر 
قبل أيام عى موسم الحصاد بمناطق 

متفرقة من محافظة صالح الدين. 
ويف محافظة دياىل شمال رشق بغداد، 
الته�م حريق واس�ع نح�و 500 دونم 
مزروع بمحصويل الحنطة والش�عر، 
بينم�ا اندل�ع حريق آخ�ر يف محافظة 
نين�وى والتهم م�زارع واس�عة ُيقدر 
طولها بستة كيلومرتات. كما تحدثت 
تقاري�ر عن ان�دالع حرائ�ق مماثلة يف 
محافظت�ي النج�ف واملثن�ى جن�وب 
بغداد. ودعا االتح�اد العام للجمعيات 
الفالحي�ة يف الع�راق رئي�س ال�وزراء 
ع�ادل عبد امله�دي إىل التدخ�ل لوقف 

ملعرف�ة  والتحقي�ق  الحرائ�ق،  ه�ذه 
الجناة وتعويض املزارعني.

وأكد رئيس االتحاد حسن التميمي، يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
املفتعل�ة ج�اءت  الحرائ�ق  أن  من�ه، 
لخلق أزمة اقتصادي�ة وزعزعة األمن 
الغذائي العراقي، فيما طالب الحكومة 
بالوقوف وقفة جادة ومساندة املزارع 
الذي يتعرض لكافة أنواع الضغوطات 

ليمتنع عن زراعة أرضه.
أم�ا النائ�ب يف الربملان ع�ن محافظة 
دياىل فرات التميم�ي فرجح أن تكون 
تل�ك الحرائ�ق ضم�ن اس�تهداف من 
الخالف�ات  أو  باإلرهابي�ني  وصفه�م 
الش�خصية، يف حني تحدث مسؤولون 
أمنيون يف املحافظة عن نرش دوريات 

عى مدار الساعة لحماية املزارع.
ب�دوره، اته�م عضو لجن�ة االقتصاد 
واالستثمار الربملانية برهان املعموري، 
جهات داخلية وخارجية لم يس�مها، 
بالتآم�ر من أجل منع وص�ول العراق 
اىل االكتف�اء الذاتي م�ن الحنطة، عن 
يف  الح����رائ�ق  افتع���ال  طري�ق 
حق���ولها. وقال املعموري يف تغريدة 
عرب حس�ابه يف توي�رت: »اره�اب من 

االقتص����اد  يس�تهدف  اخ�ر  ن�وع 
العراقي م�ن خالل حرق حق�����ول 
الحنطة والشعر بعد استهداف الثروة 

الحيوانية والسمكية«.
وأض�اف: الي�وم اس�تهداف الزراع�ة 

ليبقى العراق بلداً مستورداً«.
وأض�اف أن »ع�ى الحكوم�ة تحم�ل 
املس�ؤولية اتجاه ما يحصل. مؤامرة 
خارجية وأخرى داخلية لتدمر الزراعة 
ومنع وصول العراق لالكتفاء الذاتي«. 
وبحسب معاون محافظ صالح الدين 
أحمد صالح، ف�إن التحقيقات األولية 
كش�فت ب�أن الحرائ�ق الت�ي طال�ت 

املحاصيل الزراعية تمت بفعل فاعل.
وقال صال�ح، إن »التحقيقات األولية 
طال�ت  الت�ي  الحرائ�ق  أن  كش�فت 
محاصيل الحنطة والشعر تمت بفعل 
فاعل«، مبيناً أن األجهزة األمنية عثرت 
عى هواتف نقالة واسالك استخدمت 
يف ارضام الن�ران الت�ي التهمت االف 
الدوان�م الزراعي�ة. وأك�د صال�ح، أن 
الحكومة العراقية س�ارعت إىل ارسال 
تعزيزات من الدفاع املدني لتأمني بقية 
االرايض الزراعي�ة، موضح�ًا يف الوقت 
ذاته أنه ليس هناك أي توجه حكومي 

لغاي�ة اللحظ�ة يف رصف تعويض�ات 
للفالحني.

وقد وصل�ت “ظاه�رة” الحرائق التي 
تهاجم م�زارع الحنط�ة اىل محافظة 
كرك�وك بع�د ان التهم�ت مس�احات 
ودي�اىل  الدي�ن  ص�الح  يف  واس�عة 

واملوصل.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الزراعة 
تنتظ�ر  “ال�وزارة  ان  ناي�ف  حمي�د 
اللجان املكلفة يف مجالس املحافظات 
باص�دار تقارير ح�ول الحرائق حتى 
تع�رف اس�بابها: هل بفع�ل فاعل ام 

طبيعية؟”.
وتتزام�ن عمليات الحرق مع موس�م 
الحص�اد الوفر الذي حققه البالد هذا 
العام، وترجح وزارة التجارة أن تحصل 
هذا املوسم عى نحو 5 ماليني طن من 
القمح بفضل موسم األمطار الغزيرة، 
وم�ا زالت عمليات تس�ويق املحصول 

ورشائه من الفالحني متواصلة.
واص�درت وزارة التجارة بيانا بش�أن 
حرائ�ق حقول الحنط�ة، فيما طالبت 
وزارة الداخلي�ة والعمليات املش�رتكة 
بالتح�رك وحماي�ة ام�ن وممتل�كات 

الفالحني.
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النريان تلتهم حقول احلنطة: من الفاعل؟

رئيس الربملان يؤكد ملسؤول أمريكي عىل رضورة دعم االستقرار باملنطقة

وزير النفط يصف انسحاب العاملني يف اكسون موبيل بـ »غري املقبول«

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس مجلس الن�واب محمد الحلبويس، 
أمس االحد، رضورة دعم االستقرار يف املنطقة 

بعي�داً عن التصادم، داعيا اىل تمتني العالقات 
بني بغداد وواشنطن اقتصاديا.  وقال املكتب 
العالمي للحلبويس يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »رئي�س مجلس 

الن�واب اس�تقبل القائم باألعمال يف س�فارة 
الوالي�ات املتحدة األمركية جوي هود«، الفتا 
اىل ان »الحلبويس بحث خالل اللقاء التطورات 
السياس�ية يف املنطقة«.واض�اف املكتب، أن 

»الحلبويس اش�ار إىل رضورة دعم االستقرار 
فيه�ا بعيدا عن التص�ادم، وبما ينعكُس عى 
استقرار العراق أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا«. 
ونقل املكتب عن الحلبويس دعوته اىل »تمتني 

العالق�ات بني بغ�داد وواش�نطن اقتصاديًّا، 
واملساهمة يف إعمار وتنمية املُدن املحررة من 
تنظيم داع�ش اإلرهابي، وإع�ادة النازحني، 
وتش�جيع ال�رشكات االس�تثمارية للعمل يف 

مجاالت الطاق�ة والتصنيع والبن�ى التحتية 
ومشاريع اإلس�كان«. من جهته أبدى القائم 
باألعمال األمركي اس�تعداد ب�الده لتطوير 

العالقات مع العراق يف جميع املجاالت.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزي�ر النفط ثامر الغضبان، أمس االحد، 
ان انسحاب العاملني يف رشكة اكسون موبيل 
غ�ر مقب�ول او مربر، كاش�فا ع�ن اجتماع 
مرتق�ب يجمع�ه م�ع املس�ؤولني يف رشك�ة 

اكسون موبيل هذا االسبوع. 

وق�ال الغضب�ان يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »الرشكات النفطية 
العاملية تعمل بالحق�ول النفطية وخصوصاً 
يف املحافظات التي تنعم باألمن واالستقرار«، 
مبينا ان »انسحاب العاملني يف رشكة اكسون 
موبي�ل غر مقبول او مربر، وان االنس�حاب 
قد يؤدي اىل بث رس�ائل خاطئة عن األوضاع 

يف الع�راق، وه�ذا ماالنقبله بتات�اً«. واوضح 
الغضبان ان »انس�حاب ع�دد من العاملني يف 
رشكة اوكس�ن موبيل من حقل غرب القرنة 
بش�كل مؤق�ت أو أح�رتازي، رغ�م أعدادهم 
القليلة ليس له عالقة إطالقاً بالوضع األمني 
يف الحقول النفطية بجنوب العراق او تهديدات 
ما وانما هو ألس�باب سياس�ية كم�ا نعتقد 

نعزوه�ا اىل حال�ة التوترات السياس�ية التي 
تشهدها املنطقة«، مش�را اىل ان »الرشكات 
العاملية االخرى تعمل بحرية وأمان وأستقرار 
يف تطوي�ر الحق�ول النفطية، وليس�ت هناك 
مش�اكل أو مربرات تس�تدعي ذلك«. واضاف 
الغبان انه »وجه رسالة اىل املسؤولني يف رشكة 
أوكسون موبيل يطلب يف إيضاحاً حول ذلك ، 

وانه طل�ب منهم الع�ودة اىل العمل بمقتىض 
عق�د طويل األمد لتطوي�ر حقل غرب القرنة 
ال�ذي يعد من بني الحقول املهمة«، مؤكدا ان 
»الحكوم�ة العراقي�ة ووزارة النفط تعمالن 
عى توف�ر اعى درج�ات االس�تقرار األمني 
الظ�روف  ،وتحقي�ق  واالجتماع�ي  والفن�ي 
واألجواء االمنية املناس�بة لجميع الرشكات ، 

من اجل تحقيق االهداف املشرتكة«. وكشف 
الغضبان ع�ن »اجتماع مرتق�ب يجمعه مع 
املس�ؤولني يف رشك�ة اكس�ون موبي�ل ه�ذا 
االس�بوع بناًء ع�ى طلبهم لبحث انس�حاب 
العامل�ني يف الرشكة من حقل غ�رب القرنة، 
فض�اًل عن مرشوع الجنوب املتكامل الذي تم 

االتفاق عليه مبدئياً بني الجانبني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد حسن كريم الكعبي النائب األول 
لرئيس مجلس النواب، أمس األحد، 
الترشيعي�ة س�تبارش  الس�لطة  ان 
وخالل الفرتة املقبلة بوضع خارطة 
طري�ق عملية -رقابي�ة، فضال عن 
إق�رار ع�دد م�ن القوان�ني وتعديل 

الس�ابقة التي من شأنها اإلرساع يف 
معالجة أزمة السكن.

تلق�ت  بي�ان  يف  الكعب�ي،  وق�ال 
العراقي« نس�خة منه،  »املس�تقبل 
ان املجلس س�يعمل ضمن مسارات 
واقعي�ة  وبرام�ج  ورؤى  متوازي�ة 
م�ع الجه�ات التنفيذي�ة يف بغ�داد 
والحكوم�ات املحلية بش�أن إنضاج 

هذه الترشيعات والقرارات ومتابعة 
تنفيذها ووض�ع املعالجات الكفيلة 
بح�ل األزمة بم�ا يتالئم م�ع حجم 

املشكلة وخدمة املواطن . 
العم�ل  اىل رضورة  الكعب�ي  ودع�ا 
عى إنشاء دليل للمساحات املتاحة 
التموي�ل  أزم�ة  ومعالج�ة  للبن�اء 
والت�زام املص�ارف ووض�ع خارطة 

عم�ل واقعي�ة للبنى التحتي�ة لبناء 
املجمعات الس�كنية واطئ�ة الكلفة 
او عند توزي�ع االرايض للمواطنني، 
منوه�ا ان مجل�س الن�واب داع�م 
بش�كل كبر وفاع�ل لتنفيذ الخطة 
الحكومية ضم�ن الربنامج الوزاري 

املرتبط بحل أزمة السكن. 
وطال�ب الكعبي الحكوم�ة بتفعيل 

الخط�وات الكفيل�ة بانه�اء األزمة 
واتخ�اذ الق�رارات الت�ي ته�دف اىل 
دعم وتش�جيع املستثمرين املحليني 
وجذب االجانب منهم، مشرا اىل ان 
معالجة موضوعة السكن ستساهم 
بش�كل كب�ر بمعالج�ة موض�وع 
العش�وائيات والقضاء عى البطالة 

وتحريك االقتصاد. 

الكعبي: سنعمل عىل إقرار القوانني ووضع خارطة طريق ملعاجلة أزمة السكن 

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت صحيفة نيويورك تايمز االمريكية، 
تحض�را  طل�ب  االمريك�ي  الرئي�س  أن 
فوري�ا ل�الوراق الالزم�ة العف�اء عن عدد 
من أف�راد الجي�ش األمريك�ي املتهمني أو 
املدانني يف جرائم ح�رب، بينها عدة قضايا 
ب�ارزة بالقتل أو محاول�ة القتل أو تدنيس 

الجثث.
ونقلت الصحيفة يف تقرير لها عن مسؤولني 
اثنني طلبا عدم الكش�ف ع�ن هويتهما إن 
“موع�د طلب ترامب لألوراق يش�ر إىل أنه 
يدرس العفو عن هؤالء الرجال يف عيد يوم 

الذكرى األمريكي 28 ايارالجاري”.
واضاف�ت أن “الطلب�ات تضمن�ت رئي�س 
العمليات الخاصة لس�الح مشاة البحرية 
أن  املق�رر  وال�ذي م�ن  إدوارد جاالج�ر، 
يمثل أمام املحكمة خالل األس�ابيع املقبلة 
ملواجهة اتهامات بإطالق النار عى مدنيني 

غر مسلحني وقتل أسر من العدو بسكني 
أثناء خدمته يف العراق”.

وتابعت أن “الطلبات ش�ملت ايضا قضية 
أحد املتعاقدين من رشكة بالك ووتر األمنية 
الخاصة الذي تم إدانته مؤخرا بإطالق نار 
فتاك ملجموعة من العراقيني غر املسلحني 
يف 2007، وقضي�ة ماثي�و جولس�تني من 
القوات الخاص�ة األمريكية يف قتل أفغاني 
غر مس�لح عام 2010، وقضية مجموعة 
من قناصة قوات املارينز املتهمني بالتبول 

عى جثة مقاتل طالباني ميت”.
واش�ار املسؤلني اىل انهم “اليعلموا إذا كان 
هن�اك املزيد م�ن الجنود الس�ابقني ضمن 
طلب�ات ترام�ب للعفو الرئ�ايس”، منوهة 
بأنه “رغم استغراق تجميع ملفات العفو 
ع�دة ش�هور إال أن وزارة الع�دل ش�ددت 
ع�ى أن تنتهي كل امللف�ات قبل عطلة يوم 
الذك�رى األمريك�ي، ألن ترام�ب يخط�ط 

للعفو عى الرجال يف ذلك الحني”.

        بغداد / المستقبل العراقي

عززت قوات الحشد الش�عبي يف محافظة 
صالح الدين، أمس االحد، تواجدها جنوبي 
املحافظة بعد ورود معلومات عن تحركات 

لتنظيم داعش هناك.
وذكر اعالم الحش�د الشعبي يف بيان تلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »قوات 
اللواء 41 بالحشد الشعبي عززت تواجدها 
ليل�ة ام�س يف قاط�ع بلد ويث�رب منطقة 

املزاريع جنوب تكريت«.
وأض�اف ان »اللواء عزز تواجده بعد ورود 
معلومات استخبارية بوجود حركة للعدو 

ليال يف االحراش و البساتني«.

بعد رصد حتركات لـ »داعش«.. احلشد الشعبي يعزز 
تواجده جنوب تكريت 

ترامب يعتزم »العفو« عن املتورطني
 بـ »جرائم حرب« يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت املحكم�ة االتحادي�ة، أمس االحد، دعوى 
ملحافظ املثن�ى عى رئيس مجل�س محافظة 
املثنى/ اضافة لوظيفتهما، تخص الية اعفاء 

اصحاب املناصب العليا ومدراء الدوائر. 
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس 
الس�اموك، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت 
جلس�تها برئاس�ة الق�ايض مدح�ت املحمود 

وحض�ور القض�اة االعض�اء كاف�ة، ونظرت 
دع�وى اقامه�ا محاف�ظ املثن�ى ع�ى رئيس 

مجلس املحافظة/ اضافة لوظيفتهما«.
وأض�اف أن »املدعي طلب الغ�اء قرار مجلس 
املحافظة املرق�م )33( لس�نة 2018 الصادر 
ارصاره  املتضم�ن   ،2018  /6  /28 بتاري�خ 
عى ق�راره املرقم )52( لس�نة 2018، ونصه 
تعديل البند )رابعاً/ د( من الفقرة السادس�ة 
م�ن املادة )31( م�ن النظ�ام الداخيل ملجلس 
محافظ�ة املثن�ى رقم )1( لس�نة 2009، وأن 

ه�ذا البند يخ�ص اعف�اء اصح�اب املناصب 
العليا وم�دراء الدوائر«. وأوضح، ان »التعديل 
املطع�ون به يتضمن أن�ه يف حالة عدم قناعة 
اعضاء مجل�س املحافظة باألجوب�ة املقدمة 
م�ن املس�تجوب أو امتناع�ه ع�ن الحض�ور 
يت�م التصوي�ت ع�ى اقالته يف جلس�ة الحقة 
م�ن جلس�ة االس�تجواب، ويك�ون التصويت 
باالق�رتاع الرسي اال اذا ارتأى املجلس بأغلبية 
الحارضين غر ذلك«. واش�ار، إىل أن »املدعي 
ذه�ب إىل أن التعدي�ل يخالف امل�ادة )51( من 

قان�ون املحافظات غر املنتظم�ة بإقليم رقم 
)21( لس�نة 2008، التي نص�ت عى )كل امر 
فيه اعفاء أو اقالة ورد يف هذا القانون يس�قه 
جلسة استجواب للشخص املعني(«. وبني أن 
»املحكمة االتحادي�ة العليا وجدت أن التعديل 
املطلوب الغاءه لم يمنع عملية االس�تجواب، 
بل اعتربت أن الذي يتخلف عن حضور جلسة 
االس�تجواب دون ع�ذر مرشوع متن�ازالً عن 
حق�ه يف تقديم االجوبة، ومن ثم ردت الدعوى 

لعدم استنادها إىل سند من الدستور«.

املحكمة االحتادية ترد دعوى ختص آلية اعفاء اصحاب املناصب العليا يف املثنى 

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت قطع�ات الجيش، أم�س االح�د، باعادة 
عدد م�ن العوائل النازحة اىل مناطق س�كناها يف 
محافظة دياىل، بعد تطهرها من مخلفات تنظيم 
داعش. وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، انه »لغ�رض رفع كاهل 
املعان�اة ع�ن املواطن�ني النازح�ني يف املخيمات، 

ب�ارشت قيادة الفرقة الخامس�ة بإعادة عدد من 
العوائل النازحة اىل مناطقهم بعد ان تم تطهرها 
من مخلفات ارهابي داعش«. واضاف البيان انه 
»ت�م اعادة عدد م�ن العوائل النازح�ة اىل منطقة 
)جن�وب كنعان( يف محافظ�ة دياىل ضمن قريتي 
ه�ادي الس�عدون _ وقري�ة الوس�مي«، مبينا ان 
»االهايل عربوا عن امتنانهم وشكرهم وسعادتهم 

بعودتهم اىل ديارهم بمساعدة القوات االمنية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجنة القانونية النيابية، أمس األحد، أن 
مجلس النواب سيبدأ بترشيع قانون “من اين لك 
هذا” بعد انتهاء ش�هر رمض�ان املبارك، مرجحا 

تمريره خالل االسابيع الثالثة املقبلة.
 وق�ال نائ�ب رئي�س اللجن�ة محم�د الغ�زي يف 
ترصيح صحفي إن »هيئة رئاسة مجلس النواب 

س�تدرج القانون خالل الجلسة االوىل ما بعد عيد 
الفط�ر  للق�راءة األوىل لوضع اللمس�ات األخرة 

قبل اقراره«.
وأضاف الغزي أن »إقرار القانون سيكون مشجعا 
لحمل�ة مكافحة الفس�اد الحكومية واملجتمعية 
وسيشكل دافعا ملحاسبة حيتان الفساد وكشف 
كيفية حصولهم عى االم�وال”، مرجحا “تمرير 

القانون خالل االسابيع الثالثة املقبلة«.

القانونية الربملانية ترجح مترير قانون  »من أي لك هذا« بعد رمضاناجليش يبارش بإعادة العوائل النازحة اىل مناطق سكنهم يف دياىل 



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1908( االثنين  20  آيار  2019 حمليات3

 

   بغداد / المستقبل العراقي

بدأت يف مستش�فى الريموك التعليمي إعادة تأهيل قسم الطوارئ 
خدمة للمرىض وللمراجعني املتوافدين اىل املستشفى«.

وب�ني مدير ع�ام الدائ�رة الدكت�ور جاس�ب لطي�ف الحجامي يف 
بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »تمت املب�ارشة بالعمل 
لقس�م الطوارئ لكونه القس�م األكثر تحمل للمراجعني والحاالت 

الطارئة».
مؤك�داً ان تكون طوارئ مستش�فى الريموك من أفضل األقس�ام 
يف بغ�داد وعموم العراق وت�م فتح موقع بديل للط�وارئ للحاالت 
الطارئ�ة لخدمة املواطن وبمتابعة من مدير مستش�فى الريموك 

التعليمي الدكتور و مديرة القسم الفني واملعاون االداري .

   بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
أعل�ن م�رف الرافدي�ن، ع�ن رصف وجب�ة جدي�دة من س�لف 
الدف�ع  أدوات  طري�ق  ع�ن  والعس�كريني  املدني�ني  املتقاعدي�ن 

االلكرتوني .
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي«نس�خة من�ه، إن�ه »ت�م رصف دفعة جديدة من س�لف 
املتقاعدين املدنيني والعس�كريني والتي ترتاوح مابني 3 و5 و 8 و 

10 ماليني ألكثر من 2500 متقاعد«.
وأضاف البيان ان »رصف تلك الس�لف تم عن طريق ابالغ املتقاعد 
عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة، بعد ان استكمل 
كافة اإلج�راءات القانونية ملنحه إياها ورصفها عن طريق أدوات 

الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

تنفي�ذا لتوجيه�ات وزارة الداخلي�ة وتح�ت إرشاف قائ�د رشطة 
املحافظة اللواء أحمد عيل زويني وبمتابعة مدير قس�م العالقات 
واالعالم أقامت دوريات مش�رتكة من الرشطة املجتمعية ومفارز 
املرور جوالت تثقيفية وتوعوية مكثفة يف الش�وارع العامة وعىل 
اصحاب املحالت الخاصة ببيع كماليات الس�يارات وذلك ملنع بيع 

وتداول امللصقات السلبية التي تحرض عىل العنف او االنتحار«. 
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م قيادة رشط�ة كربالء املقدس�ة 
واملنش�آت العقيد عالء الغانمي، رغم أن ديننا االس�المي الحنيف 
ح�رم قت�ل النف�س لك�ن البعض يح�رض من خالل ن�رش بعض 
الظواهر الس�لبية عىل العنف او القت�ل اواالنتحار بقصد او بدون 
قصد وهذا غري مقبول ويحاسب عليه القانون، حيث دأبت قيادة 
رشطة كرب�الء وتنفيذا لتوجه�ات املراج�ع،  بكوادرها االعالمية 
واملجتمعية وبالتنسيق مع مفارز مرور املحافظة وبشكل مستمر 
بالنزول إىل الشارع للتثقيف والتوعية واإلرشاد األمني بهدف منع 

اي ظواهر سلبية تؤثر عىل حياة الفرد واملجتمع.
ه�ذا وتم اتخاذ الجانب الوقائي بالش�كل املطلوب من خالل رصد 
بع�ض امللصق�ات التي تحرض ع�ىل العنف او االنتح�ار عىل عدد 
م�ن عج�الت املواطنني وحثه�م وتوعيته�م ع�ىل زرع وبث روح 
األم�ل والتفاؤل بدال من ه�ذه الظواهر الغري مقبولة وذلك بهدف 

تحصني املجتمع واملحافظة عىل ارواحهم وممتلكاتهم .
   بغداد / المستقبل العراقي

والعم�رة  للح�ج  العلي�ا  الهيئ�ة  ب�ارشت 
بالفح�ص الطبي للفائزين بقرعة حج هذا 
العام 2019 بالتنسيق بني مكاتبها واملراكز 
واملحافظات.وق�ال  بغ�داد  يف  الصحي�ة 
املتحدث الرسمي باس�م الهيئة حسن فهد 
الكناني يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، 
ان »الهيئة شكلت لجنة االستطاعة الطبية 
حرص�ا منها عىل فح�ص الفائزين بقرعة 
الح�ج للعام الحايل بصورة دقيقة، للوقوف 
عىل أهلية اس�تطاعتهم الصحي�ة والبدنية 
والذهني�ة، والتأك�د من م�دى قدرتهم عىل 
أداء فريضة الحج«. وأكد ان »مهمة اللجنة 
التعرف ع�ىل األمراض املزمن�ة التي يعاني 
منها الفائزين بحج ه�ذا العام وإعطائهم 
املالئم�ة  الطبي�ة  والعالج�ات  النصائ�ح 
طوال م�دة إقامته�م يف الديار املقدس�ة«.

وأض�اف الكنان�ي ان »الهيئ�ة فعلت عمل 
لجنة االس�تطاعة هذا العام بشكل موسع 
لت�دارك األم�راض واألزم�ات الصحية التي 
قد يتعرض لها الحجاج، وإعطائهم العالج 
بالرسع�ة املمكنة ومس�اعدتهم ع�ىل أداء 
مناسكهم دون حدوث مشاكل ومعوقات .

   بغداد / المستقبل العراقي

اع�ادة  واملع�ادن،  وزارةالصناع�ة  اعلن�ت 
انت�اج مس�تحرض تينوردين لع�الج ارتفاع 
الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر  الدم.وق�ال  ضغ�ط 
لي�ث عبدالرحم�ن الع�زاوي ، يف بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الرشكة العامة 
لصناع�ة االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة يف 
الصناع�ة  وزارة  رشكات  اح�دى  س�امراء 
واملع�ادن ع�اودت انتاجه�ا من مس�تحرض 
تينوردي�ن لعالج مرض ارتفاع ضغط الدم«.

واض�اف الع�زاوي ان »الرشك�ة ويف ض�وء 
خطته�ا الطموح�ة لتحدي�ث منتجاتها كما 
ونوعا وتطوير اساليب التعبئة والتغليف فقد 
عاودت انتاج مستحرض تينوردين املستخدم 
يف عالج مرض ارتفاع ضغط الدم بعد توقفه 
لفرتة حيث جرى انتاجه بتعبئة جديدة لرفد 
وزارة الصح�ة والس�وق املحلي�ة باملنتجات 
ذات الفعالي�ة« ، الفتا اىل ان »الرشكة تعتزم 
تحدي�ث جمي�ع ادوي�ة االم�راض املزمن�ة 
لضم�ان توافقه�ا م�ع الدس�اتري العاملي�ة 
الحديث�ة واع�ادة تصاميم االغلف�ة لضمان 
ترويجها وكس�ب ثقة املس�تهلك العراقي«.

واوضح ان »مصنع املحاليل الوريدية التابع 
للرشكة استقبل يف وقت سابق طلبة املرحلة 
الرابعة م�ن كلية الصيدلة يف جامعة املوصل 
برفق�ة نخبة من ال�كادر التدرييس يف الكلية 
حيث قام�وا بجولة ميدانية داخل االقس�ام 
االنتاجية واملختربات يف املصنع واستمعوا اىل 
رشح ع�ن مراحل تصني�ع املحاليل الوريدية 
واس�اليب الفحص ، الفتا اىل ان هذه الزيارة 
تأت�ي يف اطار التعاون املش�رتك بني الرشكة 
واملؤسس�ات العلمي�ة واالكاديمي�ة به�دف 
رفد الطلب�ة باملعلومات بمايس�هم يف زيادة 

قدراتهم الفكرية وكفاءتهم العلمية.

املبارشة بالفحص الطبي 
للفائزين بقرعة حج 2019

ادوية سامراء تعاود انتاج 
مستحرض تينوردين لعالج 

ارتفاع ضغط الدم

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرباء عن تحويل أكثر م�ن 4200 موظف اجور 
يومية يف رشكة توزيع كهرباء الجنوب اىل عقود.

وأظه�رت وثيقة حصل�ت عليها »املس�تقبل العراق�ي«، تضمنت 
توجيه�اً م�ن وزارة الكهرباء يقيض بتحوي�ل 4217 من موظفي 
األج�ور اليومية، يف الرشك�ة العامة لتوزيع كهرب�اء الجنوب، اىل 

عقود مؤقتة، بناء عىل قرارات مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء.
ونص�ت الوثيق�ة عىل أن تكم�ل الرشكة كافة اإلج�راءات الالزمة 

لتحويلهم، وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة .

الكهرباء توافق عىل حتويل 
عامل األجور اليومية إىل عقود 

   بغداد / المستقبل العراقي

الحدي�د  العام�ة للس�كك  اعلن�ت الرشك�ة 
العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل تحويل 
خريجي معهد الس�كك من أج�ور يومية اىل 

عقود وذلك بعد ان تم تعيينهم منذ س�نوات 
طويلة عىل االجر اليومي ».

وقال�ت الرشك�ة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »مجلس ال�وزراء أصدر قرار 
الق�ايض   2019 لس�نة   )105( و   )12(

بتحويل صيغ�ة تعيني اكثر م�ن )80( فني 
من خريجي معهد الس�كك من أجور يومية 
اىل عقود وبراتب ش�هري قدره )450( الف 

دينارا«.
واضافت ان »هذه الخطوة جاءت بعد تأكيد 

وزير النقل عبدالله لعيبي بشمول مووظفي 
االج�ر اليوم�ي بهذي�ن القرارين لتحس�ني 
املس�توى املع�ايش لهم وحس�ب تحصيلهم 
ال�درايس لضمان حقوقهم اس�وة بموظفي 

الرشكة .

النقل تعلن حتويل خرجيي معهد السكك من أجور يومية اىل عقود

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

وق�ع محافظ بغداد املهندس ف�الح الجزائري مذكرة تفاهم 
مش�رتكة مع )رشكة هال�س( الصينية للمش�اركة بتنفيذ 
مرشوع القط�ار املعلق.جاء ذلك خالل اس�تقباله يف مكتبه 
اليوم االح�د مدير الرشكة والوفد املراف�ق له وبحضور عدد 

من اعضاء مجلس املحافظة.
وج�دد محاف�ظ بغداد، خ�الل حف�ل توقيع املذك�رة، التزام 
حكومته املحلية بتذليل كافة املعوقات واملش�اكل التي تقف 

امام تنفيذ هذا املرشوع الحيوي والسرتاتيجي.
وش�دد الجزائري ع�ىل اهمية القطار املعلق كونه س�يحقق 
قف�زة نوعية يف مج�ال النقل داخل العاصمة ويس�اعد عىل 
تس�هيل حرك�ة املواطنني داخ�ل العاصمة.واش�ار محافظ 

يف  متواص�ل  للمحافظ�ة  الفن�ي  »الفري�ق  ان  اىل  بغ�داد 
اجتماعاته م�ع الجهات الحكومية االخرى املتمثلة بوزارتي 
النق�ل والتخطي�ط وامانة بغ�داد من اجل ترسي�ع املبارشة 
باملرشوع ورفع املعرقالت التي تواجهه واالرساع بتنفيذه«.

واك�د الجزائري ان »املحافظة تقدم كل الدعم والتس�هيالت 
املمكنة لجميع الرشكات االس�ثمارية«. كما ش�دد املحافظ 
عىل اهمية التواصل املس�تمر لتعزي�ز التعاون مع الرشكات 
الصيني�ة واالس�تفادة من حج�م التطور ال�ذي وصلت اليه 

رشكاتهم يف هذا املجال.
من جانبه ع�رب مدير رشكة هال�س املتخصصة بالنقل عن 
س�عادته لتوقي�ع املذك�رة مثمنا جه�ود الس�يد املحافظ يف 
تذليل الصعوبات امام رشكته وتوفري االرض املناس�بة لهذا 

املرشوع.

حمافظ بغداد يوقع مذكرة تفاهم مع رشكة صينية للمشاركة بتنفيذ القطار املعلق

   بغداد / المستقبل العراقي

بحثت الرشكة العامة لتصنيع الحبوب افاق التعاون املشرتك 
م�ع رشك�ة ايب�كار الرتكي�ة املتخصص�ة بصناعة وانش�اء 
املطاح�ن وامكاني�ة تحدي�ث وتطوير ع�دد م�ن مطاحنها 

الحكومية.
اك�د ذلك مدير عام الرشكة حس�ني س�امي مضيف�ا يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، بان�ه »جرى خالل 
اللق�اء بح�ث س�بل التنس�يق والتع�اون املش�رتك يف مجال 
تدريب املالكات الهندس�ية والفنية م�ن العاملني يف املطاحن 
الحكومي�ة واالهلي�ة وتوري�د االدوات االحتياطية فضال عن 

امكانية تحديث وتأهيل عدد من مطاحن الرشكة« .
وابدى س�امي امكانية دراس�ة عروض الرشكة الرتكية التي 
تقدمه�ا لتأهيل عدد من مطاحن الرشكة بطريقة الدفع بعد 
التشغيل وطرحها عىل مجلس االدارة ، كما حث ادارة ايبكار 
النش�اء مخازن لها داخل الع�راق لتوفري االدوات االحتياطية 
اىل املطاحن ذات املناش�ئ الرتكية او القريبة ملنتجات ايبكار 

والتي تتعامل معها .

رشكة تصنيع احلبوب تبحث مع »ايبكار« 
الرتكية التعاون وامكانية حتديث املطاحن

صحة الكرخ تعلن إعادة تأهيل قسم 
الطوارئ ملستشفى الريموك التعليمي

الرافدين يعلن رصف دفعة جديدة من سلف 
املتقاعدين املدنييني والعسكريني

رشطة كربالء متنع بيع وتداول امللصقات 
السلبية التي حترض عىل العنف او االنتحار

    البصرة/ المستقبل العراقي

وجه محافظ البرة اس�عد عب�د االمري العيداني 
مدي�ر مكت�ب املحافظ ومدير مكتب التش�غيل يف 
دي�وان املحافظة ومدي�ر دائرة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة يف الب�رة بمتابع�ة موضوع تعيني 
املتخرج�ني من ال�دورات التدريبية الت�ي اجريت 
يف مراك�ز التدري�ب املنت�رشة يف املحافظة« .وقال 
العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه االعالمي 
الخ�اص ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه »وجه 

مدير املكتب بالتنس�يق مع مدير مكتب التشغيل 
يف ديوان املحافظة ومدير دائرة العمل والش�ؤون 
االجتماعية تعيني املتخرجني من الدورات التدريبية 
التي أقيمت لهم يف مراكز تدريب البرة ، مش�رياً 
اىل انه »بعد تخرج املتدربني فسيتم تعيينهم ضمن 
مواقع الرشكات النفطية يف البرة« .من جهته، 
ب�ني مدير مكتب محافظ الب�رة عماد العيداني 
انه »كلّف وبتوجيه من قبل املحافظ بالتنسيق مع 
مدير دائرة العمل والش�ؤون االجتماعية محسن 
املظفر  ومدير مكتب التش�غيل بمتابعة موضوع 

تعيني الخريجني من الدورات التدريبية من مراكز 
التدريب ال س�يما الذين اكمل�وا تدريباتهم ، الفتاً 
اىل انه س�يتم التحرك لغ�رض تعيني الخريجني يف 
مواق�ع تلك ال�رشكات النفطي�ة« .وكان محافظ 
الب�رة اس�عد العيداني قد اعلن  يف وقت س�ابق 
ع�ن الية لتدري�ب العاطلني عن العم�ل  يف مراكز  
التدريب املهني، الفتاً اىل ان التدريب س�يكون ملدة 
ش�هرين وس�يتم توفري رواتب للمتدربني ويكون 
النق�ل وتخصيص االم�وال من قب�ل رشكة نفط 

البرة.

حمافظ البرصة يوجه بمتابعة خرجيي مراكز تدريب املحافظة 
لتعيينهم يف الرشكات النفطية

   بغداد / المستقبل العراقي

عقد اجتماع مش�رتك ب�ني العراق وإيران، 
يف خرمشهر، لبحث تفاصيل تنظيف شط 

العرب.
وافادت وكالة تس�نيم الدولية لألنباء بأن 
املدير الع�ام للحقوق الدولية يف الخارجية 
االيرانية واملستشار االعىل لوزير الخارجية 
التنس�يقي  االجتم�اع  ترأس�ا  العراق�ي 
املشرتك بني البلدين، بهدف بحث القضايا 

والتفاصي�ل التقني�ة املتعلق�ة بتنظي�ف 
الش�ط، بحضور ممثلني عن املؤسس�ات 

واالجهزة املعنية.
ويعق�د ه�ذا االجتماع يف إط�ار تفاهمات 
البلدي�ن ح�ول تس�وية  كب�ار مس�ؤويل 
القضاي�ا املتعلقة بش�ط العرب وبموجب 
معاه�دة الح�دود وحس�ن الج�وار ب�ني 
الع�راق وإي�ران ع�ام 1975 والتي عرفت 
بإتفاقية الجزائر، والربوتوكوالت املضافة 
واالتفاقي�ات املكمل�ة لها وكذل�ك تنفيذاً 

لبي�ان 12 مارس آذار 2019 يف بغداد الذي 
وضع خالل زيارة الرئيس االيراني للعراق 
وكذلك متابع�ة ملباحثات وزيري خارجية 

العراق وايران.
وأعل�ن رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي 
والرئي�س االيراني حس�ن روحاني خالل 
زي�ارة األخري اىل بغ�داد يف اذار املايض عن 
عزمهما الج�اد عىل تنفيذ اتفاقية الحدود 
وحسن الجوار بني العراق وايران املؤرخة 
والربوتوك�والت   1975 حزي�ران   13 يف 

واالتفاق�ات امللحق�ة به�ا ، بحس�ن ني�ة 
وبدقة، ولذا قرر الطرف�ان البدء بعمليات 
مشرتكة لتنظيف وكري شط العرب بهدف 
اع�ادة قناة املالح�ة الرئيس�ية )التالوك( 
وفق اتفاقية 1975 املذكورة والربوتوكول 

املعني بذلك يف أرسع وقت.
ووفقا للفقرة اع�اله تبقى منصة العمية 
منصة عراقي�ة كما كان�ت، دون ان يؤثر 
ذل�ك ع�ىل مباحث�ات الطرف�ني يف تحديد 

الحدود البحرية بني البلدين.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة زراع�ة نينوى ع�ن »انط�الق حملة 
عم�وم  يف  الش�عري  ملحص�ول  امليكانيك�ي  الحص�اد 

املحافظ�ة« . واف�اد بيان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، انه »بلغ ع�دد االرايض املزروعة الكثر من 
ثالث�ة ماليني دون�م داخل وخ�ارج الخط�ة الزراعية 
وبأنتاج متوقع اىل اكثر م�ن )1450000(مليون طن 

يرتكز يف جنوب املوصل وغربها وس�يتم تس�ويقها اىل 
الس�ايلوات والس�احات التي تم تهيئتها يف املحافظة 
متمثلة بفروع رشكة مابني النهرين العامة والرشكة 

العراقية النتاج البذور.

العراق وإيران يبحثان تفاصيل تنظيف شط العرب

الزراعة تعلن انطالق محلة حصاد حمصول الشعري يف نينوى

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة املوارد املائي�ة / دائرة التخطيط 
واملتابع�ة / قس�م صيانة وتش�غيل مش�اريع 
ال�ري، االح�د، املوافقة ع�ىل زراع�ة محصول 
الشلب يف محافظة واسط وبمساحة ) 15 ألف 
( دونم خالل املوس�م الحايل وذلك بسبب وفرة 
املياه.وقالت الوزارة يف كتاب صدر عنها ووجه 
اىل مجلس الن�واب العراقي ، أن »هذه املوافقة 
ج�اءت عىل ض�وء كت�اب النائب محم�ود عبد 

الرضا مال طالل املرقم 137 يف 28 / 3 / 2019 
خالل اجتماع اللجنة التنس�يقية املشرتكة بني 
وزارتي الزراعة وامل�وارد املائية املنعقد بتاريخ 
23/ 4 / 2019 والذي طلب فيه زراعة محصول 
الش�لب يف محافظ�ة واس�ط بعد وف�رة املياه 
خ�الل نتيجة هط�ول االمطار والس�يول التي 
رافقتها«.واضاف�ت، ان�ه »تم ارس�ال املوافقة 
اىل محافظة واس�ط لتق�وم اللجنة الزراعية يف 
املحافظ�ة بتحدي�د املناطق التي س�يتم زراعة 

الشلب فيها عىل وفق املساحة املذكورة .

املوارد املائية توافق عىل زراعة »15« 
ألف دونم بمحصول الشلب يف واسط

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلمي عدد البحوث املنشورة يف قاعدة 
بيانات س�كوبس العاملية تجاوزت 36 

االف بحث.
وقال مدير عام دائرة البحث والتطوير 
غس�ان حمي�د عب�د املجي�د، يف بي�ان 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »عدد 
البحوث املس�جلة للعراق ضمن بيانات 

سكوبس العاملية تجاوز 36 االف بحث 
محققا بذلك قفزة اىل االول عربياً و 71 

عاملياً«.
ولفت اىل أن »املؤسسة العاملية سكوبس 
أصدرت بهذه املناس�بة إحصائية بعدد 
البحوث ملئة وتس�عة وخمس�ون دولة 

مشاركة يف قواعد بياناتها«.
واش�ار اىل أن »الع�راق يف العام املايض 
أحتل التسلس�ل )76(عاملياً فيما حجز 

املوقع العارش عربياً .

العراق االول عربيًا و »71« عامليًا 
بعدد البحوث العلمية

    البصرة/ المستقبل العراقي

اوض�ح رئي�س مجل�س محافظ�ة الب�رة الحقوقي 
صباح حس�ن البزوني ان وزارة الداخلية اوقفت تنفيذ 
قرار نقل ال25% من منتسبي رشطة البرة، مؤكدا ان 
اليومني القادمني سيش�هد ايقاف رئيس الوزراء للقرار 

نهائيا.
وق�ال البزوني ان« وزارة الداخلية اوقفت تنفيذ قرارها 

الس�ابق الق�ايض بنق�ل م�ا نس�بته 25% م�ن ضباط 
ومنتس�بي رشطة محافظة البرة لخارج املحافظة، 
الفتا اىل قرار االيقاف جاء ردا عىل كتاب االعرتاض الذي 

قدمه مجلس املحافظة.
وأضاف«خاطبن�ا رئي�س مجل�س ال�وزراء ع�ادل عبد 
امله�دي باعتباره القائد العام للقوات املس�لحة اليقاف 
الق�رار النهائ�ي ونخن بانتظ�ار رده الرس�مي والذي 

نتوقعه يكون موافقا ملا طرحنا يف رفض القرار.

البزوين: الداخلية اوقفت قرار نقل منتسبي رشطة 
البرصة وننتظر عبد املهدي اليقاف القرار هنائيًا
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )2050 يف 2019/5/12 ( .
يرس )محافظة البرصة / قس�م العق�ود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة 

لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 
مرشوع )مرشوع ايصال تيار كهربائي للمناطق املكهربة مع تأهيل الشبكات الكهربائية (

- وبكلف�ة  تخميني�ة قدره�ا )3,999,795,500( ثالثة مليار وتس�عمائة وتس�عة وتس�عون مليون 
وسبعمائة وخمسة وتسعون الف وخمسمائة  دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
- مدة التجهيز ) 90  يوم ( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة  والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / رشكات 
متخصصة يف هذا املجال  ) بعرض فني (

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية التي حددت���ها 
تعليم�ات تنفيذ    العقود الحك����������ومية العامة رقم )2( لس����نة 2014 والصادرة من وزارة 

التخطيط ، ومف����توح لج��ميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس������م 
الع�������قود الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

1- القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية 
• متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة 

النقدية ال يقل عن مبلغ قدرة
) 1,199,938,650( مليار ومائة وتس�عة وتسعون مليون وتسعمائة وثمانية وثالثون الف وستمائة 

وخمسون  دينار عراقي. 
• ع�ىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته ع�ىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 

أدناه:
2-  الخربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن) 1,199,938,650( مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وثمانية وثالثون 
الف وس�تمائة وخمس�ون  دينار عراقي. لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  
بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف 

الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
ب- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال(

رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان 
أدنا  ودفع رسم غري مسرتد قدرة  )150,000( مائة وخمسون   الف دينار عراقي  

اعتبارا من يوم األحد   املصادف 2019/5/19 
خامساً –  سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3   الساعة 

العارشة صباحاً
سادساً - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس   املصادف 2019/6/13 الساعة 12:00 ظهرا   
حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم 
رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا 

يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم الخميس  املصادف 2019/6/13.
العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )39,998,000( تسعة وثالثون  مليون 
وتسعمائة  وثمانية وتسعون الف  دينار عراقي .

عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
ثامناً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها واملتمثلة ب 

)1- رس�الة العط�اء وملح�ق العطاء 2- الج�داول الكاملة املطلوب�ة  والنماذج املطلوبة وفق القس�م 
الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي 

العطاءات .
3- تفوي�ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخ�ول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من 
الجه�ات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلي�ة مقدم العطاء  او وثائق التأهيل 
الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مق�دم العطاء الذي تم قبول 

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3   الساعة 

العارشة صباحاً
تاسعاً-  مدة نفاذية العطاء )90( يوم.

عارشاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احد عرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي 

ييل يوم العطلة .
اثنا عرش  - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عرش – العنوان املشار اليه اعاله : جمهورية العراق / محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية 

/ لجنة بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq اربعة عرش - املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

خمس�ة ع�رش – الزام الرشكات ب�رشاء منتجات وزارة الصناع�ة واملعادن اس�تناداً اىل ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدري�ب ذي العدد 16135/7/4 يف 

.2017/8/3

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية 

القسم القانوين ـ العقود
اىل /رشك�ة نبع املزايا للتجارة واملقاوالت العامة 
املحدودة مديرها املفوض / حسن عباس شخري 

تبليغ باحلضور 
تق�رر حضوركم  امام لجنة القائمة الس�وداء 
يف مقر الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية 
وخ�الل )14( ي�وم م�ن تاريخ ن�رش االعالن يف 
الصحيف�ة لغرض ضبط اف�ادة املدير املفوض 
للرشك�ة ان�ف الذكر والخ�اص بالعق�د  املرقم 
2013/14  )تأهي�ل وتحدي�ث ش�بكات امل�اء 
واملج�اري يف املحط�ة املركزي�ة ضمن مرشوع 

اعمار املأوى واملحطة الفنية( 
وبخالف�ه تتحمل الرشكة اعاله جميع التبعات 

القانونية واملالية

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف السماوة
العدد  :العدد العمومي 11618

السجل  :59
التاريخ 2019/5/16

اعالن انذار بالصحف الرسمية
اىل الس�يد  :احمد جبار عزيز � العنوان � الس�ماوة � حي 

املعلمني الثانية 
جه�ة االنذار : س�بق ملوكيل وان س�ري اليك االن�ذار املرقم 
9393 يف 2019/4/18 سجل 47 وبالنظر ملجهولية محل 
اقامت�ك وارتحال�ك اىل جهة مجهولة حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مركز رشطة الحي الجمه�وري وتأييدها من 
قب�ل مختار املنطقة واملجلس املحيل ملدينة الس�ماوة فقد 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني بمضمون االنذار املسري 

اليك من الكاتب العدل يف السماوة املشار اليه اعاله 
مضمون االنذار :

س�بق ملوكيل ع�ام 2007 وان اتف�ق معك اتفاق ش�فوي 
كونك تعمل يف مرشوع تجاري وسلمك مبلغ عرشون الف 
دوالر امريك�ي ك�رأس مال عىل ان تضمن ل�ه اعادة رأس 
امل�ال مع االرب�اح ولعدم ايفاءك بما وج�ب عليك بموجب 
االتفاق كونك لم تس�لم ملوكيل اي مبلغ وهذا يعترب اخالل 
بالتزامات�ك الت�ي يفرضها علي�ك العقد اعاله ل�ذا ادعوك 
اىل تس�ليم موكيل االرباح املس�تحقة مع رأس املال البالغ 
ع�رشون الف دوالر امريكي خالل خمس�ة ايام من تاريخ 
تبلغ�ك بهذا االن�ذار وبعكس ذلك س�وف اراج�ع محكمة 
الب�داءة املختصة لغرض اقامة دعوى فس�خ العقد اعاله 
والزام�ك بأع�ادة رأس املال مع االرب�اح وكذلك التعويض 

ملوكيل عن الرضر الذي اصابه 
كاتب عدل السماوة

سليم زغري الجيايش 
املنذر : محمد صالح جاسم

وكيله املحامي  :صباح موىس كاظم
بموجب الوكالة العامة املرقمة 

9190 يف 2018/4/16 / كاتب /عدل السماوة
� اص�ادق عىل صح�ة توقيع املن�ذر الس�يد محمد صالح 
جاس�م وكيل�ه املحام�ي صب�اح م�وىس كاظ�م بموجب 
املستمس�كات املقدم�ة م�ن قبله وطل�ب تبليغه للس�يد 
احمد جب�ار عزيز عن طري�ق الصحف الرس�مية املحلية 
وحفظ االصل وأرس�الها النسخة الثانية للتبليغ بواسطة 

الصحف 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 1224/ب2019/5
التاريخ : 2019/5/19

اىل / املدعى عليه  )سعد حسني شاهر( 
اق�ام املدع�ي )ابا الحس�ن ف�رات طال�ب( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم  
)بتعويض�ه مبلغ�ا مق�داره )7000,000 س�بعة 
ماليني دينار تعويضا للمدعي اعاله الدانتك بموجب 
االضبارة الجزائية املرقمة 811/ج/2014( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار ح�ي الجدي�دة 4 ج حدي�د عباس 
الجب�وري عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 
املص�ادف يف 2019/5/29 وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
العدد :2018/1289

التاريخ 2019/5/16
اعالن

املدين / عبد الغفور محمد صالح حسني 
عنوانه / مجهول محل اقامته 

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من خ�الل رشح 
القائم بالتبلي�غ للمجلس البلدي ملنطقة كوت 

الحجاج بعدد 976 يف 2019/5/7
وليس لدي�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار 
اىل  واس�تنادا  علي�ه  التبلي�غ  اج�راء  يمك�ن 
امل�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تق�رر ابالغك  
بصحيفت�ني محليتني بق�رار املديري�ة بحجز 
االم�وال الغ�ري منقول�ه العائ�دة لك تسلس�ل 

701/2 كوت الحجاج 
لق�اء دي�ن الدائن  بش�ار حميد طال�ب البالغ 

210000000 مائتان وعرش مليون ال غريها 
فيجب عليك اداء املبلغ اعاله خالل فرتة عرشة 
ايام تبدا من اليوم التايل للنرش وبعكسه سوف 

يباع العقار اعاله وفق القانون
القايض

فردوس حسني الشاوي 
��������������������������������������

مرصف الرافدين 
للمنطق�ة  العام�ة  االدارة  من�دوب  مكت�ب 

الجنوبية 
شعبة الحقوق

اىل / املدين حسن ناجي عبد الحسني 
العنوان / البرصة � ش�ط العرب � ش�ارع 26 

� دار 25 
انذار 

نظ�را لع�دم قيامك�م بتس�ديد مبل�غ الدي�ن 
املس�تحق بذمتك والبالغ ) 25000000( دينار 
خمس�ة وعرشون ملي�ون دين�ار اىل مرصفنا 
الب�رصة   ب�داءة  محكم�ة  ق�رار  اىل  اس�تنادا 
املكتس�ب الدرج�ة بالع�دد 716/ب/2018 يف 
2018/6/13 واستنادا اىل املادة االوىل  الفقرة 
سابعا واملادة الثالثة من قانون تحصيل الديون 
الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 فاني وحسب 
الصالحية املخولة يل بموجب املادة الثانية من 
القان�ون اع�اله انذركم بوجوب تس�ديد مبلغ 
الدي�ن املش�ار اليه اع�اله وخالل م�دة عرشة 
ايام اعتبارا من اليوم الت�ايل لتبليغكم باالنذار 
وبعكس�ه فس�وف تتخذ االجراءات القانونية 
الالزم�ة وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة 
اوال م�ن القانون املذكور  وذلك بوضع اش�ارة 
الحج�ز التنفيذي عىل اموالك�م املنقولة وذلك 
امل�رصف وتحميلك�م كاف�ة  لتحصي�ل دي�ن 

املصاريف وقد اعذر من انذر

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة  
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري   

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 399/1374  

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الكوت
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها 

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 145,25 
املشتمالت : غرفتني مع املشتمالت

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوي

الشاغل : املالك كريم جرب هيكل
مقدار املبيع : 65,000,000  خمس�ة وستون 

مليون دينار 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الزب�ري 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله  العائد 
للراه�ن )كريم جرب هيكل( لق�اء طلب الدائن 
املرتهن مرصف الرافدين  البالغ )33600000( 
دين�ار فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن  مستصحبا معه 
تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة  
)65,000,000(  دينار وان املزايدة ستجري يف  

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
��������������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب )الرشطي  كاظ�م ابراهيم 

حسني( 
املنس�وب اىل / قي�ادة ح�رس ح�دود املنطقة 

الرابعة 
العنوان / محافظة البرصة �  حي الحس�ني � 

قرب مدرسة 8 شباط 
بم�ا انك مته�م وفق املادة 32 م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لوج�ود نواق�ص وع�وارض 
بالعجل�ة الحكومي�ة الت�ي بذمتك ول�م تقوم 
بدفع مبلغ التضمني لحد االن وملجهولية محل 
اقامت�ك  اقت�ى تبليغ�ك بها االع�الن عىل ان 
تح�رض امام محكم قوى االم�ن الداخيل االوىل 
/ املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون 
يوما م�ن تاريخ نرش هذا االع�الن يف صحيفة 
محلية يومية وتعليق�ه يف محل اقامتك ومقر 
دائرتك وتجي�ب عن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الح�كام امل�واد ) 65 و 68 و69( من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

Contracts Dept Announcement
التاريخ: 2019/5/16العدد:2344 ) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

)مرشوع ايصال تيار كهربائي للمناطق املكهربة مع تأهيل الشبكات الكهربائية ( مناقصة )18/ كهرباء توزيع / ش  2019 (

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املدير العام
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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 ) برامج خاصة / ٢٠١٩/  ٢٩ (رقم اعالن مناقصة       
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                    

 محافظة نينوى/ في الموصل ) مركز صحي الوحدة إعادة انشاء( :اسم المناقصة                               
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام نينوى لمحافظة  البرامج الخاصةضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة ) برامج خاصة/ ٢٩/٢٠١٩(
في الموصل ) إعادة انشاء مركز صحي الوحدة (مناقصة مشروع تنفيذ طاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم عامة لمقدمي الع

 . يوم) ٠١٨(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٠٥٦٨،٨٩٥،(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها محافظة نينوى / 
(   طاءات المؤهلين ضمن االختصاص        تتيح لكافة مقدمي العسيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي  -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )الخامسة( والدرجة  ) مدني
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٣/٦/٩٢٠١  الموافق) ثنيناال(يوم الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .السابقة) ٧(خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات : المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير مئتان وخمسون )  ٢٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالصحف 
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في  -٦

الموافق ) الثنينا(الثانية بعد الظهر من يوم ) الظهر بعد ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في  ] ٩٢٠١/ ٦/ ١٠

 .بدوام رسميصندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في سيتم  -٧

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح ) العاشرة صباحاً (اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة 
 .لذي يليه بدوام رسميلليوم ا

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي )يوما ٩٠(نافذ لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩التخطيط مجددة ونافذة لعام هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(باإلعمال المماثلة  قائمة -ح 
 .حسب ورقة بيانات العطاء موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة )الرابحة لسنتين(تقديم الحسابات الختامية  -ه  
بطاقة  +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (المدير المفوض الثبوتية  مستمسكات -و   

 .السكن

                                                                
 

 وقرئيس الصند                                                                 
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 ) برامج خاصة / ٢٠١٩/  ٣٠ (رقم اعالن مناقصة  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                 

) / وبناية مديرية بلدية الصينيةوسليمان بيك مكحول والصينية  نواحي هدم واعادة بناء بنايات( :اسم المناقصة   
 صالح الدينمحافظة 

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
 ٢٠١٩عام صالح الدين لمحافظة  البرامج الخاصةضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة ) برامج خاصة/ ٣٠/٢٠١٩(

بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  ناقصةالمتنفيذ والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 
  :ويشمل المشاريع التالية يوم) ٠٢٢(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠،٠٠٢٩،٣٤٥،٢(
  

 اسم المشروع  اسم المشروع                       ت
 هدم واعادة بناء بناية ناحية سليمان بيك ٣ هدم واعادة بناء بناية ناحية مكحول  ١
 هدم واعادة بناء بناية مديرية بلدية الصينية ٤ هدم واعادة بناء بناية ناحية الصينية ٢
 

 طاءات المؤهلين ضمن االختصاص        سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي الع -٢
 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )الخامسة( والدرجة  ) مدني(  

صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٣/٦/٩٢٠١  الموافق) ثنيناال(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .السابقة) ٧(خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات : المتطلبات الفنية -

الف دينار ثالثمائة وخمسون )  ٣٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .حف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالمناقصة في الص
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف  ] ٩٢٠١/ ٦/ ١٠الموافق ) الثنينا(

 .يليه بدوام رسميترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي 
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا
 .يوم الذي يليه بدوام رسميموعد الفتح لل

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي )يوما ٩٠(لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة 
 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩التخطيط مجددة ونافذة لعام  هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة - ب

المتضررة من ى صندوق إعادة اعمار المناطق قسم الشركات معنون ال/ كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(باإلعمال المماثلة  قائمة -ح 
 .حسب ورقة بيانات العطاء موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة )الرابحة لسنتين(تقديم الحسابات الختامية  -ه  
 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ ة هوية األحوال المدني(مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و   

                                                                
 رئيس الصندوق                                                                 

فقدان 
فقدت هوي�ة الطالب احمد س�تار 
تاغي والص�ادرة من كلية الرافدين 
– علوم الحاسبات املرحلة الثالثة – 
فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
�����������������������������

فقدان 
العائ�دة  تكيي�ل  ش�هادة  فق�دت 
للس�يارة املرقمة 138487 / اربيل 
مالكها ) ته نيا عبد الواحد بريداود 
( ونوعه�ا س�كانيا مودي�ل 2008 
الصادرة من رشكة توزيع املنتجات 
النفطية / هي�أة توزيع الجنوب – 
فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
�����������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من 
م�رف الرافدي�ن ف�رع الخرضاء 
املرقمة 14248 بصفة معاون مدير 
مع باج دخول بأس�م / ميادة عبد 
الهادي حس�ن الجنابي فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار 
�����������������������������

فقدان اجازة عمل 
 / بأس�م  العم�ل  اج�ازة  فق�دت 
ماركريت مكواير ماينه – جنس�ية 
العام�ل : كيني�ا – اس�م العراق�ي 
بالكام�ل زي�د صادق محم�د امن 
– بغ�داد ش�ارع حيف�ا محلة 210 
زقاق 73 دار ش / 2 – املهنة مدبرة 
منزل – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

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

االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 522 / ب1 / 2019 
التاريخ : 19 / 5 / 2019 

اعالن 
اىل / املدع�ى عليه�ا / ازهار محمد 

مجيد 
اقام�ت علي�ك املدعي�ة ان�وار عبيد 
حسن – امام هذه املحكمة الدعوى 
طلب�ت   ، اع�اله  بالع�دد  البدائي�ة 
فيه�ا الحك�م بتمليكها الس�هام يف 
العق�ار املرق�م 24 / 471 م تكي�ة 
املترشات منك بمبل�غ 000 ، 750 ، 
23 وتحميل�ك املصاريف والرس�وم 
اقامتك حس�ب  وملجهولي�ة مح�ل 
كتاب مركز رشطة حي املثنى العدد 
7413 يف 13 / 5 / 2019 م�رشوح 
عليه من قب�ل املبلغ يف املركز عمار 
 2019  /  5  /  13 يف  عوي�د  ع�ي 
ومرفقة اش�عار املختار حي املثنى 
املدع�و حميد س�الم امل�ؤرخ يف 13 
/ 5 / 2019 ق�ررت ه�ذه املحكمة 
صحيفت�ن  بواس�طة  تبليغ�ك 
امام  محليت�ن يوميتن للحض�ور 
هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة 
م�ن صب�اح ي�وم 30 / 5 / 2019 
ويف ح�ال تبلغ�ك وع�دم الحض�ور 
او ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا 
ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
�����������������������������

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

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

بعقوبة 
العدد : بال 

اعالن مفقود 
محم�د  ايم�ان   / املفق�ودة  اس�م 

ياسن .
بتاريخ 22 / 4 / 2019 قدم ) جدك 
( املدع�و ) ياس�ن ضاح�ي زبار ( 
يطلب فيه نصب�ه قيم عليك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 5 / 11 / 2013 
ول�م تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك 
بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم 
حض�ورك خالل خمس�ة عرش يوم 
م�ن اليوم الت�ايل من تاري�خ النرش 
س�وف ينصب ) ج�دك ( قيم عليك 

الدارة شؤونك .
القايض 

عي غناوي صالح 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

بعقوبة 
العدد : 2080 / ش4 / 2019 

التاريخ : 15 / 5 / 2019 
اىل / املدع�ى علي�ه ) احم�د ثام�ر 

عزيز( 
م / اعالن 

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اع�اله واملقام�ة م�ن قبل 
املدعي�ة ) علي�اء عدن�ان حمادي ( 
والت�ي موضوعه�ا ) تفريق للهجر 
( وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مبل�غ مركز رشط�ة يثرب 
واش�عار مخت�ار ناحي�ة يث�رب ) 
كامل هادي حس�ن ( واملصدق من 
قب�ل املجلس املح�ي – عليه قررت 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتن 
يوميت�ن محليتن بموع�د املرافعة 
املواف�ق 28 / 5 / 2019 ويف حال�ة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا حسب االصول .
القايض 

منذر خالد خضري

مجهورية العراق
وزارة العدل 

مديرية تنفيذ الدورة 
اىل / املنفذ عليه ) عالوي امحد جدوع( 

جمهول حمل االقامة
لقد تحقق له�ذه املديرية من قب�ل مبلغ مركز رشطة  
)ع�رب جبور ( وحس�ب كتابهم ذي الع�دد )4753( يف 
2019/4/20 وتأييد املجلس املحي لحي )غرب دجلة( 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 
)27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية التنفيذ / الدورة خالل خمسة عرش يوما ابتدأ 
من اليوم التايل ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اعالن
نظ�را لوج�ود العدي�د م�ن املفق�ودات 
الخاص�ة بالطلب�ة ل�دى قس�م املتابعة 
بديوان الجامعة وملرور فرتة طويلة عىل 
هذه املفقودات املتمثلة ببعض املصوغات 
واجهزة املوبايل دون مراجعة اصحابها 
عليه تقرر االع�الن عنها مجددا وخالل 
مدة س�بعة ايام من تاريخ نرش االعالن 
فعىل الطلب�ة الفاقدين لهذه املوجودات 
مراجعة القس�م املذك�ور وتقديم طلب 
تحريري يتضمن املواصفات الكاملة لها 
لغرض استالمها بشكل اصويل وبعكسه 
س�تقوم الجامعة ببيعها وفقا للقانون 
وايراد مبالغها بش�كل نهائي اىل خزينة 

الدولة  
رئيس جامعة الكوفة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 31/خ/2019

التاريخ 2019/5/19
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف الس�يارة املرقمة 5053 قادسية 
اجرة ن�وع )فتون باص( اللون )ابي�ض(  املوديل )2012(  
العائ�دة للمدين )  ش�اكر عوده كاظم( لق�اء طلب الدائن  
)نسيم صباح عبد الحسن( واملدرجة اوصافها ادناه فمن 
ل�ه رغبة بال�رشاء الحضور يف تمام الس�اعة )الخامس�ة( 
ع�را يف اليوم العارش م�ن اليوم الت�ايل للنرش يف الصحف 
املحلية يف معرض )بركة الرحمن( الواقع يف )النجف االرشف 
( مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة عرشة باملئة 
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية 

هذا وان الثمن يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

حسن عبد الزهرة عرس
املواصفات /

1 � النوع : فتون اجرة باص
2  � املوديل : 2012

3  �االطارات : جيدة
4 � البطارية : جيدة

5 � بدن السيارة : جيدة
6 � زجاج الس�يارة : جيدة ما ع�دا الزجاج االمام يوجد به 

فطر من اعىل الزجاج اىل االسفل
 7 � دواخل السيارة :  جيدة

8 �  القيمة املقدرة : عرشة مالين وخمسمائة الف دينار 
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فقدان
فق�دت هوي�ة املوظ�ف ) ع�ي عويد 
كاظ�م (  الوزارية من وزارة الصناعة 
واملع�ادن � الرشكة العامة للصناعات 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن  البرتوكيمياوي�ة  

تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2019/4/8 
لتس�جيل العقار 15/161/4  بزابز ابوعي بأس�م ) احمد 
جب�ار زغري  ( مجددا باعتباره حائزا له بصفة املالك للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل 
وفق احكام  قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 
قررن�ا اعالن هذا اللطب فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة 
او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم  عائدية من بيانات 
اىل هذه خالل مدة ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
هذا االع�الن  وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباح�ا  من اليوم التايل النته�اء مدة هذا االعالن 
وذل�ك الثبات حقوقه موقيعا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
ء/ مدير التسجيل العقاري يف الرصافة /1

�������������������������������������������
محكمة بداءة البرة 

العدد:1571/ب/2017 
التاريخ: 2019/5/9

اعالن 
اىل األش�خاص الثالث�ة/ 1- نوف�ل احم�د طاه�ر 2- اقبال 
عبدالزه�رة عباس 3- نورية احم�د طاهر 4- طاهر احمد 
طاه�ر 5- ري�اض احمد طاه�ر   6- دنيا عب�ود طاهر 7- 
احمد نوري احمد 8- نمري ياس�ن عبدالحس�ن 9- أسامة 
 -11 ياسن عبدالحسن 10- شذى ياسن  عبدالحس�ن 

سمري نوري احمد 12- سوسن ثامر جرب.
أص�درت هذه املحكمة قرار الحك�م البدائي املرقم 1571/

ب/2017 يف 2018/9/18 واملتضمن الحكم بإزالة ش�يوع 
العقار املرقم 516 املرشاق بيعاً وتوزيع ثمنه بن الرشكاء. 
ولتع�ذر تبليغك�م ملجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتأييد املجلس البل�دي. عليه قرر تبليغكم 
اعالن�ًا بصحيفتن محليتن يوميت�ن ولكم حق االعرتاض 
والتميي�ز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض / مصطفى شاكر عي

فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من وزارة العم�ل والضمان 
االجتماع�ي والخاص�ة بك�راج الرحم�ة يف صناعية 
حمدان بأسم ) مجيد حبيب شايع( واملرقمة 5814 يف 

2001/9/5 من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������������

محكمة بداءة البرة 
العدد:1571/ب/2017 

التاريخ: 2019/5/9
اعالن 

اىل املدعى عليه / حبيب بن ماجد طارش
أص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحكم البدائ�ي املرقم 
1571/ب/2017 يف 2018/9/18 واملتضمن الحكم 
بإزالة شيوع العقار املرقم 516 املرشاق بيعاً وتوزيع 
ثمنه ب�ن ال�رشكاء. ولتعذر تبليغ�ك ملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس 
البل�دي. عليه قرر تبليغك اعالناً بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن ول�ك ح�ق االع�رتاض والتمييز خ�الل املدة 
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون.
القايض / مصطفى شاكر عي
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فقدان 

فق�دت الهوي�ة الوزارية الصادرة م�ن وزارة االعمار 
واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة رشكة اشور 
للمقاوالت بعنوان ر مهندسن واملرقمة 1265 بأسم 
/ نادية خلف صالح – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
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تنويه
كن�ا قد نرشن�ا يف جريده املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
) 1907 ( يف 19 / 5 / 2019 اع�الن مديري�ه زراع�ه 
صالح الدين وقد ورد س�هوا يف موع�د إجراء املزايده 
وقد ذكر اليوم الواحد والثالثون من اليوم التايل لنرش 
اإلعالن يف الصحيفه خطاء والصحيح اليوم الخامس 
ع�رش من الي�وم التايل لنرش اإلع�الن يف الصحيفه لذا 

اقتىض التنويه.

www.refaato.iq  الموقع االلكتروني        refaatoiraq@refaato.iqالبريد االلكتروني 
 

 ) برامج خاصة / ٢٠١٩/  ٢٩ (رقم اعالن مناقصة       
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                    

 محافظة نينوى/ في الموصل ) مركز صحي الوحدة إعادة انشاء( :اسم المناقصة                               
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام نينوى لمحافظة  البرامج الخاصةضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة ) برامج خاصة/ ٢٩/٢٠١٩(
في الموصل ) إعادة انشاء مركز صحي الوحدة (مناقصة مشروع تنفيذ طاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم عامة لمقدمي الع

 . يوم) ٠١٨(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٠٥٦٨،٨٩٥،(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها محافظة نينوى / 
(   طاءات المؤهلين ضمن االختصاص        تتيح لكافة مقدمي العسيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي  -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )الخامسة( والدرجة  ) مدني
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٣/٦/٩٢٠١  الموافق) ثنيناال(يوم الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .السابقة) ٧(خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات : المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير مئتان وخمسون )  ٢٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالصحف 
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في  -٦

الموافق ) الثنينا(الثانية بعد الظهر من يوم ) الظهر بعد ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في  ] ٩٢٠١/ ٦/ ١٠

 .بدوام رسميصندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في سيتم  -٧

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح ) العاشرة صباحاً (اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة 
 .لذي يليه بدوام رسميلليوم ا

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي )يوما ٩٠(نافذ لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩التخطيط مجددة ونافذة لعام هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(باإلعمال المماثلة  قائمة -ح 
 .حسب ورقة بيانات العطاء موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة )الرابحة لسنتين(تقديم الحسابات الختامية  -ه  
بطاقة  +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (المدير المفوض الثبوتية  مستمسكات -و   

 .السكن
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وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح ) العاشرة صباحاً (اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة 
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اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

العثور عىل عمل فني »نادر« خيص دافنيش
يع�رض ق�ر باكنغه�ام يف لن�دن يف وق�ت 
قريب، مسودة رسمة شخصية ثانية أليفونة 
الفن عرب التاري�خ ليوناردو دافنيش، بعد أن 
تم التع�رف عليه�ا باعتبارها تمت بريش�ة 
أحد مس�اعدي الرس�ام اإليطايل.ويعتقد أن 
الرس�م األويل للرجل امللتحي، هي واحدة من 
مس�ودتني فقط لبورتريه يمث�ان دافنيش، 
ظلت�ا موجودتني منذ أيام الرس�ام، وفقا ملا 

ذكرت�ه صحيف�ة »إندبندن�ت« الربيطاني�ة.
واكتش�ف رئيس قس�م املطبوعات والرس�م 
يف »املجموع�ة امللكي�ة« الربيطاني�ة مارتن 
كايتون، الرس�م األويل، بينما كان يتفحص 
األورقام املخزنة يف قلعة ويندس�ور.وعرفها 
كايت�ون بوصفه�ا دراس�ة لدافن�يش كان 
يقوم بها أحد مس�اعديه، قبل وفاة صاحب 
لوح�ة »املونالي�زا« الش�هرية بوق�ت قصري 

يف ع�ام 1519، عن عمر 67 عاما.يش�ار إىل 
أن املس�ودة األخ�رى املع�ارصة لدافنيش تم 
رس�مها يف الفرتة نفس�ها تقريبا، ورسمها 
أحد تامذت�ه ويدعى فرانشيس�كو ميلزي، 
كم�ا أف�اد كايتون.وهن�اك رس�مة أخ�رى 
موجودة يف مدينة تورين�و اإليطالية، يعتقد 
ع�ى نطاق واس�ع أنه�ا بورتريه ش�خصية 

بريشة الفنان نفسه.

نحلة تقتل إمرأة ثامنينية
املختص�ة  العام�ة  النياب�ة  أم�رت 
بالدائرة القضائية بسطات املغربية، 
الخمي�س، بإجراء ترشيح طبي عى 
جثة ام�رأة يف عقدها الثامن توفيت 
بسبب لس�عة نحلة بقرية الجدودة، 

بنواحي سطات.
وأف�ادت مص�ادر هس�ربيس ب�أن 
الهالكة« ز.ع« املولودة سنة 1938، 
متزوج�ة وله�ا 8 أبن�اء، نقلت حّية 

عى وج�ه الرسع�ة إىل مس�توصف 
العاج�ات  تلق�ي  قص�د  صح�ي، 
الرضوري�ة بعدم�ا لس�عتها نحلة، 
ح�ني كانت تتن�اول كأس ش�اي إىل 

جانب زوجها.
وانتقل�ت عنارص من ال�درك وممثل 
عن السلطات املحلية إىل املستوصف 
الصح�ي الجماعي، وتم�ت معاينة 
يف  توجيهه�ا  قب�ل  الهالك�ة  جث�ة 

الس�اعات األوىل من اليوم الخميس، 
ع�رب س�يارة لنق�ل املوتى إىل قس�م 

حفظ الجثث بسطات.
وأم�رت النياب�ة العام�ة بمحكم�ة 
االس�تئناف بس�طات عنارص الدرك 
بفت�ح تحقي�ق يف الحادثة لكش�ف 
ظروف ومابس�ات وفاة الثمانينية، 
يف انتظ�ار نتائ�ج الترشي�ح الطبي 

لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن تناول األناناس يوميا ملدة أس�بوع 
يساعد عى تقليل الوزن ويخخلص الجسم من 

السموم.
هل تعلم أن إضافة القرفة إىل القهوةيساهم يف 
خفض مس�توي الكوليسرتول يف الدم ويساعد 
الجسم عى استخدام األنس�ولني بفتعلية أكثر 
وبالت�اىل هذا ش�ئ مفيد جدا ملرىض الس�كر إذا 

داوموا عليه.
هل تعلم أن  نقص فيتامني د يسبب السمنه

ه�ل تعل�م أن من  يعاني من ألم بالكى بس�بب 
الحص�وات عليه أن اس�تخدم ماييل البقدونس 
املاء بكمايات كبريه البطيخ بريه بالشعري وأن 

يبتعد عن امللح.
ه�ل تعلم أن فيتامني د يش�جع عى امتصاص 
العض�يل  الجه�از  أداء  ويزي�د  الكلس�يوم 

والعصبي.
ه�ل تعل�م أن فتام�ني A يحافظ ع�ى العيون 
ويعترب أس�ايس لنم�و وصحة خاي�ا األعضاء 
والجلد والش�عر، ويعترب أيضا مضاد لاكس�دة 
ويواجد يف: البيض الجبن والكبد وزيت السمك.

فوائد للزنجبيل ال حتصىالمتاهات
للزنجبي�ل فوائ�د عظيم�ة، فهو يس�اعد 
الجه�از  وأم�راض  الغثي�ان،  بمعالج�ة 
التنفيس، وآالم املفاصل، ويقلل من أعراض 

نزالت الربد والسعال والحساسية.
وينظم أيضا الزنجبيل مستوى السكر 
يف ال�دم، كم�ا يعمل عى تحس�ني أداء 

الجهاز الهضمي.
ويحارب الزنجبيل الخايا الرسطانية، 
ويط�رد الس�موم من الجس�م، ويقلل 

من أوجاع العضات ويقوي العظام.
الزنجبيل والقلب

مس�توى  م�ن  الزنجبي�ل  يقل�ل 
الكولس�رتول يف ال�دم، ويس�اعد عى 

منعه من التخثر.
لعاج نزالت الربد واإلنفلونزا

من فوائد الزنجبيل أن�ه يعمل عى تقوية 
الجهاز املناعي لدى اإلنس�ان، ويستخدم 

كعاج طبيعي لنزالت الربد واإلنفلونزا.
يقي من الرسطان

يبط�ئ الزنجبي�ل نم�و خاي�ا رسط�ان 
القول�ون واملس�تقيم، وبالتايل يس�اعد يف 
الوقاية من رسطان القولون إىل حد كبري.

لعاج التهاب املفاصل
تدليك العم�ود الفقري بزيت الزنجبيل 

يساعد جدا عى تخفيف األلم.
فوائد الزنجبيل للمعدة

يس�اعد الزنجبيل ع�ى تخليص املعدة 
م�ن الغ�ازات، فه�و مهم ج�دا لعاج 
ع�ى  ويس�اعد  املع�دة،  اضط�راب 

اسرتخاء عضاتها.
للتنحيف

ح�رق  زي�ادة  يف  الزنجبي�ل  يس�اعد 
الدهون والتحنيف، ويعد أفضل وسيلة 

إلنقاص الوزن.

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االماك املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الحرية( وملدة   )سنة واحدة ( فعى من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة 
بلدية الحرية او اللجنة خال )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم 
دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا 
وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان 
البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 

ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عى املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عى املس�تأجر مراجعة البلدية خال مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم 
االخرى

3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االماك التي تؤجر لهم

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
قرب كراج المهناوية )4*7(م 6/6 ـ 7/6 ـ 8/6 حوانيت 1

الشارع العام/ مقابل مديرية بلدية الحرية 6,5 م2 13/2 كشك  2
مدخل ناحية الحرية 1,720 م2 259/22 كورنيش 3

السوق العصري الشارع العام  5م2 2/1 حانوت 4
داخل السوق العصري 5م2 1 / 4 ـ  6/1 ـ7/1 حوانيت 5
داخل السوق العصري 4م2 12/1 حانوت 6

السوق العصري الشارع العام 9م2 31/1 حانوت 7
الشاع العام 7,5 م2 330 ـ 332 ـ 334 ـ 336 حوانيت 8

الشارع العام / السوق ذو الطابقين /الطابق االول 14,5م2 1/3 حانوت 9
السوق ذو الطابقين /الطابق االول 16,5م2 3/3 ـ 6/3 حوانيت 10
السوق ذو الطابقين /الطابق االول 25م2 19/3 حانوت 11
السوق ذو الطابقين /الطابق االول 8,75م2 30/3 حانوت 12
السوق ذو الطابقين /الطابق االول 19,5م2 32/3 حانوت 13
مجاور الجامع الشارع الفرعي  8,75 م2 12/2 كشك 14
سوق القصابين داخل السوق  13م2 11/5 حانوت 15

السوق العصري الشارع الفرعي 17م2 18/18 حانوت 16
جزء من القطعة 275 مجاور مدرسة أمنة بنت وهب  400م2 بال كوفي شوب 17

السوق العصري الشارع الفرعي ـ 24/1 ـ 25/1 حوانيت 18
السوق ذو الطابقين / الطابق االول ـ 2/3 حانوت 19

العدد /100
التاريخ 2019/5/14

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 70/ش/2019

التاريخ :2019/5/15 
م/ تبليغ

70/ش/2019  املرقم�ة  الرشعي�ة  حس�م  ملقتضي�ات 
واملقامة م�ن قبل املدعية )اقبال إبراهي�م حمد( واملدعى 
عليها )ارساء محمد رسح�ان( واملتضمنة دعوى تصديق 
زواج واثب�ات نس�ب الطف�ل )مصطف�ى ع�يل حس�ني( 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واملؤي�د من قبل مختار منطق�ة الجزيرة وتأييد 
املجل�س البلدي لذا تق�رر تبليغك بصحيفت�ني يوميتني يف 
موع�د املرافع�ة املص�ادف 2019/5/21 ويف حال�ة عدم 
حضورك او حض�ور من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وفق القانون.
مع التقدير

القايض 
حردان خليفة جاسم

اعالن مناقصة رقم )2019/20( 
م/ جتهيز اكياس خاصة بتعبئة النخالة 

1� ي�رس )الرشكة العام�ة لتصنيع الحبوب( ان تعلن للمرة االوىل عن مناقصة لتجهيز  ) 4000000( اربعة 
مايني كيس خاصة بتعبئة النخالة

2 � تتوفر لدى )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن )املوازنة التش�غيلية( وينوي 
استخدام جزء منها لتنفيذ تجهيز اكياس خاصة بتعبئة النخالة

3  �بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل  
)الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / القس�م القانوني( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة 
)1000000 مليون دينار ( بموجب صك مصدق صادر من احد املصارف الحكومية بامكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عى املزيد من املعلومات عى العنوان املبني يف اعاه
4 � تس�لم العط�اءات اىل العنوان االتي :  )الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب / مكت�ب املدير العام الكائن يف 
محافظة بغداد / س�احة عدن / مدخل مدينة الحرية ( يف املوعد املحدد  )اقصاه الس�اعة العارشة صباح 

يوم 2019/6/17 حسب توقيت مدينة بغداد ( 
وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 

بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان 
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل :

1� شهادة  تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة  عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات 
2 � التأمين�ات االولي�ة تقدم بصك مصدق او خط�اب ضمان بمبلغ )21360000( اح�دة وعرشون مليون 
وثاثمائ�ة وس�تون الف دينار الذي يمثل 3% من الكلفة التخمينية م�ن احد املصارف املعتمدة ومحرر المر 
الرشكة من قبل املناقص حرا او من يخوله قانونا عى ان ال تقل نفاذيته )35( يوم تاريخ انتهاء نفاذية 

العطاء
3 � كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام 2019 ومعنون اىل الرشكة 
العام�ة لتصني�ع الحب�وب حرا )عى ان يلت�زم املناقص بجلب ما يؤي�د براءة ذمته عن�د احالة املناقصة 

بعهدته( 
4 � وصل رشاء رشوط املناقصة 

5  � تقديم اعمال مماثلة وحسابات ختامية 
6  � تك�ون النم�اذج املقدمة مع العطاء مثبت عليها )املنش�أ والرشكة املنتجة ( ومختومة من قبل الرشكة 

مقدمة العطاء ويكون املجهز ملزم عند رسو املناقصة بعهدته التجهيز من هذا املنشأ حرا
7 � يف حال�ة تقديم وثائق مصورة )مستنس�خة( يجب ان تكون مصدق�ة ومختومة طبق االصل من جهة 
االصدار اما بخصوص املستمس�كات الثبوتية )البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ، ش�هادة الجنسية  

، بطاقة السكن وغريها( تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة
8  � يتم انعقاد املؤتمر الخاص لاجابة عى استفس�ارات املش�اركني يف هذه املناقصات يف الساعة العارشة 

صباحا حسب توقيت بغداد من يوم 2019/6/10 يف مقر الرشكة / القسم القانوني / شعبة العقود 
9 �  يف حال مصادفة يوم  غلق املناقصة  عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستام  وفتح العطاءات 

ماحظة ))الكلفة التخمينية 178 مائة وثمانية وسبعون دينار للكيس الواحد((

http:www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن  وزارة النقل / 
الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود بأسم )عبد 
الرحمن محمود دهش( عى من يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان 
فق�دت ش�هادة كيل م�ن رشك�ة توزي�ع املنتوجات 
النفطي�ة العائ�دة للس�يارة املرقم�ة 192533 اربيل 
باس�م / حس�ني عبد االل�ه ناجي – فعى م�ن يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار .
�������������������������������������������

اعان
اىل الرشيك عبد الكاظم رش�يد عب�د الله توجب عليك 
الحضور اىل مق�ر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه 
بناء للعقار املرقم 51277 /3 حي النداء خال عرشه 

ايام وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه زينب مطر خضري

حسني سامي فرج
معاون املدير العام وكالة
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وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس 
ريال مدريد لبحث التعاون املشرتك

              المستقبل العراقي/ متابعة

التق�ى وزير الش�باب والرياضة احم�د رياض، برئيس 
ن�ادي ريال مدري�د، فلورنتينو برييز، الي�وم ، من اجل 

بحث التعاون املشرتك بني الجانبني.
ونرش رياض عرب صفحته الرس�مية عىل »فيس�بوك«، 
قائاً: »خ�ال لقاءنا مع فلورنتين�و برييز رئيس ريال 
مدري�د والدعوة التي تلقتها من النادي امللكي للبحث يف 

س�بل التعاون املش�رتك من خال عدة مشاريع مهمة 
للرياضة العراقية والتي سنكش�ف عنه�ا قريباً«.

وم�ن املؤمل ان يبحث الوزير م�ع ادارة النادي 
امللكي س�بل التعاون من اجل افتتاح مدارس 
كروية للنادي يف عدد من املحافظات العراقية 
وكذل�ك توجيه دعوة العض�اء النادي والعبيه 
لحض�ور افتتاح ملع�ب الزوراء واالس�تفادة 
م�ن خربات الفريق امللك�ي يف كرة القدم وكرة 

آرسنال عىل أعتاب إبرام صفقة 
من أمريكا اجلنوبية

كافاين يكشف موقفه من العودة إىل نابويل

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يتج�ه آرس�نال اإلنجليزي للتعاق�د مع ال�دويل األرجنتيني 
والرت كانيمان، العب جريمي�و الربازييل، يف فرتة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، فإن آرس�نال 
ع�رض مبل�غ 10.5 مليون جنيه إس�رتليني م�ن أجل ضم 

كانيمان.
وأب�دى أون�اي إيم�ري، م�درب آرس�نال، عدم رض�اه عن 
مس�توى الخ�ط الخلفي للجان�رز هذا املوس�م، مما جعله 

يتجه لتعزيز صفوفه باملدافع الدويل األرجنتيني.
وال يمانع آرسنال يف زيادة هذا الرقم يف صورة متغريات، إذا 

نجح كانيمان يف تحقيق أهداف معينة مع »املدفعجية«. 
وظه�ر كانيم�ان، ألول م�رة م�ع منتخ�ب األرجنت�ني يف 
س�بتمرب/ أيلول املايض، أمام جواتيماال، وف�از »التانجو« 

بأربعة أهداف دون رد.
ورصدت إدارة آرس�نال 40 مليون جنيه إس�رتليني ألوناي 
إيمري م�ن أجل التعاقدات الصيفية، وم�ن املمكن أن يزيد 
ه�ذا الرقم قليًا إذا نجح يف التأه�ل إىل دوري أبطال أوروبا 

حال الفوز عىل تشيليس يف نهائي اليوروباليج.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حسم إدينسون كافاني، مهاجم باريس 
سان جريمان الفرنيس، الجدل املثار حول 

العودة إىل ناديه السابق، نابويل اإليطايل.
وقال كافاني عرب محط�ة »كانال بلس« 
الفرنس�ية: »ال.. لم أرصح أي يشء حول 

عودتي إىل نابويل«.
وأضاف املهاج�م األوروجوياني: »ملتزم 
يف  ينته�ي  ال�ذي  الن�ادي  م�ع  بعق�دي 
صي�ف 2020، أح�ب ه�ذا الفريق وهذه 
املدينة، وأرستي س�عيدة باإلقامة هنا يف 

باريس«.
واس�تدرك: »لكن األم�ور يف كرة 

الق�دم ال تعتمد عيل فقط، إال أنني أتطلع 
لاس�تمرار مع بي إس ج�ي حتى نهاية 
عقدي«. وأبدى كافاني سعادته بالتتويج 
بلقب الدوري الفرنيس هذا املوسم، للمرة 
الثاني�ة ع�ىل الت�وايل والثامن�ة يف تاريخ 
النادي، موجها الشكر إىل جماهري الفريق 

البارييس عىل مساندته باستمرار.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد تقرير صحفي إيطايل، اليوم ، أن نادي ميان يجهز مفاجأة 
سارة لتشيليس خال املريكاتو الصيفي املقبل.

ووفًق�ا ملوق�ع »كالتش�يو مريكاتو« اإليط�ايل، فإن 
مي�ان قرر بش�كل نهائي عدم تفعي�ل بند الرشاء 
النهائي بعقد الفرنيس تيم�وي باكايوكو، املعار 
م�ن البلوز.ويس�تطيع مي�ان رشاء باكايوكو 
مقابل 35 مليون يورو، ولكنه تراجع عن األمر 
رغ�م املس�توى الجي�د لاعب، بس�بب تأخره 
ع�ن التدريبات، ودخول�ه يف أزمة مع اإليطايل 

جينارو جاتوزو، مدرب الروسونريي.
وسيس�عد البل�وز بعودة باكايوكو، بس�بب 
أن الن�ادي اللندني يعاني من عقوبة تحرمه 
من إب�رام صفقات خ�ال فرتت�ي االنتقاالت 
املقبلتني.يذك�ر أن باكايوكو ش�ارك يف 40 مباراة 
بمختلف البطوالت هذا املوسم، محرًزا هدفا واحدا، 

بينما قدم تمريرة حاسمة لزمائه.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يس�تعد نجم كرة املرضب اإلس�باني رفاي�ل نادال املصنف 
الثان�ي عاملياً لدخول القفص الذهبي خال الصيف الحايل، 
يف الف�رتة م�ا بني ش�هري، يوني�وأو أكتوب�ر املقبلني.أحدث 
الترسيبات الواردة تش�ري إىل أن حفل زفاف رفايل نادال س�يكون 
يف يونيو املقبل يف مدينة مايوركا اإلس�بانية مس�قط رأسه عىل 
صديقته ماريا فرانسيس�كا بريللو. وأك�د »نادال« يف حديث له 
مع صحيفة الغازيتا ديللو سبورت اإليطالية أنه سيتزوج خال 
الع�ام الح�ايل، رافضاً الكش�ف ع�ن أي تفاصيل 
بخص�وص حف�ل زفافه.رفا أكد خ�رب زواجه 
قائ�ًا:« س�اتزوج هذا الع�ام، أح�ب التعامل 
م�ع حياتي الخاصة بحساس�ية مختلفة، هي 
لحظات ش�خصية رائعة«.وأضاف:« الحياة لن 
تتغري كثرياً مقارن�ة بالفرتة الحالية، هو مرشوع 
مهمة، يجعلني أشارك كثرياً يف األكاديمية الخاصة 
بي، وربما يجعلني أعمل كمدرب هناك، هذا يجعلني 

عاطفي، أشعر أنني مستعد لهذه التجربة«.

رفايل نادال: الزواج 
لن يغري حيايت

ميالن جيهز مفاجأة سارة 
لتشيليس

        المستقبل العراقي / وكاالت

يسابق نادي باريس سان جريمان الفرنيس، ومسؤولوه 
الزم�ن لتدعي�م صف�وف الفري�ق، باعب خط وس�ط 

جديد.
»م�ريور«  صحيف�ة  وذك�رت 
الربيطاني�ة، أنَّ إدارة »بي إس جي« 
هت أنظارها نحو نجولو كانتي،  وجَّ
الع�ب وس�ط تش�يليس بع�د تعثر 
املح�اوالت لض�م إدريس�ا جاييه، 

العب إيفرتون.
وأش�ارت إىل أنَّ كانتي، بات 
قائم�ة  حالًي�ا  يتص�در 
املطلوب�ة  الصفق�ات 

للعم�اق الباري�يس يف صيف الع�ام الج�اري، إال أنَّ النادي 
الفرن�يس، ُيواج�ه صعوب�ة يف إمكاني�ة تفري�ط البلوز، يف 
نج�م جديد بالفري�ق بعدما بات إيدين ه�ازارد عىل أعتاب 
االنضمام إىل ريال مدريد.واستدركت: »إال أن العرض املغري 
للنادي البارييس ال يمكن تجاهله، كما 
أن نجول�و كانتي لن يج�د راتًبا أفضل 
مم�ا س�يقدمه باريس س�ان جريمان 
خاص�ة بعد بل�وغ الاع�ب 28 عاًما«.

وأضافت الصحيفة، أنه حال تمسكت 
إدارة تش�يليس بخدم�ات كانت�ي، بعد 
التفري�ط يف ه�ازارد، فلن يك�ون أمام 
مس�ؤويل »بي إس جي« سوى التحرك 
لض�م عبدوالي دوكوريه العب وس�ط 

واتفورد.

ريال مدريد يعقد مهمة سان جريمان 
لضم نجم تشيليس

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تش�هد عاق�ة ن�ادي إن�رت مي�ان اإليطايل 
بمهاجم�ه األرجنتين�ي م�اورو إي�كاردي، 
تطورات جدي�دة، بعدما اتخ�ذ النرياتزوري 

قراًرا حاسًما بشأن الاعب.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، 
ف�إن إنرت ميان اتخذ ق�راًرا، ببيع الاعب يف 
فرتة االنتقاالت الصيفي�ة املقبلة، متغاضًيا 
البق�اء،  يف  نفس�ه  إي�كاردي  رغب�ة  ع�ن 

والحصول عىل فرصة جديدة.
ودخ�ل إي�كاردي يف خاف�ات م�ع م�درب 
األفاعي لوتش�يانو س�باليتي، الذي استبعد 

املهاج�م األرجنتين�ي نح�و ش�هرين م�ن 
املش�اركة مع الفريق، كما ُجرد الاعب من 

شارة قيادة إنرت.
لك�ن عىل ما يب�دو أن إدارة إنرت فاض بها 
الكي�ل من ترصفات إي�كاردي، لذلك ترى 
أن الحل األمثل حالًي�ا، هو إنهاء العاقة، 
تجنًب�ا لح�دوث املزيد من املش�اكل داخل 
الفري�ق، فيما أش�ار املوق�ع إىل أن القرار 

جاء ألسباب تأديبية.
م�ن  بالعدي�د  إي�كاردي  اس�م  وارتب�ط 
األندية الك�ربى يف إيطاليا وخارجها، مثل 
يوفنت�وس ومانشس�رت يونايت�د وري�ال 

مدريد.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يعتزم فريق برشلونة االسباني، افتتاح 
اكاديمي�ة له يف العاصمة بغداد من اجل 

تطوير املواهب العراقية.
اس�بانية،  اع�ام  وس�ائل  وبحس�ب 
تابعته�ا >امل�دار<، ف�أن فد م�ن ادارة 
النادي الكتلوني س�يتواجد يف العاصمة 
بغ�داد، خال الفرتة القليل�ة املقبلة من 
اج�ل وضع اللمس�ات االوىل عىل افتتاح 

االكاديمية يف العاصمة بغداد.
م�ع  س�تكمل  االس�باني  ن�ادي  ادارة 

العراقي�ة  الس�ف����ارة 
اجراءات  واالس�باني���ة، 

الدخ�ول اىل االراض������ي 
العراقي�ة من اجل زي�ارة العراق 

واالطاع عىل االماكن املرش�حة النشاء 
االكاديمية.

وكم�ا جرى مع وفد ري�ال مدريد، فإنه 
م�ن املؤمل ان يس�تقبل رئي�س الوزراء 
عادل عب�د املهدي وفد النادي الكتلوني، 
وباالضاف�ة اىل عب�د املهدي، ف�ان وزير 
الشباب والرياضة احمد رياض سيكون 

باستقبال الوفد ايضاً.

إنرت ميالن حيسم مستقبل إيكاردي

برشلونة يعتزم افتتاح اكاديمية 
رياضية يف بغداد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة ع�ن دخ�ول 
ماس�يمليانو أليجري الذي أعل�ن رحيله عن تدريب 
يوفنت�وس قائم�ة املرش�حني بق�وة لت�ويل تدريب 
نادي روم�ا بداية من املوس�م املقب�ل، ىف ظل بحث 
إدارة الذئ�اب عن م�درب جديد يق�ود الفريق.وفقا 
لصحيفة »كوريريى ديلو س�بورت« اإليطالية، فإن 
ماس�يمليانو أليجري أصبح متصدر سباق املدربني 
املرشحني لقيادة تدريب نادي روما ىف املوسم املقبل، 
بعد رحيله عن تدريب يوفنتوس. أضافت الصحيفة 

أن�ه ع�ىل الرغم من وج�ود الثنائي ماوريس�يو 
ساري مدرب تش�يليس اإلنجليزي وجيان بيري 
جاس�ربيني مدرب أتانتا ىف قائمة املرش�حني 
لتوىل فريق العاصمة اإليطالية باملوسم املقبل، 
إال أن دخ�ول مدرب اليويف س�يجعله املرش�ح 
األوفر حظا. وأش�ارت الصحيفة إىل أن تدريب 
أليج�ري لنادي روما ىف املوس�م املقبل، يتوقف 
ع�ىل تأهل فريق الذئ�اب للعب ب�دوري أبطال 

أوروبا املوسم املقبل، خاصة وأن هناك صعوبات 
حول ذلك بعد تعادله السلبي أمس أمام ساسولو 

ىف الجولة 37 وقبل األخرية من الكالتشيو.

أليجري يتصدر قائمة املرشحني 
             بغداد/ المستقبل العراقيلتدريب روما

 
كش�ف تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، الي�وم ، أنَّ نادي 
باريس س�ان جريمان وضع خطة جديدة، للتعاقد 
مع اإلسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشسرت 

يونايتد.
وقال�ت صحيف�ة »م�ريور« الربيطانية، 
إنَّ س�ان جريمان ل�ن يتقدم بعروض 
إلدارة مانشس�رت يونايتد، من أجل 

التعاقد مع دي خيا، يف املريكاتو الصيفي املقبل.
ويه�دف الن�ادي الفرن�يس إىل الحص�ول ع�ىل خدم�ات ح�ارس 
الش�ياطني الحمر مجاًنا يف نهاية املوس�م املقب�ل، عىل أن يكون 

التوقيع الرسمي يف يناير/كانون ثان املقبل.
ويسعى سان جريمان، من وراء الخطة الجديدة، إىل تجنب إنفاق 

أموال قد تعرضه لعقوبات؛ بسبب قانون اللعب املايل النظيف.
ُيذك�ر أن عقد دي خيا مع مانشس�رت يونايتد، ينتهي يف املوس�م 
املقبل، ويماطل الحارس اإلسباني للحصول راتب أسبوعي يصل 

إىل 505 آالف إسرتليني.

سان جريمان يضع خطة جديدة لضم دي خيا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

حص�ل النجم الربتغايل، كريس�تيانو 
رونال�دو، ع�ىل جائزة أفض�ل العب كرة 
قدم يف إيطاليا )MVP(، وذلك يف أول موس�م 

له مع يوفنتوس بطل الدوري.
وقدم رونالدو موس�ما جي�دا مع يوفنت�وس، إذا قاده إىل 
التتويج بكأس الس�وبر أمام ميان بتسجيله هدف الفوز 
>الذهبي< الوحيد له يف املباراة النهائية، وساهم بأهدافه 
الحاس�مة يف ف�وز الفري�ق اإليط�ايل بلقب بط�ل الدوري 

للموسم الثامن عىل التوايل.
كما س�اهم النجم الربتغ�ايل يف وصول الي�ويف إىل الدور ربع 

النهائي من دوري أبطال أوروبا.
ودافع كريستيانو رونالدو )34 عاما( عن ألوان البيانكونريي 
يف 30 مباراة، وأح�رز خالها 22 هدفا، وصنع 11 هدفا، يف 

أول موسم له بالكالتشيو.
 La Gazzetta< �واعتم�دت رابطة الدوري اإليطايل، وفق�ا ل
dello Sport<، عىل مباريات الدوري اإليطايل وكأس إيطاليا 
وكأس الس�وبر اإليطالية، وقد تم اختي�ار األفضل بناء عىل 

.>Netco Sports>و >Opta Sports< بيانات

رونالدو حيصد جائزة افضل العب 
يف ايطاليا
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العدس واحلصة التموينية
عادل عبد الحق

ق�رر مجلس ال�وزراء برئاس�ة ع�ادل عبد امله�دي قبيل حلول ش�هر 
رمض�ان املب�ارك ان يزود كل مواط�ن بنصف كيلو من م�ادة العدس، 
وت�زود كل عائل�ة  بخمس كيلوات من مادة الطح�ن نمرة صفر؛ وقد 
الق�ى هذا الق�رار الكثري من الس�خرية يف الش�ارع العراق�ي ومواقع 
التواص�ل االجتماعي، ال ألنه ليس يف محلِه وال ألس�باب سياس�ية، بل 
ألسباب شعبية ومعيشية واقتصادية بحتة، ألن العائلة العراقية طوال 
الس�نوات املاضية -هي ليس�ت بالقليلة- لم تس�تلم حص�ة تموينية 
كامل�ة بل اقت�رت يف اغلب االحيان ع�ى مادة او مادت�ن فقط من 
امل�واد املقرة يف املوازنة العامة، وهذه املواد هي اصال مبهمة بالنس�بة 
للش�عب، فال يعرف أي مواطن أو عائلة كم مادة يف الحصة التموينية 

من املقرر ان يستلمها كل شهر؟!
وما زالت العائلة العراقية املشمولة بالحصة التموينية تعاني من نقص 
حاد يف مفرداتها، واستس�لمت الستالم املادة او املادتن التي تتسلمها 
كل ش�هر أو حتى كل اش�هر؛ وهذا بالرغم من أن رشيحة واسعة من 

الشعب العراقي تعتمد بشكل أو بآخر عى الحصة التموينية!
وبالع�ودة اىل قرار مجلس الوزراء، فأن فيه جانب إيجابي جميل وهو 
تجهي�ز مفردتي القرار برسع�ة ملفتة فأن أغلب العوائ�ل ان لم تكن 

كلها قد استلمت العدس وطحن الصفر .
وهنا نسأل لم هذه االيجابية ال نجدها يف كل شهر بتوفري مواد الحصة 

التموينية كاملة؟
وم�ن االيجابي�ات االقتصادي�ة أيضاً إكتف�اء العراق ذاتياً من الس�كر 

والزيت وكذلك الحنطة وخصوصاً هذا العام بعد وفرة االنتاج املحيل.
ونتس�ائل مج�دداً: لم ال توظف ه�ذه االيجابيات واالكتف�اء الذاتي يف 

توفري سلة غذاء العائلة العراقية عى اكمل وجه؟
وكما نعلم ان يف توفري هذه الس�لة م�ردودات اقتصادية جيدة للعائلة 

والشارع عى حٍد سواء، وبالتايل فأن املنفعة عامة وشاملة.
وق�د اس�تلمت العوائل يف ش�هر رمضان املب�ارك مفردت�ي القرار ولم 
تس�تلم اي مفردة اخرى من املواد االصلية كالزيت والس�كر والطحن 
وال�رز التي اقترت عليها مف�ردات الحصة التموينية، وهذا العجاف 
ل�م يقتر عى ش�هر رمضان بل ان أش�هر الس�نة كله�ا تعاني منه 

وبشدة.
ال نريد الخوض بالحديث العقيم عن اقتصاد العراق وخري العراق وقوة 

العراق وامكانية العراق وميزانيات العراق الخ..
بل نريد العمل بإيجابية لتوفري هذه املفردات الغريها عى اقل وابسط 
تقدي�ر. ن�رى التحرك والتوج�ه االقتصادي للحكوم�ة ونرى توجهات 
ايجابية اخرى ولكن نريد ان نلمس هذه االيجابية االقتصادية، بل نريد 
مس�كها واقعياً ولتبدأ بالعائلة العراقية م�ن خالل حصتها التموينية 
الكاملة وأش�ياء إخرى أساسية ورضورية وهي عصب الحياة )وفروا 

الحصة التموينية(.

ترند املسلسالت الرمضانية
رسل جمال

مع كل موس�م رمضاني تتسابق شاش�ات التلفاز العربي، عى جذب 
املش�اهد وس�حبه نحوها وتتفن�ن يف التباك�ي مرة واظهار مش�اهد 
الفس�اد واالنحالل مرة أخرى، بل تدخر صور الغناء والعربدة واملجون 

الجاهيل لتطلقها دفعة واحدة يف شهر الصيام!
انه�ا ليس�ت عبقري�ة أدبي�ة ان تأتي بمسلس�ل مش�بع بالس�لبيات 
املجتمعية والجوانب املظلمة، تجعل من يش�اهد مثل هكذا مسلسالت 
ينتابه اليأس واإلحباط، فالكل يعرف اننا نعاني من هكذا مشاكل، بل 
عى الكاتب مسؤولية كربى ال يستهان بها، فهو كفنان يشري بكلماته 
ملواضع الخلل، مع جهده يف ايجاد الحلول لتلك املش�اكل، وإال سيكون 

كالعرضالجي!
يعيد ويلوك بمش�اكل الكل يعرفها، فما فرقه عن بقية الناس عندئذ؟ 
انن�ا بحاجة ألعمال رمضانية تش�عرنا بروحية هذا الش�هر الفضيل، 
ولي�س العكس ملا للفن من قوة ناعمة لها اثر كبري يف تغيري معتقد بل 
وحتى يعترب احد أدوات الرتبية والتعليم، فهو قوة للتغيري والتأثري نحو 
األفضل أو األسوء عى حد سواء، حسب ما يمرر من خالله من رسائل 
للجمه�ور٠ ان الغاية من البحث العلمي، أو الرس�ائل التي يتكبد عناء 
كتابته�ا  طالب الدراس�ات العليا لنيل درجة املاجس�تري أو الدكتوراة، 
إنما لإلتيان بيشء جديد ونافع يضاف للعلم، وإال ما الغاية من أضافة 

ورق أضايف تستطر به كلمات ال تسمن وال تغني من جوع »الجهل«
كذلك أي عمل انس�اني أخر  كالفن والكتاب�ة، ان لم يأتي بيشء جديد 
ونافع فال خري فيه، اإلنسانية بتقدم مستمر نحو األمام وهي بحاجة 
مل�ن يجد الحلول ويبتكر من رحم املش�كلة مصل لعالج جديد، ويف ظل 
الحديث عن اجواء رمضان، لم تتغري مش�اهد املسلس�الت يف كل عام، 

فهي مابن مقهى وملهى ومشاهد لقطاعي الطرق والفتوات!
لك�ن برز هذه الس�نة مسلس�ل هو األكث�ر مش�اهدة يف املنطقة، الن 
أبطال�ه طريف نزاع لطاملا تحاربا باإلنابة، و تعودا عى تبادل االتهامات 
واملناوش�ات الب�اردة، دون التري�ح بش�كل علن�ي ع�ن مواقفه�ا 
السياس�ية، كما نش�هده ه�ذه األي�ام، ان احداث أي مسلس�ل مهما 

احتدمت وتصاعدت اليؤدي إىل انفجار الشاش�ة!
فه�ي تبقى مش�اهد عابرة ورسعان م�ا تنتهي لتح�ل محلها احداث 
أخرى اكثر اثارة، كذلك فان تبادل التريحات واإلجراءات االستباقية 
واالحرتازية، التي تتابدلها امريكا وإيران ال تتعدى كونها املس�توى ما 
قبل األخري، الذي تعتمده دول اليوم للتعبري عن رفضها أو انزعاجها من 
أمر ما، أما أقىص ما س�تقوم به لتعلن عن حالة التأهب و االستنفار، 
فهو تحريك الغبار عن قطعاتها العسكرية، التي ُركنت منذ زمن بعيد، 
وتحريكه�ا بطريقة اس�تعراضية، فه�ي فرصة الس�تعراض قدراتها 
العس�كرية وما تملك من قوة، كما انه�ا فرصة للطرف اآلخر للضغط 
بما يملك من أوراق رابحة، حتى لو كان موقع جغرايف، والتهديد بقطع 

الطريق أمام التجارة العاملية!

»صمغ« يرسع يف التئام جروح أعضاء 
اجلسم الداخلية

للعل�وم  الص�ن  ابتك�ر علم�اء جامع�ة تش�جيانغ وجامع�ة رشق 
والتكنولوجيا، هالما حيويا صمغيا يعجل يف التئام جروح أعضاء الجسم 
 Nature Communications الداخلي�ة بما فيه�ا القلب.وتفي�د مجل�ة
ب�أن ه�ذا الصمغ الجدي�د اجتاز جمي�ع االختبارات الت�ي أجريت عى 
الحيوان�ات بنج�اح، حيث اخت�رب يف ع�الج الرشاين والقل�ب. ويقول 
املبتكرون، »ليس بمقدور أي طريقة مستخدمة حاليا يف املستشفيات، 
وقف النزيف برسعة وفعالية مع اس�تمرار رضبات القلب. وبعد ميض 
أس�بوعن عى استخدام هذا الهالم يف عالج قلب خنزير لم نكتشف أي 
ترسب له أو آلث�ار التهابات جدية عنده«. ويضيف املبتكرون، أن عدم 
التمكن من الس�يطرة ع�ى النزيف الدموي خ�الل العمليات الجراحية 
هو س�بب رئييس لوفاة امل�رىض. ألن الجروح التي تن�زف من الصعب 
خياطته�ا إضافة إىل أنها تحتاج وقتا طويال. لذلك فإن اس�تخدام هذا 

الهالم سيكون إجراء أكثر فعالية.

كشف أول أعراض وجود احلصى يف الكىل
أعلن أطباء مستش�فى ماي�و األمريكي، بأن أوىل العالمات التي تش�ري 
إىل تكون الحىص يف الكى قد تظهر عى ش�كل آالم متقطعة، كما يتغري 
لون البول ورائحته. ويقول الدكتور ديفيد باترس�ون من املستش�فى، 
»تس�بب الح�ىص يف ال�كى مع م�رور الوقت آالم�ا ش�ديدة. ولكن عند 
تشخيصها مبكرا يمكن تجنب ذلك بسهولة«. واأللم- وفقا لباترسون، 
أوىل عالمات وجود الحىص عندما تبدأ بالتحرك، حيث يمكن أن تصل إىل 
املثانة عرب الحالوب. ويش�عر املريض نتيجة هذا التحرك بآالم متقطعة 

يف الخر والظهر وأسفل البطن.
وأيض�ا االنزعاج أثن�اء التبول- حيث تتكرر الرغب�ة بالتبول عند وجود 

الحىص يف الكى، وحينها يشعر الشخص بألم وانزعاج من التبول.
وكذل�ك تغري الب�ول- نتيجة وجود الحىص يف ال�كى تصبح رائحة البول 

مقرفة، كما يتغري لونه ليصبح ورديا أو بنيا.
وأخريا الغثيان والتقيؤ والقش�عريرة- ينصح أطباء مستش�فى مايو، 
برضورة مراجعة الطبيب عند ظهور هذه األعراض فورا، إذا لم يتوقف 

األلم عند تغيري وضعية الجسم.

ماذا حيدث للكبد عند تناول الثوم يوميًا؟
م�ن الصعب تقيي�م فوائد الثوم، 
خاص�ة  نكه�ة  يعط�ي  فه�و 
لألطعم�ة، ويحت�وي ع�ى مواد 
مفي�دة عدي�دة، ويع�زز مناع�ة 
الجس�م ويس�هل عملية الهضم 
وي�رسع عملية التمثي�ل الغذائي 
الدم وينش�ط  ويخفض ضغ�ط 
عم�ل الكب�د. ويحم�ي الحمض 
األميني ميثون�ن، الذي يدخل يف 
تركيب الث�وم خالي�ا الكبد، كما 
يمنع األليس�ن الذي يتكون عند 
تدم�ري ألي�اف الث�وم م�ن تدمري 
خالي�ا الكب�د. ع�الوة ع�ى ه�ذا 
يحسن الثوم عمل كيس الصفراء 
ويمنع تكون الحىص. ولكن عى 

الرغ�م من هذه الفوائد ال ينصح 
الجميع بتناول الثوم. صحيح هو 
مفي�د ولكن فق�ط عندما يكون 
األش�خاص  ألن  س�ليما.  الكب�د 
الذين يعانون م�ن أمراض الكبد 
يترضرون ج�دا من تناول الثوم، 
وذلك ألنه عند انش�طار امليثونن 
واألليس�ن تتكون مواد س�امة، 
يس�تطيع الكبد الس�ليم التعامل 
معه�ا، يف ح�ن ال يمك�ن للكب�د 
املصاب من التص�دي لها وتزداد 

حالته سوءا.
اس�تنادا إىل هذا يجب استش�ارة 
يف  الث�وم  إدراج  قب�ل  الطبي�ب 

النظام الغذائي اليومي.

ما خطر العفن املنزيل عىل الصحة؟
إن البق�ع الس�وداء أو الرصاصي�ة الت�ي 
تظه�ر يف الحمام أو عى النوافذ وحتى عى 
جدران الغ�رف يف املنزل، ه�ي عفن يمكن 
أن ينتقل إىل جمي�ع أنحاء املنزل وحتى إىل 

املواد الغذائية.
فهل يشكل هذا العفن خطورة عى الصحة 

وما مصدره؟

يمكن للعفن أن يعيش يف مختلف الظروف 
القاس�ية، واإلش�عاع  يجعل�ه أكثر خطرا. 
يظهر ه�ذا العفن يف الظ����روف املنزلية 
عندما يكون مستوى الرطوبة 7٠% وأكثر، 
م�ع درجة ح�رارة ما ب�ن 18 و25 درجة 
مئوية، يرافقها س�وء الته�����وية، كما 
أن تكث�ف بخ�ار املاء ع�ى زج�اج النوافذ 

هو اآلخر يس�اعد ع�����ى ظهور العفن. 
يطل�ق ه�ذا العف�ن ال�ذي ه�و يف الواق�ع 
نوع م�ن الفط����ريات آالف الس�بورات 
»األبواغ«، الت�ي يمكن أن تدخل إىل املمرات 
الهوائية خالل عملية الت����فس أو تبقى 
عى الغشاء املخاطي لألنف أو تسقط عى 

الجلد.

يمكن لألش�عة الس�ينية امللونة الحديثة التي تفحص جس�م 
اإلنس�ان بتفاصيل دقيق�ة ومذهلة، أن ُتح�دث ثورة يف عالج 
الرسطان. وط�ور زوج من علم�اء »Kiwi« التقنية الجديدة، 
التي ستس�اعد يوم�ا ما األطباء ع�ى انتق�اء األورام القاتلة 

باستخدام ظالل محددة، لرسم أجزاء مختلفة من الجسم.
وتأت�ي األش�عة الس�ينية النموذجي�ة بل�ون رم�ادي داك�ن 
وغام�ض، ولكن التقنية الجديدة تكش�ف الرئتن بلون أحمر 
والعظ�ام باألبي�ض، يف ح�ن تك�ون األورام الرسطاني�ة أو 
األم�راض األخرى بلون أخ�رض أو وردي أو أصفر. ويف حديث 
م�ع مس�تخدم »يوتيوب«، ت�وم س�كوت، قال الربوفيس�ور 
أنتون�ي بتل�ر، وهو أح�د العلم�اء الذين يعمل�ون يف مرشوع 
التصوير الحيوي للمريخ )Mars Bioimaging(: »الهدف هو 
تس�هيل عملية الفهم بالنس�بة للناس قدر اإلمكان. بالنسبة 
للعظم، عادة ما ُيستخدم اللون األبيض الشائع لدى الناس«. 
وتعمل التقنية املعقدة للغاية عن طريق قياس لون، أو طاقة، 
األشعة السينية بعد مرورها عرب الجسم، يف مستويات طاقة 
مختلفة مع تعين كل لون، ومطابقته بعد ذلك ألجزاء الجسم 
املختلف�ة. وقال الربوفيس�ور فيل بتلر، الرئي�س التنفيذي ل� 
»Mars Bioimaging«: »نق�وم بالكث�ري من عمليات املعالجة 
ع�ى الكمبيوتر للحص�ول عى ص�ورة ثالثية األبع�اد ملاهية 
امل�واد«. وكان فيل بتلر أول ش�خص يتعرض لعملية املس�ح 
الضوئي، فُصّور كاحله ورس�غه، بمس�اعدة فريق البحث يف 
جامعة »Canterbury« يف كريس�ت ش�ريش، نيوزيلندا، الذي 

يعمل يف مجال التكنولوجيا ألكثر من عقد من الزمن.
ويأم�ل الباحثون أن ُتح�دث التقنية ثورة يف ع�الج األمراض 
املميت�ة، م�ن خ�الل منح األطب�اء نظ�رة أكث�ر تفصيال عى 

املكونات الكيميائية للجسم.
ويقول أنتوني إن هذه التكنولوجيا ستكون مفيدة يف أمراض 
القلب والسكتة الدماغية والتهاب املفاصل، وكذلك الرسطان. 
تجدر اإلش�ارة إىل أن العلماء وصلوا إىل النقطة، التي يمكنهم 
م�ن خاللها اختبار التقنية لدى البرش، وهم عى وش�ك البدء 
يف أول تجرب�ة رسيري�ة، وهذا يعني أن األمر يس�تغرق بضع 

سنوات عى األقل، قبل وصول التقنية إىل املستشفيات.

ابتكار جديد حيدث ثورة يف عالج الرسطان!
ال يع�د التم�ر طعاما ذا قيم�ة غذائية كب�رية، إال أنه 
يوف�ر الكثري م�ن الفوائ�د الصحية بحي�ث يغدو من 
ال�رضوري تواجده عى املائدة بش�كل يومي. ويوفر 
التم�ر طعاما لذيذا، مغذي�ا وجيدا للصحة، ويجب أن 
تح�اول تضمينه يف النظام الغذائ�ي اليومي، ويف هذا 
التقرير نوض�ح الفوائد الصحية الهام�ة التي يمكن 
له�ذه املادة الغذائية توفريه�ا يف حال تناول 3 حبات 

منها بشكل يومي:
1-تحسن صحة العظام:

وفقا للدكتورة جويل غ�اردن من جامعة والية نورث 
داكوتا، ف�إن التمر يحتوي عى الب�ورون، الذي يعزز 

صحة العظام.
وأظهرت دراس�ات س�ابقة أن البورون يس�اعد عى 
امتص�اص املع�ادن مث�ل الفوس�فور والبوتاس�يوم 
والكالسيوم واملغنيسيوم التي تقوي العظام وتحارب 

أمراضا مثل هشاشة العظام.
2-تحسن صحة الجهاز الهضمي:

يعد التمر من املواد الغذائية الغنية باأللياف، ويتطلب 
نظامن�ا الهضم�ي األلي�اف م�ن أجل العمل بش�كل 
صحي�ح. وتمنع األلياف اإلمس�اك وتنش�ط حركات 
األمعاء، وأثبتت دراس�ة نرشت يف املجل�ة الربيطانية 
للتغذية أن األش�خاص الذين يتناولون التمر بانتظام 
يكون لديه�م نظام هضمي يعمل بش�كل أفضل من 

أولئك الذين ال يفعلون ذلك.
3-تساعدك عى محاربة اإلجهاد واالكتئاب:

يحت�وي التمر ع�ى فيتامن »ب�ي 6« ال�ذي ثبت أنه 
يس�اعد الجس�م عى إنت�اج الس�ريوتونن )هرمون 
الس�عادة( والنورادرينال�ن )ينت�ج ع�ادة تأث�ريات 
مش�ابهة لألدرنال�ن(، م�ا يحس�ن صح�ة الدم�اغ. 
انخف�اض مس�تويات فيتام�ن »ب�ي 6«  ويرتب�ط 
باالكتئاب، وكلما زاد تناولنا للفيتامن، كان شعورنا 

أفضل ليس جسديا فحسب، بل وذهنيا أيضا.
4-يمنح زيادة كبرية يف الطاقة:

التم�ور غني�ة باأللياف والبوتاس�يوم واملغنيس�يوم 
والفيتامينات ومضادات األكس�دة مما يجعلها وجبة 
خفيف�ة مثالية، وهي توفر دفع�ة دائمة من الطاقة 

بفضل السكريات مثل الفركتوز والجلوكوز.
5-تساعد يف تجنب أمراض القلب:

خلص�ت دراس�ات س�ابقة إىل أن التم�ور تقل�ل من 
مس�تويات الده�ون الثالثي�ة وتقل�ل م�ن اإلجه�اد 
التأكسدي، وكالهما من عوامل الخطر ألمراض القلب 
وتصلب الرشاين. وعالوة عى ذلك، فهي مصدر غني 
للبوتاسيوم، والذي، حسب الدراسات، يخفض ضغط 
ال�دم ويقلل من خط�ر اإلصابة بالس�كتة الدماغية، 

فضال عن األمراض األخرى املرتبطة بالقلب.
6- تقلل من خطر اإلصابة برسطان القولون:

التمر يحمي نظامنا الهضمي وأمعاءه من البكترييا 
الضارة وبالتايل يقلل من خطر انتشارها يف القولون.

الذي�ن  األش�خاص  أن  الدراس�ات  إح�دى  ووج�دت 
يتناول�ون التم�ور يزي�دون بانتظام من نم�و النوع 
الجي�د م�ن البكتريي�ا الت�ي تحمينا من نم�و الخاليا 

الرسطانية يف القولون.
7-تخفف من أعراض الحساسية املوسمية:

يصيب التهاب املفاصل الروماتويدي أو التهاب األنف 
التحس�يس املوس�مي أكثر من 3٠ مليون ش�خص يف 
الواليات املتحدة وحدها، ولكن لحسن الحظ، للتمور 
تأثري إيجابي عى هذه الحاالت، حيث أظهرت دراسة 
أن التم�ر فعال يف تقليل العدي�د من عالمات االلتهاب 

لدى مرىض التهاب املفاصل الروماتويدي.

ماذا حيدث جلسمك إذا تناولت »3« حبات متر يوميًا؟


