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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

إّن الـحـازم مــن ال يـغـتـّر 

بـالـخـدع

ص2فريق تابع لألمم املتحدة يعثر عىل »12« مقربة مجاعية تضم رفات ايزديني

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

جهاز مكافحة اإلرهاب ينفي ترصحيات منسوبة إليه بشأن قصف اخلرضاء

القانونية الربملانية تعلن تسلم مسودتني لتعديل قانون انتخابات جمالس املحافظات

العراق يستغل عالقاته الدبلوماسيةبني الفرقاء إلطفاء نار احلرب
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئي�س مجلس ال�وزراء ع�ادل عبد 
امله�دي، أم�س الثالث�اء، أن املس�ؤولني 
األمري�كان واإليراني�ني أك�دوا للحكومة 
العراقية ع�دم رغبتهم بخ�وض الحرب، 
وفيما كش�ف عن وس�اطة عراقّية جادة 
للحيلول�ة دون وقوع ح�رب يف املنطقة، 
ل�«بدائ�ل  الع�راق  وض�ع  ع�ى  ش�دد 

اسرتاتيجية« يف حال إغالق مضيق هرمز. 
وقال عبد املهدي، خالل املؤتمر الصحفي 
األمري�كان  إن “املس�ؤولني  األس�بوعي، 
واإليرانيني أكدوا لنا عدم رغبتهم بخوض 
الحرب”، الفتا إىل إن “مس�ؤلية الحكومة 
هي الدفاع ع�ن العراق وش�عبه لتأمينه 
من خطر الحرب”.وأضاف أن “الحكومة 
يف مرحل�ة نق�ل الرس�ائل بني واش�نطن 
وطه�ران وتح�اول ن�زع فتي�ل األزم�ة 

باالس�تفادة م�ن عالقتها الدبلوماس�ية 
بطهران وواش�نطن”، مبين�ا أن “جميع 
القوى العراقية متفقة عى أهمية إيجاد 
ح�ل لالزمة يف املنطقة وال يوجد من يريد 
تأجي�ج األوض�اع”. وأض�اف أن “العراق 
يقوم باتصاالت عالية املس�توى ورؤيته 
قريبة جدا من الرؤية االوروبية لتس�وية 

األزمة يف املنطقة«.
التفاصيل ص2

الرافدين يطلق قروضًا 
للطلبة واألساتذة والباحثني 

يف الدراسات العليا

النقل: »٨٧« ألف رحلة جوية 
يف االجواء العراقية خالل الربع 

االول للعام احلايل

زين تفتتح مركز خدمة زبائنها 
يف اربيل بتصميـم عصـري جديـد 

ليالئم احتياجات املشرتكني

بغداد تعتزم »نقل الرسائل« بني واشنطن وطهران لنزع »فتيل األزمة«.. ورئيس الوزراء يضع »اسرتاجتية بديلة« هلرمز
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مكتب الصدر يدعو اىل تظاهرات حاشدة يف عموم املحفظات ويعلن اسثناء النجف األرشف
مـجـلـس الـوزراء يـقـرر مـنـح »االسـر الفـقـيـرة« مـبـلـغ مـالـي

حتقيق الكرخ تدون اعرتافات ارهايب قتل )3( أشقاء يف احلشد الشعبي
الكعبي يدعو إىل حرص ارضار »حرائق احلقول« ويطالب احلكومة بتعويض املزارعني

رسميًا.. دورمتوند
 يضم ألكاسري بشكل هنائي 

من برشلونة
ص3 ص3 ص3

األمم املتحدة: »داعش« بدأ بالظهور جمددًا يف ليبيا
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال املبعوث األممي إىل ليبيا غس�ان س�المة، 
أمس الثالثاء، خالل إحاطة ملجلس األمن بشأن 
تطورات الوضع يف ليبيا، إن تنظيم »داعش« بدأ 

بالظهور مجددا يف ليبيا. 
وأضاف غسان سالمة أنه تم تسجيل 4 هجمات 
ل� »داعش« يف ليبيا خالل الفرتة األخرية، مؤكدا 

أن هذا األمر مقلق للغاية.
وأكد سالمة خالل تقديمه إحاطة ملجلس األمن 

بش�أن تطورات الوضع يف ليبي�ا، أنه عى األمم 
املتح�دة أن تضع ح�دا للنزاع الدم�وي يف ليبيا، 
مش�ريا إىل أن النس�يج االجتماع�ي يف هذا البلد 
يتدهور والكراهية تزداد، ما يهدد بحرب أهلية 

شاملة.
ورصح املبع�وث األممي ب�أن بعض الدول تزيد 
االحتق�ان يف ليبيا ع�ر تزويد بع�ض األطراف 

باألسلحة.
عملي�ات  ب�أن  اللبنان�ي  الدبلوم�ايس  وأف�اد 
االختطاف والتوقيف العشوائي تزايدت منذ بدء 

املعارك يف العاصمة طرابلس.
وش�دد سالمة عى أنه ال مكان للحل العسكري 
يف ليبيا داعيا لوضع حد للرصاع ومواصلة دعم 
العملي�ة السياس�ية، وموضحا يف الس�ياق أن 
األمم املتحدة ما تزال حارضة وبفعالية يف ليبيا 

وتسعى ملواصلة دعم هذا البلد.
كما ذكر أيضا أن منتدى »غدامس« كان كفيال 
بإنه�اء الفوىض والعن�ف يف ليبي�ا، الفتا إىل أن 
أكثر من 75 ألف ليبيا أجروا عى ترك منازلهم 

جراء الرصاع.

حمافظ البرصة يوافق عىل ختصيص قطع اراض 
ملوظفي العقود يف ديوان املحافظة

رئاسة الوزراء تتقدم بالشكر والتقدير لوزير النقل 
3عىل انجاز مرشوع ميناء الفاو الكبري 3

جملـس البصـرة يصـوت 
عىل منع احتكار رشاء املواد األولية 

اخلاصة بصناعة األسمنت املحيل
ص3

»دولة خربانة«
بعد رفضه تنفيذ امر رئيس الورزاء.. 

مفتش عام امانة بغداد يوقع امر انفكاكه بعد 
ثمانية ايام من صدور امر نقله من امانة بغداد
بتصرف ينم عن عدم انصياع الوامر رئيس 
الوزراء وبشكل مخالف لكل السياقات االدارية
يذكر ان سجاد معتوك متهم بقضايا رشوة وفساد منظورة 

االن امام محكمة تحقيق النزاهة ، وتطارده قضايا فساد ورشى 
وابتزاز اخرى سنقوم بنشرها بعد اكمال التحقيقات بها من قبل 

الجهات المختصة…

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرافدين يطلق قروضًا للطلبة واألساتذة والباحثني يف الدراسات العليا
     بغداد / المستقبل العراقي 

أطلق مرصف الرافدين، أمس الثالثاء، قروض الطلبة واالساتذة والباحثني يف 
الدراس�ات العليا يف الجامعات العراقية الحكومية والجامعات االهلية التابعة 

لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
انه »منح قروض تصل اىل خمس�ة ماليني دينار للطلبة واالس�اتذة والباحثني 

لتغطية كلف بحوثهم«.
وأضاف، ان »مدة القرض تصل اىل س�نتني وتسدد شهرياً مع الفائدة املقررة 

بعد شهر من تاريخ املنح«.
واش�ار البي�ان اىل ان »ع�ى طال�ب القرض تقدي�م كفيل موظ�ف مدني من 
موظفي دوائر الدولة التتجاوز نس�بة االس�تقطاع 50% من راتبه الكيل وعى 

ان ال توجد بذمته كفاالت لدى الغري«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس مجلس ال�وزراء عادل عبد 
امله�دي، أمس الثالثاء، أن املس�ؤولني 
األمري�كان واإليرانيني أكدوا للحكومة 
العراقية عدم رغبتهم بخوض الحرب، 
وفيم�ا كش�ف ع�ن وس�اطة عراقّية 
ج�ادة للحيلول�ة دون وق�وع ح�رب 
يف املنطق�ة، ش�دد عى وض�ع العراق 
ل�«بدائل اس�راتيجية« يف حال إغالق 

مضيق هرمز.
وق�ال عب�د امله�دي، خ�الل املؤتم�ر 
إن “املسؤولني  الصحفي األس�بوعي، 
األمري�كان واإليرانيني أك�دوا لنا عدم 
رغبته�م بخ�وض الح�رب”، الفتا إىل 
إن “مس�ؤلية الحكوم�ة ه�ي الدفاع 
عن العراق وش�عبه لتأمينه من خطر 

الحرب”.
مرحل�ة  يف  “الحكوم�ة  أن  وأض�اف 
نقل الرس�ائل بني واش�نطن وطهران 
وتحاول نزع فتيل األزمة باالس�تفادة 
م�ن عالقته�ا الدبلوماس�ية بطهران 
وواش�نطن”، مبينا أن “جميع القوى 
العراقية متفقة عى أهمية إيجاد حل 
لالزم�ة يف املنطق�ة وال يوجد من يريد 
تأجيج األوضاع”. وأضاف أن “العراق 
يقوم باتصاالت عالية املستوى ورؤيته 

قريب�ة ج�دا م�ن الرؤي�ة االوروبي�ة 
لتسوية األزمة يف املنطقة«.

ب�دوره، ذكر مس�ؤول حكومي طلب 
عدم الكش�ف عن هويت�ه إن الواليات 
املتح�دة االمريكية تعت�ر العراق البلد 
الوحيد القادر ع�ى جمع الطرفني إىل 

طاولة مفاوضات قد تكون يف بغداد.
لوكال�ة  الحكوم�ي  املس�ؤول  وق�ال 
»فرانس ب�رس«، أن »عبد املهدي لديه 
رؤية للحل، وقدمها خ�الل زيارته إىل 
باريس بداية الشهر الجاري«، الفتا إىل 
أن »الوفدين سريأسهما رئيس الرملان 

محمد الحلبويس«.
لك�ن يبدو أن حكومة عب�د املهدي لن 
تركن إىل النوايا، إذ اعلن رئيس الوزراء 
ان العراق وضع “بدائل اس�راتيجية” 

يف حال إغالق مضيق هرمز.
وقال “بغداد وضعت بدائل اسراتيجية 
يف ح�ال إغالق مضي�ق هرمز لتصدير 
النفط”، مش�ريا إىل “أهمية العمل مع 
كل من إقليم كردستان العراق وتركيا 
ح�ول إيجاد مس�ار بدي�ل للصادرات 
ب�ني  العالق�ات  وتش�هد  النفطي�ة”. 
تصعي�دا  وإي�ران  املتح�دة  الوالي�ات 
ملموسا يف األشهر األخرية عى خلفية 
فرض واش�نطن عقوب�ات اقتصادية 
موجع�ة عى اي�ران، بم�ا يف ذلك عى 

قطاعها النفطي، وإرس�ال مجموعة 
س�فن حربي�ة إىل منطق�ة الخلي�ج . 
واالس�تثمار  االقتص�اد  لجن�ة  ورأت 
الرملاني�ة أن وقوع الح�رب بني إيران 
البح�ري يف  املم�ر  وأمري�كا وإغ�الق 
الخليج سيتس�بب بتده�ور 35% من 

االقتصاد العاملي.
وقال�ت عض�و اللجنة ندى ش�اكر يف 
ترصي�ح صحف�ي إن »ان�دالع الحرب 
بني طهران وواش�نطن ستؤثر بشكل 
كبري عى اقتص�اد العراق كونه يعتمد 
ع�ى النف�ط يف بن�اء موازنته بش�كل 
ع�ام”، الفت�ة إىل أن »الع�راق يمتل�ك 
بدائل كخط جيه�ان وميناء العقبة يف 
حال إغالق املمرات البحرية يف الخليج 
امام تصدير النفط، أال انها غري قادرة 
عى سد حاجة السوق من النفط كون 
خط جيهان ال يستوعب سوى مليون 

ونصف برميل يوميا«.
وأضاف�ت أن »العراق وع�دد كبري من 
ال�دول يعتمدون بش�كل أس�ايس عى 
التصدي�ر البح�ري وغلقه سيتس�بب 
بتده�ور 35% من االقتص�اد العاملي«، 
مبين�ة أن »بع�ض ال�دول تس�عى يف 
الوق�ت الحايل للوس�اطة ب�ني طهران 
وواش�نطن للتوص�ل إىل حل س�يايس 
يف إنه�اء األزم�ة وعدم الذه�اب نحو 

الح�رب للحفاظ ع�ى نق�ل النفط يف 
مياه الخليج”.

ويف املس�عى نفس�ه لتجّن�ب أي حرب 
يف املنطق�ة، التق�ى القائ�م بأعم�ال 
السفارة االمريكية يف بغداد جوي هود 
مستشار األمن الوطني ورئيس هيئة 
الحشد العش�بي فالح الفياض وشدد 
ع�ى الت�زام الوالي�ات املتح�دة تجاه 
الع�راق باعتب�اره أحد أه�م الرشكاء 
يف  املتح�دة  للوالي�ات  اإلس�راتيجيني 

املنطقة.
وق�ال املكت�ب االعالمي للس�فارة، يف 
العراق�ي”  “املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان 
نس�خة منه، إن “هود التقى الفياض 
وش�دد عى التزام بالده تجاه العراق 

كونه رشيك اسراتيجي يف املنطقة”.
وأضاف، أن “هود أكد عى أهمية وجود 
حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات 
سيادة وقال أن الواليات املتحدة واثقة 
تماماً من تصميم قوات األمن العراقية 

عى حماية الشعب العراقي”.
املتح�دة  “الوالي�ات  أن  إىل  وأش�ار 
س�تواصل رشاكته�ا مع ق�وات األمن 
العراقية وذلك من خالل تقديم املشورة 
والتدريب وتجهيز قوات األمن العراقية 
يف جهودها للقضاء عى داعش لكونه 

يشكل تهديداً للعراق”.

بغداد تعتزم »نقل الرسائل« بني واشنطن وطهران لنزع »فتيل األزمة«.. ورئيس الوزراء يضع »اسرتاجتية بديلة« هلرمزبغداد تعتزم »نقل الرسائل« بني واشنطن وطهران لنزع »فتيل األزمة«.. ورئيس الوزراء يضع »اسرتاجتية بديلة« هلرمز

صوت على حتديد موعد اجراء انتخابات جمالس احملافظات

العراق يستغل عالقاته الدبلوماسيةبني الفرقاء إلطفاء نار احلرب

مـجـلـس الـوزراء يـقـرر مـنـح »االسـر الـفـقـيـرة« مـبـلـغ مـالـي
        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسته االسبوعية، أمس 
الثالثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبدامله�دي، وبحث مجل�س ال�وزراء العديد 
م�ن القضايا املع�ّدة لجدول اعمال�ه واصدر 
عددا من القرارات، حيث قرر مجلس الوزراء 

املوافقة ع�ى أولويات مش�اريع االتفاقيات 
والتوصي�ة اىل مجلس النواب العراقي بش�أن 
امل�ي يف ترشي�ع مش�اريع القوانني بش�أن 

االتفاقيات عدد )26(.
مجل�س  ق�راري  تعدي�ل  املجل�س  وق�رر 
ال�وزراء املرقمني )287( لس�نة 2015 و)2( 
لسنة2017 بش�أن صالحية تأجري )أكشاك( 

لذوي االحتياجات الخاصة .
وواف�ق مجلس الوزراء عى ق�رارات املجلس 
ال�وزاري للطاق�ة املأخ�وذة يف الجلس�ة 18، 
املرق�م  للعق�د  التس�وية  اتفاقي�ة  بش�أن 
 LEIGHTON10200 ( بني رشكة – EFP10(

OFFSHORE ورشكة نفط البرصة .
وص�وت مجل�س ال�وزراء عى تحدي�د موعد 

اج�راء انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات بعد 
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  عم�ل  انج�از 

لالنتخابات ومجلس النواب .
وقرر املجلس س�حب يد املوظفني املحالني اىل 

القضاء بقضية أو اكثر.
وخّول مجلس ال�وزراء وزير الربية معالجة 
الطلب�ة  ب�دوام  املتعلق�ة  الطارئ�ة  االم�ور 

واحتياجاتهم .
وص�وت املجلس ع�ى منح االرس املش�مولة 
بقان�ون الحماي�ة االجتماعية مبلغ�ا قدره 

مائة الف دينار لكل ارسة .
وق�رر املجل�س ش�مول طلب�ة كلي�ة االدارة 

الصناعية للنفط والغاز بقناة النخبة.
 )6( إه�داء  ال�وزراء ع�ى  وواف�ق مجل�س 

س�يارات اس�عاف من دائرة صحة النجف اىل 
العتبة العلوية املقدس�ة ، اضافة اىل املوافقة 
عى استبدال املركبات القديمة املستخدمة يف 

سفاراتنا يف الخارج.
كم�ا ص�وت مجل�س ال�وزراء ع�ى إعف�اء 
مش�اريع القرض األملاني من رس�وم حماية 

املنتج املحيل.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمك�ن فري�ق تحقي�ق تاب�ع لألمم 
املتح�دة، من العثورع�ى 12 مقرة 
جماعي�ة وذل�ك خ�الل التحقيق يف 
املجازر الت�ي تعرض لها اإليزيديون 

عى يد داعش شمال العراق.
املحام�ي  الفري�ق  رئي�س  وأف�اد 
الريطاني، كريم أسد أحمد خان، يف 

ترصيح صحفي،أم�س االثنني، 20 
أي�ار 2019، ان الجه�ود ركزت عى 
ثالثة تحقيقات أولية، وهي مجزرة 
األقلية اإليزيدية يف 2014، والجرائم 
 2014 ب�ني  املوص�ل  يف  املرتكب�ة 
و2016، والقت�ل الجماعي ملجندين 
عراقي�ني يف تكري�ت يف حزيران من 
العام 2014، وفق ما نقلته »فرانس 

برس«.

يف  بدأعمل�ه  »الفري�ق  ان  وأض�اف 
ترشين األول من العام املايض 2018 
م�ع أول مقرة جماعي�ة عثر فيها 
ع�ى رف�ات ضحايا تنظي�م داعش 
يف آذار ونيس�ان املاضي�ني يف قري�ة 
كوجو بجبال س�نجار شمال غربي 

العراق ».
وأعلن خ�ان، أن »التق�دم أبطأ مما 
كان متوقع�ا يف التحقي�ق، وش�دد 

عى رضورة تحديد القنوات الفعالة 
يف  األدل�ة  الس�تخدام  والواضح�ة 

املحاكم العراقية«.
وكان مجل�س األمن ال�دويل قد دعا 
يف وق�ت س�ابق، إىل فت�ح تحقي�ق 
أمم�ي للتأكد م�ن أن تنظيم داعش 
س�يحاكم لجرائم ح�رب ارتكبها يف 
العراق وس�وريا، بعد أن رفعت هذا 
املل�ف الناش�طة اإليزيدي�ة حائ�زة 

جائ�زة نوبل للس�الم لع�ام 2018، 
نادية مراد.

يذك�ر ان الحكومة العراقية رفضت 
الدع�وات لفتح تحقي�ق أممي رغم 
توفر أدلة ع�ى وجود أكثر من 200 
الع�راق  يف  جماع����ي�ة  مق�رة 
لضحاي�ا تنظيم داع�ش يف املناطق 
التي س�يطر عليها داعش بش�مايل 

العراق عام 2014.

        بغداد / المستقبل العراقي

تراس حسن كريم الكعبي النائب االول لرئيس 
مجلس النواب، أمس الثالثاء، اجتماعا موسعا 
مع صالح الحسني وزير الزراعة للوقوف عى 
تداعيات الحرائق االخرية التي لحقت بحقول 

القمح يف اربعة محافظات عراقية .
وطالب الكعبي خ�الل االجتماع الذي حرضه 
اعضاء لجنة الزراعة واالهوار واالمن والدفاع 

ون�واب املحافظ�ات املت�رضرة م�ن الحرائق، 
ونقيب املهندس�ني الزراعيني واعضاء النقابة 
ومس�ؤويل وزارة الزراع�ة التنفيذي�ني، ب�ان 
يت�م طرح املوض�وع خالل االجتم�اع الدوري 
ملجلس الوزراء، والبدء بعملية حرص االرضار 
والتعويض عى ان يتم االنتهاء من التحقيقات 
وكافة االمور خالل فرة شهر واحد، والكشف 
ع�ن الجهات الت�ي تقف وراء ه�ذه الجريمة 
التي تس�تهدف امن الع�راق واالم�ن الغذائي 

وامن وقوت املواطن العراقي. 
م�ن جهت�ه، اوض�ح وزي�ر الزراع�ة ان اخر 
احصائية مؤك�دة بينت ان مس�احة االرايض 
املت�رضرة م�ن الحرائ�ق بلغ�ت 1185 دون�م 
وتتوزع ع�ى اربعة محافظ�ات دياىل وصالح 
الدي�ن واملوصل وكركوك، فيما تبلغ املس�احة 
املزروع�ة بالقم�ح اكث�ر م�ن 1,250 مليون 
دونم، وهن�اك ارضار بمع�دات الري وغريها، 
مشريا اىل انه تم تشكيل خلية ازمة ومفاتحة 

االجهزة االمنية للتحقيق والتنسيق بني كافة 
الجهات لحرص االرضار ومنع انتشار الحرائق 

ومالحقة املتسببني.
كم�ا ج�رى خ�الل االجتم�اع مناقش�ة عدة 
مح�اور بينه�ا تظاهرات اصح�اب مضخات 
ال�ري العاملة بالطاقة الشمس�ية، واالقراض 
الزراع�ي، ومش�كلة تراج�ع اع�داد حيوانات 
الجاموس يف العراق، وقانون نقابة املهندسني، 

وقانون التفرغ الزراعي.

فريق تابع لألمم املتحدة يعثر عىل )12( مقربة مجاعية تضم رفات ايزديني

الكعبي يدعو إىل حرص ارضار »حرائق احلقول« ويطالب احلكومة بتعويض املزارعني

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى جهاز مكافحة اإلره�اب ترصيحات 
صحيفة الدييل بيس�ت املنش�ورة يف موقع 
االس�تهداف  تايم�ز بخصوص  واش�نطن 

األخري للمنطقة الخرضاء ببغداد.
وذكر بيان العالم الجهاز تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه »ينفي جهاز مكافحة 
االره�اب الترصيح�ات الت�ي نس�بت اليه 
 Daily Beast من صحيف�ة الدييل بيس�ت
Newspaper واملنش�ورة يف موقع صحيفة 
 The Washington Times الواشنطن تايمز
حول ترصيح نس�ب اىل مسؤوليني كبار يف 
جه�از مكافحة اإلرهاب حس�ب ما ادعت 
الصحيفة يف موقعها االلكروني بما يخص 
حادثة اس�تهداف املنطقة الخرضاء مساء 
يوم األحد املايض«. وأضاف »إذ ينفي جهاز 
مكافحة اإلرهاب ه�ذا الخر يؤكد عى ان 
البيانات الرس�مية الخاص�ة بالجهاز يتم 
إعالنها من خالل املتحدث الرس�مي باسم 

الجهاز والصفحة الرسمية املوثقة للجهاز 
يف منصت�ي الفيس�بوك وتوي�ر حرصاً وال 
يتحمل الجهاز مس�ؤولية أي خر من غري 

املصادر املشار اليها يف أعاله«.
وكان ص�اروخ كاتيوش�ا س�قط وس�ط 
املق�ار  تض�م  الت�ي  الخ�رضاء  املنطق�ة 
الحكومي�ة الرئيس�ة والبعث�ات االجنبي�ة 
بينه�ا الس�فارة االمريكي�ة مس�اء األحد 

املايض دون أحداث أي خسائر.
وأف�اد مص�در أمن�ي للفرات ب�ان »مكان 
متح�ف  ق�رب  كان  املق�ذوف  س�قوط 
الطائرات مجاور نص�ب الجندي املجهول 
يف الخ�رضاء«. وأك�دت القي�ادة املركزي�ة 
للجي�ش األمريك�ي، األثنني، ع�دم إصابة 
أي عنرص أمريك�ي يف الهجوم الصاروخي 
الذي اس�تهدف املنطقة الخ�رضاء. ويأتي 
الهج�وم بع�د أقل من أس�بوع ع�ى طلب 
واش�نطن م�ن موظفيها غري األساس�يني 
مغ�ادرة الع�راق فوًرا، بس�بب ما وصفته 

ب�«تهديد حقيقي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجن�ة القانوني�ة النيابية، أمس 
الثالثاء، تسلمها مسودتني للتعديالت عى 
قانون انتخاب�ات مجالس املحافظات من 
املفوضي�ة  واألخ�رى من رئاس�ة الوزراء 
لتوحيدهم�ا، مبينة ان مس�ودة الحكومة 

خالية من تحديد موعد االنتخابات.
ونقلت وكالة »املعلومة« عن عضو اللجنة 
محم�د ع�يل الق�ول إن “الجنة اس�تلمت 
مس�ودتني إلج�راء تعدي�الت ع�ى قانون 
انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات املزم�ع 

إقامتها يف نهاية العام الجاري”.
وأضاف ان “اللجنة بصدد توحيد املسودتني 
بتعدي�ل نهائ�ي وعرضهم�ا ع�ى املجلس 
إلكم�ال القراءت�ني وم�ن ث�م التصوي�ت 

عليه”.
وأوضح ان “مس�ودة الحكومة خالية من 
تحدي�د موع�د االنتخابات ع�ى الرغم من 
تقدي�م مقرح من قبل املفوضية إلجرائها 
يف ال�� 16 من ترشي�ن الثاني”، الفتا اىل ان 
“اللجنة بصدد اس�تضافة الجهات املعنية 
يف الحكوم�ة واملفوضي�ة لتثبي�ت موع�د 

االنتخابات”.

القانونية الربملانية تعلن تسلم مسودتني لتعديل قانون 
انتخابات جمالس املحافظات

جهاز مكافحة اإلرهاب ينفي ترصحيات منسوبة إليه 
بشأن قصف اخلرضاء

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت محكمة تحقيق الك�رخ بتدوينها أقوال 
إرهابي عمل بمنصب )نائ�ب وايل والية دجلة( 
التابعة لعصابات داعش اإلرهابي. وقال املركز 
اإلعالم�ي ملجلس القضاء األع�ى يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »محكمة 
تحقي�ق الك�رخ املختص�ة بقضاي�ا اإلره�اب 
صدقت أقوال إرهابي )نائب وايل والية دجلة(«، 
الفت�ا إىل أن »املتهم اعرف بقتله ثالثة أش�قاء 

اثن�اء توجههم لجمع الكمأ م�ن أحد الوديان«. 
وأضاف، أن »اإلرهابي اعتقل الضحايا وأقاربهم 
وأج�رى تحقيقات معهم حتى عثر يف هواتفهم 
عى صور تظهر مشاركتهم مع الحشد الشعبي 
يف تحرير مناطقه�م«. وتابع البيان، أن »املتهم 
أق�دم عى قتله�م واالتصال بذويه�م وإبالغهم 
باالمر«، مش�ريا إىل أن »املحكمة صدقت أقواله 
وبص�دد إحالت�ه ع�ى محكمة الجناي�ات وفق 
أح�كام امل�ادة الرابع�ة م�ن قان�ون مكافح�ة 

اإلرهاب« رقم 13 لسنة 2005 .

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مكتب الش�هيد الص�در يف بغ�داد، أمس 
الثالث�اء، اىل الخ�روج بتظاه�رات »س�لمية 
حاش�دة« مس�اء الجمع�ة املقب�ل يف جمي�ع 
املحافظات باستثناء محافظة النجف، »دعما 
ألمن العراق وتجنيبه ويالت الحرب املرتقبة«.  
وقال مدير املكتب ابراهي�م الجابري، يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه 
»دعم�ا ألمن العراق وس�لمه، وابع�ادا له عن 

الرصاع�ات اإلقليمي�ة والدولي�ة، ولتجنيب�ه 
وي�الت الح�رب املرتقب�ة يف املنطق�ة، والت�ي 
يج�ب ان ال يكون العراق فيه�ا طرفا، ولدفع 
الحكوم�ة بل الجمي�ع بهذا االتج�اه؛ حفظا 
ملصلحة العراق وشعبه ومستقبله، يف مرحلة 
حرج�ة، ورصاعات واطماع دولية تهدد كيان 
الوطن ووجوده، ندعو ابناء ش�عبنا العراقي 
للخروج بتظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة 
24 آيار، الساعة: 9 مساء، وكل يف محافظته، 

ُيستثنى من ذلك محافظة النجف العزيزة«.

حتقيق الكرخ تدون اعرتافات ارهايب قتل )3( أشقاء 
يف احلشد الشعبي

مكتب الصدر يدعو اىل تظاهرات حاشدة يف عموم 
املحفظات ويعلن اسثناء النجف األرشف
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة للسكك الحديد احدى تشكيالت وزارة النقل، 
عن املبارشة بتبلي�ط املعابر النظامية يف منطقة الكاظمية، لتاليف 

حدوث التخسفات اثناء سري العجالت والقطارات.
وذك�ر بي�ان للرشكة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »مدير عام 
السكك طالب جواد كاظم الحسيني وجه بتبليط املعابر النظامية 
م�ن قبل  كوادر ش�عبة الهندس�ة املدنية ملنطقة بغداد الوس�طى 
بالتنس�يق مع بلدية الكاظمية لتاليف حدوث التخسفات واألرضار 
الت�ي تلحق بمادة االس�فلت وزحفها اثناء عبور العجالت وس�ري 

القطارات«.
واض�اف البيان ان »هذا العمل االحرتازي جاء وفق الكش�ف الذي 
قامت به الس�كك مع بلدي�ة الكاظمية املقدس�ة بتوقيع محرض 
مش�رتك قبل ش�هر للبدا بعملية التنفيذ هذا الي�وم بتبليط جميع 
املعابر النظامية ضمن قاطع الكاظمية واكساءها بمادة االسفلت 
بمس�احة تقدر 1٢0م٢ تالفيا من حدوث تخس�فات تعرقل سري 
العجالت فوق خط الس�كة وتس�بب االزدحامات وتؤثر عىل سري 

القطارات من تلك املعابر.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت اليابان، أمس الثالثاء، انها س�تمنح وس�ام االمرباطورية 
لربيع ٢019 اىل عدد من االجانب بينهم استاذ عراقي جامعي. 

وقالت الس�فارة اليابانية يف العراق إن »حكومة اليابان س�تمنح 
عدد من االوس�مة االمرباطورية لربي�ع ٢019 لجاللة االمرباطور 
الجديد ناروهيتو لعدد من االجانب »، مبينة ان »األس�تاذ الدكتور 
محم�ود القييس ال�ذي يعمل معاون عميد كلي�ة اآلداب يف جامعة 
بغداد هو من ضمن األجانب الذين س�يحصلون عىل الوس�ام لهذا 

العام«.
وتابعت ان »الوس�ام الذي سيمنح لالس�تاذ العراقي يأتي تقديراً 
ملس�اهماته يف تطوير الدراس�ات اليابانية وتعليم اللغة اليابانية، 
باإلضافة إىل تش�جيع التب�ادالت األكاديمية بني الياب�ان والعراق 
س�يمنح وس�ام الش�مس املرشق�ة، األش�عة الذهبية مع ش�ارة 

وردية«.
واشارت الس�فارة اىل ان »القييس لعب دوراً مهماً لسنوات عديدة 
يف تطوي�ر العالق�ات الياباني�ة – العراقية الثقافي�ة واألكاديمية 
وداعما قوياً لتش�جيع التبادالت األكاديمية وتقديم دراس�ة اللغة 
الياباني�ة يف العراق، فضالً عن الس�عي لتوقيع مذكرة تفاهم بني 

جامعة بغداد وجامعة تشيبا اليابانية«.
وكان�ت اليابان قد زودت كلية االداب جامعة بغداد يف 17 نيس�ان 

٢019 مختربا لتطوير معدات تعليم اللغة اليابانية.
وس�بق للدكتور محم�ود القييس، وهو أس�تاذ التاريخ األوربي يف 
كلي�ة اآلداب – جامعة بغداد أن حصل عىل جائزة وزير الخارجية 

الياباني للعام ٢014.

   بغداد / المستقبل العراقي

صب�اح  ن�وري  التخطي�ط  وزي�ر  أعل�ن 
الدليم�ي، ع�ن تخصيص مبل�غ 30 مليار 
دين�ار ملكافحة الفق�ر يف محافظة بغداد، 
إع�داد خط�ة  اىل  املحافظ�ة  دع�ا  فيم�ا 
اس�تثمارية إلتاح�ة املش�اريع الكبرية أو 
املتلكئة فرصاً اس�تثمارية أم�ام القطاع 
الخاص، ومن بينها مرشوع إعادة تأهيل 

املداخل الخمسة للعاصمة.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت«املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه إن:  »وزيرها نوري 
صب�اح الدليمي وجه، الي�وم، بتخصيص 
مبل�غ 30 ملي�ار دينار ملكافح�ة الفقر يف 
محافظة بغداد، وكش�ف عن اسرتاتيجية 
ال�وزارة الس�تئناف املش�اريع املتوقفة يف 
أقضية ونواحي العاصمة، والس�عي نحو 

تنفيد املزيد من املشاريع الحيوية فيها.

   المستقبل العراقي / علي ابراهيم

افتتح�ت ش�عبة االغاث�ة يف العتبة العّباس�ية 
املقّدس�ة، س�وقاً خريّياً لدعم عوائل الش�هداء 
واملتعّفف�ني مجاناً ضمن خّطتها خالل ش�هر 
رمض�ان املبارك.وقال�ت العتب�ة ان�ه »ضم�ن 
خّطتها خالل شهر رمضان املبارك واستثماراً 
ل�ه، أعلن�ت وح�دُة محافظ�ة بغ�داد التابعة 
لش�عبة اإلغاث�ة والّدع�م يف العتبة العّباس�ية 
املقّدس�ة، ع�ن افتتاحها س�وقاً خريّي�اً يقّدم 
س�لَعُه مجاناً لعوائل ش�هداء الحشد الشعبّي 
والعوائل املتعّففة، وذلك من أجل املس�اهمة يف 
التخفيف عن كاهلهم وعرفان�اً وتقديراً لهذه 
العوائ�ل الكريم�ة الت�ي قّدم�ت أعّز م�ا تملك 
يف س�بيل حفظ ه�ذا الوطن ومقّدس�اته«.من 
جانبه قال مس�ؤول الوحدة وس�ام السعدي، 
إّن »هذا الس�وق هو مبادرة م�ن بني مبادرات 
عديدة تبّنتها الوحدة منذ بداية الشهر الفضيل 
وذل�ك ضم�ن خّطة أُع�ّدت لهذا الغ�رض، وقد 
تكّفل�ت بها هيئُة أنصار الجهاد الكفائي وهي 
إحدى أعمدة وحدة بغداد وبمشاركة مجموعة 
من مواكب الدعم اللوجس�تّي املنضوية معها، 
وضم�ن حمل�ة توّس�مت ب�)أه�ل الغ�رية(«.

أض�اف، ان »الس�وق أُقيم عىل قاع�ة املجلس 
البل�دي يف مدين�ة الص�در، وت�ّم توزي�ع املواّد 
الغذائّي�ة بمختلف أنواعه�ا الجاّف�ة والطرّية 
واللّحوم والبيض والحلي�ب، وغريها من املواّد 
التي تحتاجها العائلة يف هذا الش�هر إضافًة اىل 
مالبس ومواد منزلّية داخل أروقة القاعة، وقد 
تجّول�ت هذه العوائل بجولة تس�وّقية وأخذت 
احتياجاتها بش�كل يحفظ لها كرامتها وسط 
ترحيب القائمني عىل هذه الحملة«.من جهته 
بنّي، كفيُل هيئة أنصار الجهاد الكفائّي الشيخ 
صب�اح القري�ي قائال »إّننا مق�ّ�ون تجاه 
ه�ذه العوائ�ل وإّن كل ما ُيق�ّدم لهم هو قليل 
بحّقه�م، ع�ىل الرغم م�ن أّنه قد اس�تفاد من 
الس�وق أكثر من )700( عائل�ة«، مؤّكداً كذلك 
»نحن متواصلون يف إقامة مثل هكذا مبادراٍت 
وأنش�طة جاهدي�ن أن ال تقت�� عىل ش�هٍر 
دون غريه، لكن تركيزنا يكون أكثر خالل هذا 

الشهر املبارك ملا له من خصوصية.

وزير التخطيط خيصص »30« 
مليار دينار ملكافحة الفقر يف 

بغداد

العتبة العّباسية تفتتح سوقًا 
خريية لدعم عوائل الشهداء 

واملتعّففني جمانًا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النق�ل، ان اكث�ر م�ن 87 ألف رحلة جوية ش�هدت 
االجواء العراقية خالل الربع االول من العام الحايل.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»الرشكة العامة لخدمات املالحة الجوية، حققت ما يزيد عىل 87 
ألف رحلة عن عدد الطائ�رات العابرة والهابطة واملغادرة لالجواء 

العراقيه خالل الربع االول لعام ٢019«.
وبين�ت »بلغ عدد الطائرات العاب�رة الجوائنا ٥4 ألف رحلة، وعدد 
الطائرات املغادرة اكثر م�ن 17 ألف رحلة، والطائرات الهابطة يف 

املطارات العراقية أكثر من 1٦ ألف رحلة.

النقل: »٨٧« ألف رحلة جوية يف االجواء 
العراقية خالل الربع االول للعام احلايل

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أعلن�ت رشكة خ�ريات الس�بطني التابعة للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة ع�ن تواص�ل العم�ل يف مصن�ع انت�اج االدوية يف 

محافظة كربالء.
وق�ال مدي�ر الرشكة ونائب االم�ني العام للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة، حس�ن رش�يد جواد العبايجي يف بي�ان للعتبة ان 
»املرشوع يعد الن�واة االوىل لبناء مصنع االدوية يف محافظة 

كربالء بمساعدة ذوي االختصاص يف هذا املجال«.
وأض�اف »س�يتم انش�اء املصنع وف�ق املواصف�ات العاملية 
الرصين�ة وبما يتناس�ب مع ال�رشوط الصحي�ة واالنظمة 
العلمي�ة العاملي�ة, الفتا اىل ان املصنع س�ينتج أكثر من ٢00 

صنف من مختلف العقاقري الطبية«.
وتاب�ع العبايجي، ان »املرشوع ش�يد عىل ارض مس�احتها 

)1٢,٥00م٢(«.
وأكد ان »االعمال املدنية جارية عىل قدم وس�اق ومن املؤمل 

ان يرى النور خالل السنوات الثالث القادمة«.
ولف�ت العبايج�ي, اىل ان »امل�رشوع يهدف اىل خل�ق قاعدة 
صناعي�ة طبي�ة يف محافظ�ة كرب�الء تس�هم برف�د العراق 
باألدوية املحلية ومن اجود املناش�ئ العاملية لتخفيف الثقل 
امل�ادي عىل املواطن�ني عن طريق تخفي�ض تكاليف الرشاء, 
باإلضافة اىل جعل مدينة كربالء عاصمة طبية للعراق فضال 
عن تش�غيل االي�دي العاملة واس�تثمار الطاق�ات الطبية يف 

البلد.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبداملهدي 
كتاب ش�كر وتقدي�ر لوزير النق�ل املهندس 
عبدالله لعيبي لجه�وده املبذولة يف مرشوع 

ميناء الفاو الكبري.
واش�اد دولة الرئيس بجهود كافة العاملني 
يف وزارة النقل الذي�ن يواصلون الخطى ليالً 
ونه�اراً لترسي�ع موع�د اإلنجاز، مؤك�داً ان 
هناك مساع حثيثة لتقديم املزيد من العطاء 

وتعجيل البناء والتطور خدمة للوطن.
م�ن جانب�ه، ثم�ن وزي�ر النق�ل الخطوات 
الجدي�ة للحكوم�ة الحالية الرامي�ة لتنفيذ 
امل�رشوع والدعم املتواص�ل من خالل منحه 
الصالحي�ات الالزم�ة إلكمال البن�ى التحية 

البحري�ة ملرشوع الف�او الكبري، مش�رياً اىل 
ان ه�ذه املبادرات من ش�أنها رف�ع الروح 
املعنوية لدى العامل�ني وتكون دافع لتقديم 
األفضل خدمة لعراقنا الحبيب.بدوره، أشار 

وزي�ر النقل املهندس عب�د الله لعيبي 
إىل ان اطالق املبالغ املخصصة ملرشوع 
ميناء الف�او الكبري انس�جاما مع ما 
جاء يف الربنامج الحكومي الذي اطلقه 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي والذي 
يعمل عىل تكامل الجهد الحكومي من 
اجل تقديم الخدمات وانجاز املشاريع 

الحيوية.
واض�اف »بع�د جه�ود حثيث�ة ُبذلت 
م�ع ال�وزارات والجه�ات الحكومية 
املختص�ة، ت�م ادراج م�رشوع ميناء 

الفاو الكبري - البن�ى التحتية ضمن قانون 
املوازن�ة االتحادي�ة رقم )1( لس�نة ٢019 
وصوالً اىل اطالق املبالغ املخصصة للمرشوع 
م�ن اج�ل انج�از ه�ذا امل�رشوع العم�الق 

والحيوي والذي يعد واحداً من أهم مشاريع 
البنى التحتية يف الدول�ة العراقية«.واضاف 
باط�الق  التخطي�ط  وزارة  »موافق�ة  ان 
رصف مبل�غ ق�دره اربعمائة ملي�ار دينار 
محس�وبا عىل املوازن�ة ضمن الخطة  
االستثمارية يف موازنة ٢019  لوزارة 
النق�ل، مؤك�دا تخوي�ل وزارة النق�ل 
صالحية التنفيذ وال�ف مع مراعاة 
والصالحي�ات  بالتعليم�ات  االلت�زام 
الخاص�ة به�ذا امل�رشوع بم�ا يتي�ح 
الرسع�ة والدق�ة يف االنجاز.واع�رب 
عن بال�غ تقديره للتعاون الذي ابدته 
وزارة التخطيط بهذا الخصوص، كما 
اثنى عىل كل الجهود املبذولة من قبل 

الوزارات والهيئات ذات الشأن.

    بغداد / المستقبل العراقي

للتقوي�م  العام�ة  املديري�ة  الرتبي�ة/  وزارة  أعلن�ت 
واالمتحان�ات مواعيد اجراء اختب�ارات الترسيع للتالميذ 

والطلبة.
وذك�ر بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«/ انه »تم 
تحديد يوم االربع�اء املوافق ٢019/٦/1٢ موعداً لتالميذ 
املرحل�ة االبتدائي�ة )الص�ف الخامس االبتدائ�ي(، ويوم 
الثالثاء املوافق ٢019/٦/18 لطالب املرحلة املتوس�طة 
واإلعدادية )الثاني املتوس�ط والخام�س االعدادي علمي 

بفرعيه(«.
وأضاف ان »املديرية العامة للتقويم واالمتحانات حددت 
ي�وم االثنني املوافق ٢019/٦/3 كأقىص موعد الس�تالم 

اسماء الراغبني يف اجراء اختبارات الترسيع لتالميذ الصف 
الخام�س االبتدائي ، اما طالب الصفني الثاني املتوس�ط 
والخام�س العلمي فيكون يوم الخمي�س 13/٦/٢019 
قب�ل انتهاء الدوام الرس�مي ، مطالب�ًة املديريات العامة 
للرتبي�ة يف بغداد واملحافظات كافة عدا اقليم كردس�تان 
بالتقييد بالسقف الزمني املحدد لتسلم معامالت التالميذ 
والطلب�ة الراغبني بالترسي�ع ليتس�نى للمديرية اصدار 

االرقام االمتحانية الخاصة بهم«.
وأردف�ت البيان ان« جميع االختبارات تجري يف محافظة 
بغداد ويكون لتالمي�ذ الصف الخامس االبتدائي التابعني 
اىل املديري�ات العام�ة للرتبية يف محافظ�ة بغداد )الكرخ 
االوىل والثانية والثالثة والرصافة االوىل والثانية والثالثة( 
يف مدرسة ثانوية ذات الصواري للبنات الكائنة يف بغداد/ 

ش�ارع فلس�طني بجوار كالً من املديرية العامة للتقويم 
واالمتحان�ات وتربية بغداد/ الرصافة الثانية، اما تالميذ 
الص�ف الخامس االبتدائي التابع�ني اىل املديريات االخرى 
فيك�ون يف ثانوية املتمي�زات التابع�ة اىل تربية الرصافة 

الثانية الكائنة يف شارع فلسطني«.
وبين�ت وزارة الرتبي�ة، ان »اختبارات املرحلة الدراس�ية 
الثانوية للصف�ني )الثاني املتوس�ط والخامس العلمي( 
س�تجري يف ثانوية املتميزات التابع�ة اىل تربية الرصافة 
الثاني�ة« منوهة اىل ان »االختبارات تبدأ الس�اعة الثامنة 
والنصف صباحاً للمراحل االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية 
االحيائ�ي والتطبيقي وعىل املش�اركني يف االختبار حمل 
هوي�ة االحوال املدنية عند الحض�ور اىل املركز االمتحاني 

ويحرم من االختبار من لم يحملها .

اإلعالن عن موعد إنجاز أول مصنع لألدوية بمواصفات عاملية يف كربالء

رئاسة الوزراء تتقدم بالشكر والتقدير لوزير النقل عىل انجاز مرشوع ميناء الفاو الكبري

الرتبية تعلن مواعيد اجراء اختبارات الترسيع للتالميذ والطلبة

لعييب أشار إىل أن الكابينة احلكومية يدًا واحدة تكمل احداها االخرى لتحقيق االجنازات

     بغداد / المستقبل العراقي

يف إطار اسرتاتيجيتها الهادفة لخدمة املشرتكني أينما 
وجدوا وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، أعلنت رشكة 
زي�ن، إحدى رشكات مجموعة زين الرائدة يف خدمات 
االتص�االت والبيان�ات املتنّقل�ة يف منطق�ة ال�رشق 
األوسط وشمال إفريقيا، عن إعادة افتتاح مركزها يف 
أربيل بتصميمه الع�ي والجديد الذي يعكس اصالة 

وتراث مدينة أربيل بتصميم ع�ي مبتكر.
وحول املوضوع ذكر رئي�س اإلدارة التجارية لرشكة 
زي�ن محمد س�مري »انطالقاً من حرصن�ا الدائم عىل 
توفري أعىل معاي�ري الخدمات واملنتج�ات التي تمّكن 
مشرتكينا من البقاء عىل تواصل مع العالم من جهة، 
وتواصلنا الدائم مع مش�رتكينا يف اعىل سلّم أولوياتنا 
من جهة اخ�رى، حيث نعمل باس�تمرار عىل تطبيق 

ه�ذه الثقاف�ة يف كل خطواتنا ب�دءاً من التخطي�ط وصوالً 
الفتت�اح مراكز للبي���ع والخدمة، مروراً بتزويدهم بأفضل 
وأرسع الخدمات. وسيتيح املركز بتصميمه الحديث وتقنياته 
املتط�ورة لنا فرص�ة تعزيز تجربة املش�رتكني بالتزامن مع 
تلبي�ة احتياجاتهم.« وتس�عى رشكة زي�ن اىل تقديم أفضل 

الخدمات ملش�رتكيها إضافة إىل توفري الوقت والجهد عليهم، 
لذلك فان توجه الرشكة مس�تمر نحو تفعيل مراكز خدمات 
اضافي�ة يف مختل�ف املحافظات لتقديم أه�م الخدمات التي 
يحتاجها املش�رتكني. حيث تؤمن زي�ن بأهمية التواصل مع 
مش�رتكيها الذي�ن تعتربه�م رشكائها يف تحقي�ق أّي نجاح 
أو تطور منش�ود، وله�ذه الغاية تضع جمي�ع إمكاناتها يف 

خدمتهم.تجدر اإلشارة إىل أن رشكة زين توّفر املئات 
من مراكز الخدمة ونق�اط البيع املنترشة يف مختلف 
املحافظ�ات باإلضاف�ة اىل مراك�ز خدمة املش�رتكني 
الس�تقبال االتصاالت املجانية وللتواصل مع املشرتك 
عىل مدار ٢4 س�اعة، إضاف�ة اىل موقعها اإللكرتوني 

وصفحاتها عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وتندرج هذه الخطوة يف س�ياق سعي رشكة زين إىل 
التواصل مع مشرتكيها يف كافة املحافظات من خالل 
شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط البيع لتلبية 
متطلباتهم بأفضل وأرسع طريقة. وس�يتيح املركز 
لرّواده إمكانية رشاء واستبدال الخطوط، وبطاقات 
الشحن وتس�ديد الفواتري، وخدمات زين كاش وزين 
س�مارت، إضاف�ة إىل التواص�ل بش�كل مب�ارش مع 
موظف�ي زين.يذك�ر أن رشكة زين ه�ي إحدى أكثر 
الرشكات تقدماً من الناحية التكنولوجية حيث تبحث 
باس�تمرار عن كيفية اس�تقدام أحدث الحلول التكنولوجية 
وتقديمها ملش�رتكيها. كما تسعى الرشكة للوصول إىل كافة 
رشائح املجتمع وتغطية كامل املحافظات من خالل مختلف 
مراكزه�ا ونقاط البي�ع التابعة لها لتضم�ن تأمني الخدمة 

األفضل واألرسع.

زين تفتتح مركز خدمة زبائنها يف اربيل بتصميم عرصي جديد ليالئم احتياجات املشرتكني

   بغداد / المستقبل العراقي

تستمر عمليات حصاد وتسويق محصويل الحنطة والشعري 
والكمي�ات املنتجة تش�ري إىل نجاح املوس�م الزراعي الحايل  
يف بعض املحافظ�ات ، فيما تقوم وزارة التجارة باس�تالم 

الكميات املسوقة من قبل الفالحني واملزارعني .
وافاد بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » وزارة الزراعة 
وم�ن خ�الل دوائره�ا ومديري�ات الزراع�ة يف محافظتي 
نينوى واملثنى تابعت عمليات الحصاد والتس�ويق من اجل 
نجاح عملية الحصاد والتس�ويق لهذا املوس�م الذي يبرش 

بالخري«.
واض�اف البيان »حيث بلغ�ت كميات الحنطة املس�وقة يف 
محافظ�ة املثن�ى ) ٥9,194 ( طناً من محص�ول الحنطة 
و ) ٢٦,٢81 ( طن�اً من محصول الش�عري وال زالت عملية 

التسويق مستمرة لحد اآلن«.
فيما أوضحت مديرية زراعة نينوى تواصل عملية الحصاد 
والتس�ويق يف املحافظة ، وإن معدل إنتاج الش�عري ترتاوح 
م�ا ب�ني ) ٦00 � 700 ( كغ�م للدونم الواح�د ضمن قاطع 

الزراعة تؤكد استمرار عمليات حصاد 
وتسويق احلنطة والشعري يف املحافظات

السكك احلديد تبارش بتبليط املعابر النظامية 
يف الكاظمية لتاليف حدوث التخسفات

اليابان متنح أوسمة امرباطورية 
ألجانب بينهم استاذ عراقي

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ الب�ة رئي�س اللجن�ة العليا 
للس�كن اس�عد العيدان�ي، أمس الثالث�اء، عن 
موافقته عىل تخصي�ص قطع ارايض ملوظفي 
العق�ود يف دي�وان املحافظ�ة، مبين�ا أن هؤالء 
له�م االحقية بالتمت�ع باالمتيازات والس�كن.

وق�ال العيداني يف ت�يح صحف�ي انه اصدر 
موافقت�ه عىل الكت�اب املقدم من مدير قس�م 
الس�كن باملحافظ�ة ح�ول ش�مول موظف�ي 
الديوان م�ن العقود بقطع األرايض وااليفادات 
والدورات التطويرية.واضاف أن الفرتة املقبلة 
ستش�هد تهيئة القطع الالزمة لهم وشمولهم 
بكاف�ة االمتيازات أس�وة باقرانه�م عىل املالك 

الدائ�م.وكان العيداني قد أعلن يف وقت س�ابق 
موافقت�ه ع�ىل تخصي�ص قطع�ة ارض بغية 
توزيعه�ا للموظفني عىل امل�الك الدائم بديوان 
عليه�ا  حصل�ت  وثيق�ة  املحافظة.وأظه�رت 
»املستقبل العراقي« توقيع محافظ نينوى عىل 
موافقت�ه بتخصيص أراٍض ملوظف�ي العقود، 

أسوة بأقرانهم املوظفني عىل املالك الدائم.

حمافظ البرصة يوافق عىل ختصيص قطع اراٍض 
ملوظفي العقود يف ديوان املحافظة

    البصرة/ المستقبل العراقي

كش�ف رئي�س مجل�س محافظ�ة الب��ة صباح حس�ن 
البزوني أن جلسة مجلس محافظة ال�ة االخرية، شهدت 
املصادقة عىل الفقرات املتبقية واألخرى املستحدثة يف خطة 

مشاريع عام ٢019.
وأوض�ح البزون�ي إن مجم�وع ما صوت علي�ه املجلس من 

مشاريع تجاوزت قيمتها ال�٢00 مليار دينار.

واضاًف أن املجلس صوت كذلك عىل منع احتكار رشاء املواد 
األولية الخاصة بصناعة األس�منت املحيل ) مادة الكلنكر ( 
لدعم املنتج والصناعة املحلية. وتابع«شهدت الجلسة ايضا 
التصوي�ت عىل قرار تحديد س�عر األمب�ري للمولدات االهلية 
بس�عر ) ٥000 ( دينار لالمبري الواحد بع�د تجهيز املولدات 
بالكاز املجاني م�ن قبل وزارة الكهرباء اىل جانب التصويت 
ع�ىل رفع توصية ملن�ع احتكار رشاء امل�واد األولية الخاصة 

بصناعة األسمنت املحيل لدعم املنتج والصناعة املحلية.

جملس البرصة يصوت عىل منع احتكار رشاء 
املواد األولية اخلاصة بصناعة األسمنت املحيل
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 030/SC/19 
Provision of Security Lighting Construction Service for CPF 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by:EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company. 

 
Tender Title:Provision of Security Lighting Construction Service for CPF 

Tender No.: 030/SC/19 

Tender Information:  

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

Provision of Security Lighting Construction Service for CPF with all it is required accessories (civil work, installation, 
electric etc.)  in EBS oilfield. This project is EPCC project. The Engineering, Procurement, Construction and 
Commissioning. 
 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 28th May 2019 at Nahrawan S2 -1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 7th Jun 2019 based on the ITB documents.  
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

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

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information 
should be clearly on the envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 5th Jun 2019 by Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

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

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 031/SC/19 
Supplying Oilfield Operation and Maintenance Service  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited(“EBS Company”) is the China ZhenHua Oil’s wholly owned and 
controlled Affiliate subject to the DPSC (CONTRACT NO.: 20/EBS/MdOC/2018),  which has obtained the 
Registration License on the date of 22nd January 2019 issued by the Ministry of Trade of the Republic of Iraq, 
and to which the Petroleum Contracts and Licensing Dept. Of the Ministry of Oil of Iraq has approved the 
assignment of the ZhenHua Oil’s rights and obligations under the DPSC. 
EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company. 

 
Tender Title: Supplying Oilfield Operation and Maintenance Service 

Tender No.: 031/SC/19 

Tender Information:  

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

To seek a Contractor who can provide Oilfield Operation and Maintenance Service. 
Contractor provide manpower to work in crude oil loading stations, storage tanks, evaporation field and wells. Positions 
has PTF Supervisor, EPF Supervisor, PTF HSE Supervisor, EPF HSE Supervisor, PTF Engineer, EPF Engineer. 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 30th May 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 10th June 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

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

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information 
should be clearly on the envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 8th June 2019 by Email: tangxing@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@zhenhuuoil.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

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

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 030/SC/19 
Provision of Security Lighting Construction Service for CPF 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by:EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company. 

 
Tender Title:Provision of Security Lighting Construction Service for CPF 

Tender No.: 030/SC/19 

Tender Information:  

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

Provision of Security Lighting Construction Service for CPF with all it is required accessories (civil work, installation, 
electric etc.)  in EBS oilfield. This project is EPCC project. The Engineering, Procurement, Construction and 
Commissioning. 
 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 28th May 2019 at Nahrawan S2 -1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 7th Jun 2019 based on the ITB documents.  
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

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

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information 
should be clearly on the envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 5th Jun 2019 by Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

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

Prequalification Announcements for Tender No: 023/PC/19
Provision of Supplying Demulsifier for PTF

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, 
President of the company.
Tender Title: Provision of Supplying Demulsifier for PTF 
Tender No.: 023/PC/19
Tender Information: 
Scope of Work
EBS Petroleum Company Limited to seek one or two companies who have the qualified international professional experience and can supply 
Demulsifier for PTF. 
The «Demulsifier for PTF» shall be perchased for the light and heavy crude oil treatment consumption, should meet the following require-
ments:
1.The Demulsifier shall be packed in an ISO standard One-Cubic-Meter tank which has sufficient strength to avoid failure during handling and 
storage activities, the product information (such as: product name, name of manufacturer, Logo, production date, expiry date, material handling 
instruction, net weight, contract number & MSDS information, if possible) shall be clearly printed on all the mentioned ISO standard One-Cubic-
Meter tanks.
2.The Demulsifier flash point (closed-up) shall be higher than 85 ℃(Treatment process temperature: 1st stage 60℃,2nd stage 85℃,electric desalina-
tion 85℃),the appearance shall be in liquid form, flow freely, without impurities and stratification.
3.The Demulsifier quality guarantee period shall be two 2 years.(valid period must after 2021.3.31)
4.The Demulsifier for light crude oil treatment shall be at proper injection rate which must below 100 ppm and for heavy crude oil treatment shall 
be at proper injection rate which must below 120 ppm.
5.The Demulsifier which supplied by the Bidder shall be capable to treat the crude oil product salt content no exceeding 30m g/l and water 
content no exceeding 0.15%. 
6.The chemical specification of The Demulsifier should be unchanged and must be developed to give good results and to meet the require-
ments. 
Part1: Samples: Participants should provide two samples: No.1 is A 500ml bottle of Demulsifier for light crude oil processing, No. 2 is A 500ml 
bottle of Demulsifier for heavy crude oil processin.
If necessary, Participants can go to EBS project, Handhyah S1 Camp to get some crude oil for analysis. 
Part2: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST 
BE IN ENGLISH:  
1 General introduction of the participants  
Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business etc.) and Qualification certifi-
cate 
2. Professional qualification documents of the participants which must be relative to this project SOW
Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
3 Introduction to the service capacity of the participants 
4 Historical performance of participant’s company service in recent 5 years, especially in Iraq.
5 Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three years and Bank credit certificates 
6 Other materials should be supplemented if needed
7 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And it will be deducted from the contract pay-
ment directly.
Part 3: Prequalification document and Samples submitted time and address: 
* All prequalification documents and Samples should be submitted before 4th June 2019, AM 11:00  
* Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS   COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes marked Tender Name and Tender 
No.
* Prequalification document submission address: 
EBS Petroleum Co., Ltd, Nahrawan S2-1 Camp.
zhangsanqin@ebspetroleum.com / wuchenshen@ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com  / CP@ebspetroleum.com
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement.

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة جنح املشخاب 

العدد / 96/ج/2019
التاريخ / 2019/4/29

اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 
96/ج/2019 يف 2019/4/9 بح�ق 
املج�رم اله�ارب عيل ه�ادي عبادي 
محمد غيابيا الحكم بعقوبة الحبس 
البسيط ملدة ) سنة واحدة( استنادا 
الحكام املادة 1/459 عقوبات ومن 
حقه االع�راض عىل الحكم الغيابي  
اع�اله مدة ثالثة اش�هر م�ن تاريخ 
نرش االع�الن وعند ع�دم االعراض 
يصب�ح الحكم بالتجري�م والعقوبة 
بمنزل�ة الحك�م الوجاهي اس�تنادا 

الحكام املادة 243/أ االصولية 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة جنح النجف

العدد / 700/ج2018/2
التاريخ 2019/4/28

اعالن
اىل  /املته�م اله�ارب  / عب�د الل�ه 

محمد حسني 
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة 
والخاص�ة  )700/ج2018/2( 
باملش�تكية )كوثر حمي�د عبد الله( 
قان�ون  م�ن   1/459 امل�ادة  وف�ق 
العقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك 
ثناي�ا  يف  املرف�ق  االش�عار  حس�ب 
ه�ذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور 
يف موع�د املحاكم�ة  املص�ادف يوم 
2019/6/26 وعن�د عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك  غيابي�ا 

وعلنا حسب االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة جنح النجف

العدد / 86/ج2019/2
التاريخ 2019/5/9

اعالن
اىل  /املته�م الهارب  / مهدي محمد 

عيل انظاري
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة 
والخاص�ة  )86/ج2019/2( 
باملش�تكي )الحق العام( وفق املادة 
5/10 من قانون احوال الش�خصية  
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة  
 2019/6/20 ي�وم  املص�ادف 
وعند ع�دم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك  غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة جنح النجف

العدد / 1367/ج2018/2
التاريخ 2019/4/28

اعالن
اىل  /املته�م اله�ارب  / ب�رشى عبد 

الكاظم لفته 
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة 
والخاص�ة  )1367/ج2018/2( 
باملش�تكية )حس�نة جاس�م عب�د 
الخ�ر( وف�ق امل�ادة 1/459 من 
قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا 
ه�ذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور 
يف موع�د املحاكم�ة  املص�ادف يوم 
2019/6/26 وعن�د عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك  غيابي�ا 

وعلنا حسب االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة جنايات النجف

العدد : 2019/409
التاريخ 2019/5/8

اعالن
اىل املتهم الهارب / قاس�م محس�ن 

عبادي عبد الرضا الرماحي
اقتىض حضورك امام  هذه املحكمة 
الجراء املحاكمة حول التهمة املسندة 
اليك وف�ق احكام امل�ادة 1/460/د 
وبداللة مواد االش�راك 49/48/47 
م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية 
محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا يف 
مح�ل اقامتك ومركز رشطة الحرية  
وه�ذه املحكمة بالحض�ور امامها 

صباح يوم 2019/12/8 
الرئيس

حليم نعمة حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد / 638/ج2018/2

التاريخ 2019/4/28
اعالن

اىل  /املتهم الهارب  / عيل عبد عيل ناجي
املرقم�ة )638/ج2018/2(  الدع�وى  يف  ان�ك مته�م  حي�ث 
والخاص�ة باملش�تكي )عدي كاظم مكي( وف�ق املادة 1/459 
من قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
املرف�ق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكمة  املص�ادف يوم 
2019/6/26 وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك  

غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد / 80/ج2019/2

التاريخ 2019/4/25
اعالن

اىل  /املتهم الهارب  / محمد هادي طليب 
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )80/ج2019/2( والخاصة 
باملش�تكي )الحق الع�ام( وفق املادة 5/10 م�ن قانون احوال 
ش�خصية  وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف 
ثناي�ا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موعد املحاكمة  املصادف يوم 2019/6/17 وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك  غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد / 354/ج/2019

التاريخ 2019/5/9
اىل  /املته�م اله�ارب مجهول محل االقام�ة / رعد عبد الواحد 

حسان هجوج البازي
اعالن غيابي

حيث انك مته�م بالدعوى املرقمة 354/ج/2019 واملش�تكي 
فيه�ا عيل حس�ن مهدي حس�ن الزه�ري وفق اح�كام املادة 
457 عقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 
2019/6/11 ويف حال�ة عدم حضورك تج�ري املحاكمة وفق 

القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد / 500/ج/2019

التاريخ 2019/5/8
اىل  /املته�م اله�ارب مجه�ول مح�ل االقامة / ثائ�ر رعد عبد 

املهدي
اعالن غيابي

حي�ث انك متهم بالدعوى املرقمة 500/ج/2019 واملش�تكية  
فيه�ا مريم فائز عبد املهدي  وفق اح�كام املادة 384 عقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار املختار املرفق يف اضبارة 
الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 2019/6/9 ويف 

حالة عدم حضورك تجري املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد / 409/ج/2019

التاريخ 2019/4/18
اىل  /املته�م الهارب مجه�ول محل االقامة / ف�ارس عبد االمر جرب 

القرييش
اعالن غيابي

حي�ث انك مته�م بالدعوى املرقم�ة 409/ج/2019 واملش�تكي فيها 
هيثم عبد الحمزة جرب  وفق احكام املادة 1/459 عقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار املرفق يف اضب�ارة الدعوى تقرر 
تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 2019/5/19 ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح املناذرة 

العدد : 216/ج/2019
التاريخ 2019/5/15

اعالن
اىل املتهم  )محمد سالم عبيس( 

اقتىض حض�ورك امام  هذه املحكمة الج�راء املحاكمة حول التهمة 
املس�ندة اليك وفق املادة 384 عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعالنا يف محل اقامتك ومركز رشط�ة الحرة وهذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2019/5/29 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح املناذرة 

العدد : 213/ج/2019
التاريخ 2019/5/13

اعالن
اىل املتهم  )مهند عظيم عبود( 

اقتىض حض�ورك امام  هذه املحكمة الج�راء املحاكمة حول التهمة 
املس�ندة اليك وفق املادة 459 عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالنا يف محل اقامتك ومركز رشطة النعمان بن املنذر  وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2019/5/29 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الكوفة

العدد / 135/ج/2019
التاريخ 2019/5/8

اىل  /املتهم الهارب مجهول محل االقامة / ضياء ناظم جاسم 
اعالن غيابي

حيث ان�ك متهم بالدع�وى املرقمة 135/ج/2019 واملش�تكية فيها 
مري�م فائز عب�د املهدي ج�رب  وفق اح�كام امل�ادة 2/459 عقوبات 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار املخت�ار املرف�ق يف اضبارة 
الدعوى تقرر تبليغك بموع�د املحاكمة املوافق 2019/6/9 ويف حالة 

عدم حضورك تجري املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الكوفة

العدد / 492/ج/2019
التاريخ 2019/4/29

اىل  /املتهم الهارب مجهول محل االقامة / احمد جبار مخلف كاطع 
الكرويش

اعالن غيابي
حي�ث انك مته�م بالدعوى املرقم�ة 492/ج/2019 واملش�تكي فيها 
فاهم صعب مهول حس�ني اله�اليل وفق احكام امل�ادة 457 عقوبات 
وبدالل�ة م�واد االش�راك 49/48/47 منه  وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب اش�عار املختار املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2019/5/30 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري 

املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد / 415/ج/2019

التاريخ 2019/4/18
اىل  /املته�م اله�ارب مجهول مح�ل االقامة / عب�د الواحد 

صبار جرب الشبانات
اعالن غيابي

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 415/ج/2019 واملشتكي 
فيه�ا ايم�ان ه�ادي صال�ح لفته وف�ق احكام امل�ادة 457 
عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
املرف�ق يف اضب�ارة الدعوى تق�رر تبليغك بموع�د املحاكمة 
املواف�ق 2019/5/19 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري 

املحاكمة وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�������������������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد ) 1091( وصحيفة 
العراق بالعدد )941( االعالن الخاص بتنفيذ الكوفة الخاص 
بالعق�ار املرقم 35 مقاطعة 7 س�هيلية حي�ث ذكر القيمة 
املق�درة 680  مليون خطأ والصحي�ح 48,885,680 مليون 

لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل 
مالحظية التسجيل العقاري 

يف الرميثة
اعالن طلب تسجيل عقار مجدد

طالب التسجيل املجدد / مديرية بلدية الرميثة
بن�اء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية الرميثة املرقم 2395 اىل 
هذه الدارة بتاريخ 2019/5/7 لتسجيل تمام العقار تسلسل  
)635( محلة )شامية( الواقع يف الرميثة بأسم )مديرية بلدية 
الرميث�ة( باعتب�اره حائ�زا له بصف�ة املالك للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق  القانون 
43 لس�نة 1971 املع�دل قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من 
يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق عينية  او ش�خصية  عىل هذا 
العق�ار تقديم ما لديه من طلبات او دفوع او اعراضات خالل 
م�دة ثالثون يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنرش االعالن وكذلك 
الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات ما لديه من حقوق 
موقعيا اثناء الكش�ف الذي س�يجري يف املوع�د املذكور اعاله 
وس�وف يتم لصق نس�خة من هذا االعالن يف موقع العقار ويف 
لوحة االعالنات الخاصة بدائرة التسجيل العقاري وسوف يتم 

تزويد دوائر املالية واالوقاف بنسخة منها 
رئيس الدائرة 

املالحظ/ سالم نعيم عبد الله 
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل   
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 72285/3 عروبة  
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 4 جزي�رة 

النجف
الجنس : بناية 

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 215م2
املش�تمالت : بناي�ة طابق واحد تش�تمل عىل 
مقه�ى ومحل حالقة ومطع�م ومكتب داللية 
ومحل�ن فارغ�ة س�قفوفه مس�لح وموقعه 

ركن 
الشاغل :  عباس عامر نوري 

مقدار املبيع : تمار العقار 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
املوص�وف  العق�ار  العلني�ة  باملزاي�دة  االوىل  
اع�اله  العائ�د للراه�ن عب�اس عام�ر نوري 
لق�اء طلب الدائن املرتهن مرصف االس�تثمار 
البال�غ )39,000,000(   تس�عة  العراق�ي   
وثالث�ون ملي�ون دينار عراقي  فع�ىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ 
ن�ر هذا االعالن  مس�تصحبا مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل 
ع�ن 10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة  
)200,000,000( مائت�ا مليون دينار عراقي  
وان املزايدة س�تجري يف  الس�اعة )12( ظهرا 

من اليوم االخري
محمد فالح حسن 

مالح�ظ دائرة التس�جيل العق�اري  يف النجف 
االوىل

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

مديرية تنفيذ الكوفة  
رقم االضبارة / 447 /ت/2017

التاريخ 2019/5/13
اىل / رضا ليث عبد الحسن /نجف

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار منطقة حي 
الجزائ�ر الرابعة يف النج�ف  انك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا  
للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ   الكوفة 
خالل خمس�ة عر يوما تب�دأ من اليوم التايل 
للنر ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر : 
ق�رار محكم�ة  ب�داءة الكوفة بالع�دد 363/

ب2017/2 يف 2017/3/26 واملتضمن الزامك 
بتأديته مبلغ مقداره س�تة االف وخمسمائة 
دوالر امريك�ي للدائ�ن عب�د الل�ه خال�د بع�د 
الحس�ن واملثبت�ة يف وص�ل االمان�ة امل�ربز يف 
الدع�وى وتحميلك كافة الرس�وم واملصاريف 

واتعاب املحاماة 
�������������������������������������

فقدان
فقدت هوي�ة الطالب ) س�جاد مهدي صالح 
حم�ادي( م�ن املعه�د التقن�ي برصة قس�م 
التقنيات املدنية من يعثر عليها تسليمها لجه 

االصدار
�������������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد ) محمد 
داود جابر( الذي يطلب فيه تبديل )لقب( من  
)العطبي( اىل )املوس�وي( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها 
خمس�ة عر يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

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

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

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد / 135/ب/2018

التاريخ 2019/5/19
اعالن

تبي�ع محكمة ب�داءة اب�ي الخصي�ب العقار 
املرق�م 73/99 مقاطع�ة 31/ املطيحة وذلك 
يف تمام الس�اعة الثانية ع�رة من ظهر يوم 
الثالثن من اليوم التايل لنر هذا االعالن فمن 
ل�ه الرغبة بال�راء الحضور يف دي�وان هذه 
املحكمة مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة وبصك مصدق 
ان ل�م يك�ن رشي�كا وان اج�ور املن�ادي عىل 

املشري وكما مبينه اوصافه ادناه :
االوصاف :

العقار املوض�ح اعاله عبارة ع�ن ارض الدار 
م�ع ابنيتها نوع�ه ملك رصف وان مس�احته 
) اول�ك و60 م2( وان العقار يقع عىل ش�ارع 
فرعي مبلط ومشيد عليه دار تتكون من عدة 
غرف من�ام مهدمة وايلة للس�قوط وانه غري 
مشغول وغري صالح للسكن ومستحقة القلع 
قدر سعر املر املربع الواحد من االرض بمبلغ 
ثلثمائ�ة الف دينار فتك�ون القيمة العمومية 
للعقار مبلغ مق�داره ثمانية واربعون مليون 
دينار ال غريه�ا 48,000,000 مليون دينار ال 

غريها 
القايض

فيصل سلمان عطار
�������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية  االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 

اعالن
ق�دم املواط�ن ) عبري دخ�ان ه�داد( طلبا اىل 
هذه املديرية يطلب فيه تبديل االس�م وجعله 
) عم�ار(  ب�دال م�ن ) عبري( وعم�ال باحكام 
امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 املعدل تقرر نر الطلب باحدى 
الصحف املحلية فمن لدي�ه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل فرة خمس�ة عرة يوما 
م�ن تاري�خ النر وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة / 

وكالة
�������������������������������������

مديرية زراعة محافظة البرصة 
لجنة األرايض واالستيالء الثالثة يف البرصة

العدد: 7828 
التاريخ :2019/5/13

اعالن 
اس�تناداً ألح�كام امل�واد 11و 12 م�ن قانون 
الزراع�ي رق�م 117 لس�نة 1970  اإلص�الح 
والقانون رقم 49 لس�نة 2015 واس�تناداً اىل 
كت�اب دائ�رة التس�جيل العق�اري يف البرصة 
األوىل املرقم 3186 يف 2019/2/28. س�تقوم 
لجنتن�ا بإجراء الكش�ف املوقع�ي والتحقيق 
لغرض انتفاء الصفة الزراعية عن التسلس�ل 
7/133 الرب�اط الصغ�ري صب�اح ي�وم االحد 

املصادف 2019/6/23.
فع�ىل م�ن يدعي الح�ق وكاف�ة ذوي العالقة 
مراجع�ة اللجن�ة يف مقره�ا يف مديرية زراعة 
البرصة ش�ارع الوط�ن مقابل فن�دق العيون 
مس�تصحبن معهم املستمس�كات الرسمية 
وما يؤيد ادعائه�م والحضور يف مكان العقار 
يف الي�وم املحدد للكش�ف ويعترب ه�ذا اإلعالن 
تبليغاً رسمياً لكل من له عالقة ويف حالة عدم 
الحضور س�يتم اكمال اإلجراءات غيابياً وفق 

األصول.
غانم عبدعيل كربول/ رئيس اللجنة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد / 411/ج2019/2

التاريخ 2019/5/20
اعالن

اىل  /املتهم الهارب  / رياض محمد عبود
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )411/

)حس�ن  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2019/2( 
صالح بخيت( وفق امل�ادة 1/459 من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة  املصادف يوم 2019/6/30 
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك  

غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد :3234

التاريخ 2019/4/3 
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم  اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ  2018/6/12 لتس�جيل تمام العقار 
املرقم ) 3334( محلة )الرش�ادية( يف الكوفة 
اىل طال�ب التس�جيل  املج�دد  )ه�ادي علوان 
محم�د(  لتس�جيله مج�ددا باس�مه بصفته 
املالك والحائز  للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكي�ة املذك�ورة ل�ه تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العق�اري رقم )43( 
لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل 
من يدعي بوجود عالقة  او حقوق معينة عىل 
هذا العقار تقديم  ما لديه من بيانات  اىل هذه 
الدائرة خ�الل مدة ثالث�ون يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم التايل لنر هذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النته�اء م�دة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
املدير 

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد  / 1231/ب2019/1
التاريخ 2019/5/21

اىل  /املدعى عليه ) احمد عزيز كاظم( 
اقام املدعي ) عبد الواحد رشك توييل( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي يطل�ب فيها 
الحك�م ب� )الزام�ك باعادة الح�ال اىل ما كان 
عليه بخصوص العقد املربم بينك وبن املدعي 
املرقم�ة 80592  الس�يارة  اع�اله موض�وع 
بغداد اللون رصايص فيض موديل 2006 نوع 
س�وناتا هونداي واعادة املبل�غ  البالغ 6,500 
امريك�ي  دوالر  وخمس�مائة  االف  س�تة   $
ومبلغ )1000,000 مليون دينار( عن صيانة 
الس�يارة اعاله واعادة الحال اىل ما كان عليه 
قبل العق�د( ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
ح�ي الجامعة 1 احم�د هادي الس�عداوي لذا 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن للحض�ور يف موعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2019/5/28 وعن�د ع�دم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 104 

التاريخ 2019/5/13
اىل  /املدعوة  / فليحه حسن سلمان

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  عبد الحس�ن حس�ن 
س�لمان طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه 
اس�تصدار  حجة وفاة بح�ق املدعوة ) فليحه 
حس�ن س�لمان (  قررت املحكم�ة تبليغك يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
ع�رة ايام من تاريخ ن�ر االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 103 

التاريخ 2019/5/13
اىل  /املدعوة  / مليحه حسن سلمان

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  عبد الحس�ن حس�ن 
س�لمان طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه 
اس�تصدار  حجة وفاة بح�ق املدعوة ) مليحه 
حس�ن س�لمان (  قررت املحكم�ة تبليغك يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
ع�رة ايام من تاريخ ن�ر االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������������

فقدان
فقد سند العقار املرقم 7039/2 حي االنصار 
العائ�د للمتويف جاس�م كاظم دخ�ان عىل من 

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

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد :4772

التاريخ 2019/5/21
بناء ع�ىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املواطن 
)  عب�د الخالق عب�د االمري عب�ود( الذي يروم 
تبدي�ل لقبه وجعل�ه ) الجليح�اوي( بدال من 
)الجليم�اوي( فم�ن لديه اع�راض  مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�ده اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وف�ق احكام امل�ادة 22 من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������������
اىل / الركاء ... 

1 – عيل مهدي محمد . 
2 – محمد مهدي محمد .
3 – اسماء مهدي محمد .

4 – بيداء مهدي محمد .
االس�كان  صن�دوق  اىل  حضورك�م  اقت�ى 
العراق�ي الكائن ق�رب مجم�ع النهضة وذلك 
لتثبيت اقرارك�م باملوافقة عىل قيام رشيككم 
الس�يد ) فطومة ياس�ن محمد ( بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 1 / 5704 
مقاطع�ة 7 الب�ور لغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة عر 
ي�وم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاريخ نر االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقكم يف االعراض مستقبال .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد / 1317/ج2019/2

التاريخ 2019/5/21
اعالن

اىل  /املتهم الهارب  / قاسم مرزوك عالوي
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )1317/ج2019/2( 
والخاص�ة باملش�تكي )خال�د مجي�د احم�د(  وف�ق املادة 
1/459 م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة  
املص�ادف ي�وم 2019/6/27 وعند عدم حضورك س�وف 

تجري محاكمتك  غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنايات النجف
العدد : 2019/356

التاريخ 2019/4/21
اعالن

اىل املته�م اله�ارب / عب�اس ه�ادي محم�د عب�د الرض�ا 
املوسوي

اقتى حضورك امام  هذه املحكمة الجراء املحاكمة حول 
التهمة املس�ندة اليك وفق احكام امل�ادة 1/406/أ وبداللة 
مواد االشراك 49/48/47 من قانون العقوبات وملجهولية 
محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وش�عبة 
العباس�ية ملكافح�ة االج�رام  وه�ذه املحكم�ة بالحضور 

امامها صباح يوم 2019/12/22 
الرئيس

حليم نعمة حسن
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املناذرة
العدد : 188/ج/2019
التاريخ 2019/4/15

اعالن
اىل املتهم )حسن نارص حسن( 

اقتى حضورك امام  هذه املحكمة الجراء املحاكمة حول 
التهمة املس�ندة اليك وفق املادة 10/اوال من قانون صيانة 
شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995  وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك اعالن�ا يف محل اقامتك ومركز رشطة 
الح�رية  وه�ذه املحكم�ة بالحض�ور امامها صب�اح يوم 

 2019/4/24
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
������������������������������������������������

فقدان 
فقدت ش�هادة تكييل الصادرة من الركة العامة لتوزيع 
املنتجات النفطية / هيئة توزيع الجنوب. العائدة للسيارة 
املرقمة 29968 بغداد - مرس�يدس - موديل 2002 باس�م 
/ عالء عبدالحسن ش�نان، فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة اإلصدار.

مجهورية العراق
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

اعالن / للمرة الثانية
مناقصة رقم )1( لسنة )2019( 

)مرشوع انشاء بناية هندسة احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات /استكامل اعامل( 
1 � يرس )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي / الجامعة التكنولوجية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي  الخربة لتقديم عطاءاتهم 
للعمل بتنفيذ اعمال )مروع انشاء بناية هندسة الحاسبات وتكنولوجيا املعلومات /استكمال اعمال( يف الحرم الجامعي من خالل تنفيذ 

) اعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية الستكمال تنفيذ بناية متكونة من سبعة طوابق( 
2 � ان املناقصة لهذا املروع  نرت يف الصحف الوطنية  )جريدة الصباح ، جريدة الصباح الجديد ، جريدة املستقبل العراقي (

3 � عىل مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )الجامعة التكنولوجية / شعبة العقود الحكومية/ 
E.mail: ge@uotechnology.edu.iq(  خالل س�اعات الدوام الرس�مي من  الس�اعة )8:30( صباح�ا اىل )2:30( بعد الظهر وكما موضح 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
4 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � ان تكون درجة تصنيفه ال تقل عن الدرجة التاسعة ) انشائي وكهربائي وميكانيكي( 
ب � ان تكون لديه اعمال مماثلة منجزة مؤيدة من الجهات املعنية 

ت � ان يكون لديه أليات ومعدات وكادر قيادي وهنديس واداري وعمايل تم تحديدها يف رشوط املناقصة 
ث � ان يكون لديه خربة عامة وخربة تخصصية يف مجال التعاقدات وادارة العقود

ج � ان يكون لديه اداء مايل ومعدل ايراد سنوي والقدرة املالية الالزمة النجاز املروع 
ح � ال يوجد لديه اي تضارب يف املصالح مع مقدمي العطاء املنافسن 

خ � ان يقدم البيانات املالية للسنوات الثالث االخرية
د � ان يقوم بمىلء ) الجزء الرابع( الخاص بالوثيقة القياسية )استمارات العطاء( وبخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء املقدم

5 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتم�ن رشاء وثائق  املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل )الجامعة التكنولوجية /الس�يد رئيس الجامعة 
املحرم( بعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 250,000( مائتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد 

6 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )العراق / بغداد / الرصافة / حي الوحدة / محلة 906 / شارع الصناعة / الجامعة التكنولوجية 
/ بناي�ة رئاس�ة الجامع�ة / القاعة الصف�راء( واخر موعد لبيع وثائق املناقصة س�يكون ي�وم )االثنن ( املص�ادف )2019/6/24( وان 
ي�وم الثالث�اء املصادف )2019/6/25( الس�اعة )الع�ارشة صباحا( هو موعد غلق املناقصات العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم 
فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان اعاله ي�وم )الثالثاء( املصادف )2019/5/26( كل 
العطاءات يحب ان تتضمن ضمان للعطاء عىل ش�كل خطاب ضمان او س�فتجة او صك مصدق والبالغة ) 15,563,000( خمس�ة عر 
مليون  وخمسمائة وثالثة وستون الف دينار عراقي علما ان الكلفة التخمينية للمروع هي ) 518,760,000( خمسمائة وثمانية عر 

مليون وسبعمائة وستون الف دينار عراقي 
7 � العناوين املش�ار اليها انفا هي ) العراق / بغداد / الرصافة / حي الوحدة / محلة 906 / ش�ارع الصناعة / الجامعة التكنولوجية / 

شعبة العقود الحكومية / أ.د محمد صالب حمزة /مدير شعبة العقود الحكومية (
8 � عىل مقدم العطاء ان يتضمن عطائه ما ييل :

أ � عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل )الجامعة التكنولوجية( )النسخة االصلية(
ب � نسخة ملونة من شهادة تأسيس الركة

ت � نسخة ملونة من عقد تأسيس الركة والنظام الداخيل
ث � نسخة ملونة من هوية تصنيف املقاولن او الركات النافذة 

ح � وصل رشاء وثائق املناقصة  بنسخته االصلية 
خ � كتاب من مكتب التسجيل الجنائي )القيد الجنائي , عدم املحكومية( كال حسب محافظته 

www.uotechnology.edu.iq
E.mail: ge@uotechnology.edu.iq

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم االضبارة / 1413/ت/2019

التاريخ 2019/5/20
اىل / املنفذ عليه / كرار نسوم بخيت

لقد تحقق لهذه املديرية من رشح املبلغ واشعار مختار 
حي ميسان /31 بتاريخ  2019/5/19 بأن املدعو كرار 
نسوم بخيت كان يسكن الدار املرقمة 31/877 وارتحل 
اىل جه�ة مجهول�ة دون علم املختار بذل�ك انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا  للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ النجف  خالل خمس�ة عر يوما تب�دأ من اليوم 
التايل للنر ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 1759/ب2019/5 يف 
2019/5/13 قررت املحكمة الحكم بالزام املدعى عليه 
ك�رار نس�وم بخيت بتأديت�ه اىل املدعى  س�لمان كاظم 
عنيد مبلغ قدره خمس�ة مالين دين�ار وذلك عن املبلغ 

املثبت يف وصل االمانة املربز
������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة

لشؤون االستخبارات والتحقيقات االتحادية 
مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب 

مديرية استخبارات وكافحة ارهاب النجف االرشف
شعبة استخبارات السيطرات والطرق الخارجية 

ر.م.ت
العدد : 840

التاريخ 2019/5/15
اىل / املتهم العريف ) نجم عبد عيل مدب حسون( 

تبليغ
اقت�ى حض�ورك امامن�ا لتدوي�ن اقوال�ك يف املجلس 
التحقيقي املش�كل بحقك عن كيفية اختالسك املسدس 
الحكوم�ي نوع اكل�وك املرق�م hcb446 بموجب كتاب 
املديرية العامة لالستخبارات ومكافحة االرهاب  املرقم 
مج/غ/2016/104 /137104 وخالف ذلك سوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقك 
املقدم

حيدر غايل جاسم الخفاجي
������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن كلية بغ�داد للعلوم 
االقتصادية قس�م محاسبة بأسم / شهد عبد السالم – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح العباسية 
العدد : 51/ج/2019
التاريخ 2019/5/15

اعالن
اىل املتهم الهارب / احمد مكطاف جبار الغزايل 

بن�اءا ع�ىل الش�كوى املقامة ضدك م�ن قبل املش�تكي جعفر 
حنطيل عكله ولتعذر تبليغك ولتعذر تنفيذ امر القبض الصادر 
بحقك حس�ب االش�عار الصادر م�ن مركز رشطة العباس�ية 
واملؤي�د بخت�م املخت�ار النجف / ح�ي الجهاد املدع�و خماط 
رس�ن العطوي  عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا عن طريق 
صحيفت�ن محليت�ن بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف يوم 
املحاكم�ة املصادف 2019/6/17 الس�اعة التاس�عة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 
وف�ق احكام امل�ادة 1/456/أ من قان�ون العقوبات رقم 111 

لسنة 1969 املعدل وحسب االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

رئاسة محكمة جنايات النجف 
العدد  :2019/422

التاريخ : 2019/5/13
اعالن

اىل املتهمن الهاربن / رافد ش�هيد عب�د اليمة الفتالوي ورائد 
ش�هيد عب�د اليمة الفتالوي وعيل ش�هيد عبد اليم�ة الفتالوي 
وحس�ن ش�هيد عبد اليمة الفتالوي ومكي ش�هيد عبد اليمة 
التفالوي وش�هيد عبد اليمة ليلو الفتالوي وحس�ن عبد اليمة 
ليل�و الفتالوي وباس�م عبد اليم�ة ليلو الفت�الوي وناظم عبد 
اليمة ليلو الفتالوي وس�الم عبد اليم�ة ليلو الفتالوي  وكاظم 
عب�د اليم�ة ليلو الفت�الوي ووهاب عب�د اليمة ليل�و الفتالوي 
اقتى حضوركم امام هذه املحكمة الجراء محاكمتكم حول 
التهمة املس�ندة اليكم وفق احكام املادة  1/406/أ /ز وبداللة 
مواد االش�راك 49/48/47 من قان�ون العقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامتكم تقرر تبليغكم اعالنا يف محل اقامتكم وش�عبة 
املش�خاب ملكافحة االجرام وهذه املحكم�ة بالحضور امامها 

صباح يوم 2020/1/13 
الرئيس 

حليم نعمة حسن
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املدائن 
العدد : 2458 

التاريخ : 9 / 5 / 2019 
اعالن 

اىل املفقود / س�يف محمد عبد الرضا قدم املدعو ساره صبار 
فليح طلبا تطلب فيه نصبها قيما عليك لفقدانك بتاريخ 15 / 
6 / 2014 حس�ب ماهو ثابت م�ن االوراق التحقيقية – عليه 
قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
يوميتن للحضور امام هذه املحكمة خالل خمس�ة عر يوم 
اذا كن�ت داخ�ل العراق وخالل خمس�ة واربعون ي�وم اذا كنت 
خ�ارج العراق كم�ا تطلب هذه املحكمة م�ن كل مواطن لديه 
معلوم�ات عن مص�ري املفقود مراجعتها خ�الل املدة املذكورة 
وبعكس�ه س�وف تتخذ املحكمة القرار املناس�ب وفقا الحكام 

القانون .
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

رئاسة محكمة جنايات النجف 
العدد  :2019/423

التاريخ : 2019/5/13
اعالن

اىل املتهمن الهاربن / رافد ش�هيد عبد اليمة الفتالوي 
ورائد ش�هيد عبد اليمة الفتالوي وعيل شهيد عبد اليمة 
الفتالوي وحس�ن ش�هيد عب�د اليمة الفت�الوي ومكي 
ش�هيد عب�د اليم�ة التف�الوي وش�هيد عبد اليم�ة ليلو 
الفتالوي وحس�ن عبد اليمة ليلو الفتالوي وباس�م عبد 
اليم�ة ليلو الفتالوي وناظ�م عبد اليمة ليل�و الفتالوي 
وس�الم عبد اليم�ة ليلو الفت�الوي  وكاظم عب�د اليمة 
ليلو الفتالوي ووهاب عب�د اليمة ليلو الفتالوي اقتى 
حضورك�م امام هذه املحكمة الجراء محاكمتكم حول 
التهمة املسندة اليكم وفق احكام املادة  1/406/أ /31 
وبداللة مواد االشراك 49/48/47 من قانون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك�م تقرر تبليغكم اعالنا يف محل 
اقامتك�م وش�عبة املش�خاب ملكافح�ة االج�رام وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2020/1/13 
الرئيس 

حليم نعمة حسن
���������������������������������������������

فقدان
فقدت هوي�ة الطالب )احمد جاس�م كاظم(  من 
كلي�ة الط�ب جامع�ة الب�رصة  م�ن يعث�ر عليها 

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

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب )عيل ع�ادل عب�د االمري(  
من كلي�ة الطب جامعة البرصة  م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
املوظف�ن  هوي�ة  من�ي  فق�د 
املرقمة )A 6939987( بأس�م 
 ) ش�مخي  جس�ور  س�الم   (
والصادرة م�ن الركة العامة 
لتوزيع كهرباء الوس�ط / فرع 
توزيع كهرباء محافظة كربالء 
املقدس�ة عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

أ . د امني دواي ثامر 
رئيس اجلامعة التكنولوجية
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العدد )1910( االربعاء  22  آيار  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: نّظ�م ام�ورك ورتب اوضاع�ك بهدوء، ك�ن واعياً 
ملواجه�ة اصح�اب النفوذ والكلم�ة الفاصل�ة، وظف كل 
مواهب�ك لكن ال تتخطَّ الح�دود وال تتكلم يف موضوعات ال 

تخصك

مهني�اً: انفراج�ات مالية مفاجئة تدفع�ك إىل التبذير غري 
املربّر، فحاول االنتباه إىل مصاريفك قبل فوات األوان 

عاطفي�اً: تضييق الهوة بينك وبني الرشي�ك تلقى ارتياحاً 
عند الجميع وأصداء إيجابية عىل العالقة بينكما 

مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح يف اقناع اآلخرين 
بآرائك، توحي بالثقة لبعض القادرين واملسؤولني وتنترص 
يف النهاي�ة، وتتفوق عىل املصاع�ب . عاطفياً: ترى الناس 

واألمور بمنظار جديد

مهني�اً: تبح�ث ع�ن مص�ادر مالي�ه جدي�دة تم�ول بها 
نج�اح  بغي�ة  الخالق�ة  اس�تثماراتك، وتوظ�ف طاقت�ك 
مش�اريعك. عاطفي�اً: أج�واء س�عيدة للغاي�ة تحيط بك 

وبالرشيك من كل الجوانب

مهني�اً: ق�د تطلع ع�ىل معلوم�ات خطرية وتث�ور لبعض 
األوضاع التعس�فية أو الضاغط�ة أو الدكتاتورية، وربما 
تأسف ملا يحصل يف الطرف اآلخر أو يف وضع مايل يزعجك 

مهني�اً: تك�ون تحركاتك ناجحة وموفق�ة، أوراق ضائعة 
تستعيدها 

عاطفياً: عليك ان تتخذ قراراً حاس�ماً بشأن عالقتك بمن 
تحب قبل تفاقم األمور نحو األسوأ 

مهني�اً: ق�د تحزن عىل أحد أف�راد املهنة، وتأس�ف لوضع 
درامي يمّر ب�ه، إال أّن هذا الظرف قد يجمع الجميع حول 
هدف واحد . عاطفياً: استقرار يف العالقة بالرشيك الجديد، 

لكن االستقرار النهائي بينكما يحتاج إىل وقت أكرب

مهني�اً: تم�ر بتناقض�ات ال تجد له�ا تفس�رًيا، وتتأرجح 
بني املش�اعر الس�اّرة واملخاوف املقلق�ة . عاطفياً: تعرف 
لحظ�ات حلوة وتكث�ر املواعيد والعواطف الجّياش�ة، أنت 

تتمّتع برحابة صدر تساعدك عىل تقوية الروابط 

مهني�اً: تأث�ريات إيجابية وجّيدة عىل صعي�د العمل، وهذا 
يرتافق مع مطالبك املالية املحقة وقد تبلغ الهدف قريباً 

عاطفياً: تتحّس�ن األوضاع مع الرشيك عىل الصعد كافة، 
ذلك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخرياً 

مهنياً: االنفتاح عىل اآلخرين يس�اعدك عىل حّل املشكالت 
معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجيل نقاطاً يف مصلحتك 
. عاطفي�اً: انتقادات�ك املتواصلة للرشيك س�تعطي نتائج 

عكسية، ويف فرتة لن تكون طويلة 

مهنياً: كن متفائالً باألفضل واسَع لتعزيز العالقات، تقوم 
باتصاالت ومفاوضات دقيقة ومعقدة عىل األرجح، إال أنك 
تتوص�ل معها إىل نتائج مش�جعة ج�داً . عاطفياً: العالقة 

الجديدة يف خطر ألنها تحت ضغوط جّمة منك أنت 

مهني�اً: تنجز الي�وم الكثري من األمور الت�ي كانت مؤجلة 
وتواجه مشكلة كبرية يف العمل وتحاول أن تجد لها حلوالً 
منطقي�ة . عاطفي�اً: كن جدي�اً يف عالقت�ك بالحبيب فهو 

ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغري أسلوبك معه.

احلوتالعذراء

إطالق »ماريو« يف اهلواتف الذكية!
من املقرر إطالق نسخة لعبة نينتندو »ماريو 
كارت«، الت�ي طال انتظاره�ا، عرب الهواتف 

الذكية خالل األيام املقبلة.
وأعلن عمالق األلعاب الياباني »نينتندو« أنه 
يقبل اآلن طلبات االختبارات التجريبية للعبة 
»ماريو كارت تور«، حيث يمكن ملستخدمي 
هواتف أندرويد يف أمريكا واليابان، االشرتاك 
يف النس�خة التجريبي�ة املغلق�ة ع�ىل موقع 

»نينتندو«، إذ يجري تشغيل الربنامج، ابتداء 
من 22 مايو وحتى 4 يونيو املقبلني.

وعادة، يجري إص�دار االختبارات التجريبية 
قبل اإلطالق الرسمي ل� »ماريو كارت تور«، 
الت�ي س�تكون متاح�ة يف كل م�ن أجه�زة: 

أندرويد وiOS، عند إصدارها.
ويف أوائ�ل عام 2018، كش�فت الرشكة ألول 
م�رة أنه�ا تق�وم بتطوي�ر تطبي�ق »ماريو 

كارت«، حيث كان م�ن املفرتض إطالقها يف 
مارس، ولكن نينتن�دو أجلت تاريخ اإلطالق 
إىل صي�ف 2019.وكش�ف املصمم�ون أنهم 
يحتاج�ون إىل مزي�د م�ن الوقت »لتحس�ني 
ج�ودة التطبي�ق، وتوس�يع املحت�وى بع�د 
اإلطالق«، وفقا ل� »Variety«.ويتوقع العديد 
من املحلل�ني أن تكون »ت�ور كارت ماريو«، 

رضبة ناجحة بالنسبة لنينتندو.

هجوم عىل »وحشية« صالون جتميل
رويس  تجمي�ل  صال�ون  تع�رّض 
النتقادات الذعة بعد إطالقه ملوضة 
غريب�ة، تق�وم ع�ىل وض�ع »نم�ل 
ح�ي« يف األظافر الت�ي يتم تركيبها 

للسيدات.
 Nail Sunny صال�ون  واش�تهر 
بتقديم�ه ألف�كار غريب�ة خاص�ة 
باألظاف�ر، إال أن�ه تج�اوز املأل�وف 
كث�ريا هذه امل�رة بفكرت�ه الغريبة 

التي القت رفضا يف مواقع التواصل 
ذك�رت  م�ا  حس�ب  االجتماع�ي، 

صحيفة »صن« الربيطانية.
وتس�اءلت إحدى متابعات صفحة 
الصال�ون ع�ىل »إنس�تغرام« عم�ا 
يح�دث للنم�ل املوج�ود يف األظافر، 
ووصفت أخرى الفكرة ب�«الوحشية 

والقاسية بحق الحيوان«.
فيم�ا أش�ارت متابع�ة إىل رضورة 

»إط�الق تل�ك النم�الت ووضع حد 
ملث�ل هذه املمارس�ات م�ع التأكيد 
دون  للحيلول�ة  مقاطعته�ا  ع�ىل 

تشجيعها«.
وس�بق للصال�ون أن قدم أش�كاال 
غريبة لألظافر ش�ملت تصميمات 
تشبه »الهوت دوغ« وأمشاط ملون 
صغ�رية الحجم، فضال عن فرش�اة 

أسنان.

سودوكو

؟؟هل تعلم
الذي يعتقد فيه الكثري من الناس أن املخ هو الذي يشعر 
باألل�م ألنه يحتوي عىل مراكز الحس، لكن الصحيح أن 

املخ ال يشعر باأللم أبًدا. 
ل�و فقد امل�خ الدم منه مل�دة 800 ثانية س�وف يتعرض 

اإلنسان إىل اإلغماء. 
ينصح برشب كمية كافية من املاء كل يوم لسالمة املخ 

حيث أن املخ يحتوي عىل %80. 
القرني�ة ه�ي املكان الوحيد يف جس�م اإلنس�ان الذي ال 

يصل إليه الدم. 
يخربنا الكثري من األطباء أن أعقاب القطن قد تؤدي إىل 
ثق�ب طبلة األذن، لهذا ال ينص�ح األطباء بتنظيف األذن 

من خالل هذه األعواد. 
يمكن أن يتم عالج األس�نان دون الحاجة إىل فتح الفم، 
ويك�ون ذلك م�ن خالل وض�ع قطعة م�ن الثلج مكان 

األلم. 
أن س�ماعات األذن من أكثر األمور التي تؤدي إىل تكاثر 

البكترييا يف األذن لو تركت فيها ملدة ساعة كاملة. 
م�ن أكثر األطعم�ة التي تس�اعد عىل التخلص بش�كل 
رسيع م�ن الكحة هي العس�ل األس�ود، وخاصة لو تم 

تناوله قبل النوم.

المتاهات

فوائد صحية ال حمدودة لقرش الرمان
توصل�ت دراس�ات حديث�ة إىل أن ق�رش 
الرم�ان يحت�وي عىل فوائ�د صحية غري 
تب�دأ  الصحي�ة  وأن فوائ�ده  مح�دودة، 
بالقل�ب ث�م تت�وزع ع�ىل بقي�ة أج�زاء 

الجسم.
من الفوائد الصحية لقرش الرمان:

- الوقاي�ة م�ن أم�راض القلب: تس�اعد 
مض�ادات األكس�دة التي تحت�وي عليها 
ب�ذور الرمان وق�رشه ع�ىل الوقاية من 
االلتهاب�ات وأمراض القل�ب والرشايني، 
كم�ا أن وجود البوتاس�يوم واملغنس�يوم 
يف ق�رش الرومان يجعله يس�اعد يف عمل 
القل�ب والرشاي�ني وتنظيم ضغ�ط الدم، 
فيم�ا يس�هم ق�رش الرم�ان املطحون يف 
تقليل مس�تويات الكوليس�رتول يف الدم 

ويساعد عىل مكافحة تصلب الرشايني.

- وتس�اعد قش�ور الرم�ان يف مكافح�ة 
الهضم�ي واألمع�اء  الجه�از  التهاب�ات 
وتس�هيل عملي�ة الهض�م، كما تس�اعد 
عىل وقف النزي�ف يف األمعاء وتعزز عمل 
بطانته�ا، وتس�اعد أيض�ا يف الوقاية من 

اإلسهال.
للطفيلي�ات  ط�اردة  الرم�ان  قش�ور   -
والديدان من األمعاء، وتس�اهم يف تعزيز 

صحة القولون، والوقاية من البواسري.
- يمكن استخدام قشور الرمان يف تهدئة 
أع�راض التهاب اللوزت�ني والحلق، وذلك 

بغليها وسحقها يف املاء لرشبه.
الف�م  صح�ة  الرم�ان  قش�ور  تع�زز   -
واألس�نان، وصحة العظام، كما تس�اعد 
يف عملي�ات التخس�يس وح�رق الدهون 

ومحاربة التجاعيد.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
x 1 كيلو خبيزة

x 1 عدد رأس ثوم )مقرش ومفروم(
x 1 رشة فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(

x 1 عدد بصلة مفرومة
x 1 رشة ملح )أو حسب الرغبة(

½ x كوب ماء
½ x كوب زيت زيتون

الخطوات
تش�كل الخبيزة عىل شكل ضمم ويتم التخلص من الساق ثم تغسل 

األوراق جيدا وبعد ذلك تفرم فرمة خشنة وتوضع جانبا.
نف�رم نص�ف رأس البص�ل فرم�ة ناعم�ة والنصف اآلخ�ر نقطعه 

رشائح.
نقرش الثوم ونقطعة دوائر رفيعة.

نض�ع الزيت يف القدر ث�م نضيف البصل الناعم حت�ى يذبل وبعدها 
نضي�ف الث�وم ونرتكه حتى يتل�ون قليال ثم نضي�ف الخبيزة واملاء 
ونضي�ف الفلفل وامللح ونرتكه عىل نار هادئ�ة حتى ينضج )حوايل 

20 دقيقة(.
يتم تحمري رشائح البصل املتبقية وتوضع فوق الخبيزة بعد سكبها 

بطبق التقديم.

خبيزة بالزيت
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مانشسرت يونايتد يستعد إلبرام 
أكرب صفقة يف تاريخ بريطانيا 

              المستقبل العراقي/ متابعة

يستعد مانشستر يونايتد اإلنجليزي، لتحطيم أعىل رقم 
لصفقتة رشاء، يف تاريخ ستوق االنتقتاالت الربيطانية.

ووفًقا لصحيفة >صن< الربيطانية، فإن يونايتد جاهز 
لدفع الرشط الجزائي يف عقد جواو فيليكس نجم بنفيكا 
الربتغتايل، متن أجل ضمه يف فترة االنتقتاالت الصيفية 
املقبلة.ويبلتغ الترشط الجزائتي يف عقتد فيليكس )19 
عاًما( مع بنفيتكا، 105 ماليني جنيه إسترليني.وتبلغ 
أغىل صفقتة رشاء يف تاريخ بريطانيتا حالًيا 89 مليون 

جنيه إسترليني، وهو املبلغ الذي دفعه يونايتد من أجل 
استتعادة بول بوجبا من يوفنتوس، قبل 3 مواستم.ويف 
إطار رغبة املدرب أويل جونار سولستكاير إلعادة ترتيب 
األوراق داختل أولتد ترافتورد، يتجه مانشستر يونايتد 
للتعاقتد متع فيليكس.ويعترب نجم بنفيكا الشتاب أحد 
أبرز األستماء يف ستوق االنتقاالت الصيفية، حيث أبدى 

أكثر من ناٍد من عمالقتة أوروبا اهتمامهم 
بالحصول عىل خدماته، مثل مانشسر 

ستيتي ويوفنتتوس وبايترن ميونخ 
وبرشلونة.

جراحة ناجحة لنجم يوفنتوس

بنزيام يقدم وعدًا جلامهري 
ريال مدريد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أبتدى الفرنيس كريتم بنزيما مهاجم 
ريال مدريد اإلسباني، سعادته البالغة 
بحصد جائزة العب املوسم يف صفوف 

املرينجي، باختيار الجماهري.
وقال بنزيما ختالل ترصيحاته ملوقع 
ناديته الرستمي »ستعيد للغاية ألنها 

املترة األوىل التتي أحصتد فيهتا هذه 
الجائزة يف أفضل فريق بالعالم«.

وأضاف »أود أن أشتكر الجماهري عىل 
الدعم واملستاندة، أعرف أنته لم يكن 
موسًما سهاًل بالنسبة لنا، ولكني أعد 
الجماهتري بمحاولتة الفوز بكل يشء 

خالل املوسم املقبل«.
كهتداف  املوستم  بنزيمتا،  وأنهتى 

الفريق، حيث ستجل 30 هدًفا وصنع 
11 آخريتن خالل 53 مبتاراة يف كافة 

املسابقات.
وعتاش ريال مدريد، موستًما كارثًيا، 
حيتث أنهى الليجتا يف املركتز الثالث، 
وودع دوري أبطال أوروبا أمام أياكس 
يف ثمن النهائي، وكأس ملك إستبانيا 

ضد برشلونة من نصف النهائي.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشتف يوفنتتوس اإليطايل، اليتوم ، عن نجاح 
العملية الجراحية التتي أجراها العب الفريق، 
عقتب إصابتته ختالل مبتاراة البيانكونتريي 
األخرية أمام أتاالنتا، بمنافستات األسبوع 37 

من الكالتشيو.
وذكتر يوفنتتوس عترب موقعته الرستمي، أن 
الربتغتايل جتواو كانستيلو، الظهتري األيمتن 
للفريتق، خضتع لعمليتة جراحيتة يف األنتف، 
مشتريا إىل أن الالعب ستيعود بعد فرة نقاهة 

بسيطة.

وشارك كانسيلو يف مباراة فريقه أمام أتاالنتا، 
التي انتهت بالتعتادل اإليجابي )1/1(، إال أنه 

تعرض إلصابة يف األنف خاللها.
وتوج يوفنتوس بلقب اإلسكوديتو هذا املوسم، 
للمترة الثامنة عتىل التوايل يف إنجتاز فريد من 

نوعه عىل مستوى إيطاليا.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يستعى توتنهتام للتعاقتد مع العتب بصفوف برشتلونة، بحستب ما كشتفت تقارير 
إخبارية.

وذكرت صحيفة )ستبورت( الكتالونية أن توتنهام، الذي يستعد لخوض 
نهائي بطولة دوري أبطتال أوروبا يف األول من يونيو/حزيران أمام 
ليفربول، يخطط أيضا لدعم صفوفه بالجناح مالكوم، استتعدادا 

للموسم املقبل.
وأضافت أن »الستبريز« استتغلوا االتصاالت مع إدارة برشتلونة 
بشأن التعاقد مع العب الوسط الربتغايل آندري جوميز، املعار هذا 
املوستم لصفوف إيفرتون، ليضعوا أيضا عىل الطاولة استم 
مالكوم، الهدف الذي يسعى املدرب ماوريسيو بوكيتينو 
نحوه يف املوستم الجديد.وتستعى العديتد من األندية 
لضم مالكوم )22 عاما( يف املوستم املقبل سواء من 

الربيمريليج أو السريي آ أو البوندسليجا.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

رصاع إنجليزي رشس عىل النجم املغربي حكيم زياش
انضم نادي أرستنال اإلنجليزي للرصاع عىل ضم النجم 
املغربتي حكيم زياش صانع ألعاب أياكس أمستردام 

الهولندي.
وذكر موقع »تاك ستبورت« اإلنجليزي، أن أرستنال 
ينافتس حاليا نظتريه مانشستر يونايتد من أجل 
ضم الالعب صاحب الت26 عاما والذي تألق بشكل 
كبري هذا املوستم.ونجح زياش يف لفت األنظار إليه 
بعتد أن حقق ثنائية الدوري والكأس هذا املوستم، 
وتأهتل رفقتة فريقته الهولندي إىل نصتف  نهائي 
دوري أبطال أوروبا. جدير بالذكر ان عقد الالعب 
رفقة أياكس مستتمر حتى عام 2021 املقبل، 

ولكن يبدو أن الالعب اقرب من الرحيل.

توتنهام يتطلع لضم العب 
برشلونة

رسميًا.. دورمتوند 
يضم ألكاسري بشكل 
هنائي من برشلونة

          المستقبل العراقي / وكاالت

توجت الصحافة اإليطالية، ، اإلستباني 
رافائيتل نتادال »ملكا« عتىل رومتا بعدما فاز 
يف نهائتي البطولتة ذات األلتف نقطتة، عتىل الرصبتي نوفتاك 

ديوكوفيتش.
وعنونت صحيفة )كوريري ديلو ستبورت( صفحتها الرئيسية 
بعبارة »وقد باتوا تستعة«، يف إشتارة لتتويج الالعب اإلسباني 

أمس بلقب روما للمرة التاسعة يف مسريته.
وجتاء تتويج نادال برومتا بعد 14 عاما من أول مرة رفع فيها 
لقتب البطولتة عتام 2005 عىل حستاب األرجنتينتي جيريمو 

كوريا.
من ناحيتها كتبت صحيفة )توتوستبورت( »روما تتوج نادال 

للمرة التاسعة وديوكوفيتش يستسلم«.
وكان نتادال قتد فتاز بمجموعتني لواحتدة بواقتع 6-0 و6-4 

و1-6.
أمتا صحيفتة )الجازيتتا ديلو ستبورت( فقتد اعتتربت نادال 

»فضائيا عتىل أرض روما«، وذلك بعد املستتوى املذهل الذي قدمه 
يف النهائي.

أمتا صحيفة )ال ريبوبليكا( فكتبت »روما ال تتزال مملكة نادال«، 
وتحدثتت يف صفحاتها الداخلية كيف أن نادال قد فاز بت61 مباراة 

يف بطولة روما وخرس ست مرات فقط منذ أول مشاركة له.

صحافة إيطاليا تنصب نادال ملكًا عىل روما

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يخطتط نتادي باريتس ستان جريمتان 
الفرنيس، لضم مدافع بوروسيا دورتموند 
األملانتي، خالل فرة االنتقتاالت الصيفية 
شتبكة  ذكرتته  متا  املقبلة.وبحستب 
>ستكاي ستبورت أملانيتا<، فتإن نادي 
العاصمة الفرنسية يستهدف التعاقد مع 
عبدو ديالتو، مدافع دورتموند، لتعويض 
بريستنيل كيمبيمبي.وأشتارت الشتبكة 
إىل عتزم األملانتي تومتاس توخيل، مدرب 

سان جريمان، تهميش دور كيمبيمبي يف 
املوسم القادم، لهذا يستهدف ضم املدافع 
الفرنيس.وأضافتت أن ديالتو، البالغ من 
العمتر 23 عاًما، عتىل رادار أندية أخرى، 
لكن ستان جريمان يحاول تعجيل ضمه 
متع  بعقتد  ديالتو  الصيف.ويرتبتط  يف 
دورتمونتد ممتتد حتتى 2023، دون أن 
يتضمن رشًطتا جزائًيا.جديتر بالذكر أن 
بوروستيا دورتموند، كان قتد تعادل مع 
عبتدو ديالتو، يف صيتف 2018 قادما من 

ماينز.

باريس سان جريمان خيطط 
لضم مدافع دورمتوند

             بغداد/ المستقبل العراقي

كشتفت تقارير صحفيتة أملانية عن نية نتادي إنر ميالن 
اإليطتايل ىف التعاقد مع مدافع نتادي بايرن ميونخ جريوم 
بواتينج، خالل ستوق االنتقاالت الصيفية املقبلة، من أجل 
تدعيم دفاعات الفريق، استتعدادا للموستم الجديد.ذكرت 
صحيفتة »بيلتد« األملانيتة، أن إنتر ميالن اإليطتايل مهتم 
بالحصتول عىل خدمتات املدافتع املخرضم لنتادي بايرن 
ميونتخ جريوم بواتينج ىف املريكاتتو الصيفي، والتي تقدر 

قيمته ىف سوق االنتقاالت بقيمة 20 مليون يورو.أضافت 
الصحيفة أن النرياتتزورى يرغبون ىف ضم مدافع الفريق 
البافارى، من أجل أن يخلف املدافع الربازييل جواو مرياندا، 
الذى يستتعد للرحيل عن صفوف الفريق، بنهاية املوستم 
الحايل.وعانتى بواتينتج صاحتب الت30 عاما هذا املوستم 
متن الجلوس كثريا عتىل مقاعد البدالء، متع املدرب الحايل 
نيكتو كوفاتش، إذ بدأ 19 مبتاراة فقط ىف الدوري األملاني، 
وأصبح تواجده مع الفريق موضع شتك كبري بعد التعاقد 

مع الثنائي الفرنيس بافارد ولوكاس هرينانديز.

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعلتن ليفربول اليوم أن مهاجمه الربازيتيل روبرتو فريمينو يقرب من 
استتعادة جاهزيته التامة، قبتل املباراة النهائيتة لبطولة دوري أبطال 
أوروبا.ويلتقتي ليفربتول، توتنهام يف نهائي إنجليتزي خالص لدوري 

األبطال يف أول حزيران/يونيو املقبل.
وأوضح النادي عتىل موقعه باإلنرنت: »روبرتو فريمينو تدرب اليوم 

مع زمالئه بعد اإلصابة التي تعرض لها بشتد عضيل، والتي حرمته 
من آخر 3 مباريتات لليفربول«.وعاد الالعب للتدريب مع الفريق 

يف ماربيال، حيث يستتمتع الفريق بالتواجتد يف الطقس الدافئ.
وأوضتح النادي: »فريمينو خاض مرحلة التأهيل تحت إرشاف 
الطاقم الطبي للنادي... عودته للتدريبات الجماعية ستتكون 
بعنايتة وتحت رقابتة الطاقتم الطبي مع الخضتوع لربامج 

خاصة خالل األيام املقبلة«.

إنرت ميالن يسعى لتدعيم دفاعاته 
من بايرن ميونخ

فريمينو يعود لتدريبات 
ليفربول

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

االستباني  مدريتد  ريتال  نتادي  رفتض 
الجنتون يف صفقة التعاقد متع املهاجم 
الرصبي لوكا يوفيتش من نادي آينراخت 

فرانكفورت األملاني يف الصيف الحايل .
و يتواجد يوفيتش بقتوة يف مدار الريال للتعاقد 
معه يف املريكاتو الصيفي لرميم هجوم الفريق 
الذي يدربه الفرنيس زين الدين زيدان يف املوستم 

املقبل .

و ذكرت وستائل اعالم اسبانية اليوم أن الفريق 
األملاني حدد ستعر بيتع يوفيتش لريتال مدريد 
عند مبلغ 100 مليون يورو يف الفرة الحالية . و 
كشف برنامج خوجونيس التلفزيوني االسباني 
النقتاب عتن رد فعتل ريتال مدريتد عتىل طلب 
فرانكفورت مؤكدا أن النادي االستباني يرفض 

دفع هذا املبلغ .
و أفاد الربنامج بأن برشلونة االسباني قد يدخل 
يف الصفقتة للتعاقتد مع يوفيتتش ليكون بديال 

للويس سواريز .

ريال مدريد يرفض اجلنون يف صفقة يوفيتش

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

استعاد بايرن ميونخ أحد أسلحته الرئيسية قبل أيام 
قليلة عتىل املواجهة املرتقبة ضتد اليبزيج يف نهائي 

كأس أملانيا، السبت املقبل.
البافتاري يف بيتان عترب موقعته  وأعلتن النتادي 
اإللكرونتي، اليتوم ، عتودة الكولومبتي خاميس 
رودريجيز للمشتاركة بشتكل كامل يف التدريبات 

الجماعية.
وتعتاىف التدويل الكولومبتي متن اإلصابتة، التي 

تعرض لها يف ربلة الستاق، بعدما عمتل األيام املاضية 
بشكل منفرد، الستعادة جاهزيته البدنية.

كما أكتد البايرن مشتاركة الحتارس األملانتي مانويل 
نوير يف تدريبات حراس املرمى، ليصبح الثنائي جاهزًا 

للمشاركة يف نهائي الكأس.
املتران،  البافتاري يف  الفريتق  وتواجتد كافتة العبتي 
باستتثناء العتب الوستط األملانتي ليون جوريتستكا، 
التذي اكتفتى بالتتدرب منفترًدا، بعتد إصابتته أمتام 
آينراختت فرانكفورت، الستبت املايض، يف آخر جوالت 

البوندسليجا.

بايرن ميونخ يستعيد سالحني ويفقد آخر 
قبل هنائي كأس أملانيا



كربالء / المستقبل العراقي

أعلن قس�م املشاريع الهندسية والفنية يف العتبة 
الحس�ينية املقدس�ة، الثالثاء، ع�ن انجاز اعمال 
الهي�كل الكونكريتي يف املنطقة الخدمية ملرشوع 
صحن العقيلة زينب عليها الس�الم املجاور ملرقد 

االمام الحسني عليه السالم.
وقال رئيس القس�م املهندس حسني رضا مهدي 
يف بي�ان للعتب�ة ان »اعمال الهي�كل الكونكريتي 
يف املنطق�ة الخدمية  والت�ي تقع ضمن مرشوع 

صحن العقيلة تم انجازها بشكل كامل«.
وأوض�ح »بلغ�ت نس�بة االنج�از 90% والنس�بة 
املتبقية تتضمن اعمال التش�طيب النهائي ورفع 
االنقاض لتهيئتها اىل املرحلة القادمة من العمل«. 
وبني مهدي »تبلغ مساحة  املنطقة الخدمية 36 
ال�ف مرت مرب�ع وتتضمن بناي�ة املضيف بطاقة 
اس�تيعابية تتس�ع ل�� 12000 زائر، ام�ا البناية 
االخ�رى وتتضم�ن 600 وحدة صحي�ة متنوعة 
الخدمات، أما الج�زء األخري فيتضمن إعادة بناء 

سوق الزينبية القديم«.
وأش�ار اىل، ان »املنطقة الخدمي�ة تقع يف الجهة 
الغربية م�ن صحن العقيلة زين�ب لتكون بعيدة 

عن املنطقة املخصصة للعبادة والزيارة كما انها 
تضم بواب�ات خارجية مخصص�ة للدخول اليها 

لخدمة الزائرين«.
ولفت مهدي اىل، ان »الكوادر الفنية والهندس�ية 
تواص�ل العم�ل كذل�ك يف املنطقة الفكري�ة التي 
تضم مكتبة بمساحة }9500م2{ باربع طوابق، 
ومتحف بمساحة }4000م2{ وبأربعة طوابق،« 

مبينا ان »نسبة االنجاز بلغت %70«.
الجدي�ر بالذكر ان مرشوع صح�ن العقيلة الذي 
تبل�غ مس�احته 52 الف مرت مرب�ع يعد املرشوع 
االكرب م�ن نوعه عىل مس�توى العتب�ات الدينية 
املقدسة يف العراق وانه س�يوفر مساحات كبرية 
وانفاق س�تعمل عىل تس�هيل الحرك�ة املرورية 

فضال عن انسيابية الزيارة.

خادم اهل البيت

أقي�م احتف�اٌل بهيٌج بمناس�بة ذك�رى والدة 
اإلمام الحسن املجتبى)عليه السالم( يف قاعة 
مؤسس�ة الزهراء)عليها الس�الم( العاملية يف 
مدينة »مونرتيال« )كندا(، وذلك يوم الس�بت 
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هجرية(، حيث أقيمت صالتا املغرب والعشاء 

جماعة بإمامة الش�يخ »حيدر الخفاجي« يف 
املس�جد، وتم تناول طعام اإلفطار يف القاعة، 
التي ش�هدت الفقرات التالية: ق�راءة القرآن 
الكريم مع تواش�يح إس�المية بصوت الحاج 
»عبد الله صفا«، توزيع هدايا لألطفال باسم 
اإلمام الحس�ن)عليه السالم(، كلمة لسماحة 
الش�يخ »ندي�م الطائي«، مس�ابقة � أس�ئلة 
وأجوبة � عن اإلمام الحس�ن)عليه الس�الم( 

لألطفال وتوزيع جوائز للفائزين، وتم توزيع 
الهداي�ا ألصحاب األرقام الفائ�زة بالتومبوال. 
نس�أل الل�ه تع�اىل أن يتقبَّل م�ن الجميع هذا 
العمل الحسني املبارك، وأن يجعله يف موازين 
أعم�ال جميع املس�اهمني واملش�اركني بحق 
صاح�ب املناس�بة وآل�ه األطه�ار، وكل عام 
وأنتم بخري. )َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَى اللَُّه َعَملَُكْم 

َوَرُسوُلُه َوالُْمْؤِمُنوَن(
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عىل هامش مسلسالت رمضان
نجوى بركات

ُيدرك جّيداً ممتهنو املرسح والس�ينما والتلفزيون أن ُحس�ن األداء 
هو م�ن أهّم عوام�ل إنجاح عمل، إنق�اذه أو إفش�اله، كما يدرك 
املمّث�ل جّيدا أن أك�رب التحّديات التي تواجهه يكم�ن يف جعل أدائه 
حقيقّي�اً، مقارب�اً للواقع ما أمك�ن، وذا مصداقي�ٍة تجعلنا، نحن 
املش�اهدين، نتماهى مع الش�خصّية يف تقلّب أحوالها، متعاطفني 
معه�ا أو نافري�ن منها، بحس�ب ما ُيملي�ه عليه دوُره�ا. وبغّض 
النظر عن متانة الس�يناريو أو رثاثت�ه، عظمة اإلخراج أو رداءته، 
يحرص النّق�اُد واملختّصون، يف أثناء تقييماته�م، عىل الفصل بني 
تل�ك األقانيم الثالث�ة املتكاملة، وهي حس�ن األداء، ج�ودة النّص 

الدرامّي، واإلخراج. 
يف م�ا يخّص ُحس�ن األداء، ُتجم�ع األغلبية الغالبة م�ن احرتافّيي 
هذه املهن�ة عىل اعتبار منه�ج املخرج واملمّث�ل املرسحي الرويس 
الش�هري، كونستانتان ستانيسالفسكي، كما هو مرشوح يف كتابه 
»إع�داد املمث�ل«، من أفضل الط�رق التي تمّكن املمّث�َل من امتالك 
أدوات�ه وتطويره�ا. ومن ب�ني أهّم ما يش�ري إليه الكت�اُب، ويرّكز 
عليه، اإلحس�اس بالصدق يف أثناء تأدية املمّثل دوره، والعمل عىل 
توفري املزاج أو الجّو الخالق، من خالل تفادي التمثيل اآليل، وتجّنب 
القوالب الجاهزة. هكذا، ترانا نحفظ لبعض املمّثلني أدواًرا َنِسُمها 
بالرَّوعة والعبقرية، وبأنها لحظات تجلٍّ اس�تثنائّية ال تتكّرر، وقد 
طبعت ذاكرَتنا الجماعّية وأْثرتها، كما كان أداُء املمّثلة اإليطالّية آّنا 
مانياني يف فيلم »روما مدينة مفتوحة« لروبريتو روسيلليني، أو يف 
فيل�م »الرجل ذو جلد الثعبان« الذي جمعها بمارلون براندو، وأداء 
بي�ت ديفيس يف فيلم »كل يشء عن ح�واء«، هي التي حصلت عىل 
جائزة األوسكار مرتني أفضل ممّثلة عن دوريها يف فيلمي »خطر« 
و«جزيب�ل«، أو كاثرين هيب�ورن التي تعترب أه�ّم ممثلة يف تاريخ 
هوليوود، إذ نالت ثالث جوائز أوس�كار ع�ن أدوارها يف »خّمن من 

سيأتي إىل العشاء«، و«األسد يف الشتاء«، و«عىل الربكة الذهبية«.
وإذ يت�ّم تنايس ذكر ممّثلني كب�ار ال يقلّون أهمية وبراعة عن تلك 
املمّث�الت املذكورات، فألّن ه�ؤالء كّن من األكث�ر موهبًة باعرتاف 
الجميع، عىل الرغم من أنهن لم يكّن ذوات جماٍل صاعٍق، أو غواية 
أّخاذة، باملعنى الش�ائع أو املتعارف عليه. لق�د كانت آّن�ا مانياني 
وبي�ت ديفيس وكاثري�ن هيبورن، وكثريات س�واهّن من املمّثالت 
الكبريات من أمثال س�وزان س�اراندون وجولييت بينوش وس�ناء 
جمي�ل ومادونا غازي ورىض خوري وليىل كرم وعلياء نمري، إلخ، 
أكث�ر من عادّي�ات، ال يكرتثن لش�كلهّن البّتة، حني تخ�دم عيوُب 
وجوهه�ّن، وخلّوها م�ن املس�احيق، األدوار التي يقم�ن بأدائها. 
أج�ل، بل إنهّن قد يتقّبحن لكي يكس�بن الوجوَه املتعبة، الحزينة، 
املتقّدمة يف الس�ّن، واملالم�َح التي أنهكتها الحرب، أو الش�قاء، أو 

الضغينة أو الحّب، فكّن بهذا يشععن ويزددن ألقا ووهجا  .

البقاء ملن له الثبات 
كرامة حسام الساموك 

لو اردت البقاء ثابتا إذ ال هوان و ال سكينة يف حياة، كل ما فيها يدعوك 
اىل التخ�اذل و التهاون و الضعف، فعندئذ، عليك ان تخرس من اعصابك 

و جهدك و حتى ايام عمرك التي سترسق دون انتباه...
مل�اذا؟  الن�ك انت من اخرتت طريقك، و انت من عليه تحمل الخس�ارات 
السابقة و التي لن يراها سواك... كل هذا لتظهر قويا ال تهزك رياح الذل 
و اله�وان و التي نال�ت من االخرين فجعلتهم صغ�ار ضحلني يف عيون 
البقية...  لكل فعل ردة فعل، و لكل ربح خس�ارة... فال رابح كل الوقت 
و ال منت�را طول الدرب... فالرابح حتى الرابح، له من الخس�ارات يف 

نفسه ما اتت عليه يف بعض االحيان و اجهدته تعبا...
و املنت�ر و ه�و يف ابه�ى ص�ور االنتص�ار و الزه�و امامن�ا، ل�ه من 

االنكسارات و الخيبات ما ال يعلمها اال هو و خالقه... 
نحن برش ال مخلوقات فضائية، الكبري كان صغريا، البطل كان ضعيفا؛ 

فالقوي له لحظات ضعف قد تمزقه اربا...
كث�ريا ما تتدخل الطبيعة و الظروف يف حياتنا لتغري مس�ارها و تحيدنا 

عن درب كنا نسلكه و نتمنى كل منانا ان نكمله...
 نعم، الحياة تجربنا يف بعض االحايني لنتقمص ادوارا كرهناها يف غرينا 
فكي�ف و هي فينا؟!  و لكن... انت رس�الة، الحي�اة موقف، طريقك قد 
يك�ون هداي�ة لناس احب�وك...  انتفض لنفس�ك و ملن احب�وك، ارفض 

واقعك الذي يريد ان يرضيك بحياة تبغضها و ال تسعى اليها... 
ال ش�ك انك س�تتعب و إن لم نقل انك ستفكر حد الجدية يف ترك طريقك 

الذي اخرتت و حاربت الدنيا و من و ما فيها الجله...
اما من حولك فس�يحاولون و بشتى الوس�ائل ان يبعدونك عما اخرتت 
لطري�ق هم يريدون�ه، تارة حبا ل�ك و تارة غرية من�ك و لغاية يف نفس 
يعق�وب تارة اخرى...  لن تجد الدرب س�الكا معبدا مفروش�ا بالورد و 
الرياح�ني، ال تتوقع انك ما دم�ت قد نويت الخري فس�يغيثوك االخرون 
و يفتحوا لك مس�الك معبدة لعيني�ك، ال و الف ال، ففي هذا الزمان، من 
كان هدف�ه خ�ريا و كذا طريقه،  فس�تحاربه الدنيا بكل م�ا اؤتيت من 
اس�باب... و ال تن�س ان رب العباد قد ال يجعل طريق�ا مفتوحا ليخترب 
مدى صربك و قناعتك بهدفك و دربك الذي اخرتت... القوة و الش�جاعة 
ليس�تا بقوة العضالت و ال الرضبة القوي�ة...  القوة يف هذا الزمان هي 
الثب�ات ع�ىل ما تقول و ما تخت�ار و ما تفعل...  حت�ى ال تكن صفتك) 
املتلون املرائي(...  اسبقهم انت و كن شجاعا يف قرارك و اختيارك و كن 
هيابا يف نظر نفسك، حتى لو ضعفت يف اوقات و مللت و تعبت،  و ربما 
تندم�ت... لكنك و ثق يف ذلك،  س�تعود اىل قوتك و قرارك الذي اخرتت... 
قم�ة االنتص�ار هو بقاؤك ثابتا عىل ما اخ�رتت يف درب صحيح حتى لو 
حاربت�ك الدني�ا باجمعها، هي و اهلها...  نش�وة الفوز لن تصلها حتى 

تزيح عن نفسك و دربك من و ما ارادوا لك من خذالن....

علامء روس يبتكرون جهازا السلكيًا 
للتخلص من األرق

ابتك�ر علماء مرك�ز التكنولوجي�ا العصبية للن�وم واليقظة مع معهد 
النش�اط العصبي العايل وفيزيولوجيا األعصاب باألكاديمية الروس�ية 

للعلوم جهاًزا السلكيا ملكافحة األرق وتحسني نوعية النوم.
وق�ال إيليا بلوخني مدي�ر عام املركز يف تريح لوكالة نوفوس�تي، إن 
الجهاز الذي أطلق عليه اس�م EcoSleep مخصص لألش�خاص الذين 
يعان�ون من األرق واضطراب النوم، وكذلك للذين يس�تيقظون يف الليل 

ويصعب عليهم النهوض صباحا.
هذا الجهاز عبارة عن علبة تبعث نبضات كهرمغناطيس�ية منخفضة 
ال�رتدد 1-40 هريتز. ويضيف بلوخني »هذه التأثريات بالذات تس�اعد 
بص�ورة طبيعية الش�خص ليغط يف نوم عميق واالس�تيقاظ نش�طا. 
فمث�ال إذا خفضنا الرتدد ملدة معينة مع محاكاة غروب الش�مس، يبدأ 
املرء بالتثاؤب  ويش�عر بالنعاس والرغبة بالن�وم«، و«يعرف« الجهاز 

الوقت الذي يجب أن يستيقظ الشخص.

هواوي ترد عىل »حظر« أندرويد
أص�درت رشكة هواوي الصينية أول رد فعل له�ا عقب الرضبة القوية 
التي تلقتها بس�حب ترخيصها الخاص لنظام تشغيل أندرويد من قبل 

غوغل، الذي يأتي استجابة ملطالب الحكومة األمريكية.
ويف بيان أرس�ل عرب الربي�د اإللكرتوني إىل موق�ع ذي فريج املتخصص 
يف األخب�ار التقني�ة، أكدت هواوي عىل مس�اهمتها يف نمو أندرويد عىل 
مس�توى العالم، حيث أن مبيعات هواتف أندرويد التي تنتجها الرشكة 
تنم�و بأرق�ام مضاعفة فيم�ا تتقلص مبيع�ات ال�رشكات األخرى أو 
تحافظ ع�ىل ركودها.وطمأنت الرشكة الصينية مس�تخدمي هواتفها 
الفرعي�ة »Honor«، ب�أن منتجاته�ا  التجاري�ة  الحالي�ني وعالمته�ا 
ستس�تمر يف تلقي تحديثات األمان وخدمات م�ا بعد البيع، وهذا الوعد 
يش�مل أيضا الهواتف التي وقع ش�حنها فضال عن األجه�زة املوجودة 
حالي�ا يف املخازن يف جميع أنحاء العالم، م�ن دون أن تقدم الرشكة أية 
وع�ود إضافي�ة تتخطى ذلك. وقالت هواوي يف بي�ان رد الفعل: »قدمت 
هواوي مساهمات كبرية يف تطوير ونمو أندرويد يف جميع أنحاء العالم، 
وبصفتن�ا أحد الرشكاء العامليني الرئيس�يني لنظام أندرويد، فقد عملنا 
ع�ن كثب مع منصة مفتوحة املصدر لتطوير نظام بيئي اس�تفاد منه 

املستخدمون والصناعة«.

تغيري التعريف الرسمي للكيلوغرام هنائيًا!
تغرّي التعريف الرس�مي للكيلوغرام يوم 20 
مايو بعد 6 أشهر فقط من تصويت العلماء 

لصالح تفسري جديد تماما.
ويف السابق، كانت أسطوانة املعدن الكبرية 
»Le Grand K«، ه�ي العنر املحدد الذي 
تجري من خالله كافة قياسات الكيلوغرام 

األخرى.
ومن�ذ صنعه�ا يف ع�ام 1٨٨9، ت�م تخزين 
األس�طوانة يف فرنس�ا بحماية تامة، واآلن 

ُسحبت بعناية لتدخل مرحلة التقاعد.
وتعترب األس�طوانة املعدني�ة املعيار العاملي 
لوزن األش�ياء، حي�ث اس�تمر عملها مدة 
130 عام�ا، مع تخزين عرشات النس�خ يف 

جميع أنحاء العالم لتوحيد األوزان.
واآلن، س�يقوم العلماء بقياس الكيلوغرام 

.»Kibble« عرب ميزان
واس�تنادا إىل نظرية بالن�ك الثابتة، يتعقب 
التي�ار  يف  طفيف�ة  تغ�ريات  املعي�ار  ه�ذا 
الكهربائي لحس�اب ق�وة الجاذبي�ة، التي 
تعم�ل ع�ىل كتل�ة- عن�ري ال�وزن. ويف 

ومقره�ا  »ديالن�و«  مجل�ة  م�ع  حديث�ه 
لوكس�مبوغ، ق�ال إيان روبنس�ون، رئيس 
»أح�د  إن   :»NPL« يف  الهن�ديس  القي�اس 
األس�باب الرئيس�ية للقيام بهذا العمل هو 
 Pavillon de« توف�ري األمن الدويل. إذا ُحرق
Breteuil« وانصهر الكيلوغرام يف خزائنه، 
فلن يك�ون لدينا أي مرج�ع لنظام األوزان 
املرتية يف العالم. وس�تعم الف�وىض وقتها. 
فالتعريف الح�ايل للكيلوغرام هو وزن تلك 

األسطوانة يف باريس«. 
ويحسب ميزان »Kibble« الوزن باستخدام 
تغي�ريات صغ�رية يف أي تي�ار كهربائ�ي. 
كم�ا يقي�س التي�ار ال�الزم إلنت�اج ق�وة 
كهرومغناطيس�ية تس�اوي قوة الجاذبية، 

التي تعمل عىل كتلة محددة.

هل السعال مرض عريض أم خطر قاتل؟
ليس�ت جمي�ع ردود فع�ل الجس�م اليومي�ة 
ع�ىل املؤث�رات الخارجية م�ن دون خطورة. 
فمثال الس�عال هو عالم�ة أوىل ملرض أو حتى 
أكث�ر م�ن ذل�ك. فم�اذا يخف�ي م�ن عواقب 
للجس�م والصحة عموما؟ ويش�ري السعال يف 
الحاالت العادية إىل أوىل اإلصابة باملرض، مثل 
اإلنفلونزا والحساسية أو أمراض الربد. ولكن 

يف بع�ض الح�االت يك�ون عالمة مل�ا هو أكرب 
وأخطر، مثل السعال الديكي- فهو مرض معد 
يتطل�ب عالجه بضعة أش�هر. كما قد تحصل 
مضاعف�ات خطرة قد تس�بب اإلعاقة وحتى 
امل�وت يف بعض الح�االت. والس�عال الديكي، 
س�عال جاف وقد تحصل نوباته 50-60 مرة 
يف اليوم.أما إذا رافق الس�عال ظه�ور البلغم، 

فإنه يشري إىل االلتهاب الرئوي القاتل. وترتفع 
إضافة إىل ضيق التنفس، درجة حرارة الجسم 
والشعور بالضعف وآالم يف الصدر والعضالت. 
عند تش�خيص املرض برسعة يكون الش�فاء 
ممكن�ا. وق�د يب�دأ امل�رض بالتهاب الش�عب 
الهوائي�ة )القصب�ات( أوال وم�ن ث�م تحصل 

مضاعفات ويتطور إىل التهاب رئوي.

احتفال بمناسبة ذكرى والدة اإلمام احلسن املجتبى »عليه السالم« يف كنداالعتبة احلسينية تعلن نسب إنجاز »مفاجئة« يف صحن العقيلة »عليها السالم«


