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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

 دول الـفـجـار مـذّلـة 

األبــرار

ص2الربملان يعتزم استضافة وزراء وحمافظني حلسم قضية األرايض الزراعية والعشوائيات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الناتو سيستمر بتدريب القوات األمنية والبيشمركة للسنوات األربع املقبلة

وزارة النقل: امس انطلق خط 
نقل بري جتريبي يربط  »العراق  

واجلمهورية االرمنية«
ص7

ص2

ديــبـاال 
يـرفــض خـيـانــة 

يوفنتوس
ص3

وزير التجارة: كميات احلنطة 
املسوقة وصلت مليونني ونصف 

وتصاعد وترية التسويق

وزير االتصاالت يوافق 
عىل توحيد سلم رواتب منتسبي 

رشكة االتصاالت واملعلوماتية
ص3 ص3

احلشد الشعبي والقوات األمنية ينفذان عملية تطهري واسعة يف جزيرة صالح الدين 

املانيا ترشع بوساطة »نزع األزمة« 
يف املنطقة من العراق

كردستان: تصويت عىل الرئاسة 
وسـط انـقـسـام

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصل وزير الخارجيَّة األملاني هايكو ماس بغداد، 
أمس الس�بت، يف زيارة رسمية، لبحث العالقات 
الثنائية بني البلدين، وفرص »حلحلة الوضع« يف 

املنطقة، ودعم العراق يف مواجهة اإلرهاب.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة أحم�د 
الصح�اف، يف ترصي�ح صحف�ي، إن م�ن ضمن 
أه�داف الزي�ارة »بح�ث العالق�ات الثنائية بني 
البلدي�ن، والف�رص املتاح�ة لحلحل�ة الوضع يف 
املنطق�ة«. وأض�اف إن الزي�ارة تأت�ي كذل�ك ل� 
»دع�م وتعزي�ز دور الع�راق ع�ى الُصع�د كافة 
ومنه�ا مواجه�ة اإلرهاب«. وحس�ب الصحاف، 

ليس معلوماً موع�د انتهاء الزيارة كون جدولها 
متغري. وخالل استقباله وزير الخارجية االملاني، 
أكد رئيس الجمهورية اهمية تنسيق املواقف مع 

الدول االوروبية بشأن ازمات املنطقة.
واس�تقبل رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح يف 
قرص الس�الم ببغ�داد، وزير الخارجي�ة االملاني 

هايكو ماس والوفد املرافق له.
وفيم�ا رح�ب صالح بالوف�د الزائر، أك�د اهمية 
تعزيز العالقات بني البلدين، واس�تثمار الفرص 
تحقيق�اً  الثنائ�ي  التع�اون  لتوطي�د  املتاح�ة 
للمصال�ح املش�ركة، خصوص�اً يف القطاع�ات 
االقتصادية والصناعية، مشيداً بجهود التحالف 
الدويل يف دعم العراق بمختلف املجاالت ومساندة 

املانيا للش�عب العراقي، خاص�ة يف مجال اعادة 
النازحني وتقديم املساعدة لهم.

وش�دد صالح عى رغبة العراق الجادة برضورة 
تنسيق املواقف مع الدول األوروبية بشأن العديد 
م�ن القضايا املهمة والتطورات عى الس�احتني 
االقليمي�ة والدولية، مجدداً موقف العراق الثابت 

تجاه ازمات املنطقة.
تأس�يس  ان  الجمهوري�ة  رئي�س  واوض�ح 
النظ�ام االقليم�ي املس�تقر، وتعزي�ز التكام�ل 
ال�دويل اإليجاب�ي، واالعراف باملصال�ح املتبادلة 
هو الس�بيل البع�اد الب�الد واملنطقة عن ش�بح 

الرصاعات.
التفاصيل ص2

        المستقبل العراقي / عادل الالمي

كردس�تان  برمل�ان  رئاس�ة  هيئ�ة  دع�ت 
األعض�اء لحضور الجلس�ة االعتيادية رقم 7 
والت�ي ستش�هد أداء رئيس إقليم كردس�تان  
نيجريفان بارزاني القسم القانوني، يأتي ذلك 
فيم�ا يرفض االتح�اد الوطني الكردس�تاني 
ه�ذا التنصيب، معلناً رشوط�اً جديدة مقابل 
التصويت. وجاء يف الدعوة املوقعة من رئيسة 
برمل�ان كردس�تان، د. فاال فري�د إبراهيم أنه 
»اس�تناداً ألحكام الفقرة )الثالثة( من املادة 
)18( م�ن النظام الداخيل لربملان كردس�تان 
– العراق، قررنا دعوة جميع الس�ادة أعضاء 

الربمل�ان، إىل الجلس�ة رق�م )7( االعتيادي�ة، 
للس�نة األوىل يف الدورة الترشيعية الخامس�ة 
الس�اعة  يف  الع�راق،   – كردس�تان  لربمل�ان 
)11:00( قب�ل ظه�رية يوم اإلثن�ني، املوافق 
10 حزي�ران 2019، والخاص�ة ب�أداء رئيس 
إقليم كردس�تان - العراق املنتخب، القسم«. 
وأش�ارت رئيس�ة برمل�ان كردس�تان إىل أن�ه 
»نظراً لحضور الضيوف عى مس�توى داخل 
إقليم كردس�تان وخارجه وع�دم قدرة مبنى 
الربمل�ان ع�ى اس�تيعاب ذلك، قررت رئاس�ة 
الربمل�ان أن تنعق�د الجلس�ة يف قاعة )س�عد 
إقلي�م  عاصم�ة  أربي�ل،  بمدين�ة  عبدالل�ه( 
كردس�تان«. ويف 28-5-2019 انتخب برملان 

كردس�تان، نيجريفان بارزاني، رئيساً إلقليم 
كوردس�تان، بحض�ور 68 برملاني�اً من أصل 
81 حرضوا الجلسة، وس�ط مقاطعة كتلتي 
االتحاد الوطني والجيل الجديد، بعد 18 عاماً 
من ش�غ��له منصب رئيس الوزراء. بدوره، 
أك�د الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني أن 
جلسة تنصيب رئيس إقليم كردستان ستعقد 
بموعدها وال تأجيل فيها. وقال عضو الحزب، 
قادر كريم الس�نجري، إن »الجلسة الخاصة 
بتأدية اليمني الدس�توري لنيجرفان بارزاني 
رئيس�ا إلقليم كردس�تان س�تعقد م�ا دامت 

موافقة للقانون وال تأجيل فيها«. 
التفاصيل ص2

االحتاد طالب مبنصب »حمافظ كركوك« مقابل إنهاء مقاطعة جلسات برملان.. والدميقراطي: االبتزاز السياسي انتهىهايكو ماس التقى صاحل وعبد املهدي وحبث معهما »حلحلة« الوضع باملنطقة ودعم بغداد ملواجهة اإلرهاب

ص2
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احلكيم يؤكد عىل أمهية حفظ حقوق املكون الصابئي وترسيخ السلم األهيل 
الرافدين يمنح قروضا تصل لـ)50( مليون دينار ألصحاب املختربات واملذاخر

حمافظ بغداد يزور مناطق رشق السدة للوقوف عىل احتياجات 
ومشاكل احلميدية وسبع قصور واملعامل

حمافظ البرصة يوجه بمحاسبة املقرصين يف مركز إنعاش 
3القلب باحدى مستشفيات املحافظة 3

النازيون اجلدد يعاودون الظهور يف املانيا
      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت الس�لطات األملاني�ة أن�ه ت�م العث�ور عى 
املعق�وف  الصلي�ب  تحم�ل  ورس�ائل  منش�ورات 
وتهدي�دات للمس�لمني وزعت يف أحد أحي�اء مدينة 
كولوني�ا، وال�ذي يعيش في�ه الكثري م�ن العائالت 

املنحدرة من تركيا. 
وق�ام مجهولون بتوزي�ع هذه املنش�ورات وكذلك 
رمي رس�ائل بريدية داخل مظاريف داخل صناديق 
الربي�د الخاص�ة ببع�ض الس�كان، والذي�ن قاموا 
بتس�ليمها للس�لطات األمنية، الت�ي قامت بدورها 
بفت�ح تحقي�ق يف األم�ر. ويص�ادف التاس�ع م�ن 

حزي�ران الذكرى الخامس�ة عرش لتفجري ش�هده 
نف�س الحي من قبل خلي�ة »إن إس ي�و« اليمينية 
املتطرف�ة )النازي�ون الج�دد(، وه�ي الخلي�ة التي 
ارتكبت ع�ددا من الجرائم خ�الل الفرة من 2000 
و2007. وتمثل�ت تلك الجرائم يف قتل تس�عة أفراد 
منحدرين من أصول تركية ويونانية، وش�ّن هجوم 
ممي�ت ع�ى أف�راد الرشط�ة، وتنفيذ هج�وم عى 
متجر تابع ألرسة إيرانية يف كولونيا، وتفجري قنبلة 
مسامري شديدة االنفجار يف نفس املدينة، وارتكاب 

عدة جرائم سطو مسلح.
ومن ضمن العبارات التي تضمنتها هذه املنشورات، 
والتي نرشت قناة WDR األملانية العامة مقتطفات 

منها، »إىل املس�لمني يف أملانيا، غزوكم لبالدنا سوف 
يفش�ل. الشعب األملاني يقظ ونحن نعي جيدا أنكم 
أعداء، وتكرهوننا«، وفق ما جاء يف أحد املنشورات، 
ال�ذي ُعن�ون بعب�ارة »ش�عبة األس�لحة النووي�ة 

األملانية«.
وإضاف�ة إىل التهدي�د بالعن�ف، حمل�ت الرس�ائل 
)ش�عار  املعق�وف  الصلي�ب  ش�عار  واملنش�ورات 
النازيني(، حس�ب ما كش�فت الرشط�ة التي قالت 
إن�ه تم توزيع هذا املنش�ورات يف الف�رة ما بني 29 
أي�ار والثالث م�ن حزيران، لكن تم تس�ليط الضوء 
عليه�ا اآلن بع�د انتش�ارها ع�ى وس�ائل التواصل 

االجتماعي.

ص2 الكعبي يطالب جملس بغداد بتحديد »سعر األمبري« ومتابعة ساعات جتهيز الكهرباء

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�د النائب عن تحال�ف البناء حنني قدو، 
أم�س الس�بت، أم�ر إنه�اء مل�ف إدارة 
املناصب بالوكالة نهاية الش�هر الجاري 
بالصعب وش�به املس�تحيل، فيما بني أن 
رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي ال يمتلك 
الصالحي�ة الكامل�ة إلنه�اء مل�ف إدارة 
تل�ك املناص�ب بالوكال�ة. ونقل�ت وكالة 
»املعلوم�ة« عن قدو القول إن “الحكومة 
أم�ام صعوبات كب�رية يف تحقيق الوعود 
التي قطعتها بداية تش�كيلها وباألخص 

الخاص�ة  املناص�ب  إدارة  مل�ف  إنه�اء 
والعام�ة بالوكال�ة خالل ش�هر حزيران 
“الرصاع�ات  إن  إىل  الفت�ا  الج�اري”، 
السياس�ية ومطالبة الكتل باالستحقاق 
االنتخاب�ي واملحاصص�ة س�تحول دون 
تحقي�ق إنه�اء مل�ف ال�وكاالت، فض�ال 
ع�ن الرصاع�ات بش�أن منص�ب وكالء 
الوزراء واملستش�ارين واملدراء العامني”. 
وأض�اف أن “الكتل السياس�ية لم تمنح 
عبد امله�دي الصالحية الكامل�ة يف إنهاء 
مل�ف املناصب التي تدار بالوكالة وتعيني 
ش�خصيات ج�دد كونه�ا تتص�ارع عى 

منصب البنك املركزي والهيئات املستقلة 
وبع�ض املناص�ب الخاص�ة”، مبين�ا أن 
“أمر إنهائها نهاية الشهر الجاري صعب 
تحقيقه وش�به مس�تحيل”. وتابع قدو 
أن “بع�ض الش�خصيات ثبت�ت جدارتها 
م�ن خ�الل إدارته�ا للمناص�ب بالوكالة 
ويج�ب إبقاءه�ا إلكمال مش�اريعها، أال 
أن املحاصصة السياسية والرصاعات قد 
تبعد تلك الشخصيات واستبدالها بأخرى 

منتمية ألحزاب معينة”.

التفاصيل ص2

نائب عن إهناء ملف إدارة املناصب بالوكالة: 
صعب وشبه مستحيل

البزوين: طالبنا بإحصاء سكاين 
لضمـان حقـوق حمافظـة البصـرة 

وزيادة حصتها من الكهرباء
ص3
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العراقي
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الرافدين يمنح قروضا تصل لـ)50( مليون دينار ألصحاب املختربات واملذاخر
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن م�رف الرافدي�ن، أم�س الس�بت، عن 
اص�داره تعليم�ات خاصة بمن�ح قروض تصل 
ل�50 مليون دينار، تش�مل اصح�اب املختربات 

واملذاخر الطبية.
وذكر املرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان بام�كان اصح�اب املختربات 
واملذاخ�ر الطبي�ة الحص�ول عىل ق�روض تصل 
ل��50 مليون دين�ار مقابل ره�ن تأميني، فيما 
بامكان املس�تفيدين الحصول عىل قرض يصل 
ل�25 مليون دينار مقاب�ل كفالة موظف مدني 

ووفقا للرشوط.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصل وزير الخارجيَّة األملاني هايكو ماس 
بغ�داد، أمس الس�بت، يف زيارة رس�مية، 
لبح�ث العالق�ات الثنائي�ة ب�ن البلدين، 
وف�رص »حلحل�ة الوض�ع« يف املنطقة، 

ودعم العراق يف مواجهة اإلرهاب.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الخارجية 
أحمد الصح�اف، يف تريح صحفي، إن 
من ضمن أهداف الزيارة »بحث العالقات 
الثنائي�ة ب�ن البلدين، والف�رص املتاحة 

لحلحلة الوضع يف املنطقة«.
وأض�اف إن الزيارة تأت�ي كذلك ل� »دعم 
وتعزي�ز دور الع�راق ع�ىل الُصع�د كافة 

ومنها مواجهة اإلرهاب«.
وحس�ب الصحاف، ليس معلوم�اً موعد 

انتهاء الزيارة كون جدولها متغري.
وخالل استقباله وزير الخارجية االملاني، 
أك�د رئي�س الجمهورية اهمية تنس�يق 
املواقف مع الدول االوروبية بشأن ازمات 

املنطقة.
واستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح 
يف قر الس�الم ببغ�داد، وزير الخارجية 

االملاني هايكو ماس والوفد املرافق له.

وفيما رح�ب صال�ح بالوفد الزائ�ر، أكد 
اهمي�ة تعزي�ز العالق�ات ب�ن البلدي�ن، 
لتوطي�د  املتاح�ة  الف�رص  واس�تثمار 
للمصال�ح  تحقيق�اً  الثنائ�ي  التع�اون 
القطاع�ات  يف  خصوص�ًا  املش�ركة، 
االقتصادي�ة والصناعية، مش�يداً بجهود 
التحال�ف الدويل يف دعم الع�راق بمختلف 
املجاالت ومساندة املانيا للشعب العراقي، 
خاصة يف مجال اع�ادة النازحن وتقديم 

املساعدة لهم.
وش�دد صالح ع�ىل رغبة الع�راق الجادة 
ب�رورة تنس�يق املواق�ف م�ع ال�دول 
األوروبي�ة بش�أن العدي�د م�ن القضايا 
الس�احتن  ع�ىل  والتط�ورات  املهم�ة 
االقليمية والدولية، مجدداً موقف العراق 

الثابت تجاه ازمات املنطقة.
واوض�ح رئيس الجمهورية ان تأس�يس 
النظام االقليمي املستقر، وتعزيز التكامل 
ال�دويل اإليجاب�ي، واالع�راف باملصال�ح 
املتبادلة هو السبيل البعاد البالد واملنطقة 

عن شبح الراعات.
واضاف رئيس الجمهورية ان العراق جزء 
أسايس من عمقه العربي واإلسالمي، وال 
يمكن التخيل عن مس�ؤوليات هذا الدور 

وفق مب�دأ املصالح املتبادلة واملتش�اركة 
يف تحقيق األمن والس�لم باملنطقة، مبيناً 
»سنس�تمر يف توحيد الجه�ود الرامية اىل 
اعتم�اد لغة الحوار البّن�اء، واالبتعاد عن 

منطق التدخل بشؤون الدول«.
وأك�د رئي�س الجمهوري�ة ع�ىل أهمي�ة 
دور أملانيا يف دعم جهود تحقيق الس�الم 
وتخفي�ف ح�دة التوت�ر يف املنطقة حتى 
تنعم شعوبها بمستقبل افضل ومزدهر.

ب�دوره، ج�دد م�اس الت�زام الحكوم�ة 
االملاني�ة بدعم العراق يف املج�االت كافة، 
وحرصه�ا ع�ىل امل�ي بتوس�يع آف�اق 
التعاون الثنائي بن البلدين، مشيداً بدور 
الع�راق املح�وري من اجل تعزيز اس�س 

السالم واألمن واالستقرار.
وبحسب املعلومات، فإن املانيا تسعى إىل 
القيام بوس�اطة بن طهران وواش�نطن 
لتخفي�ض التصعي�د يف املنطقة، وتجنب 

خيار الحرب.
وتحدثت وسائل إعالم أملانية عن أن زيارة 
ماس إىل بغ�داد هي محاولة أيضاً لوضع 
قدم ألملانيا يف العراق، بعد أن صار العراق 
مركزاً أساس�ياً للعم�ل التجاري، خاصة 

بعد تحرير املدن من تنظيم »داعش«.

هايكو ماس التقى صاحل وعبد املهدي وحبث معهما »حلحلة« الوضع باملنطقة ودعم بغداد ملواجهة اإلرهاب

املانيا ترشع بوساطة »نزع األزمة« يف املنطقة من العراق

إقليم كردستان: تصويت عىل الرئاسة وسط انقسام
االحتاد طالب مبنصب »حمافظ كركوك« مقابل إنهاء مقاطعة جلسات برملان.. والدميقراطي: االبتزاز السياسي انتهى

        المستقبل العراقي / عادل الالمي

كردس�تان  برمل�ان  رئاس�ة  هيئ�ة  دع�ت 
األعض�اء لحضور الجلس�ة االعتيادية رقم 7 
والت�ي ستش�هد أداء رئيس إقليم كردس�تان  
نيجريف�ان بارزاني القس�م القانون�ي، يأتي 
ذلك فيما يرفض االتحاد الوطني الكردستاني 
ه�ذا التنصيب، معلناً رشوط�اً جديدة مقابل 
التصويت. وجاء يف الدعوة املوقعة من رئيسة 
برمل�ان كردس�تان، د. فاال فري�د إبراهيم أنه 
»اس�تناداً ألحكام الفقرة )الثالثة( من املادة 
)18( م�ن النظام الداخيل لربملان كردس�تان 
– العراق، قررنا دعوة جميع الس�ادة أعضاء 
الربمل�ان، إىل الجلس�ة رق�م )7( االعتيادي�ة، 

للس�نة األوىل يف الدورة الترشيعية الخامس�ة 
الس�اعة  يف  الع�راق،   – كردس�تان  لربمل�ان 
)11:00( قبل ظهرية يوم اإلثنن، املوافق 10 
حزي�ران 2019، والخاصة بأداء رئيس إقليم 

كردستان - العراق املنتخب، القسم«.
وأشارت رئيسة برملان كردستان إىل أنه »نظراً 
لحض�ور الضيوف عىل مس�توى داخل إقليم 
كردستان وخارجه وعدم قدرة مبنى الربملان 
ع�ىل اس�تيعاب ذلك، ق�ررت رئاس�ة الربملان 
أن تنعق�د الجلس�ة يف قاعة )س�عد عبدالله( 

بمدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان«.
ويف 28-5-2019 انتخ�ب برملان كردس�تان، 
نيجريفان بارزاني، رئيساً إلقليم كوردستان، 
بحض�ور 68 برملاني�اً من أص�ل 81 حروا 

الجلس�ة، وس�ط مقاطع�ة كتلت�ي االتح�اد 
الوطن�ي والجي�ل الجديد، بع�د 18 عاماً من 

شغله منصب رئيس الوزراء.
بدوره، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني 
أن جلس�ة تنصيب رئي�س إقليم كردس�تان 

ستعقد بموعدها وال تأجيل فيها.
وقال عضو الحزب، قادر كريم السنجري، إن 
»الجلس�ة الخاصة بتأدية اليمن الدستوري 
لنيجرفان بارزاني رئيس�ا إلقليم كردس�تان 
س�تعقد ما دامت موافقة للقانون وال تأجيل 
فيه�ا«. وأض�اف الس�نجري، أن »مح�اوالت 
االبت�زاز الس�يايس لم تع�د نافعة والش�ارع 
ينتظ�ر م�لء الف�راغ الحكوم�ي والقانوني 
باإلقليم، م�ن أجل تقدي�م الخدمات له وحل 

مش�اكله االقتصادية عىل وجه التحديد، عدا 
عن حسم الخالفات مع بغداد«.

وم�ن املقرر أن يؤدي رئيس إقليم كردس�تان 
الجديد، نيجرفان بارزاني، اليمن الدستورية 
داخ�ل قبة الربملان املحيل، وس�ط ش�كوك يف 
حضور عدة قوى سياس�ية للجلس�ة أبرزها 
االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني، ثان�ي أكرب 
األحزاب الكردية، احتجاجاً عىل آلية انتخابه 
يف جلسة ساخنة عقدت نهاية الشهر املايض، 
وش�هدت انس�حاب عدة كتل برملانية كردية 
منه�ا. م�ن جانبه، اق�رح االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني حالً إلنهاء مقاطعته لجلسات 
برملان كردستان. وقال عضو االتحاد، كاروان 
ان�ور إن »املوافقة عىل تس�لم محافظ جديد 

لكركوك ينتمي لالتحاد الوطني الكردستاني 
ه�و الحل الوحيد الكفيل بانه�اء مقاطعاتنا 
لجلس�ات برملان االقليم وحضورنا ملراس�يم 
االحتفال بتنصيب نيجرفان بارزاني رئيس�ا 

القليم كردستان«.
وشدد أنه »بدون هذا الرشط ستتعقد االمور 
أكث�ر ب�ن الحزب�ن الن كرك�وك ه�ي االهم 

بالدرجة االساس لنا«.
الوطن�ي  اإلتح�اد  عض�و  كش�ف  ذل�ك،  إىل 
الكردس�تاني محمود خوش�ناو عن اس�ماء 

املرشحن ملنصب محافظ كركوك. 
الوطن�ي  »اإلتح�اد  ان  خوش�ناو  وق�ال 
الكردس�تاني ش�كل قبل قليل، لجن�ة ثالثية 
تض�م كال من النائب االول لس�كرتري اإلتحاد 

كورست رس�ول والنجل االكرب لزعيم الحزب 
بافل طالباني وعضو املكتب السيايس أرسالن 
بايز للتفاوض مع الديمقراطي الكردستاني 

لحل عقدة منصب محافظ كركوك«.
واض�اف انه »م�ن املحتمل أن يعق�د إجتماع 
بن وفدي اإلتحاد والديمقراطي الكردستاني 
منص�ب  مس�ألة  ملناقش�ة  األح�د(  )الي�وم 
محافظ كركوك ومشاركة اإلتحاد يف مراسم 
تأدية القسم لنيجرفان بارزاني رئيسا إلقليم 

كردستان«.
وتابع ان »اإلتحاد الوطني رش�ح شخصيتن 
فق�ط لت�ويل منصب محاف�ظ كرك�وك هما 
النائب الس�ابق خالد ش�واني واملدير السابق 

لرشطة كركوك اللواء جمال طاهر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن عض�و لجنة الخدمات النيابية 
عب�اس ياب�ر، أم�س الس�بت، ع�ن 

توج�ه نيابي الس�تضافة ع�دد من 
الوزراء واملحافظن خالل الجلسات 
القادمة لبح�ث قضية فرز األرايض 

الزراعية والعشوائيات.

وق�ال ياب�ر يف تري�ح صحفي إن 
لجنت�ه “ستس�تضيف ع�ددت م�ن 
الوزراء واملحافظن خالل الجلسات 
القادمة لبح�ث قضية فرز األرايض 

الزراعية وتمليك العشوائيات وكذلك 
تمليك األرايض الزراعية لشاغليها”.

وأض�اف يابر، أن “لجن�ة الخدمات 
يف مجل�س الن�واب لديه�ا عدد كبري 

م�ن القوانن واملش�اريع بحاجة إىل 
اللجنة  استضافة املس�ؤولن داخل 
لالطالع عن سبب املعوقات واملشاكل 

التي تحول دون تنفيذها”.

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�د النائب عن تحال�ف البناء حن�ن قدو، أمس 
الس�بت، أمر إنهاء مل�ف إدارة املناصب بالوكالة 
نهاية الش�هر الجاري بالصعب وشبه املستحيل، 
فيم�ا ب�ن أن رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي ال 
يمتل�ك الصالحية الكاملة إلنه�اء ملف إدارة تلك 

املناصب بالوكال�ة. ونقلت وكالة »املعلومة« عن 
قدو الق�ول إن “الحكومة أم�ام صعوبات كبرية 
يف تحقي�ق الوعود التي قطعتها بداية تش�كيلها 
وباألخ�ص إنهاء مل�ف إدارة املناص�ب الخاصة 
والعامة بالوكالة خالل ش�هر حزيران الجاري”، 
الفت�ا إىل إن “الراع�ات السياس�ية ومطالب�ة 
واملحاصص�ة  االنتخاب�ي  باالس�تحقاق  الكت�ل 

ستحول دون تحقيق إنهاء ملف الوكاالت، فضال 
ع�ن الراع�ات بش�أن منص�ب وكالء ال�وزراء 
واملستش�ارين وامل�دراء العام�ن”. وأض�اف أن 
“الكتل السياسية لم تمنح عبد املهدي الصالحية 
الكاملة يف إنهاء ملف املناصب التي تدار بالوكالة 
وتعي�ن ش�خصيات ج�دد كونها تتص�ارع عىل 
منصب البنك املركزي والهيئات املستقلة وبعض 

املناص�ب الخاصة”، مبينا أن “أمر إنهائها نهاية 
الشهر الجاري صعب تحقيقه وشبه مستحيل”. 
وتابع قدو أن “بعض الشخصيات ثبتت جدارتها 
من خ�الل إدارته�ا للمناص�ب بالوكال�ة ويجب 
إبقاءه�ا إلكم�ال مش�اريعها، أال أن املحاصصة 
السياس�ية والراعات قد تبعد تلك الشخصيات 

واستبدالها بأخرى منتمية ألحزاب معينة”.

الربملان يعتزم استضافة وزراء وحمافظني حلسم قضية األرايض الزراعية والعشوائيات

نائب عن إهناء ملف إدارة املناصب بالوكالة: صعب وشبه مستحيل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قوات حلف شمال االطليس »الناتو«، 
أم�س الس�بت، انه�ا ستس�تمر بتدري�ب 
الق�وات العراقية والبيش�مركة للس�نوات 
االرب�ع املقبلة. وق�ال رئيس ق�وات حلف 
النات�و يف العراق، داني فورتن، إن »الحلف 
يخطط لتدريب قوات البيشمركة والقوات 

العراقية للسنوات االربع املقبلة ملنع عودة 
ظهور تنظيم داعش«. وأضاف فورتن، أن 
»قرابة 500 مدرب ومستش�ار متواجدون 
يف الع�راق لتقديم املس�اعدة وتقوية االمن 
يف س�بيل تحس�ن قدرات الق�وات االمنية 
لحفظ أمن البالد«، الفت�ا إىل أن »التوترات 
بن امريكا وايران لن تؤثر عىل مهام قوات 

الناتو املتواجدة يف العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئي�س تيار الحكمة عم�ار الحكيم، أمس 
الس�بت، ع�ىل أهمي�ة حف�ظ حق�وق املكون 
الصابئي وترسيخ الس�لم األهيل. وذكر مكتب 
الحكي�م يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »رئيس تحالف اإلصالح واإلعمار 
السيد عمار الحكيم اس�تقبل يف مكتبه ببغداد 
اليوم الس�بت رئيس طائفة الصابئة املندائين 
ستار جبار حلو«. واكد الحكيم بحسب البيان 

ع�ىل »اهمية حفظ حق�وق املك�ون الصابئي 
كمكون اصيل م�ن مكونات الش�عب العراقي 
واستثمار الطاقات واالمكانات املتوفرة لديهم 
يف عملي�ة بن�اء الدولة واصالح مؤسس�اتها«. 
وش�دد عىل »أهمية اس�تثمار األجواء املباركة 
بمناس�بة عيد الفطر يف تعميق الوئام والوحدة 
بن مختلف املكونات العراقية وترس�يخ السلم 
املجتمع�ي بم�ا يعزز حف�ظ الهوي�ة الوطنية 
ونب�ذ الطائفية والعنرية وفق قاعدة احرام 

الخصوصيات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب حس�ن كري�م الكعب�ي النائ�ب االول 
لرئي�س مجل�س الن�واب مجل�س محافظة 
بغ�داد واعضاء لجن�ة الطاق�ة يف الحكومة 
املحلي�ة بتحدي�د س�عر األمب�ري للمول�دات 
الحكومية واألهلية ومتابعة ساعات تجهيز 
الطاق�ة الكهربائي�ة للمواطن�ن يف مختلف 

املناط�ق . واك�د الكعبي ع�ىل رضورة اتخاذ 
اج�راءات مش�ددة وعقوب�ات رادع�ة بحق 
أصح�اب املول�دات الذي�ن يخالف�ون ق�رار 
املجلس القايض بس�اعات التجهيز والسعر 
املحدد بالتعاون مع القوات االمنية والدوائر 
البلدي�ة ، الفتا اىل وجوب األخذ بعن االعتبار 
تحدي�د س�عر مناس�ب وبس�يط يلت�زم به 

اصحاب املولدات يف عموم العراق .

الناتو سيستمر بتدريب القوات األمنية والبيشمركة للسنوات األربع املقبلة

احلكيم يؤكد عىل أمهية حفظ حقوق املكون الصابئي 
وترسيخ السلم األهيل 

الكعبي يطالب جملس بغداد بتحديد »سعر األمبري« ومتابعة ساعات جتهيز الكهرباء
        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تيار الحكمة أس�عد ياس�ن املرش�دي، 
أم�س الس�بت، أن الذه�اب إىل »املعارض�ة اإليجابي�ة 
التقويمي�ة« هو أح�د الخي�ارات لكتلت�ه يف حال عدم 
توج�ه الحكوم�ة بالش�كل الصحيح، معت�رباً أن كتالً 
»متنفذة سيطرت« عىل القرار السيايس.  ونقلت وكالة 
»الس�ومرية ني�وز« عن املرش�دي الق�ول إن »العملية 
السياس�ية الحالي�ة ضمن عمل الحكوم�ة قد انحرف 
مسارها وباتت ضعيفة، ما تولد عنها حكومة ضعيفة 
لألس�ف الش�ديد«، مبيناً أن »خيار املعارضة االيجابية 
التقويمية ما زال هو أحد الخيارات املهمة والتي نركز 

عليها بحال عدم توجه الحكومة بالش�كل الصحيح«. 
وأضاف املرش�دي، أن »انحراف العملية السياسية عن 
مس�ارها الصحيح نتج عن�ه أن رئيس مجلس الوزراء 
أدخل نفس�ه وحكومته لألسف الش�ديد يف نفق الكتل 
السياس�ية، حيث س�يطرت ع�ىل القرار بع�ض الكتل 
السياسية املتنفذة«، مس�تبعداً »نجاح الحكومة طاملا 
اس�تمرت يف تمس�كها بهذا األس�لوب وهذه الطريقة 
غري الفاعلة«. وأشار املرشدي، إىل أن »أغلب الكتل التي 
تعهدت له )رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي( وأبرمت 
اتفاقا معه تنصلت عندما أخذت مستحقاتها، وجعلته 
وحيداً يف املعرك السيايس، وكانت نتيجة تلك االتفاقات 

حكومة ضعيفة وهي يف مرحلة خطرة«.

احلكمة يلوح بـ »املعارضة اإلجيابية« يف حال عدم توجه 
احلكومة إىل »الشكل الصحيح« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الحش�د الش�عبي، أمس الس�بت، 
تنفيذ عملي�ة تطهري واس�عة يف جزيرة 
ص�الح الدي�ن بالتع�اون م�ع الق�وات 
األمني�ة.  وذك�ر بي�ان إلع�الم الحش�د 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »قوة مش�ركة من الحش�د الشعبي 
والقوات االمنية رشع�ت بعملية تطهري 
واس�عة انطلق�ت من محوري�ن املحور 
األول تمثل قيادة الحشد يف قاطع صالح 

الدين وبمشاركة طريان الجيش«.
واض�اف أن »قوة مش�ركة من س�وات 
والل�واء 51 والكتيب�ة الرابع�ة ملقاوم�ة 

الدروع انطلقت من املحور الثاني«.
واش�ار البي�ان، إىل أن »الق�وات املنفذة 
للعملي�ة حقق�ت نتائ�ج اولي�ة تمثلت 
بتدمري العديد من املضافات والعثور عىل 
مواد لوجس�تية وعالجات طبية«، مبيناً 
أن »الهدف من العملية هو تأمن الجزء 
الش�مايل الرشقي ملدينة تكريت وقضاء 

بيجي وناحية الصينية«.

احلشد الشعبي والقوات األمنية ينّفذان عملية 
تطهري واسعة يف جزيرة صالح الدين 
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   بابل / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صح�ة محافظة بابل، تنفيذ 
حمالت تفتيش�ية رقابية عىل الصيدليات 

األهلية يف املحافظة.
وقال�ت الدائ�رة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«،إن »فريق من قس�م التفتيش 
والشكاوى برئاس�ة مدير القسم الدكتور 
حيدر االس�دي، نف�ذ يف وق�ت متأخر من 
اللي�ل حملة ش�ملت عدد م�ن الصيدليات 
األهلية يف املحافظة، لالطالع ايضا عىل كم 

ونوع الخدمات املقدمة«.
وقال االس�دي بحس�ب البي�ان، ان »هذه 
الحم�الت املس�تمرة للجان دائ�رة صحة 
باب�ل وخصوص�اً للقطاع الخ�اص، تأتي 
ملعرفة الخدمات ولت�اليف األخطاء الطبية 
الت�ي قد تحص�ل من خالل إعط�اء الدواء 
والصالحي�ة ورضورة تواج�د الصي�ديل يف 
الصيدلية وتوجيه أق�ى العقوبات بحق 

املخالفني.

   بغداد / المستقبل العراقي

الحدودية/دائ�رة  املناف�ذ  هي�أة  كش�فت 
العملي�ات والخطط/ قس�م البحث والتحري 
إحصائية بينت من خاللها مجمل املخالفات 
لألش�هر كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، 
اىل نهاي�ة ش�هر آي�ار 2019«. وذك�ر بي�ان 
ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  للمناف�ذ 
»مجموع املخالفات بلغ 1450، منها تهريب 
مخ�درات ع�دد )89( م�ع مخالف�ة اج�ازة 
اس�ترياد مثبتة من قبل مق�ر الهيأة )594(، 
وأوامر الق�اء القبض ع�ىل مطلوبني )163( 
باالضاف�ة اىل دع�اوى كمركي�ة محال�ة من 
منافذن�ا اىل القض�اء، تح�ت عناوي�ن }تغري 
وصف البضاع�ة، تهريب، تزوي�ر، معامالت 
غري مكتملة اإلجراءات القانونية بعدد 345«. 
وأض�اف »أما بما يخ�ص الدعاوى الكمركية 
املحالة اىل الكمرك بلغت 189 مخالفة )إتالف 
م�واد، إع�ادة إص�دار( باألضاف�ة اىل أم�وال 

مهربة بلغت 10«.
ولف�ت البي�ان اىل، ان »ذل�ك يأتي بالتنس�يق 
مع الجه�ات الرقابي�ة ملحاس�بة املخالفني، 
وأوضحت هيأة املنافذ الحدودية أن املخالفات 
املذك�ورة تن�درج تح�ت مس�ميات متع�ددة 
»تزوير إجازة االس�ترياد، عدم وجود عالمات 
تجاري�ة، تج�اوز الكمي�ة وال�وزن وتزوي�ر 
الوص�والت باإلضاف�ة إىل بضاع�ة منتهي�ة 
الصالحية، وقد تم إتخاذ اإلجراءات القانونية 
األصولية بحقها«. وأوضحت هيأة املنافذ أن 
»مجمل املخالفات لألشهر من 2017/8/1، 
لغاية 31/5/2019 بلغت )3287 ( مخالفة«. 
وأشار البيان اىل، أن »هيأة املنافذ قد تعاملت 
وفق املسؤولية امللقاة عىل عاتقها يف الرقابة 
واإلرشاف والس�يطرة ع�ىل الدوائ�ر العاملة 
يف املناف�ذ الحدودية للحفاظ ع�ىل املال العام 
وحماي�ة املنت�ج املحيل واملس�تهلك والقضاء 
ع�ىل اآلث�ار الس�لبية والخطرية م�ن تهريب 
املخدرات عىل املجتمع والقضاء عىل الفس�اد 

اإلداري واملايل يف منافذنا الحدودية .

محالت تفتيشية 
عىل الصيدليات 
االهلية يف بابل

املنافذ تعلن إحصائية 
باملخالفات لألشهر 

اخلمسة املاضية
    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير النفط ثام�ر الغضبان، ان الس�وق العاملية للنفط ما 
زالت غري مستقرة بسبب الظروف الجيوسياسية. وقال الغضبان 
يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان ترصيحات الوزير التي اتت 
عىل هامش املش�اركة يف منتدى سان بطرسبريك يف روسيا، تاتي 

يف اط�ار »البحث عن الحلول واالتفاقات املناس�بة التي تعزز من 
موقف املنتجني داخل املنظمة والدول املتعاونة معها، حيث تذبذب 
اس�عار النفط يف فرتات متقاربة انعكس س�لبا ع�ىل اقتصاديات 
الدول املصدرة واملستوردة عىل السواء«. واضاف »العراق كان وال 
يزال ذو دور ايجابي ومحوري، مع جميع الخيارات املناسبة التي 
تدعم اس�تقرار الس�وق النفطي العاملي، حيث س�يقرر االجتماع 

الوزاري املقبل مطلع ش�هر تموز يف فيينا، سيحدد شكل االتفاق 
الجديد«.وتاب�ع »بعد ق�راءة ومراجع�ة التقاري�ر واالحصائيات 
م�ن اللج�ان املتخصصة، اكدت لدينا رغبة كب�رية لدى الكثري من 
الدول االعضاء باس�تمرار قرار خفض االنت�اج النفطي اىل نهاية 
العام الحايل، ولحني الس�يطرة عىل املعروض يف الس�وق النفطية 

وتحقيق التوازن بني العرض والطلب .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر التجارة، محمد هاش�م العاني، 
م�ن  طن�ا   2459200،892 تس�ويق  ع�ن 
محصول الحنطة يف تس�ع محافظات لغاية 
ي�وم 7 حزيران الحايل، مؤك�دا تصاعد وترية 

التسويق بعدد من املحافظات.
ل�«املس�تقبل  بي�ان ورد  العان�ي، يف  وق�ال 
العراق�ي«، إن »حصيل�ة تس�ويق محصول 
الحنطة للفرتة من )15 نيسان 2019(، لغاية 
)7 حزي�ران  2019(، بلغت 2459200،892 

طنا«.
وأض�اف الوزي�ر العاني، أن »تل�ك الحصيلة 
م�ن  طن�ا   2229499،342 بواق�ع  كان�ت 
الحنط�ة الناعم�ة الدرج�ة االوىل«، مبينا أن 
»مجم�وع تس�ويق الحنطة الدرج�ة الثانية 
بلغ 220778،629 طنا من الحنطة الناعمة 
الدرجة الثانية، اما الدرجة الثالثة فقد بلغت 
الكميات املس�وقة له�ذا الن�وع 8922،921 

طنا«.
»محافظ�ة  أن  إىل  التج�ارة،  وزي�ر  وأش�ار 
واسط تصدرت املحافظات من حيث كميات 

الحنطة املسوقة«.

وب�ني، أن »املحافظ�ات الت�ي ب�دأت الحملة 
التس�ويقية هي بغداد/ الرصاف�ة وذي قار 
والبرصة وميسان وواسط والسماوة والنجف 
والديواني�ة والحل�ة وكرب�الء وباب�ل ودياىل 
واالنبار وصالح الدين وكركوك » وكان وزير 
التج�ارة، قد أعلن )األربعاء 22 أيار املايض(، 
ع�ن تس�ويق 1372852 طن�ا م�ن الحنطة 
املحلية يف تسع محافظات لغاية يوم 21 أيار 
الحايل. وأعلن وزي�ر التجارة، )األحد 19 أيار 
2019(، عن تس�ويق 1.123.731.000 طن 
من الحنطة املحلية يف تسع محافظات لغاية 

يوم 18 أيار الحايل.
وق�ال العان�ي، )الخميس 16 أي�ار 2019(، 
أن�ه تم تس�ويق 883122 طنا م�ن الحنطة 
املحلية يف تسع محافظات لغاية يوم 15 أيار 

الحايل.
كما أعل�ن الوزير، )األربعاء 15 أيار 2019(، 
ع�ن تس�ويق 784535 طن�ا م�ن الحنط�ة 
املحلية يف عدة  محافظات لغاية يوم 14 أيار 

الحايل.
وقال الوزير العاني، )السبت 11 أيار 2019( 
، يف بيان نقل�ه الناطق اإلعالمي  للوزارة، إن 
» كميات الحنطة املستلمة لغاية 10 أيار، يف 

املراكز التسويقية يف عموم املحافظات وصل 
معدله�ا: حنط�ة محلي�ة د/1 449755,99 
طنا، حنط�ة محلي�ة د/2 27810,81 طنا، 
حنطة محلي�ة د/3 34436,12 طنا«، الفتا 

إىل أن »عدد الصكوك بلغت 13362 صكا«.
وكان الوزي�ر قد أعلن االثن�ني 5 أيار 2019، 
ع�ن كمي�ات الحنط�ة املس�تلمة، يف املراكز 
وص�ل  املحافظ�ات  عم�وم  يف  التس�ويقية 
معدله�ا : حنطة محلي�ة د/1 229270،22 
طن�ا، حنط�ة محلي�ة د/2 13492،4 طن�ا، 
حنط�ة محلي�ة د/3 356،16 طنا«، الفتا إىل 

أن »عدد الصكوك بلغت 5967 صكا«.
فيم�ا أعل�ن وزي�ر التج�ارة، ب�أن »كميات 
الحنط�ة املس�تلمة لغاية يوم األح�د 4 أيار، 
يف املراك�ز التس�ويقية يف محافظات وس�ط 
وجن�وب البالد، وبعد انته�اء العمل يف عطلة 
نهاية االسبوع وصل معدل االستالم اىل اكثر 

من 206 آالف طن من الحنطة بانواعها«.
وأضاف ، أنها »توزعت )195112( ألف طن 
حنط�ة اوىل و )11033( ال�ف ط�ن حنط�ة 
ثاني�ة و)293( ط�ن حنط�ة ثالث�ة«. وتابع 
الوزير، أن »اهتم�ام الفالح وحرصه عىل ان 
تك�ون الحنط�ة متميزة من خ�الل توجيهه 

اىل معام�ل التنقي�ح والغربل�ة لتك�ون وفق 
املواصفات املعتمدة من قبل الرشكة«.

وأش�ار إىل، أن »محافظ�ة واس�ط تص�درت 
املحافظات املسوقة للحنطة بكمية اجمالية 
تج�اوزت ال��50 ألف ط�ن لتؤكد انها س�لة 
الغذاء العراقي«، مؤكدا »اس�تمرار الوحدات 
الحس�ابية يف مواق�ع الرشكة التي باس�تالم 
الحنطة برصف املستحقات املالية أوال بأول«.

وبني ، أن توجيهات�ه، »أوصت بتوفري املبالغ 
للفالحني وان اليستغرق تأخري الرصف أكثر 
من )72( ساعة، وتابعنا أكثر املواقع تبارش 
برصف املس�تحقات حال االنتهاء من عملية 
الحس�اب«.  وكشف أن »إجمايل ماتم رصفة 
لغاية اليوم تجاوز ال� 63 مليار و395 مليون 
و115 ألف دينار عراق�ي عن قيمة الكميات 

املسوقة والتي انجز احتسابها«. 
وكان وزي�ر التج�ارة ق�د اعل�ن يف منتصف 
نيس�ان املايض ب�دء املوس�م التس�ويقي يف 
ع�دة محافظ�ات عراقية موضحا ب�أن هذا 
املوس�م س�يكون االكرب م�ن حيث اس�تالم 
الكميات املسوقة من الحبوب يف ظل توقعات 
ومؤرشات زيادة مس�احات االرض املزروعة 

وتوفر االجواء املناسبة.

وزير النفط يعلن نية العراق املشاركة يف استمرار تقليص املعروض العاملي

وزير التجارة: كميات احلنطة املسوقة وصلت مليونني ونصف 
وتصاعد وترية التسويق

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، ضبط ادوية برشي�ة وكامريات 
تصوير مخالفة يف مطاري بغداد والبرصة الدوليني«.

وذكرت الهيئة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان«الس�لطات 
الكمركي�ة يف جمرك مط�ار البرصة ضبطت حقيبة س�فر تحوي 
كمي�ة من امبوالت م�واد كيميائية وحقيبة تح�وي )8( كامريات 
تصوي�ر  مع 4 أجه�زة قياس الح�رارة مخالفة ب�دون موافقات 

رسمية صحبة مسافر اجنبي يروم ادخالها للعراق«.
 واضاف�ت، ان«الس�لطة الكمركية يف مطار بغ�داد الدويل، تمكنت 
م�ن ضبط كمية م�ن االدوية البرشي�ة مخالفة ب�دون موافقات 
اس�تريادية«، مبينة ان«عملية الضبط تمت يف صاالت املس�افرين 
م�ن قبل كوادرها العاملة يف املطار وق�د تم تنظيم محرض بحجز 
املواد اعاله واتخ�اذ اإلجراءات القانونية بحقها  وحس�ب قانون 

الجمارك رقم 23 لسنة 1984 املعدل .

   المثنى / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية توزيع كهرباء املثنى مس�اء الي�وم الخميس، عن 
إعادة العمل بخطي )قادس�ية – ش�مال الرميثة( و )الس�ماوة – 
الحمزة(، فيما أشارت إىل أن مستوى التجهيز سيعود إىل ساعتني 

إطفاء مقابل ساعتني تشغيل.
وذك�رت املديرية يف بي�ان، ان الخطوط التي تعت�رب مغذية ألغلب 
مناط�ق املحافظ�ة أعي�دت إىل الخدم�ة، مبين�ا أن االنقطاع الذي 
اس�تمر لعدة س�اعات انتهى بعد اج�راء اتصاالت م�ع الحكومة 

املركزية ووزارة الكهرباء. 
وكان�ت املديري�ة توزيع كهرب�اء املثنى قد أعلنت يف وقت س�ابق، 
ع�ن إطف�اء خطي )قادس�ية – ش�مال الرميثة( و )الس�ماوة – 
الحم�زه(، مم�ا أدى إىل توقف تجهيز الطاق�ة لثمانني باملائة من 

مناطق املحافظة.

    النجف / المستقبل العراقي

ق�ررت قيادة رشط�ة النجف األرشف، منع الس�باحة يف ش�اطئ 
الكوفة.

وذكر بي�ان العالم الرشطة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »قائد 
رشطة محافظة النجف االرشف واملنش�آت العميد محس�ن كامل 
الجاب�ري، تفقد ش�اطىء الكوفة وعدد م�ن األماكن عىل ضفاف 

النهر.
وأض�اف البيان، أن »قائ�د رشطة النجف تفقد ش�اطىء الكوفة 
وأطلع عىل ارتفاع مناسيب املياه يف النهر وتفقد الجرس الحديدي 
يف الكوفة كما زار سدة العباسية وحث ضباط ومنتسبي الرشطة 

النهرية عىل مراقبة ارتفاع منسوب املياه«.
وأك�د ان »قائد رشطة وجه بمنع الس�باحة يف جميع األماكن من 
أجل الحفاظ عىل أرواح املواطنني ومراقبة ضفاف النهر وتس�يري 

الدوريات النهرية لحماية املواطنني .

رشطة النجف متنع السباحة 
يف شاطئ الكوفة

   بغداد / المستقبل العراقي

وافق وزير االتصاالت نعيم ثجيل الربيعي، عىل توحيد سلم رواتب 
منتسبي رشكة االتصاالت واملعلوماتية يف الوزارة.

وذك�رت الوزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »وزير 
االتصاالت نعيم ثجيل الربيعي وافق عىل مس�اواة رواتب منتسبي 
الرشك�ة العام�ة لالتص�االت واملعلوماتي�ة مع رواتب منتس�بي 
الرشك�ة العامة لخدمات الش�بكة الدولية للمعلوم�ات بعد أن تم 
دمج الرشكتني يف رشكة واحدة لتصبح الرشكة العامة لإلتصاالت 

واملعلوماتية«.
واضاف�ت ان »رف�ع الغبن ه�ذا جاء نتيج�ة توجيه�ات ومتابعة 
الربيعي املستمرة حيث وجه بتش�كيل لجنة تعنى باملوضوع من 

أجل ترسيع اإلجراءات وإعطاء كل ذي حق حقه .

   ذي قار / المستقبل العراقي

اعل�ن مدي�ر م�رور ذي قار العمي�د عالء طه ياس�ني، عن وصول 
1500 لوحة تسجيل مزدوجة ملركبات االجرة.

واش�ار ياس�ني يف ترصيح اطلعت عليه »املس�تقبل العراقي«، اىل 
قرب اس�تالم لوحات تس�جيل مركبات الخصويص ليتم املبارشة 

بتسليمها اىل اصحاب املركبات بعد عطلة عيد الفطر.
واض�اف، ان الدائرة زودت املديرية العامة بجميع احتياجاتها من 

لوحات التسجيل يف وقت سابق.
وتاب�ع، ان الدائرة اس�تلمت 40 مجلد من عقود نق�ل امللكية وتم 
توزيعها عىل املعتمدين املعنيني يف هذا الجانب وس�تتم املبارشة يف 

ترويجها بعد عطلة العيد.

وزير االتصاالت يوافق عىل توحيد سلم 
رواتب منتسبي رشكة االتصاالت واملعلوماتية

ذي قار تعلن وصول »1500« لوحة 
تسجيل مزدوجة ملركبات االجرة

ضبط ادوية وكامريات تصوير خمالفة 
يف مطاري بغداد والبرصة الدوليني

إعادة العمل بخطني لنقل الطاقة 
وساعات التجهيز يف املثنى     البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ البرصة اس�عد عب�د االمري 
العيداني ، بمحاس�بة املقرصي�ن يف مركز 
إنعاش القلب والعناية املركزة بمستش�فى 
الش�فاء الع�ام نتيج�ة القص�ور الواضح 
يف  للم�رىض  الخدم�ات  تقدي�م  ع�دم  يف 

املستشفى. 

وق�ال العيدان�ي يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي« انه »وجه بتش�كيل لجنة برأسة 
مدير مكتبه عماد العيداني بالتتس�يق مع 
مدير عام صحة البرصة ومدير مستشفى 
الش�فاء ملتابعة اكمال انج�از البناية التي 
توق�ف العمل بها بس�بب تلك�ؤ الرشكة يف 

مستشفى الشفاء العام« . 
م�ن جهته، اوض�ح مدير مكت�ب محافظ 

الب�رصة عم�اد العيداني انه« تم تس�جيل 
الكثري من املالحظ�ات التي تؤرش القصور 
الواض�ح يف مرك�ز انعاش القل�ب والعناية 
املركزة م�ن بينها حصول نق�ص يف ادوية 
رده�ة االنع�اش ، اضاف�ة اىل عطل بعض 
األجه�زة الطبي�ة املهم�ة من بينه�ا جهاز  
االيكو وعطل منظومة االوكسجني ، فضالً 

عن عدم نظافة املكان .

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

زار محافظ بغداد ف�الح الجزائري، برفقة اعضاء من مجلس 
الن�واب ومجل�س املحافظ�ة، مناطق رشق الس�دة يف اطراف 
العاصمة، وتحديدا منطقة )الحميدية وسبع قصور والسعادة 
واملعام�ل( لالط�الع ع�ىل احتياجاته�ا ومعرف�ة مش�اكلها 
الخدمية«.محافظ بغداد التقى خالل الزيارة ش�يوخ ووجهاء 
مناطق رشق الس�دة وبحث معهم خط�ة املحافظة الخدمية 
ضم�ن حمل�ة )خدم�ة بغ�داد رشف لن�ا( واملعني�ة بمتابعة 
املش�اريع املتوقفة واملتلكئة وتنفيذ مش�اريع خدمية جديدة.

واك�د الجزائري عىل هامش الزيارة ، ان كوادر محافظة بغداد 
عىل اتم االس�تعداد للبدء بأكس�اء طرق مناطق رشق الس�دة 
بالتعاون والتنس�يق مع امانة بغداد بكلف�ة تقدر ب� 2 مليار 
دينار ، فضال عن معالجة االختناقات بملف الكهرباء واملاء من 
خالل نصب مجمعني للماء بطاقة 250 مرت مكعب يف الساعة.

وبني الجزائري ; ان محافظة بغداد عازمة عىل تسخري جميع 
امكاناته�ا إلعادة الثق�ة اىل املواطنني وحل مش�اكلهم بطرق 
واقعية وعلمية ملموسة. يف حني اكد ان كوادر محافظة بغداد 
الفنية، تعمل عىل اكمال متطلبات أدراج مدارس مناطق رشق 

القناة ضمن الخطة التنفيذية للعام الحايل .

   بغداد / المستقبل العراقي

ضمن جهودها الخاص�ة بتطوير النقل الدويل 
واالنفتاح ع�ىل دول الجوار وال�دول االقليمية  
اعلنت الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود 
احدى تش�كيالت وزارة النقل عن افتتاح خط 
نقل تجريبي بني العراق والجمهورية االرمينة 

برا 
وب�ني مدير ع�ام الرشك�ة :ان توجيهات وزير 
النق�ل املهندس عبد الل�ه لعيبي باهص  تنص 
ع�ىل  تطوير النقل ال�دويل وتفعي�ل الخطوط 

الربي�ة م�ع دول الج�وار وال�دول االقليمي�ة 
واالنفت�اح ع�ىل املحيط الدويل يف مج�ال النقل 

وزيادة التعاون والتنسق النجاحها .
واك�د املدي�ر الع�ام : ان الخط انطل�ق صباح 
امس ، الس�بت  ، يضم وفد من الرشكة العامة 
للنقل الربي والرشكة العامة لنقل املس�افرين 
والوفود  ،حي�ث انطلقت حافلة  من العاصمة 
بغداد مرورا بالجمهورية االس�المية االيرانية 
وصوال اىل جمهوري�ة ارمينيا  لريبط بني ثالث 
دول اقليمي�ة بخط نقل بري واحد ليفتح افاق 
جديدة يف مجال الس�ياحة واالقتصاد  والتبادل 

التجاري .

واض�اف : تم وض�ع خطط مدروس�ة النجاح 
هذا الخط وتسخريه لخدمة العراق يف مختلف 
الجوان�ب االقتصادية والتجارية والس�ياحية 
والرتكيز بشكل كبري عل استثمار مجال النقل 
والتن�وع يف االي�ردات لبناء اقتص�اد قوي من 
جه�ة وتقديم خدمات نقل  مميزة  للمواطنني 

الكرام  من جهة اخرى 
 وتاب�ع: م�ن املؤمل عق�د  اجتم�اع ثالثي بني 
االيراني�ة  االس�المية  والجمهوري�ة  الع�راق 
والجمهوري�ة االرمنية خالل االس�بوع الثالث 
من الش�هر الح�ايل لتذلي�ل العقب�ات التي قد 

تعرتض سبل انجاح هذا الخط .

حمافظ البرصة يوجه بمحاسبة املقرصين يف مركز إنعاش 
القلب باحدى مستشفيات املحافظة

حمافظ بغداد يزور مناطق رشق السدة للوقوف عىل احتياجات ومشاكل احلميدية وسبع قصور واملعامل

وزارة النقل: امس انطلق خط نقل بري جتريبي يربط  »العراق  واجلمهورية االرمنية«
يف بادرة  تعترب االوىل من نوعها.. خط يربط بني ثالث دول اقليمية برًا

    البصرة / المستقبل العراقي

طال�ب رئي�س مجل�س محافظة الب�رصة صب�اح البزوني 
ب�رضورة ان تمن�ح الب�رصة كاف�ة اس�تحقاقاتها املالي�ة 
والقانونية وحسب الدس�تور والنسب السكانية.البزوني يف 
بيان له طالب برضورة اجراء تعداد س�كاني لتحديد حصة 
املحافظ�ات من املوازن�ة االتحادية تالفي�ا للغبن الذي لحق 

بالبرصة باعتبار ان عدد نفوس�ها وص�ل اىل 4 ماليني الفتا 
اىل قدرة املحافظة عىل اجراء احصاء سكاني يف املحافظة يف 
حال لم تس�تطيع الحكومة االتحادي�ة اجراء احصاء قريب 
يف كل العراق واضاف البزوني انه يجب زيادة حصة البرصة 
من الكهرباء بس�بب الظروف الجوي�ة الخاصة باملحافظة 
من حيث ارتفاع درجات الحرارة العالية ونسب الرطوبة اىل 

جانب رضورة العمل عىل زيادة حجم انتاج الطاقة.

البزوين: طالبنا بإحصاء سكاين لضامن حقوق 
حمافظة البرصة وزيادة حصتها من الكهرباء



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1919( االحد  9  حزيران  2019 اعالنات4

الحاق�ا بكتابنا ذي العدد ب/2434   2019/5/21 والخ�اص باعالن اول للمناقصة 16/ 
كهرباء توزيع ش/ 2019  ونود ان ننوه اىل :

1 �  تعدي�ل الكل�ف التخمينية للمرشوع لتك�ون )3.126.523.000( ث�الث مليار  ومائة 
وس�تة وع�رشون ملي�ون وخمس�مائة وثالث�ة وع�رشون ال�ف دين�ار عراق�ي ب�دل من 

 )3.750.000.000(
2 �  تعديل مقدار السيولة النقدية املطلوبة لتكون ) 937.956.900( تسعمائة وسبعة وثالثون 

مليون وتسعمائة وستة وخمسون الف وتسعمائة دينار بدل من ) 1.125.000.000( 
3 �  تعديل مقدار متطلبات الخربة الفنية ) قيمة العمل املماثل( لتكون ) 937.956.900( 
تس�عمائة وسبعة وثالثون مليون وتس�عمائة وستة وخمسون الف وتسعمائة دينار بدل 

من ) 1.125.000.000(
4 �  تعدل التأمينات االولية )ضمان العطاء( ليكون )31.265.230( واحد وثالثون مليون 

ومائتان وخمسة وستون الف ومائتان وثالثون دينار عراقي بدل من )37.500.000( 
اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة / ش�عبة تخطيط القطاعات املرقم 2300 يف 

 2019/5/26
مع التقدير

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

Contracts Dept Announcement

م / تنويه

املهندس 
اسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ : 2019/6/2العدد : 2645

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 3/55245 
ن�ادره رايض   ( بأس�م  الن�داء  ح�ي 
كش�وش( م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار
���������������������������������

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية / 2015/621
تاريخ القرار 2015/6/3

تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
ي�وم االربعاء املصادف 2015/6/3 برئاس�ة 
عميد الرشطة الحقوقي نزار هاشم وعضوية 
كل م�ن العميد الحقوق�ي خضري عويف هالل 
والعميد الحقوقي جرب عتيوي معله واصدرت 
بأسم الش�عب حكمها االتي حكمت محكمة 
قوى االمن الداخيل الخامس�ة بأس�م الشعب 
عىل املدان الغائب  )الرشطي ثامر عبد القادر 

غضبان ساري( غيابيا بما ييل :
1 �  بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق 
املادة 5/ ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة 
املادتني 61/اوال  و69 /اوال من ق أ د رقم 17 
لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2013/12/7 ولحد االن 
2  �  اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء 
املحك�وم اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/

ثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
4 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقول�ة 
استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
5 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/

ثانيا ق ع د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
ماج�د ه�ادي جخيم مبل�غ ق�دره عرشون 
الف ت�رف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
قاب�ال  د  أ  ق  م�ن  61/اوال  امل�ادة  الح�كام 

لالعرتاض وافهم علنا يف   /   /2015

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2017/1242

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخيل 

االوىل املنطقة الخامسة
2  �اس�م  املته�م الغائب )الرشطي احمد هاش�م 

دبوس حسن( 
3 � رقم الدعوى 2017/1242

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2011/7/4
5 � تاريخ  الحكم 2017/12/20

6 � املادة  القانونية )5 (  من ق ع درقم 14 لس�نة 
2008 املعدل 

7�   خالص�ة الحك�م : حكمت محكمة قوى االمن 
الداخيل االوىل املنطقة الخامس�ة عىل املدان الغائب 
) الرشطي احمد هاش�م دبوس حس�ن( بالحبس 
الش�ديد ملدة )خمس س�نوات(  وفق احكام املادة 
)5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة 
املواد 61/اوال و 69/اوال  من ق أ د  رقم 17 لسنة 
2008 لغيابه من تاريخ 2011/7/4 2017/2/27 
كون�ه مطرود من الخدمة حس�ب ما ج�اء باالمر 
االداري الص�ادر من املديرية العام�ة الدارة املوارد 

البرشية املرقم 18328 يف 2017/2/27  
 8 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخيل 
استنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعي�ة بداللة املادة 89/اوال م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 
9 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء 
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  

رقم 17 لسنة 2008  
10 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا 
الح�كام املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
11 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب 
) حس�ني عب�د االمري جاب�ر(  البالغ�ة )25,000(  
خمس�ة وعرشي�ن الف دين�ار  عراق�ي ترف له 
من خزين�ة الدولة  بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادة 
71/اوال وثاني�ا من نفس القان�ون وافهم بتاريخ 

2017/12/20
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة البرة 
العدد : 603/ب/2019

التاريخ 2019/6/3
اعالن

اىل املدعى عليهم�ا / 1 � عيل جميل عبد جار 
الله   2 � كريمة جميل عبد جار الله

اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحك�م املرقم 
ضدكم�ا   2019/4/9 يف  603/ب/2019 
واملتضمن الحكم بازالة شيوع العقار تسلسل 
65/19 التميمي�ة بيع�ا وباملزاي�دة العلني�ة 
وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء كال حس�ب 
س�هامه ولتع�ذر تبليغكم�ا ملجهولي�ة محل 
اقامتكما وحسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجل�س البلدي ملنطقة التميمية والخندق لذا 
تق�رر تبليغكما اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولكما حق االعرتاض والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

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

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 
محكمة بداءة البرة 

العدد : 1183/ب/2019
التاريخ 2019/6/3

اعالن
اىل  /املدعى عليه / احمد طه ياسني

اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحك�م املرقم 
1183/ب/2019 يف 2019/5/14 واملتضمن 
الحك�م برد دع�وى املدعي�ة وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجلس البلدي ملنطقة املعقل / الكندي قررت 
املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك حق االع�رتاض والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
العدد : 128/ش/2019

التاريخ 2019/6/2
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه / مصطف�ى قاس�م عبد 
الكريم

اقام�ت زوجتك املدعية )زمزم س�مري خلف( 
الدع�وى الرشعية امام ه�ذه املحكمة تطلب 
فيها )التفريق القضائ�ي للهجر( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ علي�ه تق�رر تبليغ�ك 
نرشا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور ام�ام محكمة االحوال الش�خصية 
يف الف�او صباح ي�وم 2019/6/20 ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�يجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وحس�ب 

االصول
القايض

فرات عبد االمري عيل

���������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الفاو

العدد : 129/ش/2019
التاريخ 2019/6/2

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه / مصطف�ى قاس�م عبد 

الكريم
اقام�ت زوجتك املدعية )زمزم س�مري خلف( 
الدع�وى الرشعية امام ه�ذه املحكمة تطلب 
فيها )التفريق القضائ�ي للهجر( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ علي�ه تق�رر تبليغ�ك 
نرشا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور ام�ام محكمة االحوال الش�خصية 
يف الف�او صباح ي�وم 2019/6/20 ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�يجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وحس�ب 

االصول
القايض

فرات عبد االمري عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3011/ش2019/3

التاريخ 2019/6/3
اعالن

اىل املدعى عليها / صفاء عباس عيل
اقام املدع�ي )كرار حميد ن�ارص( الدعوى بالعدد 
3011/ش2019/3 ام�ام ه�ذه املحكم�ة يطلب 
فيها اس�قاط حضانة الطفل )كي�ان( وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار محلة حي االنصار / النجف قررت املحكمة 
تبليغك بموضوع الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعليك 
الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف وموع�د املرافعة 
القادم املوافق يوم 2019/6/16 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني 

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض

العدد : 218/ش/2019
التاريخ 2019/6/2

اعالن

اىل املفقود / عيل يوسف غايل حسوني
اقامت زوجتك املدعية امل هاش�م محمد الدعوى 
/218 املرقم�ة  املحكم�ة  ل�دى ه�ذه  الرشعي�ة 

ش/2019 والخاص�ة والت�ي تطلب فيه�ا الحكم 
بموت�ك وكونك مفق�ود حاليا عليه تق�رر تبليغك 
اعالن�ا وبصحيفت�ني محليتني ويف حال�ة علمك او 
م�ن لديه معلوم�ات عنك مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل ف�رتة التأجي�ل اىل موعد املرافع�ة املصادف 
2019/6/20 وبعكس�ه س�وف تم�ي املحكمة 
بالنظ�ر بالدع�وى واص�دار الق�رار فيه�ا وف�ق 

القانون
القايض

ميثم عبد عيل كاظم

فقدان
فقدت من�ي هوية االقام�ة الصادرة من 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات يف 
النجف االرشف / قس�م ش�ؤون االقامة 
واملرقمة ) 1676( بتاريخ 2017/12/11 

رقم الجواز 
)AA1864562(

باس�م / محمد عس�كري محمد صادق 
فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1445/ب2019/1

التاريخ 2019/5/30
اىل / املدعى عليه  )مطر غضبان عيل(

اق�ام املدعي ) صادق حس�ن م�راد( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي يطل�ب فيها 
/140 املرق�م  القي�د  )ابط�ال  ب��  الحك�م 

ايلول/1984( مجل�د 268 والخاص بالعقار 
املرق�م 3/26343 ح�ي الجامع�ة ( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي الجامعة 4 
محمد كاظم اليارسي لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موعد املرافعة املص�ادف يف يوم 
2019/6/18  وعند عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا  وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري 

���������������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب ) حيدر 
املعه�د  م�ن  يوس�ف(  كاظ�م 
التقني برة � قس�م التقنيات 
االلكرتوني�ة م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها لجهة االصدار
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 
 

Public Tender Announcements for Tender No: 026-PC-19  

Provision of 100,000M Tubing for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  

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

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 

Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 

Part. 

Tender Title: Provision of 100,000M Tubing for EBS Oilfield 

Tender No.: 026-PC-19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the 

specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 

Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 

paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 

Part One: Scope of work 

To seek a company who can provide 100,000M Tubing for EBS Oilfield, the country of origin of the tubing 

should be from Europe or North America. 

Part Two:  

If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 

documents before 4:00 PM on 20 June 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 27 June 2019 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 

Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 

B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall 

be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and 

bidder’s information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the project, please inform C&P Dept. 

before the date of 25 June 2019 by Email to tangxing@ebspetroleum.com; 

wangshaoyu@ebspetroleum.com; cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before 

the bidding date. 

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

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 027-PC-19 
Provision of Supplying 30" Conductor for EBS oilfield 

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 branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite 
you to tender Provision of Supplying 30" Conductor for EBS oilfield. 

 
Tender Title: Provision of Supplying 30" Conductor for EBS oilfield 
Tender No.: 027-PC-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 
EBS Petroleum Company Limited is Selecting a qualified contractor to purchase 30" line pipe, wall 
thickness >=12.7mm, plain and length 6 meters per joint. 
 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM of 23rd June 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 of 23rd June 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
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 21st June 2019 by Email to 
tanli@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies 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: 038-SC-19  

PROVISION OF 3rd WORKOVER RIG RENTAL SERVICE 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  

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

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 

Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 

Part. 

Tender Title: PROVISION OF 3rd WORKOVER RIG RENTAL SERVICE 

Tender No.: 038-SC-19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the 

specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 

Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 

paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 

Part One: Scope of work 

To seek a company who can provide workover rig service for 6 firm months and 6 optional months. 

Part Two:  

If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 

documents before 4:00 PM on 20 June 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 27 June 2019 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 

Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 

B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall 

be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and 

bidder’s information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the project, please inform C&P Dept. 

before the date of 25 June 2019 by Email to tangxing@ebspetroleum.com; 

wangshaoyu@ebspetroleum.com; cp@ebspetroleum.com , for the purpose of swift answering before 

the bidding date. 

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

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنقطة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1425 

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة قوى االم�ن الداخلية 

االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشط�ي ان�ور ريحان 

مكطوف موجد
3 � رقم الدعوى 2018/1425 

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/12/2
5 � تاريخ الحكم : 2018/11/13

6 � امل�ادة القانوني�ة ) 5 و 35( م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008  

7 � املنس�وب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة 
واملنشات 

8 � خالص�ة الحك�م :  ع�دم ش�مول املته�م اعالن 
بقان�ون العف�و الع�ام رق�م 27 لس�نة 2016 عن 
التهمة املسندة اليه وفق احكام املادتني 5 و 35 من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون�ه ما زال ماكث يف 
الغي�اب ول�م  يصدر بحقه  ام�ر  بالفصل او الطرد 
او االس�تقاله وحس�ب كت�اب دائرته اع�اله املرقم 
6511 يف 2018/5/10لعدم اعادة ما بذمته ولعدم 

تسديده املبلغ املرتتب بذمته 
9 �  الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر(  وفق احكام 
املادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 واس�تدالال 
بامل�ادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
كونها االصل�ح للمتهم وبداللة املواد 61/اوال و 69 
/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه من 

تاريخ 2014/12/2 ولحد االن  
10 �   اخراج�ه من الخدمة  اس�تنادا الحكام املادة 
42/ثاني�ا م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 بع�د 
اكتساب الحكم  الدرجة القطعية بداللة املادة 89/

اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11  �السجن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة 
35/اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 وبداللة 
امل�واد 61/اوال و 69/اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 
2008 الختالسه 3 مخازن عتاد بندقية كالشنكوف 
و 90 تس�عون اطالقه كالشنكوف الذي استصحبه 

معه عند غيابه بتاريخ 2014/12/2 
11 � تضمينه مبلغ مقداره )525,000( خمسمائة 
وخمسة وعرشون الف دينار عن قيمة املواد املشار 
اليها اعاله استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق 

ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12 � ط�رده  م�ن الخدم�ة وتنحيته ع�ن الوظيفة 
نهائي�ا عمال باح�كام امل�ادة 41/اوال /أ من ق ع د 

رقم 14 لسنة 2008 
13 � اعتب�ار جريمته الواردة يف الفقرة )10( اعاله 

مخله بالرشف استنادا للمادة 21/أ � 6 ق ع 
14 � تنف�ذ العقوبات اعاله بالتعاقب عمال باحكام 
امل�ادة 143/اوال م�ن ق ع رق�م 111 لس�نة 1969 

املعدل
15 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية القاء 
القب�ض علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحك�م الصادر 
بحق�ه والزام املواطن�ني باالخبارعن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د 

رقم 17 لسنة2008
16 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لس�نة 

2008
 17  � تنزي�ل امل�واد املختلس�ة املوصوفة اعاله من 

الذمة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
18 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب ) 
حسني عبد االمري جابر( البالغة ) 25,000( خمسة 
وع�رشون الف دينار عراقي ت�رصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثاني�ا من نف�س القانون وافه�م علنا بتاريخ 
2018/11/13

العميد الحقوقي 
مرتىض هادي عبد عيل

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة /111
مقتبس حكم غيابي

1  �اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامسة

2  �اسم  املتهم الغائب )الرشطي عيل جعفر جاسم 
حميدي( 

3 � رقم الدعوى /111
4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2014/7/6

5 � تاريخ  الحكم 2018/2/19
6 � املادة  القانونية )5 (  من ق ع درقم 14 لس�نة 

2008 املعدل 
7�   خالص�ة الحك�م : حكمت محكم�ة قوى االمن 
الداخيل االوىل املنطقة الخامس�ة عىل املدان الغائب 
) الرشط�ي عيل جعفر جاس�م حمي�دي( بالحبس 
الشديد ملدة )خمس سنوات(  وفق احكام املادة )5( 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة املواد 
61/اوال و 69/اوال  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 

لغيابه من تاريخ 2014/7/6 ولحد االن  
 8 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخ�يل 
اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 
القطعي�ة بداللة امل�ادة 89/اوال م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 
9 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القاء 
القب�ض علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحك�م الصادر 
بحقه والزام املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثاني�ا وثالثا  من ق  أ د  

رقم 17 لسنة 2008  
10 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
11 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب ) 
حسني عبد االمري جابر(  البالغة )25,000(  خمسة 
وعرشي�ن الف دينار  عراقي ت�رصف له من خزينة 

الدولة  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
12 � حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 
2008 قاب�ال لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نف�س القان�ون وافهم 

بتاريخ 2018/2/19
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف  البرصة

مكتب البحث االجتماعي
العدد : 1095/بحث/ 2019 

التأريخ : 26 / 5 / 2019
إع�������الن

إىل / املدعي عليه )حامد قاسم مجيرس(
أقام�ت املدعي�ة ) نه�اد ري�اض جلي�ل  ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة  1095 / بح�ث / 2019 ض�دك 
تطل�ب  فيها الحكم ) بالتفري�ق القضائي للهجر (   
وقد لوح�ظ من الرشح الواردة م�ن املجلس البلدي 
ملنطق�ة )االصمعي ش�ق الفاو  ( والقائ�م بالتبليغ 
أن�ك مرتحل إىل جهة مجهولة وغري معلومة..  عليه 
ق�رر تبليغك إعالناً بصحيفت�ني   يوميتني محليتني 
مش�هورتني  بالحضورصباح يوم  19 / 6 / 2019  
أمام مكت�ب البحث االجتماعي وعند عدم حضورك 
سوف يجري البحث االجتماعي  بحقك غيابياً وفق 

القانون .
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  أبي الخصيب
العدد : 435/ش/ 2019 
التأريخ : 28 / 5 / 2019

إع�������الن
إىل / املدعي عليه )جاسم جادم سلطان  (

أصدرت هذه املحكمة حكماً غيابياً بحقك بموجب 
أضب�ارة الدعوى املرقمة اع�اله وبتاريح 15 / 5 / 
2019 يق�ي بتأييد حضان�ة املدعية ) أمنه ط��ه 
يوس�ف ( ألوالدك القارصين كل م�ن ) هاجر واالء  
وس�ارة  وعبدالعزي�ز ( . و ملجهول�ة مح�ل إقامتك 
وحس�ب كتاب مركز رشطة حم�دان وتأييد مختار 
منطق�ة مهيج�ران ومجل�س البل�دي لقض�اء ابي 
الخصي�ب  علي�ه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك  بالحكم 
الغياب�ي  بواس�طة الن�رش  بصحيفت�ني  محليتني 
يوميت�ني  ولك حق االع�رتاض والتمييز عىل الحكم 
الغياب�ي ضم�ن امل�دة القانونية وبعكس�ه  س�وف 

يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .
القايض

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف  البرصة

العدد : 2842/ش/ 2019 
التأريخ : 26 / 5 / 2019

إع�������الن
إىل / املدعي عليه )مقداد  جمعة  قاسم (

أقامت املدعية ) س�وزان محسن عبد الهادي ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقمة بالعدد  2842 / ش / 2019 والبحث 
االجتماع�ي املرق�م 916 / بح�ث / 2019 تطلب فيها 
التفريق من�ك للهجر .. ملجهولة محل إقامتك وحس�ب 
ال�رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد املجلس البل�دي الزبري 
/ دور الب�رتو ...   عليه قرر تبليغ�ك إعالناً بصحيفتني  
محليت�ني يوميت�ني  بالحض�ور امام محكم�ة االحوال 
الش�خصية يف البرصة يف التاسعة صباح يوم  12 / 6 / 
2019  ويف حالة  عدم حضورك أو من ينوب عنك قانوناً 

ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون .
القايض

راغب محمد حسن  املظفر

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن نقابة املهندس�ني 
العراقية بأس�م / عيل فائز يوس�ف هاشم – فمن يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 375 / ش / 2019 

التاريخ : 3 / 6 / 2019 
اىل / املدعى عليه / ماجد محمد ذيبان مخلف 

م / تبليغ بالحضور 
بناء عىل الدعوى املرقم�ة 375 / ش / 2019 واملقامة 
يف هذه املحكمة من قبل املدعية زوجتك ) ايمان كرمان 
ملح�ان ( والتي تطلب فيها التفري�ق القضائي للرضر 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور اىل هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 25 / 6 / 2019 ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون .
القايض 

محمد مطلب عبد 

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي حس�ني عب�د الكري�م 

ياسني( 
الب�رصة  رشطةمحافظ�ة  /مديري�ة  اىل  املنس�وب 

واملنشات
العنوان / محافظة البرصة � الصبخة

بما انك متهم وفق املادة /32/ من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 الختالسك البندقية الحكومية املرقمة 

)cs15343(
نوع كالشنكوف نصف اخمص مع كافة ملحقاتها مع 
)120( اطالق�ه من نوعها مع اربعة مخازن فارغة من 
نوعه�ا وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل االوىل 
/ املنطق�ة الخامس�ة البرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
من تاريخ ن�رش هذا االعالن يف صحيف�ة محلية يومية 
وتعليق�ه يف مح�ل اقامت�ك ومق�ر دائرت�ك وتجيب عن 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 
69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

فقدان 
فق�دت الهوية الص�ادرة من هيئة الس�ياحة – جزيرة 
بغداد الس�ياحية بأس�م / وليد كامل احم�د فمن يعثر 

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

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 2474

التاريخ : 2019/3/4
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) مهدي عالوي 
خ�رض جرب الزرق�ي( الذي يطل�ب تبديل لقب�ه وجعله 
)ال�زريف( بدال من )الزرقي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مده اقصاها خمس�ة عرش يوما 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

Public Tender Announcements for Tender No: 026/SC/19
Provision of T-wall Watchtower BRC and Barbed wires for EBS oilfield

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 T-wall Watchtower BRC and Barbed wires for EBS oilfield
Tender No.: 026-SC-19
Tender Information: 
Part One: 
Scope of Work
EBS Petroleum Company Limited. is to seek a company who has the qualified professional experi-
ence and can provide Provision of T-wall Watchtower BRC and Barbed wires for EBS oilfield.
Part Two: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB docu-
ments before 4:00 PM on 27th Jun 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 2nd Jul 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Lim-
ited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
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 required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the flap of the sealed enve-
lope shall be stamped, and the cover of the sealed envelope shall include but not limit to the following 
information: project name, tender number, bidder name, bidder email address, bidder phone number 
and bidder address. Any offer not submitted as request will be disqualified.
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  30th Jun 2019 by Email to :
nidawei@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/zhangxianqiao@ebspetroleum.
com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering 
before the bidding date.
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: 027-PC-19 
Provision of Supplying 30" Conductor for EBS oilfield 

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 branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite 
you to tender Provision of Supplying 30" Conductor for EBS oilfield. 

 
Tender Title: Provision of Supplying 30" Conductor for EBS oilfield 
Tender No.: 027-PC-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 
EBS Petroleum Company Limited is Selecting a qualified contractor to purchase 30" line pipe, wall 
thickness >=12.7mm, plain and length 6 meters per joint. 
 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM of 23rd June 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 of 23rd June 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
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 21st June 2019 by Email to 
tanli@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 



www.almustakbalpaper.net

العدد )1919( االحد  9  حزيران  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

متى يرشب الرضيع املاء؟
يف الش�هور األوىل الت�ي تك�ون فيه�ا تغذية 
الطف�ل ه�ي الحلي�ب فق�ط، س�واء حليب 
الث�دي أو الحلي�ب الصناع�ي، يك�ون ه�ذا 
كافياً لحماي�ة الطفل من الجفاف وتزويده 

بالسوائل املناسبة.
وهن�ا يأت�ي الس�ؤال، متى ي�رب الرضيع 
امل�اء؟ األم�ر ال يحت�اج من�ك س�وى تذك�ر 
قاعدة واحدة واتباعها إلجابة هذا الس�ؤال، 

إذ يصب�ح تن�اول الرضيع للم�اء امناً عندما 
يصب�ح بمقدورك أن تبدئ�ي بتقديم الطعام 
الصلب للرضيع، أي عندما يكون الرضيع قد 
بلغ عمر 6 أش�هر.ولكن عليك االنتباه للبدء 
معه بالتدريج، فعندم�ا يبدأ الرضيع برب 
املاء، فإنه ال يحتاج س�وى بضعة نقاط يتم 
زيادته�ا بالتدري�ج لكي يعتاد ع�ى الطعم.

كمية املاء التي يستطيع الرضيع رشبها

يف الف�رة العمرية الواقعة بني 6-9 ش�هراً، 
ال يكون الطفل بحاج�ة فعلية للماء النقي، 
ولكن هذه هي الفرة املالئمة للبدء بإدخال 
امل�اء للطف�ل، عدة قط�رات يف ه�ذا املرحلة 
تكفي.وم�ع بل�وغ الطفل املرحل�ة العمرية 
م�ا بني 9-12 عليك البدء بتزويده بأكثر من 
بضعة قطرات، أي قم بزيادة كمية املاء التي 

يتناولها تدريجياً.

االسرتخاء عىل خيت مقابل مئة ألف دوالر
أعلن�ت رشكة يف لن�دن متخصصة يف بيع 
السلع الفاخرة عن االستعداد بدفع مبلغ 
هائل ألي ش�خص يوافق ع�ى العيش يف 
اليخ�وت املرفه�ة الكبرية والس�فر حول 
العالم.تبيع رشكة »HushHush« القصور 
الفاخ�رة والطائرات واليخ�وت الخاصة، 
واآلن ع�ى موقعه�م مفتوح�ة الش�واغر 
مع ظ�روف ال تصدق، حيث يحتاجون إىل 
ش�خص سيقيض أس�بوعا كامال عى كل 

يخت من اليخوت املعروض�ة يف الكتالوغ 
الخاص بهم، كل ذل�ك من أجل ضمان أال 
تخيب س�فنهم آم�ال العم�الء األثرياء.يف 
الوقت نفس�ه، فإن املتطلبات للمتقدمني 
عن�د حده�ا األدنى: فه�م يحتاج�ون إىل 
ش�خص يزيد عمره ع�ن 21 عاما ولديه 
جواز س�فر، ويمكن إرس�اله إىل أي جزء 
ع�ى الكوكب، ولي�س من ال�روري أن 
يكون لديك حت�ى تجربة العيش عى متن 

يخت، والعامل الرئييس أن تكون مستعًدا 
للس�فر يف أي وقت بناء عى طلب الركة 
والذه�اب يف رحل�ة إىل عال�م الرفاهي�ة.

واملوظ�ف املث�ايل أن يحب العم�ل الدؤوب 
واالهتمام بالتفاصي�ل، وكما يحب كتابة 
 »HushHush« التقارير، بامللخص، تتوقع
فح�ص حوايل 50 يختا س�نويا. وبالتايل ، 
يف غضون عام س�يكون من املمكن كسب 

أكثر من 98 ألف دوالر تقريبا،.

سودوكو

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 029-PC-19 
Provision of Modified Container for EBS oilfield 

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 branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite 
you to tender Provision of Modified Container for EBS oilfield. 

 
Tender Title: Provision of Modified Container for EBS oilfield 
Tender No.: 029-PC-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 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to Supply Modified Container for 
EBS oilfield. 
 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM of 23rd June 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 of 25th June 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
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 23rd June 2019 by Email to 
wuchenshen@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies 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: 028-PC-19 
Provision of Separators for PTF 

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 branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite 
you to tender Provision of Separators for PTF. 

 
Tender Title: Provision of Separators for PTF 
Tender No.: 028-PC-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 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to provide Separators and related 
service for PTF. 
 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM of 23rd June 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 of 3rd July 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
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 1st July 2019 by Email to 
tanli@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )64( الصادر يف  26 /2019/5 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة ملكيتها اىل 
مديرية بلدية  بعشيقة وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلنية  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدية بعشيقة وخالل مدة )30(  يوم 
تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
يف مقر البلدية  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نش�ر االعالن و املصاريف 
اخرى  على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل 
مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد 
االعالن عن تأجر امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخ�رى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول 

باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية بعشيقة 
مالحظة:  مدة االجيار سنة واحدة فقط

رقم القطعة واملقاطعة نوع امللك ت
485 بعشيقة الدكاكني 1و2و4و5 1
640 بعشيقة الدكاكني 31�32و33و34و35و36و37و38 2
650 بعشيقة الدكاكني 15و17و18و19و20و21و22�23و26و27و28 3
688 بعشيقة غرفة الختاذها خمزن 4

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 1871 / ش2 / 2019 
التاريخ : 22 / 5 / 2019 

املدعى عليه / طارق خضري صالح 
م / تبليغ 

اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك ) فاطمة مح�ي محمد ( 
الدع�وى الرعي�ة املرقم�ة اع�اله ام�ام محكمة 
االح�وال الش�خصية يف بعقوب�ة ومضمونها طلب 
نفقة ماضية ومس�تمرة كون�ك تركتها دون نفقة 
او منف�ق رشعي منذ ع�ام 2017 ولكونك مجهول 
مح�ل االقامة وعدم توفر املعلومات عنك وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ يف كتاب مركز رشطة السادة 
بالعدد 1062 يف 2 / 4 / 2019 واشعار مختار حي 
العب�ور املختار قحط�ان مخيرب حس�ني واملصدق 
من املجلس املح�ي يف ناحية العب�ارة تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 12 / 6 / 2019 ويف حال�ة 
عدم حضورك او ماينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

منذر خالد خضري 
�����������������������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ني 
العراقيني بأسم ) ابتهال حسن محمد حسني( عى 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة منديل 
العدد : 12 / ب / 2019 
التاريخ : 3 / 6 / 2019 

اعالن 
عطف�ا ع�ى الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكم�ة بالع�دد اع�اله بتاري�خ 24 / 3 
/ 2019 س�تبيع ه�ذه املحكمة الس�يارة 
خص�ويص  دي�اىل   – أ   53029 املرقم�ة 
املوصوفة ادن�اه باملزاد العلني ملدة ثالثون 
يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل للنر فعى 
الراغبني بالراء مراجعة هذه املحكمة يف 
تمام الس�اعة الثانية عر ظهرا من اليوم 
الثالثون لليوم الثاني للنر مس�تصحبني 
معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 10 % 
م�ن القيمة املق�درة البالغ�ة ) 100800 ( 
ملي�ون وثمانية االف دين�ار ان لم يكونوا 
من ال�ركاء وعن�د انتهاء امل�دة املذكورة 
س�تجري االحال�ة القطعية وف�ق االصول 
واذا ص�ادف ي�وم االحال�ة عطلة رس�مية 

اليوم الذي يليه .
القايض 

قحطان خلف خالد 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف  البرصة

العدد : 999/بحث/ 2019 
التأريخ : 13 / 5 / 2019

إعالن 
إىل / املدعي عليه ) ياسني عدنان ياسني (

قامت املدعية )  فيفيان اس�حاق قاسم  ( الدعوى 
الرعية املرقمة  999 / بحث / 2019 تطلب  فيها 
التفري�ق  للهجر  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب  
ال�رح القائ�م بالتبليغ م�ن مركز رشط�ة الفاو 
بالع�دد 3944 يف 28 / 4 / 2016 وتأيي�د املجل�س 
البلدي ملنطق�ة الفاو ، عليه قرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني  يوميت�ني  للحضورامام هذه 
املحكمة  يف الس�اعة التاسعة صباح يوم  16/ 6 / 
2019  ويف حال�ة عدم حض�ورك أو من ينوب عنك 
قانوناً س�وف ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وفق القانون .
القايض

وليد خالد عبد اللطيف
�����������������������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من جمعية املرجمني 
العراقيني بأسم ) ابتهال حسن محمد حسني( عى 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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صدامات عربية مبارشة يف كأس 
آسيا لكرة السلة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أس�فرت قرع�ة كأس آس�يا 2021 لك�رة الس�لة، التي 
أقيمت السبت، يف مدينة بينجالور بالهند، عن مواجهات 

رشسة وقوية للمنتخبات العربية املشاركة بالبطولة.
ويش�ارك يف البطول�ة 8 منتخب�ات عربي�ة تنتظره�ا 
مواجه�ات صعب�ة حيث ج�اءت املجموعة الخامس�ة 
كأق�وى مجموع�ات البطول�ة والت�ي تض�م كلاً م�ن 

السعودية وسوريا وقطر وإيران.
كم�ا تواجدت 3 منتخبات عربي�ة يف املجموعة الرابعة، 

التي تضم منتخبات: البحرين، لبنان، العراق والهند.

 وجاءت القرعة عىل النحو التايل:
 املجموعة األوىل: الفيليبني، إندونيس�يا، تايلند وكوريا 

الجنوبية.
 املجموع�ة الثاني�ة: الصني، تايبي�ه، الياب�ان، ماليزيا 

والصني.
 املجموعة الثالثة: أس�راليا، هونج كون�ج، نيوزيلندا، 

جوام.
 املجموعة الرابعة: البحرين، لبنان، الهند، العراق.

 املجموعة الخامسة: السعودية، سوريا، قطر وإيران.
 املجموعة السادس�ة: األردن، قرغيزس�تان، سريالنكا، 

فلسطني.

مانشسرت يونايتد يرفع عرضه لضم كوليبايل

عباس عطية: حققنا إنجاًزا غري مسبوق للكهرباء

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ا جديداًا، لضم النجم السنغايل  قدم مانشسر يونايتد، عرضاً
كاليدو كوليبايل، مدافع نابويل، يف املريكاتو الصيفي.

�ا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن العرض الجديد  ووفقاً
ملانشس�ر يونايت�د وصل�ت قيمت�ه إىل 84 ملي�ون جني�ه 

إسرليني.
ويعترب أويل جونار سولس�كاير، مدرب مانشس�ر يونايتد، 
كوليب�ايل، الخيار األول لتعزيز خط دفاع فريقه يف املوس�م 
الجدي�د، يف ظ�ل صعوب�ة ضم ماتي�اس دي ليخ�ت، العب 
أياك�س.  ويس�عى أوريلي�و دي لورينتيس، رئي�س نابويل، 
للحصول عىل أعىل رقم ممكن من وراء بيع مدافعه املتألق. 
ورصح دي لورينتيس يف وقت س�ابق، بأنه يريد 89 مليون 

جنيه إسرليني عىل األقل قبل أن يفكر يف السماح لكوليبايل 
باملغادرة.

�ا جزائياًا يف عقده بقيمة 133 مليون  ويملك كوليبايل رشطاً
جنيه إسرليني، يفعل بعد انتهاء املوسم املقبل، لكن نابويل 
م�ن املمكن أن يرض�خ للضغ�وط ويبيعه يف حال�ة إرصار 

اللعب عىل الرحيل.
وكان اليونايت�د قد تقدم بعرض س�ابق لناب�ويل بقيمة 80 

مليون إسرليني، لكن النادي اإليطايل رفض مناقشته.
ا من جين�ك البلجيكي قبل  وانضم كوليب�ايل إىل نابويل قادماً
5 س�نوات، ورسعان ما أثبت نفس�ه يف إيطاليا، وبات أحد 

أفضل مدافعي الكالتشيو.
ولع�ب كوليبايل دوراًا رئيس�ياًا يف مس�اعدة ناب�ويل يف إنهاء 

الدوري باملركز الثاني خلل املوسمني األخريين.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أبدى مدرب الكهرباء، عباس عطية، س�عادته 
بتأه�ل فريقه لنصف نهائي كأس العراق، بعد 
ف�وزه عىل الحدود ب�ركلت الرجيح، ليرضب 

موعدا مع الطلبة، الثلثاء املقبل.
وق�ال عطية، يف ترصيح�ات، إن ما تحقق يعد 
إنجازاًا غري مس�بوق للكهرباء، ويحسب إلدارة 

النادي والجهاز الفني واللعبني.

وتاب�ع: »املباراة لم تكن س�هلة، لك�ن إرادتنا 
وعزيمتن�ا كانت قوية لتحقيق ه�ذا اإلنجاز.. 
مباراتن�ا املقبلة يوم الثلثاء س�تكون محطة 
تاريخية، ال يوجد مستحيل، وسنركز من أجل 

بلوغ املباراة النهائية«.
وواص�ل: »الطلب�ة رغ�م معانات�ه يف بطول�ة 
الدوري، لك�ن مباريات الكأس تختلف جذريا، 
والخص�م يركز عىل الكأس، بع�د ابتعاده عن 

فس�ة  ملنا يف ال�دوري، لكنن�ا ا

سنجتهد من أجل خطف بطاقة املرور للمباراة 
النهائية«.

وأردف عطية: »الحل�م بدأ يكرب من محطة إىل 
األخرى.. فريقنا ش�بابي ويملك دافعا معنويا 
لتحقيق طموحاته، يف بطولة مهمة مثل كأس 

العراق«.
يش�ار إىل أن الكهرباء تعادل مع الحدود ذهاباًا 
وإياباًا، بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم التأهل 

لنصف النهائي بركلت الرجيح )3-4(.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يس�تهدف نادي برشلونة اإلسباني تعزيز 
الجبه�ة اليمنى للفريق بعنرص من العيار 

الثقيل خلل فرة االنتقاالت الصيفية.
وبحسب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، 
فإن الظهري الربتغايل نيلس�ون س�يميدو 
بات عىل مشارف الرحيل عن ملعب كامب 

نو هذا الصيف.

وأفادت الصحيفة بأن البارسا وضع عينه 
عىل جوشوا كيميتش، ظهري بايرن ميونخ 

األملاني، لتعويض رحيل سيميدو.
ورغم ذلك، أكدت صحيفة »سبورت بيلد« 
األملاني�ة أن ف�رص برش�لونة يف الظف�ر 
�ا تبدو صعبة  بتوقي�ع صاحب ال�24 عاماً
للغاية.وعلل�ت ذل�ك ب�أن ال�دويل األملاني 
يع�د ركيزة أساس�ية يف تش�كيلة الفريق 
الباف�اري، فضلاً ع�ن أن هدف�ه الرئييس 
ه�و التتويج بلق�ب دوري أبط�ال أوروبا 

بقميص البايرن.

برشلونة خيطط لصفقة صعبة 
من بايرن ميونخ

         المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد تقري�ر صحفي إيطايل، أن 
األرجنتيني باولو ديباال، نجم 
يوفنت�وس، يرف�ض خيان�ة 
الس�يدة العج�وز يف املوس�م 

املقبل.
ا لصحيفة »الجازيتا ديللو  ووفقاً
س�بورت« اإليطالي�ة، فإنه رغ�م الخروج 
املحتم�ل لديب�اال م�ن قلع�ة تورين�و يف 
املريكاتو الصيفي، إال أنه يرفض االنتقال 

إىل إنر ميلن.
وأش�ارت إىل مس�ؤويل إنر تواصلوا مع 
ا  ممث�ي ديباال، ولكن األخ�ري منحهم رداً
ا بأنه يرفض تمثي�ل النرياتزوري  قاطعاً

يف املوسم املقبل.
وأوضحت أن إنر ميلن لن ييأس بشأن 
التعاق�د م�ع ديب�اال، وينوي اس�تخدام 
مواطنه م�اورو إي�كاردي كطعم إلبرام 

الصفقة.
وأف�ادت الصحيفة ب�أن األندي�ة العديدة 
التي ترغب يف ضم ديباال لم تقم بخطوات 
م�ع  للتف�اوض  اآلن  حت�ى  ملموس�ة 
يوفنت�وس، يف ح�ني أن مانشس�ر يونايتد 
البيانكون�ريي  ألن  منتظ�رة،  وجه�ة  يظ�ل 
يري�د اس�تغلل النج�م األرجنتين�ي، م�ن أجل 
ضم الفرنيس بول بوجبا العب وس�ط الش�ياطني 

الحمر.

ديباال يرفض خيانة 
يوفنتوس

      المستقبل العراقي / وكاالت

أك�د الهولن�دي ماتي�اس دي ليخت، إنه 
يتعني عىل منتخب بلده بذل أقىص جهد 
له أمام الربتغ�ال، عندما يلتقيان غدا األحد 
يف املباراة النهائية لبطولة دوري أمم أوروبا.

وق�ال دي ليخت يف مقابلة نرشها املوقع اإللكروني 
للتح�اد األوروب�ي لكرة القدم )يويفا( اليوم الس�بت: »س�يكون 
املنتخب الربتغايل متحمس�ا ولدي�ه دوافعه ، لذل�ك يجب أن نقدم 

أفضل مستوياتنا«.
وعن تألق النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، قال دي ليخت: »إنه 
يعد ظاهرة، وأظهر مرة أخرى خلل املوس�م املنقيض مع يوفنتوس 
أن بإمكان�ه تس�جيل األهداف من أي مكان. ولك�ن ال يتعني علينا أن 

نعدل طريقة لعبنا م�ن أجله، ألن املنتخب الربتغايل يملك العبني عظماء. 
س�يتعني علينا أن نرك�ز يف مهمتنا والتأكد م�ن أن املنافس لن يتحكم يف 
اللعب«.وعند س�ؤاله عم�ا إذا كان الفريق يملك ش�خصية قوية، أجاب: 
»بالطبع، لدينا مهارات فردية رائعة ولكن فوق كل هذا نحن فريق جيد، 
وبس�بب هذا نحقق نتائج جيدة. نفضل عدم التأخر يف النتيجة ولكن إذا 
ح�دث هذا، تكون بحاجة لفريق يمكنه قل�ب النتيجة، وأعتقد أننا فعلنا 
ه�ذا أمام املنتخ�ب اإلنجليزي«.وقل�ب املنتخب الهولن�دي تأخره بهدف 
أم�ام املنتخب اإلنجليزي إىل ف�وز 3 � 1 أمس األول الخميس يف الدور قبل 
النهائ�ي ببطولة دوري أم�م أوروبا.واختتم دي ليخ�ت حديثه قائل: »ال 
يوجد رشف أكرب من ارتداء قميص املنتخب الوطني. أس�تمتع بذلك كثريا 
وأتمنى ارتداءه مرات أكثر يف املس�تقبل. أداء املنتخب يرتفع، والجماهري 
الهولندية تس�تمتع بالطريقة التي نلعب بها. وإذا فزنا بلقب دوري أمم 

أوروبا سيكون هذا أكرب تأكيد«.

دي ليخت: رونالدو لن جيربنا عىل تعديل طريقة لعبنا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

وصف مهدي كاظم املدرب املس�اعد لفريق الطلب�ة، أداء فريقه يف ربع نهائي 
كأس العراق أمام نفط ميس�ان، باملنضبط.وقال كاظم يف ترصيحات: »كان 

الوض�ع صعب للغاية بعد الخس�ارة الثقيل�ة التي تعرضنا له�ا يف الجولة 
الثلثني من الدوري أمام الزوراء بخمس�ة أه�داف دون رد، ما حتم علينا 
إخ�راج اللعبني من الوض�ع النفيس الصعب والركيز ع�ىل بطولة كأس 
العراق وهذا املوضوع ليس بالسهل«.وأضاف: »هدفنا منذ استلم املهمة 
التتوي�ج ببطولة كأس العراق وبالت�ايل تركيزنا كان ينصب عىل البطولة، 

لجأنا إىل أسلوب دفاعي بعد التعادل يف ملعب املنافس، وراهنا عىل الحفاظ 
ع�ىل ش�باكنا ونجحنا يف األم�ر وحاولنا خطف ه�دف لكن القائ�م حرمنا 

م�ن تحقيق ذلك«، الفت�ا إألى أن األهم تحقق بع�د األداء املنضبط للعبينا يف 
املباراة.وأش�ار إىل أن املب�اراة املقبل�ة أمام الكهرباء لن تكن س�هلة وس�نعمل 

بح�رص لبلوغ املب�اراة النهائية، الجميع يحرص عىل تخط�ي الدور املقبل ومن 
بعدها التخطيط للمباراة النهائية والتفكري بجدية بلقب كأس العراق الذي نسعى 

لخطف�ه ومصالح�ة جماهرينا التي تبحث ع�ن لقب بعد غياب طوي�ل عن منصات 
التتويج.يشار إىل أن دور نصف النهائي لبطولة كأس العراق سيشهد مواجهتني األوىل 

بني الطلبة والكهرباء والثانية ستجمع الزوراء والقوة الجوية يف كلسيكو مرتقب.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف تقري�ر صحف�ي إنجليزي، عن إش�ارة 
جديدة تقرب الدنماركي كريس�تيان إريكسن، 
الع�ب وس�ط توتنهام، م�ن االنتق�ال إىل ريال 
مدري�د خ�لل املريكات�و الصيفي.فق�د ذكرت 
صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة، أن توتنه�ام 
عرض 35 مليون إس�رليني، م�ن أجل التعاقد 
م�ع ال�دويل األملاني، جولي�ان دراكس�لر، نجم 
باري�س س�ان جريم�ان، ك�ي يك�ون بدي�لاً 

إلريكس�ن.ومن جانبه، سيكون سان جريمان 
مضطراًا لبيع دراكس�لر، يف املريكاتو الصيفي، 
من أجل ضبط ميزانيته أمام لوائح اللعب املايل 
النظيف.وكان إريكسن قد رصح مؤخراًا، بأنه 
يرغ�ب يف خوض تحٍد جدي�د خارج توتنهام.
وذك�رت الصحيفة أنه عىل األغلب س�ينتقل 
إىل ري�ال مدريد، يف املوس�م املقبل.يذكر أن 
عقد إريكسن مع السبريز، ينتهي يف صيف 
2020، ويخ�ى النادي اللندني أن يخرسه 
مجاناًا، إذا استمر برفقته يف املوسم الجديد.

مدرب الطلبة: التتويج بكأس 
العراق هدفنا الرئييس

صفقة أملانية تقرب إريكسن من ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف تقرير صحفي إسباني، اليوم الس�بت، عن مراقبة 
برش�لونة لصفق�ة أوروجوائي�ة يف الهجوم خ�لل الصيف 
�ا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية،  الجاري.ووفقاً
فإن برشلونة يدرس ضم األوروجوائي كريستيان ستواني، 
نج�م جريون�ا، للع�ب دور املهاج�م البديل ملواطن�ه لويس 
سواريز.وأشارت الصحيفة إىل أن الصفقة قد تتم مقابل 6 

ا(،  أو 7 مليني يورو فقط، بسبب أن عمر ستواني )32 عاماً
باإلضافة إىل هبوط جريونا للدرجة الثانية.ويتمتع ستواني 
بمع�دل تهديف�ي مميز، حيث أن�ه يف آخر موس�مني أحرز 
�ا عىل الرتيب، وهو ما أثار إعجاب مس�ؤويل  21 و19 هدفاً
البارس�ا.وأفادت الصحيفة بأن برش�لونة ل�ن يتحرك نحو 
ضم س�تواني، قب�ل أن يتم إنهاء صفق�ة الفرنيس أنطوان 

جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، بشكل رسمي 
يف 1 يوليو/ تموز املقبل.

مهاجم جديد عىل رادار برشلونة
        بغداد/ المستقبل العراقي

 
ذكرت تقاري�ر صحفية إنجليزية يوم الس�بت، 
أن مدرب آرسنال أوناي إيمري تعرض ملضايقات 
اس�تفزازية م�ن قبل جمه�ور توتنهام األس�بوع 
املايض، بعد يومني من خس�ارته نهائي مس�ابقة 

الدوري األوروبي أمام تشيليس.
ووفقا مل�ا ذكرته صحيف�ة »تايمز« فإن 
إيم�ري عاد إىل لندن م�ن العاصمة 

األذري�ة باكو، حي�ث أقيمت املب�اراة النهائية التي 
خرسها فريقه بنتيجة 1-4.

وغ�ادر امل�درب اإلس�باني م�ع زوجت�ه ع�ىل متن 
الطريان األيبريي يوم الجمعة املايض إىل مدريد، من 
أجل حضور املباراة النهائية ملسابقة دوري أبطال 

أوروبا بني ليفربول وتوتنهام.
ورغ�م أن�ه س�افر يف الطائ�رة ع�ىل درج�ة رجال 
األعم�ال، تعرض إيمري الس�تفزازات متكررة من 
أنص�ار فريق توتنهام الذين غ�ادروا إىل مدريد عرب 

الطائرة ذاتها.
وتواصل�ت االس�تفزازات بطريق�ة أزعجت إيمري 
كثريا، ليقوم بتغيري مقعده يف الطائرة ويبتعد عن 

زوجته كي ال تتأثر هي من الهتافات املعادية.
ولس�خرية الق�در، فإن إيم�ري ضح�ك يف النهاية 
بعدما ش�اهد توتنهام وهو يخرس أم�ام ليفربول 
بهدف�ني نظيف�ني ع�ىل ملع�ب »مروبوليتان�و« 
الخ�اص بأتلتيكو مدري�د، وهو الذي تاب�ع اللقاء 

بدعوة خاصة إثر مشاركته يف حدث إعلني.

مجهور توتنهام يضايق إيمري فوق السحاب

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعرب س�ريخيو راموس، قائد منتخب إس�بانيا لك�رة القدم، عن 
فخره الشديد بعدما أصبح اللعب األكثر فوزاًا باملباريات الدولية 
م�ع منتخب ب�لده، عقب ف�وز »ال روخا« مس�اء الجمعة عىل 
جزر الفارو )4-1( يف التصفيات املؤهلة لكأس األمم األوروبية 
2020.  وق�ال مدافع وقائد ريال مدري�د الذي تفوق بذلك عىل 
الحارس اإلس�باني إيكر كاسياس كأكثر العب فاز بمباريات 
مع منتخب بلده، »إن�ه لرشف عظيم أن أتمكن من تحطيم 

رقم قيايس عاملي«.
 وأضاف راموس الذي افتتح التس�جيل إلس�بانيا أمام جزر 
الف�ارو بالدقيق�ة )5(، أن »تحقيق رق�م قيايس عاملي من 
االنتص�ارات يمث�ل فرح�ة كب�رية تمنحك التش�جيع عىل 

مواصل�ة العم�ل.. أتمن�ى أن نواصل الفوز، س�يكون ذل�ك بمثابة 
إشارة جيدة«.

 وع�ن أق�رب االنتص�ارات الت�ي حققها م�ع املنتخب لقلب�ه، قال 
املداف�ع الدويل »س�يكون من الصعب ج�داًا اختيار انتص�ار بعينه، 
لكن املونديال وبطولتي كأس أمم أوروبا كان لها مذاق خاص«، يف 
إشارة لفوز منتخب إسبانيا بكأس العالم يف 2010 بجنوب أفريقيا 

ويورو 2008 و2012.
 وتذكر راموس بكلمات خاصة اللعب اإلس�باني خوسيه أنطونيو 

رييس الذي لقي مرصعه يف حادث سري قبل أسبوع.
 وقال قائد املنتخب »عقب مأس�اة صديقنا رييس، ال يوجد طريقة 
أفض�ل لتكريم ذكراه من تس�جيل رقم قيايس بهدف من رأس�ية، 
ما يعني الكثري بالنس�بة يل. أهدي هذا الهدف لكل أرسته ولذكراه، 

فلريقد يف سلم«.

راموس يتجاوز كاسياس يف قائمة عظامء إسبانيا
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أنا وليىل .. اىل اإلخوة يف وزارة التجارة
منهل عبد األمير المرشدي هادي جلو مرعي

يف س�اعة متأخ�رة من الليل  تلقي�ت اتصاال من صديق�ي ليخربني باختياري  
للمنافس�ة ضم�ن افضل  ع�رة كّتاب للعم�ود الصحفي يف الع�راق من قبل 
احدى املؤسس�ات املعنية باملقال  الصحفي التابع�ة للجامعة العربية  وبقدر 
م�ا فرحت كثريا وانتش�يت كثريا )ونفش�ت ريش�اتي( قليال بق�در ما دفعني 
)غ�روري( املتواضع  و)فضويل( املروع وطفولتي املشاكس�ة الكامنة خلف 
عروق ش�يبات رأيس وبؤيس وعلتي ألن اسأله عن رأيه يف الدخول او الرتشيح 
لهكذا مس�ابقات او منافسات  ومدى استحقاقنا ملثل هذه الجائزة  كونه من 
املولع�ن بقراءة م�ا اكتب  اىل حد األدمان حتى اني ع�دت اعتمد عليه مصدرا 
ألرش�يف كتاباتي فقال يل  والقول عىل ذمه صديقي ان قلمك الالذع واس�لوبك 
الس�اخر وقص�دك الواضح  ونهج�ك األوضح هو مايدعون�ي الن اقول لك انك 
تستحق الفوز بالجائزة بجدارة واستحقاق . يف تلك الليلة ايضا لم يقترصاألمر 
عن�د اتصال صديق�ي وما اخربني انما تلقيت اتصاال بع�ث األرتياح يف النفس 
ابتداءا حيث كان همس�ا ال كالم  وانا اس�مع كلم�ة ) رمضان كريم ( بصوت 
امرأة )إنثى( وكأنها تشدوا برتنيمة ال تتحدث كما تتحدث بعض النساء بنربة 
املرحوم الحاج موزان  حتى اني تماديت كثريا يف التعبري عن ارتياحي لصوتها 
وتف�اؤيل بما س�معته منها من كلمات األطراء واألعج�اب بما اكتب  فظننتها  
تهنئني بما اخربني  به صديقي ولكثر ما اشادت  بي ومدحتني  حلقت روحي 
يف فض�اءات األمس فرأيتها  ليىل ورأيتني قيس زماني  . فجأة وجدتها  تطلب 
من�ي ان اس�مع رأيه�ا الرصيح  فوافقت ع�ىل الفور إلني توقع�ت إني اعيش 
ليلة الس�عد األخرية يف العمر املنهوب اال اني فوجئت بها تنهال عليه بالتوبيخ 
والتأني�ب والتحذي�ر والتقص�ري ال ليشء بيننا وال لحرش�ة او معاكس�ة مني 
له�ا فهي التي اتصل�ت وأنا لم اتصل ولم التقيها مس�بقا ولم احظى برؤيتها 
ول�م اقل  لها ش�يئا اال ما ي�ريض الله والذين آمنوا وعمل�وا الصالحات  لكنني 
وجدته�ا تعرب يل انها تش�كل عىل كتاباتي وهي غري مقتنع�ة بما اكتب رغم 
اعجابها ببعض ما اكتب واعلمتني باس�تفتاء اجرته هي  بن عدد من القرّاء 
ورأيهم بما اكتب وكانت النتيجة حس�بما قالت ) ليىل ( انهم يبدون اعجابهم 
الظاهر جربا لخاطري اي انهم يعطونني عىل قدر عقيل ولله الحمد . شكرتها 
ع�ىل رأيه�ا وقناعتها مهم�ا كان  وتمنيت لو اراها لكنن�ي ال اراها وما رأيتها 
وال اعرفه�ا وما عرفتها لكن ما س�معته منها اعادن�ي ملا اخربني به صديقي 
حيث ارى يف ترش�يحي للجائزة املذكورة إن من هم خارج الوطن اكثر انصاف 
وع�دل من الذين ه�م بداخله فقد باتت احكامهم تؤطره�ا األهواء والعالقات 
الشخصية و املحسوبيه او ان مغنية الحي ال تطرب . لقد رصت ملزما بإعادة 
النظر  برأي صديقي الذي اكتشفت انه معجبا ومغرما وولهانا بما اكتب للحد 
الذي اضطررت أليقافه عن الكالم املباح قبل رشوق الصباح خش�ية ان يشكل 
كتلة سياس�ية بإسمي فأخرس نفيس اهيل ونايس وتهوي نفيس نحو الفجور 
واآلثام وتتخم بطني بالسحت الحرام  فيضيع الجمل بما حمل وأتبوأ مقعدي 
يف النار . بقي ان اقول اني ال املك اال ان اقف باجالل واكبار للمتصلة ) ليىل  ( 
ملا ابدته من نصح ورأي وان كان رأيها خالف لرأي األغلبية ممن يقرأ يل حيث 
تعودن�ا اليوم ان األغلبي�ة لم تعد تنفع ال يف الحكوم�ة وال يف الربملان  وألني ال 
اجيد التعبري بصوتي مثلما يفعل كاظم الس�اهر فق�د قررت ان يكون عنوان 

مقايل انا وليىل .

مالي�ن األطنان م�ن الحنطة والش�عري تنقله�ا اآلف الش�احنات من 
مختل�ف محافظ�ات الب�الد اىل صوام�ع الحب�وب يف أنح�اء مختلفة، 
والتكاد تلك الصوامع تكفي إلس�تيعاب الكميات الهائلة من محصويل 
الحنطة والش�عري، ليس لقلتها، بل لحجم املنتج املحيل، فهذا العام هو 
األوفر يف كميات األمطار التي ربما شكلت مفاجأة بعد مواسم جفاف 
عدة، هددت العراق ومس�تقبله الغذائي والبيئي، ولكن السماء شاءت 
أن تدحض أوهامنا ويأس�نا بالخري العميم، وكثافة يف كميات األمطار 
الت�ي نزلت، وأبهج�ت األرض بالزروع واألزاه�ري، وهيأت للفالحن أن 
يس�تثمروا ماإستطاعوا من مساحات لزراعة إنواع عدة من املحاصيل 
بع�د تحذي�رات م�ن ان العراق لن يتمك�ن من ضمان توف�ري الكميات 
الكافية من مياه الرب، فإذا به اليجد منخفضا، أو س�دا، أو بحرية، 
أو نهرا، والحتى األهوار املرتامية لتحتوي الكميات الهائلة من السيول 
الواف�دة، واملياه الناتجة ع�ن املطر الذي كان عنوانا لش�تاء مر حول 
الع�راق اىل مايش�به البح�ر، حيث ف�اق الخزين املائ�ي كل التوقعات، 
وتج�اوز الرقم الذي كنا نتمناه خالل عقود يف منخفضاتنا وبحرياتنا، 
ولعله�ا م�ن النوادر أن تدع�و الجهات املس�ؤولة الفالح�ن اىل زراعة 
محص�ول ال�رز الذي يحتاج اىل كمي�ات من املاء أكث�ر بكثري من بقية 

املزروعات.
وزارة التج�ارة العراقي�ة بدوره�ا تواص�ل العم�ل عىل مدار الس�اعة 
لتلبي�ة متطلبات موس�م تس�ويق محص�ويل الحنطة والش�عري برغم 
الكمي�ات الهائلة منه�ا، ولذلك جاءت توجيهات وزي�ر التجارة محمد 
العان�ي برضورة مواصلة الجهد الرس�مي ملس�اعدة املواطنن يف نقل 
محاصيله�م، وتيس�يري معام�الت تس�ويقها اىل الس�ايلوات املنترة 
عىل مس�احة البالد، وهو ماإنعك�س إيجابا عىل رسعة التوريد والنقل 
والخ�زن، وتجنب العراقيل، وفتح آفاق أكثر إيجابية س�اعدت يف جعل 
الفالح�ن عىل موعد مع موس�م الحق يبر بخري عمي�م مع الخزين 
املائي الهائل، وإمكانية سقوط أمطار بكميات كبرية الخريف والشتاء 
املقبلن. تقع عىل وزارة التجارة مسؤولية كبرية يف توفري الغذاء لألعداد 
املتزايدة من الس�كان، والتعامل م�ع رشكات عاملية رصينة، والتعاون 
املثم�ر مع نظرياتها يف الدول األخرى، وكذل�ك الوزارات املحلية وتبادل 
الخ�ربات، وتوريد التقنيات الحديثة اىل مؤسس�ات الوزارة خاصة مع 
من�ح الفرصة لع�دد من الخ�رباء وامل�دراء التنفيذين الذي�ن يملكون 
الخ�ربات والكفاءة إلدارة الوزارة لكي يكون الجميع بكامل الجهوزية 
خالل األشهر املقبلة، مع مايواجه العراق من تحديات بسبب الظروف 
املعقدة التي تش�هدها املنطق�ة، وإحتمالية الحاج�ة اىل وضع خطط 
طواريء تحس�با ألي تطورات سياس�ية، وتح�والت إقتصادية النريد 
لبلدن�ا أن يدف�ع ثمنا جراءه�ا، وكلنا أمل باملخلصن م�ن العاملن يف 
مؤسس�ات الدولة ليخففوا ع�ن مواطنيهم، ويس�اعدوهم للميض يف 

حياتهم، وهم أكثر امال، ورغبة يف الحياة.

نوم األطفال هنارًا يؤثر إجيابيًا
 يف ذكائهم

أثب�ت علماء من جامعتي بنس�لفانيا وكاليفورني�ا يف الواليات املتحدة 
أن األطف�ال الذي�ن ينام�ون يف النهار هم أذك�ى من أقرانه�م الذين ال 

ينامون.
ودرس الباحثون وحللوا تأثري نوم النهار يف األطفال عىل ضوء معلومات 
ع�ن نحو ثالث�ة آالف تلميذ أعمارهم 10-12 س�نة. توص�ل الباحثون 
إىل اس�تنتاجات نرتها مجل�ة Sleep التي جاء فيه�ا »األطفال الذين 
ينامون خالل النهار يشعرون بالسعادة أكثر ، ولديهم تحكم أفضل يف 

النفس، ومستوى ذكاء أعىل«.
توصل الباحثون إىل هذا االستنتاج بعد أن أخذوا باالعتبار جنس الطفل 
والفص�ل الذي يدرس فيه وموقع مدرس�ته، ومس�توى تعليم والديه، 
وامل�دة التي ينام فيها ليال. ويؤكد الباحث�ون أن التأثري اإليجابي للنوم 
يف النه�ار كان واضحا لدى طالب الصف الس�ادس حيث كانت نس�بة 

نجاحهم أعىل بمقدار 7.6 %.

الرجال األرامل واملطلقون أكثر عرضة 
خلطر صحي قاتل من النساء!

أظهر بحث جدي�د أن الرجال املطلقن هم أكثر عرضة للموت بأمراض 
القلب الخطرية مقارنة بزوجاتهم السابقات.

ووجد علماء من جامعة أس�تون يف برمنغهام، أن الرجال الذين توفيت 
زوجاتهم كانوا أكثر عرضة بنس�بة 11% للموت بسبب نوبة قلبية، من 
النس�اء. كم�ا أن الفجيعة تعد أيضا أكثر س�وءا لصح�ة الرجال، حيث 
كان احتمال وفاة الرجال األرامل بسبب قصور القلب أكثر بنسبة %10 
من النس�اء الالئي فقدن أزواجهن. وحللت الدراس�ة ما يقارب مليوني 
شخص أدخلوا املستشفى يف شمال إنجلرتا ممن يعانون من مشاكل يف 

القلب بن عامي 2000 و2014.
ومن املأمول أن تس�اعد األبحاث التي قدمت يف املؤتمر السنوي لجمعية 
القلب واألوعية الدموية الربيطانية يف مانشسرت، يوم األربعاء 5 يونيو، 

مرىض القلب يف الحصول عىل الدعم الذي يحتاجونه.

أطعمة تعودناها ال ينصح بتناوهلا عىل الريق!
تن�اول كافة األطعمة كوجب�ة فطور صحية 
عىل الريق لي�س صحيحا. ألن م�ا نتناوله يف 
الصباح له تأثري كبري عىل املعدة واألمعاء. أي 
أن الخطأ يف االختيار قد يش�كل خطورة عىل 
الصحة. من هذه املواد: الحمضيات- ما يشاع 
بأن عص�ري الربتقال الطازج هو فطور مثايل 
صحيح، ألنه يعطي الجس�م الق�وة والطاقة 
منذ الصباح. ولكن من أجل ذلك يجب تناوله 
بعد الفطور. ألنه يحتوي عىل أحماض عديدة 

مختلفة، قد تسبب التهاب املعدة.
الحلوي�ات- يفض�ل ع�دم تن�اول املعجن�ات 
ألن  الري�ق.  ع�ىل  والش�وكوالتة  بالكري�م 
البنكري�اس يعج�ز من�ذ الصباح ع�ن إفراز 
الكمي�ة الالزم�ة م�ن األنس�ولن. م�ا يؤدي 
إىل اضط�راب الت�وازن الحم�يض القاعدي يف 

الجس�م. القهوة- يفضل تناول هذا املروب 
الصباح�ي بعد وجب�ة الفط�ور. ألن القهوة 
عند تناولها عىل الريق تس�بب تهيج الغش�اء 
املخاطي للمع�دة، ما يؤدي إىل حدوث التهاب 
فيه�ا. كم�ا أن تن�اول القه�وة من�ذ الصباح 

يش�كل عبئا ثقيال عىل الكبد، وخطورة عليه. 
امل�وز- أفضل وقت لتناول املوز هو بعد ميض 
س�اعة عىل تناول الغداء. فامل�وز يف الصباح، 
يت�م هضم�ه بب�طء، م�ا يس�بب انتفاخ�ا 
وإزعاج�ات أخ�رى. ع�الوة ع�ىل ه�ذا، املوز 
غني باملغنيسيوم الذي يمتص برسعة كبرية 
يف الجس�م، م�ا قد يزي�د العبء ع�ىل القلب. 
كم�ا أن تن�اول امل�وز بص�ورة منتظم�ة قد 
يس�بب مش�كالت يف األوعية الدموية. الخيار 
والخرضوات الخرضاء األخرى- هذه املواد يف 
حالتها الطازجة تصب�ح خطرة عىل الصحة 
عن�د تناوله�ا عىل الري�ق. ألنه�ا تحتوي عىل 
أحماض قوية، ويف الصباح ال يوجد ما يكفي 
م�ن العصري يف املعدة لهضمه�ا. أي يمكن أن 

تسبب الحرقة وعدم الراحة.

تأثري العطلة األسبوعية عىل حياة املرضى حقيقي!
كش�فت دراس�ة موس�عة أن امل�رىض الذي�ن 
ُينقل�ون إىل املستش�فيات يف عط�الت نهاي�ة 
األس�بوع هم األكثر عرضة للوفاة بنسبة %16 
مقارن�ة مع مرىض أيام العم�ل. ووجد باحثو 
جامع�ة »وارويك« أن العملي�ات غري الطارئة، 
مثل اس�تبدال مفصل الورك والركبة، تعد أكثر 
فتكا بنسبة 70% عند القيام بها يف عطلة نهاية 

األسبوع. ولكن الخرباء يعتقدون أنه عىل الرغم 
من وجود »تأث�ري عطلة نهاية األس�بوع«، إال 
أن معدالت الوفي�ات املرتفعة ال تعكس ضعف 
الرعاي�ة الطبي�ة يوم�ي العطلة األس�بوعية. 
وبدال م�ن ذلك، يزعم�ون أنه م�ن املحتمل أن 
يك�ون ذلك نتيجة ش�دة مرض األف�راد، الذين 
يحتاج�ون للعالج يف عطالت نهاية األس�بوع. 

ويق�ول الباحث�ون إن ارتفاع ع�دد الوفيات يف 
عطالت نهاية األس�بوع يمكن أن يكون بسبب 
املضاعف�ات، الت�ي تج�رب مختص�و الرعاي�ة 
الطبي�ة ع�ىل إج�راء العمليات يف وق�ت مبكر. 
كما يعتق�دون أن مثل هذه األخطاء يمكن أن 
تتخطى قاعدة بيانات إدارية، وتزيد من معدل 

الوفيات املتزايد يف نهاية األسبوع.

جمعية أيتام علي )عليه السالم(

أقام�ت »جمعي�ة أيت�ام ع�يل 
)عليه الس�الم(« � بع�ون الله 
تع�اىل وتوفيق�ه وتس�ديده � 
نش�اطاً ترفيهّي�اً لألطف�ال يف 
)كن�دا(  »مونرتي�ال«  مدين�ة 
بمناس�بة عيد الفطر السعيد، 
وذلك األربعاء 5 حزيران 201٩ 
هجري�ة(،   1440 ش�ّوال   1(
حي�ث حرض جمٌع م�ن األهايل 
وتم توزي�ع الحل�وى لألطفال 
وتعريفه�م بس�بب إقامة هذا 
النش�اط الرتفيه�ي الجميل يف 

َجوٍّ من السعادة واملرح.
نسأل الله تعاىل أن يديم الفرحة 
عىل جمي�ع املؤمنن واملؤمنات 
زماننا)ع�ج(  إم�ام  بظه�ور 

بحرمة النبي وآله.
اللَّ�ُه  ى  َفَس�رَيَ اْعَمُل�وا  ]َوُق�ِل 

َعَملَُكْم َوَرُسوُلُه َوالُْمْؤِمُنوَن[.

مجعية أيتام عيل )عليه السالم( تقيم نشاطًا ترفيهيًا لألطفال يف مدينة مونرتيال صحن السيدة فاطمة الزهراء »عيها السالم« بحلته اجلديدة
الكندية بمناسبة عيد الفطر السعيد


