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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

من كساه احلياء ثوبه لم ير 

الناس عيبه 

ص2الداخلية تعلن شمول مجيع الراغبني بالعودة للخدمة لعام 2008 وما تاله 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

مـسـرور يـتـعـهـد لـنـيـجـرفـان بالـعـمـل عىل بـنـاء »كـردستـان قـويـة«

رئيس الوزراء ينفي وجود »حراك« لإلطاحة بحكومته: تغيري احلكومة يعود للربملان

جملس القضاء ردا عىل فرنسا: ال ختفيض بأحكام إعدام »الدواعش«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد مجلس القضاء األعىل، أمس الثالثاء، 
ان�ه ل�م يعق�د أي صفق�ات م�ع نظريه 
الفرنيس لتخفيض احكام اعدام اصدرها 
القض�اء العراق�ي بح�ق 11 عنرصا من 
ان  موضح�اً  الفرنس�يني،  الدواع�ش  
االحكام تخض�ع لتدقيق محكمة التمييز 

العراقية وحدها.
وش�دد مجل�س القضاء األع�ىل عىل عدم 
وجود أي صفقة بني الحكومتني العراقية 
الفرنس�ية، »بخصوص تخفيض عقوبة 
اإلعدام بحق املحكومني مؤخراً من حملة 
الجنسية الفرنس�ية« من عنارص تنظيم 
»داعش«. وقال املتحدث الرسمي ملجلس 
القض�اء األع�ىل الق�ايض عب�د الس�تار 

بريقدار يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »العقوبات التي تفرضها 
املحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة 
التميي�ز العراقي�ة فقط، وه�ي صاحبة 
الصالحي�ة بموجب القان�ون يف املوافقة 
عىل تل�ك العقوبة أو تغيريه�ا اىل عقوبة 
أخرى حس�ب ظ�روف كل جريمة وليس 

بصفقات بني الحكومات«.
وأصدر القضاء العراق�ي مؤخراً احكاماً 
أُدين�وا  وتون�يس  فرنس�يا   11 بإع�دام 
بع�د  »داع�ش«  تنظي�م  إىل  باالنتم�اء 
محاكمته�م إث�ر نقله�م يف نهاي�ة يناير 

املايض من سوريا اىل العراق.
وين�ص القان�ون العراق�ي ع�ىل ف�رض 
عقوب�ة تص�ل اىل االع�دام ألي ش�خص 
انضم إىل منظمة  إرهابية س�واء ش�ارك 

يف املعارك أم ال. وجاءت تأكيدات القضاء 
العراق�ي تعقيب�ا عىل م�ا اعلنت�ه وزارة 
الخارجية الفرنسية االسبوع املايض بأن 
باريس قامت ب�«اإلجراءات الالزمة« لدى 
السلطات العراقية لتذكريها بمعارضتها 
لعقوب�ة اإلع�دام بع�د أحكامه�ا، الت�ي 
اصدرته�ا بح�ق فرنس�يني ينتم�ون إىل 
تنظيم »داع�ش«.  وقالت الوزارة يف بيان 
إن »فرنس�ا تعارض من حيث املبدأ يف أي 

وقت ويف أي مكان عقوبة اإلعدام«.
وأضاف�ت أن الس�فارة الفرنس�ية ل�دى 
الع�راق »تق�وم باإلج�راءات الالزمة لدى 
السلطات العراقية لتذكريها بهذا املوقف 

الثابت«. 
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السكك: اقبال واسع
عىل قطار السوبر الرسيع للتنقل 
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رئيس الوزراء: هناك
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جاهزة للشحن إىل بغداد

العقوبات تفرضها حماكم ختضع لتدقيق حمكمة التمييز العراقية فقط.. وليس لدى احلكومات صالحيات لـ »عقد صفقات« 

ص7

ص2

ص2

ص2

ص2

ص2

ص2

التعليم العايل تعلن متديد التقديم للدراسات العليا 

رئيس اجلمهورية: العراق يسعى إىل توسيع عالقاته اخلارجية 

الصدر يطالب السعودية بإعادة بناء قبور »ائمة البقيع« إلهناء الرصاعات الطائفية
نواب دياىل يطالبون عبد املهدي بإرسال »تعزيزات عسكرية« من مكافحة اإلرهاب

ألـيـجــري 
يـرفـض قـيـادة عـمالق 

إنجليـزي
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فرنسا تفكك »خلية نازية« خططت ملهامجة »مسلمني وهيود«
      بغداد / المستقبل العراقي

فكك�ت الرشطة الفرنس�ية مجموعة للنازيني 
الجدد كانت تخطط لش�ن هجمات عىل أماكن 
عبادة يهودية ومسلمة، وفق ما أفادت مصادر 

قضائية، أمس الثالثاء.
وأعلنت مصادر قضائية أن الرشطة الفرنسية 
فكك�ت خلية يميني�ة متطرف�ة كانت تخطط 

لالعتداء عىل دور عبادة يهودية ومسلمة.
وصدرت اتهامات بني أيلول وأيار بحق خمسة 
م�ن أعضاء الش�بكة املتش�ددين اعت�روا من 
»املقربني م�ن عقيدة حركة النازي�ني الجدد«، 
وذلك عىل خلفية املخطط املفرتض الذي ما زال 
»غري واضح«، حسب ما أفاد مصدر مطلع عىل 
التحقيقات. وأفاد مص�در قضائي أن املتهمني 

كانوا يس�عون عىل األرجح »الس�تهداف مكان 
عب�ادة«. ولم ت�دل املصادر بتفاصي�ل إضافية 

حول األهداف تحديدا أو الدوافع.
واعتقل�ت الرشطة يف مدين�ة غرونوبل )جنوب 
رشق( يف البداية ش�خصا بته�م تتعلق بحيازة 
أس�لحة يف أيل�ول 2018. وقاده�م التحقيق إىل 

باقي املشتبهني األربعة، وبينهم قارصان.
وت�وىل محقق�ون يف قس�م مكافح�ة اإلرهاب 
التحقي�ق الحق�ا يف كان�ون الثان�ي ووجه�وا 
تتعل�ق باإلره�اب،  اتهام�ات  للمش�تبه به�م 
تتضمن تصنيع ونقل متفجرات واملش�اركة يف 
مخطط إرهابي. وفيما استهدفت فرنسا مرارا 
من قبل إس�الميني متطرفني منذ العام 2015، 
تسلطت األضواء خالل األشهر األخرية عىل عدة 
مخطط�ات محتملة تورط فيها متطرفون من 

اليمني املتشدد.
فف�ي ترشي�ن الثان�ي اعتقل س�تة أش�خاص 
لالشتباه بتورطهم يف مخطط ملهاجمة الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
ويف تموز 2017، اتهم ش�خص يبلغ من العمر 
23 عام�ا بالتخطي�ط الغتي�ال الرئي�س خالل 

عرض عسكري بمناسبة العيد الوطني.
وق�ال ه�ذا الش�خص للمحققني إن�ه أراد قتل 
ماك�رون إضافة إىل »مس�لمني ويهود وس�ود 
ومثليني« بينما عثر عىل ثالثة س�كاكني مطبخ 

يف سيارته.
ويف حزي�ران 2018، اعتقل�ت رشطة مكافحة 
اإلرهاب 13 ش�خصا ع�ىل ارتب�اط بمجموعة 
راديكالية عىل خلفية مخطط مفرتض ملهاجمة 

مسلمني.

العيداين: إنتاج الطاقة الكهربائية بالبرصة 
يبرش بخري

حمافظ بغداد يوجه بتشكيل غرفة عمليات لالرشاف 
3عىل امتحانات الصفوف املنتهية 3

        النائب المهندس محمد شياع السوداني

للموت طرائق. ..وطرق املوت يف العراق بال 
معالج�ة او حل عىل الرغ�م من مطالباتنا 
املتكررة . وها نح�ن اليوم نجدد مطالبتنا 
ونض�م صوتن�ا  م�ع اص�وات املواطن�ني 
ب�رورة قيام وزارة االس�كان والبلديات 

والدوائ�ر البلدي�ة يف املحافظ�ات  بحمل�ة 
مكثفة لصيانة الطرق الخارجية وتبليطها 
مع تاكيدنا  اهمية وضع خطة لتوسيعها 
واقام�ة خ�ط ثان للط�رق املوج�ودة ذات 

الخط الواحد ذهابا وايابا.
كف�ى اهم�اال ..كف�ى اس�تهتارا ب�ارواح 
املواطنني..كف�ى تقديم�ا االع�ذار . روحا 

الطالبتني نور ماهر ونور الهدى نبيل اللتني 
فقدتا الحياة  نتيجة اهمال صيانة طريق 
الديوانية _ حلة وغريهما من االرواح التي 
زهقت عىل اديم طرق املوت تنادينا جميعا 

وتقول..اتقوا الله يف مواطنيكم .
الرحم�ة البنتينا النوري�ن  ولضحايا طرق 

املوت يف املحافظات كافة. 

طرق املوت..اتقوا اهلل يف املواطنني 

جملس البرصة يرفع 
جلسته بعد مناقشة ملفي الرتبية 

ومكاتب التشغيل
ص3
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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التعليم العايل تعلن متديد التقديم للدراسات العليا 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس الثالثاء، تمديد فرتة التقديم 
االلكرتوني للدراسات العليا داخل العراق للسنة الدراسية 2019/2020. 

وق�ال املدير الع�ام لدائرة البح�ث والتطوير غس�ان حميد عب�د املجيد، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »وزير التعليم العايل قيص 
السهيل وافق عىل تمديد فرتة التقديم للدراسات العليا يف الجامعات حرصاً 
عىل فسح املجال امام اكرب عدد من الطلبة الراغبني باكمال دراستهم العليا 

يف الجامعات العراقية«.
واض�اف املدير العام ان »املنظوم�ة االلكرتونية الخاص�ة بالتقديم فتحت 
اس�تمارات  الس�تقبال   2019/6/11 املواف�ق  الثالث�اء  الي�وم  نافذته�ا 
التقدي�م وحت�ى الس�اعة الثانية ع�ر ليالً من ي�وم االحد املقب�ل املوافق 

.»2019/6/16

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د مجل�س القض�اء األع�ىل، أمس 
الثالثاء، انه ل�م يعقد أي صفقات مع 
نظ�ره الفرن�ي لتخفي�ض اح�كام 
اعدام اصدره�ا القضاء العراقي بحق 
11 عنرصا من الدواعش  الفرنس�يني، 
موضح�اً ان االحكام تخض�ع لتدقيق 

محكمة التمييز العراقية وحدها.
وش�دد مجل�س القض�اء األع�ىل عىل 
عدم وجود أي صفقة بني الحكومتني 
»بخص�وص  الفرنس�ية،  العراقي�ة 
بح�ق  اإلع�دام  عقوب�ة  تخفي�ض 
املحكومني مؤخراً من حملة الجنسية 
تنظي�م  عن�ارص  م�ن  الفرنس�ية« 

»داعش«.
وقال املتحدث الرسمي ملجلس القضاء 
األعىل القايض عبد الس�تار برقدار يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »العقوب�ات الت�ي تفرضه�ا 
لتدقي�ق  العراقي�ة تخض�ع  املحاك�م 
محكم�ة التمييز العراقية فقط، وهي 
صاحبة الصالحية بموجب القانون يف 
املوافقة عىل تل�ك العقوبة أو تغيرها 

ظ�روف  حس�ب  أخ�رى  عقوب�ة  اىل 
ب�ني  ولي�س بصفق�ات  كل جريم�ة 

الحكومات«.
مؤخ�راً  العراق�ي  القض�اء  وأص�در 
احكام�اً بإعدام 11 فرنس�يا وتوني 
أُدين�وا باالنتماء إىل تنظي�م »داعش« 
بع�د محاكمته�م إثر نقله�م يف نهاية 

يناير املايض من سوريا اىل العراق.
وين�ص القانون العراق�ي عىل فرض 
عقوب�ة تصل اىل االعدام ألي ش�خص 
انضم إىل منظمة  إرهابية سواء شارك 

يف املعارك أم ال.
وج�اءت تأكي�دات القض�اء العراق�ي 
تعقيبا عىل ما اعلنته وزارة الخارجية 
ب�أن  امل�ايض  االس�بوع  الفرنس�ية 
باريس قام�ت ب�«اإلجراءات الالزمة« 
ل�دى الس�لطات العراقي�ة لتذكره�ا 
بع�د  اإلع�دام  لعقوب�ة  بمعارضته�ا 
بح�ق  اصدرته�ا  الت�ي  أحكامه�ا، 
فرنسيني ينتمون إىل تنظيم »داعش«. 
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان إن »فرنس�ا 
تعارض من حيث املبدأ يف أي وقت ويف 

أي مكان عقوبة اإلعدام«.
وأضافت أن الس�فارة الفرنس�ية لدى 

الع�راق »تق�وم باإلج�راءات الالزم�ة 
لدى السلطات العراقية لتذكرها بهذا 

املوقف الثاب�ت«. وأيد وزير الخارجية 
الفرني جان إي�ف لودريان محاكمة 

م�كان  يف  الفرنس�يني  االرهابي�ني 
ارتكابهم الجرائم، إال أنه أش�ار »نحن 

نضاع�ف الجه�ود لتجنيبه�م عقوبة 
اإلعدام«.  وقال إيف لودريان انه تحدث 
مع الرئيس العراقي برهم صالح حول 
القضية. وأجريت محاكمة الفرنسيني 
الدواع�ش بموجب امل�ادة الرابعة من 
قان�ون مكافح�ة اإلره�اب العراقي، 
التي تنص ع�ىل الحكم بإعدام كل من 
ارتكب بصفته فاعال أصليا أو رشيكا 
يف األعم�ال اإلرهابي�ة ويش�مل ه�ذا 
املح�رض واملخطط واملم�ول وكل من 
مّك�ن اإلرهابيني من القيام بالجريمة 
كفاع�ل حقيقي. كما تنص املادة عىل 
العقاب بالس�جن املؤب�د بحق كل من 
أخف�ى عن عم�د أي عم�ل إجرامي أو 

تسرّت عىل شخص إرهابي.
وب�دأت يف بغ�داد يف 26 أي�ار امل�ايض 
محاكمة الفرنس�يني بتهم�ة االنتماء 
اىل تنظي�م »داع�ش« لع�دم إمكاني�ة 
محاكمته�م م�ن قب�ل قوات س�وريا 
الديمقراطية »قس�د«، التي اعتقلتهم 
الدبلوماس�ية  العالق�ات  وانقط�اع 
ب�ني دمش�ق وباري�س واضط�رت اىل 

تسليمهم اىل السلطات العراقية.
وأصبحت بغداد الخيار البديل بالنسبة 

لدول مثل فرنس�ا التي ترفض بشكل 
قاط�ع محاكم�ة او ع�ودة مواطنيها 
املرتبط�ني بتنظي�م »داع�ش« الذي�ن 
اعتقل�وا يف العراق أو م�ن قبل القوات 

الكردية يف سوريا.
وبوجود معارضة من قبل الرأي العام 
تواج�ه  الدواع�ش  لع�ودة  األوروب�ي 
باريس معضلة ألنها ال تريد محاكمة 
الدواعش من مواطنيها وهي تعارض 
عقوب�ة اإلع�دام لذلك تتدخ�ل جهات 
دبلوماسية فرنسية عىل أعىل مستوى 
ملنع إعدامه�م لكنها تش�دد يف الوقت 
ذات�ه ع�ىل ان محاكمته�م تس�ر يف 

»ظروف جيدة ويف حضور دفاع«.
ل�دى  العراق�ي،  القان�ون  وبحس�ب 
املدانني مهلة 30 يوًما للطعن بالحكم. 
وكان�ت محكمة االس�تئناف العراقية 
ق�د خففت مؤخرا الحك�م عىل أملانية 

من اإلعدام إىل السجن املؤبد.
ومنذ عام 2018 حكم القضاء العراقي 
عىل أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب 
أدين�وا باالنتم�اء إىل تنظي�م داع�ش، 
لكن لم ينف�ذ حتى اآلن أي من أحكام 

اإلعدام الصادرة بحق أي أجنبي.

العقوبات تفرضها حماكم ختضع لتدقيق حمكمة التمييز العراقية فقط.. وليس لدى احلكومات صالحيات لـ »عقد صفقات« 

جملس القضاء ردا عىل فرنسا: ال ختفيض بأحكام إعدام »الدواعش«

مرسور يتعهد لنيجرفان بالعمل عىل بناء »كردستان قوية«

الداخلية تعلن شمول مجيع الراغبني بالعودة للخدمة لعام 2008 وما تاله 

        بغداد / المستقبل العراقي

واف�ق برملان اقليم كردس�تان الع�راق، أمس 
الثالثاء، رسمياً عىل ترشيح رئيس جهاز أمن 
االقليم م�رور بارزاني لتش�كيل الحكومة 
الجدي�دة ويبقى عىل رئي�س االقليم ابن عمه 
نجرفان بارزاني تكليفه بهذه املهمة الحقا 

عىل أن ينجزها خالل 30 يوما.
ويف جلس�ة برملاني�ة خاص�ة، طرح�ت ف�اال 

فريد الرئيس�ة املوقتة لربملان كردستان اسم 
م�رور بارزاني رئي�س جهاز أم�ن اإلقليم 
مرشح كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
م�رور  وال�د  بارزان�ي  مس�عود  بزعام�ة 
لتش�كيل الحكومة الجديدة. وصوت الربملان 
لصالح ترش�يح مرور للمهمة بأغلبية 87 
من مجموع 97 برملانيا حرضوا الجلسة من 
مجموع أعضاء الربمل�ان البالغ 111 عضوا . 
وأشارت فاال فريد إىل ان رئاسة برملان االقليم 

سرتسل هذا القرار اىل رئيس اقليم كردستان 
نجرف�ان بارزان�ي الصدار مرس�وم اقليمي 
بتكلي�ف ابن عمه مرور بارزاني بتش�كيل 
حكومة االقليم الجديدة »لخدمة أبناء شعب 

كردستان بجميع مكوناتهم«. 
وقال مرور بارزاني يف تغريدة عىل حس�ابه 
بش�بكة التواصل االجتماع�ي »تويرت«، »آمل 
أن نتمكن معاً، وتحت قيادة الرئيس بارزاني، 
من بناء كردستان قوية ويف املصلحة الوطنية 

لشعوبنا وأمتنا«.
وج�اء ترش�يح م�رور بارزان�ي بتش�كيل 
حكومة االقليم بعد ف�وز حزبه الديمقراطي 
الكردس�تاني يف االنتخاب�ات الربملاني�ة التي 
ش�هدها اإلقليم يف 30  س�بتمرب ع�ام 2018 
ماراثوني�ة  مباحث�ات  خ�وض  اآلن  وعلي�ه 
صعبة نتيجة الخالفات بني القوى واألحزاب 
السياسية يف االقليم عىل ان ينتهي من مهمته 
خ�الل 30 يوما.   وكان الح�زب الديمقراطي 

الفائز بتلك االنتخابات الربملانية بحصوله عىل 
45 مقعدا، قد أعلن يف ديسمرب املايض ترشيح 
رئي�س مجلس أمن االقليم م�رور بارزاني 
ملنصب رئيس الحكومة، فيما انتخب الربملان 
يف 28 من الش�هر املايض القي�ادي يف الحزب 
رئي�س الحكومة الس�ابق نيجرفان بارزاني 
رئيس�اً جدي�دا لإلقلي�م، حي�ث أدى اليم�ني 
القانوني�ة أمس اإلثنني. واكد بارزاني الرغبة 
يف استمرار التنسيق مع بغداد ودول املنطقة 

والعربي�ة والدولية ضمن االحرتام املش�رتك. 
وش�دد بالق�ول » اض�ع منصب�ي وقدرات�ي 
وتجربت�ي يف خدم�ة عبد امله�دي والحكومة 
العراقية«. وقال إن »الوطن هو الجامع لنا يف 

إطار نظام ديمقراطي اتحادي«.
وح�ذر نجرفان من ان االقلي�م يمر بمرحلة 
سياسية حساسة نتيجة الخالفات بني قواه، 
مؤكدا احرتام تطلعات مواطني االقليم واعدا 

بأن تكون رئاسته لخدمتهم جميعا.

        بغداد / المستقبل العراقي

وزارة  يف  البري�ة  امل�وارد  مديري�ة  اعلن�ت 
الداخلية، أمس الثالثاء، شمول جميع الراغبني 
بالعودة للخدمة يف االحداث االمنية لعام 2008 
وم�ا تاله�ا.  وقال مدير ع�ام امل�وارد البرية 
يف ال�وزارة اللواء ياس�ني هادي ثجي�ل، يف بيان 

تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان 
امل�ادة 47 وبفقراتها الثالث )أ، ب، ج( الخاصة 
باعادة املفصولني، واملطرودين، واملستقيلني اىل 
الخدمة وفق م�ا تضمنته الفقرة )أ( من اعادة 
املفصول�ني ملا كانت تعرف باملناطق الس�اخنة 
واملح�ررة حاليا قب�ل ع�ام 2014، حيث جرى 
تعمي�م ه�ذه امل�ادة للدوائ�ر ذات العالقة عن 

طري�ق وكاالت وزارة الداخلية )االس�تخبارات، 
وش�ؤون الرط�ة، واالم�ن االتح�ادي( م�ن 
اج�ل تبليغ الدوائ�ر املعني�ة يف املناطق املحررة 
بتزويد مديرية املوارد البرية بأعداد واس�ماء 
املش�مولني بها، حيث بلغت الع�دد )530 27(، 
وت�م تقييمه�ا امني�ا واس�تخباريا وم�ن قبل 
مديري�ة االدلة الجنائية للتاك�د من املعلومات، 

ليتس�نى ملديرية املوارد اعادتهم اىل الخدمة، اذ 
جرى مفاتحة وزارة املالية بشأن توفر الغطاء 
امل�ايل له�ذا املوضوع، علم�ا ان مديري�ة املوارد 
البري�ة انجزت موضوع الدرج�ات الوظيفية 
وبانتظار التخصيص�ات املالية . وأوضح اللواء 
ياس�ني ان الفق�رة )ب( والت�ي تش�مل امل�ادة 
الخاصة حرصيا باالح�داث االمنية عام 2008 

وهي قد تشمل املناطق الجنوبية وغرها، وهي 
ايضا تشمل ما بعد هذا التاريخ وهو ما يسمى 
بالتاث�ر القانون�ي حي�ث يوجد م�ن فصل او 
طرد بعد 2008، وه�ذا ما تم تحديثه عىل هذه 
الفقرة بعد ان كانت تشمل فقط 2008، وياتي 
ه�ذا التحديث من اجل توخ�ي الدقة والحرص 
ع�ىل اع�ادة املش�مولني وضم�ان ع�دم ضياع 

حقوقه�م، وقد تم�ت مفاتحة مجل�س النواب 
واملراجع العليا بهذا الش�ان، اي ان املش�مولني 
باالعادة سيش�مل من عام 2008 صعودا وهذا 
االم�ر يعنى به الضباط واملنتس�بني واملوظفني 
املدني�ني الذين كانوا عىل م�الك وزارة الداخلية 
من الراغبني بالعودة، مش�را اىل ان هناك آليات 

وضعت لعودة هوالء اىل الخدمة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئيس مجل�س ال�وزراء عادل 
عبد املهدي، أمس الثالثاء، ان تغير 
رئي�س الحكوم�ة يع�ود اىل مجلس 

النواب، مش�را اىل عدم وجود حراك 
بهذا االتج�اه، فيما هّون من اندالع 

الحرائق يف حقول . 
وق�ال عبد امله�دي يف كلمة له خالل 
املؤتم�ر االس�بوعي إن »الحكوم�ة 

الربنام�ج  بتطبي�ق  ملتزم�ة 
الحكومي«، مؤكدا ان »تغير رئيس 
الحكومة يعود اىل الربملان وال يوجد 

حراك بهذا االتجاه«.
واض�اف عب�د امله�دي، أن�ه » يجب 

اكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء 
الفصل التريعي الحايل للربملان«.

واعت�رب رئي�س مجلس ال�وزراء ان 
الحرائ�ق التي تح�دث يف املحاصيل 
الزراعية حالة طبيعية، وقال إنه »تم 

تسجيل 273 حريقا طال ما يقارب 
40 الف دونم من املحاصيل«.

واضاف عب�د امله�دي، أن »الحرائق 
حال�ة طبيعي�ة يف كل دول العال�م 

ويجب عدم تضخيم الحدث«.

رئيس الوزراء ينفي وجود »حراك« لإلطاحة بحكومته: تغيري احلكومة يعود للربملان 
هّون من اندالع احلرائق باحلقول ووصفها بـأنها »حالة طبيعية« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس 
الثالثاء، س�عي الع�راق لتوس�يع عالقاته 
الخارجي�ة يف مختلف املجاالت، مش�راً إىل 
أهمية تقدي�م أفضل الخدم�ات للجاليات 

العراقية. 
وقالت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بيان تلقت 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
»رئيس الجمهورية برهم صالح اس�تقبل 
سفراء العراق الجدد لدى جمهورية تركيا 

وجمهورية التشيك ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة، بمناسبة بدء مهام عملهم«.

ولفت صالح، بحس�ب البيان، إىل »س�عي 
الع�راق لتوس�يع عالقات�ه الخارجية مع 
البل�دان الصديق�ة والش�قيقة يف مختلف 
املج�االت وبم�ا يع�زز من مكانت�ه ضمن 
األرسة الدولي�ة ويحق�ق املصال�ح العلي�ا 
للش�عب العراقي«، مؤك�داً »أهمية تقديم 
أفض�ل الخدمات للجالي�ات العراقية، وان 
تكون أبواب الس�فارات العراقية مفتوحة 

ألبنائها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
أمس الثالثاء، ويل العهد الس�عودي محمد 
بن سلمان، بإعادة بناء قبور ائمة البقيع، 
الت�ي تهدمت “عندما كان�ت اململكة ترزح 

تحت وطأ املتشددين”، حسب تعبره.
وذك�ر الص�در يف تغريدة ع�رب “تويرت” إن 
“الثامن من ش�وال هو ذك�رى هدم قبور 
بقيع الغرقد يف اململكة العربية السعودية، 
عىل يد رشذمة شاذة منحرفة تّدعي وصالً 
باإلس�الم زوراً وبهتان�ًا، وم�ر ع�ىل ذل�ك 

العرات من السنني”.
وأض�اف أن�ه ”يف يومن�ا هذا ف�إن اململكة 
تسعى بصورة فاعلة لتصحيح املسار ونبذ 
التشدد وتحاول نبذ الطائفية للخالص من 
املتش�ديني، أعاله مضافاً إىل انفتاحها عىل 

جرانها وعىل األديان والعقائد شتى”
اململك�ة  إىل  أج�دد دعوت�ي  إذاً   ” وتاب�ع: 
العربي�ة الس�عودية، وإىل ويل العه�د ع�ىل 
وج�ه الخص�وص اىل إع�ادة بن�اء قب�ور 
)بقيع الغرقد(، ففي ذلك رضا الله وإنهاء 
للرصاع�ات الطائفية التي م�أت املنطقة 

وازدادت بعد هدمها”.

الصدر يطالب السعودية بإعادة بناء قبور »ائمة البقيع« 
إلهناء الرصاعات الطائفية

رئيس اجلمهورية: العراق يسعى إىل توسيع
 عالقاته اخلارجية 

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا ن�واب محافظة دي�اىل، أم�س الثالثاء، 
القائد العام للقوات املسلحة عادل عبد املهدي 
إىل إرس�ال قوة من جه�از مكافحة اإلرهاب 
وتعزيزات عس�كرية إىل املحافظة، مشددين 

عىل رضورة حرص السالح بيد الدولة. 
وقال النائب عن دياىل أحمد مظهر الجبوري 
يف مؤتم�ر صحفي عق�ده بمجل�س النواب 
بمش�اركة ن�واب املحافظ�ة، إن »هناك من 
يريد زعزعة االستقرار يف املحافظة، والهدف 
منه خلط األوراق إع�ادة املحافظة إىل الفرتة 
املظلم�ة«، مؤكداً أن »ن�واب املحافظة وبعد 
اللقاء باألجه�زة األمنية ومن خالل متابعتنا 
وجدن�ا الكث�ر م�ن املالحظ�ات الت�ي تنذر 

بالخطر إذا لم تعالج«.
ودعا الجبوري القائد العام للقوات املس�لحة 

ع�ادل عب�د امله�دي، إىل »تعزي�ز القطع�ات 
العس�كرية يف املناط�ق الت�ي حصل�ت فيها 
الخ�روق األمني�ة ودع�م األجه�زة األمني�ة 
واالس�تخباراتية بالع�دة والع�دد وتجهيزها 
بالكام�رات الحرارية والس�يارات املدرعة«، 
مش�دداً ع�ىل رضورة »ح�رص الس�الح بي�د 
الدولة وعدم السماح ألية جهة بحمل السالح 
باس�تثناء م�ن لدي�ه تخوي�ل م�ن األجهزة 

األمنية«.
وطال�ب الجبوري، ب�«دع�م األجهزة األمنية 
ورفض التدخل يف عملها من أية جهة، وفتح 
تحقيق بكل األفع�ال اإلجرامية التي حصلت 
ومحاسبة املقرصين، وإرسال قوة مكافحة 
اإلره�اب إىل دي�اىل لحماي�ة أرواح املواطنني، 
وتفعي�ل مذكرات إلق�اء القبض وحس�مها 
بش�كل رسي�ع عىل أي ش�خص خ�ارج عىل 

القانون«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت كتلة سائرون الربملانية، أمس الثالثاء، 
عن تبنيه�ا نظاما انتخابيا يع�رف باالغلبية 
السياسية لالنتخابات املحلية، مبينة ان ذلك 
يه�دف اىل تحقي�ق العدالة واتاحة املنافس�ة 

الحقيقية بني ابناء الشعب العراقي. 
وقال رئيس الكتلة حس�ن العاقويل يف مؤتمر 
صحف�ي عق�ده بمبن�ى بحضور ع�دد من 
ن�واب الكتل�ة ان�ه »م�ن أجل الح�رص عىل 
صوت املواطن وان يذهب باالتجاه الصحيح 
اىل  اصواته�م  تذه�ب  ال  وحت�ى  ملمثليه�م، 
اش�خاص اخري�ن ل�م يحصوا ع�ىل اصوات 
تؤهل�م بالفوز كم�ا حصل س�ابقا يف نتائج 
انتخاب�ات ال تمثل ارادة الناخب�ني، بل تمثل 
ارادة احزابهم السياس�ية، واصبحوا بعيدين 
عن هموم الشعب، وحفظ مصالح احزابهم 

السياس�ية ع�ىل حس�اب مصلحة الش�عب 
العراقي، ومن اجل اصالح النظام الس�يايس 
يف العراق وبش�كل شامل وجذري، فال بد من 

اصالح النظام االنتخابي«.
واضاف انه »من اجل ضمان مشاركة فاعلة 
وحقيقي�ة للعراقي�ني يف انتخاب�ات مجالس 
املحافظ�ات، وان يك�ون الناخب عىل معرفة 
باملرشح وقريب من املواطن، فأننا يف تحالف 
سائرون نعلن امام الش�عب العراقي، بتبني 
ب�)االغلبي�ة  املع�روف  االنتخاب�ي  النظ�ام 
املحافظات  السياس�ية( النتخابات مجالس 
القادمة«. وتابع »النظ�ام يتضمن ان يكون 
الفائز من الرجال والنس�اء هم ممن حصلوا 
عىل اعىل االصوات بغض النظر عن احزابهم 
وقوائه�م االنتخابية، وذل�ك لتحقيق العدالة 
واتاحة املنافسة الحقيقية بني ابناء الشعب 

العراقي«.

نواب دياىل يطالبون عبد املهدي بإرسال »تعزيزات 
عسكرية« من مكافحة اإلرهاب

سائرون يعلن تبني نظام »االغلبية السياسية« 
يف االنتخابات املحلية 
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   بغداد / المستقبل العراقي

صدقت محكمة تحقيق البرصة الثالثة اعرتافات متهم عن جريمة 
قتل محام يف شارع امليثاق التابع  للمحافظة . 

وأوض�ح املرك�ز االعالمي ملجل�س القض�اء االعىل يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، أن »متهم�ا اعرتف امام قايض 
التحقيق  بانه مع متهمني آخرين اطلقوا النار عىل سيارة املحامي 

املجنى عليه ما ادى اىل قتله يف الحال «.
وأض�اف، أن »املته�م اع�رتف ايض�ا ان املجن�ى علي�ه )املحامي( 
خرج من قرص القصاء يف  البرصة بعد انتهاء عمله وكان يس�تقل 
نوع جكس�ارة وس�لك ش�ارع امليثاق وتمت متابعت�ه ومالحقته 
 وقتل�ه نتيج�ة لثأر عش�ائري ب�ني املجنى واملجنى عليه بحس�ب 

االعرتافات .» 
وأش�ار إىل ان »املحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ االجراءات كافة 
بحق�ه وفق�ا الحكام امل�ادة 406  من قان�ون العقوب�ات العراقي 

وبصدد احالته عىل محكمة املوضوع لينال جزاءه العادل .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة الخطوط الجوية العراقية، عن عدد املسافرين الذين 
تنقلوا عىل متن طائراتها خالل أيام عيد الفطر املبارك.وذكر بيان 
للرشكة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »عدد املس�افرين الذين 
تنقل�وا عىل متن طائراتها خالل أيام عيد الفطر املبارك للفرتة من 
2019/6/1 ولغاي�ة 2019/6/8 بل�غ 38,195 مس�افراً وبواقع 
502 رحل�ة نفذها الناق�ل الوطني اىل مختل�ف وجهاته«.وأضاف 
البيان ان »املوسم الحايل سجل زيادة يف االعداد مقارنة مع األعوام 
الس�ابقة، ويأتي ذل�ك من خالل اتس�اع مس�احة الخدمات التي 
تقدمه�ا الخطوط الجوية العراقية لزبائنه�ا الكرام والتي يرشف 
عليها بشكل مستمر وزير النقل عبد الله لعيبي فضال عن إفتتاح 
الرشك�ة لعدة وجهات جديدة مع أهمية مواصلة إطالق العروض 

واالسعار التنافسية مقارنة مع باقي الرشكات األخرى .

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح مؤيد الالمي رئيس إتحاد الصحفي�ني العرب املؤتمر العام 
لإلتح�اد الدويل للصحفيني بدورته الثالثني يف العاصمة التونس�ية 
بمشاركة 140 بلدا وهي سابقة مهمة حيث تعد األوىل التي يعقد 

فيها اإلتحاد إحدى دوراته يف دولة رشق أوسطية. 
عض�و يف الوفد العراقي قال: إن مش�اركة الع�راق يف هذه الدورة 
تأتي بعد مرحلة مهمة تجاوزها بلدنا يف إطار الحرب عىل اإلرهاب، 
ونجاح التجربة الديمقراطية، وتجاوزها عقبات مهمة، والوصول 
اىل حالة من اإلستقرار تفتح الباب أكثر للعراق ليكون جزءا فعاال 
م�ن املنظومة الدولية، وه�و مايتضح من خ�الل اإلهتمام العايل 
الذي أبداه املش�اركون العرب، واألجانب الذي�ن وضعوا العراق يف 

املقدمة.
وس�يلقي مؤي�د الالم�ي رئي�س إتح�اد الصحفيني الع�رب كلمة 
اإلفتتاح التي تأتي بعد الكلمة الرس�مية للرئيس التونيس الباجي 
قائد الس�بيس، حي�ث يناقش املؤتم�ر ملفات عدة تتعل�ق بواقع 
العمل الصحفي يف العالم، والتحديات التي تواجه وس�ائل اإلعالم، 
وتطوي�ر عمل النقاب�ات واإلتح�ادات املحلية واإلقليمية، وس�بل 

حماية حرية التعبري والصحافة يف العالم.

العراق يفتتح املؤمتر العام لإلحتاد 
الدويل للصحفيني يف العاصمة تونس

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الع�راق عن »تحقي�ق اإلكتفاء الذاتي م�ن محصول الحنطة 
)القمح(«.وأكد الوكيل االداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري 
يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، »الوص�ول اىل اإلكتفاء الذاتي 
ملحصول الحنطة للموسم الزراعي الحايل 2019 بعد الدعم املتواصل 
املق�دم للفالح�ني واملزارعني من اس�مدة وب�ذور ومكنن�ة زراعية 
حديثة«.وب�ني ان »الخطة الزراعية لهذا املوس�م ستش�هد انتاجية 
عالية م�ن املحاصيل الزراعية نتيجة لهط�ول االمطار خالل فصل 
الشتاء والتي نتج عنها زيادة االرايض الزراعية الداخلة بالخطة من 
محصويل الحنطة والشعري واملحاصيل العلفية واملحاصيل الزراعية 
االخرى«.كما أشار الجبوري اىل ان »حملة الحصاد تسري بأنسيابية 
ونجاح يف املحافظات الجنوبية والوسطى اضافة اىل عملية تسويق 
كمي�ات كبرية من املحاصي�ل اىل وزارة التج�ارة، مما ينعكس عىل 
توفري مادة الطحني للمواطنني والوصول اىل االكتفاء الذاتي منه يف 
األس�واق املحلية«.ودعا »الفالحني واملزارعني اىل التمس�ك بأرضهم 
والتع�اون مع الجهات االمنية من أجل توف�ري الحماية للمحاصيل 

الزراعية االسرتاتيجية ودعم االقتصاد الوطني.

   المستقبل العراقي/ الغانم

ص�ادق مجلس محافظة واس�ط، عىل مش�اريع بقيمة 60 مليار 
دينار.وذك�ر بيان ملكت�ب املحافظ ان »مجل�س املحافظة صادق 
الي�وم عىل خطة املش�اريع الجديدة والتي تص�ل تخصيصاتها ل� 
60 مليار دينار توزعت حس�ب النسب السكانية«.وقدم املحافظ 
»به�ذا املنجز خالص الش�كر والتقدير ألعض�اء املجلس لدورهم 

املسؤول يف إقرار ذلك .

العراق حيقق اإلكتفاء الذايت 
من احلنطة

جملس واسط يصادق عىل مشاريع 
بقيمة »60« مليار دينار

حتقيق البرصة تصدق اعرتافات 
متهم بـ »قتل حماٍم«

اخلطوط اجلوية تعلن عدد املسافرين 
عىل متن طائراهتا خالل عطلة العيد

    البصرة / المستقبل العراقي

عق�دت دوائ�ر الكهرب�اء يف محافظ�ة 
الب�رصة اجتماع�اً يف دي�وان املحافظة 
ملناقش�ة وض�ع الطاق�ة الكهربائية يف 

املدينة. 
وقال محاف�ظ البرصة أس�عد العيداني 
للنعيم ني�وز , إن اإلجتماع ضم مختلف 
الدوائر الكهربائي�ة , إضافة إىل ممثلني 

عن رشكتي النفط والغاز .

أن اإلجتم�اع بح�ث موض�وع  وب�ني , 
تجهي�ز الغ�از للمحط�ات الكهربائي�ة 
واملش�كلة التي حصل�ت يف أحد األنابيب 
, فيما بني أن إنت�اج الطاقة الكهربائية 

يبرش بخري .

العيداين: إنتاج الطاقة الكهربائية بالبرصة 
يبرش بخري

    البصرة/ المستقبل العراقي

رف�ع  مجل�س محافظة الب�رصة، أم�س الثالثاء جلس�ته 
االعتيادية، بعد ان ناقش ملفي الرتبية ومكاتب التشغيل.

وق�ال رئي�س املجلس صب�اح البزون�ي للمرب�د إن املجلس 
ناقش امللف الرتبوي بش�كل مس�تفيض وس�يتم استكمال 
مناقش�ته خالل الجلس�ة املقبلة، بهدف رد مديرية الرتبية 

عىل مالحظات املجلس حول امللف. 
كم�ا أش�ار إىل مناقش�ة مكاتب التش�غيل نظ�راً ألهميتها 
يف املحافظة واس�تيعاب العاطل�ني للعمل، تمهي�داً إلصدار 

قرارات بهذا الشأن.
يشار اىل أن عضو مجلس محافظة البرصة، حيدر الساعدي، 
قد كش�ف اليوم للمربد عن تقديم كتلة سياسية يف املجلس 
)لم يحددها(، بعض األس�ئلة الخاصة باستجواب املحافظ 
اس�عد العيداني، فيما أوضح رئيس لجن�ة املجالس املحلية 
بمجلس املحافظة سلمان التميمي، أن املجلس الزال ينتظر 
رد وزارة النف�ط بش�أن توفريه�ا وقود زيت الغ�از )الكاز( 
املجاني ملول�دات الكهرباء األهلية يف املحافظة، فيما أش�ار 
إىل وج�ود رقابة عىل تل�ك املولدات لاللتزام بأس�عار األمبري 

املحددة من قبل املجلس.

جملس البرصة يرفع جلسته بعد مناقشة 
ملفي الرتبية ومكاتب التشغيل

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للس�كك الحديد 
العراقية، تزاي�د االقبال من قبل املواطنني 
عىل قطار السوبر الرسيع بعد انطالق اول 
رحل�ة له بني بغ�داد والب�رصة وبالعكس 
م�رورا باملحط�ات الرئيس�ية النارصي�ة 

والسماوة والديوانية والحلة.
وقال�ت الرشكة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، انه�ا »ش�هدت مناف�ذ حج�ز 
التذاك�ر اقبال متزايد من قبل املس�افرين 
ع�ىل قط�ار الس�وبر الرسي�ع مل�ا يتمتع 
بالرسعة العالية والراحة واألمان واختزال 

وقت الرحلة خالل )6( ساعات« .
واضاف�ت انه�ا »قامت بمتابع�ة ميدانية 
ليلي�ة ملم�رات التعاب�ر أثمرت ع�ن نجاح 
انسيابية مرور القطار السوبر فضال عن 
التح�رك الواس�ع من قبل م�دراء املناطق 
لتحش�يد املف�ارز والعامل�ني لتنظيم آلية 
إيقاف السيارات يف املمرات لتسهيل مرور 

القطار برسعته املقررة .

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تالمها  ع�ن  الزراع�ة،  وزارة  أعلن�ت 
مليونني و500 الف طن من الحنطة.

وقالت ال�وزارة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »الوزارة تس�لمت مليونني 
و500 ال�ف ط�ن م�ن الحنط�ة املحلية«، 
الزراعي�ة له�ذا  ان »الخط�ة  اىل  مش�رية 
م�ن  عالي�ة  انتاجي�ة  ستش�هد  املوس�م 
املحاصيل الزراعية نتيجة لهطول االمطار 
خالل فصل الشتاء والتي نتج عنها زيادة 
االرايض الزراعي�ة الداخل�ة بالخط�ة من 
محص�ويل الحنط�ة والش�عري واملحاصيل 

العلفية واملحاصيل الزراعية االخرى«.
واضاف�ت، ان »محافظة نين�وى بارشت 
بحصاد الحنطة املحلية اليوم وبمس�احة 
مزروع�ة تبل�غ 3 ماليني دونم«، مش�رية 
اىل ان »حاج�ة الع�راق م�ن الحنطة تبلغ 
م�ا ب�ني 4.5 مليون اىل 5 ملي�ون طن من 

الحنطة«.
واش�ارت ال�وزارة، اىل ان »حملة الحصاد 
تس�ري بأنس�يابية ونج�اح يف املحافظات 
الجنوبي�ة والوس�طى اضاف�ة اىل عملي�ة 
تس�ويق كمي�ات كبرية م�ن املحاصيل اىل 
وزارة التج�ارة، مم�ا ينعك�س عىل توفري 
م�ادة الطح�ني للمواطن�ني والوصول اىل 

االكتفاء الذاتي منه يف االسواق املحلية«.
ودع�ت ال�وزارة، الفالح�ني واملزارعني اىل 
»التمس�ك بأرضهم والتعاون مع الجهات 
االمنية من أجل توفري الحماية للمحاصيل 
الزراعي�ة االس�رتاتيجية ودع�م االقتصاد 

الوطني.

السكك: اقبال واسع
عىل قطار السوبر الرسيع 
للتنقل بني بغداد والبرصة

الزراعة: استلمنا 
مليونني و »500« 

الف طن من احلنطة

   بغداد/ المستقبل العراقي 

كش�ف رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي، 
أم�س الثالثاء، ع�ن وجود 15 ال�ف قطعة 
اثري�ة عراقي�ة يف الواليات املتح�دة جاهزة 

للشحن حاليا للعراق. 
وقال عب�د املهدي خ�الل زيارت�ه للمتحف 

الوطن�ي العراق�ي يف بغداد، وتس�لم وزارة 
الثقاف�ة آث�ار بحض�ور الوزير عب�د االمري 
الحمداني، ان »هن�اك 15 الف قطعة اثرية 
عراقية يف الواليات املتحدة جاهزة للش�حن 

حاليا«.
واض�اف ان »اغلبية ه�ذه القطع اصلية«، 
داعيا املواطنني اىل »زي�ارة املتحف لالطالع 

ع�ىل االث�ار والتع�رف اكثر ع�ىل الحضارة 
العراقية القديمة«.

يذك�ر أن اآلث�ار العراقية تعرضت ألوس�ع 
عملي�ة نه�ب يف الع�ام 2003، م�ا أدى إىل 
اختف�اء آالف القط�ع الت�ي ال تق�در بثمن 
م�ن املتح�ف الوطن�ي بالعاصم�ة بغ�داد 
وم�ن مواقع أخرى، واس�تعاد العراق االف 

القط�ع االثري�ة، حيث تم بيع أس�طوانات 
تعود للحضارة السومرية، 3150 سنة قبل 
املي�الد، يف م�زاد كريس�تي العلن�ي يف والية 
نيوي�ورك كان�ت رسق�ت يف أعق�اب حرب 
الخلي�ج األوىل ع�ام 1991، كم�ا ت�م رصد 
عمليات تهريب لآلث�ار من املتحف الوطني 

خالل العام 2008.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء عن تواصل املالكات الهندسية والفنية 
يف دائرة توزيع كهرباء واسط التابعة للرشكة العامة لتوزيع 
كهرباء الوس�ط اعمال اس�تحداث مغ�ذي جديد 11 ك.ف يف 

محافظة واسط.
وافاد بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان » االعمال تضمنت 

استحداث مغذي األنصار) 11 ك.ف( لغرض فك االختناقات 
عن مغذي منطقة البتار، من خالل استبدال األعمدة القديمة 
و تعديل أعمدة مائلة، إىل جانب س�حب األسالك املتدلية مما 
يساعد عىل فك االختناق عن مغذيات محطة الكوت الجديدة 
) الفارس(، اضافة اىل إستبدال ظفرية معطوبة بطول) 100 

( مرت يف منطقة الكفاءات نتيجة زيادة االحمال«.
واض�اف »كما انجزت امل�الكات الهندس�ية والفنية يف دائرة 

توزي�ع كهرب�اء كرب�الء املقدس�ة اعم�ال صيانة الش�بكة 
الكهربائية يف ناحية عون, من خالل نصب محولة كهربائية 
س�عة )250 ك.ف( مع كاف�ة ملحقاتها، ونصب )5( اعمدة 
كهربائي�ة ضغ�ط ع�ايل مختلفة االن�واع واالحج�ام, فضالً 
عن  م�د قابلو قياس )150×1 ملم2( بطول )60م( وس�لك 
قياس)120مل�م2(  بط�ول )600م( لف�ك اختن�اق التي�ار 

الكهربائي يف املنطقة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة ال�زوراء العامة عن تجهيز 
دوائر الدولة والقطاع الخاص بمنتجاتها 
م�ن الفالت�ر املخروطي�ة واالس�طوانية 
اعلن�ت رشك�ة ال�زوراء العام�ة أح�دى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن ع�ن 

منتجاتها م�ن فالتر اله�واء املخروطية 
واالسطوانية«.  

 وذكر مدير ع�ام الرشكة هادي عيل طه 
يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
»الرشكة ومن خالل موقع التحدي التابع 
لها جه�زت ش�قيقتها الرشك�ة العامة 
لصناعة االس�مدة الجنوبية يف محافظة 

البرصة بفالت�ر مخروطية واس�طوانية 
ع�دد )500( فل�رت ضم�ن البي�ع املبارش 
ب�ني رشكات ال�وزارة إضاف�ة إىل تجهيز 
عدد م�ن دوائر الدولة االخ�رى والقطاع 

الخاص«.
وبني أن »مصنع الفالتر يف موقع التحدي 
يعد من افضل املصانع املوجودة يف العراق 

ال�ذي يختص بصناع�ة الفالتر بمختلف 
عالي�ة  وج�ودة  وبنوعي�ة  القياس�ات 
وخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية«. 
وأب�دى املدير الع�ام االس�تعداد لتجهيز 
االخرى  الش�قيقة وال�وزارات  الرشكات 
والقطاع الخاص بمختلف املنتجات وفق 

احدث املواصفات العاملية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن��ت هيئ�ة رعاي�ة ذوي اإلعاقة واالحتياج�ات الخاصة 
يف وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، عن س�عيها الكمال 
الخط�وات املطلوبة لتبس�يط اجراءات الش�مول بامتيازات 
قانون هيئة ذوي االعاقة رقم 38 لس�نة 2013 وفق تقنيات 
حديث�ة تمك�ن املس�تفيدين م�ن التقدي�م ومتابع�ة انجاز 

معامالتهم من دون الحاجة اىل مراجعة الهيئة. 
وقال النائب االداري لرئيس الهيئة، عيل الحلو يف بيان تلقته 

»املس�تقبل العراقي«، إن »الهيئة بارشت االجراءات الالزمة 
لتطوير اس�تمارة الشمول بامتيازات القانون رقم 38 لسنة 
2013 وع�ىل الخص�وص ما يتعل�ق باملادة 19 م�ن القانون 

املعنية بمنح راتب املعني املتفرغ«.
واضاف الحلو، ان »النظام االلكرتوني الجديد الذي ستعتمده 
الهيئة سيسهم يف تسهيل التقديم للمستفيدين من امتيازات 
القانون املذكور اذ ستتضمن الية التقديم االلكرتوني استالم 
املس�تفيد رقما رسيا خاصا به مبارشة بعد ملء االس�تمارة 
م�ن هاتفه الش�خيص او ع�ر مكاتب االنرتن�ت فضال عن 

ذلك س�يتم اعالمه بموعد وعنوان اللجنة الطبية الذي يحدد 
الكرتونيا حسب عنوان سكن املستفيد«.

وب�ني، ان »االجراءات املذكورة تتم بعد التنس�يق مع اللجان 
الطبية وتكليف موظف حاسبة لكل لجنة من مالكات الهيئة 
يف بغ�داد واملحافظ�ات للتنس�يق بخصوص موع�د ومكان 
املقابل�ة فض�ال عن ابالغ املس�تفيد بالقب�ول او الرفض عن 
طريق الهاتف النقال مع اس�تحداث تطبيق الكرتوني يمّكن 
املس�تفيد من الدخول اىل الواجهة الرئيس�ة لنظام الشمول 

لالستعالم عن معاملته وإرسال صور عن مستمسكاته.

رئيس الوزراء: هناك »15« ألف قطعة اثرية عراقية بامريكا جاهزة للشحن إىل بغداد

الكهرباء: مالكات توزيع الوسط تواصل اعامل استحداث مغذي جديد يف واسط وتنجز اعامل صيانة شبكة كربالء

رشكة الزوراء تعلن جتهيز دوائر الدولة والقطاع اخلاص بمنتجاهتا من الفالتر املخروطي

العمل تبسط إجراءات الشمول بامتيازات قانون هيئة ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

وج�ه محاف�ظ بغداد ف�الح الجزائ�ري، أم�س الثالثاء، 
بتشكيل غرفة عمليات لإلرشاف عىل امتحانات الصفوف 

املنتهية. 
وذك�ر بيان ملحافظ�ة بغداد تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »الجزائ�ري وّجه بتش�كيل غرفة تضم 
ممثل�ني عن محافظة بغ�داد معنيني بالش�أن الرتبوي، 
باالضاف�ة اىل ممثلني عن مديري�ات الرتبية يف محافظة 
بغداد، اىل جانب الجهات الساندة سواء االمنية والخدمية 

والصحية وممثلني عن قطاع الكهرباء«.
واض�اف أن »االمتحانات له�ذا اليوم، جرت بانس�يابية 

عالي�ة وب�إرشاف وتواج�د م�دراء الرتبي�ة يف املراك�ز 
االمتحانية«.

وأش�ار البيان اىل ان »محافظة بغداد وبتوجيه وارشاف 
املحاف�ظ املهندس فالح الجزائ�ري اتخذت كافة التدابري 
الالزم�ة لتوف�ري جمي�ع الس�بل واالج�واء االمتحاني�ة 
املناس�بة الكثر من 70 الف طالب من خالل توفري مياه 
الرشب والحماية االمنية للمراك�ز االمتحانية باالضافة 

املراقبني عىل املراكز االمتحانية«.
وأكد أنه »تم توفري 20 س�يارة اسعاف جوالة تم نرشها 
يف جانب�ي الك�رخ والرصاف�ة، كما تم�ت معالجة كافة 
قطوع�ات الكهرب�اء املتك�ررة اىل جان�ب توف�ري اجهزة 

لكشف الغش االلكرتوني يف عموم املراكز«.

حمافظ بغداد يوجه بتشكيل غرفة عمليات لالرشاف عىل امتحانات 
الصفوف املنتهية
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 الحاقا بكتبنا ذوات االعداد) ب/2295، 2296، 2297 ،2298،2299، 2300 ، 2301، 2302( يف 2019/5/15 و) 2642 ، 2641( فــي 
2019/6/2 و )2267،2268 ،2269،2270، 2271يف 2019/5/14(و)  2303، 2305،2304 ،2306، 2307،2308 يف 2019/5/15 (

و)2439 ، 2438، 2436 ،2437، 2435 ،2434يف 2019/5/21(و)2344 يف 2019/5/16 (  والخاص بإعــالن اول للمناقصــات:

 نود ان ننوه اىل ايقاف املناقصات اعاله

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

Contracts Dept Announcement

اعالن ايقاف

املهندس 
اسعد عبد االمري العيداين 

حمافظ البرصة

التاريخ:2019/6/11العدد:2723

Cancellation of Tender 
No: 029-PC-19

Provision of Modified 
Container for EBS oilfield
To all bidders 
Regarding the announcement 
for Tender No: 029-PC-19
Provision of Modified Container 
for EBS oilfield published on 9th 
June, kindly note this project is 
cancelled and we are sorry for 
the inconvenience.

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

اعالن  
تعلن ممثلية نقابة الصيادلة يف ميسان

عـن حاجتها النتـداب ممثل قانونـي تتوفر فيه 
الرشوط التالية عىل أن تقدم الطلبات ملقر املمثلية 
الواقع يف منطقة الكفاءات شـارع نعمة الريفي 
بالقرب من صيدلية رفل احمد غانم وخالل فرتة 

أقصاها 14 يوم اعتبارا من تاريخ اإلعالن
املستمسـكات  و  الذاتيـة  السـرة  تقديـم  يتـم 

املطلوبة
بظرف مغلـق ليتم دراسـتها ومقابلة املتقدمني 
بعدها وارسـال 3 من الطلبات التـي تتوفر فيها 
الرشوط املطلوبة اىل مقر النقابة يف بغداد الختيار 

احد هذه الطلبات  
الرشوط :

1 ـ ان يكون منتمي اىل نقابة املحامني العراقية
2 ـ لديه خربة ال تقل عن خمسة سنوات

3ـ  ان يكـون أحـد خريجي الجامعـات العراقية 
الرصينة

 4 ـ لديه الرغبة الجادة يف العمل ويتعهد بالقيام 
بالواجبات التي تكلفه بها ممثلية نقابة الصيادلة 

يف ميسان
  5ـ  يتعهـد بالحـرص عـىل بـذل كافـة الجهود 
املمكنـة مـن أجل تمثيـل صيادلة ميسـان أمام 

القضاء والجهات الحكومية املختصة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد 4052 

التاريخ 2019/6/11
اعالن

بنـاءا عـىل الطلـب املقـدم اىل هـذه الدائـرة بتاريخ 
2018/5/6 لتسـجيل تمـام العقار املرقـم  )1667(  
محلـة )الرشـادية(  يف الكوفـة اىل طالـب التسـجيل 
املجدد )عبد الهادي حمزة حسـني(  لتسجيله مجددا 
باسـمه بصفتـة املالـك والحائـز للمـدة القانونيـة  
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق 
احـكام قانـون التسـجيل العقاري رقم )43( لسـنة 
1971   قررنـا اعالن هذا الطلـب فعىل  كل من يدعي 
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم 
مـا لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثون 
يوما من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار يف السـاعة العارشة صباحا من اليوم 
التـايل النتهاء مدة هـذا االعالن وذلـك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
املدير

عبد النارص جواد كاظم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ العباسية
تنفيذ/18

رقم االضبارة : 24/خ/2019
التاريخ 2019/6/11

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ العباسـية العقار تسلسـل سهام 
املدينـني ليث وزياد اوالد محمد مريهج وذلفاء توفيق 
عـي اضافـة لرتكة مورثهـم محمد مريهـج ضيدان 
يف العقـار املرقـم )1( م56 البالنـة وام البصل الواقع 
يف العباسـية العائـد للمديـن ليث وزيـاد اوالد محمد 
مريهـج وذلفاء توفيق عي املحجوز لقاء طلب الدائن 
عون علـوان مريهج البالغ ) 220,864,000( مائتان 
وعرشون مليون وثمانمائة واربعة وستون الف دينار 
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثـون يوما تبدأ مـن اليوم التايل للنرش مسـتصحبا 
معـه التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

قاسم جرب كاظم الجميالوي
املواصفات :

1ـ  موقعه ورقمه : العباسـية رقمه )1( م 56 البالنة 
وام البصل

2 ـ جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة 
3 ـ حـدوده واوصافـه : قطعـة زراعيـة مطلة عىل 
طريق عام ويخرتقها ومسـتغل جزء مستغل لزراعة 
محصـول الحنطة وجزء لرمي النفايات وجزء لوضع 

اكداس الحجر
4 ـ مشتمالته : 

5 ـ مساحته : 198 دونم و19 اولك و50 مرت مربع 
6 ـ درجة العمران :

7 ـ الشاغل : ال يوجد
8ـ  القيمة املقدرة : مائتان وعرشون مليون وثمانمائة 

واربعة وستون الف دينار )220,864,000( دينار

مجلس القضاء االعىل
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة 

العدد : 133/ب/2019
التاريخ 2019/6/9

اىل / املستأنف عليه )حيدر عبود سلمان(
تبليغ

املسـتأنف )محمـد حسـني عـي(  قـدم 
بتاريـخ  املؤرخـة  االسـتئنافية  الئحتـه 
2019/5/30 يف الدعـوى املرقمـة 133/
ب/2019 وطلـب فيها دعوتـك للحضور 
امام محكمة اسـتئناف النجف االتحادية 
بصفتهـا االصلية وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد مختار 
املنطقـة عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنـا بصحيفتـني رسـميتني يوميتـني 
محليتني للحضور امام محكمة استئناف 
النجـف االتحاديـة بصفتهـا االصليـة يف 
موعد املرافعة املصادف 2019/6/20 ويف 
حـال عدم حضوركم او ارسـال من ينوب 
عنكم قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد: 2391/ب2019/3
التاريخ : 2019/6/11 

اىل / املدعى عليه ) عي خلف مشجل(
املدعـي ) جاسـم جبـار جاسـم(  اقـام 
الدعـوى البدائيـة املرقمـة اعـاله والتـي 
يطلب فيهـا الحكم بــ )الزامـك بتأديتك 
له مبلغا مقداره سـبعة وعرشون مليون 
دينار عراقي وذلـك بموجب وصل االمانة 
املسـتحق االداء حـني املطالبـة( ولثبـوت 
رشح  حسـب  اقامتـك  محـل  مجهوليـة 
املبلـغ القضائي يف محكمة بـداءة الكوفة 
واشـعار مختـار علـوة الفحل لـذا قررت 
هذه املحكمـة تبليغك اعالنـا بصحيفتني 
موعـد  يف  للحضـور  يوميتـني  محليتـني 
املرافعـة املصـادف يف يـوم 2019/6/24 
وعند عـدم حضورك او ارسـال من ينوب 
عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

5/كهرباء توزيع 1152019/كهرباء نقل 12019
6 / كهرباء توزيع 2162019 / كهرباء نقل 22019
7 / كهرباء توزيع 3172019/ كهرباء نقل 32019
8 / كهرباء توزيع 4182019/ كهرباء نقل 2019  4
9/كهرباء توزيع 5192019/ كهرباء نقل 52019
10  / كهرباء توزيع 2019 620/ كهرباء نقل 62019
  11/ كهرباء توزيع 7212019/ كهرباء نقل 72019
12/ كهرباء توزيع 8222019/ كهرباء نقل 82019
13/ كهرباء توزيع 9232019/ كهرباء نقل 92019

14/ كهرباء توزيع 10242019/ كهرباء نقل 102019
15/ كهرباء توزيع 1252019/ كهرباء توزيع 112019
16/ كهرباء توزيع 2262019/ كهرباء توزيع 122019
17/ كهرباء توزيع 3272019/ كهرباء توزيع 132019
18/ كهرباء توزيع 4282019/ كهرباء توزيع 142019
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اعالن
 قيدم املدعي جبار حسين رحيم 
طلبيا يروم فييه تبدييل )اللقب( 
مين )الرماحيي( اىل )السيالمي( 
فمن لديه اعيراض عىل الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاهيا )خمسية عير ييوم( 
وبعكسيه سيوف ينظر بالدعوى 
امليادة )22( مين  وفيق احيكام 
قانيون البطاقية الوطنية رقم 3 

لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
املدير العام /وكالة

ييييييييييييييييييييييييييي
تنويه

نر يف صحيفة املستقبل العراقي 
بالعيدد 1918 وصحيفية العراق 
بالعدد 958 اعيالن بداءه النجف 
ذكر اسم املدعى عليها مشتهايه 
ناييف خيوان خطيا والصحييح 
مشيتهايه كاظم عبد الحسن لذا 

اقتىض التنويه
ييييييييييييييييييييييييييي

اعالن 
قيدم املدعيي ) عبيد العزيز نجم 
محميود ( طلبا ييروم فيه تبديل 
 ( اىل   ) الفداغيي   ( مين  اللقيب 
العبيدي ( فمن لديه اعراض عىل 
الدعيوى مراجعة هيذه املديرية 
خمسية  اقصاهيا  ميدة  خيالل 
عر يوم وبعكسيه سوف ينظر 
بالدعيوى وفق احيكام املادة 22 
من قانيون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
ييييييييييييييييييييييييييي

اعالن 
قدم املدعي ) محمد نجم محمود 
( طلبيا يروم فييه تبدييل اللقب 
مين ) الفداغيي ( اىل ) العبيدي ( 
فمن لديه اعيراض عىل الدعوى 
مراجعية هيذه املديريية خيالل 
ميدة اقصاها خمسية عر يوم 
وبعكسيه سيوف ينظر بالدعوى 
وفق احكام امليادة 22 من قانون 
البطاقية الوطنيية رقم 3 لسينة 

. 2016
ييييييييييييييييييييييييييي

اعالن 
قيدم املدعيي ) عبيد الليه نجيم 
محميود ( طلبا ييروم فيه تبديل 
 ( اىل   ) الفداغيي   ( مين  اللقيب 
العبيدي ( فمن لديه اعراض عىل 
الدعيوى مراجعة هيذه املديرية 
خمسية  اقصاهيا  ميدة  خيالل 
عر يوم وبعكسيه سوف ينظر 
بالدعيوى وفق احيكام املادة 22 
من قانيون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف 
العدد : 2/ تأييد مراسيم / 2019

التاريخ 2019/6/3
اعالن رفض عائدية عقار

بنياءا عىل الطلب املقدم من قبل طالب تأييد  املراسييم عزيز 
جواد حبيب والخاص بالعقار تسلسل 2/3995 حي الكرامة 
بموجب قرار تأييد املراسييم الصادر بالعدد 2/ تأييد/2019 
وتارييخ 2019/5/27 والصيادرة من رئاسية لجنية تثبيت 
العائديية يف النجف واملتضمن  رد طلب طالب تأييد املراسييم  
)عزيز جواد حبيب( لذا نعلن هذا القرار فعىل من لديه اعراض 
عىل مضمونه الطعن به تمييزا لدى محكمة استئناف النجف 
االتحادية بصفتها التمييزية خيالل مدة ثالثون يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لنر هذا االعالن 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان

فقدت منيي الهوية الصادرة من جامعة بابل كلية 
الربية / قسيم الرياضيات بأسم الطالب ) حسن 
خري الله قاسيم(  فمن يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة فقدان

التاريخ : 2019/6/10
اىل / املدعو مهند عريف رشار

اعالن
قيدم طالب حجة الفقيدان ) فرحه غافيل رشار( طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه اسيتصدار حجة  وفاة بحق 
املدعيو ) مهند عريف رشار( قيررت املحكمة تبليغك يف 
الصحيف املحليية فعليك الحضيور امامها خالل عرة 
اييام مين تاريخ نير االعيالن وبخالفه سييتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن فقدان وصل
فقيد منيي الوصل الصيادر مين بلدية النجيف واملرقم 
ملييون  قيدره  وبمبليغ   2006/2/28 يف   1514111
وخمسيمائة الف دينار تأمينات بأسيم )برهان رسول 
محميود( عين امانات مكتيب اسيتعالمات الدفن فمن 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن بيع عقار
التسلسيل او رقم القطعة : 76896/ 3 

ميسان
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة 

النجف 
الجنس : عرصة 

النوع : ملك رصف 
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة : 200 م2
املشتمالت عرصة خالية 
املزروعات و املغروسات 
واردات املبيع السنوي :

الشاغل :
مقدار البيع : تمامها 

سيتبيع دائيرة التسيجيل العقياري يف 
النجيف االوىل باملزاييدة العلنيية العقار 
املوصيوف اعاله العائد للراهن )وسيام 
عالوي حسن( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) مرصف املنصيور لالسيتثمار( البالغ 
) 40000000( اربعيون ملييون دينارا 
فعىل الراغب يف االشيراك فيها  مراجعة 
هذه الدائيرة خالل )30( يوميا اعتبارا 
مين اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن 
قانونيية  تامينيات  معيه  مسيتصحبا 
نقديية او كفالية مرصفيية ال تقل عن 
10% من القيمية املقدرة للمبيع البالغة 
)80000000( ثمانيون ملييون دينيارا 
وان املزايدة سيتجري يف السياعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري

ييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

النجيف  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 3497/ش2019/4

التاريخ 2019/6/11
اىل / املدعى عليه فائز نشمي رسحان 

اقاميت املدعيية ) جليلية عبيد عطية( 
3497/ش2019/4  املرقمية  الدعيوى 
امام هيذه املحكمة والتيي تطلب فيها 
التفرييق القضائيي للهجير وملجهولية 
محيل اقامتكيم وحسيب رشح املبليغ 
القضائي واشيعار مختار حي الصبخة 
/البيرصة ليذا تقيرر تبليغك بواسيطة 
صحيفتن يوميتن محليتن رسيميتن 
فعلييك الحضور امام هيذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق يوم 2019/6/19 
السياعة التاسيعة صباحيا وعنيد عدم 
حضورك سيوف تجيري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عيل هادي

مجلس القضاء االعىل
النجيف  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد: 2427/ب2019/4
التاريخ : 2019/6/11 

اىل / املدعى عليه ) حسن ناظم جياد(
اقيام املدعي ) نيارص عبد الليه كاظم( 
الدعيوى البدائيية املرقمة اعياله والتي 
يطلب فيها الحكم بي )الزامك بتأديتك له 
مليونن وخمسيمائة الف دينار املستلم 
من قبليك بموجب االتفاق بينكما لعمل 
جبس بورد لحمامات عدد 7 مع املدخل 
يف داره الواقع يف حيي االمري (  ولثبوت 
مجهوليية محيل اقامتك حسيب رشح 
املبليغ القضائيي واشيعار مختار حي 
الريميوك 2 سيعيد حسين الكريطي لذا 
قيررت هيذه املحكمية تبليغيك اعالنيا 
بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور 
ييوم  يف  املصيادف  املرافعية  موعيد  يف 
2019/6/20 وعنيد عيدم حضورك او 
ارسيال مين ينوب عنيك قانونا سيوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

ييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

النجيف  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 
االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد: 1759/ب2019/5

التاريخ : 2019/6/11 
اعالن

اىل / املدعى عليه ) كرار نسوم بخيت( 
اصيدرت هيذه املحكمة قرارهيا املرقم 
 2019/6/3 يف  1759/ب2019/5 
واملتضمين الحكيم بيي )اليزام  املدعى 
علييه كيرار نسيوم بخييت بتأديته اىل 
املدعي سيلمان كاظم عنيد مبلغ قدره 
خمسية مالين دينيار وذلك عين املبلغ 
املثبيت يف وصيل االمانية امليرز وتأييد 
الحجيز االحتياطيي الواقيع يف اضبارة 
/111 املرقمية  االحتياطيي  الحجيز 
ولثبيوت   )2018/ احتياطيي  حجيز 
مجهوليية محيل اقامتك حسيب رشح 
املبليغ القضائيي واشيعار مختار حي 
ميسيان / 21 طالب خضيري الخفاجي 
ليذا تقرر تبليغك اعالنيا بالقرار املذكور 
بصحيفتن محليتين يوميتن ولك حق 
الطعين عىل القيرار املذكور خيالل املدة 
املقيررة بكافة طرق الطعين القانونية 
وبعكسيه سيكتسيب القيرار املذكيور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمية اسيتئناف النجف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد: 651/ب2019/2
التاريخ : 2019/6/10 

اعالن
اىل / املدعيى علييه ) حيدر جاسيم 

محمد(
اقيام املدعيي ) السييد مديير بلدية 
النجيف اضافة لوظيفتيه( الدعوى 
البدائية املرقمة اعياله ضدك والتي 
يطليب فيها ) الحكيم بابطال كافة 
 3/80518 املرقيم  العقيار  قييود 
العروبية  واعيادة تسيجيله بأسيم 
ولثبيوت  اعياله(  املدعيي  دائيرة 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبليغ القضائيي واشيعار مختيار 
حي االنصيار /2 احمد طاهر امليايل 
عليه قيررت هذه املحكمية تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
املصافيد يف ييوم  املرافعية  بموعيد 
2019/6/25 وعند عيدم حضورك 
او ارسيال مين ينيوب عنيك قانونا 
سيوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
ييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمية اسيتئناف النجف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد: 3767/تصحيح قرار/2019
التاريخ : 2019/6/9 

اىل / املدعيى عليهيا ) افيراح قنيري 
عيىس(

اقيام املدعي ) حسين عييل محمد( 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي 
يطليب فيهيا الحكيم بيي )تصحيح  
القييد املبطل الخاص بالعقار املرقم 
3/4588 حي الفرات وجعله 165/
ك2003/2 مجلد 976 وليست 165/

ولثبيوت    )679 مجليد  ك2003/1 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
قرى بحر النجف يف ناحية الرضوية 
فاهيم كاظم الكالبي لذا قررت هذه 
تبليغك اعالنيا بصحيفتن  املحكمة 
يف  للحضيور  يوميتين  محليتين 
موعيد املرافعية املصيادف يف ييوم 
2019/6/18 وعند عيدم حضورك 
او ارسيال مين ينيوب عنيك قانونا 
سيوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

بيان اكتتاب 
رشكة االبتهاج للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة  

استنادا اىل قانون الركات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة بجلستها املنعقدة بتاريخ 26 / 5 / 2019 واملتضمن زيادة رأس 
مال الركة وفق احكام املادة ) 55 ( اوال من قانون الركات ليصبح راس مال الركة ) 5100000000 ( خمسة مليار ومائة مليون دينار 
بدال من ) 5021000000 ( خمسية مليار وواحد وعرون مليون دينار اي باصدار اسيهم جديدة مقداره ) 79000000 ( تسيعة وسيبعون 
مليون سهم لذا يرس مجلس االدارة دعوة املساهمن والجمهور الكريم لالكتتاب باالسهم املطروحة البالغة ) 79000000 ( تسعة وسبعون 

مليون سهم وفق التفاصيل االتية : 
1 – نص عقد الركة 

عقد تأسيس 
رشكة االبتهاج للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة  

راسمالها ) 5021000000 ( خمسة مليارات وواحد وعرون مليون دينار .
املادة االوىل : اسم الركة : رشكة االبتهاج للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة .  

املادة الثانية : مركز الركة : العراق – بغداد ولها وبعد موافقة البنك املركزي العراقي القيام باالتي : 
فتح فرع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية . 

نقل املركز الرئيس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .
غلق او دمج اي فرع تابع لها .

املادة الثالثة : غرض الركة وطبيعة العمل : 
املساهمة يف دعم وانماء االقتصاد الوطني من خالل ممارسة اعمال التوسط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية .    

- عيىل الركية ان تمارس اعمالها يف مكان مسيتقل والئق وامن داخل العيراق ويجب ان تتوفر يف املكان املسيتلزمات الالزمة ومنها الخزنة 
الحديدية والة فحص العملة املزورة . 

- عيىل الركة توفر الة تسيجيل لكل عملية بيع او رشاء للعمالت تكيون ذات رشيطن الريط االول يعطى للزبون والريط الثاني تحتفظ 
به الركة لغرض التدقيق واملراجعة من قبل املديرية العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان . 

وللركة يف سبيل تحقيق نشاطها القيام بما ييل : 
1 – التوسط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة . 

2 – اجراء معامالت بيع ورشاء العمالت االجنبية لحسابها بما اليتجاوز راسمالها واحتياطياتها . 
3 – قبيول االمانيات بالدينار العراقي او العمالت االجنبية من زبائن الركية لغرض رشاء العمالت االجنبية يف حاالت معينة يحددها صاحب 
االمانة عىل ان يتم فتح سيجالت بهذه االمانات وفق النظام املحاسيبي املوحد مع تقديم كشيف يومي بها للمديرية العامة ملراقبة الصريفة 

واالئتمان . 
4 – فتح حسابات بالعمالت املحلية واالجنبية بأسم الركة لدى مرصف مجاز داخل العراق . 

5 – استيفاء العموالت بالدينار العراقي عن التوسط يف عمليات البيع والراء بمقدار بنسبة ) 1 / 4 ( ربع الواحد من املائة من مبالغ عمليات 
الراء و ) 1 / 2 ( نصف الواحد من املائة عن مبالغ عمليات البيع . 

6 – مسيك حسيابات فرعية باسيماء رشكات التوسيط االخرى املجازة لغيرض اجراء عمليات املقاصة بشيان معامالت بييع ورشاء العملة 
واستيفاء العموالت عنها وفق النسب املذكورة يف الفقرة ) 4 ( اعاله وتكون هذه العموالت لصالح الركة املاسكة لهذه الحسابات . 

7 – الحصول عىل التسهيالت ائتمانية من الجهاز املرصيف العراقي حرصا بما اليزيد عن ) 50 % ( خمسن من املائة من راسمالها واحتياطياتها 
لغرض توفري السيولة النقدية لتنفيذ اغراض الركة . 

8 – يحيق للركة رشاء واسيتئجار االموال غري املنقولية الداء عملها وايواء موظفيها مع مراعاة قانون البنيك املركزي العراقي والتعليمات 
الصادرة بموجبه . 

اليجوز لركات الرصافة القيام باالعمال التالية : 
1 – فتح حسابات لديها للمتعاملن معها باي شكل من االشكال . 

2 – منح القروض للزبائن او غريهم او اي نوع من انواع التسهيالت االئتمانية املبارشة وغري املبارشة .
3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية واالجنبية .

4 – خصم االوراق التجارية .
5 – املضاربة الغري مروعة بالعمالت االجنبية باي طريقة او وسيلة كانت بما يف ذلك اشاعة وقائع غري صحيحة او مزاعم كاذبة او القيام 

باعمال من شانها احداث بلبلة يف التعامل بالعمالت االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها . 
6 – اجراء عمليات الوساطة ببيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس الدفع االجل . 

7 – اي اعمال تتعارض مع احكام قانون البنك املركزي العراقي وقانون املصارف وقانون مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب والتعليمات 
الصادرة بموجبها . 

8 – الحصول عىل تسهيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غري مبارشة من خارج الجهاز املرصيف العراقي كما اليجوز لها ان تتجاوز مطلوباتها 
عىل نسبة 50 % خمسن باملائة من راسمالها واحتياطياتها .

رابعيا : راس ميال الركية : ) 5021000000 ( خمسية مليارات وواحد وعرون مليون دينار فقط مقسيم اىل ) 5021000000 ( خمسية 
مليارات وواحد وعرون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد . 

2 – عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 79000000 ( تسعة وسبعون مليون سهم .
3 – قيمة السهم الواحد دينار واحد . 

4 – مكان االكتتاب : 
- مرصف عر العراق لالستثمار – مساهمة خاصة الفرع الرئييس . 
- مرصف عر العراق لالستثمار – مساهمة خاصة فرع الشورجة . 

5 – مدة االكتتاب التقل عن 30 يوما وال تزيد عن 60 يوما اعتبارا من 17 / 6 / 2019 .
6 – تكون الخمسية عر يوم االوىل من االكتتاب للمسياهمن والخمسية عر يوما الثانية للجمهور واملساهمن الغري مكتتبن يف الخمسة 

عر يوم االوىل . 
1 – يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الركات .

دائرة صحة ميسان 
مكتب املدير العام

اعالن مناقصات رقم )10,9,8( لسنة 2019شعبة العقود
تعلن دائرة صحة ميسيان /شيعبة العقود عن اعالن املناقصات املدرجة تفاصيلها ادناه ضمن تخصيصات 
املوازنية الجاريية لسينة 2019 فعىل الراغبن من الذيين تتوفر فيهم الروط مراجعة دائرة صحة ميسيان 
شيعبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة لغرض رشاء مسيتندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )100,000 مائة 
الف دينار عراقي( غري قابل للرد يسيلم اىل امانة الصندوق عىل ان يقدم العطاء مع املستمسيكات املطلوبة 
داخيل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقيم املناقصة وموعد الغلق وموقع مع تثبيت العنوان الكامل عىل 
العطاء وان اخر موعد لغلق املناقصة هو السياعة الثانية عر ظهرا من اليوم املذكور يف الجدول ادناه وان 
الدائيرة غيري ملزمة بقبول اوطيأ العطاءات ويتحمل من ترسيو عليه املناقصة اجور االعالن وسييتم اجراء 
محارضة يف الساعة العارشة صباحا يف اليوم املذكور يف الجدول ادناه لغرض توضيح املناقصة واالجابة عىل 

االستفسارات

العدد :11269
التاريخ 2019/6/9

الدكتور 
عيل حممود العالق

املدير العام

المالحظات التأمينات االولية  الهوية المطلوبة تاريخ المحاضرة تاريخ الغلق رقمها اسم 
المناقصة

اعالن للمرة 
االولى

قيمة التأمينات االولية تبلغ 
27,500,000 فقط سبعة 
وعشرون مليون وخمسمائة 
الف دينار عراقي والبالغة 

1%من القيمة التقديرية

مكتب علمي مسجل 
في وزارة الصحة 

شرط ان يكون وكيال 
للشركة المصنعه

الخميس
2019/6/20

االحد
2019/6/23 8

مناقصة 
تجهيز جهاز 

قسطرة 
القلب 
الثنائي

اعالن للمرة 
االولى

قيمة التأمينات االولية تبلغ 
11,000,000 فقط احدعشر 
مليون دينار عراقي والبالغة 

1%من القيمة التقديرية

مكتب علمي 
مسجل في وزارة 

الصحة شرط 
ان يكون وكيال 
للشركة المصنعه

الخميس
2019/6/20

االثنين
2019/6/24 9

مناقصة 
تجهيز 

جهاز تفتيت 
الحصى

اعالن للمرة 
االولى

قيمة التأمينات االولية تبلغ 
12,710,000 فقط اثنا عشر 
مليون وسبعمائة وعشرة االف  

دينار والبالغة 1%من القيمة 
التقديرية

مكتب علمي مسجل 
في وزارة الصحة 

شرط ان يكون وكيال 
للشركة المصنعه

الخميس
2019/6/20

الثالثاء
2019/6/25 10

مناقصة 
تجهيز 
اجهزة 
عيون

وزارة النفط 
)اعالن مناقصة استريادية عامة (  رشكة مصايف الشامل )ش.ع( / مصفى الصمود

تعلن رشكة مصايف الشيمال )ش.ع(  أحدى تشيكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االسيتريادية املدرجة  تفاصيلها أدناه، فعىل الراغبن باالشراك  ممن تتوفر فيهم الروط القانونية مراجعة موقع 
الركة الكائن يف محافظة صالح الدين / بيجي  الستالم نسخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة  مقابل مبلغ قدره ) 100,000 ( فقط مائة ألف دينار عراقي للمناقصة املرقمة )97180050( غري 
قابلة للرد اال يف حال إلغائها او تغيري اسلوب تنفيذها  عىل ان يتم تسليم العطاءات )الفنية والتجارية(  بظرف مغلق لكل منهما يف مقر رشكتنا قسم العالقات العامة ي االستعالمات الخارجية ولجنة الفتح  
وقبل الساعة الواحدة بعد ظهر يوم االثنن املوافق  2019/7/15 ويف حالة صادف يوم الغلق عطلة رسمية أو حظر للتجوال من قبل الجهات الرسمية  يف محافظة صالح الدين فيكون تاريخ الغلق يف أول 
يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة أو الحظر ،  ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نر االعالن والرسوم القانونية علما انه سيتم انعقاد املؤتمر الخاص  باالجابة عىل االستفسارات يف موقع رشكة 

مصايف الشمال  يف الساعة العارشة صباحا من يوم االثنن  املوافق  2019/7/08 ولغاية الساعة الواحدة ظهرا وبحضور املختصن للطلبية املرقمة اعاله 

اوال : املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :
1يالركات العراقية : الهوية املطلوبة مصورة )ملون( نافذة لعام 2019 ووثائق التسجيل من ضمنها شهادة التأسيس او اجازة ممارسة املهنة عىل ان ترز الهوية االصلية عند بدء االشراك 

2 ي الركات االجنبية : الوثائق املقدمة من قبل الركات االجنبية مصدقة من قبل وزارة الخارجية والسفارة العراقية يف بلد املجهز لعام 2019 ويف حال تقديم  العروض من قبل الركات الوكيلة يتوجب 
ان يكون التخويل مصادقا من قبل الركة املصنعة ويكون مؤيدا من قبل السفارة العراقية يف بلد املصنع وعىل ممثل الركة تقديم ما يؤيد تخويله لراء وثائق الطلبية 

3 ي تقديم تأمينات اولية باملبلغ اعاله وبنفس اسم مقدم العطاء او وكيله او مخوله الرسمي برط عدم ميض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدور الوثائق عىل شكل صك مصدق ممغنط صادرة من مرصف 
حكومي حرصا او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او اي مرصف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط بأستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة 

4  يراءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام 2019 )مصورة ملون( بأسم الركة او املكتب حرصا بأستثناء الركات االجنبية التي ليس لديها تمثيل يف العراق 
5 ي الوكالة او التخويل او وثائق التفويض املعتمدة برط عدم ميض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدورها بالنسبة للعطاءات املقدمة بغري اسم املدير املفوض 

6 ي وصل رشاء وثائق املناقصة )االصيل( 
7 ي تقديم ظرف منفصل يتضمن )وثائق الركة( مصورة ملون اضافة اىل ظرف منفصل للعرض الفني وظرف منفصل اخر للعرض التجاري مع تقديم الوثائق ايضا يف العرض التجاري

ثانيا : تعتر الروط املطلوبة واملدرجة جزأ ال يجزأ من العقد 
1 ي يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل املدير املفوض حرصا

2  ي ال يجوز مطلقا التنازل عن العقد او التنازل عن حقوقه التعاقدية اىل مجهز اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 
3 ي عىل مقدم العطاء تثبيت االسيعار رقما وكتابة وتسيعري جدول الكميات باملداد او بشيكل مطبوع يف فقرات جدول املواصفات خالية من الحك والشيطب وبشيكل واضح موقعه ومختومة عىل جميع 

صفحات العطاء من قبل املتقدم وان يقدم العطاء يف ظرف مغلق مثبت عليه رقم املناقصة وموضوعها كما وردت يف االعالن 
4 ي يجب تصديق شهادة املنشأ من الجهات العراقية املختصة يف بلد املنشأ او بلد الشحن )بلد التصدير( 

5 ي يجب فحص البضائع من قبل الركات الفاحصة 
)Tuv Rheinland , Baltic Control, SGS ,ATG , Lioyds Register , Intertek Global,DNV(

للمناقصة اعاله
6 ي يتم دفع املستحقات املالية حسب اسلوب الدفع املحدد يف النر

7 ي العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية  رقم 56 لسنة 1977 والقوانن العراقية النافذة 
8 ي تجري عملية فتح العطاءات ودراستها وتحليلها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها والوثائق القياسية ومعايري التأهيل 

9 ي  يلتزم من تحال بعهدته املناقصة بتقديم كفالة حسين التنفيذ بنسيبة )5%( من مبلغ االحالة قبل توقيع العقد عىل شيكل خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او اي مرصف معتمد من قبل البنك 
املركزي العراقي و وزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة 

10 ي عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه التجاري وعنوان سكنه الدقيق وارقام هواتفه وبريده االلكروني الرسمي املعتمد وبشكل دقيق وواضح مع ارفاق صورة من مستمسكاته الشخصية 
11 ي الركة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار 

12 ي يكون تغليف وتعبئة املواد املتعاقد عليها حسب املواصفات املعتمدة للتغليف والتعبئة ويتحمل املجهز كافة االرضار التي تتعرض لها املواد من جراء عملية النقل او التغليف او التعبئة 
13 ي ال يعتر الظرف االمني يف العراق سبب للتنصل من االلتزامات التعاقدية ويمكن اخذه بنظر االعتبار لتمديد مدة العقد

14 ي يعتر مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه 
15 ي يلتزم مقدم العطاء بالروط املطلوبة يف جدول املواصفات والروط الخاصة ومعايري التأهيل املطلوبة 

16 ي يتم احتساب الغرامات التأخريية حسب املعادلة املثبتة يف الفقرة رقم )32( من الروط الخاصة 
17 ي ال يمكن قبول اي طلبات تتعلق بتغيري املواصفات او املناىش او االعداد بعد توقيع العقد وال ينظر بهكذا طلبات 

18 ي للجنة ) اهمال اي عطاء يف حالة وجود االخطاء يف االسعار او الحك او الشطب او التصحيح او التعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ االسعار يف املناقصة 
19 ي يكون القطع واالشراك عىل املناقصة يف كافة ايام االسبوع عدا يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر 

20 ي يتم االحتفاظ بنسبة )10%( من قيمة العقد ال تطلق اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ولكافة الركات العراقية واالجنبية 
21 ي يعتر العطاء نافذا ملدة 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ عىل ذلك دون حاجة  اىل ابالغ الركة املتحفظة 

22 ي بأمكان كافة املشيركن باملناقصة  او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف موقع رشكة مصايف الشيمال الكائن يف محافظة صالح الدين /بيجي يف تمام السياعة التاسيعة صباحا لليوم التايل 
لغلق املناقصة 

23 ي  لركتنا الحق يف الغاء املناقصة اعاله يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية 
24 ي يجب ان ال يكون املدير املفوض للركة املتعاقدة موظف او مكلف بخدمة عامة يف العراق

25 ي لركتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة اعاله يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك 
26 ي لالطالع عىل جداول املواصفات والكميات املطلوبة والروط  يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية 

WWW.NRC.OIL.GOV..IQ
او مراسلتنا عىل الريد االلكروني التايل :

import@nrc.oil.gov.iq
مع التقدير

املدير املفوض 
وسام موىل مهاوي

العدد : 10102
التاريخ : 2019/6/11

 نوع
الموازنة مدة التجهيز التأمينات االولية  عدد مرات

االعالن الهوية المطلوبة الموضوع رقم المناقصة ت

استثمارية  حسب معايير التأهيل
المرفقة مع وثائق المناقصة

 7440,000 سبعة مليون واربعمائة
واربعون الف دينار عراقي للمرة االولى

 1 ـ هوية الغرف التجارية او الشركات
 او المكاتب المتخصصة

2 ـ اوراق تأسيس الشركة
مبادالت هوائية 97180050 1

قاسم عبد الرمحن حسني 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس االدارة
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العدد )1922( االربعاء  12  حزيران  2019
اعداد: ايهاب فاضلاعالنات6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 38 / ب / 2018 

التاريخ : 11 / 6 / 2019 
اىل / املدعى عليه / عدنان اسعد صالح حبيب 

اعالن 
اص�درت محكمة بداءة املقدادية قرارها املرقم 
وال�ذي   2019  /  5  /  7 يف   2018  / ب   /  38
يق�ي الحك�م بال�زام املدع�ى علي�ه عدنان 
اس�عد صالح حبيب بتاديته للمدعي مدير عام 
م�رف الرافدين اضافة لوظيفته مبلغ قدره 
) 31294784 ( واحد وثالثون مليون ومائتان 
واربع�ة وتس�عون ال�ف وس�بعمائة واربع�ة 
وثمانون دينار وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وكت�اب مركز رشطة جلوالء املرقم ق 
2 / 12 / 4716 يف 26 / 5 / 2019 واش�عار 
مختار منطقة حي الوحدة والذي يؤيد ارتحالك 
اىل جهة مجهول�ة وعليه قرر تبليغكم بالحكم 
الغياب�ي بصحيفتني يوميت�ني محليتني بقرار 
الحك�م اعاله ويف حالة ع�دم االعرتاض واتباع 
طرق الطعن القانوني س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية حسب القانون .
القايض 

خضري عباس التميمي 

����������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة من وزارة 
امل�وارد املائي�ة / الهيئ�ة العام�ة 
ال�ري والبزل  لصيان�ة مش�اريع 
بأس�م / معاون رئيس مهندسني 
/ زياد عب�د الحليم صالح – فمن 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

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

اعالن
اىل الرشي�ك ) نادي�ه كل�ف لفته ( 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مقر 
بلديه النجف لغرض اصدار اجازه 
بناء للعقار املرقم 52286 /3 حي 
النداء خ�الل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك 
طالب االجازه عماد رحيم عبد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكاظمية 
العدد : 425/ب/2018

التاريخ 2019/5/30

اعالن
اىل / املدعى عليه / نزار جمعه رسيح 

والشخص الثالث / كاظمية عيدان جاسم 
اص�درت هذه املحكمة  يف الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
بتاريخ 2018/10/22 حكم�ا غيابيا يقي ب� )الحكم 
بابطال  القيد املرقم 33 يف ت2004/2 مجلد 943 الخاص 
بالعقار املرقم 12245/5 م22 صابيات املسجل بأسم ) 
ن�زار جمعه رسيح( والقيد الالحق له بالرقم 39 يف ايلول 
/ 2007 مجل�د 987 بأس�م ) كاظمي�ة عيدان جاس�م ( 
واعادة تسجيل العقار املذكور بأسم دائرة املدعي اضافة 
لوظيفته )امانة بغداد( واالش�عار اىل مديرية التس�جيل 
العقاري املختصة بتأش�ري ذلك يف سجالتها بعد اكتساب 

القرار الدرجة القطعية 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي وانتقالك اىل جهة مجهولة 
عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغك  بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك 
املدرج�ة تفاصيله�ا ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية( وملدة   )س�نة واح�دة ( فعىل من يرغب 
باالش�رتاك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباس�ية او اللجنة خالل 
)15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون 
بالدخ�ول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد 
املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( 
يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + 

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصدي�ق قرار االحالة لغرض 

تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

محافظة النجف االرشف
لجنة البيع وااليجار الثانية 

العدد / 117
التاريخ 2019/6/3

تنويه
بلدي�ة  بكت�اب  ج�اء  م�ا  اىل  اش�ارة 
يف   2432/240 الع�دد  ذي  العباس�ية 
2019/5/28 والحاق�ا باعالنن�ا املرقم 
يف  واملنش�ور   2019/5/26 يف   108
جريدة املستقبل العراقي بعددها 1913 
يف 2019/5/27 وفيما يخص التسلسل 
)5( )س�احة ملع�ب( ف�ان رق�م املل�ك 
الصحي�ح ه�و )121/12 مقاطعة 33( 

وليس كما ورد باالعالن 
لذا اقتىض التنويه

مرصف الرافدين 
االدارة العامة

القسم القانوين 
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة 

اىل / املدين ماجد جاسم رهيف عنوانه احلبيبية م547 ز 9   د 4 /1
الكفيل باسم عطار رهيف عنوانه م 531  ز40  د2 

انذار
نظرا لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتكم 
بالتكافل والتضامن عن )س�لفه( املمنوح للمدين اعاله 
والبال�غ )257,093( دينار )مئتان وس�بعة وخمس�ون 
الفا وثالثة وس�تون دينار( وامللزمني بدفعه اىل مرفنا 
واس�تنادا اىل امل�ادة الثالثة م�ن قانون تحصي�ل الديون 
الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 فاني وحسب الصالحية 
املمنوح�ة يل بموج�ب امل�ادة الثانية من القان�ون اعاله 
انذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله مع 
الفوائد املرتتبة عليه خالل ع�رشة ايام اعتبارا من اليوم 
التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فسوف تتخذ االجراءات 
القانوني�ة الالزمة وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة 
)1( م�ن القان�ون املذكور وذل�ك بوضع اش�ارة الحجز 
التنفي�ذي ع�ىل اموالكم املنقول�ة والغ�ري املنقولة وذلك 

لتحصيل  مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر

العدد /116
التاريخ 2019/6/2

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

سوق عصري / مقابل كراج الشرمان 19م2 11/8 حانوت 1

سوق عصري / مقابل كراج الشرمان 18م2 11/17 حانوت  2

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

داليا عبد عيل 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

نضال حييى مجعة 
عـ / مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
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بلغوا نهائي كأس العراق

الزوراء يكتسح شباك القوة اجلوية برباعية.. والكهرباء يسقط الطلبة بثالثية نظيفة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال�زوراء اىل نهائ�ي كأس  تاه�ل فري�ق 
الع�راق، بفوزه الكبري ع�ى غريمه االزيل 
الق�وة الجوية 4-1 يف املباراة التي اقميت 
عى ملعب الش�عب الدويل، يف إطار نصف 

نهائي البطولة.
وبعد مرور اربع دقائق عى صافرة بداية 
املباراة، افتتح مهند عبد الرحيم التسجيل 
للزوراء، ثم ضاعف عباس قاسم النتيجة 
بهدٍف ثاٍن يف الدقيقة 16، قبل ان يسجل 
عالء عباس الهدف الثالث يف الدقيقة 35، 

لينتهي الشوط االول بثالثية نظيفة.
ويف الش�وط الثاني، حاول فريق الصقور 
االم�ام،  اىل  بالضغ�ط  النتيج�ة  ت�دارك 
وبالفع�ل اس�تطاع ان يس�جل هدفاً عن 
طريق مصطفى محمد بالخطأ يف مرماه 
يف الدقيق�ة 78، لكن الن�وارس عادوا من 
جدي�د، ليس�جلوا هدف�اً رابع�اً بمجهود 
ف�ردي رائ�ع عن طري�ق ام�ري صباح يف 

الدقيقة 85.
وبه�ذا الف�وز رضب ال�زوراء موع�داً يف 
نهائي ال�كأس، مع الكهرباء، الذي تغلب 

بدوره عى الطلبة 0-3.

من جانب آخر حقق فريق الكهرباء، فوزاً 
كب�رياً عى نظ�ريه الطلب�ة، بتغلبه عليه 
3-0 يف املب�اراة الت�ي اقيم�ت عى ملعب 
الصناعة ضمن نصف نهائي كأس العراق 
لك�رة القدم.ثالثية »الصواع�ق«، تناوب 
عى تس�جيلها كل من عالء محيس�ن يف 
الدقيقة 7 وس�ان منساه يف الدقيقة 49 
ومحم�د ابراهيم يف الدقيق�ة 67، ليتأهل 
الكهرب�اء اىل نهائي كأس الع�راق للمرة 
االوىل يف تأريخه.وس�ينتظر الكهرب�اء يف 
املب�اراة النهائي�ة، الفائز من كالس�يكو 

العراق بني الزوراء والقوة الجوية.

مدرب منتخب السلة يصل بغداد األسبوع املقبل

خاميس يبلغ أنشيلويت بقراره حول عرض نابويل
            المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�ال تقرير صحف�ي، إن خامي�س رودريجيز، العب 
ري�ال مدري�د، أبلغ كارلو أنش�يلوني، م�درب نابويل، 
بقراره ح�ول إمكانية انتقاله للفري�ق اإليطايل، هذا 

الصيف.
وذكرت صحيفة »كوريري ديللو سبورت«، أن خاميس 
وافق عى االنتقال إىل نابويل، وأنه أبلغ أنشيلوتي، بأنه 

متحمس إلعادة لم شملهما مرة أخرى.
يش�ار إىل أن خاميس رودريجيز وأنش�يلوتي، س�بق 

لهما أن تواجدا مًعا، يف ريال مدريد يف فرتة سابقة.
وأضافت أن نابويل يتبقى له التوصل التفاق مع ريال 
مدريد، ح�ول قيمة الصفقة، يف ظل أنها ُتقدر بحوايل 
42 ملي�ون يورو. وأوضحت الصحيفة أن العالقة بني 
أوريلي�و دي لورينتي�س، رئيس ناب�ويل، وفلورنتينو 
بريي�ز، رئي�س ري�ال مدري�د، ممت�ازة، وكذل�ك مع 
خورخ�ي مينديز، وكيل أعم�ال الالعب، موضحة أنه  
يمكن التوصل إىل ح�ل قريًبا. وختمت بأن رودريجيز 
س�يحصل عى 6.5 مليون يورو، كراتب سنوي، حال 

انتقاله إىل نابويل.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

�د االتحاد العراق�ي لكرة الس�لة، أنَّ املدرب  أكَّ
العراقي ُقيص حاتم، س�يعود لبغداد األسبوع 
املقبل الس�تالم مهمة قي�ادة الفريق تحضريًا 

لتصفيات كأس آسيا.
وقال خالد نجم، أمني رس االتحاد يف ترصيحات 
ل ك�ووورة ، إنَّ االتحاد اتصل رس�مًيا بقيص 

حاتم للوقوف عى موعد التحاقه باملهمة.

وس�يلتحق املدرب األس�بوع املقب�ل واملبارشة 
بدع�وة العب�ي املنتخ�ب، كقائم�ة أولية وفق 
املس�تويات التي قدمه�ا الالعب�ون يف الدوري 

املحيل.
اإلع�داد  منه�ج  س�يطرح  »امل�درب  وب�نيَّ 
للتصفيات اآلسيوية«، الفتا إىل أنَّ االتحاد قرر 
املشاركة يف بطولة الصني الدولية التي ستقام 
يف أغسطس/آب املقبل كمحطة أعداد للبطولة 
وهن�اك رغب�ة لألش�قاء األردني�ني؛ لتنظي�م 

واالتحاد  املل�ك  بطول�ة 
يف العراق مبدئًيا، سيشارك 

البطول�ة ك�ي تك�ون محط�ة أخ�رى إلع�داد 
الفري�ق. وأش�ار إىل أنَّ »االتح�اد يض�ع ثقته 
بامل�درب قيص حاتم لتش�كيل فريق قادر عى 
خطف بطاقة التأهل إىل كأس أسيا واملنافسة 
بق�وة للتأه�ل إىل املوندي�ال؛ حي�ث يعد قيص 
حات�م م�ن الكف�اءات التدريبي�ة املحلية التي 

حققت نتائج مميزة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت تقارير صحفية تركية، عن وجود 
مفاوضات بني نادي فنربخش�ة ومهاجم 
ريال مدريد، لتدعيم صفوف الفريق خالل 

سوق االنتقاالت الصيفية.
الرتكية،   »Fanatik« وبحس�ب صحيف�ة
ماريان�و  ف�إن وكالء 
مهاج�م  دي�از 
مدري�د  ري�ال 
مع  تواصل�وا 
يف  مسؤولني 

فنربخشة ملناقشة الصفقة.
وع�ى الرغ�م م�ن تأكي�د ماريان�و خالل 
ترصيحات�ه األخرية، رغبته يف االس�تمرار 
ضم�ن صفوف ريال مدري�د، والقتال عى 
مرك�زه، لك�ن التعاقد م�ع الرصبي لوكا 
يوفيتش س�ُيقلل من فرصه يف املش�اركة 

خالل الفرتة املقبلة.
ُيذكر أن دي�از انضم لصفوف ريال مدريد 
الصي�ف امل�ايض قادًما م�ن أوملبيك ليون 
مقابل 21.5 مليون يورو، وارتدى القميص 
رق�م 7 كأول الع�ب بع�د رحي�ل الربتغايل 

كريستيانو رونالدو إىل يوفنتوس.

مهاجم ريال مدريد عىل أعتاب 
الدوري الرتكي

            المستقبل العراقي/ وكاالت

إن  إيط�ايل،  صحف�ي  تقري�ر  ق�ال 
ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس 
الس�ابق، حس�م موقف�ه م�ن تدريب 

عمالق إنجليزي يف املوسم املقبل.   
املدي�ر  واق�رتب ماوريس�يو س�اري، 
الفني الحايل لتشيليس اإلنجليزي، من 
الرحي�ل عن الفري�ق واالنتقال لقيادة 

يوفنتوس.
ويبحث نادي تشيليس، عن إيجاد بديل 
لساري قبل الس�ماح للمدرب اإليطايل 

بالرحيل لقيادة يوفنتوس.
ريبوبلي�كا«  »ال  صحيف�ة  وذك�رت 
اإليطالي�ة، أن�ه يف الس�اعات القليل�ة 
التعاق�د  تش�يليس  ح�اول  املاضي�ة، 
م�ع أليج�ري، وال�ذي رحل ع�ن قيادة 

يوفنتوس عقب نهاية املوسم املنرصم.
وأضافت أن أليجري رفض خالفة ساري 
يف تش�يليس، حي�ث فّض�ل البق�اء بدون 
مقع�د فني يف الوقت الح�ايل، مضيفة أن 
البلوز ينظر يف أس�ماء أخرى مثل رافائيل 

بينيتيز وفرانك المبارد.

أليجري يرفض قيادة 
عمالق إنجليزي

        المستقبل العراقي / وكاالت

كشفت صحيفة »سبورت« الرياضية، الثالثاء، أن النجم الربازييل 
نيمار دا سيلفا أبلغ إدارة باريس سان جرمان برغبته يف الرحيل 

هذا الصيف.
ونرشت الصحيفة عى غالفه�ا الرئييس عنوانا عريضا »طالق 
بني ب�ي إس ج�ي ونيم�ار«، قائلة إن هن�اك إمكاني�ة كبرية 
لرحيل املهاجم الربازييل هذا الصيف، بعدما أبلغ إدارة النادي 
يف ماي�و املايض بعدم رغبته يف الع�ودة إىل باريس. وأوضحت 
أن الالعب، البالغ من العمر 27 عاما، يش�عر باإلحباط بعد 
مش�كالت عدة واجهها يف العاصمة الفرنس�ية، مشرية إىل 
أنه يقر بارتكابه خطأ حني رحل عن صفوف برش�لونة يف 

صيف 2017 .
كم�ا أضافت أن مدرب الفريق، األملاني توماس توخيل، 
ل�ن يعارض رحيل نيم�ار، خاصة أنه يرغ�ب يف إعادة 
تنظيم الفريق، عرب التعاقد مع العبني ش�باب، لديهم 

رغبة يف التتويج باأللقاب.
يف املقاب�ل، ذكرت »س�بورت« أن برش�لونة ينتظر 
فتح باريس س�ان جرمان باب التفاوض من أجل 

إعادة الالعب إىل صفوف »الكامب نو«.
وكان�ت تقاري�ر إعالمي�ة قال�ت إن الالعب قد 
يع�ود إىل »الليغ�ا«، خ�الل املريكات�و الصيفي، 
مضيفة أن الوجهة قد تكون إما فريقه السابق 

برشلونة، أو غريمه اللدود ريال مدريد.

نيامر يبلغ باريس سان 
جريمان بقراره »النهائي«

            المستقبل العراقي / متابعة
 

لفت ال�دويل الجابوني بي�ري إيمرييك أوباميان�ج، األنظار هذا 
املوس�م بتس�جيله 22 هدف�ا يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز، 
ليتقاس�م بذلك ص�دارة الهدافني مع نجم�ي ليفربول محمد 

صالح وساديو ماني.

بيد أن فش�ل فريقه آرس�نال يف التأهل ل�دوري أبطال أوروبا، 
واقتص�اره عى املركز الخام�س يف الرتتيب العام، بات يطرح 
الكثري من عالمات االستفهام حول مستقبل هذا الالعب الذي 

يرغب دائما يف اللعب يف أعى املستويات.
أيض�ا تفكري آرس�نال يف تعزيز تركيبته البرشية للمنافس�ة 
عى األلقاب املوس�م املقب�ل قد يدفع�ه إىل التضحية بهدافه 

خاصة يف ظل وجود عرض كبري.
فقب�ل انتق�ال النجم الجابوني قبل ح�وايل عام ونصف من 

دورتموند إىل آرس�نال مقابل 64 ملي�ون يورو، كان قاب 
قوسني أو أدنى من التوقيع لجوانجزو الصيني.

ويب�دو أن الفري�ق اآلس�يوي العمالق ال ي�زال مهتما 
بصفق�ة أوباميان�ج، بحس�ب ما نرشت�ه صحيفة 

»كيكر« األملانية والت�ي تحدثت عن عرض يضمن 
له�داف آرس�نال 340 أل�ف ي�ورو أس�بوعيا. 

االستفادة املادية آلرسنال من هذه الصفقة 
ق�د تحفزه للموافقة عى هذا 
االنتق�ال، فخزين�ة النادي يف 
حاج�ة إىل أم�وال إضافي�ة، 

خاص�ة بع�د فش�له يف التأهل 
ل�دوري أبط�ال أوروب�ا ال�ذي يدر 

أمواال كثرية عليه.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

حس�م يورج�ن كل�وب، م�درب ليفرب�ول اإلنجليزي، 
موقف�ه م�ن التعاقد مع ماك�س ك�روزه، قائد فريدر 
بريمن الس�ابق، الذي رحل عن الن�ادي األملاني بنهاية 

املوسم املايض.
إيك�و«  »ليفرب�ول  صحيف�ة  ذكرت�ه  م�ا  وبحس�ب 
الربيطاني�ة، فإن مدرب الريدز ُعرض عليه التعاقد مع 

صاح�ب ال�31 عاًم�ا يف صفقة انتق�ال حر هذا 
الصي�ف. ورغم ذلك، أب�دى امل�درب األملاني عدم 
اهتمام�ه بضم ك�روزه، لرغبت�ه يف منح بعض 
ش�باب النادي فرصة الظهور يف املوس�م املقبل، 
باإلضاف�ة لثقت�ه يف املهاج�م البلجيك�ي ديفوك 
أوريجي. ويفضل كلوب الدفع بمزيد من الوجوه 
الشابة يف الفرتة املقبلة، بداًل من التوقيع مع العب 

متقدم يف العمر مثل كروزه.

كلوب يرفض صفقة جمانية لتدعيم ليفربول

عرض آسيوي هيدد استمرار أوباميانج 
يف آرسنال

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن نادي روما عن هوية مدربه الجديد لتدريبه يف موس�م 
2020/2019 بعد رحيل كالوديو رانيريي مع نهاية املوسم 

املايض.
ونرش الحساب الرسمي للنادي اإليطايل عرب موقع التواصل 
االجتماع�ي »توي�رت«، وأكد أن�ه »قد تم التوص�ل مع باولو 
فونسيكا املدير الفني السابق لشاختار دونتسيك األوكراني 
لتدري�ب الفريق«. ووقع الربتغايل ع�ى عقد مع ذئاب روما 

ملدة موسمني، مع وجود بند يتيح تمديد العقد ملوسم آخر.
ويبل�غ فونس�يكا م�ن العم�ر 46 عام�اً فق�ط، ويأتي من 
الدوري األوكراني وهو بطل املس�ابقة مع ش�اختار يف آخر 

ثالثة مواسم.
وس�بق للم�درب أن درب أندي�ة بورت�و وس�بورتنج 

براجا يف الدوري الربتغايل قبل الرحيل إىل أوكرانيا 
يف ع�ام 2016. الجدي�ر بالذكر أن »فونس�يكا« 
كان املدرب األفضل يف الدوري األوكراني ملوسم 

.2017/2016

رسميًا.. روما يعلن عن مدربه اجلديد
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن وجود اتفاق 
ب�ني برش�لونة وأياك�س أمس�رتدام، حول 
سعر مدافع الفريق الهولندي ماتياس 
دي ليخ�ت، لضمه خ�الل االنتقاالت 

الصيفية.
وبحس�ب إذاعة »راديو كتالونيا«، 

ف�إن برش�لونة اتفق م�ع أياكس ع�ى ضم دي 
ليخت مقاب�ل 75 مليون ي�ورو، إذا قدم الالعب 

موافقته عى االنضمام لصفوف البارسا.
ويف نف�س الس�ياق، أف�ادت صحيف�ة »مون�دو 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية، بأن إدارة برش�لونة ال 
تن�وي دفع أي أموال أكثر مما تم دفعه من أجل 
التعاقد مع فرينك�ي دي يونج يف يناير/ كانون 

الثاني املايض.

وكان دي ليخ�ت قد رصح يف الس�اعات األخرية، 
أن�ه س�يقوم بتحدي�د مس�تقبله خ�الل ف�رتة 
اإلجازة، وأنه سيس�تغرق وقًتا طويال، مشريًا إىل 
أنه س�يختار األفضل بالنس�بة له ولن يلتفت إىل 

املال.
وج�ذب دي ليخت أنظار كب�ار األندية يف أوروبا، 
بعد أدائ�ه املميز مع أياكس، خاصة برش�لونة، 

يوفنتوس، وباريس سان جريمان.

برشلونة يتفق مع أياكس عىل سعر دي ليخت

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ه�دد الح�ارس الس�لوفيني ي�ان أوب�الك 
بالرحيل عن ناديه أتلتيكو مدريد اإلسباني، 
خالل س�وق االنتقاالت الصيفي�ة الحالية، 
يف ظ�ل عدم تنفي�ذ إدارة الروخي بالنكوس 

وعوده�ا ل�ه، عندما ج�دد عقده م�ع النادي. 
وفقا لش�بكة »ESPN« العاملي�ة، فإن الحارس 
ي�ان أوبالك يرغب ىف ترك ناديه أتلتيكو مدريد، 
خالل الصيف الحايل، بعد فشل غدارة النادي ىف 
تنفيذ وعودها بشأن قدرة الفريق عى املنافسة 
عى األلق�اب باملوس�م املقبل، ىف ظ�ل مغادرة 

عدد كب�ري من نجوم الفريق. أضافت الش�بكة 
العاملي�ة أن رحيل نجوم الروخ�ي بالنكوس ىف 
مقدمتهم الفرنيس أنط�وان جريزمان والقائد 
دييجو جودين باإلضافة إىل لوكاس هرينانديز، 
تس�بب ىف قلق كبري للحارس املتألق بشأن مدة 

قدرة الفريق عى املنافسة باملوسم املقبل.

أوبالك هيدد بالرحيل عن أتلتيكو مدريد

اعالن 
نظرا لحص�ول عملية الضم )) كرس قرار (( ع�ى مزايدة تأجري اجازة 
التصوير الفوتغرايف يف كلية الفقه بجامعتنا تعلن رئاسة جامعة الكوفة 
/ قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االجازة اعاله وبقيمة 
تقديري�ة ) 2933000( مليونان وتس�عمائة وثالثة وثالثون الف دينار  
فعى الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون 
القانونية الواق�ع يف املدينة الجامعية طريق كوفة / نجف لالطالع عى 
التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة سبعة ايام   ابتداء من 
اليوم التايل لنرش االعالن اذ ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا 
م�ن الي�وم االخري  للم�دة اعاله بدي�وان الجامعة مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 50% من القيمة املق�درة وبصك مصدق 
معنون اىل رئاسة جامعة الكوفة / صندوق التعليم العايل وكتاب براءة 
ذم�ة  م�ن دوائر الرضيبة  املختص�ة تتضمن عدم املمانع�ة يف الدخول 
باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكت�اب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد 
اضاف�ة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدني�ة او البطاقة الوطنية 
املوحدة  عى ان يتم جلب   عدم املحكومية والترصيح االمني ملن ترسو 
عليه املزايدة مع جلب كتاب مكتب التسجيل الجنائي للمتقدم للمزايدة   
وبحس�ب محافظته والتعهد بجلب كتاب ع�دم محكومية من بغداد يف 
حال رسو املزايدة عى ان يقوم املستاجر بأيداع تأمينات مقدارها %10 
من قيمة عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعه�ا بعد انتهاء مدة العقد  يف 
حالة عدم ترتيب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره 
باملأجور وال يجوز دخول املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( من 
قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من 

ترسو عليه  اجور الخدمة ونرش االعالن
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ماخلف اجلدران يف تنصيب 
نيجرفان روح الربزاين

منهل عبد األمير المرشدي  هادي جلو مرعي

لم يكن مش�هد الحج الجماعي لقيادات بغداد برئاساتها ووزرائها وشيوخها 
وقضه�ا وقضيضها  اىل اربيل لحضور حفل تنصيب نيجرفان برزاني  رئيس�ا 
ألقلي�م كردس�تان العراق مش�هدا طبيعيا كباقي املش�اهد ول�م يكن مقصد 
الذاهبني هناك قصدا بديهيا كباقي املقاصد فما بني االفعال والنوايا  ظل وظالم 
وزواي�ا والكثر مم�ا ال يقال من الخبايا . بداية البد ان نش�ر اىل تلك الطاائرة 
امليمونة املباركة التي أقلّت الوفود املشاركة فقد كان شيئا ال يشبه كل األشياء 
وأمرا أدحض كل نظريات املنطق واملناطقة عىل مر التأريخ حيث نزل من تلك 
الطائ�رة يف مطار اربيل جنبا اىل جن�ب وكتفا اىل كتف وزندا اىل زند وحضنا اىل 
حضن  رؤس�اء كتل سياس�ية شيعية وس�نية  وووزراء ونواب  وقضاة فكان 
املؤمن بجنب امللحد والقايض بجنب املجرم واملتأسلم بجنب املتصهني واألسمر 
بجن�ب األبيض والطوي�ل بجنب القصر والعريض بجن�ب املنقبض والوطني 
بجن�ب العميل والعاقل بجن�ب املعتوه والنزيه بجنب الس�فيه والثقيل بجنب 
الخفي�ف والصال�ح بجنب الطال�ح  . لقد كان مش�هدا دراماتيكيا ال ينىس ان 
ن�رى رئيس مجلس القضاء االعىل يف العراق يجلس جنيا اىل جنب مع املطلوب 
للقضاء العراقي كورست رس�ول  كما كان ملفتا لألنتباه مستفزا للعقول ان 
يجلس معا وجنبا اىل جنب اضداد القوم من السياس�يني الذي فشلوا يف اللقاء 
والح�وار يف بغداد فكانت ب�ركات القائد األوحد فارس األمة  مس�عود الرزاني 
كافي�ة لتجمعهم عىل الحب والوئام والصفاء وامل�ودة واألخالص والطيبة  اىل 
ح�د التحاضن والرتادف والتب�اوس والتهليل والتبجي�ل . كان من بركات هذا 
الحفل البهيج العظيم التأريخي الكبر لتنصيب السلطان نيجرفان هو انقالب 
الدفة وامليزان والسماح لدخول رئيس جمهورية العراق السيد برهم صالح اىل 
واحة الديمقراطية واألمان اربيل وألول مرة وبنجاح منقطع النظر ومن دون 
الحاج�ة اىل وس�اطات او فتاوات او ضامن او كفي�ل . اكثر يشء واغرب يشء 
واتف�ه يشء هو ما س�معناه من الذين تحدثوا من ع�ىل منصة الخطابة وهم 
يشيدون بقيادة الزعيم مسعود الربزاني  واخالصه للعراق وحرصه عىل وحدة 
العراق وال ادري هل كان القوم س�كارى وما هم بس�كارى ولكن وقع الدوالر 
كبر وهوى النفس غسر ام كانوا يضحكون علينا ام عىل انفسهم  . مسعود 
ال�ذي قىض عم�ره وعمر ابيه وصهره وبنيه ين�ادي باألنفصال ويعمل بدعم 
صهيوني  عىل تقسيم العراق هو اليوم رمز وحدة العراق ولله يف خلقه شؤون 
فيم�ا يك�ون وال يكون  . لقد كان مش�هد الحضور مريبا يدع�وا اىل التأمل ملا 
يخطط للعراق ومس�تقبله فقد كان بني الحضور وزير خارجية تركيا مبعوثا 
من اوردغان الساعي ألضعاف العراق ونهب ثرواته بالتنسيق مع اربيل وكان 
م�ن بني الحضور ثامر الس�بهان دليل العربان عىل برئ يوس�ف ودم القميص 
الذي ال زال يلطخ شوارع العراق . البد لنا ان نشر اىل الذين لم يحرضوا الحفل  
وبدون ذكر األسماء فذلك يحسب لهم موقفا  وتاريخ . اخرا وليس اخرا اقول  
من الغريبب العجيب  املس�تفز للعقول ايضا ان يش�يد املتحدثون عن التجربة 
الديمقراطيى الرائدة يف كوردس�تان  وكأنهم ي�دروا وال يريدون ان يدروا انهم 
يجلس�ون بقرص املؤتمرات يف اربيل بقاعة الزعيم مصطفى الربزاني بضيافة 
زعي�م األقلي�م مس�عود الرب زان�ي ورئيس األقلي�م نيجرفان برزان�ي ورئيس 

حكومة األقليم مرسور الربزاني ورقصني يا كدع   .

التاريخ اليعتني كثرا بالقدح والذم لجهة التأسيس، فهو يؤسس 
باألحداث الجسام، واملواقف والقرارات الحاسمة، وماعداه يكون 
حكايات، بينما يكون الحدث ملهما، أو صانعا ملايليه من حوادث، 

ومن حركة حياة لألمم والشعوب.
تعد أرسة الربزاني من أقوى األرس يف تاريخ ش�عوب كوردستان يف 
منطقة الرشق األوسط، ولطاملا أثرت يف حركة الكفاح املسلح ضد 
حكومات املنطقة يف إيران وتركيا وس�وريا والعراق، وساهمت يف 
تش�كيل وجود مختلف لألمة الكوردية يف املائة عام املنرصمة من 
تاريخ املنطقة عىل املس�توى اإلجتماعي والسيايس واإلقتصادي، 
ويف املواجه�ة املس�لحة الت�ي أدت اىل مقتل مئ�ات آالف املواطنني 
الك�ورد يف عملي�ات مواجه�ة مب�ارشة م�ع جي�وش نظامية، أو 
باإلب�ادة الجماعية الت�ي تعرضوا لها، وعرب تاري�خ الكورد كانت 
الحكوم�ات تمارس أق�ى درجات العنف معه�م، بالرغم من أن 
العراق يكاد يك�ون الدولة الوحيدة التي منحت الكورد متنفس�ا، 
ولكنه�ا كانت تغلق ه�ذا املتنفس برباميل الكيمي�اوي، أو املقابر 
الجماعية، أو اإلقصاء الس�يايس، يف حني يرتبص مسؤولون عرب 

وتركمان بالكورد باحثني عن فرصة لرتكيعهم.
الزعي�م مس�عود الربزاني يغ�ادر منص�ب الرئيس ليت�م إنتخاب 
صهره وإبن عمه نيجرفان الربزاني رئيس�ا لإلقليم، وتكريس�ه 
زعيما عاما للكورد ، مع إحتف�اظ أبناء الربزاني الكبار بمناصب 
حساس�ة أمني�ة وسياس�ية يف الحكومة، وبرغ�م إعرتاضات غر 
مب�ارشة من معارضني ومنافس�ني ك�ورد إال إن تنصيب الربزاني 
رئيس�ا لإلقلي�م، وإحتف�اظ أوالد الزعيم الربزان�ي بمناصب عليا 
يشر اىل إن األرسة ليست ) متسلطة كما يصفها الخصوم(  دون 
أن نناقشهم كثرا يف ذلك فقد تكون لديهم رؤية نحرتمها ألننا عىل 
الحي�اد، ولكننا نصف األحداث ونحلل التج�ارب، ولكن هي أرسة 
عريقة ومتجذرة، وتحتفظ بعالقات متش�ابكة ونافذة سواء عىل 
مس�توى بنية كوردستان، أو عىل مس�توى العالقة مع القوميات 

والقبائل يف منطقة الرشق األوسط.
حض�ور حفل تنصيب نيجرفان برزاني رئيس�ا لكوردس�تان من 
قبل ش�خصيات تمث�ل دول العال�م الكربى واإلقليمي�ة والعربية،  
ومن ق�ارات العالم املختلف�ة،  وكذلك حضور كبار الش�خصيات 
والزعامات العراقية سنية وشيعية، ورئييس الجمهورية والربملان 
ي�ي بحجم النفوذ الذي تحتفظ به األرسة، وحجم ماتم تحقيقه 
م�ن تق�دم يف مس�توى اإلدارة والحك�م ضمن خارطة السياس�ة 
العراقي�ة الراهنة، وهو ماس�يكون ل�ه أثر أكرب يف الف�رتة املقبلة 
ع�ىل طبيع�ة مانتوقعه من مس�تقبل الدولة العراقي�ة وعالقاتها 

اإلقليمية والدولية.
روح املال مصطفى الربزاني املؤس�س كان�ت حارضة حتما، فكل 
ه�ذا الوجود والتأثر هو من صناعته منذ أن كان يحمل بندقيته،  

ويتعلق بأمل ما عىل صخور تلك الجبال العتيقة.

احلرب الناعمة وسموم الفضائيات من األفالم واملسلسالت والربامج
زينب فخري

أرشن�ا يف مقالة س�ابقة إىل مخاط�ر الهواتف 
الذكي�ة وأنها وس�يلة فتاكة للح�رب الناعمة، 
واس�تكماالً مل�ا ذكرن�ا نع�رج إىل الفضائيات 

ودورها يف هذه الحرب غر املعلنة..
وقبل البدء أوجز مفهوم الحرب الناعمة؛ فكما 
هو معروف عند املحللني والخرباء السياسيني 
أن املُنّظ�ر األمريك�ي جوزي�ف ن�اي ه�و أوَّل 
من اس�تعمل مصطلح »الق�وة الناعمة« عام 
1990. واستعمله مكرراً يف كتبه، منها »القوة 
الناعمة: وس�يلة النجاح يف السياسة الدولية« 
الصادر عام 2004، واملؤلف ليس مجرد مفكٍر 
أو محل�ل س�يايس، فه�و عميد كلي�ة كيندي 
للدراسات الحكومية يف جامعة هارفارد، وكان 
رئيس مجل�س املخاب�رات الوطني ومس�اعد 

وزير الدفاع يف أمركا.
وعىل وف�ق رأي الكاتب »جوزي�ف ناي«، فإن 
»القوة الناعمة« وس�يلة النجاح يف السياس�ة 
الدولي�ة ، وه�ي س�الح مؤثر يحق�ق األهداف 
ع�ن طري�ق الجاذبية واإلقناع ب�دل اإلرغام أو 
دف�ع األموال، وم�وارد القوة الناعم�ة ألي بلد 
ه�ي ثقافته إذا كانت تتمتع بالقدر األدنى من 
الجاذبي�ة، وقيمه السياس�ية عندم�ا يطبقها 
بإخالص داخلياً وخارجياً.. كما يوضح الكاتب 

»جوزيف ن�اي« يف كتاب »الق�وة الناعمة« أن 
حس�م الرصاع�ات بالقوة العس�كرية وحدها 
أصب�ح أمراً م�ن امل�ايض خاص�ة أن االنفتاح 
وقوة وس�ائل االتصال والربمجيات قد تش�كل 
عائقاً كلما حاولت الواليات املتحدة شن حرب 
جدي�دة، ويدعو إىل اعتماد اس�رتاتيجية القوة 
الناعمة لضمان حلفاء ليس من الحكام فقط 
بل من شعوب املناطق التي تريد أمريكا فرض 

سيطرتها عليها بشكل ما.
وه�ذا ما دف�ع البعض إىل أن يطل�ق عىل هذه 
االس�رتاتيجية )حرب ناعم�ة(، أو هي بمثابة 
الكات�ب والباح�ث  )إع�الن ح�رب(، ومنه�م 

اللبناني فريدريك معتوق. 
والحرب الناعمة بالتأكيد لها أدواتها ووسائلها، 
ويمكن القول بإيقان تام أن اإلعالم والهواتف 
الذكي�ة يعّدان الوس�يلة األخطر واألش�د فتكاً 

بالجهات املستهدفة.
وسأفرد هذه املقالة للفضائيات فقط.

املتابع ملختل�ف الفضائيات يلحظ أنها تعرض 
وبشكل متكرر، ويف أوقات تكون ثابتة ما ييل:
أوالً: أف�الم ومسلس�الت أجنبي�ة أو مدبلج�ة، 

وتتمحور حول املواضيع اآلتية:
الجنس: إذ ال يخلو فيلم أو مسلسل من مقطع 
جن�يس، إن لم نقل مقاط�ع التي تعرض املرأة 

كمادة للجنس واالبتذال! 

وه�ذا أوض�ح دليل ع�ىل االزدواجي�ة الغربية، 
فه�ي تطبل لحق�وق املرأة، ويف الوقت نفس�ه 
تنتج وتنرش أفالماً تظه�ر فيها املرأة كحيوان 

جنيس! 
الخيان�ة: تمح�ورت مؤخراً املسلس�الت حول 
ثيمة واحدة هو الخيان�ة، ليس خيانة الزوج؛ 
فذلك موضوع بات قديماً مستهلكاً، بل خيانة 
الزوج�ة.. وتكراره يفيض بالتأكيد لجعله أمراً 

اعتيادياً، مقبوالً!
الهوليودي�ة  األف�الم  م�ن  الكث�ر  العن�ف: 
واملسلس�الت تحوي مش�اهد عن�ف وقتل بدٍم 
ب�ارد، وبع�د سلس�لة أف�الم أظه�رت القات�ل 
بمواصف�ات خاص�ة للتعاط�ف مع�ه؛ فه�و 
الوس�يم واملفتول العضالت ومعش�وق البطلة 
الجميل�ة، ب�دأت موج�ة أف�الم ع�ن اإلتج�ار 
بالبرش، لتعرض ط�رق تقطيعهم يف مختربات 
أو أماك�ن خاصة، وكيفية الحف�ظ والتهريب 
بل ليس بمس�تغرٍب أكل بعض قطع الجس�م؛ 
فبذل�ك انتقلت األف�الم الهوليودية من الخراب 

املادي إىل الخراب القيمي!
أف�الم الديس�توبيا: ه�ي أف�الم مس�تمدة من 
األدب الديس�توبي Dystopia )أي أدب املدين�ة 
الفاس�دة أو عال�م الواق�ع املري�ر، أدب خيايل 
يص�ور املس�تقبل بص�ورة س�وداوية ونظرة 
تش�اؤمية، يعّمه الفساد أينما كان وتنترش به 

الفوىض واالس�تبدادية، يحكمه نظام ش�مويل 
يس�يطر عليه الرش بجميع أشكاله وأنواعه(، 
وأغلبها ذات رس�الة سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعي�ة تنتهي بإيح�اء أن منق�ذ البرشية 

الوحيد هي أمريكا!
إدم�ان الخم�ر وتعاطي املخ�درات: التي غدت 
من املقاطع الشائعة جداً يف األفالم األجنبية إن 
لم نقل العربية أيضاً، للقبول بها وترس�يخها 

كأمر اعتيادي يمكن تقليده.
ثانياً: الربامج الس�طحية: وما أكثرها! ومنها 
تل�ك الت�ي تتن�اول املوض�ة واملكي�اج وآخ�ر 
تقليعات قص الشعر واملطبخ، وانتهاًء بربامج 
تس�تضيف »خ�رباء« لنقد فس�اتني النجوم يف 

مهرجانات توزيع الجوائز!
ثالثاً: الرسوم املتحركة: التي ما زلت تستهوي 
الصغار، إذ تشر الدراسات إىل أن أكثر من %90 
من األطفال ما زالوا يتابعون التلفاز ويتأثرون 

بالصورة والحركة!
وكان االنطب�اع الس�ائد أّنه�ا مج�رّد وس�يلة 
�ه لألطفال؛ ل�ذا هي ال  للرتفي�ه ال�ربيء املوجَّ
تحتاج إىل رقاب�ة أرُسّية ومؤسس�اتية ولكن، 
يبدو أّن�ه صار لزام�اً عىل األهل إع�ادة النظر 
يف قناعاته�م تل�ك، فاألف�الم الكرتونّي�ة التي 
تبّثه�ا محّط�ات فضائّي�ة خاّص�ة ع�ىل مدار 
الس�اعة، )التي أغلبها من انت�اج والت ديزني 

تلك املؤسس�ة التي أصبحت عاملاً بحّد ذاتها(، 
ل�م تع�د بمجملها تحاك�ي ال�رباءة املفرتضة 
لدى األطف�ال. ففي الس�ابق، كانت الرس�وم 
املتحرّكة تعرض قيم الخر، التفاؤل، والصرب، 
بينم�ا ُيش�ار اليوم إىل أّن فيه�ا الكثر من ِقَيم 
إلغاء اآلخر، الحرّي�ة املطلقة، العنف، واعتماد 
الط�رق الخاطئة يف الوص�ول إىل األهداف، من 
قبيل الغّش، السخرية، الكذب، املكائد وغرها 
فض�اًل ع�ن تقدي�م صورة مش�وَّهة ع�ن الله 
والدين، واإلكثار من الرتويج للسحر والشعوذة 
بوصفهم�ا م�ن أنجح الطرق لبل�وغ الغايات. 
وهذا ما يس�تدعي التعامل معها كإحدى أهّم 
الوس�ائل الحرب الناعمة التي ستدفع األجيال 
املستقبلّية نحو املزيد من االضطراب العقائدّي 

واملجتمعّي والنفيّس.
رابع�اً: برامج هدفها التس�قيط وإثارة الفتن 
الديني�ة واملذهبي�ة واملجتمعي�ة؛ التي هي بال 

شّك من أهدف الحرب الناعمة.
ويبق�ى دور الفضائيات الرصين�ة والجادة يف 
املس�اهمة يف ايجاد سبل ملواجهة هذه الحرب 
غر املعلنة عىل قيمنا وسلوكنا ونمط تفكرنا 
بتخصيص مس�احات أكرب للربام�ج الثقافية 
وتلك الت�ي تحتف�ي برموزه�ا الوطنية وذات 
األثر وتكريس أوقات أطول للربامج الوثائقية 
والرياضي�ة ودع�م انت�اج مسلس�الت وأفالم 

تاريخية وذات مغزى وداللة إنسانية.
وال نن�ىس أث�ر األرسة، األه�م، يف متابع�ة م�ا 
يش�اهد داخ�ل فض�اء البي�ت للمحافظة عىل 
أبنائها من االنحراف وترسيخ مفاهيم ال تمت 
للم�وروث الثقايف والقيمي بصلة وايجاد بدائل 

فعالة للرتفيه والتسلية.
 أم�ا واجب املؤسس�ات الحكومي�ة فهو أكرب 
ا ذكر، ولم نَر له أثراً يف هذا الش�أن،  بكث�ر ممَّ
باستثناء بحوث وإشارات خجولة هنا وهناك، 
ويجدر بها أن تقوم بدورها يف الرقابة واملتابعة 
مل�ا ينرش ويع�رض للمحافظة ع�ىل املنظومة 
القيمي�ة واالخالقية للمجتم�ع العراقي، وهذا 
يتطلب س�ّن قوان�ني تعاقب وتج�رم القنوات 
اس�توديوهاتها  الباذل�ة  املس�يئة  املحلي�ة 
ووقته�ا ووماله�ا لتل�ك املنتج�ات التخريبية، 
س�واء عىل مس�توى االنت�اج أو الع�رض. أما 
الفضائي�ات اإلقليمية والعاملي�ة فتكلف وزارة 
االتص�االت للقي�ام بكل م�ا من ش�أنه توفر 
الحماي�ة للمجتم�ع العرق�ي، وكذل�ك تق�وم 
وزارات الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار والرتبية 
والتعلي�م العايل والرياضة والش�باب ومديرية 
الرشط�ة املجتمعية بحمالت توعي�ة وتثقيف 
بمخاطر هذه الفضائيات اعتماداً عىل بحوث 
ميدانية وتطبيقية وأرقام مس�تلة من بيانات 

استقصائية.

بغداد / المستقبل العراقي 

اكد وزي�ر الثقافة الدكتور عبد 
االمر الحمداني دعمه الي جهد 
نس�وي يهدف اىل رف�ع قدرات 
الصحفيات واملراة بشكل عام.

جاء ذلك خالل استقباله رئيس 
الصحفي�ات  حماي�ة  مرك�ز 
العراقيات ملياء العامري وعددا 
من عض�وات املرك�ز يف مكتبه 

بالوزارة.
واك�د الحمدان�ي دع�م الوزارة 
واحتضانها ملؤسسات املجتمع 
املدني الثقافي�ة ، مؤكدا وجود 
دع�م خ�اص اىل لجن�ة تمكني 
ال�وزارة م�ن خ�الل  يف  امل�رأة 
الربام�ج الثقافية الت�ي تمكن 
امل�رأة وتطوره�ا للحف�اظ عىل 

الن�وع االجتماعي . ودع�ا الوزير املركز 
اىل املش�اركة يف فعالي�ة س�وق الش�عر 
النس�وي الت�ي س�تنظم يف العرشين من 
الشهر الحايل وتس�تمر يومني بمشاركة 
ع�دد م�ن الش�اعرات وبالتنس�يق ب�ني 

الوزارة وامللحقيتني الثقافيتني الفرنسية 
واالملانية ومعهد كوتة ، كخطوة اوىل بعد 

التسجيل يف قسم املنظمات .
واش�ار اىل ان هناك العديد من الفعاليات 
الثقافي�ة والفنية التي س�تقيمها دائرة 

السينما واملرسح والفنون املوسيقية .

وفيم�ا يخص الدع�م اللوجس�تي ملركز 
حماية الصحفيات ، وافق الحمداني عىل 

استخدام قاعات الوزارة يف اي وقت.
حماي�ة  مرك�ز  بتس�جيل  وج�ه  كم�ا 
الصحفي�ات العراقيات كمنظمة ثقافية 
بدائ�رة  الثقافي�ة  املنظم�ات  قس�م  يف 

العالق�ات الثقافي�ة يف الوزارة 
وليس يف مجلس الوزراء فقط ، 
ليكون له وجود معنوي وكيان 
بالفعالي�ات  يش�ارك  ثق�ايف 
الثقافية الت�ي تقيمها الوزارة 
ولكي تحصل ع�ىل الدعم. من 
جهته�ا دع�ت رئي�س مرك�ز 
حماي�ة الصحفيات العراقيات 
اىل تنس�يق العمل ب�ني الوزارة 
منظم�ة  بصفت�ه  واملرك�ز 
مس�تقلة  مدن�ي  مجتم�ع 
تعن�ى بالصحفي�ات ، وال�ذي 
ت�م تأسيس�ه بجه�ود ذاتي�ة 
لبناء وتطوير  واهداف واقعية 
الصحفيات  امكانيات وقدرات 
بش�كل خ�اص واملرأة بش�كل 
عام ، والعمل يدا بيد من خالل 
العمل وااليفادات  تنظيم ورش 
اللوات�ي  الصحفي�ات  ق�درات  لتطوي�ر 
يمتلكن طاقات هائل�ة وكفاءات تحتاج 
اىل الدع�م واملس�اندة. ويف خت�ام اللق�اء 
، اثن�ت العامري عىل حس�ن االس�تقبال 

والضيافة.

وزير الثقافة : ندعم اي جهد نسوي هيدف اىل رفع قدرات الصحفيات واملراة بشكل عام
يع�رف الجميع فوائد املكرسات العديدة 
لصحة اإلنسان، ولكن ظهر أن اإلفراط 
يف تناولها يصبح ضارا للصحة. ووفقا 
املش�هورة، موني�كا  التغذي�ة  لخب�رة 
رايناغ�ل، الت�ي له�ا بح�وث عدي�دة يف 
مج�ال التغذية الصحية، يحفز اإلفراط 
يف تن�اول املك�رسات رسط�ان الكب�د. 
بالطب�ع املكرسات جزء مه�م يف العديد 
م�ن الحمي�ات الغذائية، التي تحس�ن 
الحال�ة الصحية وتس�اعد يف تخفيض 
ال�وزن. ولك�ن نتائ�ج الدراس�ات التي 
أجري�ت مؤخرا أظه�رت أن للمكرسات 
مضارها أيض�ا. تقول الخبرة، تحتوي 

املكرسات عىل م�واد ضارة عند تراكمها 
يف الجس�م وتصب�ح س�ببا لإلصابة بأم�راض الكبد 
بم�ا فيها رسط�ان الكبد. ينت�ج رضر املكرسات من 
احتوائه�ا عىل نس�بة عالية من مركب أفالتوكس�ني 
ال�ذي تنتجه فطري�ات من ن�وع Aspergillus. هذه 
الفطري�ات توج�د ع�ادة يف الرتبة، ويمكنه�ا التأثر 
يف بع�ض املحاصي�ل الغذائية مثل الحب�وب والبقول 
واملكرسات. تب�دأ املحاصيل املصابة بهذه الفطريات 
بالتعفن ، ما يسبب تكون السموم الفطرية التي من 
بينها أفالتوكسينات، التي تعترب منذ فرتة طويلة مواد 

مرسطن�ة. تناول ه�ذه الفطريات باس�تمرار مرض 
بالكبد وقد تصبح س�ببا لإلصاب�ة بالرسطان.عالوة 
عىل هذا أَب�ْواغ فطر Aspergillus تهيج وتدمر خاليا 
الرئة.كما أن املكرسات تحتوي عىل نس�بة عالية من 
فيتامني Е الرضوري للجلد والقلب واألوعية الدموية 
والدماغ. كما تحتوي املكرسات عىل نس�بة عالية من 
مركب فيتوسترول الذي ينظم مستوى الكوليسرتول 
يف الدم. أي أن املكرسات تس�اعد عىل تحس�ني الحالة 
الصحية وعم�ل القل�ب واألوعية الدموي�ة والدماغ، 

ولكن اإلفراط بتناولها مرض للكبد.

اإلفراط بتناول املكرسات حيفز رسطان الكبد


