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 ظاهر البلوى

ص2رئيس الربملان: بإمكان أي شخص تقديم طلب بشأن وجود قضايا فساد عىل أي مسؤول
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رئيس مجلس االدارة
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علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير العدل بعد تسنمه منصبه: املرحلة املقبلة ستساهم يف إعمـار الوطـن 

اخلارجية الربملانية: صفقة القرن هدفها وأد القضية الفلسطينية

الدبلوماسية العراقية تدير الدفة جتاه بريطانيا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

إىل  الرئي�س بره�م صال�ح زي�ارة  ب�دأ 
لن�دن، أمس الثالث�اء، بدعوة خاصة من 
الحكوم�ة الربيطاني�ة، يلتق�ي خالله�ا 
امللكة اليزابيث الثانية ورئيسة الحكومة 
وع�دد من أركان الدول�ة والربملان، حيث 
أوارص  تمت�ن  املحادث�ات ع�ى  ترتك�ز 
العالق�ات بن لن�دن وبغ�داد يف مختلف 
املجاالت. ويرافق الرئيس يف زيارته التي 
تمت�د لثالث�ة أي�ام، وفد رفيع املس�توى 
يضم وزير الخارجية محمد عيل الحكيم، 

ووزير الصحة عالء العلوان.

م�ع  بريطاني�ا  ملك�ة  لق�اء  ويعت�رب 
الرئي�س العراق�ي، هو األول م�ن نوعه 
م�ع زعيم عراقي من�ذ العام 1956 حن 
استقبلت امللكة، العاهل العراقي الراحل 
املل�ك فيص�ل الثان�ي. وذك�رت رئاس�ة 
الجمهوري�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »برهم صالح 
عق�د جلس�ة مباحث�ات مش�رتكة م�ع 
رئيس�ة وزراء بريطاني�ا تريي�زا ماي يف 
لندن، وج�رى خالل اللقاء، اس�تعراض 
آخر املستجدات يف املنطقة، والتأكيد عى 
تكثيف املساعي لنزع فتيل االزمة فيها، 
كم�ا تناول الجانبان الجه�ود املبذولة يف 

الح�رب ع�ى اإلره�اب، ورضورة تعزيز 
التعاون والتنس�يق بن مختلف األطراف 
اإلقليمي�ة والدولية للتصدي لهذا الخطر 

الذي يهدد األمن والسلم العاملين«.
وأكد صالح، خالل الجلس�ة، عى أهمية 
االرتق�اء بالعالقات الثنائية بن البلدين، 
وتوس�يع آفاق التعاون يف املجاالت كافة 
وبما يخ�دم املصالح املتبادلة للش�عبن 
الصديقن، مش�رياً اىل »رضورة ان تلعب 
يف  فاع�اًل  دوراً  الربيطاني�ة  الحكوم�ة 
تعزيز اس�تقرار املنطق�ة وتخفيف حدة 

التوترات فيها«.
التفاصيل ص2

مدير الدفاع املدين 
اللواء كاظم سلامن بوهان يعلن 

امخاد حريق الكرادة 
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الرئيس اإليراين يصف »احلظر االمريكي« ضد قائد الثورة بـ »اخلطوة احلمقاء«
      بغداد / المستقبل العراقي

ن�دد الرئي�س االيراني حس�ن روحان�ي، أمس 
الثالث�اء، بالحظ�ر االمريكي الجدي�د ضد قائد 
الثورة االس�المية ووصفه بالخط�وة الحمقاء 
والسخيفة واملثرية للس�خرية. وقال روحاني، 
يف كلمته أمام حش�د من كوادر وزارة الصحة، 
إن أي�ة حكومة لو كانت تمتلك أدنى مس�توى 
من الحكمة والتعقل فإنها التصدر قرارا بحظر 
أعى مس�ؤول يف بلد م�ا والذي اليعد مس�ؤوال 
سياسيا فحس�ب بل دينيا واجتماعيا ومعنويا 

ايضا.
واض�اف: إن قائ�د الث�ورة لي�س قائ�داً اليران 

وحده�ا ب�ل هو قائ�د لجمي�ع عش�اق الثورة 
االسالمية وانصارها واتباع اهل البيت )عليهم 

السالم( يف العالم االسالمي والعالم برمته.
ووصف قائد الثورة بأنه اليعود عى ايران وحدها 
بل العديد من الشعوب االخرى كسوريا والعراق 
ولبنان وافغانستان وباكستان والكويت سواًء 
الشيعة أو غريهم يشعرون باملحبة والوالء له. 
ووص�ف خطوة الرئيس االمريك�ي بحظر قائد 

الثورة بالحمقاء والسفيهة وتثري السخرية. 
ونوه اىل أن قائد الثورة اليمتلك أمواال يف الخارج 
حت�ى يطالها الحظ�ر وكل ما لدي�ه هو منزل 
متواض�ع وحس�ينية، موضحاً أن ق�ادة ايران 
ليس�وا كقادة البلدان االخرى حيث ال يمتلكون 

أرصدة يف الخارج يمكن فرض الحظر عليها.
ون�وه اىل اس�قاط مض�ادات الح�رس الثوري 
للطائرة املس�رية يف جن�وب اي�ران، الفتا اىل أن 
كش�ف هذه الطائ�رة الت�ي كان�ت تحلق عى 
ارتفاع شاهق لم يكن سهال، »يف الدقائق االوىل 
م�ن انته�اك اجواءن�ا وبع�د توجيه االن�ذارات 
اس�تهدفت بصواريخنا وراداراتنا وأقبل ايادي 
خرباء ومشغيل املنظومات الصاروخية يف وزارة 

الدفاع والحرس والثوري«. 
وش�دد: إن اي�ران التش�عر بالهلع م�ن امريكا 
لكنها تعتمد الصرب االس�رتاتيجي وإن ش�عبنا 
يشعر بالبهجة والرسور بفضل نرش املنظومات 

واالمكانات الدفاعية املتطورة يف البالد.

حمافظ البرصة: مشاريع الرتبية املعلنة «2 3» مدرسة تتوزع 
يف خمتلف مناطق املدينة ضمن موازنة العام احلايل

حمافظ بغداد يشيد بدور شبكة اإلعالم: دوركم الوطني 
3مشهود بدعم اإلنجازات 3

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�ادل  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  دع�ا 
عبداملهدي، أم�س الثالثاء، حكومة اقليم 
كردس�تان، إىل االلت�زام بقان�ون املوازنة 
االتحادي�ة، فيم�ا م�رر مجلس ال�وزراء 

الوجبة األوىل من املناصب الخاصة.
وق�ال عبداملهدي، يف مؤتم�ره الصحفي 
االس�بوعي، »من واجب إقليم كردس�تان 
ان يس�لم 250 ألف برميل نفط يومياً إىل 
بغداد بحس�ب قانون املوازنة«، داعياً إىل 

»االلتزام بقانون املوازنة االتحادية«.

أن  أك�د  الحكوم�ي،  الربنام�ج  وبش�ان 
»الحكوم�ة وضع�ت برنامج�اً لتطوي�ر 
مؤسسات الدولة وفق توقيتات محددة«، 
الفت�ًا إىل ان »هناك حماس ل�دى القطاع 
الزراع�ي وهن�اك حصص مائي�ة كبرية 

للمزارعن لتطوير القطاع«.
وبخص�وص التوت�رات يف منطقة الرشق 
األوس�ط، بس�بب التصعي�د ب�ن إي�ران 
وامريكا، ق�ال عبدامله�دي، إن »العراق ال 
يري�د أي اج�راء تصعي�دي يف املنطق�ة«، 
مؤك�داً ان »بغ�داد مع الحلول الس�لمية 
لالزمات يف املنطقة«. وأضاف أن »العراق 

يحت�اج اىل ثغ�رة للدخ�ول يف املفاوضات 
ومنع التوترات باملنطقة«.

واعل�ن رئيس الوزراء ع�ن موعد تقديمه 
ملرش�حة وزارة الرتبي�ة، وذكر إن »موعد 
تقديم املرشحة لوزارة الرتبية سيكون يف 

الغد او بعد الغد«.
واض�اف ان »مجلس ال�وزراء صوت عى 
ع�دد م�ن املديري�ن العامن وس�يواصل 
تقدي�م وجبات جديدة منه�م«، مبينا ان 
»مح�اوالت للتدخ�ل يف تقدي�م الدرجات 

الخاصة والحكومة اوقفتها«. 
التفاصيل ص2

عبد املهدي يدعو كردستان لإللتزام بـ »قانون املوازنة«
وحيدد موعدًا لتقديم مرشح الرتبية

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي هينئ اللواء نجاح الشمري
 بمناسبة تسنمه مهام وزارة الدفاع

اتقدم باس�مي ومنتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل العراقي للصحافة 
والن�رش »جريدة املس�تقبل العراق�ي ووكالة انباء املس�تقبل« بأرق 
واجمل واس�مى آيات التهاني والتربيكات اىل اللواء»نجاح الشمري« 
بمناس�بة تس�نمه مه�ام وزارة الدف�اع وحصوله عى ثق�ة اعضاء 
مجلس الن�واب متنمياً له املوفقية والنجاح لخدمة العراق وش�عبه 

الكريم.
علي الدراجي 

رئيس مجلس االدارة
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التعليم تدعو الطلبة املرقنة قيودهم اىل مراجعة اجلامعة او الكلية لتقديم طلبات االعادة 
     بغداد / المستقبل العراقي 

دع�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي، أمس 
الثالثاء، الطلبة املرقنة قيودهم اىل مراجعة الجامعة 

او الكلية لتقديم طلبات االعادة.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة، تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة منه، انه »عىل كافة الطلب�ة املرقنة قيودهم 
م�ن ع�ام  ابت�داءاً  كاف�ة  والكلي�ات  الجامع�ات  يف 
٢٠٠٩/٢٠١٠ صع�وداً والذي�ن يرغب�ون بالعودة اىل 
مقاعدهم الدراسية مراجعة الجامعة او الكلية التي 
ت�م ترقني قيدهم فيها لغ�رض تقديم طلبات اإلعادة 
للدراسة«. واش�ار اىل ان »اخر موعد لتقديم الطلبات 

هو ١/٧/٢٠١٩«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�دأ الرئي�س بره�م صالح زي�ارة إىل 
لندن، أم�س الثالث�اء، بدعوة خاصة 
م�ن الحكوم�ة الربيطاني�ة، يلتق�ي 
خاللها امللكة اليزابيث الثانية ورئيسة 
الحكوم�ة وع�دد م�ن أركان الدول�ة 
والربمل�ان، حيث ترتكز املحادثات عىل 
تمت�ني أوارص العالق�ات ب�ني لن�دن 

وبغداد يف مختلف املجاالت.
ويرافق الرئي�س يف زيارته التي تمتد 
لثالثة أيام، وفد رفيع املس�توى يضم 
وزير الخارجية محم�د عيل الحكيم، 

ووزير الصحة عالء العلوان.
ويعت�رب لق�اء ملك�ة بريطاني�ا م�ع 
الرئي�س العراقي، هو األول من نوعه 
م�ع زعيم عراق�ي منذ الع�ام ١٩56 
حني استقبلت امللكة، العاهل العراقي 

الراحل امللك فيصل الثاني.
وذكرت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »بره�م صالح عقد جلس�ة 
رئيس�ة  م�ع  مش�رتكة  مباحث�ات 
وزراء بريطانيا تريي�زا ماي يف لندن، 
وجرى خالل اللقاء، اس�تعراض آخر 
املس�تجدات يف املنطقة، والتأكيد عىل 
تكثي�ف املس�اعي لنزع فتي�ل االزمة 
فيه�ا، كما تن�اول الجانب�ان الجهود 
اإلره�اب،  الح�رب ع�ىل  يف  املبذول�ة 

ورضورة تعزي�ز التعاون والتنس�يق 
اإلقليمي�ة  األط�راف  مختل�ف  ب�ني 
والدولي�ة للتصدي له�ذا الخطر الذي 

يهدد األمن والسلم العامليني«.
وأك�د صال�ح، خ�الل الجلس�ة، عىل 
أهمي�ة االرتق�اء بالعالق�ات الثنائية 
بني البلدين، وتوس�يع آف�اق التعاون 
يف املج�االت كافة وبما يخدم املصالح 
املتبادلة للش�عبني الصديقني، مشرياً 
الحكوم�ة  تلع�ب  ان  »رضورة  اىل 
تعزي�ز  يف  فاع�اًل  دوراً  الربيطاني�ة 
املنطق�ة وتخفي�ف ح�دة  اس�تقرار 

التوترات فيها«.
»دور  الجمهوري�ة  رئي�س  وثم�ن 
بريطاني�ا يف الح�رب ض�د االره�اب، 
واس�هامها املتواص�ل يف دعم القوات 
االمنية العراقية وتدريبها وتجهيزها«، 
متمنياً ان »تس�اهم بشكل متميز يف 
حرك�ة االعمار و البناء وال س�يما يف 

املناطق املحررة«.
من جانبها، أش�ادت ماي بالسياسة 
التي ينتهجها العراق بتهدئة االوضاع 
عىل الس�احتني العربي�ة واالقليمية، 
العراق�ي  للش�عب  دعمه�ا  مج�ددة 
اس�تقراره  لتحقي�ق  وحكومت�ه 

ونهوضه.
إىل ذلك، ذكر مرك�ز اإلعالم والتواصل 
اإلقليمي التابع للحكومة الربيطانية، 
ومقره دبي، إن الزيارة التي تتخللها 

أيضا مأدبة عشاء يستضيفها وزيرا 
التجارة والتنمية الربيطانيني، تهدف 
إىل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 

عىل الصعيدين الس�يايس والتجاري، 
وتأكيد عزمهما ع�ىل مواصلة العمل 
معا لتعزيز الجهود الرامية إىل تطوير 

اإلقتصاد العراقي وتحقيق اإلستقرار 
واإلزدهار يف العراق وأيضا يف املنطقة 
ككل، ال س�يما عربالعمل عىل ضمان 

هزيمة دائمة لنظيم )داعش(.  
وقالت أليسون كينغ، املتحدثة باسم 
الحكومة الربيطانية يف الرشق األوسط 
وشمال أفريقيا، تعليقا عىل  الزيارة: 
»إنني سعيدة جدا بهذه الزيارة، فهي 
تأت�ي يف وقت أحرز فيه العراق الكثري 
م�ن التقدمات املش�جعة فيما يتعلق 
بجهود تحقيق اإلس�تقرار، ال س�يما 
من خ�الل العمل عىل اس�تتاب األمن 
ومكافح�ة الفس�اد، كما أنه�ا تؤكد 
التزام بريطانيا املس�تمر واملس�تدام 
برشاكته�ا م�ع الع�راق وبمواصل�ة 
دعمها للجهود التي يبذلها يف س�بيل 
تحقي�ق اإلس�تقرار واإلزده�ار الذي 

يستحقه العراقيون.«
وأضاف�ت كين�غ أن »األهمي�ة الت�ي 
توليها بريطانيا لعالقاتها مع العراق 
تتض�ح جلي�ا م�ن خ�الل مس�توى 
س�يقوم  الت�ي  املكثف�ة  اللق�اءات 
به�ا الرئي�س العراقي خ�الل زيارته 
ه�ذا األس�بوع، ال س�يما لق�اءه مع 
جالل�ة امللك�ة إليزابي�ث املرتقب يوم 

الخميس.«
وتشمل زيارة برهم صالح أيضا زيارة 
إىل الربمل�ان يقوم خالله�ا بمحادثات 
ولق�اءات مع رئي�س الربمل�ان وعدد 
من أعضائه، كم�ا أنها تتضمن كلمة 
بمرك�ز  العراق�ي  الرئي�س  يلقيه�ا 
تش�اتام هاوس لألبح�اث واجتماعا 

ملجل�س األعمال العراق�ي الربيطاني 
تتخلل�ه مأدب�ة عش�اء. ويعق�د عىل 
هامش الزيارة أيض�ا، مؤتمر للنفط 
والغاز يح�ره كال من وزير النفط 
ووزي�ر  الغضب�ان  ثام�ر  العراق�ي 
الخارجية محمد عيل الحكيم. وتأتي 
زيارة برهم صال�ح بعد تلك التي قام 
بها وزير التج�ارة الدولية الربيطاني 
ليام فوكس إىل العراق يف أبريل املايض 
والت�ي أعل�ن خاللها عن رف�ع املبلغ 
املخص�ص لتقدي�م الضمان�ات التي 
تدعم الصادرات الربيطانية إىل العراق، 
ليص�ل إىل ملي�اري جنيه اس�رتليني، 
ملا يتوف�ر هذا البلد م�ن فرص كبرية 
مج�االت  يف  الربيطاني�ة  لل�رشكات 
مختلف�ة. يش�ار إىل أن الرئيس برهم 
صالح بعد توليه رئاس�ة الجمهورية 
يف اكتوبر ٢٠١8 تخىل بصورة قانونية 
عن الجنس�ية الربيطانية التزاما منه 

بما جاء يف الدستور العراقي.
و تلزم املادة ١8 من الدستور العراقي 
أي ش�خص يتوىل منصبا س�ياديا أو 
أمني�ا رفيع�ا التخيل عن أي جنس�ية 
أخ�رى. يذك�ر أن برهم صال�ح كان 
حصل عىل الجنسية الربيطانية سنة 
١٩8٠ عندم�ا كان عض�وا يف ح�زب 
االت����حاد الوط��ني الكردس�تاني 
املع�ارض لحك�م الرئي�س العراق�ي 

السابق صدام حسني.

صاحل يعدُّ أول رئيس عراقي يلتقي امللكة اليزابيث يف لندن.. و على رأس األولوليات حتقيق اتفاقات ختص التجارة واألمن 

الدبلوماسية العراقية تدير الدفة جتاه بريطانيا

عبد املهدي يدعو كردستان لإللتزام بـ »قانون املوازنة«.. وحيدد موعدًا لتقديم مرشح الرتبية
جملس الوزراء ميرر عددًا من املديرين العامني

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس مجل�س الوزراء عادل عبداملهدي، 
أمس الثالث�اء، حكومة اقليم كردس�تان، إىل 
االلتزام بقانون املوازنة االتحادية، فيما مرر 
مجل�س ال�وزراء الوجبة األوىل م�ن املناصب 

الخاصة.
الصحف�ي  مؤتم�ره  يف  عبدامله�دي،  وق�ال 
االس�بوعي، »من واجب إقليم كردس�تان ان 
يس�لم ٢5٠ ألف برميل نف�ط يومياً إىل بغداد 
بحس�ب قانون املوازنة«، داعي�اً إىل »االلتزام 

بقانون املوازنة االتحادية«.
وبشان الربنامج الحكومي، أكد أن »الحكومة 
وضع�ت برنامجاً لتطوير مؤسس�ات الدولة 
وفق توقيت�ات محددة«، الفت�اً إىل ان »هناك 
حماس لدى القطاع الزراعي وهناك حصص 

مائية كبرية للمزارعني لتطوير القطاع«.
ال�رشق  التوت�رات يف منطق�ة  وبخص�وص 
األوسط، بس�بب التصعيد بني إيران وامريكا، 
قال عبدامله�دي، إن »العراق ال يريد أي اجراء 
تصعي�دي يف املنطقة«، مؤك�داً ان »بغداد مع 

الحلول السلمية لالزمات يف املنطقة«.

وأضاف أن »العراق يحتاج اىل ثغرة للدخول يف 
املفاوضات ومنع التوترات باملنطقة«.

واعل�ن رئي�س ال�وزراء ع�ن موع�د تقديمه 
ملرش�حة وزارة الرتبي�ة، وذك�ر إن »موع�د 
تقديم املرش�حة ل�وزارة الرتبية س�يكون يف 

الغد او بعد الغد«.
واض�اف ان »مجل�س ال�وزراء ص�وت ع�ىل 
ع�دد من املديرين العامني وس�يواصل تقديم 
وجب�ات جديدة منهم«، مبين�ا ان »محاوالت 
للتدخل يف تقديم الدرجات الخاصة والحكومة 
اوقفتها«. واش�ار عبد امله�دي اىل ان »قائمة 

االسماء الجديدة ملرشحي الدرجات الخاصة 
خالية من أي محاصصة تماماً«، الفتاً إىل ان 
»هناك تراكما هائال يف عدد الدرجات الخاصة 

التي تدار بالوكالة«
وذكر عبد املهدي إن«هناك محاوالت لتضخيم 
االخبار االمنية من خالل نرشها والرتويج لها 
خالفا للواقع تماما«، مش�رياً إىل أن »عمليات 
مطاردة اإلرهابيني مس�تمرة واألمن يف البالد 
صل�ب«. إىل ذل�ك، ورغ�م االعرتاض�ات التي 
واجهتها “صفقة تقاسم املناصب” العليا يف 
الدولة وفق املحاصصة السياسية بني الكتل، 

إال أن مجل�س الوزراء أعل�ن مضّيه يف تمرير 
الوجب�ة األوىل وف�ق م�ا كش�فه مس�ؤول يف 

مكتب رئيس الوزراء عادل عبداملهدي.
وقال عبدالهادي مهودر، املس�ؤول يف املكتب 
اإلعالمي لرئيس الوزراء عادل عبداملهدي، إن 
“مجلس الوزراء صوّت باإلجماع عىل الوجبة 

األوىل من قائمة املدراء العامني”.
وخ�الل األيام املاضية، تس�بب الخالف حول 
القضي�ة، بإص�دار زعي�م التي�ار الص�دري 
مقت�دى الص�در بيانني انتقد فيهم�ا “ضمناً 
ثم رصاحًة” كتلة س�ائرون، بوصفها الجهة 

الثاني�ة التي ق�ادت الصفق�ة، بالرشاكة مع 
تحالف الفتح.

وبينما أعلنت منظمة بدر، التي يقود زعيمها 
تحال�ف الفتح، أنها س�تتنازل ع�ن حصتها 
يف املناص�ب، لصالح خي�ارات عبداملهدي، إال 
أن القي�ادي يف كتل�ة بدر حام�د عباس، قال 
إن املنظم�ة لن تمنع عبدامله�دي من اختيار 
اعضاء من “بدر” ملناصب رفيعة إذا قرر هو 
ذلك. وأظهرت وثائق مرسبة للوجبة األوىل من 
الصفقة تقاس�م الكتل السياسية للمناصب 

العليا، وفق حصص محددة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الربملان محمد الحلبويس، 
اي  بإم�كان  ان�ه  الثالث�اء،  أم�س 

شخص تقديم طلب لرئاسة الربملان 
بش�أن وجود قضايا فس�اد عىل اي 

مسؤول. 
وقال الحلبويس خالل جلسة مجلس 

الن�واب ان�ه »بإم�كان اي ش�خص 
تقدي�م طل�ب اىل رئاس�ة املجلس يف 
ح�ال وج�ود قضايا فس�اد عىل اي 
مس�ؤول يف الدولة العراقية إلحالته 

اىل االدعاء العام«.
واضاف انه »بخالفه يتحمل صاحب 
الطل�ب املس�ؤولية القانونية بعدم 

صحة ادعائه«.

ودع�ا مجل�س مكافح�ة الفس�اد، 
اىل  امل�ايض،  اي�ار  م�ن  التاس�ع  يف 
تقديم ادله ع�ىل االتهامات املوجهة 

للمسؤولني عرب وسائل االعالم.

        بغداد / المستقبل العراقي

ادىل وزي�ر العدل فاروق ش�واني، أم�س الثالثاء، 
اول ترصيح له بعد تس�لمه منصب الوزير، مبينا 
ان النهوض بعم�ل الدوائر العدلية يتطلب تكاتف 

جمي�ع العاملني يف ال�وزارة.  وقال بي�ان للوزارة 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه انه »جرى 
يف مق�ر وزارة العدل مراس�يم تس�ليم واس�تالم 
حقيبة وزارة العدل بحضور كادر الوزارة املتقدم، 
ب�ني وزير الع�دل وكال�ة بنكني ريكان�ي والوزير 

الح�ايل ف�اروق ام�ني الش�واني«. واضاف�ت ان 
»بنكني رحب بالوزير فاروق الش�واني وتمنى له 
النجاح واملوفقية يف أداء مهمته الجديدة والتقدم 
بخدمة الوطن وخاصة يف مجال ادارة وزارة العدل 
وخصوص�ا بعد توليها ادارة مه�ام وزارة حقوق 

االنس�ان امللغاة«. واكد الش�واني خالل�ف البيان 
»عىل اهمي�ة النهوض ب�دور ال�وزارة باعتبارها 
ركيزة اساسية من ركائز الدولة العراقية«، مشريا 
اىل ان »املرحلة املقبلة من عمل الوزارة سيس�اهم 

يف اعمار الوطن وخدمة املواطن«.

رئيس الربملان: بإمكان أي شخص تقديم طلب بشأن وجود قضايا فساد عىل أي مسؤول 

وزير العدل بعد تسنمه منصبه: املرحلة املقبلة ستساهم يف إعامر الوطن 

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت لجنة العالقات الخارجية يف مجلس 
النواب, أمس الثالث�اء, ان مؤتمر “صفقة 
الق�رن” ال�ذي يعق�د يف البحري�ن هدف�ه 
ووأد  االرسائي�يل  الكي�ان  م�ع  التطبي�ع 
القضية الفلس�طينية, مشريا اىل ان الدول 
العربي�ة الت�ي ح�رت املؤتمر س�تواجه 
رفضا ش�عبيا عربيا وخاصة من ش�عوب 
دولهم.وق�ال عض�و اللجنة عام�ر الفايز 
يف ترصي�ح صحفي إن “مؤتمر مايس�مى 
بصفق�ة الق�رن الذي يتم عق�ده حاليا يف 

البحرين ج�اء بضغط امريك�ي صهيوني 
هدفه االس�ايس التطبيع مع الكيان ولوئد 
القضي�ة الفلس�طنية, اال ان معظم الدول 
العربي�ة ومنها العراق وفلس�طني رفضته 

رفضا قاطعا ومصريه الفشل حتما”.
واض�اف الفاي�ز، أن “من ح�ر للمؤتمر 
م�ن انظمة عربية س�تواجه رفضا قاطعا 
م�ن الش�عوب العربية, لكونه�م قد خانوا 
الشعب الفلس�طني وخرجوا عن االجماع 
العربي الذي رفض نقل السفارة االمريكية 
للق�دس الرشي�ف والتن�ازل ع�ن الجوالن 

للكيان الصهيوني”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير ع�ام الدفاع املدني اللواء كاظم 
س�لمان بوهان، امس الثالثاء، عن إخماد 
الحري�ق ال�ذي اندل�ع يف منطق�ة الكرادة 

بالكامل.
وقال بوهان »  لقد تم إخماد حادث حريق 
اندلع يف مول�دة والتهمت الن�ريان مخازن 
لالجهزة الكهربائية مجاورة لفندق بغداد 

يف منطقة الكرادة«.
عىل صعي�د متصل أعلنت مديري�ة الدفاع 
املدن�ي، الثالثاء، عن إخم�اد حريق مطعم 
وس�ط العاصم�ة بغداد، فيم�ا أكدت عدم 

تسجيل أي إصابات خالل اندالع الحريق.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان رس�مي، ان�ه 

»بمش�اركة ع�رشة ف�رق اطف�اء، تم�ت 
الس�يطرة عىل ح�ادث حري�ق اندلع داخل 
مطع�م يف مديري�ة االضوي�ة واالش�ارات 
التابع�ة اىل امان�ة بغ�داد مج�اور محطة 
وق�ود مديرية امل�رور العام�ة بالقرب من 

وزارة الداخلية«.

اخلارجية الربملانية: صفقة القرن هدفها 
وأد القضية الفلسطينية

مدير الدفاع املدين اللواء كاظم سلامن بوهان
 يعلن امخاد حريق الكرادة 

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الخارجي�ة محم�د عيل 
الحكي�م مع نظ�ريه األملان�ي هايكو 
ماس، أم�س الثالثاء، أزم�ات الرشق 
األوس�ط، وأهمي�ة إط�الق مب�ادرات 
تنه�ي ال�رصاع وتحقق االس�تقرار يف 

املنطقة. 
بي�ان  يف  الخارجي�ة  وزارة  وقال�ت 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
منه، إن »وزي�ر الخارجية محمد عيل 
الحكي�م أج�رى اتص�اال هاتفي�ا مع 
نظريه األملاني هايك�و ماس، وتناول 

املوضوعات كافة التي تهم البلدين«.

وأضاف البي�ان، أن الطرف�ني »تبادال 
وجهات النظر حول عدد من القضايا، 
ومنه�ا: األزم�ات الت�ي تتع�رض لها 
ال�رشق األوس�ط، وأهمي�ة  منطق�ة 
تقدي�م الحل�ول السياس�ية الناجعة، 
إنهاء  بمبادرات تستهدف  واالضطالع 
الرصاع، وتحقيق األمن، واالستقرار يف 
هذه املنطقة الحساس�ة عىل مستوى 

العالم«.
وتاب�ع، أن الحكيم »أش�اد بالعالقات 
الثنائية بني البلدين متطلعا ألن تشهد 
املرحلة القادمة نقلة نوعية يف مختلف 
مج�االت التع�اون والذي يع�د تطوراً 

رئيساً يف العالقات الثنائية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الن�رص بزعام�ة  ائت�الف  حّم�ل 
رئي�س ال�وزراء الس�ابق حي�در 
الثالث�اء،  أم�س  العب�����ادي، 
الحكوم�ة االتحادي�ة مس�ؤولية 
ما س�ماه ب�«الخ�رق القانوني« 
لقان�ون املوازن�ة االتحادي�ة بما 
نف�ط  بتس�ديدورادات  يتعل�ق 
اقليم كردس�تان، مه�ددا باعالن 
بتش�كيل  واملطالب�ة  املعارض�ة 

حكومة جديدة. 
وق�ال االئت�الف يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه إن 

»الحكومة العراقية تتحمل كامل 
املس�ؤولية عن الخ�رق القانوني 
لقان�ون املوازن�ة االتحادي�ة بما 
يتعل�ق بامتن�اع س�لطات اقليم 
واردات  تس�ديد  كردس�تان 
النفط اىل الس�لطات االتحادية«.

واض���اف أّن »س�لطات االقليم 
االقلي�م  دي�ون  دف�ع  تش�رتط 
وغريها مقابل تس�ليمها واردات 
النف�ط خالفا لق�رارات املحكمة 
االتحادية، وقان�ون املوازنة الذي 

جاء لصالحها اصال«.
وأك�د ائت�الف الن�رص اّن »الثروة 
الوطنية وس�يادة الدولة وحقوق 

الش�عب بعربه وكرده وتركمانه 
وباق�ي مكونات�ه ليس�ت مل�كا 
واملركزي�ة  املحلي�ة  للس�لطات 
لتفعل بها ما تش�اء، وهو خالف 
العلي�ا  واملصال�ح  املس�ؤولية 

للشعب والدولة«.
اّن  الن�رص،  ائتل����اف  واعت�رب 
االس�تمرار بالخروقات والرتاجع 
س�يدفع  الحكوم�ي  والضع�ف 
املعارض�ة  اع�الن  اىل  بالن�رص 
الكلية للحكوم�ة ويطالب بحلها 
وتش�كيل حكومة جدي�دة قادرة 
بمس�ؤولياتها  النه�وض  ع�ىل 

الوطنية«.

وزير اخلارجية يناقش نظريه األملاين بشأن 
تقديم »حلول ناجعة« ألزمات املنطقة

النرص يتحّدث عن »خرق قانوين« وهيدد 
بـ »إعالن املعارضة«
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   البصرة / المستقبل العراقي 

انجزت الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل ، 
تفريغ ما يقارب ١٦ ألف طن من مادة الحنطة خالل ٢٤ س�اعة يف 
ميناء ام قرص الجنوبي .واوضحت الرشكة يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان »الك�وادر العاملة يف ميناء ام ق�رص الجنوبي ورغم 
حرارة االجواء التي تصل إىل ٥٠ درجة مئوية تمكنت من تفريغ ما 
يقارب ١٦ الف طن بفرتة قياس�ية ال تتعدى )٢٤( س�اعة من عىل 
متن الباخرة OMICRON NIKOS املحملة ب ٥٢،٥٠٠ الف طن من 
مادة الحنطة لصالح وزارة التجارة .يذكر أن »الرشكة العامة ملوانئ 
العراق تساهم وبش�كل كبري يف إيصال مفردات البطاقة التموينية 

للمواطنيني من خالل تخصيص أرصفة تستقبل هذه املواد .

   بغداد / المستقبل العراقي

بحثت الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب احدى تش�كيالت وزارة 
التج�ارة م�ع رشك�ة Ata Yatirim الرتكية امكاني�ة توريد مادة 
الربمك�س الخاص�ة بتدعي�م الطح�ني املنت�ج لصال�ح البطاق�ة 
التموينية ».واضاف مدير عام الرشكة حسني سامي يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، بانه »تم اللقاء بممثل�ة الرشكة الرتكية 
للتباحث حول امكانية تلبي�ة حاجة املطاحن من مادة الربمكس 
لتدعي�م الطحني الخاص بنظام البطاق�ة التموينية ، حيث تناول 
اللقاء الذي حرضه مدراء اقس�ام االس�ترياد والس�يطرة النوعية 
مناقش�ة الرشوط واملواصف�ات الواجب توفرها بامل�ادة املطلوبة 
والكمي�ات التي تحتاجه�ا الرشكة من املادة ش�هريا ، فضال عن 
اليات التعاقد وحدود االسعار العاملية للربمكس ».يذكر ان برنامج 
تدعيم الطح�ني جرى العمل به بالتعاون مع منظمة اليونس�يف 

ملعالجة امراض فقر الدم ونقص التغذية .

   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى مرصف الرافدي�ن، األنباء الت�ي تناقلتها 
بع�ض مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي بش�أن 
فرض مبالغ إضافية عند استالم املوظف راتبه 
ع�ن طريق بطاقة املاس�رت كارد.وق�ال املكتب 
االعالم�ي للم�رصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي«نس�خة من�ه، إن »الحديث عن فرض 
عمول�ة ادارية إضافية غري التي مثبته يف وصل 
اس�تالم املوظف راتبه ال اساس لها من الصحة 
حيث ان مبلغ العمولة هو ٥٠٠ دينار«.وأوضح 
البيان، أن »عمولة السحب من الرصافات اآللية 
من اَي مرصف ثابتة وبحس�ب تعليمات البنك 
املركزي وان املرصف ملتزم بتلك التوصيات ولن 
يختلف يف سياس�ته املرصفي�ة املتبعة من قبل 
البنك املركزي العراق�ي مع املصارف االخرى«.

ودع�ا البي�ان، زبائ�ن امل�رصف اىل »االبالغ عن 
اَي حال�ة ابتزاز يتعرضون له�ا من قبل بعض 
ضعاف النفوس الذين يحاولون تشويه سمعة 

املرصف لتحقيق غاياتهم الشخصية .

   بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت اللجن�ة العلي�ا املرشف�ة عىل تس�ويق 
الحنطة لع�ام ٢٠١9، اجتماعا برئاس�ة وزير 
التجارة محم�د العاني. فيما اتخذت 3 قرارات 
تتعلق بالتس�ويق.وقالت الوزارة، يف بيان ورد 
العلي�ا  إن »اللجن�ة  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
املرشف�ة ع�ىل تس�ويق الحنطة لع�ام ٢٠١9، 
عق�دت اجتماعا بحضور ممث�ل مكتب رئيس 
الوزراء ورئيس  الجمعيات الفالحية ، ناقشت 
فيه عدد من القضايا واملحالة لها من املرشفني 
عىل الحملة التس�ويقية والجهات املتواجدة يف 
مراكز التس�ويق«.وأوضح البي�ان، أن »اللجنة 
ش�ددت عىل العم�ل يف تنفيذ توجيه�ات دولة 
رئي�س ال�وزراء بتس�هيل االجراءات وتس�ليم 
املس�تحقات اىل الفالحني واملزارعني«.وأوضح، 
أن »االجتم�اع ناق�ش ع�دة مواضي�ع ابرزها 
املوافق�ة عىل اعتم�اد س�احة  املوصل كمركز 
تسويقي الستالم محصول الحنطة لعام ٢٠١9 
وغل�ق التس�ويق يف صومع�ة خان ض�اري«.

وأش�ار البي�ان، إىل »فت�ح مركز تس�ويقي يف 
قض�اء الكرم�ة /ناحية الخ�ريات يف محافظة 
االنب�ار الس�تالم محص�ول الحنط�ة املس�وق 
للموس�م الحايل لت�اليف حدوث الزخ�م الذي قد 
يحصل اثناء عملية اس�تالم املحصول«.وتابع، 
أن »اللجنة العليا قررت ش�مول ممثيل االتحاد 
الع�ام للجمعي�ات  الفالحية ومنتس�بي جهاز 
االم�ن الوطن�ي وعض�و مجل�س املحافظة  يف 
كل محافظ�ة باملخصصات التس�ويقية للدور 
الفاع�ل يف املس�اندة والوق�وف ع�ىل انج�اح 
.»٢٠١9 الح�ايل  للع�ام  التس�ويقية  الحمل�ة 

وكانت اللجن�ة قد عقدت اجتماع�ا لها بوقت 
سابق، ناقش�ت فيه حملة التس�ويق، مؤكدة 
إنها حققت نجاحات كبرية هذا املوس�م االمر 
الذي يتطلب العمل بشفافية عالية مع وسائل 
االعالم وإيضاح الحقائق التي تجري يف مراكز 
االس�تالم من حيث آليات االس�تالم والفحص 
املخت�ربي واإلعالن عن ما يحص�ل من امور يف 
وس�ائل التي تلعب دورا س�اندا يف ايضاح ذلك 

للرأي العام.

الرافدين ينفي فرض مبالغ 
اضافية عند استالم املوظف راتبه 

عن طريق بطاقة املاسرت كارد

التجارة: اللجنة التسويقية 
العليا للتسويق جتتمع برئاسة 

الوزير وتتخذ 3 قرارات

    بغداد / المستقبل العراقي

هنأ املفتش العام لوزارة الداخلية الس�يد جمال األس�دي الدكتور 
ياسني طاهر اليارسي بمناسبة تس�نمه منصبه وزيراً للداخلية، 
متمنياً له دوام املوفقي�ة والنجاح يف مهام عمله.مباركاً للعاملني 
يف الس�لك الرشطوي العراقي انتخاب واختيار وزيراً لهم من أبناء 
الداخلية، وأش�اد السيد املفتش العام بسرية السيد الوزير املهنية، 
آم�اًل أن يتمك�ن من النه�وض بواقع ال�وزارة وبالخدم�ات التي 
تقدمها للمواطنني عىل اختالفها، من خالل التعاون املثمر والبناء 
بني مديريات وتش�كيالت الوزارة من أج�ل تحقيق أهداف الوزارة 
وخططها يف مجاالت األمن والخدمات ومكافحة الفساد.يذكر أن 
الربمل�ان العراقي قد صوت يوم أمس عىل اختيار الدكتور ياس�ني 
طاهر اليارسي وزيراً للداخلية، حيث شغل السيد الوزير مناصب 

عدة يف الوزارة قبل تسنمه منصبه الجديد.

مفتش عام الداخلية هينئ السيد اليارسي 
بمناسبة تسنمه منصبه وزيرًا للداخلية

   بغداد/ المستقبل العراقي

اوع�ز وزير النق�ل املهندس عبدالل�ه لعيبي 
، بتوف�ري أجه�زة طبي�ة عاجل�ة  ،االثن�ني 
ملستش�فى املوان�ئ التابع�ة لدائ�رة صح�ة 
الب�رصة ك�ون األخ�رية تفتق�ر ملث�ل هكذا 

اجهزة.
وأكد السيد الوزير ، ان : وزارة النقل سباقة 
به�ذه املب�ادرات اإلنس�انية ، مبين�اً دعمه 
وبقوة إىل كافة املؤسس�ات الحكومية وغري 
الحكومي�ة بم�ا تتطلب�ه الحاج�ة الفعلي�ة 

واملصلحة العامة.
من جانبه قدم مدير املستشفى د.اوهانيس 
كوركيس ش�كره وتقدي�ره إىل وزارة النقل 
وموان�ئ العراق ع�ىل الدعم الكب�ري متمنياً 

التوفيق والنجاح الدائمني 
يذكر أن موانئ الع�راق قدمت أجهزة طبية 
حديثة ومتطورة تس�تخدم يف املستشفيات 
العاملية عىل شكل أجهزة تحليالت مختربية 
للمرك�ز التخصيص للغدد الصم والس�كري 
وجهاز فحص الس�كر الرتاكم�ي وخرطوم 

جهاز ناظور املعدة .

    بغداد / المستقبل العراقي

نظم�ت رشكة توزي�ع املنتجات النفطي�ة وبرعاي�ة املدير العام 
كاظم مس�ري حملة للتربع بالدم يف مقرها ل دعم جرحى قواتنا 
األمني�ة البطلة وحش�دنا الش�عبي املقدس وذلك بالتنس�يق مع 
املركز الوطني لنقل الدم وبإرشاف شعبة الصحة املهنية التابعة 
للرشكة ». وبني املدير العام يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
إن »الرشكة مس�تمرة بتنظيم حم�الت مماثلة بني الحني واآلخر 

انطالق�ًا من دورها اإلنس�اني ملد يد العون واملس�اعدة للجرحى 
الراقدي�ن يف املستش�فيات م�ن خ�الل ت�ربع منتس�بي الرشكة 
بمختل�ف مس�مياتهم والذي�ن  لم يتوان�وا عن الت�ربع بدمائهم 
إلنقاذ حياة إخوانهم حماة الوطن ، مضيفاً بأن »هذه املشاركة 
تجسد املعنى الحقيقي للتالحم واملحبة بني أبناء الشعب الواحد« 
.   وأب�دى منتس�بو الرشك�ة إس�تعدادهم باملش�اركة يف الحملة 
فإن�ربوا للتربع بدماءه�م مؤكدين عىل إن هذا أق�ل ما يمكن أن 
ُيقدم ملقاتلينا األبطال املضحني بأرواحهم من أجل حماية الوطن 

والعقيدة ممثلني بهذه املمارس�ة أروع ص�ورة للوحدة الوطنية 
بني مختلف أطياف الشعب العراقي ، داعني املوىل عزَّ وجل أن يمن 
عىل الجرحى واملرىض بالش�فاء العاجل وينرص جيشنا وحشدنا 
. تج�در اإلش�ارة اىل ان الرشك�ة قام�ت ومنذ إنط�الق العمليات 
العس�كرية األوىل لتحرير األرايض العراقية التي كانت محتلة من 
تنظي�م داعش اإلرهابي بتنظيم الكثري م�ن حمالت التربع بالدم 
لجرحى القوات االمنية والحشد الشعبي وكذلك ملساعدة املرىض 

الراقدين يف املستشفيات ولصالح مرصف الدم العراقي .

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر الرتبية وكالة قيص الس�هيل، ان 
الغاء نظ�ام التطبيقي واإلحيائ�ي ال يمكن 
تطبيقه خالل الس�نة الدراس�ية املقبلة عىل 
الرغ�م من تصويت مجل�س النواب العراقي 

عىل إلغاءه.
وق�ال الس�هيل يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، انه »تم النقاش مع لجنة الرتبية 
والتعليم النيابية حول الغاء نظام التطبيقي 
واالحيائي يف الدراس�ة االعدادية وأكدنا بان 
نظام التطبيق�ي واالحيائي ال يمكن الغاءه 

خالل السنة الدراس�ية القادمة ، عىل الرغم 
من تصويت مجلس النواب عىل الغاءه ».

واضاف السهيل ان »قرار مجلس النواب غري 
كاٍف ويحت�اج اىل تصوي�ت مجل�س الوزراء 
ايضاً«، مؤكداً انه »س�يتم عمل دراسة حول 
املوض�وع بكل جوانبه واالم�ور املرتتبة عىل 

الغاءه ».
وتاب�ع ان »صعوبة املنه�ج العلمي يف بعض 
املراحل مش�خص ، ولك�ن ال يمكن الرجوع 
بالجانب العلمي للمنهاج الدرايس اىل الجانب 
الخدم�ي املرتدي ، وانم�ا بحاجة اىل االرتقاء 

بالجانب الخدمي لكي يتوازى مع املنهاج.

    بغداد / المستقبل العراقي

شارك وزير الصناعة واملعادن صالح عبد الله الجبوري يف املؤتمر 
الس�نوي الثالث للتعدين العربي االفريقي والذي انطلقت اعماله 
يف العاصمة الربيطانية لندن ويس�تمر عىل مدى يومني لتس�ليط 
الضوء عىل امللفات والفرص االستثمارية املتاحة يف قطاع التعدين 
العراق�ي بهدف أقامة مش�اريع اس�تخراجية متنوع�ة كملفات 
الفوسفات والكربيت واالسمنت ورمال السليكا واالطيان الحمراء 
والكاربونات والكربيت�ات والطابوق الحراري املغنييس والصخور 
الجبسية وذلك من خالل كشف مواقع هذه الخامات يف محافظات 
البلد ومقدار االحتياطي منها مع اس�تخداماتها الصناعية حيث 
ت�م تقديم ملف متكامل حول الثروات املعدنية يف العراق والفرص 

االس�تثمارية املتاحة فيها ». وقال الجبوري يف كلمة له يف املؤتمر 
ب�أن »الع�راق يع�د حاليا من اه�م بل�دان املنطق�ة والعالم جذبا 
لألستثمار بسبب موقعه املتميز يف الرشق االوسط وثرواته املعدنية 
الهائلة باالضافة اىل النفط والغ�از وامتالكه لقاعدة عريضة من 
االيدي العاملة املتنوعة وكذلك وجود سوق وطلب محيل كبري عىل 
مختل�ف املنتجات واملواد مضيفا بأن العراق يقع يف مقدمة بلدان 
العالم الواعدة يف مجال الصناعات االنشائية والتعدينية ملا يمتلكه 
من احتياطيات هائلة ملختلف املعادن وخامات املواد االولية حيث 
تمتاز اغلب الخامات املستكش�فة بطبيعتها البسيطة وامتدادها 
بصورة واس�عة واس�تقرارية خواصها الكيمياوي�ة والفيزياوية 
باالضافة اىل س�هولة اس�تخراجها .واس�تعرض الجب�وري رؤية 
العراق االس�تثمارية يف الصناعة وف�ق الربنامج الحكومي للفرتة 

من ٢٠١8 ولغاية ٢٠٢٢ والتي تتضمن تش�جيع القطاع الخاص 
املح�يل واالجنبي عىل املش�اركة يف االنتاج من خ�الل ابرام عقود 
مش�اركة ثنائية مع الرشكات العام�ة ) عقود ال�PPP ( وتحويل 
الرشكات الصناعية اململوكة للدولة تدريجيا اىل رشكات مساهمة 
وخاصة بالتعاون مع الرشكات املستثمرة الرصينة ونقل املعرفة 
والتكنلوجي�ا من الرشكات املرموقة االقليمية والعاملية اضافة اىل 
تدريب العاملني ورف�ع كمية االنتاج ونوعيت�ه وتعديل الضوابط 
والتعليمات والقوانني املعم�ول بها من اجل دعم القطاع الخاص 
ليأخ�ذ دوره يف املش�اريع العمالق�ة واالس�رتاتيجية داخ�ل البلد 
وترشي�ع قوان�ني وق�رارات جديدة خاص�ة باالس�تثمار االجنبي 
املب�ارش والغري مبارش من اج�ل جذب ال�رشكات العاملية وتوفري 

بيئة امنة لها للعمل داخل البلد لفرتات زمنية طويلة .

وزير النقل يوعز بتوفري أجهزة طبية عاجلة ملستشفى املوانئ التابعة لدائرة صحة البرصة
لدعم الواقع الصحي واخلدمي يف حمافظة البصرة الفيحاء..

املنتجات النفطية تنظم محلة للتربع بالدم جلرحى القوات األمنية واحلشد الشعبي

وزير الرتبية: ال يمكن إلغاء نظام التطبيقي واإلحيائي خالل السنة الدراسية املقبلة

وزير الصناعة يشارك يف مؤمتر عريب - افريقي الستعراض الفرص االستثامرية املتاحة يف قطاع التعدين

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أكد محافظ بغداد املهندس فالح الجزائري أهمية دور اإلعالم 
الوطني يف دع�م اإلنجازات التي تحققها مؤسس�ات الدولة 
والحكوم�ات املحلية.ج�اء ذلك خ�الل اس�تقباله يف مكتبه، 
الي�وم الثالثاء، رئيس ش�بكة اإلعالم العراق�ي د. فضل فرج 
الله والوفد املرافق له.وأش�اد الجزائ�ري خالل اللقاء بالدور 
الوطني الذي لعبته ش�بكة اإلعالم وال س�يما يف فرتة الحرب 
عىل داعش، ومواكبتها املتواصلة إلنجازات محافظة بغداد، 
معتربا ش�بكَة اإلعالم رشيكا أساسيا يف حملة )خدمة بغداد 
رشف لنا(، التي انطلقت أعمالها للنهوض بواقع العاصمة.
كم�ا أك�د املحافظ ع�ىل »أهمية اإلع�الم يف إنج�اح عمل أي 

مؤسس�ة، لي�س فقط من خ�الل اإلعالم الحكوم�ي بل من 
خ�الل اإلعالم الواعي والناضج الذي يحافظ عىل بناء الدولة 
ورصان�ة املنجز والحفاظ عىل األم�ن والقانون وإعادة ثقة 
املواطن بالحكومة«، مبيًنا »أننا يف محافظة بغداد حريصون 

عىل إكمال نجاحات عملنا بما يخدم املواطن البغدادي«.
ن رئيس الشبكة جهود محافظ بغداد يف تقديم  من جانبه ثمَّ
أفض�ل الخدمات للمواطن�ني، مؤكدا »دع�م جميع مفاصل 
ش�بكة اإلعالم إلنجازات محافظة بغ�داد، والتزامها الكامل 
بأن تك�ون حلقة الوصل بني املواطن واملس�ؤول«، مش�دًدا 
عىل أن تكون شبكة اإلعالم رشيكا أساسيا يف حملة )خدمة 
بغداد رشف لنا(، باعتبارها جهدا وطنيا خالصا إلعادة األمل 

والتفاؤل ومواجهة اليأس الذي سعى إليه اإلعالم املغرض.

حمافظ بغداد يشيد بدور شبكة اإلعالم: دوركم الوطني مشهود بدعم اإلنجازات

   بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة التعلي�م العايل، الجامع�ات والكلي�ات األهلية ومعهد 
العلمني للدراس�ات العليا, بمنع دخول املس�تثمرين وأصحاب عقود 
إيجار األرايض واألبنية إىل الحرم الجامعي«.وقال مدير دائرة التعليم 
الجامع�ي األهيل إيه�اب ناجي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »وزي�ر التعلي�م العايل قيص الس�هيل وّج�ه بمنع 
دخول املس�تثمرين وأصحاب عقود إيجار األرايض واألبنية الخاصة 
بالجامع�ات والكلي�ات األهلية ومعه�د العلمني للدراس�ات العليا إىل 
الحرم الجامعي«.وأضاف ان »الوزير وجه بغلق وعدم فتح إي مكتب 
لهم داخل الجامعات والكليات كافة«, مشددا عىل »اتخاذ اإلجراءات 

الصارمة بحق الكليات والجامعات التي ال تلتزم بهذا التوجيه .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن ديوان الوقف الش�يعي، اكمال ملفات املتقدمني عىل التعيني 
وقرب اعالن اسماء املقبولني خالل االيام القادمة.

وذكرت اللجنة االدارية املكلفة بالتعيينات يف ديوان الوقف الشيعي 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ،ان« اجراءاتها 
االدارية والفنية اكتملت بعد النظر والتفحص الدقيق واملوضوعي 
يف ملفات املتقدمني وتقييم مقابالتهم«.واش�ارت اىل، انه« س�يتم 

اإلعالن عن اسماء املقبولني يف غضون األيام القادمة .

التعليم توّجه بعدم دخول املستثمرين إىل احلرم 
اجلامعي يف الكليات واجلامعات األهلية

الوقف الشيعي يعلن اكامل ملفات املتقدمني 
عىل التعيني وقرب اعالن اسامء املقبولني

املوانئ تعلن تفريغ »١٦« ألف طن من مادة 
احلنطة خالل فرتة قياسية ال تتجاوز »٢٤« ساعة

تصنيع احلبوب تبحث مع »Ata Yatirim« الرتكية 
امكانية توريد مادة »الربمكس« لتدعيم الطحني

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ الب�رصة املهندس اس�عد عبد 
االمري العيداني مدير قسم العقود الحكومية 
يف ديوان املحافظة باطالق مش�اريع الرتبية 
لالعالن ضم�ن برنامج تنمي�ة األقاليم لعام 
٢٠١9 ، مش�رياً اىل ان املش�اريع تت�وزع يف 

مختلف مناطق املحافظة  .
وذك�ر » العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي ص�در 
عن مكتب�ه االعالمي الخ�اص انه عىل ضوء 
كتاب ش�عبة اعالن املشاريع التابع اىل قسم 
العق�ود الحكومي�ة يف دي�وان املحافظ�ة تم 
التوجيه بإعالن مش�اريع ه�دم واعادة بناء 
البعض من املدارس يف البرصة ، الفتاً ان عدد 

املش�اريع التي ت�م التوجي�ه باعالنها تصل 
بح�دود )3٦( مدرس�ة يف مرك�ز املحافظ�ة 
ضمن  )١٢3( مدرس�ة تم إعالنها يف موازنة 
تنمي�ة األقاليم للعام الح�ايل والتي تتوزع يف 

االقضية والنواحي .
وتاب�ع » العيداني ان مش�اريع املدارس من 
بينه�ا ه�دم وبن�اء م�دارس حل�ب للتعليم 
األس�اس ومدرس�ة البق�اع يف اب�و صخ�ري 
ومدرس�ة  االبتدائي�ة  الخالدي�ن  ومدرس�ة 
الكف�اح ومدرس�ة املثن�ى والري�ف الزاه�ر 
ومدرس�ة ابي الخصيب االبتدائية ومدرس�ة 
ب�ن  وعبدالل�ه  والتع�اون  والني�ل  الحم�زة 
رواحة والعرص والش�عب واالستقالل وهدم 
واع�ادة بناء ثانوي�ة يف منطق�ة املطيحة يف 

القطعة املرقمة ١8١/ ٢١ ومدرس�ة العلوان 
ومتوس�طة األصال�ة والفضيل�ة واألمج�اد 
وم�دارس ثانوية من بينه�ا إعدادية االتحاد 
واالمام الحس�ن ع وإعدادية البت�ول للبنات 
وامليث�اق  والطالئ�ع  والش�يماء  والس�املية 
والن�وارس والهدف ومدارس اخرى تتوزع يف 

مناطق املحافظة .
واشار » محافظ البرصة ان موقف املشاريع 
املعلن�ة اىل االن )٢3٢( م�رشوع تت�وزع بني 
الصحة والرتبية ، والتعليم العايل ، والكهرباء 
، واملاء ، والطرق واألمن والعدالة ، والبلديات 
، وقطاع�ات اخ�رى مهمة تتعل�ق باملواطن 
البرصي منها )٢٢( مرشوع محال و)٢١٠( 

معلن مع اللجان .

حمافظ البرصة: مشاريع الرتبية املعلنة »١٢3« مدرسة تتوزع  يف خمتلف مناطق املدينة ضمن موازنة العام احلايل

     المستقبل العراقي / حيدر السعد

دع�ا فرع توزي�ع كهرباء ميس�ان أح�د فروع 
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الثالثاء، 
مواطن�ي املحافظ�ة إىل التعاون مع منتس�بيه 
وعدم التعرض لهم بالتهديد والوعيد أثناء تأدية 

واجبهم يف صيانة الشبكة الكهربائية. 
وقال الفرع يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إن » توزيع كهرباء ميس�ان أحد فروع الرشكة 
العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب دعا اىل التعاون 
م�ع منتس�بيه وع�دم التع�رض له�م بالتهديد 
والوعيد أثناء تأدية واجبهم يف صيانة الش�بكة 

الكهربائية«.

واض�اف: »بالنظ�ر لتك�رار ح�وداث االعتداء و 
التع�رض بالتهدي�د والوعي�د من قب�ل عدد من 
املواطن�ني للعاملني من ) مهندس�ني و فنيني ( 
يف مراكز الخدمات و االقس�ام والش�عب الفنية 
أثناء تأدية واجبهم بصيانة األعطال و املشاكل 
للش�بكة الكهربائي�ة، ندع�و املواطن�ني الكرام 
يف املحافظ�ة عموم�ا، بالتعاون مع منتس�بيها 

ومنع بعض املسئني للعاملني«. 
واشار الفرع، ان »العاملني يتعرضون إىل التهديد 
والوعي�د واأللفاظ البذيئة الت�ي تجعلهم بحالة 
إحباط مما يؤثر عىل س�ري العمل باالس�تجابة 
لشكاوى املواطنني وصيانة الشبكة«.  وبني، ان 
»العامل�ني يف الصيانات يعمل�ون رغم الظروف 

الجوية وارتفاع درج�ات الحرارة فوق املعدالت 
الطبيعية فض�ال عن زيادة األحمال عىل الطاقة 
األعط�ال  بكث�رة  يتس�بب  ال�ذي  الكهربائي�ة 
واملش�اكل الفنية ورغم التحدي�ات التي تواجه 
املالكات ميدانيا«، مؤكدا ان »الواجب اإلنس�اني 
و الوطني والش�عور باملس�ؤولية يتحتم عليهم 
التواصل بتقديم الخدمات يف املحافظة«.  وحذر 
الف�رع، ان »اي ش�خص يتع�رض للمنتس�بني 
اثناء الواجب س�يتم اتخاذ االجراءات القانونية 
الالزم�ة بحق�ه«، مطالب�ا الجه�ات املختص�ة 
بتوف�ري الحماي�ة الالزمة للحفاظ عىل س�المة 
العامل�ني بع�د تلك الجه�ود املبذولة ع�ىل مدار 

الساعة دون ملل او كلل .

كهرباء ميسان تدعو املواطنني للتعاون مع املنتسبني وعدم التعرض هلم أثناء الواجب
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 048-SC-18 2nd announcement 
Provision of EPCC Service for Oil Export Pipeline 

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 EPCC Service for Oil Export Pipeline. 

 
Tender Title: Provision of EPCC Service for Oil Export Pipeline 
Tender No.: 048-SC-18 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for second 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 one company who has the qualified professional 
experience for Provision of EPCC Service for Oil Export Pipeline. 
 
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 1st July 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 9th 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 7th July 2019 by Email to 
baoxiaofang@ebspetroleum.com/wangshaoyu@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. 

1- ي�ر جامع�ة دياىل – ش�عبة العقود الحكومي�ة دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وم�ن ذوي الخربة وممن 
يحملون هوية تصنيف ))الثالثة - كحد ادنى(( تقديم عطاءاتهم لتنفيذ مرشوع اكمال بناية االقس�ام الداخلية 
املرحلة الثانية بناية رقم )1( البالغة كلفته التخمينية )2.795.365.000( ملياران وسبعمائة وخمسة وتسعون 
مليون وثالثمائة وخمسة وستون الف دينار عراقي ضمن تخصصيات املوازنة االستثمارية وبمدة تنفيذ )330( 

ثالثمائة وثالثون يوم .
2- ان وثيق�ة الدع�وة لتقدي�م العطاء التي تتب�ع االعالن عن املناقص�ة العامة لهذا املرشوع ن�رشت يف الصحف 

الوطنية )الصباح  - الزمان – الدستور(
3- ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برئاس�ة جامعة دياىل 
– قس�م االعمار واملشاريع خالل )ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اىل الساعة الثانية 

عرش ظهرا ( من خالل ارقام املوبايل املبينة بموجب القسم الثاني من ورقة بيانات العطاء
4- متطلبات التاهيل :-

أ- ع�ىل مقدمي  العط�اءات تقديم  امليزانية العامة )مربحة( املدققة من قبل محاس�ب قانوني مختص مصدقة 
وفقا للقانون تبني الوضع املايل للرشكة الخر )3( ثالثة سنوات.

 ب- ع�ىل مقدم�ي العطاءات توفري الس�يولة النقدية الخاصة باملرشوع وبمبلغ ال يق�ل عن )1.016.500.000( 
مليار وستة عرش مليون وخمسمائة الف دينار عراقي مؤيدة بكتاب صادر عن مرصف معتمد من البنك املركزي 

العراقي ومعنون اىل رئاسة جامعة دياىل .
5- عىل مقدمي  العطاءات  املهتمني برشاء وثائق املناقصة تقديم طلب تحريري اىل ) مقرر لجنة فتح العطاءات 
- مكتب س�كرتريعميد كلية االدارة واالقتصاد ( الس�تالم وثائق املناقصة بعد دفع قيم�ة وثائق العطاء والبالغة 

)1.000.000( مليون دينار عراقي نقدا غري قابل للرد وسيتم تسليم الوثائق يدويا اىل مقدم العطاء.
6- ع�ىل مقدمي  العطاءات تس�ليم العطاءات اىل مقرر لجنة فتح العطاءات يف عم�ادة كلية )االدارة واالقتصاد( 
غرف�ة )س�كرتري مكتب عميد الكلية(  الطاب�ق  )االريض(  يف املوعد املحدد بموجب وثائق املناقصة قبل الس�اعة  
)الثانية عرش( ظهرا من يوم ) الثالثاء  ( املوافق 16/ 7 /2019 وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا والعطاءات 
املتاخرة س�وف الثالثاترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف )مقر لجنة فتح العطاءات يف مكتب س�كرتريعميد كلية االدارة واالقتصاد يف الساعة ) الثانية عرش ظهرا( من 

يوم ) الثالثاء  (  املوافق  16 / 7   / 2019
7- ع�ىل مقدمي  العطاءات تقديم ضمان للعطاء )تامينات اولية ( بمبلغ )55.907.300(   خمس�ة وخمس�ون 
مليون وتس�عمائة وس�بعة االف وثالثمائة دينار عراقي عىل ش�كل )خطاب ضمان( ص�ادر من مرصف عراقي 
معتم�د م�ن قبل البنك املركزي العراقي نافذا ملدة )28( يوم بعد مدة نف�اذ العطاء املحدد ب )90( يوم من تاريخ 

غلق املناقصة .
8- ع�ىل مقدمي العط�اءات تقديم هوية تصنيف بالدرجة )الثالثة – انش�ائي – كحد ادن�ى( نافذة وصادرة عن 

وزارة التخطيط .
9- عىل مقدمي العطاءات تقديم رسالة العطاء .

10- عىل مقدمي العطاءات تقديم كتاب تاييد بمقر الرشكة مصدق من قبل دائرة القائمقامية  واملجلس البلدي 
ومرك�ز رشط�ة املنطقة التابع لها مقر ادارة الرشكة وعىل الرشكة اش�عار الجامعة ب�اي تغيري يحصل عىل هذا 

العنوان خالل مدة )7( ايام من تاريخ حصوله . 
11- عىل مقدمي  العطاءات تقديم كتاب عدم محكومية باس�م املدي�ر املفوض صادر من )دائرة االدلة الجنائية 

– بغداد( .
12- عىل مقدمي  العطاءات تقديم قائمة باالعمال املماثلة الخر ) 3 ( ثالثة سنوات . 

13- ع�ىل مقدمي  العطاءات تقديم جدول الكميات املس�عر من قبل الرشك�ة بموجب املادة )12( من التعليمات 
ملقدمي العطاء مختوم بختم الرشكة بضمنها ملئ اسعار الوحدة واملبالغ لفقرات جدول الكميات كافة باعتماد 

الوثائق القياسية.
14- ع�ىل مقدم�ي  العطاءات تقديم تفويض تحريري ملمثل مقدم العط�اء املخول بالتوقيع عىل العطاء بموجب 

احكام الفقرة )2/20( من التعليمات ملقدمي العطاء - الوثائق القياسية .
15- ع�ىل مقدم�ي  العطاءات تقديم املقرتح الفني بموجب احكام الفق�رة )16( من التعليمات ملقدمي العطاء- 

الوثائق القياسية.
16- س�يعقد مؤتمر لالجابة عىل استفس�ارات املقاولني املتقدمني للمناقصة يف تمام الساعة )العارشة( صباحا 

بتوقيت محافظة دياىل من يوم ) االحد (7 / 7 /2019( وذلك يف )قسم االعمار واملشاريع( الواقع يف بناية رئاسة 
جامع�ة دي�اىل  وعىل مقدمي العطاءات تقديم استفس�اراتهم بصورة تحريرية وس�يتم الرد عىل االستفس�ارات 

الواردة مع نسخة من االستفسار اىل كافة املتقدمني لالشرتاك يف املناقصة دون االشارة اىل الجهة املستفرة.
17- ال يجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة اوغري مبارشة 

18- للجامعة الحق يف استبعاد العطاءات غري املستوفية للرشوط واملواصفات.
19- عىل مقدمي العطاءات االلتزام بملئ اس�تمارة القس�م الرابع - الوثائق القياسية )استمارة العطاء( بكافة 

املعلومات املذكورة يف القسم الرابع وبعكسه سيتم استبعاد العطاء 
20- اذا صادف موعد انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املناقصني او موعد غلق املناقصة عطلة 
رس�مية فان موعد انعقاد املؤتمر او موعد غلق املناقصة حس�ب الحال سيكون يف اليوم الذي ييل العطلة وبتمام 

الساعة املحددة يف التاريخ املحدد ملوعد عقد املؤتمر او غلق املناقصة .
21- لجامعة دياىل الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط 

و جامعة دياىل غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
22- عىل مقدمي  العطاءات وضع النسخة االصلية عدد )1( و النسخ االضافية )املصورة( من العطاء عدد )5( يف 
اغلفة منفصلة ومؤرش عليها )نس�خة اصلية( و )نسخة اضافية( ويجب ان تكون االغلفة الداخلية والخارجية 
مؤرش عليها اس�م وعنوان مقدم العطاء - اس�م وعنوان صاحب العمل - اس�م ورق�م املناقصة بموجب الفقرة 

)1-1( من التعليمات ملقدمي العطاء - الوثائق القياسية. 
23- يتعني عىل مقدم العطاء الفائز تقديم ضمان حس�ن االداء )خطاب ضمان حس�ن التنفيذ( خالل مدة )28( 
يوم من تاريخ تبليغه بخطاب الرتس�ية )قرار االحالة ( وبخالف ذلك س�يتم الغاء قرار االحالة ومصادرة ضمان 

العطاء )التامينات االولية( دون الحاجة اىل حكم قضائي .
24- ع�ىل مق�دم العط�اء الفائز توقيع العقد خ�الل مدة )28( يوم من تاريخ اس�تالمه لخطاب الرتس�ية )قرار 

االحالة( .
25- يكون توقيع العقد من قبل املدير املفوض للرشكة حرصا.

26- ع�ىل مقدمي العط�اءات تقديم كتاب عدم املمانعة صادر عن الهيئة العامة للرضائب لعام 2019 معنون اىل 
رئاسة جامعة دياىل.

27- عىل مقدمي  العطاءات تقديم قائمة االليات واملعدات اململوكة  للرشكة مع تقديم املستمس�كات الرس�مية 
التي تثبت ملكية الرشكة لها .

28- ع�ىل مقدمي  العطاءات اع�داد خطاب العطاء والجداول بضمنها جداول الكميات باعتماد الوثائق القياس�ية 
املش�ار اليها بالقس�م الرابع )اس�تمارات العطاء( ويتم استكمال ملئ االس�تمارات دون اي تعديل او استبدال عىل 

نصوصها كما نص عىل ذلك الفقرة )20-2( من التعليمات اىل مقدمي العطاءات ويجب ملئ الفراغات كافة.
29- ع�ىل مقدم�ي  العطاءات تقديم قائمة بي�ان الكادر الفن�ي واالداري للرشكة مع املس�تمكات الثبوتية للكادر 
مثال)هوية نقابة املهندسني بالنسبة للكادر الهنديس للرشكة( و )هوية نقابة املحامني بالنسبة للكادر القانوني ( 

و)قائمة بعقود الكادر الهنديس للرشكة مصدقة من قبل نقابة املهندسني-املقر العام 
30- عىل مقدمي  العطاءات تقديم شهادة تاسيس الرشكة .

31 - يجب ان يكون الس�عر املحدد يف خطاب العطاء بموجب الفقرة )12-1( من التعليمات ملقدمي العطاءات هو 
السعر النهائي للعطاء وان يكون شامال لكافة الرضائب والكمارك والرسوم واي اتعاب تتعلق بالعقد . 

32- يح�ق لجامع�ة دي�اىل  تعديل  اي من وثائ�ق املناقصة يف اي وقت قب�ل املوعد النهائي لتقدي�م العطاءات وذلك 
م�ن خ�الل اصدار مالحق بالتعديالت عىل ان اي ملحق بوثائق املناقصة يت�م تقديمه بصورة تحريرية اىل املتقدمني 

لالشرتاك يف املناقصة بموجب الفقرة )6-3( من التعليمات ملقدمي العطاءات.
33- عىل مقدمي  العطاءات تقديم املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة

34- يف حالة ظهور قيد جنائي باس�م املدير املفوض  للرشكة س�يتم اس�تبعاد العطاء والغاء خطاب االحالة .
35- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى وفق النسب املحددة بموجب القانون.

36- عىل مقدمي  العطاءات تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني 
لدى الرشكة بنظام الضمان االجتماعي .

)) www.uodiyala.edu.iq(( 37-   الربيد االلكرتوني للجامعة

مجهورية العراق 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي - جامعة دياىل- شعبة العقود احلكومية

مناقصة ) رقم 2019/1(
مرشوع اكامل بناية االقسام الداخلية املرحلة الثانية بناية رقم )1(

اىل/ رشكات املقاوالت من ذوي اخلربة من حيملون الدرجة )الثالثة( انشائي )كحد ادنى(
م / مرشوع اكامل بناية االقسام الداخلية املرحلة الثانية بناية رقم )1(

أ . د . عباس فاضل الدليمي
رئيس جامعة دياىل/ وكالة
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Gazprom Neft Badra B.V 

نفت بدرة بي في مغاز بروشركة   
مناقصةالأعالن   

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
TENDER ANNOUNCEMENT 

 
 دمة تطوير وإنتاج منطقة عقد بدرةخرة بي في ("المشغل") بموجب عقد نفت بد مغاز بروتدعو شركة 

:("مقدمي العطاءات") للمشاركة في المناقصة التاليةشركات ال  
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

 1226مناقصة رقم ال
 سرير  50مستشفى ل، والهندسة والتصميم التفصيلي اسم المناقصة: المسوحات

 العراق واسط،، محافظة في قضاء بدرة

TENDER No.  1226  
TENDER NAME:  SURVEYS, ENGINEERING AND DETAILED DESIGN OF 50-BED HOSPITAL IN 

BADRA, WASIT PROVINCE, IRAQ 

  
نود اعالمكم بأن مقدمي العطاءات يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة عند تقديم طلب خطي (يقدم على ورقة رسمية لدي 

يحتوي على االسم الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان البريد، عنوان و الشركة وموقعة من قبل الممثل المخول)
وثائق المناقصة واالسم الكامل ومنصب الشخص المسؤول عن االتصال إلى عنوان البريد البريد اإللكتروني إلرسال 

 اإللكتروني التالي الخاص بالمشغل:
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 

  
 طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند

 التسليم في التأخر أو الخسارة عن مسؤولية أي دون اإللكتروني البريد
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a  :شروط التأهيل التاليةتلبية كحد أدنى على مقدم العطاء  يجبيرجى مالحظة أنه 
minimum shall:   

  
  العراق؛ جمهورية في الخدمات/  األعمال ألداء يكون مقدم العطاء مرخصاان يجب 
 ؛للمستشفيات في العراقم التفصيلي أن يكون من ذوي الخبرة في المسوحات والهندسة والتصمي 
  ؛مات المطلوبة بموجب هذه المناقصةألداء جميع األعمال / الخد على استعداد تامان يكون 
  ؛دوالر أمريكي  25,000.00بمبلغ االولية ( الضمان المصرفي)  التأمينات وفيرت 
  ؛المناقصةال / الخدمات بموجب هذه أن تكون مستقرة مالياً وقادرة على تمويل أداء األعم 
   المناقصة هودة العقد المقدمة من المشغل بموجب هذسشروط واحكام م قبوليجب عليه 
 

-     be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq;  
-     be experienced in surveys, engineering and detailed design of hospitals in Iraq; 
-     be ready and willing to perform all works/services required under this Tender; 
-     provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 25,000.00; 
-     be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender; 
- accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 

  
  

وفقا ً للضوابط العراقية، سيقوم المشغل باستقطاع المبلغ المحدد في وثائق المناقصة والخاص بإعالن 
الموقع مع الفائز بالعطاءالمناقصة من الفاتورة األولى بموجب العقد   

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder 
  

في أي وقت قبل  المناقصةإلغاء او ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن الما
العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي  احالة

 العطاءات عن اسباب ذلك.
 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
، الساعة الخامسة مساءً 2019 تموز 24الموعد النهائي لتقديم العطاءات بموجب هذه المناقصة هو    

17:00 (UTC/GMT+3:00) 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
July 24, 2019. 

  
قسم العقود والمشتريات./  فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

حمافظة كربالء املقدسة 
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل
بالنظر لعدم تقدم راغب  

 تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن بيع 
)املواد ( املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور ) 15( يوم تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك 
باملزاي�دة الحض�ور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا 
مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة 
املقدرة  ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن  ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول 
املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  
وال يج�وز الدخول باملزايدة اال صاحب وص�ل التامينات او من يخوله 
بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم 
21 لس�نة 2013 املعدل عىل ان يتحمل املزايد اجور التكييل وبأرشاف 

مديريتنا وعىل الراغبني مراجعة البلدية  لالطالع عىل رشوط املزايدة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك 
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة   )حسب ما مؤرش ازاءها (  فعىل من يرغب 
باالش�رتاك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خالل )15( 
يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل 
املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية 
املذكورة استنادا 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 الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة 

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

الرشوط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جلب ص�ورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + 

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق 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 ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
5 � يلزم مس�تأجر مش�تل لبيع الزهور الوارد يف الفقرة )1( من االعالن بتنفيذ كش�ف البلدية البالغ 

)17,051,000( دينار والذي يتم الحصول عليه من البلدية

العدد : 18706
التاريخ 2019/6/25

م . ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

الشروط بدل البيع الكمية رقم العقار وموقعه ت

ان يتم رفع المواد 
خالل مدة 30 يوم 
من تاريخ المصادقة 

على البيع 

 10000 
عشرة 

االف دينار 
للبرميل 
الواحد 

 700
برميل

براميل حديد 
فارغة داخل كراج 

بلدية كربالء
1

مدة التأجير الموقع المساحة رقم الملك )القديم / 
الجديد(   جنس الملك ت

ثالث سنوات حي ميسان / على القطعة 
المرقمة 3/10254 )45*45(م -/- مشتل لبيع 

الزهور  1

سنة واحدة عمارة البلدية )3*3(م 73/94 حانوت 2

سنة واحدة شارع السكة )5,6*13(م 105/5 شقة 3

سنة واحدة واجهة مخزن البلدية )3*4( م 507/ )63/5( حانوت 4

سنة واحدة واجهة الكراج الموحد )16*11,5(م 285/6 مخزن   5

سنة واحدة الكورنيش )16*14,5( م بال /371 كازينو 6

العدد /119
التاريخ 2019/6/23

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامع�ة الكوفة / قس�م القانونية  عن اج�راء املزايدة 
العلني�ة لتأج�ر االم�وال العائ�دة لجامعتن�ا واملدرجه ادن�اه  فعىل 
الراغب�ن يف االش�راك باملزايدة  املذكورة  مراجع�ة ديوان الجامعة / 
الش�ؤون القانوني�ة الواقع يف املدينة الجامعي�ة طريق كوفة / نجف 
لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة خمسة 
ع�رش يوما ابت�داء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن اذ س�تجري املزايدة 
يف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا من الي�وم االخر  للمدة اع�اله بديوان 
الجامعة مس�تصحبن معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 25% من 
القيم�ة املقدرة وبصك مص�دق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / 
صندوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة 
تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس سنة املزايدة وكتاب 
يتضم�ن الرق�م الرضيبي للمزاي�د اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية 
االح�وال املدنية  عىل ان يتم جلب  ع�دم املحكومية والترصيح االمني  
للمتقدم للمزايدة وبحس�ب محافظته عىل ان يقوم املستاجر بايداع 
تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار الس�نوي  يتم ارجاعها 
بعد انتهاء مدة العقد  يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة 
رشوط العق�د او ارضاره باملأجور وال يجوز دخ�ول املوظفن الذين 
ذكرتهم احكام امل�ادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ 
يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه  اج�ور الخدمة وكافة 

املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
 اوال / كشك استنساخ /كلية الربية البدنية وعلوم الرياضة

مالي�ن  خمس�ة   )5500000  ( الس�نوية  التقديري�ة  القيم�ة   �  1
وخمسمائة الف دينار 

ثانيا / كافريا / كلية القانون
1 � القيمة التقديرية السنوية ) 10000000( عرشة مالين دينار

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد : 5005/ ش /2019 

التأريخ : 24/ 6/ 2019
إعالن 

إىل / املدعي عليه )وليد عبدالرضا غني  ( 
ه�ذه  أص�درت   2019  /  6  /  2 بتاري�خ 
 / ش   /  5005 بالع�دد  حكمه�ا  املحك�ة 
2019 املتضم�ن التفري�ق القضائي للهجر 
الواق�ع بين�ك وب�ن املدعي�ة  ) ن�دى عادل 
ع�ي ( الدع�وى الرشعي�ى و ملجهولة محل 
إقامتك حسب ماورد من خالل رشح القائم 
بالتبليغ وحس�ب كتاب التبليغ الصادر من 
مركز رشطة املعقل بالعدد7714 يف 20 / 6 
/ 2019 املتضمن تعذر تبليغك كونك مرتحل 
إىل منطق�ة مجهول�ة ، وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتن 
محليت�ن  يوميت�ن مش�هورتن بالحك�م 
الغيابي ومنحت�ك حق االعراض خالل املدة 
القانونية البالغة ع�رشة أيام وحق التمييز 
البالغة ثالثون يوماً من التايل لتاريخ النرش 
وبخالف�ه س�وف يكتس�ب الحك�م الدرجة 

القطعية .
القايض 

رابح عبدالكريم نيشان
�����������������������������������

اعالن دعوة دائنن 
نحن املصفيان املحاميان د . مظهر 
ط�ه مجي�د وس�ماء ضي�اء فاخر 
لرشك�ة مأم�وث الخلي�ج لخدمات 
الرف�ع والنق�ل املتخصص محدودة 
املس�ؤولية – ادعو كل م�ن له حق 
او دين عىل الرشك�ة مراجعتي عىل 
العنوان التايل – بغداد – الحارثية – 
ش�ارع الكندي م / 213 بناية 106 

شقة 22 .
املصفيان املحاميان 

د . مظهر طه مجيد وس�ماء ضياء 
فاخر

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من اتحاد املقاولن العراقين / بأس�م صدام عبد 
الحس�ن صدام – املدير املفوض لرشك�ة فيض الخليج للمقاوالت العامة 

املحدودة – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������������������������������������������

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيدة ) حسنه عبد االمام حمد ( الذي تطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن ) العطبي ( اىل ) املوس�وي ( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

������������������������������������������������������������
اعالن 

اىل املتهم الهارب / الرشطي منتظر شاكر صدام 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

العنوان / محافظة البرصة / منطقة الكندي .
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك 
ع�ن مقر عمل�ك بتاري�خ 11 / 9 / 2010 ولح�د االن وملجهولية اقامتك 
اقت�ى تبليغك بهذا االع�الن عىل ان تحرض امام محكم�ة االمن الداخي 
االوىل / املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة خالل م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ 
نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر 
دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الح�كام امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة 

������������������������������������������������������������
اعالن 

اىل املتهم الغائب / النقيب عودة جبار عودة شغيدل الحلفي  
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

العنوان / محافظة البرصة / 
بما انك متهم وفق املادة ) 32 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 الختالسك 
اجهزة االتصال الالس�لكي عدد ) 5 ( مع ش�احنة كبر ذات ستة خطوط 
الجهزة املوترال مع نضائد عدد خمس�ة وغطاء غبار عدد خمس�ة موترال 
ول�م تق�وم باعادتها لح�د االن وملجهولي�ة اقامتك  اقت�ى تبليغك بهذا 
االع�الن عىل ان تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخي االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الح�كام امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( من 
قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن الداخي رقم 17 لس�نة 

 . 2008
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة 

������������������������������������������������������������
اعالن

اىل الرشي�ك )غزوان هادي عب�اس( توجب عليك الحض�ور اىل مقر بلديه 
النج�ف لغ�رض اصدار احازه بن�اء للعقار املرق�م 3/70636 حي امليالد 

خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه زهراء  صباح سلطان

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم  شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن )نعيم  معارج زبون( طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تبديل 
اللق�ب وجعله )  املكصويص( بدال م�ن ) الخفاجي( وعالم باحكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش 
الطلب باحدى  الصحف املحلية فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل فرة خمس�ة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف  ننظر يف 

الطلب حسب االصول
هيثم فاضل عباس الغرباوي

مدير االحوال املدنية والجوازات  واالقامة /وكالة

اىل / السادة مسامهي رشكة املوصل ملدن االلعاب واالستثامرات السياحية 
املحرتمني .. 

م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا اىل احكام املادة ) 87 / ثانيا ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 
املع�دل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة بجلس�ته الرابع�ة املنعقدة بتاريخ 24 / 3 / 
2019 . تق�رر دعوة الهيئة العام�ة لالجتماع يف تمام الس�اعة العارشة والنصف 
م�ن صباح يوم الخمي�س املصادف 18 / 7 / 2019 عىل قاع�ة كازينو ام كلثوم 
الس�ياحي املجاورة ملق�ر رشكة املوصل ملدن االلعاب واالس�تثمارات الس�ياحية 

الكائن يف الفيصلية قرب جرس نينوى القديم ملناقشة جدول االعمال وكما يي :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليه . 
2 – مناقش�ة تقرير ديوان الرقابة املالية االتحادي والحس�ابات الختامية للسنة 

املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه .
3 – مناقش�ة مقسوم االرباح استنادا اىل املادة 102 من قانون الرشكات رقم 21 

لسنة 1997 املعدل .
4 – مكافاة رئيس واعضاء مجلس االدارة وابراء ذمتهم .

5 – مناقش�ة ش�طب مبلغ ) 407 ، 005 ، 114 ( دينار والخاص بكشف االرضار 
ملوجودات الرشكة الثابتة واملخزنية التي لحقت بالرشكة من جراء االحداث للفرة 

من 10 / 6 / 2014 ولغاية تحرير املدينة واتخاذ القرار املناسب .
6 – مناقشة تجهيز الرشكة بجهازي ) املقص والسقوط الحر ( بطريقة املشاركة 
وبنس�بة ) 65 % ( للمس�تثمر ونس�بة ) 35 % ( للرشكة ومن االيرادات املتحققة 

وملدة ) 10 ( سنوات واتخاذ القرار املناسب . 
يرجى من جميع املساهمن الحضور يف الزمان واملكان املعينن اعاله مستصحبن 
معهم شهادة االسهم االصلية او االنابة بموجب صك االنابة الذي يمكن الحصول 
علي�ه من مقر الرشك�ة او وكالة مصدقة من كاتب العدل ع�ىل ان تودع االنابات 
وال�وكاالت يف مق�ر الرشكة قب�ل ثالثة ايام يف االق�ل من املوعد املح�دد لالجتماع 
تطبيقا للمادة ) 91 ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل ويف حالة 
عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل يوم الخميس املصادف 25 / 7 

/ 2019 يف نفس الزمان واملكان املعينن .

اعالن رقم )47( 
رقم الطلبية 2019/32

تعلن  رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية 
)Jointing and packing( عقد جتهيز

للمرة االوىل )وبكلفة تخمينية مقدارها ) 122,000,000( دينار عراقي  )مائة واثنان وعرشون مليون دينار عراقي (  وبفرة 
تجهيز  )75 يوم( بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره )150,000( 
دينار )مائة وخمسون الف دينار ال غر( غر قابل للرد فعىل املجهزين املختصن الراغبن  باملشاركة تقديم عروض بالدينار  
العراق�ي ) م�ع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض( ويكون نافذا ملدة ال تق�ل عن ) 120 يوم(  مع ارفاق التامينات االولية 

والبالغة ) 3,660,000( دينار عراقي ) ثالثة مالين وستمائة وستون الف دينار عراقي(  
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :

رقم املناقصة / موضوعها
 � تاريخ الغلق

تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 
تاريخ نفاذ التامينات االولية 

العناوين الرصيحة للرشكة  او املكتب 
وتسلم اىل استعالمات الرشكة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة )الواحدة( 

بعد الظهر ليوم )2019/8/7 ( ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير
مالحظة :

1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 
فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ � كتاب تخويل اصي مصدق ونافذ

ب � هوية االحوال املدنية او جواز سفر  نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 
3  �اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة 

4 � تق�دم التأمين�ات االولي�ة بأس�م الرشك�ة او مديره�ا املفوض او احد املس�اهمن يف الرشك�ة او ال�رشكات بموجب عقد 
مشاركة

5 � بأمكان كافة ممثي الرشكات واملجهزين املش�ركن يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات 
من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا 

6 � يف حال�ة وج�ود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القس�م القانوني يف رشكتن�ا دون الرجوع اىل دائرة كاتب 
العدل 

7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة  للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات 
8 � تقدم التأمينات االولية  عىل ش�كل )خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة( ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة 

املرفقة
9 � ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة  من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة  االستراد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل 

املجهز مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا 
10 � ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرات التجهيز املثبتة اعاله السباب تتعلق بأخراج املواد من املوانىء 

11 � يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة 20% فاكثر من الكلفة التخمينية
12 � يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني :

WWW.mrc.oil.gov.iq

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعل�ن مديري�ة زراعة صالح الدين عن تاجر املس�احات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق 
اح�كام  35 لس�نة 1983 وقان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / 
املع�دل ( فعىل الراغبن بالتأجر الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة 
)10/ صباح�ا ( مس�تصحبن معهم التامين�ات القانونية البالغ�ة ) 20%( من القيمة 
التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري املزايدة 

يوم الثالثن اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد : 1031 

التاريخ : 24 / 6 / 2019 
م / نرش فقدان 

للطل�ب املق�دم م�ن قب�ل املدعو ) هش�ام 
مش�ل فرحان ( الذي يروم في�ه نصبه قيم 
عىل ش�قيقه املفقود ) بش�ر مشل فرحان 
( ق�ررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) 
بش�ر مشل فرحان ( الذي فقد يف محافظة 
صالح الدين / ناحية االسحاقي بتاريخ 26 
/ 2 / 2014 ول�م يعرف مص�ره لحد االن 
وعىل م�ن يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات 
عن�ه االتص�ال بذوي�ه الس�اكنن يف ناحية 
االسحاقي او مركز رشطة االسحاقي خالل 

شهر من اليوم التايل لنرش االعالن.
القايض 

حردان خليفة جاسم 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4241 / ش3 / 2018 

التاريخ : 24 / 6 / 2019 
اىل / املدعى عليه ) عباس محمد حميد( 

م / اعالن 
ملقتضيات الدع�وى الرشعية املرقمة اعاله 
واملقام�ة من قب�ل املدعية ) اف�راح عمران 
لطيف ( والتي موضوعها ) تفريق للهجر ( 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مبلغ 
مركز رشطة الرشقي – عليه قررت املحكمة 
يوميت�ن  صحيفت�ن  بواس�طة  تبليغ�ك 
محليت�ن بالحضور يف موعد املرافعة يف 7 / 
7 / 2019 ويف حالة عدم حضورك ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب

زيد كاظم رشيف
ء . املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

نواف خرض حسن 
رئيس جملس االدارة

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية 800 /دينار  75 /دونم 41/الخزامية الشرقية 225/295 1
زراعية 3500 دينار 5/13 دونم 74/السفينة 3/103 2
زراعية 600 دينار 13 /دونم 14/الفرحاتية 265/1 3
زراعية 800 دينار 100 /دونم 28/ ابو تيونة 15/41 4
زراعية 700 دينار 34 /دونم 22 /جبيرية 4688/3 5
زراعية 600 دينار 10 /دونم 16/كبان 6/6 6
زراعية 700 دينار  46 /دونم 44/المعيبدي 43/1 7
زراعية 1800 دينار 50 /دونم 9/كوكس 126/102 8
زراعية 900 دينار 44 /دونم 44/المعيبدي 43/1 9
زراعية 700 دينار   45 /دونم 41/الخزامية الشرقية 225/295 10
زراعية 900 دينار 130 /دونم 40/سياح الجبل  25/1 11
زراعية 700 دينار 30 /دونم 36 / شمال الدور 1022/70 12
زراعية 4800 دينار 10 /دونم 20 / الحمة 5/49 13
زراعية 5600 دينار 27 /دونم 8 / عكاب 32/2 14
زراعية 5600 دينار 13 /دونم 21/عتاب 73/51 15
زراعية 6400 دينار 15 /دونم 8/ عكاب 32/32 16
زراعية 800 دينار  70 /دونم 40/سياح الجبل 25/1 17
زراعية 900 دينار 113 /دونم 40 / سياح الجبل 25/1 18
زراعية 700 دينار  30 /دونم 41/الخزامية الشرقية 225/295 19
زراعية 700 دينار 30 /دونم 51/ المجرة وتل الرجم   3161/103 20
زراعية 900 دينار  110 /دونم 48/المعيبدي 157/12 21
زراعية 800 دينار 31 /دونم 50/صديرة البو عجيل 6/19 22
زراعية 900 / دينار 5 /دونم 21/ ديوم تكريت 10363/17 23
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بعد خسارته السطنبول.. أردوغان يلمح إلجراء تعديالت باحلكومة الرتكية

طالب اجلزائر يتظاهرون ضد منع الراية األمازيغية

           بغداد / المستقبل العراقي

أملح الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إىل إمكانية 
إجراء تعدي�ات يف الحكومة، وذل�ك يف أعقاب فوز 
مرشح املعارضة »أكرم إمام أوغلو« برئاسة بلدية 
إس�طنبول أمام منافس�ه مرش�ح ح�زب »العدالة 

والتنمية« الحاكم »بن عيل يلدريم«.
وقال »أردوغان« يف إجابته عىل أس�ئلة الصحفيني 
عقب خروجه م�ن اجتماع الكتل�ة النيابية لحزبه 
»العدالة والتنمية«: »س�نقوم بإجراء تعديات )يف 
الحكوم�ة( إن اس�تدعى األمر ذل�ك، فهذا ال يجري 

عرب التوصيات«.
ويف رده ع�ىل س�ؤال ح�ول احتم�ال لقائ�ه زعيم 
حزب »الحركة القومية«، »دولت بهتشيل«، أوضح 
أنهم�ا تباحثا هاتفي�ا، وأنهما س�يجريان تقييما 
لنتائ�ج انتخاب�ات اإلدارة املحلي�ة بع�د عودته من 
زيارة خارجية س�يجريها.وأكد أن املفاجأة السارة 
التي س�يعلنها بع�د عودته من اجتم�اع مجموعة 
العرشين )يف أوس�اكا اليابانية(، س�ترتكز بش�كل 
كب�ر عىل املوضوع االقتصادي.وعلق أردوغان عىل 
هزيم�ة حزبه يف انتخابات بلدية إس�طنبول، حيث 
أكد أن الس�لطة ال تلقي باللوم عىل الش�عب، وهي 
مس�تعدة ملحاس�بة نفس�ها وتصحي�ح أخطائها.

وق�ال يف كلمة أمام تجمع ألنص�ار حزب »التنمية 
والعدالة«: »مفهومنا السيايس خال من إلقاء اللوم 
عىل الش�عب، ولدينا القدرة عىل محاس�بة أنفسنا 
املعارض�ة  أخطائنا«.وحق�ق مرش�ح  وتصحي�ح 
إم�ام أوغلو تقدما بأكثر م�ن 775 ألف صوت عىل 
منافس�ه بن ع�يل ليدري�م، بزيادة كب�رة مقارنة 
م�ع انتخاب�ات آذار املايض، عندما ف�از بفارق 13 
ألف�ا فقط.وأجريت ه�ذه االنتخاب�ات بعد نحو 3 

أش�هر من االنتخاب�ات البلدية الت�ي نظمت يف 31 
آذار امل�ايض، وفاز بها »إمام أوغلو« مرش�ح حزب 
الش�عب الجمهوري املعارض، وتمك�ن من التقدم 
بف�ارق بس�يط عىل »يلدري�م« أق�رب املقربني من 
»أردوغان«.ونظم�ت انتخاب�ات اإلع�ادة بموج�ب 
قرار اللجنة العليا لانتخابات التي قضت بعد نظر 
الطعون بإلغاء نتائج االنتخابات التي أظهرت فوز 

»إمام أوغلو« عىل »يلدريم« بفارق طفيف.

           بغداد / المستقبل العراقي

تظاهر مئات الطاب واألس�اتذة أمس الثاثاء 
يف الجزائ�ر العاصمة تحت ش�عار »الدفاع عن 

الراية األمازيغية«، بعد تحذير من رئيس أركان 
الجيش الجزائري أحم�د قايد صالح، األربعاء، 
م�ن رف�ع أي علم آخر غر عل�م الجزائر خال 

التظاهرات.

ورس�م العدي�د من الط�اب حرف »ي�از« عىل 
وجوهه�م، وه�و م�ن ح�روف لغ�ة التيفيناغ 
األمازيغية، والذي يتوس�ط الراي�ة األمازيغية 
بالل�ون األحم�ر إىل جان�ب الخط�وط الثاث�ة 

باأللوان األصفر واألزرق واألخرض.
التقلي�دي  اللب�اس  طالب�ات  ارت�دت  كذل�ك 
األمازيغي املتميز بقماش�ه الحري�ري وألوانه 

الفاقعة، وفق ما نقلت »فرانس برس«.
وكان صال�ح قد قال األربعاء املايض إنه أعطى 
األوام�ر لقوات األم�ن من أجل من�ع أي »راية 
أخ�رى« يف التظاه�رات، غر العل�م الجزائري، 
وه�و ما ت�م تطبيقه خال تظاه�رة الجمعة، 
حي�ث ت�م حجز أع�ام أمازيغي�ة وتوقيف 18 
أم�ر  ال�ذي  للقض�اء  وتقديمه�م  متظاه�را، 
بحبسهم يف انتظار محاكمتهم بتهمة »املساس 

بوحدة الوطن«.
وقامت قوات الرشطة بحجز العديد من األعام 
الت�ي كان الطاب يحملونها، بحس�ب ش�هود 
تحدث�وا لوكال�ة »فرانس برس«، بينما أش�ار 
مدون�ون ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماعي إىل 

توقيف متظاهر واحد عىل األقل.
وتجمع الطاب يف س�احة الشهداء أسفل حي 
القصبة العتيق بوس�ط الجزائ�ر العاصمة، ثم 
س�اروا يف مربعات منظمة نحو س�احة الربيد 

املركزي.

يف   2826 الع�دد  ذي  بكتابن�ا  الحاق�ا 
2019/6/16 والخ�اص بإع��ان اول 
للمناقص���ة 10/ ام�ن وعدالة 2019 
مرشوع ) بناء مراكز رشطة يف الزوين , 
كرمة عيل , الرصيفة , سفوان ,الرباضعية 
, ابو الخصيب ,الزبر , املدينة , نظران( 
اع�ان  ايق�اف  اىل  نن�وه  ان  ن�ود   
املناقصة اعاه اس�تناداً اىل كتاب قسم 
التخطيط واملتابع�ة ذي العدد 2674 يف 

.2019/6/20

إلحاق�اً بكتابن�ا ذي الع�دد )2575 
يف5/29 /2019 الخاصة بإع��ان 
أول للمناقص���ة 2/ بلدي�ة 2019 
العشار  مرشوع )تنظيف ش�عبتي 

والخليج(.
ن�ود أن ننوه إىل تمدي�د موعد غلق 
املناقص�ة أعاه ليكون يوم الثاثاء 
املص�ادف 2019/7/2 بدالً من يوم 

الخميس 2019/6/27.

إلحاق�اً بكتبن�ا ذوات األع�داد )2800 
و2804  و2803  و2802  و2801 
يف  و2797  و2806  و2805 
2019/6/13 ( الخاصة بإع��ان أول 
للمناقصات )36 و37 و38 و39 و40 

و41 و42 و43 تربية 2019(.
ن�ود أن نن�وه اىل تمدي�د موع�د غلق 
املناقصات أعاه ليك�ون يوم الثاثاء 
املص�ادف 2019/7/2 ب�دالً م�ن يوم 

الخميس 2019/6/27.

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

Contracts Dept Announcement

م/ ايقاف

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

Contracts Dept Announcement

م / متـديــد

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

Contracts Dept Announcement

م / متـديــد

التاريخ:25 /2019/6العدد:3097

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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ميسلون هادي: لن أختىل عن الكتابة أبدًا
          بغداد / المستقبل العراقي

ميس�لون هادي كاتبة عراقية م�ن مواليد بغداد عام 
1954. تخرّجت من كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة 
بغداد عام 1976. باإلضافة إىل القصة والرواية، كتبت 
الخي�ال العلم�ي وأدب الطفل والعم�ود الصحايف. من 
مؤلّفاته�ا: »العالم ناقصاً واحد« )1996(، و«يواقيت 
األرض« )2001(، و«الحدود الربية« )2004(، و«حفيد 
البي ب�ي يس« )2011(، و«أقىص الحديقة« )2013(. 
ُترجمت بعض نصوصها إىل لغات عديدة، كما صدرت 
الرتجم�ة اإلنكليزية لروايتها »نبوءة فرعون« عن دار 
»أوثر« عام 2011، والرتجمتان الفرنسية واإلنكليزية 
لروايته�ا »العرش والجدول« عام 2016. أُعّدت بعض 
أعماله�ا إذاعي�اً وتلفزيونياً، وتحّول�ت روايتها »حلم 

وردي فاتح اللون« إىل فيلم سينمائي.
■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟

- التأّم�ل والقراءة. كما أن األف�كار الجديدة دائماً ما 
تس�تحوذ ع�ّي، وأجده�ا ترسقني من ضوض�اء هذا 

العالم، وتجعلني أعيش معها يف عالم آخر.
■ ما هو آخر عمل لِك وما هو عملِك املقبل؟

- آخ�ر ما ص�در يل ه�و مجموعة قصصي�ة عنوانها 
»س�يارة مكش�وفة يف يوم مش�مس«، كما س�تصدر 
روايتي الجديدة »ِفْكش�نري« ع�ن »دار املدى« قريباً، 

أما عمي املقبل فال يزال يف طور التحضري.
■ هل أنِت راضية عن إنتاجك وملاذا؟

- الرضا ال ُيدرك بسهولة، والكاتب ال يملك إال أن يقرأ 
أعمال�ه بعني ناقدة دائماً، ولهذا أنا مع تنقيح الكاتب 
لعمل�ه عند إص�داره يف طبعة جديدة، ع�ى أن تكون 
املراجعة من أجل التجويد وإقالة العثرات أينما ُوجدت 
يف الطبع�ة األوىل م�ن الرواية. بل أج�د من الرضوري 

إجراء هذه التصحيحات للوصول إىل صياغة أفضل.
■ ل�و ُقّي�ض ل�ِك الب�دء م�ن جدي�د، أي مس�ار كنت 

ستختارين؟
- ل�ن أتخ�ّى ع�ن الكتابة أب�داً. فالكتابة بالنس�بة يل 

ليست مهنة وإنما هي دوٌر يف الحياة.
■ ما هو التغيري الذي تنتظرينه أو تريدينه يف العالم؟

- م�ا أتمّناه هو أن يتدارك العالم ه�ذا التبذير الهائل 
يف م�وارد األرض، وأن ي�درك اإلنس�ان ب�أن األقل هو 
األجم�ل، يف مج�ال اقتن�اء الس�لع واملمتل�كات، وأن 
تتوق�ف املصانع ع�ن إنتاج الكثري م�ن الرتهات التي 
أغرق�ت املتاج�ر، وس�جنتنا داخل نزعة اس�تهالكية 
مقيت�ة. وقد اش�تغلُت عى هذه الرس�ائل التحذيرية 
م�ن اإلرساف املتزايد يف مجموعة قصصية من الخيال 

العلمي عنوانها »ماماتور باباتور«.
■ ش�خصية من امل�ايض توّدي�ن لقاءها، ومل�اذا هي 

بالذات؟
- أب�و الع�الء املعري، فهو الش�اعر الفيلس�وف الذي 
اس�تلهمت الكثري م�ن أفكاره وطروحات�ه يف روايتي 

»شاي العروس«.
■ ماذا تقرأين اآلن؟

- مؤخ�راً انتهيت من قراءة ع�دة روايات عراقية 
وعربي�ة منها: »س�اق البامب�و«، و«املطريجي«، 
و«حدائ�ق الرئيس«، و«فرنكنش�تاين يف بغداد«، 
و«النبي�ذة«، و«بري�د الليل«، باإلضاف�ة إىل كتاب 

»موج�ز تاري�خ األدي�ان« برتجمة محاس�ن عبد 
القادر، حيث يعيد مؤلفه ريتش�ارد هولواي رسد 
تاريخ الدين كله، من فجر املعتقد الديني إىل القرن 
الح�ادي والعرشي�ن، باحرتام عمي�ق، وبال حكم 
جاهز، أو رأي مس�بق، وأتمنى ل�و تتبع املدارس 

عندنا تدريس جميع األديان بهذه الطريقة.
علين�ا  تقرتح�ني  وه�ل  اآلن  تس�معني  م�اذا   ■
تجربة غنائية أو موس�يقية يمكننا أن نش�اركك 

سماعها؟
- أس�تمع إىل معزوف�ة »ش�الالت« للموس�يقار 
العراقي جميل بش�ري، وهي معزوفة راقية تتجّى 
فيه�ا روح بالد الرافدين بقوة حيث نش�عر بأننا 
نس�مع صوت انهمار املاء من خ�الل أوتار العود 
والغيت�ار. كما تجدي�ن العراق ح�ارضاً فيها من 
ش�ماله لجنوب�ه بطريقة عبقرية. جميل بش�ري 
هو مثال للفن�ان واملعلم البارع والعازف املتمكن 
عى العود والكمان، وهو ش�قيق املوسيقار منري 

بشري.

الحاق�ا بكتابنا ذي الع�دد )2643 يف 2019/6/2 والخاص بإع���الن اول للمناقص��ة 1/ بلديات 
2019 مرشوع )املرحلة الثانية النشاء طريق الصالحية وطريق الدويل )الشالمجة (

نود ان ننوه اىل :
1. تعدي�ل الكلفة التخمينية لتكون )5,860,945,000( خمس�ة مليار وثمانمائة وس�تون مليون 
وتسعمائة وخمسة واربعون  الف دينار عراقي بدال من)5,591,675,000(خمسة مليار وخمسمائة 

وواحد وتسعون مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي.
2. تعديل معدل االيراد السنوي ليكون )4,395,708,750(اربعة مليار وثالثمائة وخمسة وتسعون 
مليون وس�بعمائة وثمانية الف وس�بعمائة وخمس�ون دينار عراقي بدال من )4,193,757,000( 

اربعة مليار ومائة وثالثة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون الف دينار عراقي .
3. تعدي�ل الس�يولة النقدي�ة لتك�ون  )2,197,854,375( اثن�ان مليار ومائة وس�بعة وتس�عون 
ملي�ون  وثمانمائة  واربعة وخمس�ون الف وثالثمائة  وخمس�ة وس�بعون دين�ار عراقي بدال من 
)2,096,879,000( اثنان مليار وس�تة وتس�عون مليون وثمانمائة وتس�عة وس�بعون الف دينار 

عراقي .
4. تعديل االعمال املماثلة ليكون )3,516,567,000( ثالثة مليار وخمس�مائة وس�تة عرش مليون 
وخمس�مائة وسبعة وس�تون الف دينار عراقي بدال من )3,355,005,000( ثالثة مليار وثالثمائة 

وخمسة وخمسون مليون وخمسة االف دينار عراقي.
5. تعديل التأمينات االولية ليكون) 58,609,450( ثمانية وخمس�ون مليون وستمائة وتسعة الف 
واربعمائة وخمس�ون دينار عراقي بدال من)55,916,750(خمس�ة وخمس�ون مليون وتسعمائة 

وستة عرش الف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي.
6. عى الرشكات التي قطعت عى املرشوع مراجعة محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية /

شعبة بيع الوثائق القياسية الستالم التعديل .
7. تمديد موعد غلق املناقصة ليكون االربعاء 2019/7/3 بدال من يوم الخميس 2019/6/27

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط  واملتابعة املرقم 2707 يف 2019/6/24.

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
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االرهاب وتأثرياته يف سكان املناطق املحررة

إسطنبول »تصفع« أردوغان

          د. سلمان علي االعرجي

اح�داث الح�ادي ع�ر م�ن ايل�ول 2001 
اف�رزت نمط�اً جديداً م�ن االره�اب يمتاز 
بصعوب�ة مراقبته ومنع انتش�اره وردعه 

ويعود سبب ذلك إىل:
أ- التنظي�م: االرهابي الذي نش�هده اليوم 
يتج�اوز الصي�غ التنظيمي�ة )الهرياركية( 
التقليدي�ة إىل ش�بكة م�ن الخالي�ا الخفية 
املنفصل�ة املرتبط�ة بنظام اتص�ايل معقد 
هجومي�ة  مرون�ة  اق�ى  ع�ى  حفاظ�اً 

ممكنة.
ب- تعدد الوس�ائل واالس�اليب التي ال يتم 
اس�تخدامها اعتم�اداً ع�ى املصادفة بقدر 
ارتب�اط ذلك بظ�روف البيئة الت�ي ُتيرس أو 
تس�مح بتعاطي اس�لوب دون اخر أو ربما 

الجمع بني أكثر من اسلوب.
ج- غم�وض الهدف الس�يايس، إذ اش�ارت 
العديد من التقارير والدراسات املتخصصة 
ومنها تقري�ر )لجنة بريمر( التي ش�كلها 
ظاه�رة  لدراس�ة  االمريك�ي  الكونغ�رس 

االره�اب، اىل ان م�ن أب�رز التح�والت التي 
ش�هدتها ظاهرة االرهاب هي ان جماعات 
االره�اب )الجديد( تتس�م بغموض الهدف 
السيايس ولعل يف ذلك داللة خطرية تفيد أو 

تؤرش )البعد الفوضوي الهّدام لإلرهاب(.
د- الح�دود املفتوح�ة: ان اره�اب م�ا بعد 
الح�ادي ع�ر من ايل�ول اره�اب عابر أو 
متعدد الجنس�يات... عابر للحدود ال تحده 
منطق�ة أو قضية أو جنس�ية ه�و ارهاب 
التعب�ري  ان ص�ح  )اميب�ي(  أو  )هالم�ي( 
يجتمع عى ايديولوجية دينية أو سياس�ية 
محددة وله قدرة عالية عى االيذاء والتعبري 
املكثف لكراهية االخر ورفضه واس�تهدافه 
ع�ى نط�اق مخص�ص أو واس�ع... ه�و 
ارهاب عابر للقارات ومدّرب عى استخدام 
منظوم�ات تس�ليح متقدم�ة بم�ا يف ذلك 

بعض االسلحة فوق التقليدية.
وبغي�ة  الس�ايكولوجية  التأث�ريات  ه��- 
مضاعفة تأثري الفعل االرهابي فان موجة 
االره�اب الجدي�دة تعتم�د وبش�كل غ�ري 
مس�بوق ع�ى الجانب الدعائ�ي واالعالمي 

القائم عى الرمزية ذات الداللة التي ال تقل 
عن أهمية فعل االرهاب ذاته خاصة ونحن 
نعارص عرص املعلوماتية ومواقع التواصل 

االجتماعي الحاشدة.
و-ان كثرياً من االرهابيني الجدد يمارسون 
اعم�االً اىل جانب الفع�ل االرهابي اي انهم 
ليس�وا متفرغني تمام�اً لهذا الفع�ل، كما 
كانت االجيال االوىل من االرهابيني وخاصة 
النخ�ب القيادية منهم، وهذه الخاصية قد 
س�اعدتهم كث�رياً عى التش�تت بني جموع 
الن�اس وابع�اد الش�بهة وامكاني�ة الرصد 
واملتابعة عنهم وتوجد امثلة واسماء عديدة 
تظهر فجأة كقيادات للمنظمات االرهابية 
م�ن دون ان تلحظ املجتمع�ات التي كانوا 
يعيش�ون فيها اي نشاط أو تشخيص قبل 

الظهور العلني لهم. 
ح- اعتم�اد مبادئ الالتماث�ل او الالتكافؤ 
يف الحرب والرصاع. بمعنى الس�عي لتجنب 
نقاط قوة الخصم واستغالل نقاط الضعف 
واعتماد االس�اليب غري التقليدية والتفكري 
غري املتوقع وغري املعقول والحرب النفسية 

الصدم�ة  ش�حنات  يصاحبه�ا م�ن  وم�ا 
والعجز.

وإذا كان االمر كذلك فمن الس�هولة بمكان 
تصور مدى الصعوبة التي ستواجهها دولة 
ما تتعرض لإلرهاب يف مواصلة برامج عمل 
حكومته�ا يف امليادي�ن املختلفة، وس�تزداد 
الصعوبة تفاقماً لتصبح معضلة حقيقية، 
اذا كان�ت ه�ذه الدول�ة يف ط�ور البن�اء أو 
الح�روب  اعق�اب  يف  خصوص�اً  التح�ول، 
ال�روس، فمث�ل هذه ال�دول اح�وج ما 
تكون اىل مناخات مناس�بة من االس�تقرار 
واالم�ن والتالح�م الوطن�ي ب�ني مكوناتها 
لتجاوز محن الح�روب ونتائجها والوقوف 
مج�دداً عى عتب�ة الحياة والنم�و. ولذلك، 
وبتطبي�ق ما تقدم عى حال�ة العراق، فان 
االره�اب كان�ت ل�ه تأثريات�ه الواضحة يف 

املجاالت االتية: 
أ - يف املجال الس�يايس ادى االرهاب دوره يف 
تعويق البناء السيايس للدولة العراقية بعد 
ع�ام 2003 واس�تخدام كل وس�ائل العنف 
والرتهيب التي يع�د بعضها مبتكراً ونوعياً 

يف عمل الجماعات االرهابية.
ان  نس�تطيع  االقتص�ادي  املج�ال  يف  ب - 
نتلمس االثر املبارش لألفعال االرهابية عى 

الصعد االتية:
-التدمري املتواصل للبنى التحتية وخصوصا 
مش�اريع انت�اج الطاقة وتهدي�د العاملني 
واملستثمرين يف املشاريع االنتاجية ومنعهم 
من االس�تمرار يف نش�اطاتهم االقتصادية، 
االمر الذي يؤثر يف استمرارية هذه املشاريع 

من خالل التأثري يف جدواها االقتصادية.
- اك�راه املواطن�ني وخصوص�ا اصح�اب 
املصال�ح واملش�اريع ع�ى دف�ع االت�اوات 
وال�رىش لتجن�ب ال�رر ال�ذي ته�دد ب�ه 
الجماع�ات االرهابية يف ح�ال االمتناع عن 
دفعها بما يؤثر يف مس�توى االداء واالنتاج 
وحتى الرغبة يف مواصلة العمل االقتصادي 
املنتج. - ويعد الفساد املايل أحد أخطر اوجه 
االره�اب الذي يمارس�ه البع�ض لتخريب 
خط�ط البن�اء واع�ادة االعم�ار والتنمي�ة 

االقتصادية.
الفع�ل  املي�دان االجتماع�ي، خل�ق  ج - يف 

االرهاب�ي مجتمع�ا مغايرا ملا قبل�ه تماما 
فه�و “ يعان�ي م�ن ازدياد معدل الش�عور 
الثق�ة  وفق�دان  املجه�ول  م�ن  بالخ�وف 
باملس�تقبل. ومثل هذه السمات ال تشجع 
قطع�ا عى تهيئة واع�داد املجتمع لتحقيق 
التغي�ري االيجابي للف�رد واملجتمع عى حد 
س�واء. فضال عن ان االفعال االرهابية عى 
مدى الس�نوات املاضية اس�فرت عن اعداد 
مؤمل�ة م�ن الضحايا م�ن مختل�ف الفئات 
العمري�ة، وه�و االمر ال�ذي أنت�ج ظاهرة 
اليت�م الواس�ع والرتم�ل وفق�دان املعي�ل، 
وهي ظواهر كانت له�ا آثارها االجتماعية 
د -ع�ى  الكب�رية.  واالقتصادي�ة  واالمني�ة 
املس�توى الثق�ايف، أوج�د الفع�ل االرهابي 
لنفس�ه فضائيات ووس�ائل اعالم مقروءة 
ومس�موعة ومرئية وطوابري خامسة تتوىل 
مهمة حقن الفك�رة واملروع االرهابي يف 
العقل الجمعي وبصور مختلفة، فتكاملت 
بذل�ك متطلب�ات الص�وت والص�ورة لبناء 
الفكرة والحدث. وهنا صار الفرد واملجتمع 

حصة تلك الوسائل.

          كريم فهيم

ُمن�ي الرئيس الرتكي، رجب طي�ب أردوغان، بهزيمة 
سياس�ية س�احقة، بفوز مرش�ح املعارضة، »كريم 
إم�ام أوغلو«، يف االنتخابات املعادة عى منصب عمدة 
إس�طنبول بهامش كبري. وأقّر مرشح الحزب الحاكم 
ب�ن ع�ي يلدريم، رئي�س الوزراء الس�ابق، بخس�ارة 
السباق يف خطاب قصري متلفز، بعدما أظهرت النتائج 
تق�دم إمام أوغلو، بنس�بة 54 يف املئة م�ن األصوات. 
وق�دم أردوغان، الذي س�عى بكل جه�د إىل االحتفاظ 
بمقع�د عمدة إس�طنبول ملصلحة حزب�ه، التهنئة إىل 
مرّش�ح املعارضة، ع�ر موقع التواص�ل االجتماعي 

»تويرت«، بعد خطاب يلدريم بوقت قصري. 
وكت�ب أردوغ�ان: »إن اإلرادة الوطني�ة تجل�ت اليوم 
م�رة أخرى، وأهن�ئ كريم إم�ام أوغلو، ال�ذي فاز يف 
االنتخابات بحس�ب النتائج غري الرسمية«، وهي من 
املناس�بات النادرة التي يشري فيها الرئيس الرتكي إىل 

مرشح معارضة باسمه. 
واهتزت الثق�ة يف االنتخابات الرتكية، بعد االنتخابات 
األوىل، التي جرت يف مارس، حيث تحدى حزب »العدالة 

والتنمية«، بقيادة أردوغان، النتائج التي أظهرت فوز 
إمام أوغلو، املنتمي إىل حزب »الش�عب الديمقراطي«، 

بهامش ضئيل. 
وأبطلت هيئة االنتخابات الحكومية التصويت، وأمرت 
بإعادة نادرة لالقرتاع، مؤجج�ة انتقادات بأن الهيئة 
خضعت لضغوط سياسية. وأثار االضطراب السيايس 
الناتج حفيظة حلفاء تركيا، بما يف ذلك إدارة ترامب. 
فقد اشتكى املسؤولون األمريكيون من أن املفاوضات 
مع أنقرة بش�أن قضايا حساسة، بما يف ذلك سوريا، 

عطلتها الترصيحات االنتخابية النارية. 
ومنح فوز »إم�ام أوغلو«، ح�زب املعارضة الرئييس، 
س�يطرة رمزي�ة ع�ى إس�طنبول، أك�ر م�دن تركيا 
ومحوره�ا التج�اري، بع�د عق�ود م�ن هيمنة حزب 
»العدال�ة والتنمية«، بينما خذلت الهبات السياس�ية 
أردوغان، بما يف ذلك قدرته عى تغيري دفة االنتخابات، 

بحش�د قاعدة مؤيديه، يف الوقت الراهن عى األقل. 
وواظب أردوغان بصورة يومية عى الحش�د ليلدريم، 
مراهن�اً بس�معته السياس�ية ع�ى نتيجة الس�باق. 
ول�م يدخر ح�زب العدالة والتنمية جهداً يف األس�ابيع 
األخ�رية، لتحفيز الناخب�ني املخلصني للح�زب الذين 

أيدوا أردوغان وحلفائه مراراً وتكراراً. 
لكن النتائج الرملانية أظهرت أن تلك الجهود أخفقت، 
إذ خ�رس »العدال�ة والتنمية« أص�وات ناخبيه يف عدد 
م�ن الدوائر التي اعترها معاقل ل�ه. وكانت محاولة 
الحزب األخرية هي استقطاب الناخبني األكراد، لكنها 

فشلت أيضاً.
وتقول »س�ينيم أدار«، الباحثة رفيعة املس�توى لدى 
مستش�اري  »إن  برل�ني:  يف  »هومبول�دت«  جامع�ة 
أردوغ�ان ضللوه بع�دم إخباره بمدى االس�تياء بني 
قاع�دة ناخبي�ه، ويواج�ه الرئي�س الرتك�ي احتمال 
حدوث انش�قاقات بني ش�خصيات ب�ارزة يف الحزب، 
بسبب حجم خسارة االنتخابات«. وأكدت أن أردوغان 

ضُعف بصورة كبرية. 
ويبدو أن خسارة إسطنبول مزّقت هالة القوة املحيطة 
بأردوغان، وب�دأ معها القلق ومحاس�بة الذات داخل 
حزبه. ويف رس�الة عر »تويرت«، كت�ب عضو الرملان 
ع�ن »العدالة والتنمي�ة«، مصطفى ين�ري أوغلو: »إن 
الحزب خرس إس�طنبول، ألنه خرس تفوقه األخالقي، 
واألم�ل معقود عى نقذ الذات بإخالص«. ولفت إىل أن 
عليه�م الرتكيز عى أحالم الش�باب والعقالنية وحكم 

القانون.
وكانت الخس�ارة الذعة بالنسبة ألردوغان، عى وجه 
الخص�وص، ألنها حدثت يف مس�قط رأس�ه، فقد ولد 
وتربى يف إسطنبول، وحقق ظهوراً سياسياً هناك قبل 
ربع قرن يف منصب العمدة. وبدت املدينة ينبوعاً مالياً 
لش�بكات رعاية الحزب الحاكم، واستعراضاً لطموح 

أردوغان، بما يف ذلك ولعه باملروعات العمالقة. 
وقب�ل إع�ادة التصوي�ت أم�س األول، احتش�د آالف 
املتطوع�ني ملراقبة االق�رتاع، يف أكثر من 30 ألف مقر، 
يف سعي دؤوب ملنع أية ذرائع تحمل لجنة االنتخابات 
ع�ى عملية إلغ�اء أخرى. وبع�د ليلة األح�د املظلمة، 
احتف�ى أنص�ار إم�ام أوغلو يف ش�وارع إس�طنبول، 
مكررين ش�عار حملته االنتخابية »كل يشء سيكون 

عى ما يرام«. 
وكان ترنح االقتصاد الرتكي، وارتفاع تكاليف الس�لع 
األساسية إىل مستويات قياسية من املخاوف الرئيسية 
يف االنتخاب�ات األوىل واإلع�ادة. لك�ن هذه امل�رة، أكد 
بعض الناخبني أنهم غضبوا من إلغاء التصويت األول، 

معترين أنه تالعب هزيل بالديمقراطية الرتكية. 
ويف أح�د مراك�ز االق�رتاع يف معق�ل لح�زب العدال�ة 

والتنمي�ة، قالت »كدير إس�ني«، البالغة من العمر 32 
عام�اً، إنها وعائلتها صوتوا يف مارس للحزب الحاكم، 
لك�ن ي�وم األحد صوت�ت العائل�ة، البال�غ عددها 30 
ش�خصاً، إلمام أوغل�و. وأوضحت أنهم غ�ريوا رأيهم 

بسبب الظلم الذي وقع. 
ملنطق�ة  الس�ابق  العم�دة  أوغل�و،  إم�ام  وحظ�ي 
»بيلكدوزو« يف اس�طنبول، صاحب األسلوب الهادئ، 
بثناء الكثريين بسبب نرته التصالحية غري الحزبية، 
ووعوده بتقديم مس�اعدات مالي�ة. وقال ليلة األحد: 
»لم يفز حزب أو جماعة أو فصيل يف هذه االنتخابات، 

وإنما فازت إسطنبول بأرسها«. 
ووعد بإع�ادة توجيه عرات املاليني م�ن الدوالرات، 
الت�ي قال إنه�ا كانت تخرج من خزائ�ن املدينة يف كل 
عام ألردوغ�ان واملنظمات واملؤسس�ات الدينية التي 

يؤيدها. 
وأكد إمام أوغلو، يف أبريل املايض، أن خدمة شخص أو 
فرد أو جماعة أو تكتالت أو مؤسس�ات أو منظمات.. 
كل ذلك قد انتهى. وأضاف: »إن األموال س�توجه بدالً 
من ذلك إىل تأس�يس مراكز رعاية يومية ومؤسسات 

خدمية ملواطني إسطنبول«.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
اشارة اىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية الكوفة ذي العدد 6185/314 يف 2019/6/2  

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري 
امللك   املدرج تفاصيله ادناه والعائد اىل بلدية )الكوفة( وملدة  تأجري )ثالث س�نوات(  وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013  فعى من يرغب باالش�رتاك 
باملزاي�دة مم�ن تتوفر فيه الروط املطلوبة  مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خالل )15( 
يوما تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
ص�ك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقان�ون انفا وكتاب محافظ 
النج�ف / مكت�ب الس�يد املحافظ املرق�م )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخ�ري من م�دة االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية ع�رة صباحا( يف ديوان 
)بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي 

يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتتبة عى ذلك 

الروط املطلوبة :
1 � عى املس�تاجر جل�ب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد 

سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عى املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار االحالة 

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

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم 10881 
يف 2014/9/28 يل�زم اصح�اب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 
العدد / 1685

التاريخ / 2019/6/24
اىل املدعو / ستار موحان مسلم

تبليغ
قدم�ت زوجتك حنان حس�ون م�ريز طلبا له�ذه املحكمة 
لغ�رض تنصيبها وصية مؤقتة ع�ى اوالدها )عي وريتاج( 
وذلك لغرض اس�تصدار جواز سفر لها واصطحابها خارج 
الع�راق ولكون�ك مجهول محل االقامة حس�ب كتاب مركز 
الص�وب الصغ�ري بالع�دد 3761 يف 2019/6/20 ومرفقة 
اش�عار مختار منطقة حي التاميم تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة 
خالل ثالث�ة ايام  من تاريخ تبليغك ويف حالة عدم حضورك 

سوف سري املحكمة  باالجراءات القانونية وفق االصول
القايض

فارس نجم ابو حسنه 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 3546/ش2019/6

التاريخ 2019/6/25
اعالن

اىل / املدعى عليه / حيدر طاهر حسان 
اقام�ت املدعي�ة ) ناريم�ان احمد عب�د العب�اس( الدعوى 
بالع�دد 3546/ش2019/6امام هذه املحكمة  تطلب فيها 
نفقة  ماضية للمدة س�نة واحدة ونفقة مس�تمرة ولكونك 
غري متواجد يف الدار حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار  
مختار منطقة عل�وة الفحل / الكوفة قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك  بموض�وع هذه الدع�وى وبموع�د املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفتني رس�ميتني  وعليك الحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 2019/7/2 
الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول 
القايض 

عامر طعمه الحار    
������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة / 105/خ/2016

التاريخ 2019/6/24
اعالن

البال�غ  االخ�ري  املزاي�دة  ب�دل  ع�ى  ض�م  لوج�ود  نظ�را 
)39,150,000( تس�عة وثالثون مليون ومائة وخمس�ون 
ال�ف دينار عراقي للعق�ار العائد للمدينني ) باس�م وحازم 
واحالم  وباس�مة وليى وراجحة  واوالد وبنات احمد صالح 
وكامل وماجد وفاضل وهاش�م وضياء وماجدة وس�اجدة 
اوالد وبنات س�عيد صال�ح( لقاء طلب الدائ�ن ) عي نعمة 
حنح�ون( البال�غ ) 146,700,000( مائة وس�تة واربعون 
مليون وسبعمائة الف دينار عراقي عليه تقرر فتح املزايدة 
مل�دة ثالثة ايام من الي�وم التايل للنر فع�ى الراغب براء 
مراجع�ة هذه املديرية مس�تصحبا معه التأم�ني القانوني 
البالغ عرة من املائة من القيمة املقدة وش�هادة الجنسية 
العراقية خالل املدة املذكورة وان رس�م التس�جيل والداللية 
عى املش�رتي والس�هام امل�راد بيعها  )74,240س�هم( من 

اصل االعتبار الكي ) 403200 سهم( 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة / السهلة / 35 مقاطعة 7 
2 � جنسه ونوعه : بستان يسقى بالواسطة مملوك للدولة 

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة 
4 � مش�تمالته : هو عبارة عن ارض زراعية فقدت صفتها 
الزراعي�ة مش�يد عليها دور س�كن وهي�اكل قيد االنش�اء 
واس�س دور  ويخرتقها طريق امللك عبد االله وغري مستغله 
حالي�ا وكذلك مخرتقه بداخلها طرق داخلية ترابية واعمدة 
كهربائية مجهزة باس�الك كهربائية )صغرية( وهي خالية 
من الزراعة وتمام االرض مملوك�ة لوزارة املالية وفيه حق 

الترصف
5 � مساحته : 75  مرت /  7 اولك / 5 دونم

6 � درجة العمران : ال يوجد
7 � الشاغل : ال يوجد

8 � القيمة املقدرة : قيمة الس�هام امل�راد بيعها فيه ثمانية 
واربعون مليون وثمانمائة وخمسة وثمانون الف وستمائة 

وثمانون ) 48,885,680( 
9 � الب�دل بع�د الض�م :  )41,107,500(  واح�د واربع�ون 

مليون ومائة وسبعة الف وخمسمائة

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 580/ حجة  وفاة / 2019

التاريخ 2019/6/11
اىل املدعوه / زهراء  عي طعمه عبد الحمزة الجبوري 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة حسني عي طعمه طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة  بحق املدعوه  
)زهراء عي طعمه( ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل ع�رة ايام من 
تاريخ نر االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة  املناذرة
العدد : 545/ب/2018

التاريخ 2019/6/19
اعالن مزايدة 

تبي�ع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املرقم 
247/20 مقاطع�ة 33 الحرية فع�ى الراغبني بالراء 
الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة خ�الل مدة خمس�ة عر 
ي�وم من الي�وم التايل لنر االعالن مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 

ويتحمل املشرتي اجور االعالن  والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
 االوصاف / 

العقارعب�ارة ع�ن عرصة فارغ�ة مس�احتها 1 اولك و 
78,60 م2 تق�ع ع�ى س�احة فارغ�ة مقابل مدرس�ة 
السلوك القويم يف ناحية الحرية وبواجهة 4 م ونزال 15 
م ويف مؤخ�رة القطعة تتس�ع القطع�ة لتصبح بعرض 
20م  والقطع�ة فارغة وال يوجد فيها مش�يدات القيمة 
التقديرية للقطعة )17,000,000( س�بعة عر مليون 

دينار

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة  وفاة / 2019

التاريخ 2019/4/15
اىل املدعوه / فضه عبد الحسني حمزة عبيس

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة عبد الحس�ني حمزة عبيس طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة  بحق املدعوه  
) املتوف�اة / فضه عبد الحس�ني ( قررت املحكمة تبليغك يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحضور امامه�ا خالل عرة ايام 
من تاريخ نر االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : / حجة وفاة /2019 /928

التاريخ 2019/6/2
اىل املدعو / احمد كاظم جابر ابراهيم  

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  نصري كاظم جابر ابراهيم طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة  بحق املدعو  
)احم�د كاظم جاب�ر ابراهيم ( ق�ررت املحكم�ة تبليغك يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحضور امامه�ا خالل عرة ايام 
من تاريخ نر االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

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

تنويه
ورد يف جري�دة املس�تقبل  العراق�ي بالع�دد 1924  االح�د 
2019/6/16   االع�الن الص�ادر من مديري�ة تنفيذ النجف 
بالع�دد  2017/2421 يف 2019/6/13 ورد رق�م االضبارة 
2019/49 وان رق�م االضبارة الصحي�ح هو 2017/2421 
وكذل�ك ورد  تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف تم�ام العقار وان 

الصحيح هو سهام  يف العقار 1505//236 يف الحنانه 
وكذلك لم يذكر اس�م املنفذ العدل حسنني عبد الزهرة عرس 
وكذل�ك ورد يف املواصفات موقعه ورقم�ه نجف حي امليالد 
وان الصحيح هو النجف الحنانه العقار املرقم 236/1505 

يف الحنانه لذا اقتىض التنويه

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

المركز المدني 2دونم + 11 اولك + 5 م2 بال علوة المخضرات )نكول( 1

العدد /120
التاريخ 2019/6/23

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

وزارة النفط 
رشكة نفط ذي قار

)رشكة عامة( 
نرش اعالن 

ملتطلب�ات العم�ل تق�رر تمدي�د م�دة 
غل�ق املناقص�ة  رق�م 1003/19/01 
الخاص�ة ب�� )تجهيز انابي�ب جريان 
اب�ار قي�اس 6 عق�دة وبط�ول 100 
كم( م�ن )2019/7/1( اىل يوم االحد 

)2019/7/21(
مدير رشكة نفط ذي قار

عادل داخل طاهر 
مدير القسم القانوين
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إصابة قوية تنهي موسم 
محادي أمحد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أثب�ت الفحوص�ات الطبية الت�ي أجراها قائ�د فريق 
الق�وة الجوي�ة حم�ادي أحم�د، تعرض�ه لإلصابة يف 
عظم الرتقوة لليد اليمنى ستبعده عن املالعب لنهاية 

املوسم.
وتع�رض حمادي أحمد إىل اإلصاب�ة يف مباراة الزوراء 
التي أقيمت عىل ملعب الش�عب الدويل، بعد أن س�قط 

عىل كتفه نتيجة اش�رتاكه يف إحدى الكرات بالدقيقة 
)22( من عمر اللقاء.

وذكر طبيب القوة الجوية، الدكتور غالب املوسوي أن 
األش�عة التي أجريت لالعب كشفت عن إصابة بعظم 

الرتقوة مع خلع بكتف اليد اليمنى.
وب�ن املوس�وي أن حمادي س�يجري عملية جراحية 
عىل يد أحد املختصن، للش�فاء م�ن اإلصابة، وبالتايل 

سيغيب عن املالعب لنهاية املوسم.

شنيشل: مواجهة نفط ميسان لن تكون سهلة

أجريي يدافع عن صالح.. وحيدد موقفه من وردة
            المستقبل العراقي/ وكاالت

الفن�ي  املدي�ر  أج�ري،  خافي�ر  ق�ال 
للمنتخ�ب املرصي، إن العبيه ال يعانون 
بدنًي�ا، ويف حال�ة جي�دة قب�ل مب�اراة 
الكونغو الديمقراطية، مضيفا أن لديهم 

تحليل فني كامل للمنافس.
وحقق املنتخب املرصي، فوًزا غر مقنع 
عىل زيمبابوي، ي�وم الجمعة املايض، يف 
افتت�اح مباريات املجموع�ة األوىل بأمم 
أفريقي�ا، ويس�تعد ملواجه�ة الكونغ�و 
الديمقراطي�ة غًدا األربع�اء يف العارشة 

مساًء.
وأش�ار أجري يف املؤتمر الصحفي الذي 
عق�د الي�وم، أن الكثري�ن يؤك�دون أن 
الجمه�ور غ�ر راض ع�ن أداء املنتخب 

أمام زيمبابوي، فهل قاموا بمقابلة كل 
مش�جعي املنتخب امل�رصي للتأكيد من 

هذا األمر؟
وأك�د م�درب الفراعن�ة أن�ه يعمل مع 
فريق�ه الفن�ي عىل تحس�ن األداء أمام 
الكونغ�و، مضيف�ا أن هن�اك س�لبيات 
يج�ب أن يت�م عالجها، وأن�ه يعمل عىل 

هذا األمر.
وح�ول تش�كيل املنتخ�ب، ق�ال أجري 
إن أب�رز األزم�ات الت�ي واجهت�ه أم�ام 
زيمباب�وي هي عدم اس�تغالل الفرص 
ولدي�ه أكث�ر من حل س�واء بمش�اركة 
محم�د ص�الح كمهاج�م أو م�روان أو 
وردة وهن�اك احتمالي�ة للدفع بمهاجم 
جديد.وش�دد أج�ري، ع�ىل أن منتخب 
الكونغ�و جي�د للغاية، رغ�م أن البعض 

لم يش�اهد ذلك أم�ام أوغن�دا، لكن هذا 
األمر ال يع�ر ع�ن األداء الحقيقي لهذا 
الفريق، مؤكدا أنه منافس يمتلك العبن 
مميزين، ويستطيعون خلق املشاكل يف 
املباراة، لذلك يجب عىل املنتخب املرصي 
عدم االس�تهانة بهم.وحول أزمة عمرو 
وردة، قال إنه العب يف الفريق، ويتدرب 
جيًدا وليس هن�اك أي أزمة معه.وحول 
فردية محمد صالح يف املباراة األوىل قال: 
»إن�ه يلعب ب�روح الفري�ق، وال يحاول 
اللع�ب بفردية، ولدينا 17 تس�ديدة عىل 
املرم�ى، والس�نغال فقط التي س�ددت 

أكثر منا برصيد 20 مرة«.
وأك�د أجري، أن حج�ازي ال يعاني من 
أي إصاب�ة وس�يلعب باس�تخدام واقي 

لألنف.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

د رايض شنيش�ل، مدرب نفط الوس�ط، أنَّ  أكَّ
مب�اراة اليوم، أم�ام نفط ميس�ان يف الجولة 
ال�33 من الدوري العراقي، ُتعدُّ مباراة ديربي، 

نتمنى أن ترتقي ملستوى مميزًا.
وق�ال شنيش�ل يف ترصيح�ات، إن »املب�اراة 
مهمة للفريقن كونه�ا )ديربي(، والفريقان 
النق�اط وبالت�ايل املب�اراة  متقارب�ان بع�دد 

س�تكون حساس�ة، لكن نطم�ح أن تكون يف 
مس�توى فني عايل دون البحث ع�ن النتيجة 

فقط«.
وأض�اف »نف�ط الوس�ط ل�م يحالف�ه الحظ 
باملباريات األخرة، فرغ�م األداء الجيد، لكن 
نتائ�ج الفريق لم تعكس املس�توى الحقيقي 
للفريق كما أن املنافس يس�جل من فرصتن 
أو 3، فيم�ا يه�در العبون�ا ع�دًدا واف�رًا م�ن 

 . » ت لهجم�ا وأضاف »ملعب ميس�ان ا

جيد، وتوقيت املباراة رغم ارتفاع درجات 
الحرارة لكن اللعب يف املس�اء أفضل من 
الظه�رة، وفريقن�ا جاه�ز، وغايتنا أوالً 
تقدي�م مب�اراة ممي�زة ومن ث�م تحقيق 

الف�وز«. يذك�ر أنَّ نفط الوس�ط، 
يحت�ل املرك�ز الس�ابع ب�44 

نقط�ة، فيم�ا يحت�ل نف�ط 
ميس�ان املرك�ز الس�ادس 

ب�47 نقطة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، الي�وم 
الثالثاء، عن تح�رك جديد من جانب ريال 
مدريد، من أج�ل التعاقد مع أحد الالعبن 

يف املركاتو الصيفي.
مركات�و«  »كالتش�يو  ملوق�ع  ووفًق�ا 
اإليطايل، فإن حلم ريال مدريد هو التعاقد 
م�ع الفرن�ي ب�ول بوجبا، العب وس�ط 
مانشس�رت يونايت�د، لكن م�ع التعقيدات 
التي يضعها الن�ادي اإلنجليزي، يبدو من 
الصعب أن يحص�ل املرنجي عىل خدماته 

هذا الصيف.

وأشار املوقع اإليطايل إىل أن تعنت مانشسرت 
يونايت�د دفع ري�ال مدريد، لوض�ع خيار 
آخر إلنقاذ املوقف، فاستهدف التعاقد مع 
اإلسباني فابيان رويز، العب وسط نابويل 

والبديل األول لصفقة بوجبا.
وين�وي املرنج�ي اس�تغالل مفاوض�ات 
ناب�ويل للتعاق�د م�ع النج�م الكولومب�ي 
خاميس رودريجيز، من أجل تجديد طلبه 
لض�م روي�ز ال�ذي يتمس�ك البارتينوب�ي 
باستمراره.يذكر أن رويز انضم إىل نابويل 
يف الصيف املايض مقابل 30 مليون يورو، 
قيمة الرشط الجزائ�ي يف عقده مع ريال 

بيتيس.

ريال مدريد يلجأ إىل حيلة 
لضم بديل بوجبا

ديريب كاونتي يسمح لتشيليس بالتفاوض مع المبارد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد س�اديو ماني، نجم منتخب الس�نغال، أن فريقه 
يعتم�د عىل اللعب الجماعي يف كأس األمم األفريقية، 
ليفرب�ول  نج�م  الفردي.وق�ال  األداء  ع�ىل  ولي�س 
اإلنجليزي يف ترصيحات صحفية: »قائمة الس�نغال 
تض�م 23 العب�ا، وليس أنا فقط، وعلين�ا تقديم كرة 
ق�دم جماعي�ة والكل يع�رف دوره، فك�رة القدم ال 
تعتمد عىل العب واحد فقط«.وأضاف: »حققنا فوزاً 
مس�تحقاً أمام تنزانيا، بعد أن س�يطرنا عىل املباراة 
بمنتهى القوة، وأهدرنا العديد من الفرص التي كانت 
كفيل�ة بزي�ادة النتيجة«.وتابع: »لدين�ا فريق جيد، 
يس�تطيع املنافس�ة عىل البطولة، وجميع العنارص 

تحتاج إىل الدعم واملساندة، من أجل 
تحقيق البطولة«. واختتم س�اديو 
ماني ترصيحاته قائال« »تنتظرنا 
مواجه�ة صعب�ة أم�ام منتخب 

الخمي�س(،  )ي�وم  الجزائ�ر 
سنس�عى خاللها بكل قوة 

لحس�م التأه�ل وتقديم 
ع�رض جي�د«. يذكر 

أن منتخب السنغال 
قد افتتح مشواره 
األم�م،  كأس  يف 
بالفوز عىل تنزانيا 

بهدفن نظيفن.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أث�رت الكثر م�ن التكهنات حول مص�ر الكرواتي 
ماتيو كوفاس�يتش العب خط وس�ط ري�ال مدريد، 

خالل سوق االنتقاالت الصيفية الجارية.
وخ�اض كوفاس�يتش املوس�م امل�ايض يف صف�وف 
تشيلي عىل سبيل اإلعارة، حيث شارك يف 32 مباراة 
يف الريمرليج، وصنع هدفن ولم ُيس�جل أي هدف، 

وتبلغ قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو.
وبحسب صحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن تشيلي 
يري�د اس�تمرار كوفاس�يتش يف صفوفه عىل س�بيل 
اإلع�ارة املوس�م املقبل، م�ع األخذ يف االعتب�ار أزمة 

البلوز م�ع االتحاد الدويل لك�رة القدم، وحظره 
من إبرام صفقات خالل فرتتي انتقاالت.

وأشارت الصحيفة، إىل أن مشكلة تشيلي هي 
أن إنرت ميالن انضم للرصاع عىل كوفاس�يتش 
بالع�ودة  س�رحب  والالع�ب  مؤخ�رًا، 

للنراتزوري واملشاركة يف مرشوع النادي 
كونتي.وأف�اد  قي�ادة  تح�ت  الجدي�د 

التقرير، بأن تشيلي لديه مهلة ملدة 
5 أي�ام حت�ى 30 يوني�و/ حزيران 
الج�اري، وه�و اليوم ال�ذي تنتهي 
فيه إعارة كوفاس�يتش، وعليه أن 

يحسم قراره النهائي.

ماين: السنغال ليست منتخب 
الالعب الواحد

»5« أيام حتسم مصري كوفاسيتش

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن تطور جديد يف االنتقال 
املحتم�ل للرازي�ي نيم�ار دا س�يلفا، نج�م باري�س س�ان 
جرمان، إىل برشلونة.ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، 
فإن نيمار أبلغ برش�لونة أن�ه موافق عىل رشوط العقد الذي 
قدم�ه الن�ادي الكتالوني، دون خوض مفاوضات.وأش�ارت 
الصحيف�ة اإلس�بانية إىل أن ق�رار نيمار يرج�ع لكونه يريد 
العودة إىل اللعب يف الليجا، ورفقة برشلونة تحديًدا.وأوضحت 
أن عقد برش�لونة لنيم�ار يمتد إىل 5 مواس�م، ويبلغ الراتب 
الس�نوي فيه 24 ملي�ون يورو، وهو ما يع�د مقارًبا ملا كان 

يحصل عليه النجم الرازيي فور التجديد األخر مع البارسا.
وأفادت الصحيفة بأن العالقات الس�يئة بن برشلونة وسان 
جرمان هي م�ا قد تصعب عملية انتق�ال نيمار إىل »كامب 
ن�و« يف الصي�ف الحايل.يذك�ر أن تقاري�ر س�ابقة قال�ت إن 
مستقبل نيمار، مع سان جرمان تغر يف األيام األخرة، بعد 

ترصيح�ات نارص الخليف�ي، رئيس الن�ادي الفرني، 
بأنه لم يت�م إجبار النجم الرازي�ي عىل االنضمام 

إىل الفري�ق يف صي�ف 2017.وف�رت التقارير 
ترصيحات الخليفي بأنه لم يعد يتحمل سلوك 

نيمار، وهو تلمي�ح إلمكانية مغادرة الالعب 
لسان جرمان هذا الصيف.

نيامر خيترص طريق العودة إىل برشلونة
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
أثنى رزاق فرحان، مدرب الديوانية، عىل أداء العبيه 
بعد الفوز عىل امليناء )1-0( بالجولة ال�33 
من ال�دوري العراقي، والتي أقيمت 

يف ملعب الديوانية.
يف  فرح�ان  وق�ال 
»الف�وز  ترصيح�ات: 
مه�م  املين�اء  ع�ىل 

ج�ًدا؛ حيث ارتقى الفريق يف الئحة الرتتيب للمركز 
ال�14، وبالتايل ستكون هناك فرصة للجهاز الفني 
يف زج ع�دد م�ن الالعب�ن الش�باب، واكتش�افات 
جديدة السيما وأن الفريق يضم نخبة من الالعبن 
الجيدين، الذين لم تس�نح لهم فرصة املش�اركة يف 

الدوري«.
وب�نَّ »الديواني�ة حقق نتائج طيب�ة وارتقى عدًدا 
م�ن املراكز بفضل الجدية وح�رص الجميع وتألق 
الالعب�ن، والرغب�ة يف تحقي�ق نتائج طيب�ة تليق 

بالجماهر الكبرة التي تساندنا يف كل مباراة«.
وأش�ار »الحديث عن الع�روض الت�ي أتلقاها من 
األندية األخ�رى مؤجل، وال يمك�ن أن تكون هناك 
مفاوضات مع أي فري�ق طاملا الدوري مازال قائم 
ونحرتم إدارة ن�ادي الديوانية والعبينا وجماهرنا 
وبعد انتهاء املوس�م ستكون هناك فرصة ملراجعة 
الع�روض«. يذك�ر أن املدرب الش�اب رزاق فرحان 
أحدث انقالًبا فنًيا ع�ىل اداء الفريق، وأنقذ الفريق 

من الرصاع عىل الهبوط، ليصل إىل املركز ال�15.

مدرب الديوانية: الفوز عىل امليناء سيمنحنا فرصة اكتشافات جديدة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يهدف آرس�نال للتحرك من أجل ضم واحد من النجوم 
الذين ب�رزوا مع منتخبات بالده�م يف نهائيات كأس 

العالم تحت 20 سنة هذا الصيف.
ونقل�ت صحيف�ة »ذا ص�ن« ع�ن تقاري�ر صحفي�ة 
فرنس�ية، اهتم�ام آرس�نال بخدمات العب بوروس�يا 
دورتموند دان-أكس�ل زاجادو الذي مثل منتخب فرنسا يف 

مونديال الشباب.
ويأم�ل مدرب آرس�نال أوناي إيمري تعزي�ز خط دفاعه قبل 

بداية املوس�م الجديد، علما بأنه يس�عى أيض�ا وراء خدمات 
ظهر سلتيك كران ترني.

وت�رك زاجادو فريقه الس�ابق باريس س�ان جرم�ان العام 
2017، وانتق�ل دون مقاب�ل إىل دورتمون�د، ولعب 11 مباراة 
فق�ط بالدوري األملاني خالل موس�مه األول مع الفريق، قبل 

أن يخوض 21 مباراة بكافة املسابقات يف املوسم املايض.
ووفقا للتقارير الصحفية، فإن دورتموند يدرك حجم املوهبة 
الت�ي يملكها زاجادو، لذلك ل�ن يتخىل عنه بمبلغ زهيد، وهو 
ما يعد مش�كلة بالنسبة آلرسنال الذي يملك 45 مليون جنيه 

إسرتليني فقط كميزانية لتعزيز صفوفه هذه الصيف.

آرسنال يتحرك لضم موهبة دورمتوند

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اجتاز الهولندي ياس�ر سيليس�ن، حارس برشلونة، 
أمس اليوم ، الكشف الطبي لالنتقال إىل فالنسيا يف هذا 

الصيف.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن سيليسن بات 
عىل أعتاب التوقيع الرس�مي مع فالنس�يا، وقد يتم اإلعالن 

عن إتمام الصفقة اليوم.
وأشارت إىل أن الرازيي نيتو، حارس فالنسيا، 
س�يكمل بعد صفقة سيليسن إجراءات 
دور  للع�ب  برش�لونة،  إىل  انتقال�ه 
ت�ر  أندري�ه  لألملان�ي  البدي�ل 

شتيجن.
ب�ن  االتف�اق  أن  وأضاف�ت 
دف�ع  يتضم�ن  النادي�ن، 
البارس�ا 25 ملي�ون يورو، 
رغم أن الصفقة لن تكون 
الناحي�ة  تبادلي�ة م�ن 

الفنية.
يذك�ر أن سيليس�ن 
هو من طلب الرحيل 
يف  برش�لونة  ع�ن 
الح�ايل،  الصي�ف 
لالنتق�ال إىل فري�ق 
يشارك معه بصفة 

مستمرة.

سيليسني جيتاز الكشف الطبي 
يف فالنسيا

        المستقبل العراقي / وكاالت

قرر نادي ديربي كاونتي اإلنجليزي، الس�ماح ملدربه الش�اب، 
فران�ك المبارد، بالتفاوض مع تش�يلي، من أجل تويل منصب 

املدير الفني للبلوز يف املوسم املقبل.
وأعلن ديربي كاونتي يف بيان رسمي عر موقعه اإللكرتوني، اليوم 

الثالثاء، السماح للنادي اللندني ببدء محادثاته مع المبارد.
وأوضح النادي أنه لن يقدم أي توضيح إضايف يف الوقت 
الراهن، لحن حس�م تش�يلي مفاوضاته مع العبه 

األسبق.
وم�ن املتوق�ع أن يعل�ن تش�يلي خالل الس�اعات 
القليلة املقبلة تعين المبارد مدرًبا للفريق اللندني، 

ليخلف اإليطايل ماوريسيو ساري.
ورحل س�اري ع�ن ملعب س�تامفورد بري�دج هذا 
الصي�ف، لت�ويل تدري�ب يوفنت�وس اإليط�ايل خلفا 

ملاسيميليانو أليجري.

يذكر أن المبارد س�بق له اللعب يف تش�يلي عىل م�دار 13 عاًما، 
قبل أن يرحل عام 2014 صوب مانشس�رت س�يتي، الذي لعب له 

ملدة موسم واحد.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

سوف يتعرض عملك لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر 
إذا كنت قادًرا عىل إظهار املعرفة الس�ليمة. سُتخترب أيًضا 
يف حياتك الخاصة، ويف هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن 

وجهة نظرك.

يُ�تنب�أ باقرتاب وقوع مش�اكل غ�ر متوقع�ة وتحفيزك 
عىل حلها أصعب من املعت�اد، فال تيأس وأعثر عىل بدائل. 
تس�اءل أيًضا إىل أي درجة ستأثر تلك املشاكل سلبًيا عليك 

شخصًيا.

طاقت�ك معدية لآلخرين، كم�ا أن الوقت مناس�ب لتنفيذ 
أفكار جديدة. القرارات التي كنت قد أرجأتها حتى اآلن قد 
تكون هامة جًدا بالنسبة لك . لكن عىل الرغم من طاقتك، 

يجب أن ال تترصف بترسع

خص�ص الفرتة القادمة إلع�ادة االتصال بأف�راد عائلتك، 
فانغماسك ومشاركتك يف حوارات مع أفراد العائلة سيلقى 
استحس�ان وترح�اب حار من الجمي�ع. اذا كان هناك أي 

خالفات عائلية لم تُ�حل بعد

ال يب�دو أن جب�ال املش�كالت واالضطراب�ات اليومي�ة يف 
طريقها إىل التاليش. كن حازًما وحاول استعادة رأيك فيما 
هو مهم، وإال قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن األمور 

بعناية

س�وف تحصل عىل السكينة والصفاء الذهني اللذان طاملا 
بحث�ت عنهما. من خ�الل تلك القوة الداخلي�ة، فأنك تنبع 
منك الثقة والنزاهة. س�وف يطلب منك أصدقائك املقربني 

أو زمالئك بالعمل املساعدة والعون

تعتق�د الي�وم أن العلم ي�دور حولك، ولكن م�ن هم حولك 
ي�رون األمور بطريق�ة مختلف�ة، فال تتعج�ب إن أصبت 
بخيبة أمل. اخفض من توقعاتك قليالً وفكر يف احتياجات 

اآلخرين

اس�تفد إىل أقىص درج�ة من جميع الف�رص لُتْدِخل روًحا 
جدي�دة إىل أف�كارك وخطط�ك. الحديث م�ع األصدقاء أو 
الزمالء وتغير نظرت�ك الخارجية لألمور قد يكون مفيًدا. 

كن منفتًحا للتجارب واألفكار الجديدة التي ُتَقدم لك

أنت تحمل حمالً ثقيالً من املشكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال 
عن كاهلك، وإال فس�وف تستمر املصاعب يف الزيادة. يجب 
أن تصل إىل اس�رتاتيجية يف التعامل م�ع التحديات املهنية 
والخاصة بدون إضاعة الكثر من الطاقة يف نفس الوقت.

كل يشء سهل يف الوقت الحايل وأنت تستمتع حًقا باألمور 
التي تقوم بها. س�وف ترتك أيًض�ا ورائك أثر من الجاذبية 
اإليجابي�ة. ال تتعج�ب عندم�ا يقرتب منك م�ن هم حولك 

ويبوحون لك بأفكارهم.

يف املجمل، أنت تمر بفرتة استقرار، وبإمكانك اآلن البدء يف 
أعمالك بذهن صايف وصحة جيدة. يف نفس الوقت، س�وف 
تس�تمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكر يف أن األشياء لن 

تظل هكذا سهلة بال نهاية.

روح الفري�ق الت�ي تتمتع به�ا واضحة الي�وم ألنك تضع 
االحتياجات أوالً، وهذا ما يالحظه زمالؤك. إذا اس�تمريت 
هك�ذا، فس�وف يعتربونك الق�وة الدافعة. اعت�ن بأرستك 

أيًضا، فاآلن وقت مناسب لحل النزاعات.

احلوتالعذراء

عىل ماذا يدل التعرق الشديد ؟
كم�ا ه�و معل�وم إن التع�رق عملي�ة تربيد 
للجس�م يف الجو الحار، لذل�ك عىل الرغم من 
الرائح�ة املزعج�ة الت�ي تنتج عنه�ا، تبقى 

عملية التعرق رضورية وطبيعية.
ولكن التعرق الش�ديد الذي يطلق عليه فرط 
التعرق، حتى يف درجة حرارة الهواء املعتدلة، 
قد يك�ون عالمة ت�دل عىل وجود مش�كالت 
صحية.ويميز األطباء بني فرط التعرق الذي 

يظهر عىل كامل الجس�م، وبني فرط التعرق 
املوضعي أي تعرق أجزاء معينة من الجس�م 

مثل القدمني والكفني وتحت اإلبطني.
كم�ا أن ف�رط التع�رق الع�ام قد يش�ر إىل 
اإلصاب�ة بم�رض الس�كري، أو ورم العق�د 
اللمفاوية، أو نش�اط مف�رط للغدة الدرقية 
أو الذبح�ة الصدري�ة، وق�د يك�ون الس�بب 
أو مض�ادات  تن�اول مرشوب�ات كحولي�ة، 

حيوي�ة أو مضادات االكتئ�اب )نتيجة تغر 
نبيت األمعاء(، كم�ا يظهر عادة عىل خلفية 

انقطاع الطمث والوزن الزائد.
أما التعرق املوضعي فس�ببه ع�ادة اإلجهاد 
وق�د يكون وراثيا.ويظه�ر التعرق املوضعي 
عادة يف مرحل�ة املراهقة، والتعرق املوضعي 
عموم�ا لي�س خط�را ع�ىل الصح�ة، ولكنه 

يسبب االرتباك وعدم االرتياح نفسيا.

خماطر األغذية املصنعة
خلصت دراس�تان كبرت�ان إىل أن الذين 
يتناولون الكثر م�ن األطعمة املصنعة، 
يكونون أكثر عرض�ة لإلصابة بأمراض 
املبك�ر، مقارن�ة بم�ن  القل�ب وامل�وت 

يتناولون الطعام بشكله األصيل.
وغالبا ما تكون نس�بة السكر والدهون 
والس�عرات الحراري�ة الفارغ�ة م�ن أي 
قيم�ة غذائية، أك�رب يف األطعم�ة فائقة 

التصنيع.

وتناول الكث�ر من هذا الطع�ام مرتبط 
منذ وق�ت طويل بزيادة خط�ر اإلصابة 
بمش�كالت صحي�ة مختلفة، ق�د تؤدي 
إىل أم�راض القل�ب أو البدان�ة وارتف�اع 
ضغط ال�دم والكوليس�رتول والرسطان 

واالكتئاب.
واآلن تق�دم الدراس�تان اللت�ان نرشت�ا 
يف الدوري�ة الطبي�ة الربيطاني�ة )بي إم 
جي(، دليال جديدا عىل املخاطر الصحية 

لألطعمة فائقة التصنيع.
وربط�ت إحداهم�ا تن�اول أكث�ر م�ن 4 
حصص يوميا من ه�ذه األغذية بزيادة 

نسبتها 62 باملئة لخطر الوفاة املبكرة.
وربطت األخرى كل زي�ادة مقدارها 10 
نقاط مئوي�ة يف الحصة الغذائية املكونة 
من هذه األغذية، بزي�ادة قدرها املئة يف 
خطر اإلصابة بأم�راض القلب واألوعية 

الدموية.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن اإلنسان يس�تطيع أن يتحمل بدون 
تنف�س م�ا ب�ني 3 � 7 دقائق فقط، ف�إذا زادت 
عىل ذلك يج�ب فحص مجرى التنفس ومحاولة 
تحري�ره م�ن أي عائق فإذا ت�م كل ذلك وبقيت 
عملية التنفس متوقف�ة يجب اللجوء عندها إىل 

إجراء عملية تنفس اصطناعي.
الجهاز الذي يس�تخدم لرصد ظاهرة الزالزل هو 

ريخرت أو السيسموجراف
جهاز قياس استقطاب الضوء هو البوالريمرت

كان يسمى البنج قديما أثر وكلوروفورم
القطران هي مادة س�وداء لزجة تس�تخرج من 

الفحم والخشب بالتقطر
الراديوم هو عنرص ابيض المع ش�ديد النش�اط 

اإلشعاعي رمزه R يتآكل بالتعرض للهواء
العضالت أثقل من العظام يف جسم اإلنسان

يستخرج الفلني من شجر البلوط

المتاهات

إفهمي ما تقوله برشتك!
للحصول ع�ىل برشة صافي�ة وناعمة من ال�روري فهم 
اآللي�ة التي يعمل به�ا الجلد. ثم يأتي بع�د ذلك تحليل نوع 
البرشة من أجل منحها العناية التي تستحقها. افهمي جيداً 
م�ا تقوله برشت�ك، لتتمكني من العناية بها بش�كل أفضل 

واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن احتياجاتك التجميلية.
- ما هي املهام الرئيسية للجلد؟

الجل�د ه�و أكرب عضو يف الجس�م، أم�ا وظائفه الرئيس�ية 
فهي:

• حمايتنا من الربودة عن طريق االحتفاظ بالحرارة.
• التع�رق مم�ا يس�اعد عىل تربي�د الجس�م وتخليصه من 

السموم.
• الحماي�ة من االعتداءات الخارجية من االلتهابات التي قد 

تصيبه.
• تصنيع الفيتامني D عند التعرض ألشعة الشمس.

• يلع�ب الجل�د دور عضو استش�عار لإلحس�اس بالحرارة 
والضغط واأللم واللمس.

يعك�س الجل�د عواطفن�ا، حيث يصب�ح أحم�ر اللون حني 
نتعرض ملوقف مح�رج أو ُنصاب بالتوتر. وهو لديه القدرة 
ع�ىل تنظيف، وش�فاء، وتجديد نفس�ه، أما م�دى فعاليته 
يف أداء الوظائ�ف املطلوب�ة من�ه فيعتمد ع�ىل العناية التي 

نقدمها له.
- ما هي طبقات الجلد الثالث؟

يتألّف الجلد من 3 طبقات رئيسية لكٍل منها مهام خاصة، 
وهي: البرشة، األدمة، وطبقة ما تحت األدمة.

1- البرشة:
ه�ي الطبقة الخارجية من الجلد التي تبدو صافية وناعمة 
امللمس حني تكون سليمة. وللحفاظ عىل صحتها، يجب أن 
يتم اس�تبدال خالياها القديمة بأخرى جديدة. أما وظائفها 

فهي:
• توفر الحماية للجس�م واملس�اعدة عىل من�ع االلتهابات 

واالعتداءات الخارجية.
• الحفاظ عىل مستوى الرطوبة يف الجلد.

تتكون البرشة من 5 طبقات رئيس�ية، وتتضمن كل طبقة 
منها خاليا حية تغطيها طبقات من الخاليا امليتة. والجدير 
بالذكر أن الجلد ينمو باس�تمرار نتيجة إنتاج خاليا جديدة 

يف الطبقة السفلية.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 4 عدد رشيحة جبنة شيدر

x 2 عدد بطاطس )كبرة(
x 2 رشة ملح

x 2 رشة فلفل اسود مطحون
x 1 علبة قشطة

الخطوات:
تقرش البطاطس وتقطع رشائح سميكة.

تدهن الصينية البايركس بقليل من الزيت ونرص طبقة 
من البطاطس.

نرش امللح والفلفل وعلبة القشطة بحيث تغطي الطبقة 
بالتساوي.

نرص طبق�ة تانية م�ن البطاطس ون�رش ملح وفلفل 
ون�رص الجبنة الش�يدر وندخلها الفرن الس�اخن حتى 

تنضج.

بطاطا بالقشطة
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ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

الكون يف توازنه ودقته  ليس لليهود عالقة بفلسطني
منشد االسدي  الحقوقي ماجد الحسناوي

أن ه�ذا الكون ال�ذي نعيش يف فلكه ويحيط بنا م�ن كل أتجاه يدل 
بال أدنى ش�ك عىل ان هنالك مدبر له , متفرد يف وحدانيته وعظمته 
وحكمته وعدله الذي الحدود له , فعندما نلقي نظرة عىل الكون من 
ه�ذا الجانب بالذات تطالعنا صورتان , صورة التوازن يف هذا الكون 
, وص�ورة الحكم�ة االلهية في�ه بأعتبار أن من صف�ات املؤمن أنه 
يتفكر يف خلق الس�ماوات واالرض حتى اذا عب�د الله تكون عبادته 

ناتجه عن علم ودراية ودراسة وتعمق يف االمور .
لق�د أقيم ه�ذا الكون عىل حالة م�ن التوازن العجي�ب الذي نراه يف 
تكوي�ن املخلوق�ات املادية والروحية والس�يما يف تركيب االنس�ان 
وخملق�ه , أن كل قان�ون أوجده رب العاملني تج�د اىل جانبه قانونا 
أخر يعطيه حالة توازنية تجعله يستوي قائما , وكل منهج يدعمه 
منهج اخر فيعدله ويس�ويه , وقل مثل ذلك بالنس�بة للغرائز , فما 
من غري�زة اال ويف مقابلها غريزة اخرى تحد من تطرفها وتعطيها 
تل�ك الحالة التوازنية , أن الله –س�بحانه وتع�اىل – قد أوجد منهج 
الع�دل حيث أقام الك�ون عىل العدال�ة وجعل الرشيع�ة قائمة عىل 
أساسها , ولكي يستقيم هذا املنهج أوجد اىل جانبه قانون االحسان 
الذي يكس�به حال�ة من التوازن رائعة , وكذل�ك االمر يف العفو الذي 
جعل�ه يف مقابله القدرة حتى اليتحول صاحبها اىل طاغية , فتكون 

قمة القدرة هي العفو .
ول�و حاولن�ا أن نرضب املزيد م�ن االمثلة لوجدن�ا أن الغني يوازيه 
الك�رم واال حول�ه البخ�ل اىل كارث�ه , والفق�ر يحت�اج اىل صرب واال 
الصب�ح الفقري كافرا بدونه , وعىل هذا يكون الغنى والفقر امتحانا 
لالنس�ان من رب العاملني لكي يرى االنسان الغني ماذا يفعل بماله 
وكيف يترصف به , ويرى االنسان يف حالة فقره هل يكفر أم يصرب 
ع�ىل بلواه وحاجته , علما ان االس�الم اليقر الفق�ر بل يعتربه افه 
اجتماعي�ة خطرية , له�ذا نقول ان العل�م يحتاج اىل حل�م بأعتبار 
أن العالم يواجه أش�كاال من الناس وألوانا قد يخاش�نه العض وقد 
اليحرتم�ه البعض االخر وق�د يواجه جاهال يصع�ب اقناعه , لذلك 
يج�ب أن يكون حليما واس�ع الص�در , واال البتعد الن�اس عنه وملا 
أس�تفادوا من علمه . أن التوازن منهج تربوي هدفه االنسان غيب 
عن الكث�ري مفهومه أو التعامل معه , فتجد هنالك أناس يتعاملون 
م�ع الحياة وفق هذا التوازن يف هدؤ وس�كينة وصرب وتأمل وراحة 
ب�ال , وأخ�رون تعصف بهم الري�ح يتمايلون مع االه�واء الدنيوية 
يتعبون أنفس�هم ويتعبون املجتمع أس�تخفوا أنفس�هم واستخف 
بهم الناس س�عادتهم يف الدنيا قليلة ونومهم مضطرب وذي خوف 
تحيته�م )للغوان�ي وامل�الح ( عريضه وواس�عة ولالخري�ن عابرة 

ومخترصة وكاذبة ربحهم يف الدنيا قليل , ويف االخرة أقل نصيبا .

انترش اليهود يف العالم بعد ان دمر الرومان هيكلهم وطردوهم من 
فلس�طني واليهودية دائم�ا كدين لم تكن مقت�رصة يف ذلك العرص 
ع�ىل قوم م�وىس فق�د انترش الدي�ن اليه�ودي بني مختل�ف االمم 
واالجن�اس واعتن�ق كدين فقط وه�ي تعيش يف اوطانه�ا وتتكلم 
لغاته�ا القومية وتمارس عاداتهم وتقاليدها وبعد ان كتب الكهنة 
التوراة واس�تمر التبش�ري بالدين اليهودية ودخلت شعب واقوام ال 
تم�ت اىل قوم موىس بصلة وليس�ت لهم عالقة بفلس�طني وهؤالء 
الدعاة واملبرشين للدي�ن اليهودي كانوا من اجناس مختلفة مثلما 
املس�يحية لم تنترش بواس�طة س�كان فلس�طني بل بواسطة من 
اعتنقها وتحمس لها من مختلف االجناس والش�عوب وهكذا دخل 
يف الدي�ن اليهودي ش�عوب عدي�دة وهم يف دياره�م واوطانهم ولم 
يكونوا يف وقت من االوقات من س�كان فلسطني الهم وال اجدادهم 
وقد انت�رش الدين اليهودي مثال يف اليمن والحبش�ة ووس�ط اوربا 
واملغ�رب واليه�ود االوربي�ون ال ينتمون للس�امية بأي�ة صلة ولن 
تتس�نى لهؤالء او الجدادهم ان يروا فلس�طني ول�ن يكن لهم فيها 
ص�الت اال ان ه�ؤالء هم اليوم زعماء الصهيوني�ة العاملية وقادتها 
وان ادع�اء الصهيوني�ة ان اليه�ود املعارصي�ن هم من نس�ل بني 
ارسائيل القدماء للربط بني حركاتهم السياسية العدوانية وتاريخ 
االرسائيليني الديني القديم يف فلس�طني لتربي�ر اقامة دولة وكيان 
قومي لهم يف فلس�طني انما هي ادعاءات كاذب�ة زائفة الن اليهود 
املعارصي�ن هم ابعد الناس عن بقايا يهود الرشف والدليل عىل هذا 
ان ق�ادة الصهيونية ينظرون نظرة االحتقار ليهود البالد العربية . 
وتطلق كلمة يهودي عىل كل ش�خص انتس�ب اىل الديانة اليهودية 
م�ع العل�م ان اليهود يف العالم م�ن اجناس مختلف�ة وال تجمعهم 
لغ�ة او ثقافة معينة وه�م ال يملكون خصائص االمم بل تجمعهم 
الرابطة الدينية وهذا ينفي ادعاءات الصهيونية بان اليهود ش�عبا 
واحدا من عرق واحد وقومية واحدة وان الش�عب اليهودي باملعنى 
السيايس ليس له وجود وانما ترمز عبارة الشعب اليهودي وشعب 
ارسائيل اىل الناحية الروحية والكيان اليهودي كيان ديني فقط كما 
هو الحال مع الروم الكاثوليك او الروم االرثودكس او الربوتس�تات 
ولم تتمكن املس�يحية الروحية ان تجعل من نفس�ها سلطة وبقت 
س�لطة روحية مع انها ش�تت الحروب الصليبي�ة وان الحرب بني 
الصهيوني�ة والعربي�ة لن تحل املش�اكل بل ضاعفت من املش�اكل 
القديمة وخلقت مش�اكل جديدة والحرب لم توفر للدولة اليهودية 
االمن الذي تنش�ده . فالخري يف امة اذا س�محت لغ�زاة وبرابرة ان 
يحتلوا جزءا منها ويعيش�ون سعداء امنيني بينما اصحاب االرض 

يقتلون ويرشدون ويضطهدون.

السهر يؤثر عىل خصوبة الرجال!»غوغل« تتخىل عن إنتاج احلواسب اللوحية!
أكدت مواقع مهتمة بش�ؤون التقنية أن رشكة »غوغل« ستتوقف عن 

إنتاج الحواسب اللوحية، لرتكز جهودها عىل مجاالت أخرى.
وأش�ارت مص�ادر يف الرشك�ة إىل أنها لن تعلن هذا العام عن حواس�ب 
لوحي�ة جدي�دة كما كان ينتظر، وس�تتوقف عن إنتاج ه�ذا النوع من 
الحواس�ب لرتكز جهودها عىل إنتاج الحواس�ب الش�خصية املحمولة  

.Pixelbook مثل
وأك�دت املصادر عىل أن الجهود يف الرشكة س�تنصب عىل تطوير نظام 
التش�غيل Chrome والحواسب املحمولة التي ستعمل به، لكن وبنفس 
الوقت ستس�تمر »غوغل« يف دعم أجه�زة Pixel Slate فنيا وبرمجيا، 
وس�تحصل هذه األجه�زة عىل تحديثات برمجيات األمان لعدة س�نني 
أخرى.ومن جانبه أكد املس�ؤول عن قسم تطوير األجهزة يف »غوغل«، 
ريك أوس�تريلوه، تلك املعلومات وق�ال »هذه األخبار صحيحة، وفريق 
Google HARDWARE لن يركز جهوده فقط عىل تطوير الحواس�ب 
املحمولة، لكننا س�نلتزم نحن وفري�ق Android و Chrome OS بدعم 

رشكائنا يف سوق األجهزة اللوحية«.

كش�فت دراس�ة جدي�دة أجرته�ا جامع�ة Aarhus أن س�هر الرج�ال 
ومتابعتهم املسلس�الت لس�اعات متأخرة من الليل، يمكن أن يعرضهم 

لخطر ضعف الحيوانات املنوية لديهم.
وتوصل الباحثون إىل هذه النتيجة بعد استجواب 104 رجال مشاركني 
يف الدراس�ة، حول جودة حيواناتهم املنوي�ة وعادات نومهم، يف عيادات 
الخصوب�ة الدنماركية. وتبني أن أولئك الذين س�هروا لوقت متأخر من 
الليل، كانوا أقل احتماال لتلبية معيار منظمة الصحة العاملية فيما يخص 
الحيوان�ات املنوية »الطبيعية«، ما يعني أن لديه�م عددا منخفضا من 

الحيوانات املنوية، التي يمكن أن تكافح يف عملية تخصيب البويضة.
ووجدت الدراسة أن نوم الرجال قبل الساعة 10:30 مساء يزيد احتمال 
وج�ود حيوانات منوية طبيعي�ة لديهم بمعدل 2.75 م�رة، كما يرتفع 
ه�ذا املعدل بنحو 4 أضعاف عىل األرجح، عند مقارنتهم مع أولئك الذي 
ينامون يف وقت متأخر ليال. ويش�هد الرج�ال الذين ينامون ما بني 7.5 
و8 س�اعات يف الليلة، إمكانية مطابقة املعايري بمعدل أعىل بنحو 6.18 

مرة، مقارنة بأولئك الذين ينامون أقل من 7 ساعات.

فوائد عالجية مذهلة إلسفنجات اجليل!
األمريكي�ون  العلم�اء  اكتش�ف 
مواصف�ات إيجابية غ�ري متوقعة 
للمواد، التي تحتويها إس�فنجات 
الج�ي املس�تخدمة يف املطابخ، قد 

تصبح بديال لدواء هام.
 ،Science Daily وذكرت صحيفة 
أن باحث�ي العل�وم الجزيئي�ة من 
للتكنولوجي�ا  نيوي�ورك  معه�د 
فحصوا عينات من إسفنج املطابخ 
تحت املجهر ودحضوا االعتقادات 
الس�ابقة فيم�ا يتعل�ق باحت�واء 
إس�فنج املطابخ ع�ىل امليكروبات 
املس�ببة لألم�راض فق�ط. وأك�د 

الباحثون أن إس�فنج املطابخ يعترب مصدرا 
هاما النتشار الفريوسات املضادة للبكترييا 

الض�ارة )العاثي�ات( وبتعبري آخ�ر كائنات 
دقيقة حية مفيدة. كما كش�ف العلماء عن 
احتواء إس�فنج املطابخ عىل سالالت نوعية 

امليكروب�ات  تدم�ري  ق�ادرة ع�ىل 
)الجراثيم الخارقة(، التي اكتسبت 
نتيج�ة للتط�ور مقاوم�ة لعم�ل 

املضادات الحيوية.
»املطب�خ«  فريوس�ات  وتمكن�ت 
من قت�ل الس�املونيال ومس�ببات 
االلته�اب الرئ�وي وحتى عصيات 

الطاعون الخطرية.
 لذلك توصل العلماء، بعد دراس�ة 
إىل  املطاب�خ،  إس�فنج  بكتريي�ا 
نتيج�ة مفاده�ا أن الفريوس�ات 
املوجودة يف اإلسفنج املستخدم يف 
غسل أواني املطبخ يمكن أن تحل 
م�كان املضادات الحيوية لثبوت فعاليتها يف 

مكافحة أخطر الجراثيم الضارة.

»مدينة مفقودة« تكشف عن كنز من املخلوقات النادرة!
اكتشف فريق من العلماء نظاما إيكولوجيا 
مليئا باألنواع النادرة واملهددة باالنقراض، 
بما يف ذل�ك كائنات اعُتقد أنه�ا انقرضت، 
يف »مدين�ة مفق�ودة« ضمن أعم�اق غابة 

مطرية يف هندوراس.
وأمىض الباحثون 3 أس�ابيع الستكش�اف 
مس�توطنة قديمة تع�رف باس�م »مدينة 

البيض�اء«  »املدين�ة  أو  املفق�ودة«  الق�رد 
ووج�دوا  املط�رية،   Mosquitia غاب�ة  يف 
مرك�زا متنوع�ا للحياة الربي�ة، بما يف ذلك 
مئ�ات األنواع من الفراش�ات والخفافيش 

والزواحف.
واكتش�ف الفريق 3 أن�واع اعُتق�د أنها لم 
تعد تعيش يف هن�دوراس: الخفافيش ذات 

 ،False Tree Coral الوجه الفاتح، وثعبان
والخنفس�اء النمري�ة الت�ي ُيعتق�د أنه�ا 

انقرضت.
وقال تروند الرس�ن، مدير برنامج التقييم 
الرسي�ع التاب�ع ملنظم�ة Rapid الدولي�ة 
)RAP(، إنه�م »صدم�وا« الكتش�اف مثل 

هذه البيئة الغنية باألنواع النادرة.

اكتش�ف الجيولوجي�ون تح�ت املي�اه 
املالح�ة يف ش�مال املحي�ط األطل�ي، 
املي�اه  طبق�ة جوفي�ة عمالق�ة م�ن 
العذب�ة، مخفي�ة ع�ن األنظ�ار قبال�ة 
الس�احل األمريكي. وعىل الرغم من أن 
الحج�م الهائل له�ذه الكمية الضخمة 
كان مدهش�ا، إال أنه شبه متوقع. فقد 
ظه�رت املالم�ح األوىل لطبق�ة املي�اه 
الجوفية العذبة يف الس�بعينيات، ولكن 
حت�ى اآلن، ل�م يش�ك أح�د يف أن ه�ذا 
الخ�زان الضخم املحص�ور يف الصخور 
املس�امية، ق�د يمتد عىل طول ش�مال 
رشق الواليات املتحدة تقريبا. ويعد هذا 
الخزان أكرب تش�كيل موجود حتى اآلن 
يف العالم، وتمتد طبقة املياه الجوفية، 

عىل األقل، من ش�اطئ ماساتشوس�تس إىل 
ش�اطئ نيوجرييس. ولو تدفق ه�ذا الخزان 
عىل الس�طح، لخلق بح�رية تغطي نحو 15 
أل�ف ميل مرب�ع. وتقول عامل�ة الجيولوجيا 
البحري�ة كلوي غوستافس�ون م�ن جامعة 
كولومبي�ا: »أدركن�ا وج�ود مي�اه عذب�ة يف 
أماك�ن معزولة، لكنن�ا لم نع�رف مداها أو 
شكلها الهنديس«. وأجرى الباحثون يف فريق 

غوستافسون دراسة تجريبية قبالة ساحل 
والي�ة نيوج�رييس وجزي�رة مارث�ا فينيارد 
بوالية ماساتشوس�تس، متطلعني إىل مسح 
رواس�ب املياه الجوفي�ة البحري�ة املدفونة 
تح�ت الرف�وف القارية، اعتم�ادا عىل جهاز 
اس�تقبال كهرومغناطيي عىل متن سفينة 
األبحاث Marcus G. Langseth. واس�تخدم 
املبتك�رة للموج�ات  القياس�ات  الباحث�ون 
عالم�ات  ع�ن  بحث�ا  الكهرومغناطيس�ية، 

التوصي�ل الكهربائ�ي يف املياه أس�فل 
الس�فينة، حيث أن املي�اه املالحة أكثر 
فعالية للموجات الكهرومغناطيس�ية 

من املياه العذبة.
وكش�فت النتائ�ج أن رواس�ب املي�اه 
تمت�د م�ن  أن  املحتم�ل  العذب�ة م�ن 
ديالوي�ر )يف الط�رف الجنوب�ي( إىل ما 
بعد نيوجرييس يف نيويورك وكونيتيكت 
ورود آيالند، وصوال إىل ماساتشوستس، 
وقد يمتد خزان املياه الجوفية إىل أبعد 
م�ن ذلك، ع�ىل الرغم م�ن أن األمر قد 

يبدو جنونيا، بحسب الباحثني.
وما تزال هذه النتائج تفسريية إىل حد 
م�ا يف الوقت الحايل، ويق�در الباحثون 
أن طبقة املياه الجوفية تمتد ملس�افة 
350 كل�م عىل األق�ل، وتحت�وي 2800 كلم 
مكع�ب تقريبا من املياه الجوفية منخفضة 
امللوح�ة )عذبة(. وبالنس�بة لكيفية وصول 
طبقة املياه العذب�ة إىل هذه املنطقة، يقول 
الباحث�ون إن�ه م�ن املحتمل أن ذل�ك حدث 
عندم�ا حورصت كمي�ات هائلة م�ن املياه 
الذائبة يف العرص الجليدي األخري يف الرواسب 

الصخرية.

يمكن أن يصاب بعض األفراد باإلغماء 
عند ع�دم وصول م�ا يكفي م�ن الدم 
إىل الدم�اغ، وذل�ك نتيجة لع�دة عوامل 
مختلفة. ويعد الس�بب األكثر ش�يوعا 
لإلغم�اء ه�و انخف�اض ضغ�ط الدم 
بس�بب استجابة وعائية مبهمة قوية. 
وُس�مي هذا املنعكس تيمن�ا بالعصب 
املبهم، ال�ذي يمتد من الدماغ إىل القلب 
والرئت�ني والجهاز الهضم�ي. وتتمثل 
وظيفة العصب املبهم يف تنظيم الجهاز 
العصب�ي ال�الودي: وهو أحد قس�مي 
الجه�از العصبي ال�الإرادي، حيث يعد 
املس�ؤول ع�ن األح�داث وق�ت الراحة 

واالس�رتخاء والهضم.وعىل س�بيل املثال، يف 
القل�ب، يطل�ق العصب املبه�م ناقال عصبيا 
يسمى »إستيل كولني«، يرتبط بخاليا جهاز 
تنظيم رضبات القلب الخاصة إلبطاء معدل 
رضبات القلب. وتحاول نش�اطات التنفس 
العميق البطيء أثناء ممارسة اليوغا، زيادة 
نش�اط الجهاز العصب�ي الالودي م�ا يؤدي 
إىل إبطاء رضبات القلب واالس�رتخاء. وعىل 
الرغم من أن االس�رتخاء جي�د، إال أن تباطؤ 
رضبات القلب ليس كذلك، كما يحدث عندما 

يؤدي ذلك إىل فقدان الوعي لفرتة وجيزة.
ويش�كل الجه�از العصب�ي ال�ودي، النصف 
اآلخر م�ن الجهاز العصبي ال�الإرادي، وهو 
املسؤول عن ضمان حفاظ األوعية الدموية 
الصغرية يف أنس�جة جس�مك، عىل مس�توى 
أس�ايس م�ن النبضات. وت�ؤدي الزي�ادة يف 
نش�اط الجه�از ال�الودي إىل عك�س ه�ذه 
الحالة، ما يسمح للدم بالتباطؤ يف األنسجة 
املحيطية بدال من التوجه إىل القلب والدماغ، 
ما يسفر عن انخفاض معدل رضبات القلب 
وكذلك انخفاض كبري يف ضغط الدم، وبالتايل 

األس�باب  إن  الق�ول  اإلغماء.ويمك�ن 
الجس�دية لإلغم�اء منطقي�ة، ولك�ن 
علم النفس يش�ارك يف العوامل املسببة 
أيضا، مثل فقدان الوعي بس�بب رؤية 

الدماء.
الجس�م  يستش�عر  عندم�ا  وع�ادة، 
ضغوطا أولي�ة، مثل رؤية الدم، تحدث 
اس�تجابة مليئ�ة بالخ�وف تزي�د من 
نشاط الجهاز العصبي الودي، ويرتفع 

معدل رضبات القلب.
ويعوض الجس�م ذلك عن طريق زيادة 
نش�اط الجهاز الالودي إلبط�اء معدل 
رضب�ات القلب مرة أخ�رى، وإعادتها 
إىل وضعه�ا الطبيعي. ولكن عند حدوث ذلك 
بص�ورة أكرب من ال�الزم، يمكن لضغط الدم 
أن ينخف�ض بمع�دل كبري، ليحص�ل الدماغ 
ع�ىل كمية أقل م�ن األكس�جني ويفقد املرء 
وعيه. وبمجرد االس�تلقاء عىل األرضية، لن 
يكون هناك تحد الجاذبي�ة لتوصيل الدم إىل 
الدماغ، حيث يكون يف مستوى القلب نفسه. 
ويف ح�ال كان املص�اب ين�زف أو يفقد الدم، 
فإن الوضعية هذه تحفظ الدم وتقلل املزيد 

من اإلصابات.

ماذا حيدث داخل جسمك ودماغك عند اإلغامء؟العلامء يكتشفون خزانًا ضخاًم للمياه العذبة حتت املحيط


