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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

من صدقت لهجته قويت 

ته حجَّ

ص2القانونية الربملانية تتحدث عن التصويت عىل »13« قانونا: بانتظار مترير »100« أخرى

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الـخـارجـيـة الـبـرملـانيـة تـكـشـف »شغـور« نحـو )70( منصـب سفـيـر 

رئيس الوزراء يشكل »جلنة« لرفع احلواجز عن بوابات مطار بغداد 

»إرادة النرص«: ال مكان لـ »داعش« حتى يف الصحراء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت الق�وات األمنية، أم�س األحد، عن 
اطالق عملية عسكرية واسعة تستمر عدة 
ايام للقضاء عىل بقايا تنظيم »داعش« يف 
املناطق املحصورة ب�ن محافظات صالح 
الدي�ن ونينوى واالنبار وص�والً اىل الحدود 
مع س�وريا، فيما اك�د رئيس ال�وزراء ان 
قوات بالده س�تحقق انتص�ارا جديدا عىل 
التنظيم. وأعلنت قيادة العمليات العراقية 
املش�ركة انطالق املرحلة األوىل من عملية 
الب�الد  لتطه�ر مناط�ق  الن�ر«  »إرادة 
الغربية املحصورة بن 3 محافظات وحتى 
الحدود الدولية مع سوريا. وقال نائب قائد 
العملي�ات الفريق الركن عبداالمر رش�يد 

يارالل�ه »ع�ىل برك�ة الله انطلق�ت صباح 
ه�ذا )االحد( الس�ابع م�ن  يولي�و 2019 
يف تم�ام الس�اعة 6 صباح�ا املرحلة االوىل 
من عملي�ة ارادة النر بعمليات واس�عة 
لتطهر املناطق املحصورة بن محافظات 
صالح الدين ونينوى واالنبار بغرب العراق 
اىل الح�دود الدولي�ة العراقية الس�ورية«. 
وأضاف يارالله، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »العملية انطلقت 
بمش�اركة قطع�ات كب�رة م�ن الجي�ش 
لقي�ادة عمليات الجزي�رة ونينوى وصالح 
الدي�ن وكذل�ك قطعات كبرة من الحش�د 
الشعبي املتمثلة بقيادات املحاور يف نينوى 
وصالح الدين والجزيرة، اضافة اىل الحشد 
العش�ائري وبدعم جوي من القوة الجوية 

وطران الجيش والتحالف الدويل وتس�تمر 
العملية عدة أيام«.  وبالتزامن مع انطالق 
العملية العس�كرية، وّجه رئي�س الوزراء 
القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة عادل عبد 
امله�دي رس�الة اىل الق�وات املش�اركة يف 
عمليات »ارادة النر«. وقال عبد املهدي، 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، انه يش�د »ع�ىل أيدي قواتن�ا البطلة 
وس�تحقق النر األكيد بعزيم�ة األبطال 
عىل عصابات داعش اإلرهابية وستضيف 
اىل س�جل انتصاراته�ا انتص�ارات جديدة 
تس�جل بح�روف من ذه�ب. وفقك�م الله 
ورعاك�م وقل�وب ودعوات ومواق�ف ابناء 

شعبنا كلها معكم«.
التفاصيل ص2

العراق والبنك الدويل 
يوقعان اتفاقية لتطوير الكهرباء 

يف املحافظات اجلنوبية

عمليات بغداد
 تعلن قتل إرهابيني شاميل 

بغداد 

وزير الزراعة: 
حمصول الشلب هذا املوسم 

جتاوز حاجة العراق

القوات األمنية تطلق محلة عسكرية واسعة تشمل )3( حمافظات ومتتد إىل احلدود مع سوريا للقضاء على »بقايا اإلرهاب«
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الكامرك تعلـن ضبـط )3( طـائـرات ُمسّيـرة بعمليـة خمـابـراتيـةالصناعة تعلن مواصلة اجلهود الكامل إجراءات توزيع اراض عىل منتسبيها
قائد الدفاع اجلوي يبحث مع مسؤول اللجنة الرباعية الرويس تطورات مكافحة االرهاب 

الرباع العراقي حسن عيل نبيل 
التميمي افضل رباع واقوى رجل 

يف السويد لعام 2019
ص3 ص3 ص3

ضغط أمريكي عىل املانيا إلرسال »قوات برية« إىل سوريا
      بغداد / المستقبل العراقي

ع�ززت الواليات املتحدة من ضغطها عىل أملانيا 
من خالل الطلب من برلن، أمس األحد، إرسال 
قوات برية إىل ش�مايل سوريا من أجل مكافحة 

اإلرهاب.
وق�ال املمث�ل األمرك�ي الخ�اص إىل س�وريا 
فيل�ت«  »دي  لصحيف�ة  جيف�ري،  جيم�س 
األملانية: »نريد من أملانيا قوات برية لتحل محل 
ج�زء م�ن جنودن�ا« املنترشين يف إط�ار مهمة 
دولية ملكافحة اإلرهاب يف هذه املنطقة تجري 
مناقش�تها حاليا. وكان جيفري ي�زور برلن، 

الجمعة، إلجراء محادثات يف هذا الش�أن. وقال 
إنه ينتظر ردا خالل يوليو الجاري.

وأعلن الرئيس األمركي، دونالد ترامب يف نهاية 
2018 سحب الجزء األكرب من نحو ألفي جندي 
أمركي ينترشون شمال رشقي سوريا، مؤكدا 

االنتصار بشكل كامل عىل تنظيم »داعش«.
لك�ن من�ذ ذل�ك الح�ن ت�م إقناع�ه بإبط�اء 
االنس�حاب، وبأن يبقي يف هذه املنطقة التي ال 

تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.
وق�ال جيف�ري إن واش�نطن تبح�ث »هنا )يف 
أملانيا( ولدى رشكاء آخرين يف التحالف« الدويل 
ض�د تنظيم »داعش«، الذي يش�مل ثمانن بلدا 

عن »متطوعن )دول( مس�تعدين للمشاركة«. 
وأضاف: »نعتقد أننا سنحقق ذلك«.

له�ذه املهمة هدف م�زدوج، هو ع�دم التخيل 
عن األك�راد الذين خاضوا املع�ارك عىل األرض 
ضد تنظيم »داعش« بدعم من التحالف، لكنهم 
مهددون من تركي�ا، ومواصلة جهود مكافحة 

اإلرهاب ملنع عودة التنظيم.
وتعول واش�نطن عىل أوروبا للقي�ام بذلك، أي 
بريطاني�ا وفرنس�ا وحاليا أملانيا التي تش�ارك 
يف التحال�ف ض�د تنظي�م »داع�ش« بطائرات 
اس�تطالع »تورنيدو« وطائرة للتزويد بالوقود 

يف الجو.

الوجبة اخلامسة ضمن مرشوع عالج املرضى خارج العراق 
تنطلق من ديوان حمافظة البرصة إىل اهلند

النقل تؤكد استمرار اجلهود لتطوير منظومات 
3الرادار واالتصاالت وفقًا للمعايري الدولية 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الدفاع نجاح الشمري للمبعوث 
وس�وريا  للع�راق  الخ�اص  األمرك�ي 
جيمس جيفري، أمس األح�د، أن العراق 
لن يس�مح باس�تخدام أراضيه ضد دول 
الج�وار واملنطق�ة، فيما أك�د جيفري أن 
ب�الده »تحرم س�يادة الع�راق وقراراته 

الخاصة«.  
تلق�ت  بي�ان  يف  الدف�اع  وزارة  وقال�ت 

»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»وزير الدفاع اس�تقبل املبعوث األمركي 
الخ�اص للعراق وس�وريا جي�م جيفري 
والوف�د املرافق ل�ه، وجرى خ�الل اللقاء 
التباح�ث ح�ول اس�تمرار تقدي�م الدعم 
واإلس�ناد للق�وات املس�لحة، الت�ي تنفذ 
تواج�د  مناط�ق  يف  مس�تمرة  عملي�ات 

العنارص اإلرهابية )داعش(«. 
وأض�اف البي�ان، أن »املبع�وث األمركي 
أثن�ى ع�ىل املهام وال�دور ال�ذي تقوم به 

هذه الق�وات يف محاربة اإلره�اب، وأكد 
أن الواليات املتحدة تحرم س�يادة العراق 
وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية 

يف أراضيه«. 
وأكد الش�مري، وفقاً للبي�ان، أن »العراق 
ل�ن يس�مح باس�تخدام أراضي�ه ضد أي 
الج�وار واملنطق�ة، وال  دول�ة م�ن دول 
يسمح باس�تهداف البعثات الدبلوماسية 

والتحالف املوجودين يف املنطقة«.
التفاصيل ص2

وزير الدفاع يبلغ مبعوث أمريكي بعدم سامح العراق باستخدام 
أراضيه ضد دول اجلوار واملنطقة

البزوين: احلكومة املحلية 
تدعم الصحفيني ولن تسمـح 

الحد بعرقلة عملهم
ص3
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الصناعة تعلن مواصلة اجلهود الكامل إجراءات توزيع اراض عىل منتسبيها
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة الصناعة واملعادن، أم�س األحد، عن مواصلة 
جهوده�ا الكمال االجراءات القانوني�ة لتوزيع قطع ارايض 

سكنية عىل منتسبي الرشكات العامة التابعة للوزارة.
وقال مدير عام الدائرة القانونية أحمد فتاح ناجي الخفاجي، 
إنه “تم استحصال موافقة السيد الوزير عىل محارض البيع 
الخاص�ة بقطع االرايض العائدة اىل عدد من رشكات الوزارة 
اىل منتسبيها وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013 املعدل منها الرشكة العامة للصناعات املطاطية 
واالط�ارات حيث تمت املصادقة ع�ىل توزيع ) 114( قطعة 
ارض سكنية والرشكة العامة لألسمدة الجنوبية حيث تمت 
املصادقة عىل توزيع ) 237( قطعة ارض سكنية كما وتمت 

املصادق�ة عىل توزيع العدد املتبقي من قطع اراض الرشكة 
العامة ملعدات االتصاالت والقدرة وبعدد ) 32( قطعة ارض 
س�كنية”، الفت�ا اىل انه “س�بق االع�ان ع�ن املصادقة عىل 
مح�ارض البي�ع الخاصة برشك�ة ابن ماج�د العامة وبعدد 

)796( قطعة ارض سكنية”.
وأض�اف الخفاجي، أنه “تم اس�تحصال موافق�ة )الوزير( 
عىل بيع قطع االرايض الس�كنية العائدة اىل منتسبي كل من 

رشكتي السمنت والفرات العامة للصناعات الكيمياوية«.
وأك�د أن “االج�راءات ال زال�ت مس�تمرة م�ن قب�ل الدائرة 
القانونية يف مركز الوزارة الس�تحصال املوافقات االصولية 
ع�ىل بي�ع قط�ع االرايض الس�كنية اىل منتس�بي الرشكات 
العام�ة االخ�رى وفق�ا للقان�ون املذك�ور حال اكم�ال تلك 

الرشكات اجراءاتها القانونية”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت الق�وات األمنية، أم�س األحد، 
ع�ن اطاق عملية عس�كرية واس�عة 
تس�تمر عدة ايام للقضاء ع�ىل بقايا 
تنظيم »داعش« يف املناطق املحصورة 
ب�ن محافظات ص�اح الدين ونينوى 
واالنبار وصوالً اىل الحدود مع سوريا، 
فيما اكد رئيس الوزراء ان قوات باده 
ستحقق انتصارا جديدا عىل التنظيم.

وأعلن�ت قي�ادة العملي�ات العراقي�ة 
املش�ركة انط�اق املرحل�ة األوىل من 
عملية »إرادة النرص« لتطهري مناطق 
 3 ب�ن  املحص�ورة  الغربي�ة  الب�اد 
محافظ�ات وحتى الحدود الدولية مع 

سوريا.
وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن 
عبداالمري رشيد يارالله »عىل بركة الله 
انطلق�ت صباح هذا )االحد( الس�ابع 
م�ن  يولي�و 2019 يف تم�ام الس�اعة 
6 صباح�ا املرحل�ة االوىل م�ن عملية 
ارادة النرص بعمليات واس�عة لتطهري 
املناط�ق املحص�ورة ب�ن محافظات 
صاح الدي�ن ونينوى واالنب�ار بغرب 
الع�راق اىل الح�دود الدولي�ة العراقية 

السورية«.
تلق�ت  بي�ان  يف  يارالل�ه،  وأض�اف 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»العملية انطلقت بمش�اركة قطعات 

كب�رية م�ن الجي�ش لقي�ادة عمليات 
الجزيرة ونينوى وصاح الدين وكذلك 
قطع�ات كبرية من الحش�د الش�عبي 
املتمثل�ة بقي�ادات املح�اور يف نينوى 
اضاف�ة  والجزي�رة،  الدي�ن  وص�اح 
اىل الحش�د العش�ائري وبدع�م جوي 
من الق�وة الجوي�ة وط�ريان الجيش 
والتحالف الدويل وتستمر العملية عدة 

أيام«. 
العملي�ة  انط�اق  م�ع  وبالتزام�ن 
العسكرية، وّجه رئيس الوزراء القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة ع�ادل عب�د 
املهدي رس�الة اىل القوات املشاركة يف 

عمليات »ارادة النرص«.
وق�ال عب�د امله�دي، يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه 
يشد »عىل أيدي قواتنا البطلة وستحقق 
الن�رص األكي�د بعزيم�ة األبط�ال عىل 
عصابات داعش اإلرهابية وس�تضيف 
اىل سجل انتصاراتها انتصارات جديدة 
تسجل بحروف من ذهب. وفقكم الله 
ورعاك�م وقل�وب ودع�وات ومواقف 

ابناء شعبنا كلها معكم«.
ومساء األحد، أصدرت قيادة العمليات 
املشركة بياناً تناول آخر نتائج عملية 

»إرادة النرص«.
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وذك�رت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»ب�إرشاف قيادة العمليات املش�ركة، 

تواصل القوات املس�لحة بإس�ناد من 
طريان الجيش والقوة الجوية وطريان 
التحالف الدويل عملية إرادة النرص )..( 
لتطهري املناطق الواقعة بن محافظات 
صاح الدين ونينوى واالنبار اىل الحدود 

العراقية السورية«.
وأش�ارت القيادة إىل »نتائ�ج العملية 
حتى س�اعة إعداد البيان«، مبينًة أنه 
ضمن قاطع قي�ادة عمليات الجزيرة، 
»ت�م تنفيذ رضبت�ن جويتن من قبل 
طريان التحالف الدويل، وفقاً ملعلومات 
دقيقة، وتدمري وكرين لارهابين، كما 
وتم تفتيش املناطق خنيفس، املالحة، 
ام الط�وس، وق�د نت�ج عنه�ا تدم�ري 
ثاثة أوكار وتفجري ٨ عبوات ناس�فة 
واالس�تياء ع�ىل دراجت�ن ناريت�ن، 
فيما قامت الفرقة الس�ابعة وقوة من 
حشد حديثة بتفتيش مناطق كويس، 
الكوي�ن، ام العظ�ام، وكان�ت النتائج 
تفج�ري ٥ عبوات ناس�فة، فيما كانت 
نتائج الفرقة الثامنة وقوة من الحشد 
الس�دة  منطق�ة  تفتي�ش  الش�عبي، 
واملسكار واملناطق املحيطة، وأسفرت 
العملية عن تدمري ثاثة أوكار وخندق 
ش�قي، أم�ا قطعات الح�دود، فقد تم 
تفتي�ش مس�افة 10ك�م خل�ف خط 

الحدود«.
وأضافت، أن »قوة من الحشد الشعبي 
ضم�ن قي�ادة عمليات نين�وى عثرت 

عىل معس�كر للدواع�ش يحتوي عىل 
خيم وم�واد تموين وتجهي�زات، كما 
ت�م تفجري عبوة ناس�فة والعثور عىل 
دراجت�ن وتجهي�زات عس�كرية م�ن 
قب�ل ل�واء املش�اة الس�تن، فيم�ا تم 
تفكيك عجلة مفخخة من قبل الحشد 

الشعبي«.
وتابعت، أن »قوات الحش�د الش�عبي 
)قيادة عمليات صاح الدين( انطلقت 
بعملي�ات التفتي�ش، وكان�ت النتائج 
العث�ور عىل وك�ر و4 عبوات ناس�فة 
ووك�ر اخ�ر في�ه 3 احزم�ة ناس�فة 
وم�واد لوجس�تية واخ�رى متفجرة، 
كما عثرت ع�ىل ٥ قن������ابر هاون 
عي�ار 120 ملم، يف حن تم العثور عىل 
6 قناب�ر ه�اون صالح�ة و6 عب�وات 
ناس�فة وتم�ت معالجة عب�وة اخرى 
يف قري�ة صبي�ح البگ������ارة، و14 
عبوة ناس�فة يف قرية البو رجب، و12 
قذيف�ة نمس�اوي يف ق�����ري�ة البو 
جلي�ب، اىل ذلك تم تدم�ري ملجأ بطول 
3 امت�ار والعث�ور ع�ىل عبوت�����ن 

ناسفتن«.
ولفتت إىل أن »ثاثة من أبطال الحشد 
الشعبي أصيبوا خال هذه العمليات، 
فيم�ا نف�ذت الرسي�ة اآللي�ة تأم�ن 
ج�رس الس�كريات لعب�ور القطع�ات 
العس�كرية«، مؤكدة أن »العمليات ما 

زالت مستمرة«.

القوات األمنية تطلق محلة عسكرية واسعة تشمل )3( حمافظات ومتتد إىل احلدود مع سوريا للقضاء على »بقايا اإلرهاب«

»إرادة النرص«: ال مكان لـ »داعش« حتى يف الصحراء

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�در رئي�س مجل�س ال�وزراء عادل 
عبد امله�دي، أمس األحد، أم�را ديوانيا 

بتش�كيل لجنة تتوىل مهمة رفع الكتل 
الكونكريتي�ة عن مداخل بوابات مطار 
بغ�داد ال�دويل. وج�اء يف الوثيق�ة التي 
حصلت »املستقبل العراقي« عىل نسخة 

منه، أنه “بناًء عىل مقتضيات املصلحة 
العام�ة قررنا تش�كيل لجنة برئاس�ة 
لجنة تتك�ون من ٨ جهات تتوىل مهمة 
تنسيق وتسهيل إجراءات رفع الصبات 

الكونكريتي�ة عن مداخل بوابات مطار 
بغداد ال�دويل”. وبحس�ب الوثيقة فإن 
ه�ذا اإلج�راء يأتي ل�� “تقلي�ل الزخم 
املرورية وتس�هيل حركة  واالختناقات 

عج�ات املس�افرين”. وتضّم�ن األمر 
الديوان�ي – كما ُمب�ن يف الوثيقة– أّنه 
“للجن�ة املذكورة حق االس�تعانة بمن 

تراه مناسبا إلنجاز املهام”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الدف�اع نج�اح الش�مري للمبعوث 
األمريك�ي الخ�اص للع�راق وس�وريا جيمس 
جيف�ري، أم�س األح�د، أن العراق لن يس�مح 
باس�تخدام أراضيه ضد دول الجوار واملنطقة، 

فيم�ا أكد جيف�ري أن ب�اده »تحرم س�يادة 
الع�راق وقرارات�ه الخاص�ة«.  وقال�ت وزارة 
الدف�اع يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة منه، إن »وزير الدفاع استقبل املبعوث 
األمريكي الخاص للعراق وسوريا جيم جيفري 
والوفد املرافق له، وجرى خال اللقاء التباحث 

حول اس�تمرار تقديم الدعم واإلس�ناد للقوات 
املسلحة، التي تنفذ عمليات مستمرة يف مناطق 
تواجد العنارص اإلرهابي�ة )داعش(«. وأضاف 
البي�ان، أن »املبعوث األمريك�ي أثنى عىل املهام 
والدور الذي تقوم به ه�ذه القوات يف محاربة 
اإلره�اب، وأك�د أن الوالي�ات املتح�دة تح�رم 

س�يادة الع�راق وقراراته الخاصة العس�كرية 
والسياس�ية يف أراضيه«. وأكد الش�مري، وفقاً 
للبي�ان، أن »الع�راق ل�ن يس�مح باس�تخدام 
أراضيه ضد أي دولة من دول الجوار واملنطقة، 
وال يس�مح باس�تهداف البعثات الدبلوماسية 

والتحالف املوجودين يف املنطقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجنة القانونية الربملاني�ة، أمس األحد، 
عن تمرير 13 قانونا خال الدورة النيابية الحالية، 

مش�رية اىل ان 100 ترشيع ومقرح قانون جاهز 
للتصوي�ت خ�ال املرحل�ة املقبلة. ونقل�ت وكالة 
»املعلوم�ة« ع�ن عضو اللجن�ة حس�ن العقابي 
الق�ول إن “الدورة الحالية ملجلس النواب ش�هدت 

تمرير 13 قانونا اغلبها مهمة مثل املوازنة وإدارة 
الدين العام”. وأضاف العقابي، ان “مجلس النواب 
س�يمرر خ�ال جلس�ة )االثن�ن( تعدي�ل قانون 
املوازنة والخ�اص بالدرج�ات الخاصة فضا عن 

ترشيع قوانن وزارة االتصاالت واملعلومات وهيئة 
االتص�االت”. وأوض�ح، ان “100 ترشيع ومقرح 
قان�ون جاه�ز للتصويت س�يتم تمريرها تدريجا 
بعد التوافق السياسية واجراء بعض التعديات”.

رئيس الوزراء يشكل »جلنة« لرفع احلواجز عن بوابات مطار بغداد 

وزير الدفاع يبلغ مبعوث أمريكي بعدم سامح العراق باستخدام أراضيه ضد دول اجلوار واملنطقة

القانونية الربملانية تتحدث عن التصويت عىل )13( قانونًا: بانتظار مترير )100( أخرى

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث قائد الدف�اع الجوي الفري�ق الركن 
جبار عبيد كاظم، أمس االحد، مع مسؤول 
اللجنة الرباعية الرويس التعاون املش�رك 

بن اللجنة وقيادة الدفاع.
تلق�ت  بي�ان  يف  الدف�اع  وزارة  وذك�رت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »قائد 
الدفاع الج�وي الفريق دف�اع جوي الركن 
جبار عبيد كاظم، استقبل مسؤول اللجنة 
الرابع�ة األمني�ة ال�رويس والوف�د املرافق 

ل�ه بحضور ممث�ل مديرية االس�تخبارات 
العسكرية يف مقر القيادة بمناسبة انتهاء 

مهام عمله يف العراق«.
واضاف�ت ان�ه »ت�م مناقش�ة ع�دد م�ن 
املواضيع ذات االهتمام املشرك والتباحث 
حول زي�ادة التعاون ب�ن اللجنة الرباعية 
وقي�ادة الدف�اع الجوي«، مبين�ة ان »قائد 
الدف�اع الج�وي اب�دى اس�تعداده لفت�ح 
آفاق اكرب من التعاون والتنس�يق املشرك 
للحف�اظ عىل اس�تقرار الوض�ع األمني يف 

الباد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة العاقات الخارجية الربملانية، 
أم�س األحد، عن وجود 70 منصب س�فري 
ش�اغرا، مش�رية اىل ان ذلك تتحمله الكتل 
السياسية.وقال عضو اللجنة عامر الفايز 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن »اللجن�ة تنتظر 
قائمة الس�فراء املرش�حن من قبل الكتل 
السياس�ية«، مش�ريا إىل أن »٥0% من تلك 

القائمة تحددهم الكتل السياسية والباقي 
من قبل الوزارة«. 

وأض�اف الفاي�ز: »نحن بحاج�ة إىل تعين 
70 سفريا والتأخري الحاصل تتحمله الكتل 
السياس�ية«، مبينا أن »التعيينات ستكون 

وفقا لضوابط وضعتها الوزارة«.
ورج�ح عض�و اللجن�ة، »تقدي�م قائم�ة 
السفراء اىل الربملان خال الفصل الترشيعي 

األول من السنة الترشيعية الثانية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكمارك، أمس األحد، 
ضبط ثاث طائرات مس�رية ضمن ش�حنة 
حاويات مخالفة يف البرصة بمشاركة جهاز 
املخاب�رات. وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت 
“املستقبل العراقي” نسخة منه ان”محطة 
كمرك  بوابة الب�رصة وبالتعاون مع جهاز 
تمكن�ت م�ن ضب�ط  الوطن�ي  املخاب�رات 
ث�اث حاويات حجم 40 قدم�ا تحتوي عىل 
)7( س�يارات دون املوديل ودرج�ات نارية 

مخالفة لضوابط األسترياد”. ونقلت الهيئة 
ع�ن الس�لطة الكمركي�ة يف مط�ار البرصة 
ال�دويل قوله�ا انه “تم ضب�ط ادوية برشية  
مخالف�ة وثاث طائرات مس�رية )املمنوعة 
من االسترياد حسب توجيه وزارة الداخلية( 
صحب�ة أح�د املس�افرين يف صال�ة القدوم 
للمط�ار، وردت بدون موافقات رس�مية”. 
وأكدت الهيئة أنه “تم اتخاذ كافة األجراءات 
األصولي�ة للم�واد املضبوط�ة اع�اه وفق 
قانون الكمارك النافذ رقم 23 لس�نة 19٨4 

املعدل وإحالتها إىل الجهات املختصة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عمليات بغ�داد، أمس األحد، 
عن قتل »إرهابين« اثنن شمايل بغداد. 

وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »القوات األمنية 

يف قي�ادة عملي�ات بغداد تمكن�ت من قتل 
إرهابين اثنن شمايل بغداد«.

وأوضحت القيادة، أن »قوة مش�ركة من 
اللواء )٥9( وقوة من فوج القوات الخاصة 
م�ن قت�ل اإلرهابي�ن يف منطق�ة الغزيلية 

شمايل بغداد«.

قائد الدفاع اجلوي يبحث مع مسؤول اللجنة الرباعية 
الرويس تطورات مكافحة االرهاب 

اخلارجية الربملانية تكشف »شغور«
 نحو )70( منصب سفري 

ة  الكامرك تعلن ضبط )3( طائرات ُمسريرّ
بعملية خمابراتية

عمليات بغداد تعلن قتل إرهابيني شاميل بغداد 
        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س تي�ار الحكم�ة الوطن�ي عمار 
الحكي�م، االح�د، ان العراق الجديد يس�عى 
اس�اس  لعاق�ات متوازن�ة ومتين�ة ع�ىل 

املصالح املشركة. 
وقال الحكيم يف بيان نرشه مكتبه االعامي 
وتلقت، »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»بحثنا خال استقبالنا السفري االردني لدى 
بغ�داد منترص الزعبي العاقات الثنائية بن 
الع�راق واالردن فضا عن تطورات املش�هد 

السيايس يف العراق واملنطقة«.
واض�اف الحكيم، أن »الع�راق الجديد عراق 
منفتح ع�ىل الجمي�ع ويس�عى اىل عاقات 
املصال�ح  اس�اس  ع�ىل  ومتين�ة  متوازن�ة 

املشركة«.
وتاب�ع الحكي�م، »اوضحن�ا ايض�ا طبيع�ة 
املعارض�ة السياس�ية الت�ي انتهجه�ا تيار 
الحكم�ة الوطن�ي، حي�ث ارشن�ا اىل انه�ا 
معارض�ة سياس�ية ودس�تورية تهدف اىل 
تصويب املسار واستقامة النظام السيايس، 

بتشكيل املواالة واملعارضة«.

احلكيم للسفري األردين: العراق 
        بغداد / المستقبل العراقياجلديد منفتح عىل اجلميع

 اعلنت مفتش�ية الداخلية، أمس األحد، اعادة 
اكث�ر م�ن 36 مليار دين�ار ومنع�ت هدر 3٥ 
ملي�ون دوالر. وقالت املفتش�ية يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« ونسخة منه، ان »مكتب 
املفتش العام لوزارة الداخلية تمكن من إعادة 
أكثر من 36 مليار دينار ومنعت هدر أكثر من 

3٥ مليون دوالر خال املدة من 11/1/201٨ 
»مديري�ة  ان  واضاف�ت   .»2019/6/20 اىل 
يف  املال������ي�ة  والرق������اب�ة  التدقي�ق 
أق����س�ام الهيئ�ات تمكن�ت خ�ال امل�دة 
املحص�ورة بن األول من ترشي�ن الثاني لعام 
201٨ اىل العرشي�ن من ش�هر حزيران 2019 
من إعادة )4,203,304,42٥( دي������ن�اراً 
بإع�ادة  وأوص�ت  دوالراً،   )1٥,٨77( و 

م�ن  ومنع�ت  دين�اراً،   )32,0٨6,234,691(
الهدر مبلغ�اً ق�دره )٨2٨,91٥,6٥0( ديناراً 
و 3٥ ملي�ون دوالراً«. يذك�ر أن ه�ذه املبالغ 
التي تمكنت مفتش�ية الداخلي�ة من إعادتها 
واإليصاء بإعادته�ا أو التي منعتها من الهدر 
تحققت خال املدة القصرية املذكورة من تويل 
السيد جمال األسدي مسؤولياته مفتشاً عاماً 

لوزارة الداخلية نهاية عام 201٨ .

      المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

عزت محافظة بغداد أس�باب انقطاع املاء 
يف بعض مناطق ناحية النهروان إىل توقف 
ضخ م�اء النهر املبط�ن وانقط�اع التيار 

الكهربائي.
بي�ان ملحافظة بغ�داد أوض�ح أن »وزارة 
امل�وارد املائي�ة ووزارة الكهرب�اء هي من 
تتحم�ل انقطاع املاء يف النه�روان«، مبينا 
أن انقطاع املاء بسبب توقف ضخ املاء من 
النهر املبط�ن وانقطاع التي�ار الكهربائي 

عن املحطات.

وأش�ارت املحافظ�ة إىل أن محافظ بغداد 
املهن�دس ف�اح الجزائري أوع�ز بتجهيز 
دائرة موارد النه�روان بكمية 14000 لر 
من م�ادة الكاز، فضا ع�ن قيام مديرية 
م�اء محافظ�ة بغ�داد بتجهي�ز مضخة 
غاطسة بسعة 1000 مر مكعب، مؤكدة 
أن »جميع مجمعات ماء املحافظة تعمل 

وبانسيابية تامة يف النهروان«.
كم�ا أش�ارت املحافظ�ة إىل »مس�اعيها 
الج�ادة للح�د م�ن ه�ذه املش�كلة ق�در 
املس�تطاع يف مختلف األقضي�ة والنواحي 

التابعة لها«.

مفتشية الداخلية تعيد أكثر من )36( مليار دينار ومتنع هدر )35( مليون دوالر

حمافظة بغداد: انقطاع املاء يف بعض مناطق النهروان تتحمله اجلهات االحتادية
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانية بغداد، عن املبارشة بحملة كبيرة الزالة التجاوزات 
عن شارع 13 رشقي العاصمة.

وقالت االمانة يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي«نسيخة منه، ان 
»مالكاتها يف بلدية بغيداد الجديدة بحملة كبرة الزالة التجاوزات 
وفتح الشارع املذكور أمام حركة السر واملرور والذي اغلق بفعل 

التجاوزات الجسيمة ضمن حي بغداد الجديدة ».
واضافت انها »أنذرت املتجاوزين إنذاراً نهائيا خالل االيام املاضية 

لتبارش اليوم بحملة اإلزالة بعد عدم امتثالهم لإلنذار«.

   البصرة / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات البرصة، حكما باإلعدام شنقا حتى املوت 
عيى مدان قتل طليقته بواسيطة سيكني يف قضياء ابي الخصيب 

ورسقة أموالها.
وذكر مراسيل املركز االعالمي ملجلس القضياء األعى يف بيان ورد 
لي«املسيتقبل العراقيي« ، أن »الهيئية الثانيية ملحكمية جناييات 
البرصة قضت حكما باإلعدام شينقا حتيى املوت بحق مدان اقدم 
عى قتل طليقته لوجود خالفات سيابقة بينهما بواسيطة سكني 

كبرة )ساطور( بحسب اعرتافاته«.
وأضاف املراسيل أن »املدان قيام بطعن املجنى عليهيا )طليقته( 
يف البطن ومناطق متفرقة من جسيمها ميا ادى اىل وفاتها داخل 
منزلهيا«، الفتا إىل أن »املجرم قام بعد ذلك برسقة خمسية ماليني 

دينار عراقي«.
وتابيع أن »الحكم بحق املدان صدر وفقياً ألحكام املادة 1/406/

أ،ج من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .

   المستقبل العراقي/ الغانم

عد محافظ واسيط محمد جميل املياحي 
املحافظية  اىل  الداخليية  وزيير  زييارة 
»لرفع مستوى التنسييق األمني من اجل 

االعمار«.
وقال املياحي » أمن وأمانة وبناء شيعارنا 
الذي نرفعه، ونطميح لتحقيقه وتطبيقه 
لالنتقيال بمحافظتنيا اىل مرحلية جديدة 

تؤسس لبناء دولة حقيقية«.
وأضاف ان« واسيط تنعيم بخرات عديدة 
زاخيرة لعيل يف مقدمتها هو األمين الذي 
تحقق بهميم رجال األمين واهلنا الكرام؛ 
لذلك جياءت زيارة وزير الداخلية ياسيني 
اليارسي لرفع مستوى التنسيق واستثمار 

األمن من اجل اإلعمار .

   بغداد / المستقبل العراقي

وقع العراق والبنك الدويل، اتفاقية لتطوير 
قطاع الكهرباء يف املحافظات الجنوبية.

وقيال املكتيب اإلعالميي، لنائيب رئييس 
الوزراء للشؤون األقتصادية وزير املالية، 
تلقتيه »املسيتقبل العراقيي«، إن »نائيب 
االقتصاديية  للشيؤون  اليوزراء  رئييس 
وزيير املالية فؤاد حسيني وقع مع ممثلة 
البنيك اليدويل يف العراق يارا سيالم، اليوم، 
اتفاقية مرشوع يهدف اىل تطوير وتعزيز 
املحافظيات  يف  الكهربائيية  املنظومية 
الجنوبيية«، مبينا أن »ذلك يأتيي تطبيقاً 
للربناميج الحكوميي يف تعزييز العالقية 
بني العيراق واملجتمع الدويل واالسيتفادة 
مين خيربات املنظميات الدولية«.وأضاف 
البييان، أن »املرشوع سيسياهم يف زيادة 
امدادات الكهربياء وانتظامها ، إضافة اىل 
إعيادة بنياء وتأهيل شيبكة خطوط نقل 
الطاقة وتوزيعها وتركيب خطوط جديدة 
ومحطات فرعية وأنظمة معلومات تعزز 
زيادة قدرة الشبكة  يف إيصال الكهرباء اىل 
املواطنني«.يذكر ان هذا املرشوع سيخدم 
2,5 مليون مواطن يف محافظات )البرصة 

, املثنى ,ذي قار وميسان (.

حمافظ واسط: زيارة وزير 
الداخلية اىل املحافظة لرفع 

مستوى التنسيق

العراق والبنك الدويل يوقعان 
اتفاقية لتطوير الكهرباء 

يف املحافظات اجلنوبية

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد  وزير الزراعة صالح الحسني زيادة مساحات زراعة محصول 
الشلب بواقع )433962( الف دونم للموسم الزراعي الحايل 2019 

يف جميع املحافظات وحسب الخطة املقررة«.
واضاف الحسيني يف بيان ورد لي«املستقبل العراقي«، ان »الخطة 
الزراعية للموسم الصيفي شهدت زيادة كبرة يف زراعة محصول 
الشيلب مقارنة باملوسيم املايض والتي بلغت )5000( االف دونم 
نتيجة لوفرة املياه وتسياقط كمية كبرة من االمطار خالل فصل 
الشتاء املايض حيث بلغت املساحات املزروعة يف محافظة )النجف 
االرشف 211947 اليف، الديوانية 153200 الف، واسيط 15000 
الف، ذي قار 12400 الف، ميسان 15000 الف، بابل 10500 الف، 
دياىل 10000 الف دونم( وباقي املسياحات توزعت يف املحافظات 
االخيرى، مبينا انه تم توفر بيذور الرتب العليا املدعومة بنسيبة 
)70%( واالسيمدة املدعومية )اليداب، واليوريا( بنسيبة )%50(، 
فضال عن الجوانب البحثية واالرشيادية التي تقدمها الوزارة عرب 

باحثيها يف دوائرها املختلفة«.
واشار الحسني اىل ان »وزارة الزراعة سبق لها وان أقرت الربنامج 
الوطنيي ملحصول الشيلب ضمن الرباميج الوطنية التيي تنفذها 
دائرة البحوث الزراعية بهدف االرتقاء بهذا املحصول السرتاتيجي 
الكمي والنوعي مع الرتكيز عى صنف العنرب والياسمني والفرات 
مين خالل تنفيذ التجيارب البحثية واالرشيادية يف محطة بحوث 

الرز يف املشخاب وهي محطة متخصصة بهذا املحصول.

وزير الزراعة: حمصول الشلب 
هذا املوسم جتاوز حاجة العراق

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت سيلطة الطيران املدني العراقيي، جاهزية مطاراتها 
لتفويج الحجاج العراقيني عرب املنافذ الجوية للبالد.

وأكد مدير عام السيلطة، عيل خليل ابراهييم، يف بيان تلقته 

»املسيتقبل العراقي«، »جاهزية املطيارات املحلية العراقية 
لتفوييج الحجيج العراقييني والتي من املؤميل انطالق  اوىل 

الرحالت الجوية ابتداء من تاريخ 11/7/2019«.
ولفيت ابراهييم، إىل أن »مجميوع الكيل للرحالت  سيتكون 
اكثير من 100 رحلة موزعة مابني ) 80 رحلة للمدينة ( و ) 

25 رحلة للجدة ( وتفويجها سييكون من مختلف مطارات 
املحلية العراقية وضمن توقيتات محددة«.

وتابع مدير عام السلطة، أن »هناك تنسيق عايل املستوى مع 
الهيئة العليا للحج والعمرة واملطارات املحلية من اجل انجاز 

خطة التفويج اىل الديار املقدسة للموسم الحايل 2019 .

   بغداد / المستقبل العراقي

جهيزت رشكية توزيع املنتجيات النفطيية )600( لرت من 
منتيوج زيت الغاز لدار املسينني الكائن يف منطقة الصليخ 
ومليرة واحيدة ألغيراض املوليدات وذلك ضمن نشياطاتها 
االجتماعيية السياندة لعملها األسيايس ومسياهمًة منها  
يف تلبيية احتياجات بعيض املواقع من املنتجيات النفطية 
وحرصياً عى توفر ُسيبل الراحة للمسينني املتواجدين يف 

الدار وتوفر الطاقة الكهربائية لهم ». 
بدوره أوعز مدير عام رشكة التوزيع كاظم مسر بحسب 
بييان ورد لي«املسيتقبل العراقيي«، »امليالكات التجهيزية 
للرشكية بتجهيز اليدار بالكمية املخصصة من حسيابات 
الرشكة   بعد مراجعة مخولهم وحسب الضوابط املعتمدة 
موضحياُ إن رشكة التوزييع تبدي اهتماما بدور املسينني 
وتوفير احتياجاتهم من املشيتقات النفطيية ،إضافًة إىل 

املشاريع اإلنسانية األخرى« .  

مسير بنّي بيأن »الرشكة سيبق وأن جّهزت دار املسينني 
الواقع يف منطقة الرشاد  باملستلزمات األساسية من أثاث 
وأجهيزة كهربائية مختلفة وذلك خدمًة لرشيحة املُسينني 
الذيين يسيتحّقون أن تتوفير لهم ُسيُبل الراحية والحياة 
الكريمية«. يذكير بيأن وزارة النفيط ومين خيالل رشكة 
التوزيع سيباقة دائماً بتبني املشاريع الخدمية والتعليمية 
والرتفيهية التي من شيأنها أن تقدم الخدمات للمواطنني 

يف كافة املحافظات .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت الهيئية العامية للكميارك، توجيها 
الكمركييني  واملخلصيني  للمسيتوردين 
االرسياليات  بتخرييج  اإلرساع  بيرورة 

املنجزة.
»املسيتقبل  تلقتيه  للهيئية،  بييان  وقيال 

العراقيي« ، إن »الهيئية العامية للكميارك 
أصيدرت ، توجيهيا اىل كافية املسيتوردين 
واملخلصني الكمركيني املجازين رسيميا من 
قبلها برورة التواجد خالل السياعة االوىل 
من الدوام الرسمي يف املراكز الكمركية كافة 
لغيرض ترسيع انجاز املعاميالت الكمركية 
وتخرييج اإلرسياليات املنجيزة واملكتملية 

االجيراءات من حيوزة املنفذ لتياليف حاالت 
تكدس الشاحنات عند بوابة الخروج«.

أن  البييان،  بحسيب  الهيئية،  وأوضحيت 
»عيى وكالء االخراج الكمركيي عدم تأخر 
االرساليات والسيعي لتخريجها فور اكمال 
إجراءاتها الكمركية وعدم التسبب بتكدس 

الشاحنات داخل املراكز الكمركية«.

ويأتي هذا ضمن توجيهيات الهيئة لغرض 
تبسييط اإلجيراءات وفسيح املجيال أميام 
وتحمييل  للدخيول  الفارغية  الشياحنات 
البضائيع والحاويات والسيعي إلنسييابية 
الحركية داخل املنافذ الحدودية فيما حملت 
الهيئية املخالف كاميل التبعيات القانونية 

املرتتبة عى ذلك. بحسب البيان.

الطريان املدين تعلن جاهزية مطاراهتا لتفويج احلجاج العراقيني عرب املنافذ اجلوية

رشكة توزيع املنتجات النفطية جتهز »600« لرتًا من زيت الغاز لدار املسنني ألغراض املولدات

الكامرك تصدر توجيهًا للمستوردين واملخلصني الكمركيني

    بغداد / المستقبل العراقي

بينت إحصائية لرئاسية االدعاء العام، عن 
إكميال تدقيق دعياوى محاكيم الجنايات 
املنظورة لديها لعيام 2018 والنصف األول 

من العام الحايل .
وقيال بييان صيادر عين املركيز اإلعالمي 
ملجليس القضاء األعيى ورد لي«املسيتقبل 
العراقي«، إن »رئاسية االدعاء العام أعلنت 

عين إحصائيية بعيدد الدعياوى التيي تيم 
تدقيقها من قبيل جهاز االدعاء العام فيما 
يخيص محاكيم الجنايات والجنيح لعموم 
إىل مجليس  التابعية  محاكيم االسيتئناف 

القضاء األعى«.
وتابع البيان  إن »عدد الدعاوى املرسيلة اىل 
جهاز االدعياء العام  بلغت )2151( دعوى 
مابني دعياوى جنايات ودعياوى جنح تم 

إكمال تدقيق ) 1503( منها .

    ذي قار / المستقبل العراقي

اعلين رئيس مجليس محافظية ذي قار رحيم 
يارس الخاقاني، عن إفتتاح مقطع بطول 40 كم 
من طريق )نارصية – سماوة(.وقال الخاقاني 
يف بيان تلقته »املسيتقبل العراقيي« ، ان »بعد 
الجهود الحثيثية ألبناء محافظة ذي قار الذين 
سعوا من خالل وقفاتهم وتظاهراتهم املطالبة 
بإكمال طريق نارصية - سماوة، والذي تسبب 

بحيوادث كثيرة أودت بحيياة العيرشات مين 
األبرياء، اكتمل اليوم املقطع االول من املرشوع 
بطيول 40 كيلوميرًتا فيما يتوقيع انهاء العمل 
بدايية آب املقبل«.واضاف أنه »تم اسيتحصال 
موافقة املدير العام للطرق والجسيور يف وزارة 
اإلعمار واإلسيكان والبلديات واألشغال العامة 
عى فتح مقاطع طريق املرور الرسيع املكتملة 
أمام حركية املركبات واإلرساع يف أعمال إكمال 

املقاطع املتبقية من الطريق ذاته .

االدعاء العام يدقق أكثر من »1500« 
دعوى ملحاكم اجلنايات واجلنح

افتتاح املقطع األول من طريق 
النارصية – الساموة

  البصرة/مصطفى محمد األسدي

انطلقت امس األحد، من ديوان محافظة 
العالجّيية  الرحلية  الهنيد،  إىل  البيرصة 
للوجبة الخامسية، ضمن مرشوع عالج 
املرىض خيارج العراق للحياالت املرضّية 
املسيتعصية، واليذي تتبنياه الحكومية 
وداعهيا  يف  وكان  للمحافظية،  املحلّيية 

النائب اإلداري ملحافظ البرصة د. رضغام 
األجيودي. مين جانبيِه أوَضيح رئييس 
لجنية عيالج امليرىض »مصعيب مهيوب 
قاسيم« إلعالم ديوان محافظة البرصة، 
إنيُه “انطلقت الييوم الوجبة الخامسية 
لعالج )أمراض القلب والجملة العصبية 
والجراحية املعقيدة( إىل الهنيد، بعيد إن 
أكمليت اللجنية ملفيات )15( مريضياً 

كدفعة أوىل، ضمن برنامج عالج الحاالت 
العيراق،  خيارج  املسيتعصية  املرضّيية 
واملدعيوم من قبيل الحكومية املحلّية ”.  
الجدير بالذكر إن الرحلة العالجّية الرابعة 
والخاصية بأميراض القليب والجراحية 
املعقدة وزراعية الكبد والنخاع، انطلقت 
األسيبوع املايض إىل الجمهورّية الرتكّية، 

بواقع )18( مريضاً.

الوجبة اخلامسة ضمن مرشوع عالج املرضى خارج العراق تنطلق من ديوان حمافظة البرصة إىل اهلند

   البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة لنقيل الطاقة الكهربائية يف الجنوب، 
 CPS4,5 - إنجياز أعميال تأهييل خطيي )رميلية جدييدة

132KV( بالكامل وإعادتهما للعمل. 
وذكيرت الرشكة يف بييان تلقته »املسيتقبل العراقيي«، انه 
»بيارشاف ومتابعية مبارشة من قبل املديير العام زياد عيل 
فاضيل، وضمن خطة 2019 ، انجزت ميالكات نقل الطاقة 
يف الجنوب / شيبكات شيمال البرصة اعميال تأهيل خطي 
)رميلية جدييدة - 132KV CPS4,5( بالكاميل وإعادتهما 

للعمل«.
وأضياف البيان، أن »املالكات انجيزت اعمال تأهيل الخطني 
واسيتبدال لوبات االبراج ومعالجة تبتتات االسالك مع ربط 
مخمدات االهتزاز عى طول مسار الخطني، وكذالك استبدال 
اسيالك نزاالت الخطني يف محطة الرميلة الجديدة«، مشيراً 
إىل ان »مالكات صيانة الخطوط والجهات السياندة انحزت 

اعمال تأهيل وصيانة الخطني بالكامل ويف وقت قيايس«.
واوضيح، ان »العمل ياتيي ضمن الخطة الخاصية بتأهيل 
خطوط الضغط العايل والفائق يف املنطقة الجنوبية للصيف 
الحيايل والتي تنفذ من قبل مالكات نقيل الطاقة يف الجنوب 

بالتزامن مع انجاز املشاريع الجديدة .

بسعة »132« ك.ف.. إعادة خطي طاقة 
للخدمة بعد انجاز تأهيلهام بالبرصة

امانة بغداد تزيل التجاوزات عن شارع »13« 
رشقي العاصمة

جنايات البرصة: اإلعدام ملدان 
بقتل طليقته ورسقة أمواهلا     بغداد / المستقبل العراقي

اكدت وزارة النقل سعيها لتطوير منظومات 
االتصياالت  ومنظوميات  العاملية  اليرادار 

املالحية وفقا للمعاير الدولية.
وذكير بيان لوزارة النقل تلقته، »املسيتقبل 
العراقيي«، ان » وزيير النقل عبد الله لعيبي 
اطلع يف خضم جولتيه امليدانية ملطار اربيل 
اليدويل عيى مسيتوى الخدميات املقدمية 

للمسيافرين يف املطيار، فضال عين الوقوف 
عيى االسيتعدادات املتخذة مين قبل مكتب 
السيتقبال  العراقيية  الجويية  الخطيوط 
وتفويج حجاج بيت الله الحرام خالل العام 

الحايل«.
وبني لعيبي ان » الوزارة تسعى بكل جهدها 
للتعاون والتنسييق املشيرتك ميع مطارات 
اإلقلييم واملطيارات االخرى لتقدييم أفضل 
العراقي«،موكدا« سعي  الخدمات للمواطن 

اليوزارة عن تقدييم خدمة املالحية الجوية 
للطائرات التي تسيتخدم األجيواء العراقية 
سيواء العابرة منها ام القاصدة او املغادرة 
مين خالل تطوير منظومات الرادار العاملة 
ومنظوميات االتصاالت املالحيية مما يعزز 
مكانة العراق الدولية يف هذا املجال والنجاح 
التام الذي تم تحقيقه يف ادارة األجواء أدارة 
امنية وبمهنيية عاليية مين قبل منتسيبي 

الرشكة العامة لخدمات املالحة الجوية .

النقل تؤكد استمرار اجلهود لتطوير منظومات الرادار 
واالتصاالت وفقًا للمعايري الدولية

    البصرة/ المستقبل العراقي

البيرصة  محافظية  مجليس  رئييس  اكيد 
الحقوقيي صبياح حسين البزونيي عيى ان 
اليدور الذي يلعبه الصحفيني يف البرصة مهم 
جيدا، وال يمكن ان نسيمح ال جهة ان تعمل 
عيى تطوييق حريية الصحافة التيي كفلها 

الدستور.
جاء ذلك خالل مشاركته يف املؤتمر الصحفي 
مع نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي 
ومحافيظ البيرصة اسيعد العيداني وسيط 
حضور نخبة من صحفيي البرصة واعضاء 
من مجليس نقابية الصحفييني العراقيني/
املركز العام.وقال البزوني« االعالم والصحافة 
حلقية مهمة يف عراق ما بعيد 2003 وقدموا 
التضحيات الكبرة خالل السينوات املاضية، 
مؤكدا عيى ان الحكومة املحلية لن تسيمح 

الي جهة ان تعرقيل العمل الصحفي او تحد 
من حركة الصحفيني.

و دعيا رئييس مجليس املحافظية صبياح 
البزونيي اىل تجاوز الخيالف الذي حصل بني 

قائيد العملييات والصحفييني عيى خلفيية 
ترصيح باعتقيال أي صحفي يقوم بتغطية 
تظاهرة غر مرخصة، فما طالب اإلعالميني 
خالل املؤتمر بمساعدة الحكومة املحلية عى 

العمل اجل خدمة املحافظة.
فيميا أكد نقييب الصحفييني مؤييد الالمي 
ان ترصيحيات قائد عملييات البرصة كانت 
مترسعية وغر مقصيودة، وذلك عى خلفية 
تهديد قائيد عمليات البيرصة الفريق الركن 
قاسيم نيزال املالكيي باعتقيال أي صحفي 
يغطيي احتجاجات غر مرخصية، ليرتاجع 
عن ذليك الترصييح أميس ويقيدم اعتذاره 
عيرب املربيد مؤكيداً أن ترصيحيه كان مين 
توجييه  اىل  الالميي  املالطفة.ولفيت  بياب 
قييادة العمليات املشيرتكة القيادة األمنيني 
بعيدم مضايقية الصحفييني وتقدييم كافة 

التسهيالت لهم.

من جانبه اكد املحافظ اسعد العيداني خالل 
املؤتمير ان الحكومة املحليية تحرتم اإلعالم 
والصحافية تحرتم يف البرصة كميا ان هناك 
عالقة رصينة ومتينة بني املؤسسة اإلعالمية 

واملؤسسة العسكرية.
وكان نقييب الصحفييني، مؤييد الالميي قد 
أعتيرب يف وقيت سيابق الييوم الجمعية مين 
البيرصة إن الصحفي خط أحمير، فيما أكد 
إمكانيية النقابية، بمقاضاة أي مسيؤول يف 

حال االعتداء عى صحفي.
وقال الالمي، يف كلمية له خالل اجتماع عقد 
يف محافظية البيرصة، إن حضيوره للبرصة 
رسالة اطمئنان لجميع الصحفيني يف العراق.

وأضياف، أن الصحفي خيط احمر وبإمكان 
النقابة مقاضاة اي مسؤول خارج العراق اذا 
تعذرت مقاضاته داخل البالد يف حال االعتداء 

عى اي صحفي يعمل وفق القانون.

يف مؤمتر صحفي مع الالمي والعيداني

البزوين: احلكومة املحلية تدعم الصحفيني ولن تسمح الحد بعرقلة عملهم
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كتاب الدعوة )االعالن(
 )Mediso( نوع )Gamma Gamera( لتحديث وتطوير جهاز )CT scan( املناقصة : تجهيز
وجعل�ه جهاز هجني )Hybrid system( وتحويله من )spect( اىل )spect CT( مع ضمان 

وصيانة ملدة خمسة سنوات(
مناقصة رقم : )66/2019/82  / املوازنة الجارية لوزارة الصحة (

رقم كتاب الدعوة : )86( 
1� تدع�و )وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية 
)كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العطاءات املختومة  واملوقعة للتعاقد  تجهيز 
)CT scan( لتحدي�ث وتطوير جه�از  )Gamma gamera( ن�وع )Mediso( وجعله جهاز 
هج�ني )Hybrid system( وتحويله م�ن )spect( اىل )spect CT( مع ضمان وصيانة ملدة 

خمسة سنوات(
2  � سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة لجميع 

مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا كما تم تحديده يف وثيقة املناقصة 
3 � يمك�ن ملقدمي العطاءات املهتمني ومن ذوي االهلية القانونية الحصول عىل معلومات 
اضافي�ة م�ن )وزارة الصح�ة / البيئ�ة / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبية  )كيماديا( / قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة  � الطابق الخامس مقر وزارة 
www.kimadia. واملوقع االلكرتوني لكيماديا dg@kimadia.iq الصحة الربيد االلكرتون�ي

iq واالطالع عىل وثائق املناقصة عىل العنوان ادناه من )8:30 لغاية 2:30(
4 � عىل مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بما يف ذلك املتطلبات  القانونية  
والفني�ة واملالي�ة وكما مذكور يف وثائ�ق املناقصة  مرفق رقم )1(  س�وف يعتمد« هامش 
افضلية للسلع الطبية من املجهزين / املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية يتم تحديدها 
يف وثائ�ق املناقصة )انظر الفقرة 30/االفضلية املحلية من تعليمات اىل مقدمي العطاءات 

والفقرة 30 من ورقة بيانات العطاء /املعدات واالجهزة الطبية( 
5 � يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتمني رشاء املجموع�ة الكاملة لوثائ�ق املناقصة باللغة 
)االنكليزي�ة والعربي�ة( عن�د تقديم اس�تمارة تحريرية ع�ىل العنوان ادناه وبعد تس�ديد 
الرس�م غ�ر القابل لالس�رتداد وبقيمة )يت�م بيع املناقص�ات يف الرشكة العامة لتس�ويق 
االدوية واملس�تلزمات الطبية )kimadia (/ القس�م املايل /الطابق السادس وبمبلغ مليون 
وخمس�مائة وخمسة وتس�عون الف دينار  للمناقصة   التي تبلغ قيمتها  مليون دوالرا او 
اقل ومبلغ مليونان وخمسمائة وخمسة وتسعون الف دينار للمناقصة  التي تبلغ قيمتها 

اكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم اهمال العروض
� يعاد ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني التاليتني :

أ � حالة الغاء املناقصة وتغير اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري
ب � عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد 

� الع�روض التي تصل من خ�الل الربيد الرسيع فان املجهز مطال�ب بتقديم املبلغ املذكور 
اع�اله ويمك�ن قبول املبلغ بعد تاري�خ الغلق برشط ان تكون قبل البدء بدراس�ة العروض 

وبخالفه سيتم الغاء العرض
� يحق ملقدم العطاء الذي سبق له االشرتاك يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء 
الس�ابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة املعاد اعالنها ويف حالة تعديل اس�عار رشاء هذه 
الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني السعرين يف حالة زيادة السعر ويرفق مع عطاءه 

الوصلني االول والثاني
� طريقة دفع هذا الرس�م س�تكون )نقدا( سوف يتم ارس�ال وثائق املناقصة وكما مشار 

اليها يف تعليمات منفذي العطاء
6 � يتم تس�ليم العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قب�ل )2:30 بعد الظهر 2019/7/28 
) س�وف يتم رفض العطاءات املتأخرة س�يتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن مقدمي 
العطاءات الذين اختاروا الحضور شخصيا عىل العنوان ادناه يف )2019/7/29( يجب عىل 

جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء بقيمة )6,570 دوالر(
7 � العنوان املشار اليه سابقا هو )وزارة الصحة /البيئة / الرشكة العامة لتسويق االدوية 
واملس�تلزمات الطبية )كيماديا( /الطابق السادس/ لجنة اس�تالم وفتح العطاءات /باب 

املعظم/ بغداد /العراق
ه� : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8 بدالة ذات اربعة خطوط

جه�ة التعاق�د : )وزارة الصحة /البيئة/ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية املس�تلزمات 
الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني : مظفر عيل عباس(
املنصب : )املدير العام / وكالة  /رئيس مجلس االدارة ( 

التوقيع )     (
التاريخ )    (

رشكة نفط ذي قار / رشكة عامة اعالن دعوة عامة
)HDD يرس وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة )2005/19/47( اخلاصة بتجهيز )معدة احلفر االفقي

)اعالن اول( 
1 � عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالش�رتاك يف املناقصة  بتقديم املستمس�كات املطلوبة ) شهادة تأسيس للرشكة املجهزة 
مصدقة ونافذة لعام 2019 من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد التأسيس ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وهوية غرفة التجارة واجازة ممارسة 
املهنة او هوية تصنيف املقاولني لرشكات املقاولة عىل ان ال يقل رأسمالها عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها ، كتاب عدم ممانعة يف االشرتاك باملناقصات 
من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمجهزين العراقيني ، رقم الهوية الرضيبية للرشكات املسجلة يف العراق ، حجب البطاقة التموينية 
مل�ن يش�مله قرار الحجب  حس�ب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء ، الحس�ابات الختامي�ة واملوقف املايل )الكفاءة املالية ( مص�ادق عليها اصوليا من 
محاسب قانوني للسنتني املاليتني االخرتني ، االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة للسنوات الخمسة االخرة مع االيراد السنوي ، شهادة التأسيس 
لفرع الرشكة االجنبية املسجلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية املصدقة من الجهات املعنية يف الخارج ويلتزم املجهزين من املكاتب التجارية 
بتقديم الوثائق اعاله ما عدا الوثائق الخاصة  بتسجيل الرشكات ، جميع املواد املجهزة يجب ان تكون كما مثبتة يف القسم السادس ، جميع املناقصني يجب 
ان ال يكونوا ضمن القائمة الس�وداء( اىل القس�م التجاري يف مقر الرشكة / املجمع النفطي للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحس�ب ما جاء يف وثائق 

العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية :
2 � تقدم التأمينات عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة مثبتا فيها اس�م ورقم املناقصة صادرة من مرصف عراقي متعمد حس�ب النرشة 

الصادرة من البنك املركزي العراقي
3 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :  عىل ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الرشاء املحلية )صندوق الفتح الخاص باللجنة( 
الكائن يف )املوقع الرئييس( لرشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي عىل ان تكون بنس�ختني مع قرص مدمج ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن ولغاية موعد 

غلق الصندوق املحدد للمناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
4 � املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت )الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الخميس 2019/8/1(  

5 � مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسارات املجهزين كاالتي : سيتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط ذي قار /املجمع النفطي /هياة املشاريع (  يف 
تمام الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء 2019/7/24(  

6 � زم�ان وم�كان ي�وم الفتح العلني للعطاءات : س�يتم فتح العط�اءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد س�اعة اللغق املحددة بحض�ور مقدمي العطاءات او 
ممثليه�م قانون�ا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات اذا صادف يوم الغلق او 

يوم الرد عىل االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك
7 � الرشكة غر ملزمة بقبول  اوطأ العطاءات  ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن او اي مصاريف اخرى ترتتب من جراء املناقصة 

)Toc.oil.gov.iq( 8 � يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني
9 � املستمسكات املطلوبة : حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث

نوع الموازنة نفاذية 
العطاء ثمن الوثائق التامينات االولية  الكلفة التخمينية رقمها اسم المناقصة ت

التشغيلية 120 وم 250$ مائتان 
وخمسون دوالر 

)7,200($ سبعة االف 
ومائتان دوالر ال غيرها 

)720,000($ سبعمائة وعشرون 
الف دوالر ال غيرها  )2005/19/47( تجهيز )معدة الحفر 

(HDD االفقي ت

املدير العام
عيل وارد محود

اعالن
تعل�ن جامعة املثن�ى كلية الرتبي�ة البدنية وعل�وم الرياضة عن 
اج�راء مزايدة علني�ة لبيع املواد املوج�ودة يف مخازنها واملدرجة 
يف القائم�ة ادناه وفق قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 وتعديالت�ه فعىل الراغبني بال�رشاء املراجعة ودفع 
التأمين�ات ال تقل ع�ن )20%( من القيمة املق�درة للمال والبالغ 
)245000( مئتان وخمسة واربعون الف دينار عراقي بعد )15( 
يوم من اليوم التايل للنرش ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
الن�رش واالعالن واملصاري�ف القانونية االخرى علم�ا ان املزايدة 

ستجري يف الساعة الثانية عرش ظهرا يف بناية الكلية 
املرفقات :

قائمة باملواد عدد )1(

املجم�وع الكيل )245000( مئتان وخمس�ة واربعون الف دينار 
فقط  ال غرها

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة املشخاب 

العدد : 41/ب/2019
التاريخ : 2019/6/27

اعالن
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة القطع�ة املرقمة 
3/49/م27 املش�خاب واملزال شيوعها 
بيع�ا بموجب ق�رار الحك�م املرقم 41/

ب/2019 املكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة 
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل ديوان 
ه�ذه املحكمة يف ي�وم املزايدة الس�اعة 
الثانية ع�رش ظهرا يف ي�وم الثالثني من 
اليوم التايل للنرش يف صحيفتني محليتني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة للقطعة 
واملستمسكات القانونية واجور االعالن 
لح�ق  الكلي�ة  القيم�ة  وان  والداللي�ة 
الت�رصف للقطع�ة خمس�ة وثمان�ون 

مليون ومئتان وخمسون الف دينار 
القايض

عدي فاهم محسن
املواصفات :

ارض زراعية تقع عىل طريق مش�خاب 
غماس ومسيجة بسياج 

BRC
م�ن جه�ة الش�ارع الع�ام مس�احتها 

80م/21/اولك /1دونم
قيم�ة ح�ق الت�رصف للقطعة خمس�ة 

وثمانون مليون دينار وقيمة 
BRC

مئتان وخمسون الف دينار 
���������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحمزة
رقم االضبارة : 2018/513

التاريخ 2019/7/2
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الحم�زة العق�ار 
املرق�م )426( الش�وفة الواقع يف قضاء 
الحمزة العائد للمدين غيث عبد الكاظم  
لقاء طل�ب الدائنة )رج�اء ثامر جادر( 
البال�غ ع�رشة مالي�ني ال غره�ا فع�ىل 
الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة ثالث�ة ايام تب�دأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 
رس�م التس�جيل والداللية عىل املشرتي 

املواصفات :
1 � العق�ار املرق�م )6( م  /4 الش�وفة 
يق�ع يف قض�اء الحمزة الرشق�ي ارض 
زراعية نوعه�ا مملوكة للدولة تقع عىل 
ش�ط الحم�زة � الرميثة كم�ا مؤرش يف 

خارطة الكادسرتوا 
2 � مساحة : 41 دونم و7 اولك 

3 �  الشاغل : ال يوجد
4  �  القيمة املقدرة / مليون وسبعمائة 
وس�بعة وثالثون الف وخمسمائة دينار 

ال غرها 
املنفذ العدل

محمد هادي عبد الكاظم
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد / 2042/ش/2019
التاريخ 2019/7/7

اعالن
اىل /املدعى عليه /مجيب جاسم عبد

اقامت املدعية زوجتك )منى اياد عداي( 
2042/ش/2019  املرقم�ة  الدع�وى 
ام�ام هذه املحكم�ة طلبت فيه�ا تأييد 
وفاتك كونك مفقود يف احداث س�بايكر 
وملجهولي�ة محل اقامتك لذا قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور امام هذه 
 2019/7/25 ي�وم  صب�اح  املحكم�ة 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق احكام القانون
القايض

فارس نجم ابو حسنه

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف القادس�ية 

االتحادية
محكمة بداءة الشامية 
العدد : 383/ب/2019

التاريخ 2019/6/11
اعالن

اىل املدعى عليه / رحيم كاظم شالكة
اص�درت ه�ذه املحكم�ة الق�رار املرقم 
 2019/5/30 يف  383/ب/2019 
بتأديت�ك  بالزام�ك  الحك�م  املتضم�ن 
للمدع�ي /  عامر جاس�م عب�اس مبلغ 
قدره )ثمانية ماليني واربعمائة وتسعة 
وس�تون الف دين�ار( وقد ص�در القرار 
بحق�ك غيابيا وملجهولي�ة محل اقامتك 
تق�رر  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحضور امام ه�ذه املحكمة ومراجعة 
طرق الطعن القانونية وبعكسه  سوف 
يكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية وفق 

االصول
القايض

عقيل هادي
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 3659/ش2019/6
التاريخ : 2019/7/7

اعالن
املدع�ى علي�ه / ريس�ان س�عدون  اىل 

كاظم
حات�م(  ري�اض  )االء  املدعي�ة  اقام�ت 
3659/ش2019/6  بالع�دد  الدع�وى 
ام�ام ه�ذه املحكمة يطل�ب فيها نفقة 
للمدعي�ة ونفق�ة  ماضي�ة ومس�تمرة 
مس�تمرة البنت�ك )تب�ارك( وملجهولي�ة 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار محل�ة حي 
االمن الداخيل /  الكربالء قررت املحكمة 
وبموع�د  الدع�وى  بموض�وع  تبليغ�ك 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني يوميت�ني وعليك الحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
الس�اعة   2019/7/16 ي�وم  املواف�ق 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 2503/ش2016/6
التاريخ : 2019/7/7

اعالن
اىل / املدعى عليه / كرار محمد عيل

اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى 
يف  2503/ش2016/6  املرقم�ة  
2016/5/25 غيابي�ا بحق�ك والقايض 
الزام�ك بتأدي�ة نفقة ماضي�ة للمدعية 
)م�روة فائز كام�ل( مقدارها خمس�ة 
وس�بعون الف دينار ش�هريا ملدة س�نة 
س�ابقة م�ن تاري�خ اقام�ة الدعوى يف 
2016/4/20 وكذل�ك نفق�ة مس�تمرة 
لها مقدارها مائة الف دينار شهريا من 
تاري�خ اقامة الدع�وى يف 2016/4/20 
ونفق�ة مس�تمرة الطفالها ادم واس�ما 
مقداره�ا مائ�ة الف دينار ش�هريا لكل 
واح�د منهم�ا وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار حي الرس�الة / النج�ف قررت 
بواس�طة  بالق�رار  تبليغ�ك  املحكم�ة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق 
االع�رتاض ع�ىل الق�رار الغياب�ي خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

عمار هادي املوسوي

السعر الكلي سعر المفرد العدد اسم المادة ت

90000 10000 9 حاسبة بالزمة متكاملة 1

10000 10000 1 Deel حاسبة البتوب 2

20000 10000 2 حاسبة البتوب فوجسته 3

30000 15000 2 داتا شو 4

15000 3000 5 hp طابعة ملونة 5

25000 5000 5 طابعة عادية 2900 6

10000 5000 2 ماطور غسل )فأرة( 7

30000 15000 2 شاشة عرض الكترونية 8

15000 5000 3 قطعة سبلت خارجية 2طن 9

أ.د حسن هادي الزيادي
العميد وكالة
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صحوة برملانية متأخرة
          عباس الصباغ 

الديمقراطي�ة  العملي�ة  جوه�ر  االنتخاب�ات 
والغاي�ة األساس�يَّة منها ويف أبس�ط مصاديقها 
الكالس�يكية واملتجس�دة بتمثيل الش�عب تمثيالً 
وفق األطر النزيهة الش�فافة، ومن عالئم سالمة 
مس�ار البوصلة الديمقراطية يف البلد يف مسارها 
الصحي�ح ه�و أْن تنماز الفعاليات السياس�يَّة يف 
إطاري�ن؛ األول التنفيذي وهو االنخراط الفعيل يف 
املضمار الحكومي ويف جميع مفاصل الس�لطات 
الحكوميَّة الثالث، والثان�ي االنزواء تحت هامش 
العملية السياسية والتقهقر عن املشاركة يف االداء 
الحكوم�ي واالكتف�اء بمراقبت�ه وتقويم�ه يف ما 
يس�مى وفق الديمقراطيات العريقة ب�”حكومة 
الظل” التي بات العراق يف أمس الحاجة إليها اآلن 

وهي ش�كل من أشكال املعارضة السياسية وهذا 
يشء طبيعي ج�داً يف النظ�م الديمقراطية ودليٌل 
عىل نض�ج العملية السياس�يَّة يف البلد ان وجدت 

كما هو مأمول.
ف�إْن صحت األخبار عن توجه كتل برملانية كبرية 
اىل تبن�ي أس�لوب املعارض�ة الربملانية � بحس�ب 
املوسوعة الش�املة ان املعارضة يف السياسة هي 
جماعة او مجموعة افراد يختلفون مع الحكومة 
عىل اس�اس ثاب�ت وطوي�ل، وينطب�ق املصطلح 
بش�كل اكث�ر تحدي�دا ع�ىل االح�زاب يف األنظمة 
الديمقراطي�ة وداخل قب�ة الربملان الت�ي تختلف 
مع الحكومة وترغب بالوصول اىل السلطة � فان 
االمور بهذا الش�كل بدأت تبشرّ بخري وان العملية 
السياس�ية الت�ي كانت تعاني م�ن داء عضال او 
من موت رسيري موش�ك بدأت تتعاىف وألول مرة 

بع�د التغي�ري النيس�اني، بعد ان انغم�رت جميع 
الكتل بدون اس�تثناء باملضمار الحكومي، فهذه 
ش�يزوفرينيا سياسية غري مقبولة، فكيف يمكن 
لس�يايس ان يحكم ويقورّم اداءه بنفس�ه يف ذات 
الوقت؟ وزاد الطني بلة ان العملية السياس�ية لم 
يرافقه�ا خطأ بنيوي يف التأس�يس الدولتي فقط 
وانما س�ارت وفق منهج الديمقراطية التوافقية 
بأسوأ صورها فتواشجت االخفاقات التأسيسية 
ع�ىل مدى اكثر م�ن عقد ونيف، م�ا ولرّد االحباط 
وخيب�ة األم�ل الت�ي عاش�ها املواط�ن العراق�ي 
بس�بب الفس�اد املايل واإلداري الذي اس�تفحل يف 
جميع أروقة ومفاص�ل الدولة العراقية وال يزال، 
فل�م تتجذر فكرة ثقاف�ة املراقب�ة وتقويم األداء 
الحكوم�ي املعمول بها يف الديمقراطيات العريقة 
كربيطانيا مثال وهي ام حكومات الظل املعارضة 

سياسياً والرائدة يف هذا املجال ولها قصب السبق 
في�ه، يضاف اليه�ا الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
وبعض الدول األوروبية وغريها، فهنالك حكومة 
معارض�ة تتش�كل فيه�ا بالتزام�ن مع تش�كيل 
الحكومة التنفيذية فيها تساير الحكومة الفعلية 
وتراقب أداءها وال ترتكها تفعل ما تشاء من دون 

حسيب او رقيب.
كمواط�ن عراق�ي التمن�ي ال يزال مش�وباً بحذر 
م�ن هذا التوجه الذي يجب أْن يكون بحس�ن نية 
وللصالح العام وليس ألي غرض سيايس آخر ألنَّ 
ثقافة مغ�ادرة مربع االنخراط ال�كيل والفعيل يف 
األداء الحكوم�ي قد جاءت يف العراق متأخرة جداً 
ولكن ما زال يف األفق متسٌع للعمل إْن كانت نوايا 
املعارضني أو املعرتضني سليمة )ان تصل متاخراً 
خرٌي لك م�ن أال تصل أب�داً( فالوصول الهش خرٌي 

من عدم الوصول بتاتاً.
الديمقراطي�ة الناضج�ة ه�ي الت�ي ال يس�تاثر 
الفرقاء السياس�يون بالسلطة من اجل مغانمها 
ومكتس�باتها م�ن جه�ة، ومن جه�ة اخرى من 
أْن يتقب�ل الخ�ارسون يف االنتخاب�ات  املنطق�ي 
النتيجة ال س�يما إْن كان�ت صناديق االقرتاع هي 
الت�ي حس�مت بياناته�ا وإنَّ هذه “الخس�ارة” 
هي ليس�ت نهاية الحياة السياس�يَّة، بل العكس 
االنضواء تحت هامش الحياة السياسية )حكومة 
ظل( يعطي زخماً سياسياً ودافعاً آخر لالستمرار 
فيها.ولألسف فإنَّ الفرقاء السياسيني العراقيني 
املتصدين للقرار السيايس وعىل جميع مشاربهم 
لم يهضموا بعُد فكرة املعارضة وتشكيل حكومة 
ظل بموجب ه�ذه الفكرة التي ظل�ت بعيدة عن 
مخيلته�م وظنوا انهم ويف ح�ال وجودهم خارج 

نطاق الحكومة الفعلية س�يكونون “محرومني” 
م�ن االمتيازات التي يحصل�ون عليها وهم داخل 
الحكوم�ة، كم�ا أن�ه س�رياكُم خ�ربة سياس�يَّة 
يف ح�ال تص�درّر )حكوم�ة الظ�ل( م�رة أخ�رى 
للواجهة السياس�يَّة وتكون حكوم�ة فعليَّة، ألن 
املن�اخ الديمقراطي الرصني والنزي�ه يمنح هذه 
السالس�ة واملرونة. فق�د آن األوان لالتجاه نحو 
املعارض�ة الربملانيَّ�ة الفعال�ة الت�ي تق�وُّم األداء 
ل آليات الرقابة عىل الس�لطة التنفيذيَّة من  وتفعرّ
خالل تأش�ري الخلل يف مش�اريع القوانني املقدمة 
من قب�ل الحكومة أو عمل ال�وزراء أو اعرتاضها 
عىل إهم�ال تنفيذ فق�رات الربنام�ج الحكومي. 
والواق�ع العراق�ي ال ي�زال محتاجاً اىل تأس�يس 
ثقافة املعارضة الربملانيَّة الحقيقيَّة وإْن كانت يف 

حدودها الدنيا.

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

Public Tender Announcements for Tender No: 030-PC-19  

Provision of 6 sets Wellhead for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  

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

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

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

Part. 

Tender Title: Provision of 6 sets Wellhead for EBS Oilfield 

Tender No.: 030-PC-19 

Tender Information:  

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

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

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

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

Part One: Scope of work 

To seek a company who can provide 6 sets Wellhead for EBS Oilfield, the country of origin should be West 

Europe or North America. 

Part Two:  

Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 

documents before 4:00 PM on 22 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 29 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 (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 

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

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

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

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

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

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

before the date of 27 July 2019 by Email to tangxing@ebspetroleum.com; cp@ebspetroleum.com , for 

the purpose of swift answering before the bidding date. 

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

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الصادرة م�ن غرفة 
تج�ارة البرصة بأس�م / هادي امني 
وهب – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الص�ادرة 
م�ن وزارة النف�ط – رشك�ة توزي�ع 
املنتجات النفطية بأسم / جبار موىل 
سعد – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

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

اعالن
اىل الشيك ) حيدر عبد الهادي خضري 
( توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر 
بلدي�ه النجف لغرض اص�دار اجازه 
بن�اء للعقار املرق�م 29101 /3 حي 
الجامعه خ�الل عشه ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك
طال�ب االجازه نرسين عب�د الكاظم 

جالب
������������������������������

فقدان
املرق�م  العق�ار  س�ند  من�ي  فق�د 
 ( باس�م  ص�دام  ح�ي   3/37517
س�عديه رشيد حمزه ( عىل من يعثر 

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

اعالن
اىل الشيك ) مريم عطيه اليف ( توجب 
عليك الحض�ور اىل مقر بلديه النجف 
لغ�رض اصدار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 67157 /3 ح�ي النداء خالل 
عشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك
طال�ب االج�ازه احمد عبد الحس�ن 

طعمه
������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل الصادر من مديرية 
بلدية الس�ماوة املرق�م ) 1441328 
 ( بمبل�غ   2017/10/12 يف   )
وثالثمائ�ة  ملي�ون   )1،327،000
وس�بعة وعشون ال�ف امانات بارك 
مقاب�ل الك�راج املوحد رق�م )44( ) 
باس�م ) حس�ني ارحيم سلمان( عىل 
م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل جه�ة 

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

فقدان
م�ن  الص�ادر  الوص�ل  من�ي  فق�د 
بلدي�ة النج�ف املرق�م ) 39848( يف 
 )1،280،000( بمبل�غ   2019/6/2
مليون ومائت�ان وثمانون الف دينار 
امانات مخزن املرقم )7195( باس�م 
) س�اجد حس�ون حس�ن ( عىل من 
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادره من 
املديري�ه العام�ه للتنمي�ه الصناعيه 

معمل نجارة ابراهيم 
اجازة التاس�يس بالرق�م  26949 يف 
2000/2/19 باس�م ) ع�يل حام�د 
جاب�ر محم�د ( عىل من يعث�ر عليها 

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

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

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 1528 / ب / 2019 
التاريخ : 7 / 7 / 2019 

اعالن 
املدع�ى علي�ه / ع�يل قاس�م   / اىل 

التميمي 
اق�ام املدعي ) خالد عب�د الجليل عبد 
ال�رزاق ( الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
1528 / ب / 2019 ض�دك يطل�ب 
فيها الزام�ك بتاديتك املبلغ املس�تلم 
م�ن قبلك والبالغ س�تة ماليني دينار 
اقامتكم  عراق�ي وملجهولي�ة مح�ل 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
الجبيل�ة  ملنطق�ة  البل�دي  املجل�س 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني  يف 
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف 
ي�وم 15 / 7 / 2019 ويف حال�ة عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنكم 
قانونا فسوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا .
القايض 

مؤيد شمخي جرب الشاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد : 2577/ش2019/5

التاريخ : 2019/7/2
اىل املدعى عليها / حياة صباح حسني

اق�ام املدع�ي )محمد ش�اكر عبي�د( الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  2577/ش2019/5   املرقم�ة 
املحكم�ة وال�ذي يطلب فيه�ا تصديق الطالق 
الرجعي وتم ربط اش�عار مختار حي املكرمة 
/ النج�ف بانها مرتحل�ة اىل جهة مجهولة لذا 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني 
محليت�ني رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور ام�ام 
ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق يوم 
2019/7/11 الس�اعة التاسعة صباحا وعند 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار

����������������������������������
تنويه 

نش يف صحيفة العراق بالعدد )947( وصحيفة 
املس�تقبل العراق�ي بالع�دد )1907( بتاري�خ 
2019/5/19 يف  اع�الن  مديرية تنفيذ النجف 
االرشف  حيث ذكر رقم الدعوى 2018/1247 
خط�أ والصحيح هو 2019/1247 لذا اقتىض 

التنويه

����������������������������������
اخطار 

م�ن / محكمة قوى االم�ن الداخيل /املنطقة 
الثانية

اىل / املتهم الهارب )ش.م هاش�م مجيد احمد 
جمعة النيساني(

الساكن /مجهول االقامة
اقت�ىض حضورك ام�ام ه�ذه املحكمة خالل 
م�دة )30( يوم�ا م�ن تاريخ ن�شه اذا كنت 
داخل الع�راق او خارجه لالجابة عن الجريمة 
املس�ندة اليك وف�ق امل�ادة )32( ق.ع.د املعدل 
وبعكس�ه س�وف تتخذ االج�راءات القانونية 
ضدك وتطبق بحق�ك احكام املادة )69( ق أ د 

املتضمنة ما ييل:
1 � الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك 

2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء 
القبض عليك اينما وجدت 

مح�ل  ع�ن  باالخب�ار  املواطن�ني  ال�زام   �  3
اختفائك 

4 � حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 
لواء الشطة الحقوقي 

حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

املنطقة الثانية

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة السالم 
العدد : 21 / ب / 2019 
التاريخ : 3 / 7 / 2019 

اعالن 
بتاريخ 7 / 4 / 2019 وبموجب الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله اصدرت محكمة بداءة السالم قرار 
حك�م مكتس�ب الدرجة القطعية يق�ي بازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م ) 31 / 504 ( مقاطع�ة 
املاجدي�ة وعليه تقرر االعالن ع�ن بيعه باملزايدة 
العلني�ة عن طريق الصحف املحلية وملدة ثالثون 
يوما عىل ان يكون البيع يف الس�اعة الثانية عش 
من ظهر اليوم التايل النتهاء مدة النش ويف حالة 
مصادف�ة ي�وم املزاي�دة العلنية عطلة رس�مية 
يكون املوعد يف اليوم التايل للعطلة الرسمية وعىل 
الراغب بال�شاء ايداع تامين�ات قانونية قدرها 

10 % من بدل البيع ان لم يكن رشيكا .
القايض 

بشري احمد محمد 
اوصاف العقار موضوع املزايدة :

1 – رق�م العقار وموقعه وجنس�ه ) 31 / 504 
( مقاطع�ة املاجدي�ة والعقار عب�ارة عن قطعة 
ارض خالي�ة من الش�وائب مس�احتها 300 م2 

ملك رصف الشاغل الحايل اليوجد .
2 – القيم�ة التقديري�ة : ملي�ون دين�ار عراقي 

الغريها .

����������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى 

نموذج رقم ) 30 ( تسجيل عقاري 
العدد 2 / تسجيل مجدد / 2019 

التاريخ : 27 / 6 / 2019 
اعالن 

قرار تثبيت عائدية عقار مجددا 
بن�اء عىل ص�دور قرار تثبي�ت العائدي�ة ) تمام 
العق�ار ( تسلس�ل ) 476 ( غرب�ي يف الس�ماوة 
الق�ايض بتثبي�ت امللكية بأس�م ورث�ة املرحوم 
عبد حس�ني محمد بموجب قرار تثبيت العائدية 
امل�ؤرخ 27 / 6 / 2019 الصادر من لجنة تثبيت 
امللكية واس�تنادا اىل اح�كام املادة 49 من قانون 
التس�جيل العقاري رقم 43 لس�نة 1971 املعدل 
نعلن هذا القرار م�دة ثالثني يوما وعىل من لديه 
اع�رتاض عىل الق�رار املذك�ور الطع�ن فيه لدى 
رئاسة محكمة االستئناف اعتبارا من اليوم التايل 
لن�ش هذا االعالن وعند انته�اء املدة وعدم ورود 
اشعار من رئاسة االستئناف بوقوع الطعن عىل 
الق�رار لديها خالل املدة املذكورة س�تبارش هذه 

الدائرة بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية .
القايض 

رئيس لجنة تثبيت امللكية 
قايض محكمة البداءة يف السماوة

اعالن 
اىل الشيك / حسني سلمان عباس -

عالء حسني سلمان 
اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي / مكتب بل�د والدجيل الكائن يف 
قضاء بل�د / قائممقامية قضاء بلد وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
الس�يد ) احمد حس�ني س�لمان ( بالبناء 
عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
) 16 / 357 ( مقاطع�ة ) 4 ألحض�رية ( 
لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
م�دة اقصاه�ا خمس�ة عش ي�وم داخل 
العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ 
نش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .
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مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد : 942 / 2019 

التاريخ : 3 / 7 / 2019 
م / نش فقدان 

قدم املدعو ) رضية ابراهيم غريب ( طلب 
نصبه قيما عىل ) عيل حس�ني عيل خليفة 
( ال�ذي فق�د بتاري�خ 6 / 6 / 2015 ولم 
يتم العثور عليه تقرر نشه يف صحيفتني 
محليتني رس�ميتني ومن لدي�ه معلومات 
ع�ن املفقود الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة 
خالل ع�شة ايام من تاري�خ االعالن ويف 
حالة ع�دم حضورك س�وف يت�م نصبها 

قيمة عليك وحسب االصول .
القايض 

فائق مشعل صالح 
����������������������������������

فقدان 
فقدت هوية الطالب ) قائد كريم هادي ( 
الصادرة من الكلي�ة الرتبوية املفتوحة – 
برصة – قسم معلم صفوف اولية – فمن 

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

فقدان 
فق�د وص�ل قب�ض حكوم�ي ) امانات ( 
الصادر من بلدية البرصة مرقم 466962 
م�ؤرخ 12 / 4 / 2017 بمبل�غ 540000 
بأس�م / جودي كاظم جلود – فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ البرصة 
رقم االضبارة : 320 / 2019 

التاريخ : 7 / 7 / 2019 
اىل / املنفذ عليه / اكرم قاسم محمد .

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خ�الل كتاب 
املجل�س البلدي ملنطقة املشاق الجديد بالعدد 
730 يف 24 / 6 / 2019 ان�ك مجه�ول االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمكن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ البرصة خالل 
خمس�ة عش يوما تبدا من اليوم التايل للنش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
باج�راءات التنفي�ذ الج�ربي وف�ق القانون – 
علما ان�ك مدين لصالح الدائنة ) ارساء محمد 
حسن ( بمبلغ ) 800 ، 344 ، 6 ( ستة ماليني 
وثالثمائ�ة واربع�ة واربعون ال�ف وثمانمائة 

دينار .
املنفذ العدل 

االح�وال  محكم�ة  ق�رار   : املح�رر  اوص�اف 
الش�خصية يف املعق�ل بالع�دد 5127 / ش / 

2018 يف 28 / 10 / 2018 .

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

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

االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 1055 

التاريخ :2019/2/6
نش اعالن

قدم�ت املس�تدعية )دالل حس�ن محج�وب( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه اصدار 
حجة حجر وقيمومة لزوجها املفقود )عباس 
صبح�ي حميد( وال�ذي فقد بتاري�خ 2/24/
عليه واستناداً لقانون رعاية القارصين قررت 
املحكمة نشه يف صحيفتني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود. مع التقدير
القايض 

قيرص عباس رشيد

اخطار 
م�ن / محكمة قوى االم�ن الداخيل /

املنطقة الثانية
اىل / املته�م الهارب )ش.م  نمر محمد 

ابراهيم عبد حسني (
الساكن /مجهول االقامة

اقت�ىض حضورك امام ه�ذه املحكمة 
خ�الل م�دة )30( يوم�ا م�ن تاري�خ 
نشه اذا كنت داخل العراق او خارجه 
لالجابة عن الجريمة املسندة اليك وفق 
امل�ادة )32( ق.ع.د املع�دل وبعكس�ه 
سوف تتخذ االجراءات القانونية ضدك 
وتطبق بحقك احكام املادة )69( ق أ د 

املتضمنة ما ييل:
1 � الحك�م علي�ك بالعقوب�ة املق�ررة 

لجريمتك 
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   �  2
صالحي�ة الق�اء القب�ض علي�ك اينما 

وجدت 
3 � ال�زام املواطنني باالخبار عن محل 

اختفائك 
والغ�ري  املنقول�ة  اموال�ك  � حج�ز   4

املنقولة 
لواء الشطة الحقوقي 

حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

املنطقة الثانية
 ����������������������������������

اعالن 
اىل / الشيك / عيل ستار شفيق 

اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان 
العراقي الكائن ق�رب مجمع النهضة 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام رشي�كك الس�يدة ) نادية محمد 
عل�وان ( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
يف القطع�ة املرقم�ة ) 1 / 11862 ( 
مقاطع�ة ) 7 البور ( لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل م�دة اقصاها 
خمس�ة عش يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق م�ن تاريخ نش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حقكم�ا يف 

االعرتاض مستقبال .

اعالن 
اىل / مساهمي رشكة مرصف العربية االسالمي / مساهمة خاصة 

م / دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة 
اس�تنادا الحكام قانون الشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 

االدارة بجلسته السادسة املنعقدة يف 29 / 5 / 2019 . 
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يف تمام الساعة العارشة من 
صباح يوم الخميس املوافق 25 / 7 / 2019 يف محافظة اربيل / اقليم كردس�تان قاعة 
فندق اربيل الدويل وذلك للنظر والتداول بمناقشة االمور الواردة يف جدول االعمال التايل:

1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 
عليه .

2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول امليزانية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 
2018 واملصادقة عليه .

3 – مناقش�ة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 
عليها .

4 – تعيني مراقبي الحس�ابات لعام / 2019 وتحديد اجورهما حس�ب ضوابط مجلس 
املهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

5 – االط�الع ع�ىل تقرير لجنة مراجعة الحس�ابات للس�نة املالي�ة يف 31 / 12 / 2018 
واملصادقة عليه .

6 – االط�الع ع�ىل تقري�ر الهيئة الشعية للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2018 
واملصادقة عليه . 

7 – مناقشة توزيع مقسوم االرباح لعام / 2018 واتخاذ القرار املناسب بشانه . 
8 – مناقشة تعيني اعضاء الهيئة الشعية .

9 – مناقش�ة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم للس�نة املالية 
املنتهية 2018 .

راج�ني الحض�ور اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االناب�ة او توكيل الغري 
بموج�ب وكال�ة مصدقة من كاتب العدل م�ع مراعاة احكام امل�ادة ) 91 ( من القانون 
اعاله ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فيؤجل االجتماع اىل يوم الخميس املوافق 

1 / 8 / 2019 يف نفس الزمان واملكان اعاله .
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

رئيس جملس االدارة 
امحد عبد املجيد مجعه
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العدد )1940( االثنين  8  تموز  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: س�اير األوضاع وال تعرتض، وابتع�د عن املواجهة 
حالياً، وانتظر ريثما تتضح األمور 

عاطفي�اً: عليك التنبه من بعض األخبار الكاذبة التي تؤثر 
سلباً يف أوضاعك العاطفية 

مهنياً: يش�ر هذا الي�وم اىل عملية ترويجي�ة ناجحة وإىل 
ع�روض مهمة تتلقاها، ق�د توقع عقداً جدي�داً أو تبارش 
عمالً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير. عاطفياً: تختار 

الوقت املناسب لتعرب للرشيك عن مدى تعلقك به

مهني�اً: ق�د تواج�ه معارضني لخطط�ك، فتح�لَّ بالصرب 
لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك 

عاطفي�اً: تبح�ث ع�ن جديد يف الح�ب لتخرج م�ن املأزق 
العاطفي الذى تمر به

مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد 
تجعلك تثر بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض النتقادات 

وتجد نفسك محرجاً 

مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم عىل خطوة كبرة، 
ل�ن تكون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة رصيدك 

الشعبي أو تحسني االنطباع عنك 
عاطفياً: ال تكن كثر العتاب واال ابتعد الحبيب عنك

مهني�اً: أنّبهك إىل بعض املماطل�ة أو التأخر يف املعامالت، 
فال تراهن عىل الّدقة أو الخرب اليقني 

عاطفي�اً: ينتقل فين�وس اىل البيت التاس�ع ليبرّشك بيوم 
عاطفي افضل بكثر من السابق

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

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

مهني�اً: ينتقل فين�وس اىل البيت الثامن يف اواخر الش�هر، 
ليتح�دث عن رشاك�ة أو عالقة امل�ال بالحي�اة العاطفية، 
انتب�ه من بعض الفضائح . عاطفياً: التس�وية املطروحة 

مع الرشيك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخالفات

مهنياً: ال أنصحك الي�وم باملغامرة وكن حذراً يف الخطوات 
التي تقوم بها تجاه الزمالء 

عاطفياً: تناقش بعض األمور املهمة مع الحبيب فال تفكر 
فيه بطريقة سلبية 

مهنياً: قد ال يكون هذا اليوم هو األفضل عىل صعيد حياتك 
املهنية، وقد تواجه بعض املتاعب والخالفات البسيطة

عاطفي�اً: تصطدم ببعض األس�باب الت�ي تجعلك محبطاً 
وحزينا لكن ساعة الحقيقة مع الرشيك باتت قريبة

مهنياً: من املستحسن عدم املراهنة عىل أّي نجاح، ال ترتدد 
يف طلب املساعدة والنصيحة من األصدقاء واألحّباء 

عاطفي�اً: صحيح أنك تم�ر بيوم عصيب جراء مش�كالت 
عاطفية، لكن حافظ عىل رباطة جأشك

مهنياً: ان فينوس املنتقل اىل البيت الس�ادس اي اىل االس�د 
يرّكز عىل الش�ؤون املالية، ويجعلك مزاجًيا قليالً ومتقلّباً 
وربما تنكّب عىل دراسة مرشوع مهم لكن حاذر من جرح 

املقرّبني.

احلوتالعذراء

وجبة إضافية من الربغر قد تدمر الدماغ
 كش�فت دراس�ة حديث�ة أن الس�عرات 
الحراري�ة اإلضافي�ة املعادل�ة لوجبة من 
الربغر يف اليوم قد تتسبب يف نتائج مدمرة 

للدماغ.
وذكرت الدراس�ة الت�ي أجرته�ا جامعة 
»اس�رتاليا الوطني�ة« وُن�رشت نتائجه�ا 
يف الع�دد األخ�ر م�ن دوري�ة »فرونتر« 
األس�بوعية، أن وجبة إضافية من الربغر 

والبطاطس واملرشوبات الغازية يف اليوم 
)نح�و 650 كيل�و س�عر ح�راري(، ق�د 
تتسبب يف انخفاض صحة الدماغ يف وقت 
مبك�ر من الحي�اة أكثر مم�ا كان ُيعتقد 

سابقاً.
وخلصت الدراس�ة إىل ه�ذه النتيجة بعد 
اس�تعراض نح�و 200 بح�ث دويل، وبعد 
متابعة صحة الدماغ والش�يخوخة ألكثر 

من 7 آالف شخص.
وأشارت الدراس�ة إىل أن هناك أدلة قوية 
عىل أن ع�ادات األكل غر الصحية للناس 
الرياضي�ة  التماري�ن  ممارس�ة  وع�دم 
يعرضانه�م  متواصل�ة  زمني�ة  لف�رتات 
لخطر ش�ديد لإلصابة بمرض الس�كري 
من النوع الثاني وتراجع كبر يف وظائف 

املخ، مثل الخرف وتقلص املخ.

ميزة يف »آيفون« تطيل عمر البطارية!
أش�ار خرباء التقنية إىل ميزة جديدة 
س�تظهر يف أنظمة iOS، لتس�اهم يف 
إطال�ة عم�ر البطاري�ات يف هواتف 

»آيفون«.
وس�تأتي ه�ذه املي�زة التي تس�مى 
 optimized battery charging
س�تطرح  الت�ي   13-ios نس�خة  يف 
الخري�ف الق�ادم، لتقل�ل من رسعة 
اس�تهالك البطارية وتطي�ل عمرها 

االفرتايض.
وعن�د تفعيل هذه املي�زة من قائمة 
 Battery« قس�م  يف  اإلع�دادات 
Health« س�يقوم الهات�ف بش�حن 
وصل�ه  أثن�اء  البطاري�ة  م�ن   %80
بالش�احن طوال الليل، أم�ا ال� %20 
املتبقية فس�يقوم بملئها قبل ساعة 
واح�دة فق�ط م�ن االس�تيقاظ، ما 
سيس�اعد عىل ع�دم اكتمال ش�حن 

البطارية وتفريغها بش�كل مستمر 
ط�وال اللي�ل، األمر ال�ذي يقرص من 

عمرها االفرتايض.
 13-ios يص�ل  أن  املف�رتض  وم�ن 
إىل العدي�د م�ن هواتف »أب�ل« والتي 
منه�ا »آيف�ون-SE« و«آيف�ون-7« 
 »plus 8»7«، و«آيفون-8« وplus»و
و«6s« و »x«، باإلضاف�ة إىل الجي�ل 

الجديد من أجهزة »آيبود«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن عدد صمامات القلب يف جس�م 

اإلنسان أربعة. 
هل تعلم أن االس�عاف األويل للمغمى عليه 
يك�ون بإضجاع�ه ع�ىل ظهره ث�م ترفع 
رج�اله لألعىل حتى ين�زل ال�دم إىل الرأس 
وتع�ود ال�دورة الدموية للعم�ل من جديد، 
وينش�ق محل�ول النش�اء إن وج�د أو أي 

عطور أخرى. 
ويح�دد س�بب اإلغم�اء بواس�طة النظرة 
املتفحص�ة للمصاب وما حول�ه ومن لون 

وجه املصاب. 
وبع�د أن يم�دد املصاب يفح�ص بدقة، ثم 
يدفأ قليالً ويعطي س�وائل ساخنة إذا أفاق 
وإذا بدا عىل وجه املغمى عليه اإلرهاق فهذا 
يعني أنه مصاب باالختن�اق فيقتيض ذلك 

نقله إىل مركز صحي.

المتاهات

فوائد الفواكه واخلرضاوات ختتلف حسب الواهنا
تتميز الخرضاوات والفاكهة بفوائد عديدة 
لجسم اإلنسان، لكن يختلف حجم الفائدة 
م�ن كل نوع بن�اًء عىل ل�ون الخرضاوات 
والفاكهة، منها األخرض األصفر واألحمر.
وأوضحت الدكتورة مروة شعر أخصائية 
التغذية ل�«العربية.ن�ت« أن الخرضاوات 
الت�ي تتميز باللون األخ�رض تحتوي عىل 
مضادات األكس�دة، وتس�اعد عىل تنظيم 
ضغط الدم، كما تحتوي أيضا عىل األلياف 
التي تعمل بشكل كبر عىل تحسني عملية 
الهض�م، وتحت�وي عىل نس�بة كبرة من 
الحديد والكالس�يوم واملاغنيس�يوم الذي 
يعمل عىل تنظيم مس�توى السكر يف الدم، 
وُتؤثر عىل صحة الجلد حيث تس�اعد عىل 

منع الجفاف.
الت�ي  كم�ا أش�ارت إىل فوائ�د الفاكه�ة 

تتمي�ز بالل�ون األحم�ر، فه�ي تعمل عىل 
وقاية اإلنس�ان من العدي�د من األمراض، 

وذل�ك ألنها تحتوي عىل نس�بة عالية من 
الفراول�ة،  مض�ادات األكس�دة، خاص�ة 

والت�وت، والعن�ب األحم�ر، وتعم�ل عىل 
تقلي�ل خطر اإلصابة بالس�كتة الدماغية 

وأمراض القلب.
للبرشة أيضا

وأيض�اً تحافظ تل�ك الفواكه عىل البرشة، 
حيث تس�اعد عىل تأخر ظهور التجاعيد 
الحتوائها عىل فيتامني Cومادة الكوالجني، 
كما أنها تحتوى عىل نسبة عالية من املاء 
ونسبة قليلة جيداً من السعرات الحرارية، 
ولذلك فهي تعم�ل أيضاً عىل الحفاظ عىل 
الوزن.وأضاف�ت ش�عر أن الخ�رضاوات 
والفاكه�ة الصف�راء تحت�وي أيض�اً عىل 
نس�بة كبرة من فيتام�ني A والكثر من 
األلياف، وكذلك تعد من مضادات األكسدة 
وتعمل عىل تقوية الجهاز املناعي للجسم، 

وتساعد عىل عملية الهضم.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 2 كوب مرشوم

x 1 لرت مرق الدجاج
x 1 عدد بصلة مفرومة )ناعم(

x 1 رشة زعرت
x 1 معلقة كبرة زبدة

x 1 كوب أرز عادى )أو أرز أوربوريو(
x 1 عدد فص ثوم مهروس

¼ x كوب جبن بارميزان مبشور
الخطوات:

ىف وع�اء عىل الن�ار نضع البصل مع الزبدة ويقل�ب ثم نضيف الثوم 
ونقلب مرة آخرى.

ثم نضيف املرشوم ونقلب حتى يذبل.
ثم نضيف األرز ونقلب حتى يصفر لونة.

نضي�ف كوب من املرق مع التلقيب إىل أن يترشب األرز املرق نضيف 
ك�وب اخر من املرق مع التقليب ونس�تمر حتى ينتهى املرق تقريبا 

مدة 20 دقيقة.
ثم نضيف الجبن ونقلب حتى يمتزج مع األرز.

يرفع الخلي�ط من عىل النار ويتبل بالفلفل األس�ود والزعرت ويقدم 
ساخنا.بالهنا والشفا

الريزوتو
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الرباع العراقي حسن عيل نبيل التميمي افضل رباع واقوى رجل يف السويد لعام 2019
              المستقبل العراقي/ متابعة

حطم الرباع العراقي البطل حس�ن علي 
نبيل التميمي الرقم القياس�ي السويدي 
بالنتر في بطولة السويد الكبرى جامعا 
ميدالي�ات  ث�اث  وحاص�دا  كغ�م   304
ذهبية محقق�ا إنجازا فري�د اقل نظيره 
عب�ر ابتع�اده ع�ن ثاني البطول�ة ب 46 
كغم كما أش�ارت نش�رة موقع اإلتحاد 
الس�ويدي لرفع االثقال التي ذكرت إنها 
كان�ت تتوق�ع م�ن البط�ل التميم�ي أن 
يحصد الذهب لكن أن يكون بهذا الفارق 

عن الثاني فهو خارج التوقعات. 
والبطل حس�ن التميمي هو إبن المدرب 
نبي�ل  عل�ي  الس�ابق  والبط�ل  الحال�ي 
التميم�ي واب�ن مدين�ة الكاظمي�ة ف�ي 
بغ�داد ونادي الكاظمية الرياضي ويقيم 
حاليا في الس�ويد مع اس�رته وهو على 
تواص�ل مس�تمر م�ع م�درب المنتخب 
الوطن�ي العراق�ي عب�د الكري�م ك�زار 

ورئيس االتح�اد العراقي لرف�ع االثقال 
محم�د مزع�ل وأمي�ن س�ر االتح�اد د. 
مصطف�ى صالح ويحضى بدعم االتحاد 

ونادي�ه ن�ادي الكاظمي�ة حي�ث يتلقى 
التوجيه والمتابعه والتنس�يق مع والده 
ومدرب�ه في رس�الة للعال�م ان االتحاد 

يتابع ويدعم ابن�اءه االبطال في الداخل 
والخ�ارج. يذكر ان حس�ن التميمي في 
وفاء جميل منه يتواصل مع زماءه في 

ناديه االم الكاظمية ويرسل مايستطيع 
ارس�ال كل مايخدم زم�اءه واللعبة من 

عاجات ومستلزمات .

موهوب العراق يصل الدوحة لالنضامم إىل الدحيل

ميديل يدافع عن مييس وينتقد قرار الطرد
            المستقبل العراقي/ وكاالت

ي�رى جاري ميديل العب منتخب تش�ييل، 
أن�ه ومييس قائ�د األرجنتني لم يس�تحقا 
مواجه�ة  خ�ال  الحم�راء،  البطاق�ة 
املنتخبني، أمس الس�بت، بمب�اراة تحديد 

املركز الثالث لبطولة كوبا أمريكا.
واصط�دم مييس مع ميديل يف الدقيقة 37 
من املباراة، لُيق�رر ماريو دياز دي فيفار 
حكم املب�اراة طرد الثنائي، يف املباراة التي 
فاز به�ا راقصو التانج�و بنتيجة )1-2( 

وتوجوا بربونزية البطولة.
وق�ال ميديل، خ�ال ترصيح�ات نقلتها 

صحيف�ة »س�بورت«: »ال أتف�ق م�ع ما 
حدث يف املباراة، حيث تعامل حكم املباراة 
بش�كل يسء للغاية، وكان يجب أن ُيشهر 
يل وملييس البطاقة الصفراء فقط وينتهى 

األمر، لكنه أخطأ بطردنا مبارشة«.
وأض�اف »البطاق�ات الصف�راء األخ�رى 
مثل الت�ي حصل عليها جان بوس�يجور، 
أخرجتن�ا م�ن املب�اراة، والحك�م س�مح 
لاعب�ي األرجنت�ني بارت�كاب الكث�ر من 
أن  »أعتق�د  ميدي�ل  األخطاء«.وتاب�ع 
األرجنتني تأثرت بما ح�دث ضد الربازيل، 
وتعرضوا للظلم، وال أرى ما حدث يف هذه 
املب�اراة كان صحيًحا، وأش�عر باإلعجاب 

باألرجنت�ني، لقد ف�ازوا دائًم�ا باأللقاب، 
ونحن أيًض�ا، املنتخبان عظيمان«.وأردف 
»لقد جئنا به�دف التتويج بالبطولة، لكن 
ذلك ل�م يتحقق، وحققنا أش�ياًء إيجابية 
بوجودن�ا يف املرب�ع الذهب�ي للبطول�ة«.
واس�تكمل العب تش�ييل »لم يك�ن هناك 
أم�ن أثناء ط�ردي أم�ام األرجنتني، حيث 
ألق�ت الجماهر بعض األش�ياء عيل وقت 
خروجي من امللعب«.واختتم بالتعليق عن 
غياب مييس عن حفل توزيع جوائز املركز 
الثالث »ال أعرف م�ا الذي كان ُيفكر فيه، 
لكن هذا حق�ه، ومن الطبيع�ي أن يكون 

غاضًبا خاًصة ملا حدث ضد الربازيل«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أتم الدحيل االتفاق مع املهاجم العراقي الش�اب 
مهن�د ع�يل »ميم�ي« ال�ذي يلع�ب يف صف�وف 
الرشط�ة العراقي، من أج�ل االنضمام لصفوف 
الفريق بداية من املوسم الجديد، لتعويض رحيل 
اله�داف املغرب�ي يوس�ف العرب�ي، ال�ذي انتقل 
رس�ميا لصف�وف أوملبياك�وس اليوناني.وم�ن 

املتوق�ع أن يصل ميم�ى العاصمة الدوحة خال 
الساعات القليلة املقبلة، إلجراء الكشف الطبي، 
تمهيدا لانضمام إىل الدحيل.وس�يتم قيد ميمي، 
19 عام�ا، يف القائم�ة كاع�ب آس�يوي بدال من 
الياباني شويا ناكاجيما املنتقل إىل صفوف بورتو 
الربتغايل وس�يوقع عىل عقد االنضمام الرسمي 
إىل الدحي�ل، وذل�ك عق�ب االنتهاء من الكش�ف 
الطبي، ومن ثم سوف يتوجه إىل الربتغال للحاق 

الفري�ق  بمعس�كر 
هناك استعدادا للموسم 

الجديد.ويع�د مهن�د عيل أحد 
أبرز املواهب العراقية والعربية يف السنوات 
األخرة وش�ارك مع منتخب باده األول 
يف كأس أم�م آس�يا األخ�رة باإلمارات، 
وسجل هدفني ويتمتع بإمكانيات كبرة 

للغاية ما يجعله إضافة قوية للفريق.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أبدى مدرب الصناع�ات الكهربائية أحمد 
عبد الجبار س�عادته بالف�وز الذي حققه 
الفريق، عىل نفط الجنوب بهدف دون رد، 
يف الجول�ة 35 واصفا النقاط الثاث بأنها 

حاسمة.
وقال عبد الجبار يف ترصيحات، إن الفريق 
ضم�ن البقاء يف ال�دوري املمت�از، بفضل 
تكاتف جه�ود الجميع.وبني »قبل املباراة 
تحدثنا عن رضورة تحقيق الفوز وكسب 

النقاط الثاث وحددن�ا الواجبات لاعبني 
وش�ددنا عىل رضورة االلتزام بالواجبات 
ال�ذي  باله�دف  املب�اراة  م�ن  والخ�روج 

حددناه، وهو االنتصار«.
وأوض�ح »الفريق س�يلعب بأريحية أكرب 
يف املراح�ل املتبقية، ونس�عى لتقديم كرة 
قدم حقيقية وممتعة تكون بصمة ختام 

للفريق قبل ختام الدوري.
يشار إىل أن الصناعات الكهربائية بفوزه 
عىل نفط الجنوب رفع رصيده إىل النقطة 

38 يف املركز السادس عرش.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

هوتس�بر  توتنه�ام  ن�ادي  يرغ�ب 
اإلنجلي�زي، يف التعاق�د مع نيكولو 
روم�ا،  فري�ق  موهب�ة  زانيول�و، 
خال ف�رة االنتق�االت الصيفية 

الجارية.
»كوري�ري  صحيف�ة  وذك�رت 
ديلل�و س�بورت«، أن توتنهام 
ن�ادي  نظ�ره  يناف�س 
يوفنتوس، ع�ىل ضم زانيولو، 
موضح�ة أن الاع�ب يمي�ل إىل 
الرحيل ووجهت�ه املفضلة هي 

البيانكونري.
وأضاف�ت أن زانيولو، قد يغادر 
يوفنت�وس،  إىل  وينض�م  روم�ا 
يف ع�رض مقابل رحي�ل جونزالو 
هيجواي�ن، مهاجم اليويف، باإلضافة 

إىل مبلغ مايل.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن توتنهام مهتم 
أيًضا بضم زانيولو، مشرة إىل أن النادي 
اللندن�ي ق�دم عرًضا بقيم�ة 23 مليون 
املداف�ع  رحي�ل  إىل  باإلضاف�ة  ي�ورو، 
البلجيك�ي توبي الديرفريل�د، صاحب 
ال�30 عاًما. وتابع�ت أن الجيالورويس 
حدد 60 مليون ي�ورو، كقيمة مبدئية 
لبي�ع زانيول�و، إال أن يوفنت�وس يأمل 
يف تخفي�ض قيمة الصفق�ة من خال 
تضم�ني هيجواين فيه�ا، موضحة أن 
األرجنتيني يع�د هدًفا مؤك�ًدا للذئاب، 
خاصة مع اقراب رحيل إيدين دجيكو 

إىل إنر ميان.

مدرب الصناعات الكهربائية: 
بتنا يف مأمن من اهلبوط

توتنهام يصارع 
يوفنتوس عىل نجم روما

          المستقبل العراقي / وكاالت

�ه فران�ك المب�ارد، م�درب تش�يليس،  وجَّ
والن�ادي اللندن�ي، رس�الة ضمني�ة لنادي 
بايرن ميونخ يف ظل مساعيه نحو التعاقد 
م�ع املهاجم الش�اب كالوم هودس�ون 
اللندن�ي،  الن�ادي  أودوي.وأب�رز 
ترصيحات امل�درب اإلنجلي�زي، عرب 
موقعه اإللكروني، والتي قال فيها: 
رائع�ة،  موهب�ة  ذا  كال�وم  »أرى 
وس�أتحدث معه بالفع�ل؛ ألنني 
أريده أن يبقى«.وأضاف: »أعلم 
أنَّ النادي يرغب يف اس�تمراره، 
س�يصبح  ألنَّ�ه  كذل�ك؛  وأن�ا 
ركيزة بالنسبة لنا داخل أرض 

امللع�ب، وهذه فرصت�ه اآلن، وس�أتحدث 
معه بش�أن ذلك إلقناعه بالبقاء«.وأش�ار 
امل�درب الجديد للبل�وز إىل حاج�ة املهاجم 
اإلنجلي�زي، البال�غ م�ن العم�ر 18 عاًما، 
للتحس�ن وتطوير نفسه يف بعض األشياء، 
لرغبت�ه يف منح�ه دوًرا محورًيا يف الفريق.
واس�تطرد: »يمكن�ه أن يك�ون محورًي�ا 
بالنس�بة للمنتخب اإلنجلي�زي أيًضا، لهذا 
أرغ�ب يف العم�ل مع�ه وتطوي�ره كاعب، 
ملنح�ه دفع�ة لألمام، وأن�ا متأك�د من أنه 
د  س�يصبح العًبا من الط�راز العاملي«.وأكَّ
المب�ارد، تفهم�ه ملخاوف بع�ض جماهر 
تشيليس بشأن فقدان أحد مواهب النادي، 
مثلم�ا فرط مانشس�ر س�يتي يف املهاجم 
املتأل�ق يف  اإلنجلي�زي ج�ادون سانش�و، 

ماع�ب البوندس�ليجا بقميص بوروس�يا 
أهمي�ة  ع�ىل  المب�ارد،  دورتموند.وش�دد 
منح أودوي الثقة، مضيًفا: »س�أعتني به 
بشدة، وسأحاول اإلبقاء عليه دون إغرائه 
بأكاذيب، أو كلمات غر حقيقية«.واعرف 
المبارد بأنه لم يكن بمس�توى متميز مثل 
أودوي يف ذات العم�ر، لكنه أش�ار لضيقه 
الش�ديد لع�دم حصوله عىل فرص�ة اللعب 
من مدرب�ه هاري ريدناب، أثناء وجوده يف 
وست هام يونايتد، لذا يلتمس العذر لاعبه 
الش�اب.واختتم: »أؤمن بق�درة كالوم عىل 
اللعب وإظهار ما لديه من قدرات، كما نرى 
سانش�و، وباق�ي الاعب�ني املميزين حول 
العالم، وهذا ما سأتحدث معه بشأنه، وما 

بإمكانه فعله يف تشيليس«.

المبارد وتشيليس يوجهان رسالة غري مبارشة لبايرن ميونخ

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، 
اليوم األحد، أن س�رجي روبرتو، 
دوًرا  س�يلعب  برش�لونة،  الع�ب 
مختلًف�ا م�ع البارس�ا يف املوس�م 

املقبل.
»مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
ف�إن  اإلس�بانية،  ديبورتيف�و« 
إرنس�تو فالف�ردي، املدي�ر الفني 

لربش�لونة، ينوي إعفاء س�رجي 
روبرتو م�ن اللع�ب كظهر أيمن 
خ�ال املوس�م الجدي�د، واالكتفاء 

بتوظيفه كاعب وسط.
يتب�ادل  وكان س�رجي روبرت�و 
اللعب بني مرك�زي الظهر األيمن 
الربتغايل نيس�لون س�يميدو  م�ع 

خال املوسم املنتهي.
ويعتقد فالفردي أن لعب سرجي 
روبرتو يف وس�ط امللعب س�يكون 

مفيًدا للفريق، ألنه يمتلك 
ع�ن  مختلف�ة  ق�درات 
العبي الوسط الحاليني يف 
»كامب نو«، باإلضافة إىل 
تميزه يف الجوانب الدفاعية 
س�رجي  والبدنية.ويمتلك 

روبرتو مرونة تجعله قادًرا 
عىل اللع�ب يف أكثر من مركز 

بوس�ط امللعب سواء يف العمق 
أو جهة اليمني.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

حس�م املدرب الربتغ�ايل جوزيه موريني�و، موقفه من 
تدري�ب أحد فرق الدوري الصين�ي خال الفرة املقبلة، 

بعد العرض الذي تلقاه مؤخرا.
وبحس�ب ما ذكرته ش�بكة »سكاي س�بورتس«، فإن 
موريني�و رف�ض عرًض�ا ضخًما م�ن ن�ادي جوانجزو 

إيفرجراند الصيني، لتويل تدريب الفريق.
وأفادت الش�بكة بأن العرض تضم�ن حصول مورينيو 
ع�ىل عق�د بقيم�ة 100 ملي�ون ي�ورو يف 3 مواس�م، 

باإلضافة لبعض الحوافز.

وق�دم الن�ادي الصيني عرًض�ا يمن�ح مورينيو أعىل 
رات�ب ألي مدرب يف العالم، لك�ن الربتغايل يبدو أنه ال 

يريد العمل خارج أوروبا.
وكان�ت ع�دة صح�ف بريطانية ق�د تداول�ت صورة 
لقاء موريني�و بمالك مجموع�ة إيفرجراند الصينية، 
بالعاصم�ة اإلنجليزي�ة »لن�دن« خال ش�هر أبريل/ 

نيسان املايض، أثناء تفاوضهما بشأن الصفقة.
يذك�ر أن موريني�و فش�ل يف الحص�ول ع�ىل عرض 
مناس�ب له منذ إقالته من تدريب مانشسر يونايتد 
اإلنجلي�زي يف منتص�ف ديس�مرب/ كان�ون األول 

املايض.

سريجي روبريتو يظهر بوجه جديد مع برشلونة

مورينيو حيسم موقفه من العرض الصيني اخليايل

             بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د تقرير صحفي بريطاني، الي�وم األحد، أن نادي 
ليسر سيتي، يرفض التساهل مع مانشسر يونايتد 

يف صفقة املدافع اإلنجليزي هاري ماجواير.
ووفًق�ا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن ليس�ر 
س�يتي يرص عىل تقايض 85 مليون إس�رليني، من 

أجل االستغناء عن خدمات ماجواير.
ورغم أن مانشس�ر سيتي انسحب من الصفقة، إال 
أن ليس�ر يرفض تقديم أي خصم للشياطني الحمر 

عىل قيمة الصفقة.
ورفض ليس�ر مؤخرًا ع�رض مانشس�ر يونايتد 

الذي بلغ 70 مليون إس�رليني، باإلضافة إىل املدافع 
األرجنتيني ماركوس روخو.

وس�بق أن رفض الثعالب عرض مانشس�ر س�يتي 
لضم ماجواير يف ش�هر مايو/ أيار املايض مقابل 50 
مليون إس�رليني، قبل أن يقرر الس�يتي االنسحاب 

م�ن الصفقة.وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ماجواير 
كان يفضل مانشسر سيتي عىل اليونايتد، بسبب 

أن األول يشارك يف بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليسرت سيتي يرفض التساهل مع اليونايتد 
             بغداد/ المستقبل العراقييف صفقة ماجواير

 
أعلن نادي مانشس�ر يونايت�د، اليوم األحد، عن 
قائمة الفريق التي ستغادر إىل أسراليا، من أجل 

خوض الجولة االستعدادية للموسم املقبل.
ووفًق�ا للحس�اب الرس�مي للش�ياطني الحمر 
عىل موق�ع التواصل االجتماع�ي »توير«، فإن 
القائمة تضم الفرنيس بول بوجبا، العب وس�ط 

اليونايتد.
وتشر العديد من التقارير إىل أن بوجبا يف طريقه 
للرحيل عن »أولد ترافورد« هذا الصيف، بس�بب 

رغبته يف خوض تحٍد جديد.
وج�اءت قائم�ة مانشس�ر يونايت�د الخاص�ة 

بالجولة الصيفية كاملة، كالتايل:
حراس�ة املرمى: دي خيا - جران�ت - رومرو - 

بريرا.

الدف�اع: باي�يل - دال�وت - جون�ز - لينديلوف - 
روخ�و - ش�او - س�مولينج - توانزيب�ي - وان 

بيساكا - أشيل يونج.
الوس�ط: أندرياس - ش�ونج - جارنر - جوميز 
- جيم�س - لينجارد - ماتيتش - مكتوميناي - 

بوجبا - ماتا.
الهج�وم: جري�ن وود - لوكاك�و - مارس�يال - 

راشفورد.

بوجبا ينضم إىل قائمة اليونايتد يف جولة أسرتاليا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أع�رب املهاجم الربتغايل جواو فيليك�س عن أمله يف أن ُيصبح 
»نجًم�ا مع أتلتيك�و مدريد«، الذي انضم له خال موس�م 
االنتق�االت الصيفي الح�ايل قادًما من بنفي�كا.ويف أول 
ترصيح�ات له ينرشها الن�ادي املدري�دي، قال العب 
األتلتي الجديد الذي سُيجري تقديمه رسمًيا اإلثنني 
عىل ملع�ب وان�دا مروبوليتان�و: »س�عيد للغاية.

أي ش�خص يري�د اللع�ب يف أفضل الف�رق بالعالم، 

وأتلتيكو واحد من هذه الفرق«.وأش�ار الاعب، البالغ من العمر 
19 عاًما، إىل أنَّ اختياره للروخيبانكوس يعود إلعجابه بالفريق، 
باإلضاف�ة إىل أنه كان الن�ادي الذي قدم له »الظ�روف األفضل«.

كما تحدَّث املهاجم الشاب عن مدربه الجديد، األرجنتيني دييجو 
سيميوني، مشرًا إىل أنَّه »مدرب ينقل لفريقه الكثر من الحماس 
تماًم�ا كم�ا كان يفعل ح�ني كان العًبا«.وأضاف »آمل أن تس�ر 
األمور بش�كل جيد معي وأن أعمل من أجل تقديم موسم عظيم، 
وأصبح نجما يف أتلتيكو مدريد«، معرًبا عن أمله يف الحصول عىل 

حب املشجعني، وتعهد بتقديم أفضل ما عنده من أجل الفريق.

فيليكس: أمتنى تقديم موسم عظيم وأن أصبح نجاًم مع أتلتيكو
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أين قطع االرايض؟ خيانة الفالحي  .. بني سطور ساخنة
منهل عبد األمير المرشدي عادل عبد الحق

يعان�ي الع�راق من أزمة يف الس�كن، وهذه األزم�ة تتفاقم بمرور 
الوق�ت وإزدياد الس�كان وع�دم وضع الحل�ول الناجع�ة لها من 
قب�ل املعنيني بها، وحس�ب أخر ما صدر ع�ن الحكومة من تقرير 
ف�أن العراق يحتاج إىل أكث�ر من مليونني وخمس�مائة ألف وحدة 

سكنية.
وبع�د ف�رة وجيزة جداً من تس�نمه مه�ام منصب�ه أطلق رئيس 
مجل�س ال�وزراء عادل عبد امله�دي مبادرة الس�كن ووعد بتوزيع 
أألرايض عىل جميع فئات الش�عب العراقي ممن ال يمتلكون ارضاً 

يف وطنهم.
إس�تبرش الناس خرياً به�ذا الوعد وصار حديث الش�ارع وصارت 
االس�ئلة تنطل�ق عىل ألس�ن الناس متس�ائلني عن موع�د التنفيذ 

وكيفيته وأسلوبه.
بدوره�ا وضع�ت الحكوم�ة لج�ان للتنفي�ذ والتخطي�ط ووضع 
الخطط وتحديد أألرايض ومس�حها وأيضاً وضع الرشوط وغريها 
من مس�تلزمات تنفيذ هذا الوعد، فخرجت آلية حددت مس�احات 
االرض وأس�عارها ومبالغ خدماتها التي ع�ىل املواطن أن يدفعها 

للدولة وما زال الحديث اىل أآلن حرباً عىل ورق.
مضت أآلن أكثر من ثمانية أشهر عىل إطالق املبادرة وبمرور الوقت  
يف هذه األشهر لم يصدر أي جديد ال من الحكومة ورئيسها وال من 
املعنيني واملكلفني باألمر، من الطبيعي أن مثل هذا أالمر يحتاج اىل 
وق�ت طويل وهو ليس باليشء الهني لتحقيقه برسعة وس�هولة. 
ولكن أيضاً بتضافر الجهود وإس�تمرارية العمل واملتابعة الحثيثة 
يصب�ح اإليفاء بالوع�د أرسع وكذل�ك الوقت الطوي�ل يرُقصرُ عىل 
الن�اس وعىل الحكومة. ال نريد من هذه اللجان أن تدوم عىل مدى 
حكومات وال نريد أن ترُصبح املليونني وخمس�مائة وحدة س�كنية 
ثالث�ة ماليني وال نريد أن تبقى القرارات والتوصيات والوعود حرباً 
ع�ىل ورق.. واألهم من ذل�ك كله ال نريد من أألم�ل الذي يف نفوس 

الذين ال يملكون بيوتاً أن ينطفئ بالتسويف واملماطلة .
إن أرض الع�راق تتس�ع لجميع أبنائه وقادرة عىل أن تس�كنهم يف 
أحضانه�ا وال تضي�ق ذرعاً عىل من يس�كن تحت رحم�ة أإليجار 
واملؤج�ر أو تح�ت رحمة التجاوز  وق�رارات رفع التج�اوزات، إن 
املب�ادرة عظيمة وتنفيذه�ا أعظم، وعليه فأن ع�ىل القائمني عىل 
ه�ذه املب�ادرة أن يس�ارعوا بالتنفي�ذ ع�ى أن ترفع ع�ن كاهل 
البس�طاء والضعف�اء ه�ٌم كبري ج�داً ويش�عروا قبل ف�وات أوآن 
حياته�م بأن لهم وطٌن صغرٌي يأويه�م يف وطِنهم الكبري، فكم من 
مواطن يف هذا الوطن عاش ومات عىل أرضه وال يملك منها ش�رباً 
وت�رك من ورائه بال أم�ل وال راحة.  إن يف وعدكم هذا أمالً فاعملوا 
ريدرُ  ع�ىل تحقيقه بأرسع وقت ممك�ن ليذكركم ش�عبكم بخري )نرُ

وطٌن يف َوَطنرُنا(.

منذ إعالن النص عىل داعش واصوات الناعقيبن تتعاىل بني الفينة واألخرى للمطالبة 
بسحب قوات الحشد الشعبي من املناطق املحررة التي اعطى ابناء الحشد جنبا اىل 
جن�ب مع الق�وات األمنية انهارا من الدم�اء الزكية واالف الش�هداء والجرحى من 
اجل تحرير األرض م�ن دنس الدواعش . تلك األصوات التي يتعاىل نبيحها بالتزامن 
مع وضوح املوقف األمريكي املعادي لفصائل الحش�د أمست تجاهر علنا باملطالبة 
بإبقاء القوات األمريكية بل والتواصل مع األمريكان واألتفاق معهم عىل تسليح ما 
يس�مى برجال العشائر بعيدا عن ارادة وعلم الحكومة العراقية الغائبة عن املشهد 
املتواري�ة خلف الصمت والتغليس عن حقائق يف غايى�ة الخطورة باتت تهدد األمن 
الوطني وس�يادة ووحدة العراق ابتداءا من التمدد الك�ردي وامتيازات اربيل املالية 
والسياس�ية ورسقتهم للنفط العراقي ومرورا بالتغايض عن احتالل تركيا لألرايض 
العراقية والتدخل السافر بالشأن العراقي من دول األقليم ومصادرة القرار العراقي 
وانتهاء بالتوس�ع امليداني للقوات األمريكية عىل األرض واقامة القواعد العسكرية  
من دون اية رد فعل  من الحكومة او الربملان العراقي وكأن عىل رؤوس�هم الطري . 
الي�وم تبدوا الصورة اوضح واكرب خط�ورة  من حيث التوافق بني األصوات املعادية 
للحش�د والعداء األمريكي السافر واملوثق عرب سلسلة اعتداءات عسكرية ورضبات 
لقطعات وفصائل الحشد عىل الحدود العراقية السورية وصفت بالخطأ . لقد جاء 
التسجيل الصوتي الذي استطاع رجال الفكر واإلبداع التقني يف احد فصائل الحشد 
م�ن الحصول عليه ع�رب اخراق الكرون�ي ملنظومة األتصال الت�ي دار من خاللها 
حديث جمع قائد عمليات األنبار اللواء محمود الفالحي واحد عمالء ال CNN  يطلب 
فيها الجاس�وس األمريكي من الفالحي تزويده بإحداثيات تواجد القوات العراقية 
وبالخصوص فصائل الحشد لغرض استهدافها فيما يعده الفالحي بأن  ذلك سيتم 
من خالل وس�يط سريسل من قبله اىل السفارة األمريكية  . التسجيل الصوتي كان 
واضح�ا ال لبس فيه متصال ال قطع فيه لم ينف�ه الفالحي ولم ينفى ايضا من قبل 
الس�فارة األمريكية , الجميع التزم الصمت وقد يكونوا معذورين ازاء ذلك فالحجة 
والدليل اصابتهم بالصدمة  اما العجيب الغريب فهو موقف الحكومة العراقية التي 
ل�م يصدر منها اي موقف يتوازي وخطورة ما حصل س�وى م�ا اعلنه وزير الدفاع 
عن تش�كيل لجنة للتحقيق يف مصداقية األتصال م�ن عدمه  . ال اعرف متى يكون 
لرئي�س الحكومة العراقية عادل عبد املهدي موقف يدل عىل الحزم والجدية ويدعو 
الش�عب العراقي لألطمنان ولو نس�بيا ان هن�اك من يرعى مصال�ح البالد والعباد 
ويس�ريرّ امورهم ويحفظ كرامتهم ومقدراتهم ومس�تقبل بالدهم . ارايض عراقية 
محتل�ة من تركيا وم�ن امريكا  والنفط العراقي منهوب من اربيل وس�يادة الدولة 
يف مه�ب الريح عىل الحدود الش�مالية والجنوبية عىل حد س�واء . مجرمني مدانني 
يعودون معززين مكرمني وسفراء العراق كل يعني عىل لياله بمزاجات صهيونية ال 
تمت لثوابت السياسة العراقي ومواقفه بصلة . إقليم متمرد متفرعن واموال تنهب 
ومصانع تص�دأ وتتالىش وتعلي�م يف الحضيض وماليني البطال�ة والوضع الصحي 
يندى له الجبني واخريا وليس اخرا  جواسيس خونة وعمالء يتسيدون مواقع امنية 
يتسلطون من خاللها عىل رقاب ابنائنا وهم بعيدين عن القصاص والحساب . بقي 
ان اقول اين تلك األصوات النابحة املعادية للحشد  وقد اخرست ازاء خيانة الفالحي 
وصمتت ثم اني اقول يا سيادة الرئيس عبد املهدي  كفى فالبالد تسري  نحو الهاوية 
وانت وال كأنك موجود وليس برفعك للصبات بمنجز فماذا نستفيد من شوارع  بال 

صبات ان اكنا وطن بال  دولة او دولة بال وطن .

خرضوات وفواكه حترض األورام 
الرسطانية عىل »االنتحار«!

أشارت دراسة جديدة إىل أن هناك خرضوات وفواكه تحتوي عىل مركبات 
مقاومة للرسطان تش�به تلك املس�تخدمة يف األدوية املرخصة. ووجدت 
الدراس�ة أنه من بني أكثر من 7900 جزيء ضمن الفواكه والخرضوات، 
يوجد 110 منها لديها القدرة عىل محاربة األورام. واستندت هذه النتائج 
عىل تش�ابه الجزيئات مع املركبات املوجودة يف األدوية املس�تخدمة ضد 
الرسط�ان. وتحتوي الفواكه والخ�رضوات عىل مواد مضادة لألكس�دة 
تس�مى الفالفونوي�د، والتي تعطيها لونها، وقد تس�اعد عىل الوقاية من 
الرسطان عن طريق قمع االلتهابات وضبط تكاثر الخاليا وحتى تحريض 
األورام ع�ىل »االنتحار«. وقاد الدراس�ة الدكتور كرييل فيس�يلكوف، من 
قس�م الجراحة والرسطان يف جامعة إمربيال كوليدج يف لندن، وللكش�ف 
عن املنتجات التي تقلل من خطر اإلصابة بالرسطان، درس فريق البحث 
7962 جزيئ�ا نش�طا بواس�طة خوارزمية ت�م »تدريبه�ا« للتعرف عىل 

خصائص 199 دواء معتمدا ضد الرسطان.

شكر وتقدير
اتوجه بشكري وتقديري اىل االخوة الزمالء يف دائرة صندوق تقاعد موظفي 
الدول�ة/ نينوى ع�ىل جهودهم واخالصه�م ومثابرته�م يف االرساع بتمام 
معامالت املواطنني وملا ملس�تهرُ من خالل زيارتي اىل هذه الدائرة التي تمثل 
بالضب�ط خلية نح�ل يف التكاتف والتفاه�م واالحرام فيم�ا بينهم وكذلك 
حس�ن الخلق والتحيل بالصرب وسعة الصدر مع املواطنني وكما هو الحال 
من جهود كبرية يبذله�ا القائمون عىل امر هذه الدائرة والعاملون بصدق 

همهم االول خدمة املواطن...
اتمنى لالخوة الزمالء ادارة ومعاونني وموظفني وعاملني 
دوام التق�دم واالزدهار والتوفي�ق واخص بالذكر كل 
من السيد محمد غازي شيت املوىل والسيد لواء سعيد 
صال�ح والس�يد رائد رعد عب�د الجب�ار واالخ الزميل 

السيد وليد عيل خلف.

مديرة مركز العراق االخباري

المهندس سعد المحمداوي 

من خ�الل الق�راءه الواقعية للمش�هد الس�يايس وبكل 
تفاصيل�ه م�ن اح�داث تم�ر به�ا األوط�ان والش�عوب 
يف العال�م وال�رشق االوس�ط خاص�ه وحس�ب تاريخن�ا 
املع�ارص ومن�ذ انط�الق ث�ورة الجمهوري�ة اإلس�المية 
اإليراني�ة بقي�ادة رشعية اس�المية ونحن ن�رى ونلمس 
التقدم الس�يايس والعلمي لهذا البل�د الذي تربطه اوارص 
عقائدية واقتصادية وجغرافية مع عراقنا الحبيب ورغم 
الصعوبات واألزمات الذي تعرضت لها الجارة ايران منها 
العسكرية واالقتصاديه واملجتمعية وملا تركه نظام الشاه 
من ثقافات غري اس�المية وكثرية االنحراف والبعيدة عن 
الرشائع الس�ماوية فقد واجه�ت كل هذا بحكمة واتزان 
من خالل قيادتها العليا وحكوماتها املتعاقبة التي قدمت 
نموذج صعب للقي�ادة والتحمل والصمود والحفاظ عىل 

مرشوع الثورة االسالمية ومبادئها.
وبع�د كل ه�ذا يظهر اليوم رصاع القوة م�ع امريكا بكل 
وضوح بوج�ود قطب ايران�ي إس�المي بمواجهة قطب 
رئي�ي امريكي الذي يس�تبيح العال�م واملحطم ألقطاب 

القوى العاملية االخرى  .
السؤال املحوري 

ما قوة إيران الرافضة للحوار وعدم الرضوخ ألمريكا. 

 لق�د عملت القي�ادة اإليراني�ة وصناع الث�ورة من جعل 
إي�ران الق�وة املتجدده باملنطق�ة والعالم النهم اسس�وا 
قاعدة رصين�ة للعقيدة الوطنية والوع�ي الوطني ألبناء 
الجمهورية اإلس�المية والذي انعك�س من خالله التقدم 
العمراني والعلمي املدني والعسكري الذي تحقق بااليمان 
الخالص بدور القيادات السياسية ونجاحهم بقيادة االمة 
االيرانية حيث اس�تطاعت امتالك قلوب الشعب وتوجيه 
املجتمع باتجاه العمل واإلخالص الوطني والتضحية من 

أجل كرامتهم .
 واه�م م�ا اتس�م ب�ه ق�ادة الث�ورة اإلس�المية الوف�اء 
للمخلص�ني م�ن انصارهم وتكريم ش�هدائهم والحفاظ 
عىل عوائل الش�هداء واملضحني وهذا ماعزز الروابط بني 
القادة وابناء الوطن االيراني مما انتج شعب قوي موحدا 
عم�ال وفكرا ويمتلك رؤيا مؤمنة بصنع املعجزات داعمة 

لقوة الدولة وقراراتها .  
كذل�ك ادراك القي�ادة االيرانية ملكر السياس�ة األمريكية 
واملعروف�ه بع�دم اح�رام عهوده�م حيث ن�رى املوقف 
االمريك�ي الي�وم م�ن كوري�ا الش�مالية وبالرغ�م م�ن 
اللقاءات والحوار إال أن كوريا تتعرض النتهاك سيادتهم 
وحقوقه�م وق�د أيقن�ت ايران ب�ان لغة الح�وار تضعها 
امري�كا اله�دف منها اخراق ج�دار الصم�ود واضعاف 

أراده املقاومة للشعوب .

من هذا يتضح املوقف االيراني الرافض للحوار االمريكي 
املتمث�ل باخذ الحقوق اوال وألج�ل جعل التفاوض مثمرا  
. إي�ران حقق�ت م�ا ل�م تس�تطيع اي دول�ة تحقيقه يف 
املنطق�ه والعال�م  ألنها  أنتجت رج�ال ذات قيادة متزنه 
عنوانه�ا االدارة الحكيمه  والتي تحدثنا عنها يف مقاالتنا 
الس�ابقه بخصوص القيادة واالدارة لبناء الس�لطة وكنا 
نمني النفس بان يكون هذا املوقف للعرب الذين انشغلوا 

بربيعهم العربي وويالته .
اعتق�د مهم�ا  كان�ت النتائ�ج للوقائ�ع واألح�داث التي 
ستحدث باملستقبل للصاع املوجود باملنطقه. فإن إيران 
وقيادته�ا  قد حص�دت مبك�را ثمار الصم�ود والحكمه 
والدفاع ع�ن مبادئهم الرصينة واصبح�ت  قبله ومحط 
ابص�ار املظلوم�ني يف بق�اع العال�م  وخاص�ة الش�عوب 

املحطمه بسبب السياسات المريكا واعوانها . 
وقد أثبت�ت الجمهورية اإلس�المية اإليرانية بأنها صوت 
االس�الم الراب�ط ب�ني التاري�خ اإلس�المي ل�كل مراحله 
واملس�تقبل االس�المي املوع�ود ب�أذن الله لن�صة الحق 
والقيم االنسانية لكل األديان السماوية املقدسة .  نتمنى 
استدراك التجربة االيرانية واالستفادة منها كنموذج رغم 
صعوبتها لبن�اء الوطن والحفاظ ع�ىل مقدراته  وانتاج 

قيادات قادرة عىل حفظ العراق وشعبه .
وفقنا الله ملراضيه.

إيران  النموذج الصعب
القاضي عبد الستار بيرقدار

القان�ون هو قاعدة قانونية تحكم الس�لوك 
اإلنساني وبما أن السلوك اإلنساني يف تطور 
دائم فان  القاعدة القانونية يجب أن تتطور 
بتطور السلوك اإلنساني، فالشعوب مختلفة 
م�ن حي�ث التط�ور الثق�ايف  والتكنولوج�ي 
باخت�الف الزمان واملكان لذا فان تطوير أية 
قاعدة قانونية سيساهم بالرضورة يف تعديل 
 الفك�ر القانوني ومن ثم الثق�ايف للمجتمع.  
فهن�اك جرائ�م منص�وص عليه�ا يف قانون 
العقوب�ات ال يمكن بأي حال من األحوال أن 
نجد لها مجاال يف  وقتنا الراهن وهناك أفعال 
قد نراها جريمة يف وقتنا اال أنه ال يوجد نص 
يف أي قانون يعاقب عليها،  كما ان مجتمعنا 
يعان�ي من مش�كالت اجتماعي�ة مثل كثرة 
األيتام واألرامل والعاطلني... الخ، بس�بب ما 
 حصل من حروب وأزمات سياسية لذا فنحن 
بحاجة لقواعد قانونية تعدل س�لوك األفراد 
بالصورة التي  تجعل الع�دل يف اعادة توزيع 
الثروة وتحقيق املس�اواة م�ن اولوياتها، لذا 
يس�توجب اإلرساع بترشيع  قواع�د قانونية 

محكمة تعالج املس�ائل املستحدثة بصوره 
منضبط�ة وال ضري م�ن اإلفادة م�ن وجود 
 قواع�د قانوني�ة تعالج املش�كلة نفس�ها يف 
مجتم�ع آخر. ولك�ن يلزم مراع�اة ان تكون 
القاع�دة القانوني�ة الجدي�دة متوافقة مع 
مفاهي�م املجتم�ع ال أن تؤخ�ذ كما هي  من 
بيئتها لتطب�ق يف بيئة مختلف�ة الن ترشيع 
قاع�دة قانوني�ة تعك�س ثواب�ت املجتم�ع 
س�يؤدي لتعزيز ثقة  أفراد املجتمع باملرشع 
باعتب�اره الركي�زة األساس�ية يف املحافظة 
ع�ىل القي�م العليا والت�ي يتوارثه�ا  املجتمع 

جيال بعد جيل. 

القاعدة القانونية وتطوير املجتمع  

علامء حيذرون من خطر السجائر 
اإللكرتونية عىل الدماغ!

وج�د باحثو جامعة كاليفورنيا، Riverside، أن الس�جائر اإللكرونية 
تنتج اس�تجابة لإلجهاد يف الخاليا الجذعية العصبية، التي تعد حيوية 
يف الدماغ. وباس�تخدام الخالي�ا الجذعية العصبية ل�دى الفرئان، وجد 
الباحث�ون أن الس�جائر اإللكروني�ة تؤث�ر ع�ىل امليتوكوندري�ا )التي 
تعم�ل كقوى للخاليا(، داخل الخاليا. وترُعرف هذه اآللية باس�م »فرط 
امليتوكوندري�ا الناجم ع�ن اإلجهاد« )SIMH(. وقال الربوفيس�ور برو 
تالب�وت، الذي قاد الدراس�ة: »إن SIMH هو اس�تجابة البقاء عىل قيد 
الحياة. حيث تظهر بياناتنا أن تعرض الخاليا الجذعية لسوائل السجائر 
 ».SIMH اإللكروني�ة أو النيكوت�ني، تنت�ج عن�ه اس�تجابة ت�ؤدي إىل
وكش�فت الدراس�ة أن النيكوت�ني الناتج ع�ن الس�جائر اإللكرونية، 
يتس�بب يف زيادة ضغ�ط الخاليا الجذعية العصبية بالكالس�يوم، الذي 
ي�ؤدي إىل تضخم امليتوكوندريا يف الخاليا، وتمزقها يف نهاية املطاف، ما 

يؤدي إىل موت الخلية.


