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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

ال يستخف بالعلم وأهله 

إالَّ أحمق جاهل

ص2الفياض: سنعمل عىل هيكلية قوات احلشد الشعبي وجعلها حتت أمرة رئيس الوزراء 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

النزاهة تكشف »صفقة فساد كبرية« بملف إغاثـة وإيـواء نازحـي املوصـل 

جملس البرصة يتخذ )5 ( قرارات مهمة بينها املوافقة عىل منحة سويدية بشأن الرسطان

مكافحة الفساد للقضاء: ارضبوا الفاسدين بقوة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ا املجلس األع�ى ملكافحة الفس�اد يف 
جلس�ة برئاس�ة رئيس�ه رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي اىل حسم امللفات الخاصة 
بالفس�اد وتش�ديد األح�كام القضائي�ة 
الخاصة باملسؤولني عنه وتأمني الحماية 
الالزمة لقضاة النزاهة لتمكينهم من اداء 

مهامهم بمواجهة الفساد.
وأّي�د املجلس يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ق�رارات اتخذها 
مجل�س القضاء األعى يف 25 من الش�هر 
الح�ايل قال انها جاءت مكملة لإلجراءات 

يف  التنفيذي�ة  الس�لطة  تتخذه�ا  الت�ي 
مكافح�ة منظوم�ات الفس�اد خصوصاً 
ما يرتبط منه�ا بملف املناف�ذ الحدودية 
ومنع الجهات غري الحكومية من التدخل 
يف عم�ل املناف�ذ واتخ�اذ أش�د العقوبات 
بحقهم وما يمثله ذلك من حافز للجهات 
الرقابية والتفتيش�ية يف ممارسة دورهم 
ع�ى أتم وج�ه وكذل�ك ما يرتب�ط بملف 
آف�ة املخ�درات واتخاذ أق�ى العقوبات 
بح�ق املرتبطني بهذه اآلفة س�واء أكانوا 
متعاط�ني أو مروج�ني أو متاجري�ن أو 
ناقلني أو وسطاء. واشار اىل ان القرارات 
تل�زم ال�وزارات املختص�ة بتنفيذها بما 

فيها إب�رام االتفاقي�ات الثنائية مع دول 
الجوار والدول اإلقليمية ملس�اعدة العراق 
ع�ى الحد م�ن عمليات التهري�ب إضافة 
اىل  رضورة الرسع�ة يف حس�م امللف�ات 
الفس�اد  ملكافح�ة  بالنزاه�ة  املرتبط�ة 
وتشديد األحكام القضائية الخاصة بها.  
واش�ار املجلس اىل انه من جهته قد اوعز 
إىل الجه�ات الرقابية والتفتيش�ية وذات 
الصل�ة بتزويد القضاء بجمي�ع األوليات 
واألدل�ة الالزم�ة التي ُتمكن�ه من رسعة 

حسم قضايا الفساد املرفوعة امامه.

التفاصيل ص2

الصناعة تكشف أمهية
 منع استرياد منتجات العصائر 

وامللح واملعكرونة

اخلطوط اجلوية تفتتح 
مكتبًا للشحن اجلوي بمبنى 

حجز السعدون املركزي

حمافظ البرصة هيدد بسحب 
العمل من ثالث رشكات منفذة ملشاريع 

منطقتي الرباضعية واملعقل

رئيس الوزراء يوعز بتأمني محاية القضاة.. ويكشف عن التحرك لعقد »اتفاقيات دولية« الستعادة املطلوبني
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اجلنائية املركية حتكم باملؤبد عىل مدان عمل مدرسا للفقه واخلطابة لصالح »داعش«الكامرك تكشف عن احصائية باملواد املخدرة املضبوطة يف مراكزها
البرصة: محالت أمنية الستهداف املطلوبني والعصابات ومصادر األسلحة 

حمافظ بغداد يرعى مباراة استعراضية 
لكرة القدم يف ملعب الشعب

ص3 ص3 ص3

فتح حتقيق موسع مع مسؤويل »األونروا« بتهم فساد
      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف تقري�ر رسي ملكتب األخالقي�ات التابع 
واس�تغالل  إدارة  س�وء  ع�ن  املتح�دة  لألم�م 
س�لطة من قبل مس�ؤولني عى أعى مس�توى 
يف وكالة األمم املتحدة لغوث وتش�غيل الالجئني 

الفلسطينيني »األونروا«.
وينظر محققو األمم املتحدة حاليا يف االتهامات 

الواردة يف التقرير الرسي ملكتب األخالقيات.
وأك�دت »األونروا« أنه�ا تتعاون بش�كل كامل 
م�ع التحقي�ق الج�اري، وال يمكنه�ا إص�دار 

أي تعلي�ق قب�ل انتهائه. ويش�ري تقري�ر لجنة 
األخالقي�ات إىل انتهاكات خط�رية لألخالقيات 
»ذات مصداقية« يط�ال بعضها املفوض العام 
للوكالة بي�ار كرانبول. كذل�ك يتضمن التقرير 
اتهامات لبعض كبار مسؤويل الوكالة بالتورط 
يف »س�لوك جنيس غ�ري الئق ومحاب�اة وتمييز 
وغريها من ممارسات استغالل السلطة ملنافع 
ش�خصية وقم�ع املخالف�ني بال�رأي تحقيق�ا 
ألهداف ش�خصية«. وبحس�ب »األونروا«، فإن 
مس�ؤوال فيها ورد اس�مه يف التقري�ر قد غادر 
املنظمة بس�بب »س�لوك غري الئ�ق« عى صلة 

بالتحقيق، كما استقال مسؤول آخر »ألسباب 
شخصية«. وأُرس�ل تقرير لجنة األخالقيات إىل 
األم�ني العام لألمم املتحدة يف ديس�مرب املايض، 
وزار محققو املنظمة الدولية مكاتب الوكالة يف 
القدس وعمان لجمع املعلومات املتعلقة بهذه 

االتهامات، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وتقدم »األون�روا« الخدمات التعليمية والطبية 
ملاليني الالجئني الفلس�طينيني الفقراء يف لبنان 

واألردن وسوريا واألرايض الفلسطينية.
وتوظف الوكالة نحو 30 ألف شخص معظمهم 

من الفلسطينيني.

جملس كركوك يتحدث عن )10( آالف عريب خطفتهم 
البيشمركة: مصريهم جمهول

أمريكا متنح رئيس اركان اجليش العراقي 
2وسام االستحقاق العايل  2

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس ال�وزراء جلس�ته االعتيادية، 
أم�س الثالث�اء، برئاس�ة رئي�س الحكومة 

االتحادية عادل عبد املهدي.
وذكر بيان حكومي ان املجلس ناقشا لعديد 
م�ن القضايا املعّدة لجدول أعماله ، وصوت 

عى القرارات التالية :- 
اوال: اق�رار توصية املجلس الوزاري للطاقة 
بشأن ميثاق التعاون للدول املنتجة للنفط.

ثاني�ا:  اق�رار توصي�ة املجل�س ال�وزاري 
لالقتصاد بش�أن العقود املمولة من املوازنة 

التشغيلية.
اإلعم�ار  وزارة  اىل  مبل�غ  تأم�ني  ثالث�ا: 
العام�ة  واالش�غال  والبلدي�ات  واالس�كان 
لغرض إكمال مرشوع ماء كركوك املوحد / 

املرحلة الثانية.
اجتم�اع  مح�ر  ع�ى  املوافق�ة  رابع�ا: 
بش�أن خط�ة مش�اريع محافظ�ة كركوك 

االستثمارية لعام 2019 .
خامس�ا: املوافقة عى تأمني مبلغ اىل وزارة 
العدل لغرض اس�تكمال السجون وتأهيلها 

.
سادس�ا: تعدي�ل البن�د ) أوالً / أ ( من قرار 

مجلس الوزراء: )190 لس�نة 2019( بشأن 
تقوي�م الق�رارات والتوجيه�ات الص�ادرة 
من مجلس الوزراء الس�ابق ،الحق�اً بقرار 
مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2019 يكون 
تنفي�ذ إلغاء الفق�رة ) 5 ( من قرار مجلس 
ال�وزراء رقم 336 لس�نة 2018 اعتباراً من 
1/ 10 /2018 ، وع�دم املطالب�ة بتصدي�ق 
امللحقي�ات  يف  والفوات�ري  املنش�أ  ش�هادة 
التجاري�ة العراقي�ة لغاية التأري�خ املذكور 
آنف�اً والس�ماح بإدخ�ال حاوي�ات اللحوم 

والدجاج ومقّطعات الدجاج املتكدسة.
التفاصيل ص2

جملس الوزراء يتخذ مقررات اقتصادية ختص
 النفط والطاقة واملياه

الرشيد: سلف املتقاعدين 
متنح بـدون كفيـل حلاملـي 

بطاقة »نخيل«
ص3

مجعت بني جيلني وخصص ريعها لنجوم الوطين السابقني
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرشيد: سلف املتقاعدين متنح بدون كفيل حلاميل بطاقة »نخيل«
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد مرصف الرشيد، أمس الثالثاء، ان سلفة املتقاعدين 
تمنح بدون كفيل لحاميل بطاقة )نخيل(.

وأوض�ح املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »التقديم من 
قب�ل املتقاعد حرصاً علم�ا ان التعليمات التي وضعها 
املرصف حددت املبلغ املمنوح بني 3 اىل 8 ماليني دينار 
كحد أعىل وحسب حدود صايف الراتب الشهري الظاهر 
يف البطاقة ع�ىل ان ال يتجاوز مبلغ القس�ط والفائدة 

٥٠% من صايف راتبه«. 
ودع�ا امل�رصف املتقاعدين الراغبني باس�تالم س�لفة 

مراجعة اقرب فرع ملحل سكناهم لرتويج طلباتهم.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دعا املجلس األعىل ملكافحة الفساد يف 
جلسة برئاس�ة رئيسه رئيس الوزراء 
ع�ادل عبد امله�دي اىل حس�م امللفات 
الخاص�ة بالفس�اد وتش�ديد األحكام 
القضائي�ة الخاصة باملس�ؤولني عنه 
لقض�اة  الالزم�ة  الحماي�ة  وتأم�ني 
النزاه�ة لتمكينهم م�ن اداء مهامهم 

بمواجهة الفساد.
وأّيد املجلس يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، قرارات اتخذها 
مجل�س القض�اء األع�ىل يف 2٥ م�ن 
الش�هر الحايل قال انها جاءت مكملة 
الس�لطة  تتخذه�ا  الت�ي  لإلج�راءات 
منظوم�ات  مكافح�ة  يف  التنفيذي�ة 
الفس�اد خصوص�اً م�ا يرتب�ط منها 
بملف املنافذ الحدودية ومنع الجهات 
غ�ر الحكومية م�ن التدخ�ل يف عمل 
املنافذ واتخاذ أش�د العقوبات بحقهم 

وم�ا يمثل�ه ذلك م�ن حاف�ز للجهات 
ممارس�ة  يف  والتفتيش�ية  الرقابي�ة 
دورهم عىل أتم وجه وكذلك ما يرتبط 
بمل�ف آف�ة املخ�درات واتخ�اذ أقىص 
العقوبات بح�ق املرتبطني بهذه اآلفة 
س�واء أكانوا متعاطني أو مروجني أو 

متاجرين أو ناقلني أو وسطاء.
واش�ار اىل ان الق�رارات تلزم الوزارات 
املختص�ة بتنفيذه�ا بم�ا فيه�ا إبرام 
االتفاقي�ات الثنائية م�ع دول الجوار 
والدول اإلقليمية ملس�اعدة العراق عىل 
الح�د م�ن عملي�ات التهري�ب إضافة 
اىل  رضورة الرسعة يف حس�م امللفات 
املرتبط�ة بالنزاه�ة ملكافحة الفس�اد 
وتش�ديد األح�كام القضائية الخاصة 
بها.  واشار املجلس اىل انه من جهته قد 
اوعز إىل الجهات الرقابية والتفتيشية 
وذات الصل�ة بتزوي�د القضاء بجميع 
األولي�ات واألدلة الالزم�ة التي ُتمكنه 
م�ن رسع�ة حس�م قضاي�ا الفس�اد 

املرفوعة امامه، مش�دداً عىل املحاكم 
أش�د  إص�دار  »ب�رورة  والقض�اة 
األح�كام القضائية بح�ق املتهمني يف 
قضاي�ا الفس�اد امل�ايل واإلداري وبما 
يحف�ظ هيب�ة الدول�ة ومؤسس�اتها 

ويحفظ لها حرمتها«.
وكان عبد املهدي قد كش�ف االس�بوع 
املايض أن عدد املتهمني بقضايا فساد 
املحالني ع�ىل املحاكم حت�ى منتصف 
الش�هر املايض بل�غ 22٠٠ متهم، من 
بينهم أربعة وزراء و123 من أصحاب 
العامني  الخاص�ة واملديرين  الدرجات 
وم�ن بدرجتهم، إضافة إىل اس�تدعاء 

11 وزيرًا للتحقيق.
أوضح أن مجم�وع القضايا الجزائية 
ع�ىل  واملحال�ة  بالنزاه�ة  الخاص�ة 
املحاكم�ة بل�غ 1267 قضي�ة للفرتة 
نفس�ها، فيما بلغ�ت عمليات الضبط 
الكيل 261 عملية، وعدد العمليات التي 
أسفرت عن ضبط 11٠ متهمني، وعدد 

املتهمني املضبوطني 6٠7 أشخاص.
وأض�اف أن مجموع املبالغ املضبوطة 
ق�د بلغ 21 ملي�ار دين�ار )2٠ مليون 
دوالر(، بينم�ا بل�غ مجم�وع األموال 
املحاف�ظ عليها لغاية الفرتة نفس�ها 
231 مليار دينار )23٠ مليون دوالر(.. 
موضًح�ا أن مجم�وع القضاي�ا قي�د 
التحقي�ق، والتي لم تحس�م لحد اآلن 

بلغت 4117 قضية.
يف  مه�والً  ارتفاع�اً  الع�راق  ويش�هد 
املؤسس�ات  يف  الفس�اد  مس�تويات 
الرس�مية، األم�ر ال�ذي أدى إىل تراجع 

الخدمات األساسية يف البالد.
ويجاه�د الع�راق م�ن أجل الح�ّد من 

الفساد، والقضاء عليه.
وعند توليه رئاس�ة مجل�س الوزراء، 
وعد عبد امله�دي بالعمل عىل الحّد من 
الفس�اد، واتخ�ذ ع�ىل عاتق�ه إصالح 
املنظوم�ة الحكومية وتعديل القوانني 

لضمان عدم توسع رقعة الفساد.

رئيس الوزراء يوعز بتأمني محاية القضاة.. ويكشف عن التحرك لعقد »اتفاقيات دولية« الستعادة املطلوبني

مكافحة الفساد للقضاء: ارضبوا الفاسدين بقوة

جملس الوزراء يتخذ مقررات اقتصادية ختص النفط والطاقة واملياه

النزاهة تكشف »صفقة فساد كبرية« بملف إغاثة وإيواء نازحي املوصل 
ضبطت األوليات بصرف )10( ماليني دوالر يف ديوان حمافظة نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية، أمس 
الثالث�اء، برئاس�ة رئي�س الحكوم�ة االتحادية 

عادل عبد املهدي.
وذك�ر بيان حكوم�ي ان املجلس ناقش�ا لعديد 
من القضايا املعّدة لجدول أعماله ، وصوت عىل 

القرارات التالية :- 

اوال: اق�رار توصي�ة املجل�س ال�وزاري للطاقة 
بشأن ميثاق التعاون للدول املنتجة للنفط.

ثانيا:  اق�رار توصية املجلس الوزاري لالقتصاد 
بشأن العقود املمولة من املوازنة التشغيلية.

ثالث�ا: تأمني مبلغ اىل وزارة اإلعمار واالس�كان 
والبلدي�ات واالش�غال العام�ة لغ�رض إكم�ال 

مرشوع ماء كركوك املوحد / املرحلة الثانية.
رابعا: املوافقة عىل محر اجتماع بشأن خطة 

مش�اريع محافظة كركوك االس�تثمارية لعام 
. 2٠19

خامس�ا: املوافق�ة عىل تأم�ني مبل�غ اىل وزارة 
العدل لغرض استكمال السجون وتأهيلها .

سادس�ا: تعدي�ل البن�د ) أوالً / أ ( م�ن ق�رار 
مجل�س ال�وزراء: )19٠ لس�نة 2٠19( بش�أن 
تقوي�م الق�رارات والتوجيه�ات الص�ادرة من 
مجل�س الوزراء الس�ابق ،الحق�اً بقرار مجلس 

ال�وزراء رق�م 19٠ لس�نة 2٠19 يك�ون تنفيذ 
إلغاء الفقرة ) ٥ ( من قرار مجلس الوزراء رقم 
336 لس�نة 2٠18 اعتباراً من 1/ 1٠ /2٠18 ، 
وعدم املطالبة بتصديق شهادة املنشأ والفواتر 
يف امللحقي�ات التجارية العراقي�ة لغاية التأريخ 
املذكور آنفاً والس�ماح بإدخال حاويات اللحوم 
والدجاج ومقّطعات الدجاج املتكدسة يف املنافذ 
الحدودية فق�ط بعد فحصها من وزارة الصحة 

واصدار اجازات االستراد بشأنها وينفذ الفقرة 
)1( م�ن تأريخ نفاذ قرار مجل�س الوزراء رقم 

)19٠( لسنة 2٠19 .
س�ابعا : قيام رشك�ة مابني النهري�ن / احدى 
تشكيالت وزارة الزراعة باالقرتاض من املرصف 
العراق�ي للتجارة واملصارف االخرى مبلغ قدره 
3٠٠ ملي�ار دينار لغرض تس�ديد مس�تحقات 

الفالحني من مادة الشعر لعام 2٠19 .

ثامن�ا : املوافقة عىل الق�رار اآلتي لرئيس جهة 
التعاق�د بموافقة وزير التخطيط : تغير الجهة 
املس�تفيدة من االعتم�اد املس�تندي املفتوح اىل 
التعاق�د الجدي�د للعق�ود والت�ي يت�م انهاؤها 
بموجب القان�ون والتعليمات )بس�حب العمل 
او الفس�خ او االنهاء بالرتايض او التنازل ( وله 
تغير املرصف الفاتح لالعتماد حسب متطلبات 

العقد بموجب القواعد املرصفية .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الثالثاء، عن ضبط 
عملي�ة اختالس بأكث�ر من 11 ملي�ار دينار 
)ح�واىل 1٠ مالي�ني دوالر( م�ن مخصصات 
عمليات إغاثة وإيواء نازحي محافظ نينوى 
الت�ي كان تنظي�م »داع�ش« ق�د احتله�ا يف 

منتصف عام 2٠14، وأرغم مئات اآلالف من 
س�كانها األربعة ماليني نسمة بالنزوح عنها 
قبل أن تحررها الق�وات العراقية يف منتصف 
عام 2٠17. وأش�ارت الهيئة يف بيان عرضت 
في�ه تفاصي�ل العملي�ة وتلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه أن »فري�ق عملها قام 
بضب�ط األولي�ات الخاصة ب�رصف مبلغ 11 

ملي�ارا و32٠ مليون دينار عراقي )حواىل 1٠ 
مالي�ني دوالر( يف دي�وان محافظ�ة نينوى يف 
قسمي الحس�ابات واملوازنة وهندسة اإلدارة 
املحلية«.. موضحة أن هذه األموال املرسوقة 
كان�ت مخصص�ة م�ن قب�ل وزارة الهج�رة 
واملهجرين كس�لفة للمحافظة إلغاثة وإيواء 
النازح�ني م�ن خ�الل تجهي�ز امل�واد وتنفيذ 

األعم�ال لدائ�رة الصح�ة ومدي�ر الرتبي�ة يف 
نينوى. وقالت إنه تم ضبط سند قيد اليومية 
املتضم�ن إي�داع املبل�غ املذك�ور والصك�وك 
الص�ادرة من مرصف الرافدين / فرع بغداد، 
إضاف�ة إىل ص�ور طب�ق األصل ع�ن كل من 
الحس�اب الجاري بموجب الصك الصادر من 
واملهجري�ن وس�ندي رصف  الهج�رة  وزارة 

بقيم�ة املبل�غ ونس�خ مص�ورة م�ن أوليات 
الرصف الخاصة باملبلغ لتأهيل مستش�فيي 

السالم التعليمي والحروق يف املوصل.
وأوضح�ت الهيئ�ة أن التحقيق�ات التي قام 
به�ا الفريق قادت إىل الكش�ف ع�ن أن املبلغ 
تم س�حبه كاماًل، ولم يتم إيداعه يف حس�اب 
م�رصيف خ�اص باملحافظ�ة وال يف »خزانة« 

املحافظة، وإنم�ا أودع يف إقليم كردس�تان.. 
مبينة أنه تم اختيار املقاولني املنفذين لتأهيل 
املستش�فيني من قبل محافظ نينوى السابق 
املقال نوف�ل العاكوف، وجرى تس�لم املبالغ 
الخاصة بها عن طريقه، وتأييد ذلك بنس�خة 
من وصل قبض يؤيد تس�لم املبال�غ يف أربيل 

عاصمة اإلقليم.

        بغداد / المستقبل العراقي

رحب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح 
الفياض، أمس الثالثاء، باألمر الديواني 
ال�ذي أص�دره القائ�د الع�ام للق�وات 
املسلحة عادل عبد املهدي بشأن الحشد 

الشعبي، معترباً إياه »منصفاً وداعماً« 
للمقاتلني، فيما أكد أن الهيئة س�تعمل 
ع�ىل »هيكلية« قوات الحش�د وجعلها 
تح�ت أم�رة رئي�س ال�وزراء.  وق�ال 
الفي�اض يف مؤتمر صحف�ي إن »األمر 
الديواني الذي صدر من رئاسة الوزراء 

بش�أن الحش�د الش�عبي كان منصفاً 
بحق األبطال الذين قاتلوا بكل بس�الة 
العصابات اإلرهابية، وإصداره بمثابة 
دع�م للمقاتل�ني وحف�ظ لحقوقهم«. 
ع�ىل  »س�نعمل  الفي�اض:  وأض�اف 
هيكلية قوات الحشد الشعبي وجعلها 

تحت أمرة رئيس الوزراء، بعد الهيكلية 
س�يكون هناك إغالق للمكاتب التابعة 
للحش�د الش�عبي«، مبيناً أنه »س�يتم 
غل�ق مديري�ة التعبئة التابعة للحش�د 
الش�عبي«. ولف�ت إىل أنه »تم�ت إزالة 
الج�زء األكرب للمس�ميات الت�ي تعمل 

باسم الحشد، وس�يتم دمج الحشدين 
واح�د  باس�م  والش�عبي  العش�ائري 
للتجان�س أو التوحيد بأم�ر ديواني«، 
مؤك�داً: »االس�تمرار بمالحق�ة الذين 
يدع�ون بأنه�م منتنون للحش�د وهم 

بعيدون كل البعد عنه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكم�ة الجنائي�ة املركزية يف رئاس�ة 
استئناف بغداد الرصافة  االتحادية حكما بالسجن 
املؤبد عىل مدان عمل يف تدريس أش�بال  عصابات 

داعش عىل الفقه وإلقاء الخطب التحريضية. ».
وذك�ر بيان ص�ادر ع�ن املركز اإلعالم�ي ملجلس 
القض�اء األع�ىل ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، أن 
»املحكم�ة الجنائية قض�ت بالس�جن املؤبد ضد 
م�دان اع�رتف يف التحقي�ق االبتدائ�ي والقضائي 

بأنه كان يدرب أش�بال  داعش ع�ىل الفقه وإلقاء 
الخط�ب الديني�ة التي تح�ث املواطن�ني لالنتماء 

 لداعش فضال عىل الخطب التحريضية«. 
وأض�اف إن »امل�دان انتمى إىل مجموع�ة إرهابية 
مسلحة تدعى ثوار العشائر وخرج  مع مجموعته 

اإلرهابية بغية التصدي إىل قوات الجيش العراقي 
وكان  سالحه من نوع )برنو(«. 

واش�ار البيان ان »املحكمة وج�دت األدلة كافية 
لتجريم املدان وفق أحكام املادة  الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2٠٠٥ .

الفياض: سنعمل عىل هيكلية قوات احلشد الشعبي وجعلها حتت أمرة رئيس الوزراء 

اجلنائية املركية حتكم باملؤبد عىل مدان عمل مدرسًا للفقه واخلطابة لصالح »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجلس محافظة البرصة خالل جلس�ته 
التي عقدها، أمس الثالثاء، عىل منحة تقدمت 
بها الس�ويد لبناء  مستشفى خاص باألمراض 

الرسطانية داخل املحافظة . 
وذك�ر رئيس لجنة التخطيط واملتابعة نش�أت 
املنص�وري يف بيان تلقت “املس�تقبل العراقي” 
جلس�ة  مجل�س  “فق�رات  أن  من�ه،  نس�خة 
محافظ�ة البرصة االعتيادي�ة املرقمة ) 237 ( 

بتاريخ 3٠ / 7 / 2٠19  تضمنت : 
أوال: تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع تدوير 
النفايات وموضوع الطمر الصحي يف محافظة 

البرصة .
ثاني�ا: تش�كيل لجنة مختصة لدراس�ة الواقع 
الب�رصة ورف�ع  الرتب�وي يف مح�����افظ�ة 
توص����يات بخصوص نتائج االمتح����انات 

للعام  الدرايس الحايل ”.
ثالثا : رفع توصيات خاصة بموضوع املوازين 
الجرسي�ة ومخاطب�ة مجل�س الن�واب إلعادة 
النظ�ر بقانون الطرق العامة لوجود  مش�اكل 

عامة بتطبيقه ”.
رابعا : قبول منحة مخصصة من قبل مؤسسة 
الياق�وت للتنمية املس�تدامة الس�ويدية لبناء 
مستش�فى بحج�م ) 2٠٠ (  رسي�ر لألم�راض 
الرسطاني�ة يف محافظ�ة البرصة اس�تنادا إىل 
الفقرة سادس عرش من املادة ) 7 ( من قانون 

املحافظات  الغر منتظمة يف إقليم” . 
خامس�ا: التصوي�ت ع�ىل اس�تعداد الحكومة 
املحلية عىل تبني حل مشكلة مرشوع مجاري 
الزب�ر بع�د الحص�ول عىل  اس�تثناء م�ن قبل 
مجلس الوزراء لسحب العمل من قبل الرشكة 
املنفذة للمرشوع املحال من قبل وزارة البلديات 

 واإلسكان واألعمار ”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجل�س محافظة كركوك، أمس الثالثاء، 
عن اختفاء أكثر من 1٠ االف عربي من كركوك 
اختطفتهم قوات االس�ايش والبيشمركة ايام 
س�يطرتها عىل املحافظة، مبين�ا ان مصرهم 

الزال مجهوال.
وقال عضو املجلس ع�ن املكون العربي محمد 
خر يف ترصيح صحفي ان “قوات االس�ايش 

والبيش�مركة اختطف�ت ع�رشات اآلالف م�ن 
املواطنني العرب أيام سيطرتها عىل كركوك”.

وأضاف أن “عدد املختطفني يتجاوز ال�1٠ االف 
عرب�ي”، مبينا ان “الف�رق الكردية تختطفهم 
لي�ال والزال مصره�م مجه�وال وال احد يعرف 

بأنهم إحياء ام أموت”.
وأوضح ان “هناك غموض كبر يكتنف مصر 
ترفض�ون  الكردي�ة  والقي�ادات   ، املواطن�ني 

اإلفصاح عن مصرهم”.

جملس البرصة يتخذ )5 ( قرارات مهمة بينها املوافقة 
عىل منحة سويدية بشأن الرسطان

جملس كركوك يتحدث عن )10( آالف عريب
خطفتهم البيشمركة: مصريهم جمهول         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع، أمس الثالثاء، عن تنفيذ حملة 
دهم وتفتيش لعدد م�ن مناطق محافظة البرصة 
بحثاً ع�ن املطلوبني للقضاء وعصاب�ات الجريمة 
ومصادرة األسلحة واالعتدة غر املرخصة. وقالت 
الدفاع يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »قي�ادة عملي�ات الب�رصة والقطع�ات 
امللحق�ة به�ا، ب�ارشت بتفتيش مناط�ق منتخبة 
حس�ب املعلومات االستخبارية وذلك لغرض إلقاء 
القبض عىل املطلوبني ومصادرة األسلحة واالعتدة 

غ�ر املرخص�ة والقبض ع�ىل عصاب�ات الخطف 
والتسليب والس�طو املسلح ومتعاطي املخدرات«. 
وأوض�ح البيان أن الحمل�ة  تأتي »لخلق بيئة آمنة 
ومس�تقرة يف محافظة البرصة«. م�ن جانبه، أكد 
قائد العمليات الفريق الركن قاس�م جاس�م نزال، 
ع�ىل »إج�راء عملي�ات ده�م وتفتي�ش ومطاردة 
املطلوب�ني للقض�اء وف�ق مذكرات إلق�اء القبض 
ب�«نص�ب  املس�ؤولية«، موجه�اً  ضم�ن قاط�ع 
الس�يطرات املفاجئة يف املناطق ألتي تشكل خطر 
عىل الوضع األمني وانتشار املواد املخدرة أو تشكل 

محل إزعاج عىل أرواح وممتلكات املواطنني .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع، أم�س الثالث�اء، ع�ن منح 
الوالي�ات املتحدة االمركية لرئي�س أركان الجيش 
العراق�ي الفريق أول ركن عثمان الغانمي وس�ام 
االس�تحقاق العايل، فيما أكدت ان الوس�ام يعطى 
ألول مرة لضابط عراقي منذ قيام الدولة العراقية.  
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »أمركا منحت وسام االستحقاق 
الع�ايل لرئي�س أركان الجي�ش، وذل�ك لالنجازات 
املتمي�زة واملبه�رة الت�ي قدمه�ا لخدم�ة الجيش 
العراقي الباس�ل يف حربه ض�د االرهاب، وقد تمت 
املصادقة عىل وس�ام االس�تحقاق الع�ايل من قبل 

مجلس الشيوخ األمركي«.
وأضاف�ت أن »الوس�ام ه�و واح�د م�ن اثنني من 
األوس�مة العس�كرية االمريكية التي يتم ارتدائها 
ع�ىل الرقبة ويع�د من اعىل االوس�مة الت�ي يكرم 
به�ا الق�ادة ذوي الرتب العليا، حي�ث خّول رئيس 
الواليات املتحدة يف عام 1942 الكونغرس صالحية 
من�ح وس�ام االس�تحقاق والجدارة لكب�ار القادة 

العسكريني يف العالم«.
وأوضحت ال�وزارة، أن »هذا التكري�م يأتي تقديراً 
للمس�رة الحافلة م�ن العطاء والجه�ود واملثابرة 
التي قدمها رئيس أركان الجيش لخدمة املؤسسة 
العس�كرية«، مبينة أن »هذا الوس�ام يعطى ألول 

مرة لضابط عراقي منذ قيام الدولة العراقية«.

البرصة: محالت أمنية الستهداف املطلوبني والعصابات 
ومصادر األسلحة 

أمريكا متنح رئيس اركان اجليش العراقي وسام االستحقاق العايل 
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة الكرخ، عن اغالق معمل لصناعة حلويات غري 
صالحة لالستهالك البرشي جنوبي العاصمة بغداد.

وذك�رت الدائ�رة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »ش�عبة 
الرقاب�ة الصحي�ة يف قطاع ال�دورة للرعاية الصحي�ة و بالتعاون 
م�ع جهاز االمن الوطني قامت بحملة صحية عىل معامل صناعة 
الحلوي�ات مرخص�ة ضمن الرقع�ة الجغرافية ملنطق�ة الدورة يف 

منطقة البعيثة«.
واضاف�ت انه »ت�م ضبط معم�ل لصناعة الحلوي�ات )قمر الدين 
والحلق�وم( غ�ري صالح�ة لالس�تهالك البرشي ويعم�ل بظروف 
صحية رديئة جدا ومخالفة لرشوط الوقاية والسالمة واتالف )3( 
طن من الحلويات غري الصالحة«.واش�ار اىل انه »تم غلق وتغريم 
هذه املحالت بحضور اصحاب العالقة حسب املادة ٩٦ من قانون 

الصحة العامة ٨٩ لسنة   ١٩٨١.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رف الرافدي�ن، ع�ن رصف وجب�ة جدي�دة من س�لف 
املتقاعدين املدنيني والعسكريني التي ترتاوح مابني 3 و5 و ٨ و١0 

ماليني دينار عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه انه »ت�م رصف دفعة جدي�دة من س�لف املتقاعدين 

املدنيني والعسكريني ألكثر من ٩00 متقاعد«.
وأوضح البيان ان »رصف تلك السلفة تم عن طريق ابالغ املتقاعد 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزي�ر الصح�ة والبيئة ع�الء الدين 
العل�وان، م�ع الس�فري اليابان�ي يف بغداد 
ناوفومي هاشيموتو، التعاون بني الوزارة 
والحكومة اليابانية يف املجال البيئي وازالة 

االلغام . 
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي«، نس�خة منه، ان » وزير الصحة 
اليابان�ي  الس�فري  م�ع  بح�ث  والبيئ�ة 
والوف�د املرافق له يف مكتب�ه بمقر الوزارة 
الصح�ة  املس�ؤولني يف وزارة  وبحض�ور 
والبيئ�ة التع�اون بني ال�وزارة والحكومة 

اليابانية يف املجال البيئي وازالة االلغام«.
واضافت، انه » الجانبان ناقشا التعاون يف 
اعادة اعمار وتأهيل عدد من املستشفيات 
ومنها مستشفى الشطرة يف محافظة ذي 
ق�ار وبحث معوق�ات العم�ل وتالفيها يف 

سبيل انجاز املشاريع املشرتكة .

   بغداد / المستقبل العراقي

االعاق�ة  ذوي  رعاي�ة  هيئ�ة  بحث�ت 
واالحتياج�ات الخاص�ة يف وزارة العم�ل 
والش�ؤون االجتماعية، الثالثاء، مع لجنة 
من محافظة بغداد، لوضع آلية فك ارتباط 

دور املرشدات واملرشدين.
ل�«املس�تقبل  ورد  للهيئ�ة  بي�ان  وذك�ر 
العراقي«، إنها »عقدت اجتماعا مع لجنة 
م�ن محافظة بغ�داد ت�رأس االجتماع كل 
م�ن النائب الفن�ي لرئي�س الهيئة عصام 
عب�د اللطيف وبحضور مدي�ر عام الدائرة 
االداري�ة ومدي�ر ع�ام دائ�رة رعاية ذوي 
االحتياج�ات الخاصة ومع�اون مديرعام 
الدائ�رة االداري�ة اي�اد جاس�م ومع�اون 
محاف�ظ بغ�داد ومجموع�ة م�ن مديري 
اقس�ام املحافظ�ة«، مبين�ا ان »االجتماع 
بح�ث لوض�ع آلي�ة ف�ك االرتب�اط ل�دور 

املرشدين واملرشدات«. 
واضاف البيان، ان »املجتمعون ناقش آلية 
اكمال االجراءات االداري�ة واملالية تمهيدا 
لف�ك ارتب�اط دور امل�رشدات واملرشدي�ن 
ونقله�ا اىل م�الك محافظ�ة بغ�داد م�ع 
ممتلكاته�ا م�ن م�وارد برشي�ة وبنايات 
وتك�ون م�ن ضم�ن صالحي�ات محافظ 
بغ�داد«، موضح�ا ان »دائ�رة رعاية ذوي 
االحتياجات الخاصة يف وزارة العمل تتبنى 
رس�م السياس�ة العامة لعملها بالتعاون 
م�ع اللجنة التنس�يقية العلي�ا يف مجلس 

الوزراء«.
واش�ار اىل، ان »املجتمع�ون اتفق�وا ع�ىل 
يف  العلي�ا  التنس�يقية  اللجن�ة  مفاتح�ة 
مجلس الوزراء لحسم موضوع املوظفني 
املنسبني) الحراس االصالحيني( من وزارة 
العدل والنظ�ر يف امكانية نقلهم  اىل مالك 
الدور م�ع الدرجة الوظيفية والتخصيص 
الوظيفي�ة  الصف�ة  ومخصص�ات  امل�ايل 
وف�ق الط�رق القانونية م�ع التأكيد عىل 
وضع الضواب�ط املوائمة لعملهم التي من 
شأنها تحقيق واقع أفضل لفئة املرشدات 

واملرشدين .

وزير الصحة يبحث مع السفري 
الياباين سبل تعزيز التعاون الثنائي 

يف جمال البيئة وازالة االلغام

العمل وحمافظة بغداد 
تبحثان آلية فك ارتباط 

دور املرشدات واملرشدين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغداد، ع�ن حملة إلزال�ة التجاوزات ش�مال غربي 
بغداد.

وذك�ر بي�ان لألمانة تلق�ت »املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، ان 
»مالكاتها يف بلدية الش�علة قامت بحملة الزالة التجاوزات ضمن 

ما يعرف شعبياً بشارع الغربي الرئييس ضمن املحلة 4٦2«.
وأض�اف البيان ان »الحمل�ة تضمنت ازالة العديد من البس�طات 
والسكراب والالفتات وغريها من التجاوزات املختلفة بعد إنذارهم 

وعدم التزام املتجاوزين بمدة االنذار .

امانة بغداد تنفذ محلة إلزالة 
التجاوزات يف الشعلة

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراعة / دائرة فحص وتصديق البذور ان املوس�م 
الزراعي الحايل ش�هد اس�تالم قرابة 250 الف طن من بذور الرتب 
العليا حتى االن يف عموم املحافظات«.وأكد مدير عام دائرة فحص 
وتصدي�ق البذور محمد زي�ن العابدين يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »الكميات املستلمة من بذور الرتب العليا تعد األعىل 
خالل املواس�م املاضية وستكون قاعدة اساس للموسم القادم، اذ 
شملت مختلف انواع البذور )األساس، واملصدق، واملسجل(، مبينا 
ان�ه تم اعتماد آلية جدي�دة الول مرة هذا املوس�م واملتمثلة بختم 
اإلرساليات للبذور لغرض املحافظة عىل النقاوة الوراثية لألصناف 
املس�تخدمة وقد حققت نجاح كبري، مش�ريا اىل استمرار عمليات 
اإلس�تالم يف محافظ�ات )كركوك، وصالح الدي�ن، ونينوى( لغاية 
تاريخ 20١٩/٨/١0«.وأضاف ان »املوسم الحايل شهد اعىل معدل 
لعمليات التفتيش الحق�ي يف العراق وبواقع اكثر من )400( الف 
دونم ملحصويل الحنطة والش�عري يف مختلف املحافظات من خالل 
لج�ان التفتيش املختص�ة املتواجدة فيها، مبينا ان هذه النس�ب 
هي نتيجة للتعاون مع رشكات ومراكز البذور وتوجيهات الس�يد 
وزي�ر الزراعة من اجل تحقيق األم�ن الغذائي للمواطن والوصول 

اىل االكتفاء الذاتي من انتاج البذور.

   بغداد / المستقبل العراقي

انسجاماً مع توجيهات وزير النقل عبدالله لعيبي برضورة تقديم 
خدمات متميزة  لزبائن الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية 
اعلنت ادارة الرشكة عن افتتاحها مكتب خاص بالش�حن الجوي 

يف مبنى حجز السعدون املركزي وسط العاصمة بغداد«.
واوضحت الرشكة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »املكتب 
يه�دف اىل تس�هيل الحرك�ة التجاري�ة لجمي�ع فئ�ات املجتم�ع 
والقطاع�ات العام�ة والخاص�ة الس�يما وان االج�راءات الت�ي 
س�تتبع ستشمل استقبال الش�حنات بأنواعها املختلفة يف املكتب 
الجديد واس�تكمال االجراءات االصولي�ة ومن ثم نقلها عن طريق 
قرية الش�حن الجوي يف مطار بغداد ال�دويل اىل املحطارت املحلية 

واالقليمية والدولية«.
وبينت الرشكة، ان »املكتب الجديد بارش فعلياً بمهامه الس�تقبال 
الش�حنات الص�ادرة حي�ث يت�م التعامل معه�ا وف�ق املتطلبات 
القياس�ية الدولي�ة الص�ادرة من منظم�ة الطريان املدن�ي الدويل 
)IATA( والت�ي تش�مل ايضاً فص�ل وكاالت الش�حن عن وكاالت 

املسافرين لتفعيل هذا الجانب يف املحطات الخارجية.

الزراعة تعلن إستالم »250« الف طن 
من بذور الرتب العليا يف املحافظات كافة

اخلطوط اجلوية تفتتح مكتبًا للشحن 
اجلوي بمبنى حجز السعدون املركزي

صحة الكرخ تعلن اغالق معمل لصناعة حلويات 
غري صاحلة لالستهالك البرشي جنويب بغداد

الرافدين يرصف دفعة جديدة 
من سلف املتقاعدين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر النقل عبدالله لعيبي، عن تطبيق 
تقني�ة رادار MODE S الحديث�ة واملتط�ورة 
يف املالح�ة الجوي�ة التي تس�هم يف تس�هيل 
عمل املراقب الج�وي من خالل حصوله عىل 

معلومات اكثر دقة تساعده يف السيطرة عىل 
الفض�اء الجوي العراق�ي. واوضح لعيبي يف 
بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »الرشكة 
قام�ت به�ذه الخط�وة املهم�ة لتس�اهم يف 
تخفيف العبء عن املراقب الجوي من خالل 
حصوله ع�ىل معلومات دقيقة ومفصلة عن 

الطائرات دون الرجوع اىل الطيار تمكنه من 
العمل بمس�احة اكرب وحرية اكثر إضافة اىل 
اخت�زال عامل الوقت والزم�ن الدارة الحركة 
الجوية العراقية بانسيابية عالية.  وبني، ان 
»ه�ذه التقنية لها خاصي�ة مميزة تتضمن 
حصول املراقب الجوي عىل معلومات إضافية 

للطائرات العابرة لالجواء العراقية تساعده 
يف السيطرة عىل زخم الحركة الجوية وتعزز 
مكانت�ه املالحي�ة باعتباره مم�ر جوي آمن 
ل�دى العم�الء وال�رشكاء . يذك�ر، ان رشكة 
املالح�ة الجوي�ة قد أسس�ت حديث�اً واثبتت 
خالل فرته قياس�ية نجاحها ورفعت اس�م 

الع�راق يف املحافل العامليه م�ن خالل تنظيم 
مم�رات مالحيه جوي�ه يف االج�واء العراقيه 
وتقدي�م افضل الخدمات للطائ�رات العابره 
القادمه والهابطه بعد تحقيق النر الكبري 
عىل عصاب�ات داعش االرهابي�ه  االمر الذي 

مكنها من حصد املركز الثالث عامليا.

النقل تعلن اعتامد التكنولوجيا احلديثة يف املالحة اجلوية

    البصرة / المستقبل العراقي

هدد محافظ البرة املهندس أس�عد عبد االمري العيداني 
بس�حب العم�ل م�ن ث�الث رشكات عامل�ة يف املحافظة 
والتي تلكئ�ت باعمال البنى التحتي�ة يف منطقتي املعقل 
والرباضعية .  وقال » العيداني يف بيان صحفي صدر عن 
مكتبه االعالمي الخاص خالل أجتماع عقد يف مبنى ديوان 
املحافظة مع ممثي رشكات كوثران والصفوة وهاملتون  
انه امهل مدة يوم واحد لرشكة كوثران ألس�تئناف العمل 
بع�د توقف دام لفرتة طويلة ، فض�اًل عن إمهال رشكتي 
الصفوة وهاملت�ون املنفذتني ملرشوع البن�ى التحتية يف 
منطقة املعقل مدة اس�بوع واحد للعودة بالعمل ، مشرياً 
اىل ان�ه اذا لم تلتزم تلك الرشكات بالفرتة املحددة س�يتم 

سحب العمل منها وفق الضوابط القانونية والصالحيات 
املخول�ة اليه كمحافظ  .  واض�اف » محافظ البرة ان 
اه�ايل مناط�ق املعقل والرباضعي�ة عان�وا األمرين جراء 
تلكؤ  تلك الرشكات التي أحيل لها العمل يف زمن الحكومة 
املحلية الس�ابقة ، مبيناً انه س�يتابع ش�خصياً املناطق 
الت�ي تنفذ فيها تلك الرشكات اعم�ال البنى التحتية ولن 
يتس�اهل باتخاذ االج�راءات القانوني�ة . وكان محافظ 
البرة املهندس اس�عد العيداني قد اعلن يف وقت س�ابق 
ع�ن عدم احال�ة اي مرشوع الي رشك�ة تلكئت يف تنفيذ 
مشاريع البنى التحتية يف املحافظة ضمن خطة مشاريع 
ع�ام 20١٩ ، مؤكداً حرص الحكوم�ة املحلية عىل احالة 
املش�اريع اىل رشكات رصينة قادرة عىل تنفيذ املش�اريع 

وتقديم الخدمات الهايل البرة .

حمافظ البرصة هيدد بسحب العمل من ثالث رشكات منفذة ملشاريع منطقتي الرباضعية واملعقل

   بغداد / المخستقبل العراقي

كش�فت وزارة الصناعة واملعادن تداعيات 
ق�رارات مجل�س ال�وزراء املتخ�ذة خ�الل 
ه�ذا العام بش�أن منع اس�ترياد ع�دد من 

املنتجات.
وق�ال الناط�ق باس�م ال�وزارة، عبدالواحد 
علوان الش�مري، يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
اتخذه�ا  الت�ي  »الق�رارات  ان  العراق�ي«، 

مجل�س الوزراء خالل الع�ام الحايل بجهود 
وتدخ�ل ومتابعة م�ن قبل وزي�ر الصناعة 
واملعادن صالح عبدالله الجبوري واملتمثلة 
بالقرار رق�م ١٦7 لس�نة 20١٩، والقايض 
بمنع استرياد املنتجات الصناعية )املرطبات 
واملرشوبات الغازية وغري الغازية والعصائر 
بانواعها ( والذي دخل حيز التطبيق يف األول 
من ش�هر حزيران املايض والقرار رقم ١٩3 
لس�نة 20١٩ والذي ينص عىل منع استرياد 

منتجات ملح الطعام والش�عرية بانواعها 
كافة واملعكرونة«.

وأشار اىل، ان »قرارات املنع هذه ستتسبب 
يف قلة اس�ترياد هذه املواد مما س�ينعكس 
ع�ىل البل�دان املص�درة له�ا بحس�ب قول 
عبدالق�ادر كواله�يس اوغلو رئي�س اتحاد 
صناعة االغذية واملرشوب�ات يف تركيا الذي 
تط�رق له�ذا املوض�وع« مؤك�دا يف الوقت 
ذات�ه ع�ىل ان »هذه القرارات س�يكون لها 

االثر االيجابي والكبري يف تنش�يط وانتعاش 
الصناعة الوطنية وتقلي�ص حجم االغراق 
غري امل�ربر للمنتج�ات املس�توردة وتعزيز 

القدرة التنافسية للمنتجات املحلية«.
وش�دد الش�مري ع�ىل ان »وزارة الصناعة 
ماضي�ة يف خططه�ا للنه�وض بالقط�اع 
الصناع�ي العراق�ي ولحني بل�وغ االهداف 
املنش�ودة يف بناء صناعة عراقية منافس�ة 

وداعمة لالقتصاد الوطني .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك ع�ن احصائية باملواد املخدرة 
املضبوط�ة يف مراكزه�ا الكمركي�ة منذ بداي�ة 20١٨ لغاية 

نهاية الفصل األول لسنة 20١٩. 
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«،  أن 
»جهودا اس�تثنائية بذلت من قب�ل موظفيها تأتي يف األطار 
العام للتوجهات الحكومية يف محاربة أفة املخدرات وتنفيذاً 
للمه�ام التي رس�مها قانون الكمارك رقم 23 لس�نة ١٩٨4 

النافذ يف منع دخ�ول البضائع »خالفاً ألحكام املنع والتقييد 
الواردة يف ه�ذا القانون والقوانني النافذة االخرى«  مما نتج 
عنها القبض عىل العديد من مورديها و ضبط مختلف انواع 

املخدرات التي كانت يف طريقها لتدمري املجتمع«.
وبينت الهيئة، ان »الكمي�ات املضبوطة يف مختلف مراكزها 
الكمركي�ة وللف�رتة املش�ار اليه�ا  بلغ�ت )30(كغ�م من ) 
الهريوين والكرس�تال والرتياق ومواد مخدرة اخرى ( بينما 
بلغ مجموع الحبوب املخدرة حوايل ) 535٩ ( حبة مخدرة«.
وأكدت انها »تعمل بالتعاون والتنسيق مع املنظمات العربية 

والدولية لغرض اإلملام بطرق التهريب الجديدة وضبط املواد 
املخدرة عرب الحدود .وكذلك  تطوير العمل امليداني يف مراكزها 
الكمركي�ة من خ�الل وضع خط�ة )20١٩/ 2020( لغرض  
تدريب العاملني عىل آليات اس�تخدام االجهزة والكش�ف عن 

هذه املواد وخاصة يف املطارات«.
وش�ددت عىل »رضورة توفري البنى التحتي�ة واالجهزة التي 
تفتق�د له�ا مراكزه�ا الكمركي�ة للوق�وف بوج�ه عمليات 
التهريب املختلفة خاصة للمواد املخدرة ملا تعكس�ه من اثار 

سلبية عىل الفرد و املجتمع.

    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير التجارة محمد هاشم العاني، 
نظ�ريه اللبنان�ي حس�ن مراد ال�ذي يزور 
العاصم�ة بغ�داد يف زيارة رس�مية وبحث 
مع�ه اف�اق التع�اون االقتص�ادي وزيادة 

التبادل التجاري بني البلدين«.
وأك�د الوزي�ر العاني خالل اللقاء بحس�ب 
بي�ان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان«العراق يس�عى اىل فت�ح صفحة جديدة 
من التع�اون االقتصادي وعالقات متوازنة 
ومتطورة م�ع محيطه العرب�ي من خالل 

تفعي�ل العالق�ات االقتصادي�ة والتجارية 
وتوقي�ع اتفاقيات ثنائية، خاصة وان البلد 
اصبح ج�اذب لالس�تثمار بعد االس�تقرار 

االمني واالقتصادي«.
واض�اف »نأمل من خ�الل تفعي�ل اللجنة 
العراقية اللبنانية املشرتكة لتحقيق تكامل 
اقتص�ادي ب�ني البلدين يف ش�تى املجاالت، 
وأن الفرتة القادمة ستشهد دراسة واقعية 
ع�ن مس�توى العالق�ات وايج�اد مجاالت 
لتطويرها بما ينس�جم ورغب�ة البلدين يف 
ايجاد افاق جديدة للتعاون، فضال عن منح 
القطاع الخاص العراق�ي واللبناني فرصة 

لتوطي�د العالق�ات وتب�ادل الخ�ربات بم�ا 
يحقق املصلحة العليا للبلدين الشقيقني«.

للتوج�ه  اىل«الحاج�ة  العان�ي  واش�ار 
اس�تثمارية  ف�رص  وايج�اد  لالس�تثمار 
اقام�ة  ع�ن  فض�ال  رشاكات،  وتحقي�ق 
مؤتمرات موس�عة لرج�ال االعمال لعرض 
الفرص االس�تثمارية وتأهي�ل املحافظات 
الت�ي الزالت تعان�ي من مش�اكل يف البنى 
مدع�وة  اللبناني�ة  وال�رشكات  التحتي�ة 
للمش�اركة يف حملة االعمار ولدينا الرغبة 

الكاملة يف التعاون واالستثمار«.
اللبنان�ي،  الوزي�ر  اوض�ح  جانب�ه  م�ن 

ان«العالقة مع العراق ستشهد تطورا كبريا 
يف ش�تى املجاالت وصوال لتحقيق التكامل 
االقتص�ادي ونس�عى م�ن خ�الل اللجن�ة 
الثنائي�ة  االتفاقي�ات  لتفعي�ل  املش�رتكة 
وتحريك كل االتفاقي�ات والتفاهمات التي 

جرت يف وقت سابق«.
واضاف:

 »نعمل عىل ايجاد ارضية لتحقيق التكامل 
االقتصادي مع العراق وزيادة حجم التبادل 
التج�اري اىل مديات اوس�ع، كذل�ك تفعيل 
الربوتك�والت املتوقفة يف مج�االت التعاون 

الثنائي .

الصناعة تكشف أمهية منع استرياد منتجات العصائر وامللح واملعكرونة

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وكي�ل وزارة االعم�ار واالس�كان 
والبلدي�ات العام�ة دارا حس�ن مجموعة 
م�ن ال�رشكات اليوناني�ة للتباحث حول 
امكاني�ة تنفيذه�ا ع�دداً م�ن املش�اريع 
الخاصة بال�وزارة يف قطاعات االس�كان 
والطرق والجس�ور واملباني«. وافاد بيان 
للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان » 

الوكيل استعرض خالل اللقاء واقع عمل 
الوزارة وخططها الرامية ألنجاز املشاريع 
املتأخ�رة كافة داعياً ال�رشكات اليونانية 
اىل االستثمار يف العراق ومشاركة رشكات 
ال�وزارة التنفيذي�ة يف انجاز املش�اريع«.
يذكر ان الوكيل دارا حس�ن رش�يد يشغل 
منصب رئي�س الجانب العراقي يف اللجنة 
العراقية – اليونانية املشكلة بموجب قرار 

مجلس الوزراء رقم ١7٩لسنة 20١٦.

االعامر تبحث امكانية تنفيذ 
املشاريع مع الرشكات اليونانية

    ذي قار / المستقبل العراقي

وجه رئيس اللجنة الزراعية العليا يف محافظة 
ذي ق�ار عادل الدخيي مديري�ة املوارد املائية 
للقي�ام بحملة لتوس�عة مجرى نه�ر الفرات 
فض�اًل ع�ن اع�داد خط�ة للموس�م الزراعي 

القادم .
وقال الدخيي بحس�ب بي�ان ملكتبه االعالمي 
تلقته »الملس�تقبل العراق�ي«، ان » املحافظة 

وضعت خط�ة بالتعاون مع مديري�ة املوارد 
املائي�ة لتوس�عة مج�رى نهر الف�رات ورفع 
التج�اوزات واملخلف�ات لتس�هيل انس�يابية 
مج�رى املياه وتس�هيل عملي�ة وصولها اىل 

االرايض الزراعية البعيدة ».
وأضاف ان » اللجن�ة الزراعية وجهت املوارد 
املائية بأعداد خطة ش�املة للموسم الزراعي 
الش�توي الق�ادم , فض�اًل عن اع�داد جدول 

تقديري لحصة ذي قار من الخزين املائي .

الدخييل يوجه املوارد املائية للقيام بحملة لتوسعة جمرى 
هنر الفرات واعداد خطة للموسم الشتوي القادم

الكامرك تكشف عن احصائية باملواد املخدرة املضبوطة يف مراكزها

وزير التجارة: نسعى لفتح صفحة جديدة من التعاون االقتصادي وتفعيل االتفاقيات الثنائية مع لبنان

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب احدى تش�كيالت 
وزارة التج�ارة ع�ن تكثيف الزي�ارات الرقابية عىل املطاحن 
العامل�ة بالتزام�ن م�ع رشوعه�ا بانت�اج وتوزي�ع الوجبة 

السادسة من الطحني.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة حس�ني س�امي يف بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »اللج�ان الرقابي�ة والنوعي�ة 
املشرتكة يف الرشكة حققت عدة زيارات تفتيشية للمطاحن 

العامل�ة بعدك محافظات لالطالع عىل نوعية الطحني املنتج 
واالرشاف ع�ىل التجهيز اضافة اىل س�حب النم�اذج واجراء 
فح�ص الخب�ازة«، مش�ددا ع�ىل »متابع�ة تش�غيل اجهزة 
التنظي�ف والغربلة لت�اليف حصول اصاب�ة حرشية وضمان 

انتاج وتوزيع طحني مطابق للمواصفات«.
ودع�ا س�امي اىل »تع�اون املواطن�ني بتطبيق مب�دأ الرقابة 
الجماهريي�ة م�ن خالل متابع�ة املادة املجه�زة والتأكد من 
خت�م املطحنة وتاريخ االنتاج ع�ىل ان اليتجاوز ثالثني يوما 
قبل التجهيز ويف حالة الشك بوجود تالعب او رداءة بالنوعية 

يج�ب االمتناع عن اس�تالم امل�ادة وابالغ الجه�ات الرقابية 
يف مق�ر الرشك�ة او فروعه�ا باملحافظ�ات التخ�اذ االجراء 

املناسب«.
ويف س�ياق متصل دع�ت وزارة التج�ارة جمي�ع املواطنيني 
اىل »االب�الغ عن اية ح�االت تقصري وتلك�ؤ يف عملية تجهيز 
مف�ردات البطاق�ة التموينية من خ�الل االتص�ال بالدوائر 
الرقابي�ة يف بغداد واملحافطات او من خالل ش�بكة التواصل 
االجتماع�ي للمكت�ب االعالم�ي والناطق االعالم�ي للوزارة 

التخاذ االجراءات القانونية بحق املخالفني .

التجارة تنفذ برناجمًا رقابيًا مكثفًا ملتابعة عمل املطاحن والتدقيق بنوعيات الطحني
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
اشارة اىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية الكوفة  ذي العدد 593/ 7310 يف 2019/7/2 
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية 
لتأج�ري امللك   امل�درج تفاصيله ادناه والعائد اىل بلدي�ة )الكوفة( وملدة  تأجري )ثالث 
سنوات(  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013  فعىل من 
يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه ال�روط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة 
او اللجنة خالل )15( يوم تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغ�ة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يق�ل ع�ن 50% من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا اىل م�ا جاء بالقانون انف�ا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة 
)15( ي�وم يف الس�اعة )الحادية عرة صباح�ا( يف ديوان )بلدي�ة الكوفة( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار 

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

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 
يف 2014/9/28 يل�زم اصح�اب الحرف والصناع�ات بجلب الهوي�ة النقابية وتأييد 

شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع واجيار اموال الدولة 

اعالن للمرة االوىل 
تعل�ن رشكة مص�ايف الجنوب )رشك�ة عامة( عن اج�راء املزاي�دة العلنية االوىل 
اليجار بناية س�احة وقوف س�يارات النفثا  بتمام الس�اعة )9( من صباح يوم 
)االثنني( املص�ادف 2019/8/19  والتي تحتوي عىل مطعم ومطبخ وحمامات 
وقاعة اس�راحة ومصىل ومراف�ق صحية   فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة 
العلني�ة الحض�ور يف الزمان وامل�كان املحددين مس�تصحبني معه�م التامينات 
البالغ�ة )1,800,000( مليون وثمان مئة ال ف دينار عراقي ال غريها  ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور نر االعالن والداللية عىل املشرك يف املزايدة جلب 
هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة مع  بطاقة الس�كن  )االصلية 
واالستنس�اخ( مع براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ضمن منطقة 
س�كناهم  مالحظة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل هو 

يوم موعد الغلق 
مع التقدير

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/1102

التاريخ : 2019/7/30
اىل / املنفذ عليه / مثنى عيل حسني 

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل ورقت�ي التكليف 
بالحضور وهامش مختار منطقة النجف املركز حسني 
ي�ارس الفياض  ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار  يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحض�ور  يف مديرية تنفيذ النجف خالل 
خمس�ة عر يوما تبدء من اليوم الت�ايل للنر ملبارشة 
املعامالت التنفيذي�ة بحضورك  ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

قرار الحك�م الصادر م�ن محكمة االحوال الش�خصية 
يف النج�ف بالع�دد  763/ش2018/5 يف 2018/2/11 
واملتضمن الزام املدعى عليه )مثنى عيل حسني( بتأديته 
نفق�ة عدة للمدعية )دالية محمد حمزة( مبلغا اجماليا 
قدره ثالثمائة الف دينار وثالثة قروء وبواقع مائة الف 
دينار عن كل قرء وتأديته للمدعية مبلغ اجماليا ستمائة 
الف دينار تعويض عن تعسفه يف ايقاع الطالق الرجعي 
وملدة سنتني والزام املدعى عليه بتأديته للمدعية مهرها 
املؤج�ل مقوما بالذهب مبلغا وق�دره احد عر مليون 

وثالثة وتسعون الف دينار 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد :482/ج2019/2
التاريخ : 2019/7/30

اعالن
اىل املتهمني الهاربني / فراس عبد املناف عبد 

الصاحب
عيل عبد املناف عبد الصاحب

حي�ث انكم�ا متهم�ان يف الدع�وى املرقم�ة 
)482/ج2019/2( والخاص�ة باملش�تكي ) 
احم�د ابراهيم حس�ني( وفق اح�كام املادة 
457 م�ن قان�ون العقوب�ات بدالل�ة م�واد 
االش�راك 49/48/47 منه  وملجهولية محل 
اقامتكما حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه 
الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغكما اعالنا 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
ي�وم 2019/10/10 وعند ع�دم حضوركما 
س�وف تج�ري محاكمتكم�ا غيابي�ا وعلن�ا 

حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري جرب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد :3331/ب2019/5

التاريخ 2019/7/30
اىل / املدعى عليه  )وليد عبد الله مظلوم(

اقام املدع�ي )مكي موىس عطي�ة( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي يطل�ب فيها 
الحك�م ب�� )بتأديت�ك ل�ه مبلغ�ا مق�داره 
خمس�ة وثمان�ون ملي�ون دين�ار بموج�ب 
الصكني املرقمني )7838731 و 7838732( 
املس�حوبني عىل مرصف الرشيد فرع واسط 
/275( ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي االمري /2 ع�يل محيل الدجييل لذا قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2019/8/7 وعن�د ع�دم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

اعالن مناقصة 
وزارة النفط

رشكة توزيع املنتجات النفطية / هياة توزيع الفرات االوسط/ فرع النجف

اعالن
تقديم العطاء

اىل / رشكات ومكاتب النقل كافة
املناقص�ة  العام�ة رقم )2019/8( الخاصة ب� )نقل منتس�بي فرع النجف االرشف وش�بعة النقل وش�عبة 

املخازن ومركز توزيع نفط النجف( 
1 � يرس رشكة توزيع املنتجات النفطية /هياة توزيع الفرات االوسط / فرع النجف االرشف  دعوة مقدمي 
العطاءات املحليني  املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ب� )مناقصة  نقل منتسبي فرع 
النجف االرشف وش�بعة النقل وش�عبة املخازن ومركز توزيع نفط النجف( املرقمة )2019/8( لغرض نقل 

املوظفني داخل محافظة النجف االرشف
2  �تتوف�ر ل�دى رشك�ة توزي�ع املنتجات النفطي�ة / هي�اة توزيع الفرات االوس�ط / ف�رع النجف االرشف 
التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات بموجب املناقصة 
املرقمة )2019/8( نقل منتس�بي فرع النجف االرشف وش�عبة النقل وش�عبة املخ�ازن ومركز توزيع نفط 

النجف( 
3  �بام�كان مقدم�ي العط�اء الراغب�ني يف رشاء وثائق العط�اء باللغ�ة العربية من رشكة توزي�ع املنتجات  
النفطي�ة / ف�رع النجف االرشف وبعد دف�ع قيمة البيع للوثيقة القياس�ية لهذه املناقصة غ�ري القابل للرد 
البالغ )100,000 مائة الف دينار عراقي( واس�تالم الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها ورقيا باليد واستالم 
قرص مدمج )Cd( يحتوي نس�خة الكرونية من الوثيقة كاملة بصيغة )pdf( ونس�خة من القس�م الثالث 
/ وثائ�ق العطاء بصيغة )word( والقس�م الخام�س / جدول الفعاليات حيث يمىلء كال القس�مني من قبل 
مق�دم العط�اء بامكان مقدمي العط�اء الراغبني يف الحصول ع�ىل املزيد من املعلوم�ات مراجعة ديوان فرع 
النج�ف االرشف الكائن يف )محافظة النج�ف االرشف / حي الفرات / خلف مديرية الربية ( علما ان املؤتمر 
املخصص لالجابة عىل استفسارات املناقصني سوف يعقد يف فرع النجف االرشف الساعة )التاسعة صباحا( 

يوم )2019/8/27( 
4 � الكلف�ة التخمينية للمناقصة ) 249480000( مائتان وتس�عة واربعون مليون واربعمائة وثمانون الف 

دينار ومدة العقد )365( يوم عىل اساس ايام العمل الفعلية 
5 � تسلم العطاءات اىل العنوان االتي : ) رشكة توزيع املنتجات النفطية / ديوان فرع النجف ( يف املوعد املحدد 
قبل الس�اعة الحادية عر ظهرا من يوم 2019/9/3 ويكون تقدي�م العطاءات بظرف كبري مغلق ومختوم 
يتضم�ن الوثيقة القياس�ية بعد ملئه باملعلومات م�ن قبل مقدمي العطاءات وختمه�ا بختمه الحي وارفاق 
بقية الوثائق واملستمسكات واالوراق االصولية ملقدمي العطاء ويثبت عىل الظرف اسم مقدم العطاء وعنوانه 
واس�م وعنوان صاحب العمل واسم ورقم املناقصة وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات  او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) رشكة توزيع املنتجات النفطية 

/ ديوان فرع النجف االئف ( بعد )الساعة الثانية عر ظهرا من يوم 2019/9/3( 
يج�ب ان تتضمن العط�اءات ضمان للعطاءات تأمين�ات اولية نافذة ملدة )150( يوم بش�كل خطاب ضمان 
مرصيف او صك مصدق وبمبلغ )2,500,000( مليونان وخمس�مائة الف دينار صادر من مرصف معتمد مع 
رضورة مراجع�ة فرع النجف االرشف لغرض التعرف عىل اس�ماء املصارف املعتمدة واملجازة والرصينة لدى 

البنك املركزي العراقي 
6 � يجب عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما ورد يف الوثيقة القياسية بجميع اقسامها وبخالفه سيتم استبعاد 
العطاء وكذلك س�يتم اس�تعاد العطاء الذي لم يتم امالء القسم الثالث / وثائق العطاء ، والقسم الخامس  / 

جدول الفعاليات التي تمال من قبل مقدم العطاء

وزارة الصحة 
دائرة صحة صالح الدين 

مكتب املدير العام
اعالن مناقصة عامة رقم ) 10 ( لسنة 2019 شعبة العقود 

انشاء وتأثيث مركز صحي نموذجي مع غرفة حراس يف قضاء الرقاط / تل اجميلة 
رقم كتاب الدعوة / 

1_ تدع�و دائرة صحة صالح الدين مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العطاءات املختومة للتعاقد النش�اء و 
تأثي�ث مركز صحي نموذجي مع غرفه حراس يف قضاء الرقاط / تل اجميلة وحس�ب الكش�ف التخميني 
املع�د من قبل الدائرة م�ن قبل رشكات املقاوالت والتي ال يقل تصنيفها عن الدرجة السادس�ة فاقل لالعمال 
االنشائية والكهربائية وامليكانيكية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) 2 ( لسنة 2014 ووفق الوثائق 
القياسية الصادرة من وزارة التخطيط بما يناسب موضوع املناقصة ومن ضمن التخصيصات االستثمارية 
وعىل التبويب ) 23,4,2 ( علماً بأن مبلغ الكش�ف التخميني ) 1,375,970,000 ( مليار وثالثمائة وخمس�ة 
وس�بعون مليون وتس�عمائة وس�بعون الف دينار عراقي فقط ومدة التنفيذ ) 365يوم ( ثالثمائة وخمس�ه 

وستون يوماً . 
2_ سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة لجميع مقدمي العطاءات 

الصحاب رشكات املقاوالت والتي ال يقل تصنيفها عن الدرجة السادسة فاقل . 
3_ يمك�ن ملقدم�ي العطاءات املهتمني وم�ن ذوي االهلية القانونية للحصول ع�ىل اي معلومات اضافية من 
دائ�رة صحة صالح الدين / ش�عبة العقود / املالحظ / احم�د مزاحم مصطفى / موبايل ) 07701872457 
( واالط�الع ع�ىل وثائق املناقصة عىل العن�وان املحدد يف نهاية االعالن للفرة من الس�اعة ) 8/30 صباحا اىل 

الساعة 2 بعد الظهر ( .
4_ عىل مقدمي العطاءات ان يستوفوا متطلبات املؤهالت املذكورة يف الوثائق القياسية املعدة 

5_ يمك�ن ملقدم�ي العطاءات املهتم�ني رشاء املجموعة الكامل�ة لوثائق املناقصة باللغ�ة العربية عند تقديم 
اس�تمارة عىل العنوان املثبت يف نهاية االعالن وبعد تس�ديد الرس�م غري القابل لالسرداد وبقيمة ) 200,000 
( مائت�ان ال�ف دينار عراقي فق�ط وان الدائرة غري ملزمة بقب�ول اوطا العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه 
املناقصة اجور نر االعالن يف الصحف الخر اعالن للمناقصة مع تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة 
للرضائ�ب ضمن محافظت�ه معنون اىل دائرة صحة ص�الح الدين ويكون العطاء نافذ مل�دة ) 120 ( يوم من 

تاريخ الغلق املناقصة . 
6_ يتم تسليم العطاءات عىل العنوان املحدد يف نهاية االعالن عند او قبل يوم االربعاء املصادف 2019/8/21 
الس�اعة 12 ظهرا س�وف يتم رفض العطاءات املتاخرة . وسيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن مقدمي 
العطاءات الذين اختاروا الحضور ش�خصيا عىل العنوان املثبت يف  نهاية االعالن هذا يف الس�اعة الثانية عر 
ظهر يوم االربعاء 2019/8/21 واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيتم الغلق يف اليوم الذي يليه يجب عىل 
جمي�ع العطاءات ان ترفق بخطاب ضمان للعطاء او صك مصدق بقيمة ) 27,519,400 ( س�بعة وعرون 

مليون وخمسمائة وتسعة عر الف واربعمائة دينار عراقي فقط ال غري تامينات اولية .
7_ العنوان :- دائرة صحة صالح الدين / ش�عبة العقود / الطابق الثاني / اس�م املس�تلم / املالحظ / احمد 

مزاحم مصطفى / موبايل / ) 07701872457 ( 
جهة التعاقد / دائرة صحة صالح الدين 

سلطة التعاقد / الصيدالني عمر صباح شقيق / املدير العام / اضافة لوظيفته 
لجهة التعاقد

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

داخل المتنزه المقابل للبلدية  )2,5×2,5( م بال كشك لبيع المرطبات )نكول( 1

العدد /145
التاريخ 2019/7/28

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد / 1483 
التاريخ / 28 / 7 / 2019 

الصيدالين 
عمر صباح شفيق 

املدير العام

زيد حممد حسن
مدير فرع النجف االرشف

العدد / م/173    20546
التاريخ /  2019/7/30م

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب / وكالة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1956( االربعاء  31  تموز  2019 اعالنات5

رئاسة جامعة األنبار
إعالن مناقصة رقم )5( لسنة 2019شعبة العقود احلكومية

)تأهيل قاعة كلية الصيدلة وسقف كلية العلوم(
تعلن جامعة األنبار عن إجراء مناقصة علنية ملرشوع )تأهيل قاعة كلية الصيدلة وسقف كلية العلوم(، بكلفة تخمينية قدرها 

)217.587,500( مائتان وسبعة عرش مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دينار.
فعىل الراغبني من رشكات املقاوالت واملقاولني من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة ش�عبة العقود الحكومية يف بناية رئاسة 
الجامعة الطابق األريض للحصول عىل الوثيقة القياس�ية والكش�وفات الخاصة باملناقصة لقاء مبلغ قدره )75,000( خمسة 

وسبعون ألف دينار عراقي، وأن آخر موعد للحصول عىل العطاءات نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء املوافق 2019/8/27.
وُتقدم العطاءات إىل ش�عبة العقود الحكومية يف رئاس�ة الجامعة، وآخر موعد لتقديمها س�يكون يف تمام الساعة الثانية عرش 

بتوقيت بغداد من يوم االربعاء املوافق 2019/8/28، ويتم فتح العطاءات يف الوقت واملكان نفسه.
وُيقدم العطاء مغلًقا ومختوًما ومكتوًبا عليه اسم املناقصة ورقمها ومعنوًنا اىل لجنة فتح العطاءات يف رئاسة جامعة األنبار. 

وعىل مقدم العطاء أن يرفق الوثائق املدرجة يف أدناه.
الوثائق والرشوط املطلوبة:

1. تأمينات اولية بمبلغ )4,352,000( أربعة ماليني وثالثمائة واثنان وخمس�ون الف دينار، عىل ش�كل صك مصدق أو خطاب 
ضمان يتضمن اسم ورقم املناقصة وأن يكون ساري املفعول ملدة )118( يوًما من تاريخ يوم الغلق ومعنوًنا اىل رئاسة جامعة 

األنبار ومقدم حرصًيا من املدير املفوض للرشكة أو أحد املساهمني.
2. كتاب عدم ممانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب.

3. هوية تصنيف املقاولني والرشكات نافذة املفعول صادرة من وزارة التخطيط.
4. الكفاءة املالية )الس�يولة النقدية( صادرة من مرصف معتمد بمبلغ يس�اوي أو يزيد عن )87,000,000( س�بعة وثمانون 

مليون دينار وضمن عام 2019.
5. الحسابات الختامية آلخر سنتني اذا كان للرشكة اعمال منفذة خاللها، أما اذا كان للرشكة اعمال منفذة يف السنوات السابقة 
لألزمة املالية فقط )عىل اعتبار أن ش�هر حزيران 2014 هو تأريخ بدء األزمة املالية( فعليها تقديم حس�اباتها الختامية آلخر 

سنتني تسبق عام 2014.
6- قائم�ة باألعمال املماثلة خالل الس�نوات )6( الس�تة االخرية عىل أن ال يقل مبلغ العمل املماث�ل عن )109,000,000( مائة 

وتسعة مليون دينار، وتكون مدرجة يف الحسابات الختامية للرشكة وُتهمل بخالف ذلك.
7. وصل رشاء العطاء.

8. عقد وشهادة تأسيس الرشكة.
9. تعهد قانوني بصحة الوثائق اعاله كافة واملعلومات التي تتضمنها، مع مالحظة اآلتي:

أ . يستبعد عطاء املقاولة يف حال عدم ورود أي من الوثائق املشار اليها يف الفقرات )1-2-3-4-5-7( أعاله.
ب. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

ت. للجامع�ة الغ�اء املناقص�ة قبل ص�دور كتاب االحالة م�ن دون تعويض مقدمي العطاءات س�وى اعادة ثم�ن رشاء وثائق 
املناقصة.

10. مدة نفاذ العطاء )90( يوًما ابتداء من تأريخ الغلق.
11- يت�م عقد مؤتمر ملقدمي العطاءات يوم الثالثاء املوافق 2019/8/20 للتوضيح واإلجابة عن أية استفس�ارات، فضاًل عن 

االطالع عىل موقع العمل.
.)/http://www.uoanbar.edu.iq( :12. املوقع اإللكرتوني للجامعة

.)gov.contracts@uoanbar.edu.iq( :13. الربيد اإللكرتوني لشعبة العقود الحكومية

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع واجيار اموال الدولة 

اعالن للمرة االوىل 
تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجراء املزايدة 
العلنية االوىل اليجار بناية التربيد املركزي يف الوحدة السكنية 
/الشعيبة التابعة لرشكتنا بتمام   الساعة )9( من صباح يوم 
)االربعاء( املصادف 2019/8/21   فعىل الراغبني باالش�رتاك 
يف املزاي�دة العلني�ة الحض�ور يف الزم�ان وامل�كان املحددي�ن 
مستصحبني معهم التامينات البالغة )160000( مئة وستون 
الفا دينارعراقي  ال غريها  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اج�ور نرش االع�الن والداللية ع�ىل املش�رتك يف املزايدة جلب 
هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة مع  بطاقة 
الس�كن  )االصلية واالستنس�اخ( مع ب�راءة ذمة صادرة من 
الهيئ�ة العامة للرضائب ضمن منطقة س�كناهم  مالحظة : 
اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو يوم 

موعد الغلق 
مع التقدير

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة / قس�م القانونية  عن اجراء املزايدة العلنية  لتأجري 
االم�وال العائدة لجامعتن�ا  واملدرجة ادن�اه  فعىل الراغبني يف االش�رتاك باملزايدة   
مراجع�ة ديوان الجامعة / الش�ؤون القانونية الواق�ع يف املدينة الجامعية طريق 
كوف�ة / نج�ف لالطالع ع�ىل التفاصيل والعق�ار املعلن عنه موقعي�ا وخالل مدة 
ثالث�ون يوما ابت�داء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم االخري  للمدة اعاله بديوان الجامعة مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاسة 
جامع�ة الكوف�ة / صندوق التعلي�م العايل وكتاب براءة ذمة  م�ن دوائر الرضيبة  
املختص�ة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب 
يتضم�ن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية  
او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان يتم جلب  جلب كتاب مكتب التسجيل الجنائي 
للمتقدم للمزايدة  وبحسب محافظته يف حال رسو املزايدة عىل ان يقوم املستاجر 
باي�داع تأمين�ات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار الس�نوي  يتم ارجاعها بعد 
انته�اء مدة العق�د  يف حالة عدم ترتيب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد 
او ارضاره باملأجور وال يجوز اش�رتاك املوظف�ني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( 
من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترسو 

عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال / نادي التدريسيني /مطعم الجامعة / كلية الطب 

1 � القيمة التقديرية السنوية : )16000000( ستة عرش مليون دينار

وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول

العدد العمومي / 2019/3710
السجل / 19

عدد االنذار / 2019/177
الساعة / 11/18 

التاريخ 2019/5/26
اعالن نرش انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل يف الرميثة املحرتم
املنذر / مدير بلدية الرميثة اضافة لوظيفته

املوجه اليه االنذار )ايهم مرعي حس�ن( املدير املفوض 
لرشكة بيت الخزف 

عنوانه الكامل )محافظة بغداد � الس�يدية محلة 825 
/ز/56/د1 قرب شارع مستوصف السيدية (

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة الس�يدية حسب الكتاب املرقم 
)9273( يف )2019/7/10( وتأيي�د مخت�ار املنطق�ة 
واملجلس املحيل بالس�يدية بان�ك مجهول محل االقامة 
واملبلغ الينا بموجب كتاب دائرة الكاتب العدل يف البياع 
الصباح�ي املرق�م 3897 يف 2019/7/22 فق�د تق�رر 
تبليغ�ك بصحيفة محلية بمضمون االنذار املس�ري اليك 
م�ن الكات�ب الع�دل يف الرميث�ة بالع�دد 177 االنذار يف 

2019/5/26 وندرج لك مضمون االنذار 
بنظ�ر لعدم مب�ارشة رشكة بي�ت الخ�زف للمقاوالت 
الرشك�ة منفذة ملرشوع انش�اء بلدية الرميثة / قس�م 
بل�دي ضم�ن املش�اريع الخط�ة االس�تثمارية لس�نة 
2013 ل�ذا نطلب منك  املب�ارشة بالعمل خالل )5 ايام( 
م�ن تاري�خ  التبليغ باالنذار وبعكس ذلك س�وف نقوم  

بسحب العمل وتحميلكم كافة التبعات القانونية 
وقد اعذر من انذر

الكاتب العدل 

كريم عوض الزريجاوي

�������������������������������
فقدان

فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن مديري�ة 
بالع�دد 1128657 يف  النج�ف  بلدي�ة 
بامان�ات  والخاص�ة   2015/11/16
س�احة ح�ي الجه�اد رق�م 47 بمبلغ 
ملي�ون دين�ار عراقي فق�ط ال غريها 
1,000,000 بأس�م املواط�ن ) وس�ام 
يوس�ف عبد ع�يل( فم�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

رئاسة جامعة دياىل
انذار/صادر بمقتضى  املادة الثالثة  من قانون  حتصيل 

الديون احلكومية رقم)56(  لسنة 1977
العدد/14894

اىل/ املدين/ غسان خلف خالد
حي�ث ان�ك ل�م تس�دد املبل�غ  وق�دره 
)115697777( فق�ط مائ�ة وخمس�ة 
عرش مليونا وستمائة وسبعة وتسعون 
الف وس�بعمائة  وسبعه وسبعون دينار  
الغريه�ا ال�ذي  اس�تحق علي�ك دفع�ه 
بتاريخ 2016/10/9  لذلك ندعوك بهذا 
اىل تس�ديده خالل عرشة ايام من تاريخ 
تبلغك بهذا االنذار واال س�وف نتخذ قرارا  
بحج�ز اموال�ك املنقول�ة وفق�ا  للمادة 
الخامس�ة من قان�ون تحصي�ل الديون 

الحكومية رقم)56( لسنة 1977
رئيس جامعة دياىل / اضافة لوظيفته

محكمة بداءة السماوة 
العدد/ 1702/ب/2019

التاريخ 2019/7/29
اعالن

اىل املدعى عليه / حسني عبد احمد
اقام املدعي حسن شناوي عبد الصاحب الدعوى املرقمة 
اع�اله والتي يطلب فيها الحكم باعادة الحال اىل ما كان 
عليه قبل التعاقد واعادة املبلغ البالغ ثمانية ماليني دينار 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار منطق�ة الحي الجمهوري يف الس�ماوة 
املخت�ار عيل عب�د الرزاق مرهج وامل�ؤرخ 2019/7/24 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بواس�طة  صحيفتني محليتني 
بموعد املرافعة املوافق الس�اعة التاسعة من صباح يوم 
2019/8/8 ويف حال�ة عدم حضورك او  من ينوب عنك 
قانونا او بيان معذرة مرشوعة ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

فليح حسن جاسم

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

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2019/1092

التاريخ 2019/7/30
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة سهام املدين محمد كامل 
نع�اس العقار تسلس�ل 303/7 م5 ام التلول والجالجة 
الواق�ع يف املس�اوة العائ�د للمدين محم�د كامل نعاس 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن ع�الء عدنان كاظ�م البالغ 
س�بعة وس�بعون مليون دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل أل شرب
مديرية تنفيذ السماوة

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : سماوة / حي حكم يف شارع فرعي 

� 303/7 م 2 ام التلول  والجالجة 
2 � جنس�ه ونوعه : دار سكنية وعرصة مفرزة بصورة 

غري رسمية /ملك رصف
3  � حدوده واوصافه :

4 � مشتمالته :  سهام املدين دار سكنية كاملة تحتوي 
ع�ىل غرفة ن�وم واس�تقبال وهول ومطب�خ ومجموعة 
صحي�ة الطابق االريض وغرفتني نوم ومجموعة صحية 

مبنية من الطابوق والحديد املسلح
5 � مس�احته : 250 مرت مرب�ع وحصة املدين 125 مرت 

مربع
6  � درجة العمران : جيدة جدا

7 � الشاغل : عائلة املدين محمد كامل نعاس 
8  �القيم�ة املق�درة : خمس�ة وثمان�ون ملي�ون دينار 

حصة املدين محمد كامل نعاس 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد: 4830/ش2019/6
التاريخ : 2019/7/30

اعالن
اىل / املدعى عليها / رشا عبد جياد عيل

اق�ام املدع�ي ) رزاق محس�ن عب�ود( الدع�وى بالعدد 
4830/ش2019/6 ام�ام ه�ذه املحكم�ة يطل�ب فيها 
تصدي�ق طالق رجع�ي غيابي وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب  رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مخت�ار محلة 
حي الصدر /6 النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2019/8/6 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 2120

التاريخ :2019/7/30
اعالن

اىل / املدعوة / زهراء عيل عبد الحسني
اعالن

ق�دم طالب حجة الوف�اة برشى خطار عوده 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وفاة بح�ق املدع�وة )زه�راء عيل عبد 
الحس�ني( قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 2047/ب2018/4

التاريخ 2019/7/30
اعالن

اىل / املدعى عليه ) نارص عبد الكريم مهدي(
اقام املدعي )السيد مدير بلدية النجف اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله 
ضدك والتي يطل�ب فيها الحكم بابطال كافة  
قي�ود العق�ار املرق�م 3/7873 ح�ي ص�دام 
واعادة تس�جيله باس�م دائرة املدعي اعاله ( 
ونظ�را ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الريموك 
/ 2 اس�عد طال�ب الزيادي علي�ه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 
2019/8/8 وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة  

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 2074/2019

التاريخ :2019/7/29
اعالن

اىل / املدعوة / رقية حسام منعم 
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة حس�ام منعم حسني 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بحق املدعوة )رقية حسام منعم( 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية 
فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة ايام من 
تاري�خ ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداؤة النجف
العدد: 2456/ب2019/4 

التاريخ : 2019/7/29 
اعالن

اىل / املدعى عليه ) حيدر حسني لفته( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 2456/ب2019/4 
يف 2019/7/2 واملتضم�ن الحكم ب )الزام املدعى عليه 
حي�در حس�ني لفته ( بتأديت�ه للمدعي ع�يل عبد االمري 
خش�ان مبلغا قدره ) 8000,000( ثمانية ماليني دينار 
بموج�ب الكمبيال�ة بالع�دد العموم�ي 6720 املؤرخ�ة 
2018/6/4 املس�تحقة حني الطلب واملصدقة من دائرة 
الكاتب عدل النجف ووصل االمانة املؤرخ يف 2017/2/4 
املستحقة حني الطلب ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الجهاد 
/4 ن�وري عبد اله�ادي النويني لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك حق 
الطع�ن ع�ىل القرار املذكور خ�الل املدة املق�ررة بطافة 
ط�رق الطع�ن القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب القرار 

املذكور درجة البتات  وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 312/ب2019/3
التاريخ 2019/7/30

اعالن
اىل / املدعى عليه )حسني مرهج حمزة(

اقام املدعي )السيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( 
الدعوى البدائية املرقم�ة اعاله ضدك والتي يطلب فيها 
الحكم بابطال كافة  قيود العقار املرقم 3/62259 حي 
امليالد  واعادة تسجيله باسم دائرة املدعي اعاله ( ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك كون العنوان وهميا حسب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الكوفة واشعار مختار 
الكريش�ات الش�مالية / ب املدع�و عب�اس خليل عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2019/8/7 
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة  بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

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

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/2019

التاريخ 2019/7/30
اعالن

اس�تنادا للمادة 71 من قانون التنفيذ وبن�اءا عىل طلب الدائن 
)مهن�د حس�ن م�ايش( تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف الس�يارة 
املرقم�ة )تويوت�ا ك�راون صال�ون مودي�ل 2005( املدرج�ة 
اوصافه�ا ادن�اه العائ�د للمدي�ن ) هات�ف دارم ج�الب( فعىل 
الراغ�ب بالرشاء الحض�ور يف املكان والزم�ان املذكورين ادناه 
خالل ع�رشة ايام اعتب�ارا من الي�وم التايل للن�رش يف الصحف 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10% عرشة باملئة 
من القيمة املق�درة بصك مصدق مع هوية االحوال املدنية وان 

رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � نوع السيارة : تويوتا كراون صالون موديل 2005
2 � املواصف�ات : الس�يارة ذات مح�رك صال�ح لالس�تعمال  
م�ن ن�وع  4D والغرف�ة الداخلي�ة متوس�طة الح�ال وكذل�ك 
الب�دن الخارج�ي بحالة متوس�طة لوجود بعض التش�خطات 
والتصليحات واالطارات بصورة جيدة وناقل الحركة جيد عدم 
وجود فتح يف قمارة الس�يارة اما بخص�وص االمور الفنية من 
كهربائيات فهي متوس�طة الحال وزجاج السيارة جيد ما عدا 

الجامة االمامية يوجد فيها فطر 
3 � مكان املزايدة / معرض حسام الخويلدي يف مدينة املعارض 

الجديدة
4 � موعد املزايدة الس�اعة الخامس�ة والنصف عرصا من اليوم 

االخري لالعالن يف الصحف 
5 � القيمة املقدرة : 12000000 اثنا عرش مليون دينار 

6 � تقدم التامينات القانونية بصك مصدق 
7  � تس�ديد رس�م التحصيل 3% من القيمة الت�ي تريس عليها 

املزايدة
مالحظة : تنرش يف صحيفتني يوميتني واسعة االنتشار

أ.د. خالد بتال النجم
رئيس جامعة األنبار

العدد / م/173    20545
التاريخ /  2019/7/30م

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب / وكالة
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العدد )1956( االربعاء  31  تموز  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

أمور قد تصيبك إذا بقيت جالسًا
تميض نس�بة كب�رة منا 6 س�اعات عىل 
األقل يومي�ًا يف وضعية الجل�وس، فكيف 
يؤث�ر هذا ع�ىل الصح�ة؟ هذا ما س�وف 

نتعرف عليه يف املقال التايل.
إن الجل�وس لفرتات طويلة ط�وال اليوم 
قد يتس�بب لك بأرضار صحية كبرة، فما 

هي هذه األرضار؟
1- ضعف يف القدمني وعضالت األرداف

وهذا أم�ر بديهي، فما ال يتم اس�تخدامه 
يتعط�ل وي�ذوي برسع�ة، وه�ي قاعدة 

تنطبق عىل عضالت النصف الس�فيل من 
الجس�م. يقلل الجلوس دون حراك طوال 
اليوم م�ن الضغط املفروض عىل عضالت 
النصف الس�فيل من الجس�م، ما يصيبها 

مع الوقت بضعف ووهن.
وعندم�ا تصاب عضالت القدمني بضعف، 
ف�إن ه�ذا يقلل م�ن ق�درة الجس�م عىل 
التوازن ويزيد من فرص إصابتك بجروح 

وكدمات.
2- زيادة الوزن

تس�اعد الحرك�ة املس�تمرة ع�ىل تحفيز 
إط�الق الجس�م لجزيئ�ات تس�اعد ع�ىل 
حرق الدهون والس�كريات التي يتناولها 
الش�خص يومياً. لذا ف�إن الجلوس طوال 
الي�وم يقلل من ف�رص إطالقها يف أماكن 
مثل املؤخرة ما يؤدي إىل اكتس�اب الوزن 
فيها.كم�ا أن الجل�وس لف�رتات طويل�ة 
يزيد من فرص اإلصابة بمتالزمة األيض، 
ويزي�د من ف�رص زي�ادة الده�ون حول 

منطقة الخرص تحديداً لدى الرجال.

أبل تدفع 680 مليون دوالر لسامسونغ
كش�فت تقارير تقني�ة، أن رشكة »أبل«، 
س�تدفع مبلغ�ا كب�را ل�«سامس�ونغ«، 
بس�بب ع�دم رشاء الحصة املتف�ق عليها 
من شاش�ات الهات�ف املصنوعة يف كوريا 

الجنوبية.
وبحس�ب موق�ع »بوكي�ت ن�او«، ف�إن 
الرشك�ة األمركية، س�تدفع ح�واىل 680 
لصال�ح  الغرام�ات،  م�ن  دوالر،  ملي�ون 

سامس�ونغ، ألن »أبل« لم تس�تلم الكمية 
الكاملة من الشاشات التي قامت بطلبها، 
بعدما ت�ررت م�ن انخف�اض مبيعات 

هاتف »آيفون«.
وعىل الرغم من املنافسة املحمومة بينهما، 
تعتم�د رشك�ة »أبل« عىل »سامس�ونغ«، 
شاش�ات  صناع�ة  يف  كام�ل،  بش�كل 
»AMOLED« املتط�ورة لهوات�ف آيفون.

ولم يجر اإلعالن بش�كل رسمي عن املبلغ 
ال�ذي يتوجب عىل رشكة »أبل« أن تدفعه، 
لكن خ�راء رجحوا بأن يك�ون من مئات 
املالي�ني من الدوالرات.وتس�تعد الرشكات 
لإلعالن عن مداخيله�ا، يف وقت الحق من 
شهر يوليو الجاري، ومن املرجح أن تعلن 
سامس�ونغ انخفاض�ا للع�ام الثالث عىل 

التوايل.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ل�و ن�ام اإلنس�ان يف م�كان غ�ر دافئ بش�كل 
جيد، فإنه ت�زداد أحتمالية األح�الم بالكوابيس 

املزعجة. 
هناك بع�ض األنواع م�ن الحيتان تس�تطيع أن 
تغ�وص تحت املاء عىل عمق كيلو مرت وتس�تمر 
تح�ت املاء ملدة س�اعة كاملة. ه�ل تعلم أن عند 
تجميده املاء الس�اخن فإنه يثلج بش�كل أرسع 

من تجميد املاء البارد. 
يكتشف العلماء كل يوم أنواع جديدة من الكائنات 

تقدر بحوايل 41 نوع جديد من الكائنات. 
كان هناك ضابط فرنيس يس�مى س�ادي، وهو 
أول من أصيب بمرض الس�ادية الذي فيه يقوم 
الشخص بتعذيب اآلخرين، وقد سمي هذا املرض 

عىل اسم هذا الضابط الفرنيس. 
غ�از ثاني أكس�يد الكربون موج�ود عىل األرض 

منذ أكثر من 8000 ألف سنة.

المتاهات

ماذا ختربك أظافرك عن صحتك؟
يمكن لجسم اإلنسان أن يطلق إشارات 
حول الصح�ة العامة، قبل فرتة طويلة 
م�ن مالحظ�ة وج�ود مش�كلة صحية 

محددة.
ولك�ن معظم الناس يتجاهلون مراقبة 
األظاف�ر، التي تخفي عالم�ات ونقاطا 
يمك�ن أن تخرن�ا الكثر ع�ن صحتنا، 

وهي:
1- جفاف وتكرس األظافر

يقدر أن واحدا من بني كل 5 أش�خاص 
بالغ�ني، يعان�ي م�ن أظاف�ر ضعيف�ة 
وجافة ورقيقة يمكن كرسها بسهولة. 
وع�ادة ما يرجع األم�ر إىل عادات رشب 

املاء.
تتكون األظافر من زهاء 18% من املياه، 
وعندما تنخفض هذه املس�تويات عن 

16%، يمك�ن أن تصب�ح جافة وعرضة 
للتك�رس. لذا يج�ب رشب لرت م�ن املاء 

يوميا.
كم�ا ُوج�د أن نق�ص الزنك يس�اهم يف 
هشاش�ة األظافر، ل�ذا ُينص�ح بتناول 
اللحم البقري وبذور اليقطني والعدس.

2- الخط الداكن يف األظافر
إذا الحظت ظهور خطوط داكنة جديدة 
أو متغ�رة يف األظافر، فقد حان الوقت 
لرؤي�ة الطبيب يف أرسع وق�ت ممكن، 
حيث يمك�ن أن يكون ذل�ك عالمة عىل 
اإلصاب�ة بأح�د أخط�ر أن�واع رسطان 

الجلد.
3- تقرش وتلني األظافر

إذا انحنت أظافرك بسهولة، ربما تكون 
ناعم�ة جدا: وه�ي حالة ُتعرف باس�م 

.hapalonychia
يف  املوج�ودة  الروتين�ات  ألن  ونظ�را 
الت�ي تخل�ق  الظف�ر ه�ي  مصفوف�ة 
صالبته�ا، ف�إن أفض�ل الحل�ول تناول 
الروتني بكميات أكر. ومن املهم أيضا 
أن تحص�ل عىل ما يكفي م�ن فيتامني 

.Aو D
4- تعّرج األظافر

يكمن السبب الشائع لتعّرج األظافر يف 
نقص الكريت ضم�ن النظام الغذائي، 
واملك�رسات  الحلي�ب  يف  يوج�د  حي�ث 

والتوت.
وبالنسبة لألمراض، يمكن لحاالت مثل 
الصدفي�ة واألكزيما أن تفس�د نس�يج 
الظف�ر، لذا يجب التح�دث مع الطبيب 

عند الشعور بالقلق.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 6 عدد فص ثوم مهروس - x 3 معلقة كبرة س�من - 
x ½ 1 ل�رت م�اء - x ½ 1 كيلو لحمة ضانى - x 1 معلقة 
كبرة هريس�ة تونىس - x 1 رش�ة فلفل اسود مطحون 
- x 1 رشة بابريكا - x 1 معلقة صغرة ملح - x 1 رشة 

قرفة - ⅛ x كيلو حمص )مسلوق( - الخطوات:
يفرم الثوم مع الهريسة وامللح جيدا.

ث�م يمزجوا مع نصف كوب من امل�اء ونضيف لهم باقى 
التوابل ونقلب جيدا.

ثم نضيفهم للحم ونضع اللحم ىف الثالجة ملدة س�اعتني 
عىل األقل.

ثم ىف وعاء عىل النار نضع اللحم ونضيف الس�من ويرتك 
عىل نار هادئة مدة نصف ساعة.

ث�م يص�ب فوق�ة امل�اء وي�رتك حتى يغ�ىل ث�م نضيف 
الحمص.

ثم يرتك عىل النار مدة ساعة حتى تنضج اللحم ويسمك 
الصوص يقدم ساخنا بالهنا والشفا.

شتيتة اللحم
فقدان 

فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة الصح�ة والبيئة دائرة 
مدين�ة الط�ب باس�م / عيل ج�واد كاظ�م – فمن يعث�ر عليها 

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

فقدان 
فق�د وصل امان�ات صادر م�ن مديري�ة بلدية الب�رصة واملرقم 
477388 يف 12 / 9 / 2018 ومبلغه 000 / 900 باس�م / عماد 

عيل احمد – فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
����������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الوزارية الص�ادرة من وزارة الكهرباء باس�م / 
س�جاد عيل خض�ر احمد – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد س�تار جاب�ر زعال يطلب فيه 
تبديل اللقب من ) املنتفكي ( اىل ) السعدون ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 1245 / ب / 2019 
التاريخ : 30 / 7 / 2019 

اىل / املدعى عليها / ماجدة عبد الحسني مشاري 
اعالن 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1245 / ب / 2019 واملؤرخ 
22 / 7 / 2019 حكما غيابيا يقيض الحكم بازالة شيوع العقار 
تسلس�ل 217 / 4 ) الرباط الصغر ( بيع�ا وتوزيع صايف الثمن 
بني الرشكاء كل حسب حصته ولتعذر تبليغك حسب رشح مبلغ 
هذه املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة الطويس�ة دور الرشكة – 
علي�ه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 340/ش/2019 
التاريخ :2019/7/25

اىل املدعى عليه/ يونس رميض حماد
نرش اعالن

اقام�ت املدعية )اديب�ة ده�ام داود( الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
340/ش/2019 والت�ي تطل�ب فيه�ا تثبيت ال�زواج الخارجي 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كت�اب مركز رشطة س�امراء 
بالع�دد 3701 يف 2019/6/23 واش�عار املختار )حميد مضحي 
الزراعة/س�امراء واملذي�ل بتوقي�ع  حس�ن( مخت�ار منطق�ة 
الش�اهدين )جاس�م ع�يل احمد ومحم�د عيل احم�د( واملصدق 
من قبل املجلس املحيل لقضاء س�امراء ق�ررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور بموعد املرافعة 
املواف�ق 2019/8/19 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 

قانونا فستجري املرافعة بحقك غياباً وعلنا وفق القانون
مع التقدير

القايض
طالل خليل محمود

����������������������������������������������������

اعالن
الرشيكه مكيه عبد الحس�ني منيس رقم العقار 
49935/3ح�ي الن�داء طالبه القرض س�وزان 

سوادي خضر
����������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) مكي�ه عبد الحس�ني منيس(  اقت�ى حضورك اىل 
صندوق االس�كان العراقي يف محافظه النجف خلف مديريه ماء 
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيكك ) سوزان 
س�وادي خضر(  بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 
3/49935 ح�ي الن�داء  لغرض تس�ليفه قرض االس�كان خالل 
مده اقصاها عرشه ايام داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن ويعكس�ه س�وف يس�قك حقك يف االعرتاض 

مستقبال.
����������������������������������������������������

اعالن
اىل ال�رشكاء رسم�د لطي�ف كردي وسوس�ن صباح 
حسن اقتى حضوركم اىل بلديه التاجي الستخراج 

اجازه بناء للعقار املرقم13832سبع البور 
الرشيك عبدالوهاب ضياء شمس.

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

اىل / الرشيك ) احمد عبدالحسني عيل ( 
أقت�ى حض�ورك  اىل صندوق االس�كان العراق�ي الكائن قرب 
مجم�ع النهضة وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
الس�يد ) جمعة شنيش�ل م�وىس ( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
يف القطع�ة املرقم�ة _ 8/ 9683( مقاطع�ة ) 9 ثعالبة ( لغرض 

تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

فقدان وصل 
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ة النج�ف املرق�م 038758 يف 
2019/5/5 الخاص بالقطعة املرقمة 3/12975 /حي املكرمة 
/ املبلغ 2000000 بأس�م / عبد االمر حس�ني عباس من يعثر 

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

فقدان وثيقة
فقدت الوثيقة الصادرة م�ن اعدادية النجف للبنني واملعنونة اىل 
الجامعة االس�المية املرقم�ة 251841001222 / العدد 757 يف 
2018/10/18 بأسم / محمد باقر صادق عبد محمد  من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة املعقل
العدد :489/ب/2019
التاريخ 2019/7/30

اعالن
اىل املدع�ى عليه /  )عزيز داخل حنت�وش( اقام املدعي ) حبيب 
رسح�ان حاتم( الدع�وى املرقم�ة )489/ب/2019( لدى هذه 
املحكم�ة يطالبك فيها  )بتس�ليم املبلغ العائد ل�ه البالغ ثمانية 
عرش ملي�ون دينار بموج�ب الكمبيالة املصدقة م�ن قبل دائرة 
كات�ب ع�دل املعقل بالع�دد 99 س�جل 1 يف 2019/1/7 وقد تم 
تعيني يوم 2018/8/7 موعدا للمرافعة وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 5 ميل 
/ ح�ي املثلث انتقالك اىل جهة مجهول�ة قرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ويف حالة عدم حضورك تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا 
القايض

عالء حسني صيهود
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة املعقل
العدد : 488/ب/2019
التاريخ : 2019/7/30

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  ) غ�زوان عزيز داخ�ل( اقام املدع�ي ) حبيب 
رسح�ان حاتم( الدعوى البدائية املرقمة )488/ب/2019( لدى 
هذه املحكمة يطالبك فيها )بتس�ديد املبلغ الذي بذمتك مقداره 
س�تة مالي�ني واربعمائة الف دين�ار بموج�ب الكمبيالة املرقمة 
28158 س�جل 141 يف 2018/12/20 املصدق�ة من كاتب عدل 
البرصة املس�ائي ( وقد عني يوم 2019/8/19  موعدا للمرافعة 
وملجهولية محل اقامتكم  حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتأييد 
املجل�س البلدي يف منطقة خمس�ة ميل حي املثل�ث انتقالكم اىل 
جهة مجهولة ق�رر تبليغكم بصحيفت�ني محليتني يوميتني ويف 
حالة عدم حضوركم اىل املرافعة فانه س�وف يتم اجراء املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

جعفر كاظم املالكي
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد : 746/ش/2019
التاريخ : 2019/7/22

اعالن
اىل املدعى عليه /حارث عبد الكريم حسني

اقام�ت الزوجة املدعية ) سوس�ن عبد الرحيم احم�د( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 746/ش/2019 والتي تطلب فيه�ا التفريق للرر وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب كتاب مرك�ز رشطة القادس�ية بالع�دد 7284 يف 
2019/7/17 واش�عار املختار )محمد قيص عيل( مختار منطقة املعمل 
/س�امراء واملذيل بتوقيع الش�اهدين ) عبد الرحيم احمد حس�ني وعبد 
امللك عبد الرحيم احمد( واملصدق من قبل املجلس املحيل لقضاء سامراء 
قررت املحكمة تبليغكبواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
بموع�د املرافع�ة املواف�ق 2019/8/19 ويف حالة عدم حض�ورك او من 

ينوب عنك قانونا فستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

طالل خليل محمود

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

اىل الرشيك / سالم شنان يحيى 
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي يف محافظة 
النجف خلف مديرية ماء النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
ع�ىل قيام رشيكك يف العقار الس�يد حيدر م�وزان منذور بالبناء 
عىل حصته املشاعة يف العقار املرقم 346/19  حي االمام املنتظر 
يف الكوفة لغرض تس�ليفه قرض االس�كان العراقي وخالل مدة 
اقصاها خمسة عرش  يوم داخل العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال 
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مجعت بني جيلني وخصص ريعها لنجوم الوطين السابقني

حمافظ بغداد يرعى مباراة استعراضية لكرة القدم يف ملعب الشعب
            المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

بمبادرة من محافظ بغداد املهندس فالح 
الجزائ�ري، وضم�ن )حملة خدم�ة بغداد 
رشف لنا( الخدمية والرتبوية والرياضية، 
أقيمت مس�اء األمس اإلثنني، مباراة بكرة 
الق�دم عىل أديم ملعب الش�عب الدويل بني 
نج�وم املنتخ�ب الوطني العراق�ي الفائز 
ببطول�ة كاس اس�يا ٢٠٠٧ وب�ني نج�وم 
املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي ال�رواد الذين 
تأهلوا لنهائيات كأس العالم يف املكس�يك، 
بحضور ع�دد من النواب واعضاء مجلس 

الحكوم�ة  يف  ومس�ؤولني  املحافظ�ة 
االتحادية.محافظ بغ�داد فالح الجزائري 
اكد عىل هامش الفعالية الرياضية، ان ما 
تشهده العاصمة بغداد اليوم ليست مجرد 
مباراة كروية وإنما ؛ هي استذكار لإلنجاز 
الذي قدمته االجيال الرياضية السابقة، ال 
س�يما فوز العراق بكاس اسيا عام ٢٠٠٧ 
ال�رواد كاس  الرياضي�ني  بل�وغ  وقبله�ا 
العال�م يف املكس�يك.الجزائري تابع خالل 
ترصيح خاص؛ فرحني ج�دا بهذا املحفل 
ال�ذي جمع نخب�ة كبرية م�ن الرياضيني 
والذي يعد بمثابة رسالة وطنية استذكرنا 

من خالل�ه مجموعة من النجوم الراحلني 
يف املنتخ�ب الوطني.محافظ بغداد أكد أن 
حكومته االتحادي�ة تدعم أقامة مباريات 
دولية داخ�ل العاصمة بغداد، فيما ش�دد 
عىل رضورة وضع خطط مس�تقبلية من 
إجل ع�ودة الع�راق اىل منص�ات التتويج 
بغداد  العربي�ة والدولية.وق�دم محاف�ظ 
املهن�دس ف�الح الجزائ�ري ع�ىل هامش 
االحتفالية مجموعة من الجوائز والهدايا 
التذكاري�ة ع�ىل عوائل النج�وم الراحلني، 
واعض�اء الفريقني، وعىل كل من ش�ارك 

بهذه الفعالية الرياضية.

دي رويس يوضح رس اختيار بوكا جونيورز

اتفاق عراقي لبناين عىل إعادة تفعيل االتفاقيات السابقة يف املجالني الشبايب والريايض

              المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد العب الوسط اإليطايل دانيييل دي رويس، أثناء تقديمه 
كالع�ب جديد يف ب�وكا جوني�ورز األرجنتيني، أن�ه اختار 
الن�ادي العاصم�ي ألن جماه�ريه »مجنونة بك�رة القدم 
أكثر« م�ن جماهري روما، ناديه الس�ابق.وتم تقديم بطل 
العالم مع »اآلتزوري« يف ٢٠٠6 داخل ملعب )ال بومبونريا(، 
الذي أبدى صاحب ال�36 عاما إعجابه الشديد به.وقال دي 
رويس: »عش�ت ٢٠ عاما وس�ط أجواء من الجنون ألن )يف 
روما( الجماه�ري تعيش كرة القدم عىل مدار ٢4 س�اعة. 
كان بإمكان�ي اختي�ار م�كان أكثر هدوءا بالنس�بة يل، أو 

اختي�ار مكان�ا للعيش وس�ط جماهري أكث�ر جنونا بكرة 
القدم، وه�ذا م�ا اخرتته«.وأضاف قائ�د »الجيالورويس« 
س�ابقا أن كل يشء شاهده منذ قدومه »يعترب تأكيدا عىل 
أنه اختار »املكان املناسب للعمل«.وأوضح »أحتاج للعمل 
م�ع أش�خاص جادي�ن بهيكل عمل مناس�ب كم�ا حدث 
يف أوروب�ا ألن كل م�ا أري�ده هو لعب ك�رة القدم«.وحول 
حالته البدني�ة والفنية، أكد دي رويس أنه كان مبتعدا عن 
املالعب عىل مدار الش�هرين املاضي�ني، ولكنه كان يتدرب 
»يوميا تقريبا«، إال أنه أشار إىل أن »التدرب منفردا يختلف 
كثريا ع�ن اللعب«.من جانب�ه، أكد رئيس الن�ادي، دانييل 
أنجيلي�ي، أنه�م »فخ�ورون للغاية« بالتعاق�د مع العب 

»يمتلك مس�رية دولية رائعة« مثل دي رويس.وكان النجم 
اإليط�ايل قد وَقع الجمعة امل�ايض عقدا مع بطل األرجنتني 
يمت�د لع�ام ٢٠٢٠.ون�ر النادي ع�رب ش�بكات التواصل 
االجتماعي صور توقيع العقد من قبل الالعب برفقة املدير 
الريايض للنادي، نيكوالس بورديسو، الذي زامل دي رويس 
يف فري�ق روما من�ذ ٢٠٠9 وحتى ٢٠13.وق�ال دي رويس 

حينئ�ذ خالل مقطع فيديو »أهم يشء يف الحياة هو 
التمكن من تحقيق أحالمك الخاصة«.واختتم رمز 
فري�ق الذئاب، ال�ذي لعب بصفوف�ه تقريبا طوال 

حياته من�ذ ٢٠٠1 وحتى ٢٠19 ، حديث�ه قائال »هذا 
هو بوكا« ولكن باللغة اإليطالية.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلنت وزارة الش�باب والرياض�ة، أن العراق ولبنان 
اتفق�ا ع�ىل إع�ادة تفعي�ل االتفاقيات الس�ابقة يف 

املجالني الشبابي والريايض.
وذكر بيان لل�وزارة، أن »العراق ولبن�ان، اتفقا عىل 
إع�ادة تفعي�ل االتفاقيات الس�ابقة ب�ني البلدين يف 

املجالني الشبابي والريايض، وذلك خالل زيارة وزير 
الش�باب والرياض�ة أحمد ري�اض اىل ب�ريوت تلبية 
لدعوة رس�مية من وزير الشباب والرياضة اللبناني 

محمد فنيش«.
وبني أنه تمت »مناقشة األمور الشبابية والرياضية 
بم�ا يخ�دم الش�باب العراق�ي واللبنان�ي والعرب�ي 
والتأكي�د ع�ىل رضورة وج�ود روٍح مش�رتكة واراء 

موحدة للميض قدماً من جديد إلعادة الروح للجسد 
العربي وترميم بيت الشباب العربي«.

ونقل البيان عن رياض قوله: »كما عهدنا لبنان بلداً 
فيه منصات للثقافة والعلوم والتأريخ عهدناه أيضاً 
منص�ة للقضايا العربية واإلس�المية وتحمل الكثري 
بس�بب مواقفه الوطني�ة والقومية ووقف كثريا مع 

العراق ولم يتخَل عنه يف أصعب الظروف«.

فان جال يعارض وضع جوارديوال ضمن صفوة مدريب العالـم
            المستقبل العراقي/ وكاالت

قلل املدرب الهولندي املعتزل، لويس فان جال، من 
ش�أن النجم الفرني فرانك ريبريي، العب بايرن 
ميون�خ الس�ابق، باإلضافة الختالف�ه مع وصف 

بيب جوارديوال، بأحد أفضل مدربي العالم.
وخ�الل مقابل�ة م�ع مجل�ة »فران�س فوتبول« 
الفرنس�ية، ق�ال فان ج�ال: »أنا أؤم�ن بالفريق 

والجماعية، وليس األفراد، ولس�وء الحظ إذا كان 
لديك ع�دد كبري م�ن املواهب يف الفري�ق، يصبح 

بناءه أكثر صعوبة«.
وعلل امل�درب الهولندي ذلك، بقوله: »األمر يعتمد 
عن مدى جاهزية الالعب لرؤية نفس�ه جزء من 

الفريق«.
وس�بق لفان جال تدريب عدد هائل من املواهب، 
أمث�ال فرانك ري�كارد مع أياك�س الهولندي، بني 

عامي 1993 و1995، ولويس فيجو مع برشلونة 
اإلسباني بني عامي 199٧ و٢٠٠٠.

وعن ذلك، قال: »لقد دربت فيجو وريكارد، عندما 
كانا يف الثالثينيات من عمرهما، وبعمر 34 عاًما، 
كان ري�كارد منفتًح�ا عىل أفكاري، ولم يس�تغل 

نجوميته لنفسه، بل للفريق«.
واس�تطرد: »ه�ؤالء الالعبني أفض�ل بكثري ممن 

عليه�م  ع�رب ُيطل�ق  نجوًم�ا 

وسائل اإلعالم، وبالنسبة يل فيجو كان نجًما، أما 
فرانك ريبريي فال، ألنه كان يفكر يف نفس�ه أكثر 

من الفريق«.
كما تطرق فان جال للحديث عن اإلس�باني بيب 
جوارديوال، مدرب مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي، 
وال�ذي يصنف ضمن أفضل مدرب�ي العالم، وهو 

ما يعارضه املدير الفني األسبق ملنتخب هولندا.
وق�ال ف�ان ج�ال: »جوارديوال فاز ب�كل يشء يف 

إنجلرتا املوسم املايض، لكن املستوى األعىل يكون 
يف دوري األبط�ال، لكن�ه ل�م يف�ز به س�واء مع 

السيتي أو بايرن ميونخ«.
وكشف فان جال عن رأيه يف رس فشل جوارديوال 
يف التتوي�ج باللق�ب األوروب�ي منذ ع�ام ٢٠11، 
حيث قال: »هذا ألنه مشغول للغاية بفريقه، وال 
يعري اهتماًما للمنافس، ألنه يجب أن يكون هناك 
توازن«. واختتم: »يف الس�ابق، كان يويل بنفس�ه 

اهتماًم�ا كب�رًيا للطريقة التي يلع�ب بها الفريق 
املناف�س ومدى قوته وضعف�ه، ألنه ينبغي عليك 
احرتام الخصم، لكن�ه يفضل اآلن القيام باألمور 

املتعلقة به فقط«.
يذك�ر أن ف�ان جال، س�بق له تدريب ع�دة أندية 
أوروبي�ة، م�ن بينه�ا باي�رن ميون�خ األملان�ي، 
وبرش�لونة  اإلنجلي�زي  يونايت�د  مانشس�رت 

اإلسباني.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تس�لم ن�ادي الوح�دات األردن�ي، عرض�ا 
رسميا من إدارة الرطة العراقي، للتعاقد 

مع الالعب الدويل يزن ثلجي.
 وعل�م موقع  من مصدر خ�اص أن إدارة 
الوحدات بصدد دراسة العرض املقدم من 

الرطة العراقي التخاذ القرار املناسب.
 وس�تقوم إدارة نادي الوحدات باستطالع 
رأي عبدالل�ه أب�و زم�ع، م�درب الفريق، 
إمكاني�ة  بخص�وص 
االس�تغناء عن ثلجي 

لصال�ح الرط�ة. وأضاف املص�در أنه يف 
ح�ال وافق أبو زمع ع�ىل احرتاف الالعب، 
فإن مجلس اإلدارة سيدخل يف مفاوضات 
رسمية مع الرطة العراقي حول األمور 

املالية للصفقة. 
ويرتب�ط يزن ثلج�ي مع الوح�دات بعقد 
يمتد ملوسم ونصف. وقدم ثلجي مستوى 
ممي�زاً يف أول موس�م ل�ه م�ع الوحدات، 
وس�اهم يف إحراز لقب بطول�ة الدوري يف 
املوس�م قبل املايض، فيما ل�م يقدم األداء 
املأم�ول منه يف املوس�م املنرصم، بس�بب 

اإلصابات املتكررة.

الرشطة العراقي يطلب ثلجي من الوحدات

         المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحفي إيط�ايل، اليوم الثالثاء، 
ع�ن تط�ور جدي�د يف العالق�ة ب�ني املهاجم 
األرجنتين�ي م�اورو إي�كاردي ون�ادي إن�رت 

ميالن.
 ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت« 
اإليطالي�ة، ف�إن إي�كاردي س�يعود للتدرب 
م�ع زمالئ�ه يف إن�رت مي�الن، غ�ًدا األربعاء، 
فور ع�ودة الفري�ق إىل إيطاليا، بع�د انتهاء 
الجولة اآلس�يوية. وأشارت الصحيفة إىل أن 
تخفي�ف إدارة إنرت مي�الن، ح�دة التصعيد 
ضد إي�كاردي ال يعني وج�ود أي تغيري يف 
حس�ابات النرياتزوري للموس�م املقبل، 
حي�ث أن النادي م�ازال يعرض الالعب 
للبيع. وكان إنرت عني مدرًبا ش�خصًيا 
إلي�كاردي قب�ل الجول�ة اآلس�يوية، 
وذل�ك بعدم�ا ت�م اس�تبعاد املهاجم 
األرجنتين�ي م�ن التدرب م�ع باقي 
الالعبني، اس�تعداًدا للموسم الجديد. 
وس�بق أن ذكرت تقارير صحفية أن 
إي�كاردي سيس�تمر يف خ�وض املران 
منف�رًدا م�ع مدربه الش�خيص، حتى 
ينج�ح يف إيجاد ناٍد جديد ينتقل له يف 

املريكاتو الصيفي الحايل.

             بغداد/ المستقبل العراقي

كشف تقرير صحفي إيطايل، أمس الثالثاء، عن كواليس 
املفاوض�ات ب�ني إن�رت مي�الن واألوروجوائي إدينس�ون 

كافاني، مهاجم باريس سان جريمان.
ووفًق�ا ملوق�ع لصحيف�ة »الجازيت�ا ديلل�و س�بورت« 
اإليطالي�ة، فإن كافاني تحول من خي�ار بديل إىل رئيي 
يف مريكاتو إنرت ميالن هذا الصيف.ويعود التحول يف قرار 
النريات�زوري إىل صعوب�ة التعاقد م�ع البلجيكي روميلو 
لوكاك�و، مهاج�م مانشس�رت يونايتد، ال�ذي اقرتب من 

الدخ�ول يف صفقة تبادلية مع األرجنتيني باولو ديباال، 
نجم يوفنتوس. وأش�ارت الصحيفة إىل أن إنرت عرض 
ع�ىل كافان�ي عقد مدت�ه 3 مواس�م براتب س�نوي 
يبلغ 9 ماليني يورو، وهو نفس العرض الذي س�بق 
تقديم�ه للوكاكو. وأوضحت أن�ه كان من املفرتض 
أن ي�رد كافان�ي عىل الع�رض، أمس اإلثن�ني، ولكن 
مسؤويل إنرت ميالن سيمنحون املهاجم األوروجوائي 
مهلة جديدة.يذكر أن عقد كافاني مع سان جريمان 

ينتهي يف صيف ٢٠٢٠، وهو ما يسهل 
خروجه من حديقة األمراء.

برشلونة يستسلم يف ملف بديل سواريزإنرت ميالن يغري كافاين براتب لوكاكو

إنرت ميالن يعود خطوة 
للخلف يف أزمة إيكاردي

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، أمس الثالث�اء، عن موقف األملاني 
سامي خضرية، العب وسط يوفنتوس، من االنتقال إىل أحد أندية 

الدوري اإلنجليزي املمتاز خالل املريكاتو الحايل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »الجازيت�ا ديلل�و س�بورت« اإليطالي�ة، فإن 
مفاوض�ات خض�رية لالنتق�ال إىل آرس�نال تواجه أزمة، بس�بب 

الراتب السنوي للنجم األملاني.

يتق�اىض  أن خض�رية  إىل  اإليطالي�ة  الصحيف�ة  وأش�ارت 
حالًي�ا راتًب�ا س�نوًيا يبلغ 6 مالي�ني يورو باملكاف�آت رفقة 
يوفنت�وس، بينما عرض نادي آرس�نال يبل�غ 4 ماليني فقط 

ملدة موسمني.
وخ�رج خضرية من الحس�ابات الفنية ليوفنتوس يف املوس�م 
الجدي�د، بعدم�ا تعاق�د الس�يدة العج�وز مع العبي الوس�ط 
الفرن�ي أدري�ان رابي�و والويل�زي آرون رام�زي خ�الل فرتة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.

               المستقبل العراقي/ وكاالت

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثالثاء، عن تطور 
جدي�د يف االنتقال املحتم�ل للربازييل نيمار دا س�يلفا، 

نجم باريس سان جريمان، إىل برشلونة.
 ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن إدارة سان 
جريم�ان وافقت عىل تقليل س�عر نيمار، ولكن برط 
أن تتم الصفقة مع برش�لونة عن طريق األموال وليس 
من خ�الل تبادل الالعبني. وكانت إدارة س�ان جريمان 
ت�رص يف بداي�ة املفاوضات ع�ىل تق�ايض 3٠٠ مليون 

يورو، قب�ل أن توافق مؤخ�رًا عىل تقليل 
السعر إىل 18٠ مليوًنا فقط.

 وي�رى ليون�اردو، املدي�ر الري�ايض لس�ان 
جريمان، أن نيمار يجب أن يرحل عن الفريق 

ه�ذا الصي�ف، ألن بق�اءه س�يكون م�ًرا يف 
إدارة س�ان جريم�ان  وتري�د  املقب�ل.  املوس�م 

اس�تغالل أموال نيمار يف االمتث�ال لروط قانون 
اللعب املايل النظيف ال�ذي يفرضه االتحاد األوروبي 

لك�رة القدم عىل األندية، باإلضاف�ة إىل اختيار التعاقد 
مع العبني مميزين يف املريكاتو.

عقبة واحدة تفصل خضرية 
عن االنتقال للربيمريليج

             بغداد/ المستقبل العراقيسان جريمان يمهد طريق نيامر صوب برشلونة
 

اع�رتف مدرب تش�يلي، فران�ك المب�ارد، بقلقه حيال مس�تقبل 
الربازي�يل ويلي�ان، واإلنجلي�زي كال�وم هودس�ون أودوي م�ع 
الفري�ق، مع اس�تمرار مفاوضاتهما مع النادي بش�أن تمديد 
عقديهما.ويتبقى يف عقدي الثنائي عاما واحدا مع تشيلي، 
يف وقت تسعى فيه مجموعة من األندية املعروفة لالستعانة 
بخدمات الالعبني.وأظهر كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد 
رغبتهما يف التعاقد مع ويليان، الذي تشري تقارير صحفية 
س�ابقة إىل رف�ض تش�يلي لع�رض من البارس�ا لراء 
الالعب قيمت�ه 35 مليون جنيه إس�رتليني.وقال المبارد 

يف ترصيح�ات نقلها موقع إذاعة »توك س�بورت«: »أعرف أن النادي 
يتحدث مع ويليان، وأريده مع كالوم يف فريقي، قمنا بخطوات جيدة 
يف ف�رتة اإلعداد من خ�الل توقيع مايس�ون مونت وروب�ن لوفتوس 
تش�يك عىل عقدين جديدين، وقع العبان شابان والنادي يحاول بذل 
جه�د كبري يف هذا الس�ياق«.وأضاف: »من وجهة نظ�ر كروية أظهر 
أفكاري بوض�وح، أعمل عن قرب مع مارينا )جرانوفس�كايا املديرة 
التنفيذية يف تش�يلي( وأعض�اء مجلس اإلدارة، ألنن�ا نريد بالتأكيد 
بقاء الالعبني«.وبخصوص أودوي الذي يأمل بايرن ميونخ، يف التعاقد 
معه رغم فش�له يف تحقيق ذلك بمناس�بات سابقة، قال المبارد: »إذا 
كان قد وافق عىل البقاء فإن ذلك يعني أنه وقع، لكننا لم نصل لهذه 

املرحلة بعد، إال أنه من الواضح أن النادي يعمل إلنجاز ذلك«.

المبارد يعرتف بقلقه حيال مستقبل ويليان وأودوي

          بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد مدافع ليل جوزيه فونتي، أن جمهور آرسنال سيسعد 
برؤية زميله العاجي نيكوالس بيبي ضمن صفوف الفريق، 
وس�ط أنباء عن ق�رب انتقال الالعب إىل الفري�ق اللندني.

وذكر العب س�اوثهامبتون ووس�ت هام يونايتد السابق، 
أن بيب�ي يحل�م باللع�ب يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز، 
وس�يكون إضافة مناس�بة آلرس�نال العتباره »موهبة 
مذهلة«.وتش�ري األنباء األخرية إىل قرب حس�م صفقة 
انتق�ال بيبي من ليل إىل آرس�نال مقاب�ل ٧٢ مليون 
جنيه إس�رتليني، وقد يتم اإلع�الن عن الصفقة يف 
وقت الحق من األس�بوع الحايل.وس�جل الجناح 

املهاج�م ٢٢ هدًف�ا م�ع ليل يف ال�دوري الفرني املوس�م 
امل�ايض، إضافة إىل 11 تمريرة حاس�مة، وم�ن املتوقع أن 
يج�ري االختبارات الطبي�ة الروتينية يف آرس�نال يف األيام 
القليل�ة املقبلة.وق�ال فونتي يف ترصيح�ات خاصة ملوقع 
إذاعة »توك سبورت« الربيطانية: »إنه مذهل، إذا استطاع 
الوص�ول لنفس املس�توى الذي قدمه املوس�م املايض مع 
لي�ل، وهو م�ا أعتقد أن�ه بإمكان�ه فعله، فإن مش�جعي 
آرسنال سيشعرون بس�عادة بالغة«.وأضاف: »إنه رسيع 
ج�دا، قدمه اليرسى عذب�ة، مواجهات�ه الثنائية ال تقارن 
باآلخرين، وملسته األخرية جيدة جدا، كما أنه ينفذ ركالت 
الج�زاء والركالت الحرة، إنه الع�ب رائع للغاية وأعتقد أن 

جمهور آرسنال سيحصل عىل إضافة ممتعة«.

فونتي يشيد بصفقة أرسنال املنتظرة

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد تقرير صحفي إس�باني، أن نادي برش�لونة حسم مصريه فيما يتعلق 
بالتعاقد مع مهاجم جديد خالل املريكاتو الصيفي الحايل.

 وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، إن برش�لونة لن يبحث يف 
الصي�ف الحايل عن التعاقد م�ع مهاجم جديد، ليكون بدي�اًل لألوروجوائي 
لوي�س س�واريز. وأش�ارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن أبي�ل رويز صاحب 

ال�19 عاًما والذي يلعب يف الفريق الثاني لربشلونة سيكون املهاجم البديل 
لسواريز باملوسم الجديد. وكان رويز، ظهر بشكل جيد مع الفريق الرديف 
خالل املوسم املايض، كما شارك يف حصول منتخب إسبانيا عىل بطولة أمم 
أوروبا للشباب مؤخرًا.وفشل برش�لونة يف العثور عىل بديل مميز لسواريز 
من�ذ رحيل من�ري الحدادي يف يناير/ كانون ثان امل�ايض. ورصح رويز: »أنا 
أنتمي إىل برش�لونة وأريد أن ألعب يف أعىل مس�توى، ولك�ن النادي هو من 

سيقرر مصريي يف املوسم املقبل«.
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أمهية االرتقاء الرتبوي صوفيا لورين والزمن اخلائن
الحقوقي ماجد الحسناوي بسمة النسور 

م�ن خالل الرتبي�ة والتعليم نعد جيل املس�تقبل تمكن الفرد من 
النج�اح واملجتم�ع م�ن التقدم والرتبي�ة موجودة من�ذ ان خلق 
اإلنس�ان يف املجتمعات البدائية كان�ت عبارة عن تفاعل حقيقي 
بني الفرد والبيئة إذ أن الطفل يتعلم من خالل اللعب والعمل مع 
والده من خالل ممارس�ة الطقوس الديني�ة والذهاب اىل الصيد 
ومش�اهدة الحيوان�ات وم�ع تطور الحي�اة احت�اج املجتمع اىل 
املدرسة وزيادة حجم املناهج الدراسية وصارت وظيفتها حشو 
عقول التالميذ باملعلومات لتفريغها يف ورقة االمتحان ان الرتبية 
العراقي�ة مازال�ت تقليدية ت�ؤدي وظيفتها منذ مئات الس�نني 
وبقيت يف جوهرها س�اكنة يف عالم رسيع التغيري وإن التغيريات 
التي طرأت ش�كلية وليس�ت جوهرية مثل بناء مدارس وتنظيم 
الوحدات اإلدارية وظلت تركز عىل هدف واحد هو تمكني املتعلم 
م�ن النج�اح يف االمتحانات وبعي�دة عن صقل اإلنس�ان بخلقه 
ومفاهيمه الوطنية واإلنس�انية والت�����عامل مع عالم متغري 
م�ا زال محدود واصبح الطابع العام لس�لوكنا يزداد يف س�لبيته 
بعدم االك�رتاث بحقوق اآلخرين والتعليم ال يتالئم مع متطلبات 
املجتمع وحاجات�ه وإن اغلب الخريجني من الجامعات واملعاهد 
لم تتوفر لهم فرص العمل وهم يف حالة قلق شديد فاقدين الثقة 
بأنفس�هم يف الوقت ان يكونوا امل املس�تقبل ع�ن طريق تربية 
س�ليمة تس�عى بحرية التفك�ري والنق�اش الديمقراطي كبديل 
ع�ن التعلي�م القائم ع�ىل التلق�ني والتعبية يف التفك�ري ويمكن 
للتالمي�ذ م�ن إظه�ار قدرتهم ع�ىل التحليل واإلب�داع كبديل عن 
الحفظ واالقتباس أي تعليم يكش�ف املواه�ب وينميها بدالً من 
طمس املواهب وقتلها وإن س�بب الفش�ل الرتبوي عدم التوافق 
بني الرتبية وحاجات املجتمع االقتصادية واالجتماعية مما أدى 
انفصال الجي�ل الجديد عن قيم مجتمعه واخ�ذت الرتبية تلهث 
وتجمع أنفاس�ها للحاق بركب التطور الرسيع ملواجهة املشاكل 
اإلنس�انية والقي������مية التي رافقت هذا التطور وإن الرتبية 
عاجزة عن مس�اعدة الفرد عىل تنمية شخصيته فكرياً ونفسياً 
واجتماعياً والرضورة إىل واقع تربوي ذات تغيري جوهري ليصبح 
اكث�ر مالئمة وعىل من يمتهن م�����هنة التعليم أن يكون اهالً 
لها ضم�ن رشوط وأس�لوب املحارضات وال�دورات التي تعطى 
للمعل�م ال تكفي إلعداد املعلم الحدي�ث وإصالح التعليم رضورة 
لبناء اإلنس�ان الق�ادر عىل العطاء وليصب�ح التعليم ديمقراطياً 
يراعي التفاوت يف ق�درات التل�����ميذ أي يوفر الفرص للطفل 
املوه�وب لينمي مواهبه وللتلميذ املتخلف لينمي أقىص ما عنده 

من قدرات. 

صدم�ة ك�رى، وحالة م�ن الج�زع وامل�رارة وع�دم التصديق، 
أصاب�ت الجماه�ري م�ن املعجب�ني باملمثل�ة الش�هرية، أيقونة 
اإلثارة واإلغراء عق�ودا طويلة، صوفيا لورين التي بلغت، أخريا، 
الخامسة والثمانني، حني انتشار صورة لها عىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي، التقطتها عني الكامريا يف أحد ش�وارع مدينة باري 
يف إيطاليا، جالس�ة عىل مقعد متحرّك باستسالم وحزن، يجرّها 
ش�اب. تبني فيما بعد أن املش�هد الصادم جزء من فيلم »الحياة 
قبلنا«، قامت به دعما البنها منتج الفيلم، عىل الرغم من إحجامها 
ع�ن الظهور العلني، وقرارها القدي�م، االبتعاد عن األضواء. وقد 
تجلت آثار الزمن الجائرة غري الرحيمة بشكل واضح عىل مالمح 
واحدٍة من أش�هر النساء، ذوات الجمال الصارخ يف الكون، وهي 
الحاصلة عىل جائزتي أوس�كار ومهرجان كان عن أفضل ممثلة 

يف فيلم »امرأتان« يف مطلع الستينيات. 
صوفي�ا الفالحة اإليطالي�ة ذات الجمال الفطري التي عش�قها 
العالم ممثلة استثنائية، تخطت طفولة معدمة شاقة، وتمّكنت 
من تطوير أدواتها وتجاوز الجغرافي�ا املحلية، فأثبتت مكانتها 
الفني�ة نجم�ة عاملية يف أوروب�ا والواليات املتحدة. ربة الحس�ن 
والجمال، املرأة صاحبة البرشة السمراء، والعينني الخرضاوين، 
والقوام املمشوق، ذات الحضور األّخاذ والجاذبية الطاغية، رمز 
الفتن�ة التي بال حدود الت�ي طاردتها الكامريات طوال س�نوات 
ألقه�ا الصاخب�ة، أصبحت اآلن مج�رّد عجوز، تس�تحق الرثاء، 
بمالمحها املتغضنة، وجس�دها الضئيل املتهالك الذي يعاني من 
أوجاع تقّدم العمر الكثرية، تتوارى يف العتمة خجلة بشيخوختها، 
كم�ا لو كانت هذه عارا، هي من تتحّمل مس�ؤوليته، وال تظهر 
إىل العل�ن إال مضط�رة. ال يملك املرء إزاء ص�ورٍة صادمٍة كهذه، 
ومهما تصّنع قوة وثباتا وواقعية، إال أن ينتابه الرعب والغضب 
م�ن جروت الزم�ن الذي ال يرتك أح�دا، وقد تحّط�م رمز جمال 
حي صارخ أمام ناظريه. ليس يف مقدور أي منا س�وى التسليم 
بالخس�ارة، من دون إب�داء أي مقاومٍة بلهاء، مصريها الفش�ل 
الذري�ع، حني يفتك بن�ا تحقيقا لرشط الوج�ود، يف نهاية األمر. 
يلتهمنا بساديٍة عىل مهل، متلّذذا بعذاباتنا، متشّفيا بها، قبل أن 
تأت�ي الرضبة القاضية، فتجهز علين�ا تماما، وتحيلنا إىل ذكرى 
مؤقتة، سوف يطويها الغياب، »وننىس كأننا لم نكن«، فال يبقي 
منا شيئا، ما يؤّكد فكرة كل يشء باطل، بل باطل األباطيل، كما 
ورد يف س�فر الجامع�ة من الكت�اب املقدس. ن�ص حزين حالك 
عمي�ق، يطرح مأزق الوجود مص�ريا حتميا، ترتبص نهايته بنا، 

ويحيلنا إىل الالجدوى، كمحصلة يف كل مرة.

القرنفل يمكن أن يساعد يف ختفيض الوزن دليل علمي يثبت وجود »غريزة األمومة«!
تعم�ل مجموعة م�ن علماء الطب يف الواليات املتح�دة عىل تطوير طرق 
ع�دة الس�تخدام النبات�ات املختلفة يف وصف�ات لتخفيض ال�وزن. وقد 
أثبت املختصون أنه لتخفيض الوزن يمكن اس�تخدام خليط من القرفة 
والكمون والقرنفل. وفقا لحس�اباتهم، إذا أخذنا 50 غراما من كل منها 
وم�ن ثم تم تجفيفها عىل مق�الة، وبعد ذلك طحنها، ثم تحضري وتناول 
مرشوب منها، فإنه يس�اعد يف تخفيض الوزن. توضع ملعقة شاي من 
هذا املسحوق يف كوب ماء مغيل وبعد أن يرد قليال يجب تناوله عىل الريق 
يوميا. يوضع الخراء، كيفية استخدام القرنفل كمادة مخفضة للوزن. 
بقولهم إن القرنفل مفيد جدا للجس�م ألنه يحتوي عىل مواد مفيدة من 
األلياف الغذائية والروتينات والكربوهيدرات. كما أنه غني بفيتامينات  
C ، E ، A و K وB2 )ريبوفالفني( وفيتامني B1 )الثيامني(. مغيل النباتات 
مع القرنفل يخفض مس�توى الكوليسرتول والسكر يف الدم، ما يساعد 
عىل تنش�يط عملية التمثي�ل الغذائي. يحذر األطباء م�ن أن القرنفل قد 
يكون مرضا لبعض األش�خاص، ألنه قد يس�بب الحساس�ية. لذلك قبل 

املبارشة باستخدامه من الرضوري استشارة الطبيب املختص.

يق�ول علماء يف جامعة والية لويزيانا، إنهم ربما اكتش�فوا دليال ماديا 
عىل أن النساء يملكن بالفعل »غريزة األمومة«.

ووجدت دراسة جديدة أن مجموعة من خاليا الدماغ لدى الفرئان اإلناث، 
أصبحت نشطة عندما تعرضت ل� »هرمون الحب«: األوكسيتوسني.

وكش�ف العلماء أن األمر نفس�ه لم يحدث لدى الف�رئان الذكور، حيث 
ُيعتق�د أن الخاليا هذه توجد يف منطق�ة الدماغ، التي ُيعتقد أنها تنظم 

سلوك األمومة.
وُيطلق هرمون األوكسيتوس�ني أثناء الوالدة والرضاعة الطبيعية لدى 

األم، وثبت أيضا أنه يلعب دورا يف الرتابط بني األم والطفل.
وق�ال الباح�ث الرئي�س، الدكتور ريويت�ي تريوياما: »ح�اول العديد 
من الباحثني استكش�اف الفرق بني نظام األوكسيتوس�ني لدى اإلناث 
باملقارن�ة مع الذكور. ولكن لم يجد أح�د أدلة قاطعة حتى اآلن، وكان 

اكتشافنا مفاجأة كبرية«.
وح�دد الباحثون املوقع الدقيق آلالف مس�تقبالت الهرمون، وكش�فوا 

أنها لم تتنشط إال عند وجود هرمون األسرتوجني األنثوي.

اخليار بدالً من األدوية
لم ُيذكر الكثري عن خصائص الخيار املفيدة 
للجس�م. والجميع يعترون�ه بديال للماء يف 
فصل الصيف، ألنه يحتوي عىل نسبة عالية 

جدا منه.
صحيح أن الخيار يحتوي عىل نس�بة عالية 
من امل�اء. ولكنه يحتوي أيض�ا عىل بروتني 
ودهون وكربوهيدرات وعنارص معدنية مثل 
الكالسيوم والحديد واملغنيسيوم والفسفور 
والزنك. ولكنه يحتوي عىل نسبة ضئيلة من 
الفيتامينات باستثناء فيتامني K الذي تبلغ 
نسبته 21%.مع كل هذا يؤكد خراء التغذية 
واألطب�اء أن للخي�ار فوائد عديدة للجس�م. 
فقبل كل يشء الخيار بديل لألس�بريين، ألن 
املاء املوجود يف الخيار يس�اهم يف التفاعالت 
القلوية وهو مثايل للبيئة الداخلية للجس�م، 

ما يمنع زيادة الحموضة.
لذلك يويص الخراء كبار السن بصورة خاصة 
ب�رضورة إدراج الخيار يف نظامهم الغذائي، 
خاصة وأنه يخلق شعورا بالشبع. لذلك فإن 

ما يس�مى »حمية الخيار« يمكن أن تخفف 
من عمليات فق�دان الكتل�ة العضلية، التي 
تعت�ر عالمة واضحة لش�يخوخة الجس�م. 
وكذل�ك هشاش�ة العظ�ام، وتخف�ف م�ن 
عالمات قرب ارتفاع ضغط الدم والسكتات 
الدماغية وأمراض القلب واألوعية الدموية. 
كما يؤك�د األطب�اء أن الخيار مض�اد قوي 
لاللتهاب�ات كاألس�بريين، ولكن�ه ال ي�رض 
باملع�دة. كم�ا يحتوي الخيار ع�ىل مركبات 
الفالفونويد والرتبين�ات- التي تمنع ظهور 
األورام الخبيثة، وليغن�ان. ويحتوي الخيار 
عىل مركب نادر ج�دا- cucurbitacin الذي 

يكبح نمو األورام الخبيثة. 
هذا املركب يس�تخدم حاليا كمادة أساسية 

يف إنتاج أدوية لعالج األمراض الرسطانية.

أصوات يصدرها جسمك تنذر برضورة زيارة الطبيب!
يصدر جسم اإلنسان ضوضاء و »صفارات 
إن�ذار« تق�ول إن »الوقت قد ح�ان لزيارة 

الطبيب« بطريقة أو بأخرى.
ونرش موق�ع »ذي صن« الريطاني تقريرا 
ع�ن 4 أص�وات مختلفة يطلقها الجس�م، 
يمك�ن أن تنذر ب�رضورة زي�ارة الطبيب، 
وهي: - نبض أو خفقان يف األذنني: ارتفاع 

ضغ�ط الدم ن�ادرا ما تكون له�ذه الحالة 
أعراض ملحوظة، ولكن عند الش�عور بأن 
القل�ب ينب�ض يف األذنني، فق�د يكون ذلك 

عالمة عىل ارتفاع ضغط الدم.
وينص�ح األطب�اء ب�رضورة ع�الج ارتفاع 
ضغ�ط الدم عىل الفور، ألنه يزيد من خطر 

اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

- س�ماع أص�وات صف�ري يف األذن: ظاهرة 
الطنني إذا س�معت صف�ريا معينا يف إحدى 
إذني�ك، ولم يك�ن املصدر خارجي�ا، يمكن 
أن يك�ون ذل�ك طنينا. ويع�د الطنني حالة 
مرضية شائعة يمكن عالجها، كما يوىص 
الناس برؤي�ة الطبيب عند ثبات الضجيج، 

وتأثريه عىل النوم والرتكيز.

تحدث النوبة القلبية عند فقدان 
تدف�ق ال�دم بش�كل مفاجئ إىل 
جزء من عضلة القلب، ما يمكن 
الوف�اة يف بع�ض  إىل  أن ي�ؤدي 
الحاالت. ويحتاج معظم مرىض 
األزم�ات القلبية إىل عالج طارئ 
الستعادة تدفق الدم إىل الرشيان 
التاج�ي. لذا، م�ن الرضوري أن 
يتعرف الش�خص عىل األعراض 
برسع�ة  للت�رف  الش�ائعة، 
وتجن�ب املضاعف�ات الصحي�ة 
الخط�رية. وع�ىل الرغ�م من أن 
أع�راض النوب�ة القلبية تختلف 
م�ن فرد آلخ�ر، وفقا ملؤسس�ة 
القلب الريطانية، إليك العالمات 

الصحي�ة  للحال�ة  ش�يوعا  األكث�ر  الث�الث 
الخطرية:

- ألم يف الصدر يظهر فجأة وال يزول.
- انتش�ار األلم إىل ال�ذراع اليرسى أو اليمنى 
أو إىل الرقبة والفك والظهر واملعدة. بالنسبة 
للبعض، يكون األلم أو الضيق شديدا، بينما 

يشعر آخرون بعدم االرتياح.
- الشعور باملرض، التعرق وضيق التنفس.

وأوضح خ�راء الصحة أنه »م�ن املمكن أن 
تصاب بنوب�ة قلبية دون التعرض لألعراض 
املذك�ورة أعاله أو وجود أل�م يف الصدر. إنها 
أع�راض أكث�ر ش�يوعا ل�دى كبار الس�ن أو 
النساء أو املصابني بداء السكري، ألنه النوبة 
القلبية يمكن أن تسبب تلف األعصاب، والتي 

يمكن أن تؤثر عىل الشعور باأللم.
ويف حال ش�عرت أنك تعاني من نوبة قلبية، 
وفق�ا  التالي�ة  باإلج�راءات  القي�ام  يج�ب 

للخراء:
- اجلس وابقى هادئا.

- تن�اول األس�رين )300 ملغ( 
حال كان يف متناول اليد.

كل  قب�ل  باإلس�عاف  اتص�ل   -
األف�راد  يص�اب  وال  يشء. 
بالنوب�ات القلبي�ة فج�أة ع�ىل 
ال�دوام، حيث يش�عر العديد من 
األش�خاص بعالم�ات وأعراض 
تحذيري�ة قبل س�اعات أو أيام 
أو أس�ابيع مقدم�ا. ويمكن أن 
يك�ون التحذير املبكر عبارة عن 
أل�م متكرر يف الص�در أو ضغط 

ينجم عن املجهود.
وكش�فت إدارة الصحة الوطنية 
الريطانية ع�ن طرق تمن�ع اإلصابة بنوبة 

قلبية، تشمل ما ييل:
- إنقاص الوزن عند اإلصابة بالسمنة.

- ممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة بما ال يقل 
عن 150 دقيقة أسبوعيا.

- اتب�اع نظ�ام غذائ�ي منخف�ض الده�ون 
وعايل األلي�اف، بما يف ذلك الحب�وب الكاملة 

واستهالك الكثري من الفواكه والخرضوات.

عالمات مفاجئة لإلصابة بنوبة قلبية!

تقرير /إنعام العطيوي

ح�رض املدير الع�ام لدائ�رة الفن�ون العامة 
الدكتور عيل عويد العبادي بروتوكول توقيع 
اس�تعادة األعم�ال املتحفي�ة املهربة خارج 
العراق بني وزارتي الثقافة والخارجية والتي 
وقع عقد التسليم وزيري الخارجية الدكتور 
محم�د الحكيم ووزي�ر الثقافة والس�ياحة 
واآلث�ار الدكتور عب�د األم�ري الحمداني يوم 

امس االثنني .
وج�اءت ضم�ن األعم�ال املتحفي�ة املهربة 
لوحت�ان اثريت�ان للفن�ان الدكت�ور ماهود 
احم�د والت�ان فقدت�ا يف أحداث ع�ام 2003 
وبحضور املدير الع�ام لدائرة الفنون العامة 
ومدير املتحف الوطني للفن الحديث الس�يد 
ع�يل الدليم�ي ت�م االط�الع ع�ىل اللوحت�ان 
العائدتان للفنان الدكتور ماهود احمد وذلك 
الستعادتها ملتحف الفن احد تشكيالت دائرة 
الفنون العامة. علماً ان هذه االثار ضبطتها 
الس�لطات الرطاني�ة اثناء تهريبها بش�كل 

غ�ري قانوني وت�م اس�تعادتها للع�راق عر 
وزارة الجارجي�ة العراقي�ة. يذك�ر ان وزارة 
الثقاف�ة وقع�ة بروتوك�ول عق�د اس�تعادة 
اعمال متحفية مع وزارة الخارجية العراقية 
قرابة 173 قطعة اثرية شملت اختام واجزاء 

من قط�ع فخاري�ة كانت مع�ارة اىل رئيس 
بعث�ة التنقي�ب البولندية العامل�ة يف العراق 
ع�ام 1985 اضاف�ة اىل قط�ع نس�يجية من 
قر املل�كات والتي كانت تس�تخدم لتغطية 

املمتلكات الثمينة يف قبور امللوك.

استعادة لوحتني اثريتني ضمن بروتوكول توقيع استعادة
 األعامل املتحفية املهربة خارج العراق


