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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

اذكـروا انـقـطـاع الـلـذات 

وبقـاء التبعـات

ص2جملس الوزراء يوافق عىل مرشوع قانون الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االستخـبـارات تعلـن إحبـاط خمـطـط ارهـابـي خطـيــر فـي الـرمــادي

نائب: الربملان سيشهد طفرة نوعية يف القوانني خالل السنة الترشيعية املقبلة

محلة أمنية لـ »تنظيف بغداد« من القامر والدعارة واملخدرات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت قي�ادة الحش�د الش�عبي العراقي 
ع�ن تنفيذه�ا اكرب حمل�ة م�ن نوعها يف 
تاري�خ الع�راق ملالحقة مافي�ات الروليت 
وص�االت القم�ار وتجار املخ�درات وبيع 
ه�ذه  أس�فرت  حي�ث  النس�اء،  ورشاء 
الحملة عن اعتقال زعي�م املافيا األكرب يف 
البالد واملس�يطرة ع�ى جميع أماكن لعب 
القمار والدعارة وتجارة املخدرات. وقالت 
مديري�ة أم�ن الحش�د الش�عبي يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
إنه�ا بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد 

املهدي لرئاس�ة هيئة الحش�د فقد نفذت 
املديري�ة الحمل�ة األكرب يف تاري�خ العراق 
ملالحقة مافي�ات الروليت وصاالت القمار 
وتج�ار املخ�درات وبي�ع ورشاء النس�اء. 
واشارت اىل ان هذه العملية التي وصفتها 
بالنوعي�ة قد اس�فرت عن إلق�اء القبض 
عى املدعو »حجي حمزة الشمري« زعيم 
املافي�ا األكرب يف الع�راق واملس�يطرة عى 
جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة 
املخ�درات.   واكدت اعتقال 25 آخرين من 
اتباع�ه ومس�ؤولية الذين كان�وا يدعون 
انتماءه�م للحش�د الش�عبي ويمتلك�ون 
هوي�ات م�زورة وفتكوا ببعض الش�باب 

العراق�ي م�ن خ�الل توريطه�م بتعاطي 
املخ�درات وزجه�م يف ص�االت القمار من 
ال�دوالرات يومي�ا.  أج�ل كس�ب مالي�ن 
واوضح�ت ان�ه من خ�الل الحمل�ة تمت 
مصادرة عدد كبري من آالت القمار واملواد 
املخدرة وبعض املقتني�ات حيث جاء ذلك 
وفق مذكرات قضائية أصولية. وقالت انه 
بعد تنفيذ هذه العملية النوعية بنجاح تم 
تس�ليم املطلوبن مع ما تم�ت مصادرته 
من مواد مخدرة اىل األمن الوطني من أجل 
التحقي�ق معه�م وعرضهم ع�ى القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل .
التفاصيل ص2

رئيس جملس كربالء 
يعلن عن خطة لبناء املدراس 

بكلفة »101« مليار

حمافظ بغداد يؤكد »الوفاء 
بالوعد« ألهايل احلسينية ويعلن 

اكساء »100« الف مرت مربع

حمافظ البرصة: سيتم إزالة منازل الوافدين
 إىل البرصة  »العشوائية » لكل من يثبت لديه 

سجل إجرامي وإعادهتم إىل حمافظاهتم

العاصمة شهدت أكرب موجة مداهمات ضد »بيوت الدعارة« وصاالت »الروليت«.. وحتذيرات من »هروب« الرؤوس الكبرية
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احلكومة النيوزلندية ترفض طلبا لــ »الناتو«: لن نبقى يف العراق

نادال ملك 
»العودة املستحيلة« بعالـم 

التنس هذا املوسم
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الشورى اإليراين: قواعد واشنطن ستكون أهدافًا حمتملة جليشنا
      بغداد / المستقبل العراقي

ه�دد رئي�س مجل�س الش�ورى اإليران�ي عيل 
الريجان�ي، أمس الثالثاء، باس�تهداف القواعد 
العس�كرية األمريكي�ة يف املنطق�ة رّدا عى كل 
من يعتدي عى إي�ران، معتربا أن هذه القواعد 

مرشحة ألن تكون أهدافا محتملة لبالده. 
وقال الريجاني يف مراسم تكريم الصحفين، إنه 

»ينبغ�ي أن نضع تحليال إلج�راءات األمريكين 
املحتمل�ة، والت�ي ربم�ا تك�ون مقت�رة عى 
القص�ف، وهن�اك أيض�ا ممارس�ات يمكن أن 
يضطل�ع بها الكي�ان الصهيوني أيض�ا يف هذا 

املجال«.
وأض�اف: »رد إي�ران ع�ى الذين يس�عون وراء 
الهجمات العسكرية ضدها سيطال العديد من 
القواعد العس�كرية يف املنطقة التي تستضيف 

األمريكي�ن والت�ي يمكن أن تتع�رض ألرضار 
جدّي�ة، علما ب�أن لهم ش�يئا من العق�ل الذي 

يردعهم عن خوض هذه املغامرات«.
وتاب�ع: »من املحتم�ل أن تك�ون زعزعة األمن 
يف مناط�ق من الب�الد يف جدول أعم�ال أمريكا 
وس�ائر أعداء الجمهورية اإلس�المية اإليرانية، 
ولكن من املؤك�د أن إجراءاتهم ضد طهران لن 

تكون من طراز الحرب«.

احلشد الشعبي يعلن تطهري )16( قرية 
جنوب املوصل

املجلس الوزاري االقتصادي يقرر االستمرار 
3بمنع استرياد البيض والدجاج 2

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي فالح 
الفي�اض، أم�س الثالث�اء، أن أم�ن س�هل 
نين�وى س�يوكل إىل الل�واء 30 يف الحش�د 
الش�عبي والجيش والرشط�ة.  وذكر بيان 
إلعالم الحش�د تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »الفياض عقد اجتماعاً مع 
الحكومة املحلية ملحافظ�ة نينوى وقيادة 
العمليات املش�ركة بش�أن أوضاع مناطق 
س�هل نينوى ومطالب االه�ايل التي رفعت 
للحكوم�ة«. ونق�ل البي�ان ع�ن الفي�اض 

قول�ه يف مؤتم�ر صحفي عق�ب االجتماع، 
مطال�ب  مناقش�ة  ش�هد  »االجتم�اع  ان 
املتظاهري�ن الس�لمين من أبن�اء مناطق 
س�هل نين�وى، حيث س�توكل املس�ؤولية 
االمني�ة إىل الل�واء 30 بالحش�د الش�عبي 
والرشط�ة املحلية والجيش ع�ى أن تكون 

بإمرة الجيش«.
 واض�اف الفياض ان »املجتمعن اش�ادوا 
ب�دور وتضحي�ات أبن�اء مكون�ات س�هل 
نين�وى يف تحرير وتأمن مناطقهم وتوفري 
الظ�روف إلع�ادة النازحن إليها«، مش�ريا 
اىل »اهمي�ة الحف�اظ عى أمن واس�تقرار 

مناط�ق س�هل نين�وى والنظ�ر بمطال�ب 
األهايل ورسائلهم التي وجهت للحكومة«. 
وعقد يف وقت سابق اجتماعاً أمنياً بحضور 
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض 
ونائبه اب�و مهدي املهن�دس ونائب رئيس 
قيادة العمليات املشركة الفريق اول ركن 
عبداالم�ري يارالله ورئي�س اركان الجيش 
الفري�ق اول ركن عثم�ان الغانمي يف مقر 
عمليات نين�وى حول االوض�اع يف مناطق 

سهل نينوى.

التفاصيل ص2

الفياض: أمن سهل نينوى سيوكل للواء 30 باحلشد
 والرشطة املحلية واجليش 

وزير الداخلية يبحث مع سفراء
 امريكا وفرنسا وكندا ورومانيا التنسيق 

األمني ومكافحة اإلرهاب
ص2
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جملس الوزراء يمنح عيدية )100( الف دينار للمستفيدين من احلامية االجتامعية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
أم�س الثالثاء، أن مجلس الوزراء قرر منح 
عيدي�ة 100 ال�ف دينار للمس�تفيدين من 

الحماية االجتماعية. 
 وذك�رت الوزارة يف بي�ان مقتضب اطلعت 
عليه »املس�تقبل العراقي«، أن�ه »بناًء عىل 
طل�ب ُمقّدم من وزير العم�ل، رئيس هيأة 
الحماي�ة االجتماعي�ة، باس�م عبدالزمان، 
قرر مجلس الوزراء منح عيدية )100 ألف 
دين�ار( للمس�تفيدين من إعان�ة الحماية 

االجتماعية بمناسبة عيد األضحى.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلنت قيادة الحش�د الشعبي العراقي 
عن تنفيذها اك�ر حملة من نوعها يف 
تاريخ العراق ملالحقة مافيات الروليت 
وصاالت القمار وتجار املخدرات وبيع 
ورشاء النس�اء، حي�ث أس�فرت هذه 
الحمل�ة عن اعتقال زعيم املافيا األكر 
يف البالد واملس�يطرة عىل جميع أماكن 
لعب القمار والدعارة وتجارة املخدرات. 
وقالت مديرية أمن الحش�د الشعبي يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه إنه�ا بتوجيه من رئي�س الوزراء 
عادل عبد املهدي لرئاسة هيئة الحشد 
فقد نف�ذت املديرية الحمل�ة األكر يف 
تاريخ العراق ملالحقة مافيات الروليت 
وصاالت القمار وتجار املخدرات وبيع 
ورشاء النس�اء. واش�ارت اىل ان ه�ذه 
العملي�ة الت�ي وصفته�ا بالنوعية قد 
اس�فرت عن إلقاء القبض عىل املدعو 
»حجي حمزة الش�مري« زعيم املافيا 
األكر يف العراق واملسيطرة عىل جميع 
أماك�ن لعب القمار والدع�ارة وتجارة 

املخدرات.   
واكدت اعتق�ال 25 آخرين من اتباعه 
يدع�ون  كان�وا  الذي�ن  ومس�ؤولية 

انتماءهم للحش�د الشعبي ويمتلكون 
هويات مزورة وفتكوا ببعض الشباب 
العراقي من خ�الل توريطهم بتعاطي 
املخدرات وزجهم يف صاالت القمار من 

أجل كسب ماليني الدوالرات يوميا.
واوضحت انه من خ�الل الحملة تمت 
مص�ادرة عدد كب�ر م�ن آالت القمار 
املقتني�ات  وبع�ض  املخ�درة  وامل�واد 
حيث جاء ذلك وف�ق مذكرات قضائية 
أصولي�ة. وقال�ت انه بع�د تنفيذ هذه 
العملي�ة النوعي�ة بنج�اح تم تس�ليم 
املطلوب�ني مع ما تم�ت مصادرته من 
مواد مخدرة اىل األمن الوطني من أجل 
التحقيق معهم وعرضهم عىل القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل .
واضاف�ت املديري�ة ان »بع�ض مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي الداعم�ة لهذه 
املافي�ات نرشت لقط�ات من كامرات 
املراقب�ة لعن�ارص ام�ن الحش�د وهم 
الجريم�ة والفس�اد  أوكار  يداهم�ون 
وروج�ت ب�أن العملي�ة ل�م تت�م وفق 
أوام�ر قضائي�ة وأن امل�واد التي تمت 
مصادرتها قد رسقت لكن الحقيقة ان 
هؤالء األبطال كرسوا شوكة من يتاجر 
بدم�اء ش�بابنا واتخذوا م�ن الدعارة 
والقم�ار واملخ�درات وس�يلة لتكوين 

عصابات ورؤوس أموال ضخمة«.
وداهمت قوة امنية يف وقت سابق فندق 
فلس�طني مردي�ان وس�ط العاصمة 
واعتقلت ثالثة اش�خاص من اصحاب 

صاالت الروليت. بدوره، اعلن القضاء 
العراقي عن اعتقال 13 منتس�با امنيا 
بينهم خمس�ة ضباط وثمانية آخرين 
م�ن رتب ادنى عىل خلفي�ة هروب 14 

تاج�ر مخ�درات م�ن مرك�ز رشطة. 
وقال املركز اإلعالم�ي ملجلس القضاء 
االع�ىل ان محكمة التحقي�ق املركزية 
املختص�ة بقضايا اإلرهاب يف رئاس�ة 

محكمة اس�تئناف الرصافة االتحادية 
ق�د اعتقلت خمس�ة ضب�اط وثمانية 
منتس�بني عىل خلفية هروب املتهمني 
بقضاي�ا مخ�درات م�ن اح�د مراك�ز 
الرشطة. وأض�اف املركز أن »املحكمة 
اتخذت االج�راءات القانونية وأصدرت 
امر بتوقيف خمس�ة ضب�اط وثمانية 
منتسبني عىل خلفية هروب 14 متهما 
محك�وم  بينه�م  مخ�درات  بقضاي�ا 
بالسجن«.. منوها اىل ان »عدد املتهمني 
الهارب�ني 14 متهماً بينهم مدان صدر 
حكم بالسجن ملدة 10 سنوات بحقه«. 
واضاف ان »املحكمة اكدت ان املتهمني 
الهاربني ألقي القبض عىل س�تة منهم 
فيما ال ي�زال 8 آخ�رون هاربني حيث 
اصدرت املحكم�ة اوامر قبض بحقهم 
فض�اًل ع�ن تعميمه�ا«.. موضحا   ان 
»اغل�ب الهارب�ني متهم�ون بقضاي�ا 
متاج�رة باملخ�درات وموقوفون وفق 
احكام املادة 28 م�ن قانون املخدرات 

واملؤثرات العقلية لسنة 2017«.
إىل ذل�ك، اعت�ر رئي�س تي�ار الحكمة 
الوطن�ي عم�ار الحكيم ه�روب تجار 
املخ�درات يثر تس�اؤالت ع�ن جدوى 
الخطط االمنية وق�درة الحكومة عىل 
حرص السالح بيد الدولة. واكد الحكيم 

يف تغريدة عىل حسابه بشبكة التواصل 
االجتماعي »توي�ر« قلقه من تصاعد 
ه�روب  آخره�ا  األمني�ة  الخروق�ات 
الس�جناء من مركز رشط�ة القناة يف 
جانب الرصاف�ة رشق العاصمة بغداد 

السبت املايض.
وق�ال »نراقب باهتم�ام وقلق تصاعد 
األمني�ة  والخ�روق  الح�وادث  وت�رة 
املتزاي�دة والت�ي كان آخره�ا حادث�ة 
هروب عدد من موق�ويف مركز رشطة 
القناة فض�ال عن ح�وادث القتل التي 

تحصل بسبب النزاعات العشائرية«.
واش�ادتنا  تقديرن�ا  »م�ع  وأض�اف 
باالج�راءات والخطوات الت�ي اتخذها 
وزي�ر الداخلي�ة بع�د حادث�ة مرك�ز 
رشك�ة القن�اة اال انن�ا أم�ام تس�اؤل 
مرشوع عن ج�دوى الخط�ط األمنية 
ومش�وار الحكوم�ة يف حرص الس�الح 
بيد الدولة وحديثها الدائم عن مغادرة 
حالة االنفالت والتس�يب للحفاظ عىل 
املنجز الذي حققه العراقيون بدمائهم 

وتضحياتهم«.  
تج�ار  عت�اة  م�ن  س�جيناً   14 وكان 
املخ�درات ق�د ف�روا من س�جن مركز 
رشط�ة القن�اة الس�بت امل�ايض فيما 

اعتقلت القوات األمنية عددا منهم.

العاصمة شهدت أكرب موجة مداهمات ضد »بيوت الدعارة« وصاالت »الروليت«.. وحتذيرات من »هروب« الرؤوس الكبرية

محلة أمنية لـ »تنظيف بغداد« من القامر والدعارة واملخدرات

الفياض: أمن سهل نينوى سيوكل للواء 30 باحلشد والرشطة املحلية واجليش 
        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، 
أم�س الثالث�اء، أن أمن س�هل نينوى س�يوكل 
والجي�ش  الش�عبي  الحش�د  يف  الل�واء 30  إىل 

والرشط�ة.  وذك�ر بي�ان إلعالم الحش�د تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »الفياض 
عق�د اجتماعاً مع الحكوم�ة املحلية ملحافظة 
نينوى وقيادة العمليات املشركة بشأن أوضاع 
مناط�ق س�هل نين�وى ومطالب االه�ايل التي 

رفعت للحكوم�ة«. ونقل البي�ان عن الفياض 
قول�ه يف مؤتمر صحف�ي عقب االجتم�اع، ان 
»االجتماع شهد مناقش�ة مطالب املتظاهرين 
الس�لميني م�ن أبن�اء مناط�ق س�هل نينوى، 
حيث س�توكل املس�ؤولية االمنية إىل اللواء 30 

بالحش�د الش�عبي والرشطة املحلية والجيش 
عىل أن تكون بإمرة الجيش«. واضاف الفياض 
وتضحي�ات  ب�دور  اش�ادوا  »املجتمع�ني  ان 
أبناء مكونات س�هل نين�وى يف تحرير وتأمني 
مناطقه�م وتوف�ر الظروف إلع�ادة النازحني 

إليه�ا«، مش�را اىل »اهمية الحف�اظ عىل أمن 
واستقرار مناطق سهل نينوى والنظر بمطالب 
األه�ايل ورس�ائلهم الت�ي وجه�ت للحكومة«. 
وعق�د يف وقت س�ابق اجتماع�اً أمنياً بحضور 
رئيس هيئة الحش�د الش�عبي فال�ح الفياض 

ونائب�ه ابو مهدي املهندس ونائب رئيس قيادة 
العمليات املش�ركة الفريق اول ركن عبداالمر 
يارالله ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن 
عثم�ان الغانمي يف مقر عملي�ات نينوى حول 

االوضاع يف مناطق سهل نينوى.

        بغداد / المستقبل العراقي

جلس�ته  ال�وزراء  مجل�س  عق�د 
االعتيادي�ة أم�س الثالثاء برئاس�ة 
رئي�س مجلس الوزراء الس�يد عادل 

عب�د امله�دي. حي�ث اق�ّر مجل�س 
ال�وزاري  ال�وزراء توصي�ة املجلس 
للطاقة بش�أن عق�د الخدمة لحقل 
املنصوري�ة. وواف�ق املجل�س ع�ىل 
ب�ني  الرشاك�ة  قان�ون  م�رشوع 

القطاع�ني الع�ام والخ�اص. وتمت 
املوافقة عىل مرشوع اتفاقية تجنب 
االزدواج الرضيبي ومنع التهرب من 
دفع الرضائب املفروضة عىل الدخل 
ورأس املال ب�ني حكومة جمهورية 

الع�راق وحكوم�ة اململك�ة العربية 
السعودية.

كم�ا واف�ق املجلس ع�ىل متطلبات 
ملجال�س  االنتخابي�ة  العملي�ة 

املحافظات غر املنتظمة بإقليم.

املجل�س توصي�ات االجتماع  واق�ر 
املخت�ص بتطوي�ر منف�ذ س�فوان 
الح�دودي. كما اق�ر مجلس الوزراء 
توصي�ة املجلس ال�وزاري لالقتصاد 

بشأن اهداء مركبات.

        بغداد / المستقبل العراقي

توق�ع النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون ري�اض 
املس�عودي، أم�س الثالث�اء، ان تش�هد الس�نة 
الترشيعي�ة املقبلة للرملان حراكا غر مس�بوق 

يف ترشي�ع القوان�ني، مبين�ا ان اكث�ر من 100 
م�رشوع قان�ون جاه�ز للتصوي�ت بضمنه�ا 
قوان�ني خالفي�ة. وق�ال املس�عودي يف ترصيح 
صحفي ان “الس�نة الترشيعي�ة املقبلة ملجلس 
النواب ستشهد طفرة نوعية يف ترشيع القوانني 

ومحاس�بة الفاس�دين عر اجراء اس�تجوابات 
للوزراء واملس�ؤولني املقرصين يف اداء عملهم”. 
واض�اف ان “اكث�ر م�ن 100 م�رشوع قانون 
جاه�ز للتصوي�ت يف الرملان ويف ح�ال التوافق 
عليها فانها ستحل الكثر من القضايا الخالفية 

بني القوى السياسية”. واشار املسعودي اىل ان 
“انش�غال الرملان يف تش�كيل الحكومة وتعديل 
نظام�ه الداخ�ي واملوازن�ة وتش�كيل اللج�ان 
النيابية وهيئة الرئاس�ة هو م�ن عطل ترشيع 

العرشات من القوانني الجاهزة للتصويت”.

        بغداد / المستقبل العراقي

رفض�ت الحكومة االئتالفي�ة يف نيوزلندا طلبا 
م�ن الناتو بالبقاء يف الع�راق كجزء من مهمة 
جديدة يف اعادة بناء املؤسسة العسكرية قائلة 
إنه�ا ” قامت بواجبها”. وذك�رت موقع )آرأن 
زد( النيوزلندي أن “مجلس الوزراء النيوزلندي 
ناقش طلب الناتو يف املس�اهمة يف املهمة التي 

ترك�ز عىل ما اطلق عليه تس�مية ) بناء اجزاء 
من املجتمع العراق�ي( بما يف ذلك قوة الجيش 
، لك�ن الحكوم�ة النيوزلندية اخت�ارت تمويل 
االس�تقرار بدال عن ذلك “. واضاف أن ” تقرير 
مجلس الوزراء النيوزلندي قال بهذا الخصوص 
إن: داعش يعمل اآلن كتمرد مع ش�بكة عاملية 
من الف�روع واملؤيدي�ن، مع ق�درة عىل توقع 
تهديد إرهابي عاملي ضد أهداف دولية”، مشرا 

إىل أن “ق�وات االمن العراقية وصلت اىل مرحلة 
يمكنها الس�يطرة والقيام بتدريب انفسهم”. 
وواص�ل أن “رفضنا قبول ه�ذه الدعوات من 
النات�و ألننا نرى تركيزن�ا يعود أكثر يف املحيط 
الهادئ ، وحافة املحيط الهادئ ، وجنوب رشق 
آس�يا ، تلك املس�احات التقليدية ، مع األخذ يف 
االعتب�ار لدينا التزامات طويل�ة األمد يف أجزاء 
أخ�رى م�ن العال�م”. واوض�ح أن “الحكومة 

النيوزلندية ش�عرت كلها ب�ان نيوزلندا قامت 
بواجبه�ا يف الع�راق وتعت�ر أن تموي�ل اعادة 
االعمار هو الطريقة املناس�بة للس�ر يف هذه 
املرحل�ة”، مش�را اىل أن ” الحكوم�ة تعتق�د 
أن ه�ذا هو نهاي�ة املهمة وخالصته�ا ولكنها 
س�تقدم املس�اهمة بطريقة اخرى”. يذكر أن 
مهمة نيوزلندا ضمن التحالف الدويل يف العراق 

ستنتهي يف 20 حزيران من عام 2020 .

جملس الوزراء يوافق عىل مرشوع قانون الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص

نائب: الربملان سيشهد طفرة نوعية يف القوانني خالل السنة الترشيعية املقبلة

احلكومة النيوزلندية ترفض طلبًا لــ »الناتو«: لن نبقى يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الداخلية ياس�ني طاه�ر اليارسي، 
أم�س الثالثاء، م�ع س�فراء امريكا وفرنس�ا 
وكن�دا وروماني�ا التنس�يق األمن�ي ومكافحة 
اإلره�اب. واس�تقبل وزي�ر الداخلي�ة ياس�ني 
طاهر اليارسي، الس�فر االمريكي ماثيو تولر 
والسفر الفرنيس برونر اوبر والسفر الكندي 
بول غيبارد وسفر جمهورية رومانيا اياكوب 
ب�رادا كالً عىل حدة يف مكتبه. وش�دد اليارسي 
خ�الل اللق�اءات الت�ي جمعته بالس�فراء عىل 
ملكافح�ة  الدولي�ة  الجه�ود  تنس�يق  أهمي�ة 
اإلرهاب، داعياً إىل توحيد الرؤى لتجفيف منابع 
التطرف واإلرهاب يف دول العالم كافة. واش�ار 

إىل رضورة التعاون الدويل من أجل القضاء عىل 
عصابات الجريم�ة املنظمة وتجارة املخدرات، 
بخط�وات  ب�دأت  الداخلي�ة  وزارة  إن  مبين�اً 
حقيقي�ة يف ذلك االتجاه وأنه�ا لن تتهاون مع 

أي تهديد يؤثر عىل حياة املواطنني.

        بغداد / المستقبل العراقي

صوت مجل�س محافظ�ة الب�رصة، أمس 
الثالث�اء، خالل جلس�ته االعتيادية املرقمة 
)238( عىل 4 قرارات أبرزها التصويت عىل 
تفعيل قرار املجلس السابق الخاص بأجور 
التنظي�ف، ليش�مل رصف روات�ب األجور 
اليومي�ة واملتعاقدي�ن بهذا القط�اع البالغ 

عددهم )4500( متعاقد.
وقال عض�و املجلس نش�أت املنصوري إن 

املجل�س صوت كذلك عىل تعديل مش�اريع 
خدم�ات تابع�ة لقط�اع البلدي�ات بكلفة 
اجمالي�ة )75،852( مليار دينار، و تعديل 
مرشوع تابع لقطاع كهرباء التوزيع بكلفة 
)4( ملي�ار دين�ار، وتعدي�ل ق�رار خاصة 
بتنفي�ذ مش�اريع خاص�ة بقط�اع البلدية 
بقيم�ة إجمالية )73( مليار دينار يش�مل 
مناطق افرازات ش�هداء الحش�د الش�عبي 
ومنطق�ة امل�رشاق الجدي�دة والراضعي�ة 

وبعض االفرازات الجديدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت قوات اللواء 15 يف الحشد الشعبي، 
أمس الثالثاء، م�ن تطهر 16 قرية جنوب 

املوصل بمحافظة نينوى.
وقال اعالم الحشد يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن ق�وات اللواء 15 

يف الحش�د الش�عبي تمكنت من تطهر 16 
قرية جنوب املوصل ضم�ن املرحلة الثالثة 
م�ن عملي�ات إرادة الن�رص. وأض�اف، أن 
القرى هي: العداية – الرحمانية – هداجة 
– كوخ – ابو ش�ويحة – ام سيجان – مام 
حم�زة – كبة العب�ة – صهل عب�اس – ام 
الش�لني – الحويش – تل دروين – زركة – 

االمريي – امللح – تل الذهب .

وزير الداخلية يبحث مع سفراء امريكا وفرنسا وكندا 
ورومانيا التنسيق األمني ومكافحة اإلرهاب

جملس البرصة يتخذ )4( قرارات بينها رصف رواتب 
عامل التنظيف لـ )4500( متعاقد

احلشد الشعبي يعلن تطهري )16( قرية 
جنوب املوصل         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع، أمس الثالثاء، ان مديرية 
االس�تخبارات العس�كرية اخرق�ت وفككت 
خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات اجرامية 
بمدينة الرمادي مركز محافظة األنبار يف عيد 

األضحى.
وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه »بعملية نوعية استباقية نفذت 
وف�ق معلومات اس�تخبارية دقيق�ة تمكنت 

مف�ارز ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف 
الفرق�ة 10 وبالتعاون مع اس�تخبارات لواء 
املش�اة 3٩ من اخراق وتفكيك خلية إرهابية 
وتلقي القبض عىل الرؤوس الخمس�ة املدبرة 

لها يف منطقة جزيرة الرمادي باألنبار«.
وأض�اف ان االرهابي�ني »كان�وا يخطط�ون 
للقي�ام بعملي�ات إرهابي�ة يف األنب�ار يف عيد 
األضحى« مبينا ان »جمي�ع أفراد الخلية هم 
من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرات قبض 

وفق احكام املادة 1/4 إرهاب .

        بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكم�ة جنايات القادس�ية الهيئة االوىل 
حكما بالس�جن املؤبد بح�ق ثالثة مدانني  أقدموا 
عىل رسقة منزل طبيب يف املحافظة .  وقال املركز 
االعالم�ي ملجل�س القض�اء األع�ىل يف بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »محكم�ة جنايات 
القادس�ية  نظرت دعاوى لثالث�ة مدانني اعرفوا 
بدخول منزل احد االطباء يحملون اسلحة نارية 
 عن طريق انتحالهم صفة رجال الرشطة بحجة 

البحث ع�ن مواد مخ�درة واوراق م�زورة  داخل 
املنزل .»  وأضاف أن »املدانني الثالثة قاموا بتقييد 
العائلة باكملها بعد دخولهم املنزل  ورسقوا نحو 
24 أل�ف دوالر امريكي اضاف�ة إىل مليون ومئتي 
الف دينار عراقي كما  رسقوا كومبيوتر و3 اجهزة 
هاتف نقال وجهاز تس�جيل كامرات ومجموعة 
من  املخشالت الذهبية من بينها ساعة ذهبية  .»  
وأشار إىل أن »الحكم بالسجن املؤبد بحق املدانني 
يأتي استنادا ألحكام املادة   1/440و2و3و4 من 

قانون العقوبات العراقي.

االستخبارات تعلن إحباط خمطط ارهايب خطري 
يف الرمادي

 املؤبد ملدانني بعملية سطو مسلح عىل منزل طبيب
   يف الديوانية
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    المستقبل العراقي/ الغانم

ص�وت مجلس واس�ط، عىل تعي�ني املحارضي�ن املجانيني ضمن 
درجات الحذف واالستحداث.

وق�ال نائب رئيس مجلس محافظة واس�ط ترك�ي الغنيماوي يف 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »مجل�س املحافظة صوت 
اليوم، يف جلس�ته االعتيادية بتوجيه كتاب رسمي لالمانة العامة 
ملجل�س الوزراء باملصادقة عىل تعي�ني املحارضين املجانني ضمن 
درج�ات الحذف والس�تحداث ك�ون هذه الرشيحة م�ن الرشائح 
املهمه والحيوية داخل واس�ط وقدمة خدمات فعلية تسحتق كل 

االحرتام والتقدير لها ».
واض�اف الغنيماوي، ان »مجل�س املحافظة صوت عىل جملة من 

املشاريع ذات النفع العام خدمًة  البناء املحافظة العزيزة.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي ، عن نسب انجاز متقدمه ملراحل 
العمل النشاء ثالثة جس�ور كبرية لخط السكة عىل نهر )السوير 
والفرات والعطش�ان( يف موقع مرشوع حجامة ساوة بمحافظة 
الس�ماوة« .واوضح الوزير يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان 
»ه�ذا املرشوع الذي تق�وم بتنفيذه رشكة بلندباي�ه اإليرانية مع 
تنفي�ذ العديد من الجس�ور الصغرية والقناطر و الس�داد الرتابية 
بط�ول 17 كيل�و م�رت يش�هد تصاعد يف وت�رية العمل كم�ا تقوم 
الوزارة بمد خطوط س�كك جديدة من محطة الحجامة اىل محطة 
س�اوة ث�م محطة قط�ار الس�ماوة« .ودعى لعيب�ي  »الرشكة اىل 
العمل الجاد واملثمر ورسعة اإلنجاز للمرشوع والوصول اىل نسبة 
االنج�از املطلوب�ة يف الربنامج الحكوم�ي باملقابل تقوم الس�كك 
بمتابع�ة موض�وع منح س�مات دخول العامل�ني يف املرشوع مع 

الجهات املختصة حسب الضوابط واالصول.

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس لجنة التخطيط واملتابعة يف مجلس محافظة البرصة 
نش�أت املنصوري، أمس الثالثاء، عن اتخاذ املجلس توصية بسحب 
العم�ل بش�كل تام م�ن الرشك�ة املنفذة مل�رشوع مج�اري قضاء 
الزب�ري، وذل�ك إلخفاقها بتنفيذ امل�رشوع وتس�ببت بأزمة خدمية 
كب�رية بالقضاء.وق�ال املنص�وري إن املجل�س اتخذ ق�راره املرقم 
) ٦71 ( لس�نة ٢٠1٩ وال�ذي ي�ويص بس�حب العمل م�ن الرشكة 
املنفذة ملرشوع الزبري ) املرحلة االوىل ( وتحويل العمل إىل الحكومة 
املحلي�ة، موضحا انه من املش�اريع الوزاري�ة املتلكئة والذي يعتمد 
عليه مرشوع املرحلة الثانية خصوصا فيما يتعلق بموضوع إكمال 
التصامي�م للمراح�ل التالي�ة  مما ي�ؤدي إىل تأخ�ري يف إنجاز باقي 
املش�اريع للمناطق األخرى غ�ري املخدومة.وتابع ان املجلس أوىص 
باتخ�اذ كافة اإلج�راءات املتعلقة بإكمال س�حب العم�ل كليا من 
الرشكة ألنها أخفقت يف تنفيذ املرشوع وسببت أزمة خدمية كبرية 
يف قضاء مهم وكبري، ومن باب املسؤولية أصدر املجلس قراره بهذا 
الشأن، مشدداً أن عىل وزارة اإلسكان واألعمار والبلديات والوزارات 
األخرى املعنية بالشأن أن تراعي حاجة املواطن ألهم الخدمات وان 

تقدم املصلحة العامة عىل املصالح الخاصة الضيقة.

جملس البرصة يويص بسحب مرشوع جماري 
الزبري من الرشكة املنفذة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة صح�ة بغداد الرصافة، عن إت�الف اكثر من ٢3 طن 
من املواد الغذائية الصلبة والس�ائلة لعدم صالحيتها لالس�تهالك 

البرشي خالل شهر تموز املايض.
وقال مدير ش�عبة الرقابة الصحية يف دائرة صحة بغداد الرصافة 
الدكتور عيل حبيب عيل, حس�ب بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »الدائرة قامت بحمالت منفردة ومش�رتكة بالتعاون مع جهاز 
األم�ن الوطني عىل املحال املعروضة يف األس�واق املحلية ومخازن 
الجمل�ة يف جان�ب الرصافة أس�فرت عن إت�الف 1338٩ كغم من 

املواد الصلبة و1٠٢٦٩ لرت من املواد السائلة«.
واضاف، ان »الفرق الرقابية قامت بسحب 33٠ من املواد الغذائية 
املحلية واملس�توردة لغرض فحصها مختربيا لبيان س�المتها من 

الناحية االستهالك البرشي«.
واوض�ح، ان »3٠ من هذه النماذج كان غري صالح , منوها اىل ان 
شعبة الرقابة قامت باجراء )54(حملة صحية، باالضافة اىل قيام 
الف�رق بزيارة 71٢٢ مح�ال و311 معامال«. مش�ريا اىل، ان »عدد 

البطاقات الصحية التي تم منحها اىل العاملني 8٩٦.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد عن حملة إلزالة التجاوزات رشقي العاصمة.
وذك�ر بي�ان لالمانة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»مالكاته�ا يف بلدية الغدير نفذت بحمل�ة أزالت خاللها العديد من 

التجاوزات ضمن شارع 77 وتقاطع الكهرباء املحلة 744«.
وأض�اف ان »الحملة تضمن�ت إزالة حظائر لرتبي�ة وبيع املوايش 
باالضاف�ة اىل إزالة عدد من االكش�اك مع إن�ذار املتجاوزين بعدم 

معاودة التجاوز .

صحة الرصافة تعلن اتالف اكثر من »23« طن 
من املواد الغذائية غري الصاحلة لالستهالك البرشي

امانة بغداد تنفذ محلة إلزالة حظائر 
موايش وأكشاك متجاوزة رشق العاصمة

جملس واسط يصوت عىل تعيني 
املحارضين املجانيني

وزير النقل: العمل مستمر عىل انشاء ثالثة جسور 
كبرية خلطوط السكك يف حمافظة الساموة

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ق�ال محافظ بغ�داد ف�الح الجزائ�ري انه 
»بتاري�خ ٢٠1٩/5/٢٢  كانت لنا جولة يف 
منطقتنا الحبيبة الحسينية، وعدت االهايل 
يف حينها ان يمنحونا نحو اكثر من شهرين 
إلنجاز اكساء ش�وارع مهمة يف املدينة من 

بينها شارع )خدمات مسقط(«.
واض�اف الجزائ�ري » نعلن انجاز اكس�اء 
)شارع مسقط( بطول )٢٠4٠( مرت مربع 
)س�ايدين( واالفتت�اح للس�ايد )األي�ر( 
سيكون خالل األسبوع الجاري بعد انجازه 
م�ن قبل بلدية الزه�ور وبمتابعة وإرشاف 

ميدانية من قبلنا«.
واش�ار »اذا م�ا تحدثنا بلغ�ة األرقام فمنذ 
تس�نمنا مه�ام املحاف�ظ اىل االن انجزن�ا 
اكساء )1٠٠ الف مرت مربع( من األسفلت 
يض�اف له�ا اعم�ال الص�ب الكونكريت�ي 
وباملس�افة ذاته�ا، ام�ا اعم�ال املقرن�ص 

بكميات تجاوزت آالف األمتار من الشوارع 
الرئيس�ة والفرعي�ة يف مدينتن�ا الحبيب�ة 

الحسينية«.
واكد الجزائري »عازم�ون عىل ان نصل اىل 
اكس�اء )5٠٠( الف مرت مربع يف املدينة من 
خ�الل خطة وضع�ت ضمن حمل�ة خدمة 
بغداد رشف لنا التي اثبتت انها حملة ارقام 
وواقع وليس ش�عار نرفعه وحس�ب وهو 

اقل واجب نقدمه الهايل بغدادنا الحبيبة.
وختم املحافظ »فش�كرا الهايل الحس�ينية 
ع�ىل حرصه�م وتعاونه�م، ونثم�ن ايضا 
جه�ود مدي�ر بلدي�ة الزه�ور وفريقه عىل 
تحمله�م حرارة الش�مس من اج�ل انجاز 

واجبهم عىل أتم وجه«.
من جان�ب آخر أص�درت محافظ�ة بغداد 
توضيح�ا بش�أن موظف�ي عق�ود تنمي�ة 
األقالي�م يف املحافظات، الفتة إىل تس�لمها 
كتابا رس�ميا من رئاس�ة مجلس الوزراء_ 
الهيئ�ة العليا للتنس�يق ب�ني املحافظات- 

بهذا الخصوص.
وأوضح�ت املحافظ�ة ان »محاف�ظ بغداد 
ف�الح الجزائري عىل متابعة مس�تمرة مع 
رئاس�ة ال�وزراء إليجاد حل رسي�ع لعودة 
موظف�ي تنمي�ة األقالي�م اىل عمله�م مع 
تزويد رئاسة الوزراء بقوائم بجميع أسماء 

موظفي عقود املحافظة«.
ولفت�ت إىل ان »رئي�س س�كرتارية الهيئة 
العليا للتنس�يق ب�ني املحافظ�ات الدكتور 
طوره�ان املفت�ي خاط�ب مكت�ب رئيس 
مجلس ال�وزراء بناء عىل مخاطبة الس�يد 
املحافظ ل�ه، تضمنت تقديم�ه مقرتحات 
لحل مش�كلة موظف�ي تنمي�ة األقاليم يف 
)1٠( محافظ�ات والبالغ عددهم )٩75٩( 
موظف بصيغة عقد«، مش�رية اىل ان هذه 
املقرتحات لحل املشكلة تضمنت » تاسيس 
قس�م يف كل محافظة باس�م )قسم موارد 
تنمي�ة األقالي�م( ويحال جمي�ع العاملني 
بصيغ�ة عق�د اىل ه�ذا القس�م وبإم�كان 

املحافظات اس�تخدام هذه املوارد البرشية 
حرصا يف مشاريع تنمية األقاليم ويف حالة 
ع�دم وج�ود االختص�اص املطل�وب فيما 
بينهم بإمكانهم االس�تعانة بموارد برشية 

أخرى«.
واكدت املحافظ�ة انها »بانتظ�ار موافقة 
مكت�ب رئي�س مجل�س ال�وزراء للرشوع 

بالعمل بهذه املقرتحات.

حمافظ بغداد يؤكد »الوفاء بالوعد« ألهايل احلسينية ويعلن اكساء »100« الف مرت مربع
احملافظة تصدر توضيحًا بشأن موظفي عقود تنمية األقاليم

   المستقبل العراقي / غازي مزهر الميالي

اعل�ن رئي�س مجل�س محافظ�ة كربالء 
املقدس�ة عيل املالكي عن الخطة الخاصة 
لبن�اء امل�دراس يف عم�وم مناط�ق املدينة 

ضمن خطة تنمية االقاليم٠
وقال املالك�ي يف مؤتمر صحايف ان »خطة 
تنمي�ة االقاليم ه�ي لبناء ٦3 مدرس�ة يف 

مركز املدينة واالقضية والنواحي«.
واضاف انه »تم تخصيص  ٢4 مدرس�ة يف 
مركز املدينة ويف قضاء  الحر 1٦ مدرس�ة 
وقض�اء الحس�ينية 8 م�دارس وقض�اء 
الهندية 7 مدراس وقضاء الجدول الغربي 
4 م�دراس فيم�ا كان�ت ناحي�ة الخريات  
3 م�دارس وقض�اء ع�ني التمر مدرس�ة 

واحدة.

   بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر املجلس ال�وزاري االقتص�ادي، عدة 
ق�رارات منه�ا االس�تمرار بمنع اس�ترياد 
البي�ض والدجاج.وذكر بي�ان ملكتب نائب 
اإلقتصادي�ة  للش�ؤون  ال�وزراء  رئي�س 
وزي�ر املالية  فؤاد حس�ني، يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي« ، ان »االخري ترأس 
الجلسة االوىل للمجلس الوزاري للالقتصاد 
والتج�ارة  التخطي�ط  وزراء  بحض�ور 
والصناعة واملعادن والزراعة واالمني العام 
ملجلس ال�وزراء ومحافظ البن�ك املركزي 
ورئيس الهيئة الوطنية لالستثمار ووكيل 
وزارت�ي التخطي�ط واملالية«.واضاف، ان 
»اللق�اء اس�تعراض آليات عم�ل املجلس 
وال�ذي تش�كل بموج�ب أم�ر ديواني من 
اجل رس�م وصياغة السياسة االقتصادية 
واملالي�ة للدول�ة ومرشوع�ات االتفاقيات 
والقوانني ذات الطاب�ع االقتصادي واملايل 
وتنس�يق انش�طة الوزارات والجهات غري 
املرتبط�ة بوزارة  ومنح االس�تثناءات من 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ودراسة 
الواقع الزراعي والصناعي وس�بل وتوفري 
مستلزماته ووس�ائل تنمية املوارد املالية 
للدولة والقروض وحماية املنتج والتعرفة 
الجمركي�ة وغريها م�ن الصالحيات ذات 
الطاب�ع االقتصادي«.واش�ارت البيان اىل 
ان »الحارضين ناقضش�وا ج�دول اعمال 
االجتماع االول واتخذ العديد من القرارات 
منها مراجعة قرار دمج الرشكات العامة 
اململوك�ة للدول�ة وكذل�ك وضع االس�واق 
املركزية الس�ابقة واحالتها لالس�تثمار«، 
مبين�ا ان »االجتم�اع تاب�ع ق�رار لجن�ة 
بمن�ع  الخ�اص  االقتصادي�ة  الش�ؤون 
اس�ترياد البيض والدجاج ونط�ر يف االثار 
االيجابية التي تركها القرار يف دعم املنتج 
املح�يل، وقرر املجلس االس�تمرار بتطبيق 
اجراءات املن�ع ودعا االجهزة املعنية باخذ 

دورها الفاعل يف انجاح هذا القرار .

رئيس جملس كربالء يعلن 
عن خطة لبناء املدراس 

بكلفة »101« مليار

املجلس الوزاري االقتصادي 
يقرر االستمرار بمنع 

استرياد البيض والدجاج
   بغداد/ المستقبل العراقي

إلدارة  التابع�ة  امل�اء  ش�عبة  إدارة  اك�دت 
املش�اريع يف دي�وان املحافظ�ة، إن مرشوع 
تحلية م�اء محيلة يف قض�اء أبي الخصيب، 
س�يكون األح�دث ع�ىل مس�توى املنطقة، 
وسينتج ماًء صحياً محىل وفقا للمواصفات 

العاملية .
وقال مس�ؤول ش�عبة امل�اء املهن�دس عيل 
قاس�م : إن العمل مستمر يف مرشوع تحلية 
ماء محيلة بعد أن تم معالجة بعض العوائق 
والتعارضات، الفتا إىل أن املرشوع، س�يخدم  
ح�ال إنج�ازه عددا كب�رياً من اه�ايل قضاء 
اب�ي الخصي�ب واملناطق املحيطة، و س�يتم 
تزويده�م  بامل�اء املح�ىل الصال�ح لل�رشب 

واملطابق للمواصفات العاملية. 
مضيف�ا، إن اللج�ان املنبثقة عن  ش�عبته، 

تقوم بمتابع�ة عدد اخر من مش�اريع املاء 
كم�رشوع م�اء« R٠«، الذي س�يعمل حال 
انجازه بطاقة )5٠٠٠ مرت مكعب / ساعة(، 

و سيغذي مركز املدينة، 
 فيم�ا يتواص�ل العم�ل بمرشوع ماء ش�ط 
الع�رب الذي فاقت نس�ب إنج�ازه )%85(، 
والذي س�يخدم ح�ال انجازه  قضاء ش�ط 

العرب واملناطق املحيطة به . 
مبينا، إن االيام القادمة ستشهد إعالن اكثر 
م�ن )1٠ مناقصات( ملش�اريع ماء جديدة، 
تتضم�ن انش�اء محطات تحلية وش�بكات 

نقل فضال عن عدد من مشاريع التجهيز .
م�ن جهت�ه، ق�ال رئي�س لجن�ة املتابعة يف 
م�رشوع تحلية ماء محيل�ة املهندس ماجد 
حام�د عس�كر : إن امل�رشوع ال�ذي يج�ري 
تنفي�ذه م�ن قب�ل رشك�ة الدي�ر املتح�دة 
بالتع�اون مع رشك�ة كايالي�ت الربيطانية، 

س�يتضمن انش�اء محطات تصفية وتحلية 
عىل ارض مساحتها )18 دونم( بواقع انتاج 
)3٠٠٠ مرت مكعب / ساعة( وبمعدل ملوحة 
اليتج�اوز) TDs 5٠٠( ، وه�و معدل صحي 
يطابق معايري الج�ودة العاملية . الفتا اىل ان 
مع�دل امللوحة س�يبقى ثابت حت�ى يف حال 

ازدي�اد  ملوحة وعكورة مياه ش�ط العرب 
.ويف السياق ذاته اوضح عضو لجنة املتابعة 
يف مرشوع تحلية ماء محيلة حسان موحي 
ع�واد، إن اللجنة تتابع بش�كل يومي تقدم 
العم�ل يف املرشوع، وتقوم بحل االش�كاالت 
والتعارض�ات بصورة آني�ة ورسيعة ، الفتا 
إىل أن لجنته، عالجت مش�كلة وجود طريق 
نيسمي يخدم اهايل املنطقة يمر داخل ارض 
امل�رشوع ، من خ�الل االتفاق م�ع قائمقام 
ابي الخصيب واملجل�س البلدي، عىل تحويل 
الطري�ق النيس�مي خ�ارج ارض املرشوع ، 
فيم�ا تم عالج مش�كلة تداخل ارايض بعض 
املواطنني م�ع ارض امل�رشوع ، حيث جرت 
مخاطبات رس�مية مع بلدية ابي الخصيب، 
والت�ي عمل�ت بدورها عىل ارس�ال عدد من 
املس�احني وبالتايل تمت عملية  تحديد أرض 

املرشوع .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية ع�ن تجهيزها 
للقطاع الخاص )اإلس�تثماري( يف كافة محافظات العراق 
بكمي�ات من م�ادة زيت الوق�ود بلغ�ت )337( مليون لرت 
كحص�ة ش�هرين متتالي�ني ، ويأت�ي ذلك ضم�ن الكميات 
الش�هرية التي وضعت ضمن خطة وزارة النفط ومساعي 
رشك�ة التوزي�ع لدع�م كاف�ة القطاع�ات ومنه�ا القطاع 
اإلس�تثماري حرصاً ع�ىل تقديم الدعم ال�كايف له للنهوض 
بواقعه وللمس�اهمة يف زيادة املشاريع اإلس�تثمارية التي 
تخدم املواطنني يف عموم املحافظ�ات لتحقيق أكرب منفعة 
ممكن�ة. واوضح مدي�ر عام الرشكة كاظم مس�ري يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أّن تجهي�ز الكمي�ة املذكورة 
يتم من خالل هي�أة التجهيز ووفق الضواب�ط والتعليمات 
وإستناداً اىل التوجيهات الوزارية حيث وفرت الرشكة مادة 
زي�ت الوقود لغ�رض دعم القطاع الخ�اص واإلرتقاء به ملا 

يمثله من دور حيوي يتماىش مع متطلبات الحياة وليكون 
عوناً للقطاعات األخرى للمس�اهمة معاً للنهوض بالواقع 
اإلقتصادي واإلستثماري للبلد. فيما بنينَّ مدير هيأة التجهيز 
إحس�ان موىس أن »الس�عر الذي يتم وفقه تجهيز املنتوج 
املذك�ور يس�تند اىل توجيه�ات وزارة النف�ط التي تحرص 
بدورها ع�ىل تجهيز القط�اع الخاص باألس�عار املدعومة 
والرسمية لتقديم التسهيالت قدر اإلمكان إضافًة اىل نهجها 
الذي إنتهجت�ه بتوفري أنواع املش�تقات النفطية بالكميات 
الكافية وتس�هيل إجراءات تجهيزها بكل ير وإنسيابية« 
.ويف ذات الس�ياق جهزت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 
معامل الطابوق واإلس�فلت واإلس�منت والجص بأكثر من 
) ملي�ار( لرت من زي�ت الوقود لش�هرين متتاليني وبمعدل 
تجهيز يوم�ي بلغ )17( مليون لرت ،وذلك لس�د احتياجات 
تلك املعامل من أنواع الوقود بما يعود باملنفعة عىل املجتمع 
وتحقي�ق النم�و االقتص�ادي والتنموي ، ووج�ه مديرعام 
الرشكة بتجهيز تلك املعامل  بمنتوج زيت الوقود بالس�عر 

الرسمي املدعوم عرب هيأة التجهيز رشط أن تكون حاصلة 
ع�ىل موافقات التنمية الصناعية ، مؤكداً يف ذات الوقت بأن 
الرشكة قد وفرت كافة التسهيالت الالزمة لعملية التجهيز 
لالرتقاء بمس�توى إنتاجها.ويف جان�ب متصل متعلق بدور 
رشك�ة التوزيع يف النهوض بالواق�ع الصناعي للعراق فقد 
جهزت الرشكة )4٠٠٠( آالف طن من منتوج اإلسفلت نوع 
5٠/4٠ ال�ذي يعترب هو املادة األولية واألساس�ية للمعامل 
املنتجة للماس�تك والفالنكوت والط�الء القريي ، حيث بلغ 
ع�دد املعامل املجه�زة )1٠( معامل قابلة للزيادة وحس�ب 
الطلب ،ُوّزع�ت منافذ تجهيزها حس�ب الرقعة الجغرافية 
لتس�هيل اس�تالم الحصص املقررة  ، حيث أص�درت هيأة 
التجهي�ز يف الرشكة أم�راً تجهيزياً يق�ي بتجهيز املعامل 
املذك�ورة واملج�ازة م�ن قب�ل وزارة الصناع�ة واملعادن / 
املديرية العامة للتنمية الصناعي�ة بالكمية التي ُخصصت 
لها من االسفلت وبنسبة 1٠٠% وبالسعر الرسمي املدعوم 

البالغ )٢٠٠( ألف دينار/ طن .

شعبة املاء تؤكد إن مرشوع حتلية ماء حميلة سينتج حال إنجازه مياه 
حمالة طبقًا للمواصفات العاملية

املنتجات النفطية جتهز القطاع اخلاص االستثامري واملعامل باحتياجاهتا من مادة زيت الوقود

     بغداد / المستقبل العراقي

س�اهمت الرشكة العام�ة للمعدات الهندس�ية الثقيل�ة  الذراع 
التصنيع�ي ل�وزارة النف�ط العراقي�ة  يف إع�ادة إعم�ار مصفى 

الصمود/ رشكة مصايف الشمال حيث انجزت تاهيل 
1- وحدة الهدرجة الضغط العايل وتتضمن تأهيل :-

أ - شبكة األنابيب.
. C ٢٠4 -C ٢٠7 ب - املبادالت الحرارية

. F ٢٠4-F ٢٠٢-F ٢٠3-F 3٠3-F 314 ت - األوعية
ث -  تغليف وطالء الوحدة بالكامل.

٢-  وحدة LPG وتتضمن تأهيل:-
.A-B11٠3أ - الوعائني

.E 11٠4 -E 11ب - الربج ٠٦
3- وحدة تحسني البنزين وتتضمن تأهيل:-

أ - الهيكل الحديدي الحامل لألنابيب.
ب - تطبيق ولحام شبكة األنابيب 

س�مك  كان  DX.حي�ث   4٠3-D  4٠٢-4٠1Dاملفاع�الت ت -  
الصفي�ح 1٠٠mmلق�رشة املفاع�ل وس�مك 115mmللنهاي�ة 
 Claddinz املحدبة للمفاعل مع اجراء اعمال االكساء من الداخل
باس�تخدام عملي�ة اللح�ام بس�مك 15mmللق�رشة وللنهاي�ة 

املحدبة
ث - الوعاء 4٠1.

اضاف�ة اىل ازال�ة الخزان�ات املت�ررة وتاهيل واع�ادة تصنيع 
املبادالت الحراري�ة واملائية والهوائية وتاهي�ل خزان زيت الغاز 
س�عة 45٠٠م3 وخزان نفط ابيض س�عة 1٠٠٠٠م3 وخزانيني 
نف�ط اس�ود س�عة 1٠٠٠٠م3 وتاهيل وح�دة الهدرجة ملصفى 
صالح الدين 1 بكافة اجزائها التي تش�مل الصمامات واالنابيب 
واالوعي�ة واملبادالت وابراج العزل ومد ش�بكة االنابيب لتس�عة 
عرش خ�ط ناقل وش�بكة االنابي�ب الرابطة للخزانات وش�بكة 

االنابيب بني الهدرجة والتكرير.

رشكة املعدات اهلندسية الثقيلة تساهم باعادة اعامر مصفى الصمود

    البصرة/ المستقبل العراقي

اس�تمر مكت�ب محافظ الب�رصة ومن خالل 
مديره »عماد عبد الخال�ق العيدانّي«، بلقاء 
املواطن�ني البرصّي�ني واالس�تماع ملطالبه�م 
بشكٍل دورٍي ومستمر، وجاءت هذه اللقاءات 
لحلحل�ت العدي�د م�ن املطال�ب واملتعلق�ات 
الرس�مّية  واملوافق�ات  واملالّي�ة  اإلدارّي�ة 
وتس�هيل اإلج�راءات واالحتياج�ات العامة، 

إضاف�ًة إىل تقديم املعونة للعوائ�ل املتعففة.
وأك�د مواطنون خالل لقائهم مراس�ل إعالم 
دي�وان محافظ�ة الب�رصة، إن “الكث�ري من 
األمور املتعلقة بمعامالتهم واحتياجاتهم قد 
تم التعامل معها  بإيجابية،  وجرى تسهيلها 
وتمشيتها من خالل مكتب محافظ البرصة، 
وبجه�ود كبرية ومتواصلة م�ن مدير املكتب 
»عم�اد عب�د الخال�ق العيدان�ّي« والعاملني 
الخريج�ني  آخ�رون م�ن  اعت�رب  به”.فيم�ا 

واملتظاهري�ن، أن “املكت�ب أبواب�ُه مفتوحة 
وبش�كٍل دائ�ٍم ومس�تمر الس�تقبال كاف�ة 
الرشائ�ح من البرصّيني، ال س�يما الخريجني 
والباحثني عن فرص للعمل ، وجرى تس�هيل 
إجراءاته�م وف�ق الصالحي�ات املمنوح�ة”، 
وأشاروا  إىل إن “مطالب املتظاهرين يف شتى 
التظاهرات السابقة، كانت توضع عىل طاولة 
املكتب ويتخذ بها إجراءات فورّية ومناسبة،  

لخدمِة املواطن البرصي ”.

مدير مكتب حمافظ البرصة يستمر بلقاء املواطنني واالستامع ملطالبهم

    البصرة/ المستقبل العراقي

أكد رئيس اللجنة األمنّية العليا محافظ البرصة 
املهندس »أس�عد عب�د األمري العيدان�ّي« خالل 
مؤتمراً صحافّياً أمنّياً مش�رتك مع قائد رشطة 
املحافظ�ة الفري�ق الركن »رش�يد فليح« عقد 
يف مق�ر قي�ادة الرشطة ، إن الحكوم�ة املحلّية 
والقي�ادات األمنّي�ة ولج�ان رفع التج�اوزات، 
عقدت العزم عىل جرد كافة املنازل التي شيدت 
بطرق غ�ري قانونّية وغري نظامية، والتي تأوي 

املجرمني واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم.
وق�ال »العيدانّي« خ�الل املؤتمر، إن�ه “وجهنا 
الوح�دات اإلدارّي�ة يف محافظة الب�رصة بجرد 
كاف�ة املنازل املش�يدة بش�كٍل غ�ري نظامّي أو 

مخالفة للقانون ، وس�تتحمل املجالس البلدّية 
واملختارين عملية بدأ الجرد واالطالع عىل كافة 
املنازل املبنية بهذه الصورة العش�وائية ، وبعد 
ذلك س�يكون لقيادة الرشطة وقيادة العمليات 
اتخاذ كافة اإلجراءات بالتنسيق مع لجنة رفع 
التجاوزات، إلزالة ه�ذه املنازل التي يثبت لدى 

أصحابها سجالت وسوابق إجرامّية”.
وتاب�ع محاف�ظ البرصة، إن “الدس�تور ضمن 
األرايض  التج�اوز ع�ىل  الكري�م دون  العي�ش 
العام�ة والخاص�ة، وال يوج�د لدين�ا أي مانع 
م�ن أن يس�كن أي عراقّي أو يعم�ل يف البرصة 
ومرح�ٌب به�م، رشط أن يك�ون ضم�ن حدود 
الدستور والقانون، وال نسمح بقدوم املجرمني 
م�ن خ�ارج املحافظ�ة واملتج�ارة باملخ�درات 

وممارس�ة العملي�ات اإلجرامّي�ة وقت�ل أبناء 
املحافظ�ة”، معت�رباً إن “أي خل�ل أو تقص�ري 
يصدر عن املجالس البلدّية واملختارين أو القوات 
األمنّي�ة ولجن�ة رفع التج�اوزات بج�رد هذه 
األس�ماء،  وبخالفه سيتحمل صاحب التقصري 
ويحاس�ب”.من جانب�ِه أوضح قائ�د عمليات 
الب�رصة الفري�ق الرك�ن »رش�يد فليح«خالل 
املؤتمر، إن “الحادثة األخرية ملطاردة أحد تجار 
املخ�درات والت�ي أدت إىل استش�هاد رشطينَّني، 
تب�ني فيم�ا بع�د إن املج�رم م�ن القادمني من 
محافظة أخرى ون�ازح إىل البرصة”، مؤكداً إن 
“قرار محافظ البرصة س�ينفذ حرفّياً، وستتم 
إزال�ة كل بيت وكل مس�كن ي�أوي مجرم وهو 

قادم من خارج املحافظة”.

حمافظ البرصة: سيتم إزالة منازل الوافدين إىل البرصة  »العشوائية » لكل من يثبت لديه سجل إجرامي وإعادهتم إىل حمافظاهتم
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1.ي�ر مجلس محافظة بغداد/ محافظة بغداد االعالن مش�اريع بناء مدارس 
ضمن ق���اط����ع م���ديرية ت��ربية )الرصافة الثانية(املدرجة ادناه ضمن  
املوازنة االس�تثمارية لسنة 2019 فعىل كافة  مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 

الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية
2.ع�ىل مقدمي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ىل الوثائق الخاصة 
باملش�اريع وج�داول الكميات مراجع�ة محافظة بغداد الطابق الثامن / قس�م 
العق�ود خالل اوقات الدوام الرس�مي من الس�اعه8  صباحا ولغاية الس�اعة 2 

ظهرا  .
3.يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظ�رف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )ش�هادة تأس�يس, عقد تأس�يس , 
مح�ر اجتماع , اجازة ممارس�ة مهنه, هوية تصنيف بدرجة رابعة انش�ائية 
نافذة صادرة من وزارة التخطيط ،حسابات ختامية الخر سنتني مصدقة , هوية 
غرفة تجارة  نافذه , ,تقديم اعمال مماثله مصدقة من الجهه املستفيده, تقديم 
مستمس�كات املدير املفوض , تقديم مايؤيد حجب البطاق�ة التموينية , تقديم 
براءة ذمة معنونه اىل محافظة بغداد صادرة من الهيئة العامة للرائب|)نسخة 
اصلية(,وصل الرشاء النس�خة االصلية , يتم التوقيع والختم عىل كافة صفحات 
جداول الكميات من قبل الرشكة املتقدمه , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة 
نفاذية العطاء 90 يوما , تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع ارقام 
الهوات�ف واملوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يج�ب ان تكون االرقام مدونه رقما 
وكتاب�ة وان تكون الكتابة واضحه وخالية من الحك والش�طب ومقرتن بتوقيع 
مق�دم العطاء , ع�ىل ال�رشكات االجنبية الراغب�ة باالش�رتاك باملناقصه تقديم 
شهادة تاسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية يف 
بلد التاس�يس , تلتزم الرشكة بتقديم االس�عار النهائية  غري القابلة للتفاوض , 

تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد (
4. بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني رشاء وثائ�ق املناقصة بع�د تقديم طلب 
تحريري اىل العنوان التايل ( محافظة بغداد / قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع 

للوثائق البالغة لقاء مبلغ قدره )500.000( )خمسمائة  الف دينار عراقي( 
5. يت�م تس�ليم العط�اءات / اىل العنوان الت�ايل محافظة بغداد / االس�تعالمات 
االلكرتونية /الطابق االول يف الساعه 12 ظهرا  من التوقيت املحيل ملدينة بغداد يوم 
الخميس 5 /2019/9  والعطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 

بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد / 
قسم العقود الساعه 12 ظهرا من يوم  5 /2019/9او اليوم الذي يليه  

6.يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل ش�كل) خطاب ضمان او صك 
مصدق او سفتجة(   للمناقصة يف الجدول  صادر من احد مصارف بغداد املعتمده 

لدى البنك املركزي .
7 0يس�تقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرسوم والرائب املشار 

اليها يف القوانني واالنظمة  والتعليمات  العراقية
 08  اذا ص�ادف موعد غلق املناقصه عطلة رس�مية فيك�ون موعد الغلق باليوم 

التايل
 09  كل ما يخالف ماورد يف اعاله ال يعتد به

010جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة
القياس�ية وبضمنه�ا  الوثيق�ة  ينظ�م حس�ب  ل�م  أي عط�اء  011يس�تبعد   

)السيولةالنقدية, االعمال املماثلة،االيراد السنوي( 
)con .baghdad.iq( 012للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني  

13  0يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

حمافظة بغداد/ قسم العقود

اعالن
م/ مناقصة رقم )54( لسنة 2019  مديرية تربية )الرصافة الثانية(

اعالن
غلق اكتتاب رشكة االبتهاج للتوسط ببيع ورشاء العمالت األجنبية املحدودة

يعلن م�رف عرب العراق لالس�تثمار مس�اهمة 
خاص�ة الفرع الرئييس يف بغداد _ العلوية - مقابل 
بدال�ة العلوية عن غلق االكتت�اب لرشكة االبتهاج 
للتوس�ط ببيع ورشاء العم�الت األجنبية املحدودة 
باألس�هم املطروح�ة للجمه�ور ) 000 000 79( 
تسعة وسبعون مليون دينار /سهم يف يوم الثالثاء 
املصادف 16 /7 /2019 نهاية الدوام الرسمي وذلك 
لبيع كامل األس�هم املطروحة خ�الل مدة الثالثني 
يوم علما ان االكتتاب بدء يف بداية الدوام الرس�مي 

ليوم االثنني 17 /6 / 2019 مع التقدير

إدارة مرصف عرب العراق لالستثامر مسامهة خاصة
اعالن دعوة دائنني

 نح�ن املصفي�ان املحامي�ان 
وسام سعدي صادق و ضفاف 
املل�ح  لرشك�ة  هان�ي  ع�يل 
الوكاالت  العام�ة و  للتج�ارة 
التجارية و املق�اوالت العامة 
املحدودة ادعو كل من له حق 
أو دين عىل الرشكة مراجعتي 
ع�ىل العن�وان التايل بغ�داد - 
الجادري�ة - مقاب�ل حلويات 

الخاصكي 
املصفيان املحاميان

وسام سعد صادق  و 
ضفاف عيل هاني

اعالن دعوة دائنني
 اني املصفي عبد الله كريم 
العراقية  لرشك�ة  محم�ود 
لصناع�ة اللدائ�ن املحدودة 
ادعو كل من له حق لو دين 
عىل الرشكة مراجعتي عىل 
العنوان الت�ايل بغداد كرة 

و عطش 
 4/ 4 / 65846

املصفي املحامي 
عبد الله كريم محمود

اعالن دعوة دائنني 
نحن املصفيان املحاميان هاشم 
ج�واد نعمة و ياس�مني خميس 
حمد لرشكة البس�ام الهندسية 
مح�دودة  العام�ة  للمق�اوالت 
املس�ؤولية ادعو كل من له حق 
أو دي�ن عىل الرشك�ة مراجعتي 
عىل العنوان التايل بغداد الحارثية 
ش�ارع الكندي عمار الحدث ط 

 3
املصفيان املحاميان 
هاشم جواد نعمة و 
ياسمني خميس حمد

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة  اس�تئناف بغ�داد / الرصاف�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد : 88 / ش / 2019 
التاريخ : 4 / 8 / 2019 

اعالن 
اقام�ت املدعي�ة ) من�ال كاظ�م ج�رب ( الدع�وى 
الرشعي�ة املرقم�ة 88 / ش / 2019 ع�ىل الس�يد 
مدير عام رعاية القارصين اضافة لوظيفته طالبا 
الحكم بوفاة املفق�ود ) طالب جعفر عبد الرحمن 
( فع�ىل من لدي�ه معلومات تخ�ص املفقود اعاله 
مراجع�ة محكمة االحوال الش�خصية يف الرصافة 

قبل موعد املرافعة املصادف 20 / 8 / 2019 .
القايض 

احمد نعمة مطر 
نائ�ب رئي�س محكمة اس�تئناف بغ�داد الرصافة 

االتحادية 
�����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة : 288 / ت / 2018 

التاريخ : 25 / 7 / 2019 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلس�ل 22 م2 بني 
س�عد الواقع يف بل�د العائد للمدي�ن رسى مرتىض 
عم�ر وجماعتها املحج�وز لقاء طل�ب الدائن والء 
عب�د الق�ادر احم�د البال�غ ) 000 ، 000 ، 200 ( 
مئتان وعرشون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

هادي مهيل جرب 
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه : 22 م 2 بني سعد .
2 – جنسه ونوعه : ارض زراعية .

3 – ح�دوده واوصاف�ه : ارض مش�يد عليها دور 
سكنية يف الدرجة املتوسطة وقسم منها خايل .
4 – مشتمالته : مساحة 46 دونم و 12 أولك . 

5 – مساحته : 46 دونم و 12 أولك .
6 – درجة العمران ................... 

7 – الشاغل : رسى مرتىض عمر وجماعتها . 
8 – القيم�ة املق�درة : 5414000 خمس�ة ماليني 

واربعمائة واربعة عرش الف دينار فقط

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 2180 
التاريخ : 5 / 8 / 2019 

م / نرش فقدان 
للطل�ب املقدم من قبل املدع�وة ) نضال نايف بغل 
( التي تروم في�ه نصبها قيمة عىل زوجها املفقود 
) خل�ف احمد جه�اد ( قررت ه�ذه املحكمة نرش 
فق�دان املدعو ) خلف احمد جه�اد عجوب ( الذي 
فقد يف محافظة صالح الدين / ناحية االس�حاقي 
بتاري�خ 5 / 10 / 2016 ول�م يعرف مصريه لحد 
االن وع�ىل من يعث�ر عليه وتتوفر لدي�ه معلومات 
عنه االتصال بذويه الساكنني يف ناحية االسحاقي 
او مركز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم 

التايل لنرش االعالن .. مع التقدير 
القايض 

حازم محمد احمد 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 1351 
التاريخ : 4 / 8 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليها / هديل احمد محمود / مجهولة 

محل االقامة 
بن�اء عىل الدع�وى الرشعية املرقم�ة 246 / ش / 
2019 والت�ي اقامه�ا املدعي فراس حس�ني غايب 
والذي يطلب فيها اس�قاط حضان�ة الطفل ) يزن 
فراس حس�ني ( وقد ح�ددت املحكمة يوم 18 / 8 
/ 2019 الساعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك باملوعد 
اعاله بواسطة صحيفتني محليتني وبعكسه سوف 
تستكمل املحكمة اجراءاتها القانونية بحقك وفقا 

للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك 
�����������������������������������������

اعالن دعوة دائنني
 نح�ن املصفي�ان املحامي�ان وفاء مدل�ول جياد و 
ع�ارف عبد صائ�ل لرشكة التون كوب�ري الذهبية 
للتج�ارة و املق�اوالت العامة محدودة املس�ؤولية 
ادعو كل من له حق أو دين اعىل الرشكة مراجعتي 
عىل العنوان التايل بغداد السيدية م. 821 زقاق 24 

دار 32 املحاميه وفاء مدلول جياد 
املصفيان املحاميان 
وفاء مدلول جبار و

عارف عبد صائل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 
العدد : 567 

التاريخ : 29 / 7 / 2019 
م / اعالن 

اىل / املفقود ) مصطفى محمد عبد الرحمن ( 
بتاريخ 30 / 4 / 2019 قدمت ش�قيقتك ) رنا محمد 
عب�د الرحم�ن ( طلبا ت�روم فيه نصبه�ا قيمة عليك 
لخروج�ك من ال�دار بتاري�خ 10 / 9 / 2015 ولعدم 
معرف�ة حيات�ك م�ن مماتك – علي�ه ق�ررت تبليغك 
بالصحف املحلية وخالل خمس�ة ع�رش يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل للن�رش فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املحكمة وبعكس�ه سوف تقوم املحكمة بنصب 
املستدعية شقيقتك ) رنا محمد عبد الرحمن ( قيمة 

عليك .
القايض 

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

اش�ارة اىل االع�الن املنش�ور  يف  صحيف�ة املس�تقبل  
العدد 1919 يف 2019/6/9  عدم ورود املواصفات يف  
اعالن محكمة بداءة منديل  العدد 12/ب/2019 وهي 
الس�يارة املرقم�ة 5309أ خصويص نوعه�ا هونداي 

اكسنت موديل 1995 لون  سلفر – 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 144 / ب / 2019 

التاريخ : 4 / 8 / 2019 
اعالن 

تنفيذا لق�رار هذه املحكمة باالضب�ارة املرقمة 144 
/ ب / 2019 املكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة املتضمن 
ازالة ش�يوع العق�ار املرق�م 23 / 777 م 27 الركاع 
املوص�وف ادن�اه بيعا باملزاي�دة العلنية مل�دة ثالثون 
يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل للنرش فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة 
ان ل�م يكن من الرشكاء وس�تجري املزايدة العلنية يف 
اليوم الثالثون من تاريخ النرش يف الجريدة الرس�مية 
ويف الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظهرا واذا ص�ادف موعد 
املزايدة عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور الداللية .
االوصاف :

1 – دار س�كنية مس�احتها 260 م الواقعة يف قضاء 
املقدادي�ة – الحي العس�كري وعىل الش�ارع العام – 

منطقة تجارية ومشيد من الطابوق واالسمنت .
2 – يحتوي عىل طابقني االول يحتوي عىل اس�تقبال 
وه�ول وغرفت�ني ن�وم ومطب�خ وكل�دور وصحيات 
داخلي�ة وخارجية والطابق الثاني يتكون من غرفتي 
ن�وم وصحيات ومخ�زن خارج�ي وحديق�ة تجاوز 

مالصقة للدار .
3 – القيم�ة التقديري�ة للعق�ار مبلغ ق�دره ) 000 ، 

000 ، 160 ( مائة وستون مليون دينار عراقي .
القايض 

عيل يوسف رايض

مبلغ التامينات 
االولية التبويب المدة/

يوم الكلفة اسم المناقصة رقم 
مناقصة 

59,000,000
تسعة 

وخمسون 
مليون دينار 

عراقي

49ـ1ـ5ـ3ـ1ـ57ـ2 220

5,896,879,425
خمسة مليار 

وثمانمائة وستة 
وتسعون مليون 
وثمانمائة وتسعة 
وسبعون الف 

واربعمائة وخمسة 
وعشرون دينار 

عراقي

ـ بناء مدرسة ثانوية 
بموذجية حجر بن 
عدي 18  صف /
المعامل )كرفانية( 

تربية الرصافة الثالثة 
ـ بناء مدرسة ثانوية 
بموذجية 18 صف 
على القطعة المرقمة 
4/1616 العبيدي/
المعامل تربية 
الرصافة الثانية 

ـ بناء مدرسة ثانوية 
بموذجية 18 صف 
على القطعة المرقمة 
4/1614 العبيدي 
/ المعامل تربية 
الرصافة الثانية

مناقصة 
رقم 

 )54(
لسنة 
2019



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1961( االربعاء  7  آب  2019 اعالنات5
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٣٧( اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                           

 محافظة نينوى /الجانب االيمن/ جامعة الموصل / طب الموصل )  ١( انشاء بنايات األقسام العلمية : اسم المناقصة   
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  نينوىضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ) استثماري/ ٧٣/٢٠١٩(
عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

  .يوم) ٠٣٨(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٥،٢٥٣،٩٣٥،٢(
  سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص               -٢

مسجل الشركات / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  )خامسة ( والدرجة  ) مدني( 
 .في العراق لشراء وثائق المناقصة

صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )يةالمتضررة من العمليات اإلرهاب

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٨/  ٨٢الموافق ) ربعاءاال(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار وخمسون ثالثمائة  )  ٣٥٠،٠٠٠( مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره بإمكان  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .هاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالمناقصة في الصحف المحلية ولغاية ن
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ٢٠١٩/ ٩/ ٤  الموافق) ربعاءاال(

لذي يليه سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم ا
 .بدوام رسمي

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا

 .لليوم الذي يليه بدوام رسمي موعد الفتح
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 . العراقي

شارع  – الجادرية – العنوان التالي بغداد/صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/عنوان مقر الدائرة -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -١٠
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: الحظةم
 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .من العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .الث سنوات متتاليةالحسابات الختامية لث -ه  
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  

 رئيس الصندوق                                                            
www.refaato.iq  الموقع االلكتروني        refaatoiraq@refaato.iqالبريد االلكتروني 

 

 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٤٧( اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                           

 محافظة نينوى/ الجانب االيمن/ جامعة الموصل / طب الموصل )  ٢( انشاء بنايات األقسام العلمية : اسم المناقصة   
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩ستثمارية لمحافظة نينوى عام ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة اال) استثماري/ ٧٤/٢٠١٩(
عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 . يوم) ٣٨٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ٢٥٣،٥٠٠٠٢٠،٣،(
  سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص               -٢

مسجل الشركات / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  )خامسة ( والدرجة  )مدني ( 
 .وثائق المناقصةفي العراق لشراء 

صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٨/  ٢٨الموافق ) االربعاء(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته خبرة تخصصية: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير  اربعمائة)  ٤٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
التقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد و ٢٠١٩/ ٩/ ٤الموافق  ) االربعاء(

سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 
 .بدوام رسمي

دمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقسيتم  -٧
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا

 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(للعطاء البالغة  كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان -٨

ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 . العراقي

شارع  –الجادرية  –عنوان التالي بغداد ال/صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/عنوان مقر الدائرة -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام   -١٠
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .من العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية -ه  
 .السكنبطاقة ) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٥٧( اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                           

 محافظة نينوى/ الجانب االيمن/ جامعة الموصل / طب الموصل )  ٣( انشاء بنايات األقسام العلمية : اسم المناقصة   
المناقصة العامة رقم                              يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن  -١

والدعوة  ٢٠١٩ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة نينوى عام ) استثماري/ ٧٥/٢٠١٩(
عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 . يوم) ٣٨٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ٢٥٣،٥٠٠٠٢٠،٣،(
  سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص               -٢

مسجل الشركات / ارة التجارة المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وز )خامسة ( والدرجة  )مدني ( 
 .في العراق لشراء وثائق المناقصة

صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٨/  ٢٨الموافق ) االربعاء(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .لمالية والسيولة النقديةالموارد ا: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير  اربعمائة)  ٤٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي قابل للرد ويتم البيع 

 .الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
ين للشركات او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوض -٦

الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ٢٠١٩/ ٩/ ٤الموافق  ) االربعاء(

ال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه سوف ترفض و
 .بدوام رسمي

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
ً (الغلق في الساعة  في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا
 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي

بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي  ابتداء) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

 . العراقي
شارع  –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/عنوان مقر الدائرة -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء
 .٢٠١٩او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة  -١٠

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة - أ
 .٢٠١٩ونافذة لعام  هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    

 .من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 

 .لحسابات الختامية لثالث سنوات متتاليةا -ه  
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٦٧( اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                           

 محافظة نينوى/ الجانب االيمن/ جامعة الموصل / طب الموصل )  ٤( انشاء بنايات األقسام العلمية : اسم المناقصة   
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩ستثمارية لمحافظة نينوى عام ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة اال) استثماري/ ٧٦/٢٠١٩(
عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 . يوم) ٣٨٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ٢،٩٣٥،٢٥٣،٥٠٠(
  سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص               -٢

مسجل الشركات / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  )خامسة ( والدرجة  )مدني ( 
 .وثائق المناقصةفي العراق لشراء 

صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٨/  ٢٨الموافق ) االربعاء(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته خبرة تخصصية: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير  اربعمائة)  ٤٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) راظه ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

الثانية بعد الظهر يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
التقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد و ٢٠١٩/ ٩/ ٤الموافق  ) االربعاء(

سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 
 .بدوام رسمي

دمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقسيتم  -٧
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا

 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(للعطاء البالغة  كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان -٨

ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 . العراقي

شارع  –الجادرية  –عنوان التالي بغداد ال/صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/عنوان مقر الدائرة -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -١٠
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    

 .من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 

 .الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية -ه  
 .السكنبطاقة ) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  
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فقدان
فق�دت هوية املوظف�ة الصيدالني�ة )رسى محمد 
مهدي( والصادرة من دائرة صحة صالح الدين وتم 
االخبار عن فقدانها بموجب كتاب محكمة تحقيق 
سامراء – دائرة املحقق القضائي يف سامراء بالعدد 
670/د/2019 يف 2019/2/17 فع�ى م�ن يعث�ر 

عليها ارسالها اىل مقر الجريدة.
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر.

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

ورد يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي يف عدده�ا ذي 
العدد 1954 يف 2019/7/29 اعالن ملديرية شؤون 
االح�وال املدنية يف الديوانية والخ�اص بتغيري لقب 
املدعي )كام�ل مجهول خفيف( حيث ورد االس�م 
)كم�ال( س�هوا والصحي�ح )كام�ل( ل�ذا اقتىض 

التنويه.

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

اىل الرشيك ) رصاع محمد نصيف ( توجب حضورك 
اىل مق�ر بلديه النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرق�م 54460 /3 حي النداء خالل عرشه 

ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه ثامر عزيز حسن

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 2019/6559 
التاريخ :2019/8/6

نرش اعالن
قدم�ت الس�يدة )مناه�ل عجاج س�عد( طلب�اً اىل هذه 
املحكم�ة تطلب في�ه اصدار حجة حج�ر وقيمومة عىل 
املفق�ود )مي�ر ط�ارق احم�د( وال�ذي فق�د يف تاريخ 
2016/11/2 وعليه واستناداً لقانون رعاية القارصين 
ق�ررت املحكمة ن�رشه يف صحيفت�ني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود.
مع التقدير

القايض 
طالل خليل محمود

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

اىل الرشكاء ) امل كاظم جاس�م ومهدي دهش جاس�م 
( توج�ب عليكم الحضور اىل مق�ر بلديه النجف لغرض 
اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 45019 /3 حي امليالد 
خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالف�ه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك
اسم طالب االجازه كرار حسن حسني

فقدان 
فق�دت هوية الطال�ب صفاء مك�ي جبار 
الص�ادرة من املعه�د التقني برصة قس�م 
الكهرباء ف�رع القوى – فم�ن يعثر عليها 

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

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء 
– رشك�ة توزي�ع – مديرية توزيع ش�مال 
الب�رصة باس�م املوظ�ف – احم�د محم�د 
رايض – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فقد ب�اج الرقيب االيل م�ن الرشكة العامة 
بالب�رصة  البرتوكيمياوي�ة  للصناع�ات 
للموظ�ف عيل فاض�ل عبد الرض�ا – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة  االحوال الشخصية يف البرصة

مكتب البحث االجتماعي
العدد : 1587/بحث/ 2019 

التأريخ : 29 / 7 / 2019
إع�����الن

إىل / املدعي عليه )وليد عبدالرضا غني ( 
أقام�ت املدعية )ندى عادل عيل ( الدعوى الرشعية 
املرقمة 1587 / بحث / 2019  ضدك  تطلب  فيها 
الحكم ) بالتأييد الحضانة ( وقد لوحظ من الرشح 
الوارد م�ن املجلس البلدي ملنطق�ة ) الجبيلة ( أنك 
مرتح�ل إىل جه�ة مجهولة وغ�ري معلوم�ة . عليه 
ق�رر تبليغك إعالناً  بصحيفت�ني  يوميتني محليتني  
2019 ام�ام    /8 بالحض�ور  صب�اح  ي�وم 22 / 
الباح�ث االجتماع�ي وعن�د عدم حضورك س�وف 
يجري البحث االجتماعي بحقك  غيابياً وعلناً وفق 

القانون .
القايض

وسام عبدالحسن عيل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرادة 
رقم االضبارة : 2079 / 2019 

التاريخ : 4 / 8 / 2019 
اىل / املنفذ عليه / املدين / ستار حسن عيل حمد 
العنوان / م 712 ز 27 دار 5 – مجهولة االقامة . 

لقد تحقق لهذه املديري�ة من خالل رشح القائم بتبليغ 
مرك�ز رشط�ة ح�ي املثن�ى يف 31 / 7 / 2019 وتايي�د 
املجل�س املح�يل ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او موق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ الكرادة خالل خمسة 
عرش يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

عالء عبد الهادي موزان 
اوصاف املحرر : نفذ بحقك الدائن ضياء عباس مطلوب 
القرار الصادر من محكم�ة بداءة بغداد الجديدة بالعدد 
447 / ب / 2019 يف 19 / 5 / 2019 بالزام املدعى عليه 
بتاديته للمدعي مبلغ قدره ) 000 ، 000 ، 49 ( تس�عة 

واربعون مليون دينار وتحميله املصاريف القضائية .



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1961( االربعاء  7  آب  2019 اعالنات6
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٧٧( اعالن مناقصة  رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                           

 محافظة نينوى/ الجانب االيمن/ جامعة الموصل / طب الموصل  عمادة كليةنشاء أعادة أ: اسم المناقصة      
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة نينوى عام ) استثماري/ ٧٦/٢٠١٩(
ات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها عامة لمقدمي العطاء

 . يوم) ٣٨٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٠،١٨٩،٧٢،٩٣(
  سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص               -٢

مسجل الشركات / المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة  )خامسة ( والدرجة  )مدني ( 
 .في العراق لشراء وثائق المناقصة

صندوق إعادة اعمار المناطق (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٨/  ٢٨الموافق ) االربعاء(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير  اربعمائة)  ٤٠٠،٠٠٠( مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره بإمكان  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .وام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالصحف المحلية ولغاية نهاية الد
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

ر يوم الثانية بعد الظه) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ٢٠١٩/ ٩/ ٤الموافق  ) االربعاء(

سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 
 .بدوام رسمي

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) العاشرة صباحا

 .يموعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسم
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 . العراقي

شارع  –الجادرية  –العنوان التالي بغداد /إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابيةصندوق /عنوان مقر الدائرة -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -١٠
 :تقديم الوثائق التالية على مقدمي العطاء-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة  - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .من العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .الث سنوات متتاليةالحسابات الختامية لث -ه  
 .بطاقة السكن) + البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (مستمسكات المدير المفوض الثبوتية  -و  

  رئيس الصندوق                                                          

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Announcements for Tender No: 053-SC-19  
Provision of EPCC Service for Oil Export Pipeline from CPF to Zubaidiya Power Plant 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing 

under the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, 
hereby gladly invite you to tender Provision of General Wellsite and access road 
building package. 

Tender Title: Provision of EPCC Service for Oil Export Pipeline from CPF to Zubaidiya Power Plant 
Tender No.: 053-SC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for FIRST time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the 
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase 
Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one company who has the qualified professional 
experience for Provision of EPCC Service for Oil Export Pipeline from CPF to Zubaidiya Power Plant. 
Include but not limited to detail engineering, procurement, construction, commission for all the required 
Oil Transportation Pipeline, Block Valve Station, Initial Station including Oil Transfer Pump/ Oil 
Metering Skid/ Pig launcher, Terminal Station including Pig Receiver, Anti-Corrosion and Cathodic 
Protection System, Telecommunication System and etc. 
Part Two:  
Deadline for purchase the ITB: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM on/before 20th Aug 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Deadline for Submit the Proposal: 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before 4:00 PM on/before 20th Sep 2019 based on the ITB documents. 
Part Three:  
1.The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
1. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
2. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 17th Sep 2019 by Email to 
wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the 
purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
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 مناقصة   اعالن أعادة                 
                          بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تجهيز السلع                  

 برامج خاصة ) / 2019/  55 رقم المناقصة (                                        
 (تجهيز مواد لتأهيل شبكة كهرباء شمال المقدادية والكاطون) محافظة ديالى اسم المناقصة             

عن المناقصة العامة رقم                               لثانيةيسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة ا -1
والدعوة  2019برامج خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة البرامج الخاصة لمحافظة ديالى عام  /55/2019(

) 515,816,000(الية قدرها بكلفة تخمينية اجملتنفيذ المناقصة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 
 وتشمل المشاريع: ) يوم60(وبمدة تنفيذ  دينار
 اسم المشروع ت
 تجهيز أعمدة كهربائية مع الملحقات لقرى شمال المقدادية 1
 لمنطقة الكاطون في بعقوبة 40كي في أي) عدد  250تجهيز محوالت كهربائية سعة ( 2

         سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص        -2
المسجلين في وزارة التخطيط او حاملي هوية الغرف التجارية (استيراد وتصدير) والدرجة (ثالثة)  (الرابعة)والدرجة  ) كهرباء( 

 معايير وزارة التجارة لشراء وثائق المناقصة.الصادرة وفق 
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -3

. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا 2 –صباحا  8(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  52/8/2019) الموافق  الحدايوم (استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -4
الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية.  -

 الموقف المالي: الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية.
 ) السابقة.10اثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مم -

) مئتان وخمسون الف دينار عراقي  250,000بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -5
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة  2 –ا صباح 8غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -6

بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  2الساعة ( [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] 2019/ 8 /29) الموافق خميسل(ا

 سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
ا بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحهسيتم  -7

 ( ً وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحا
 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

بشكل صك مصدق او خطاب من المبلغ التخميني)  1%(ألولية ضمان للعطاء البالغة كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات ا -8
 . المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقيابتداء من تاريخ غلق يوما)  90(ضمان نافذ لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -9
 .}11دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

 وصل شراء وثائق المناقصة.   -أ
 .2018هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او هوية غرفة تجارة صادرة من وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام   -ب
كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق        -ت

 المتضررة  من العمليات اإلرهابية.
 ائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).ق -ث
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة. (لثالث سنوات متتالية)تقديم الحسابات الختامية  -ج
 بطاقة السكن. +قية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العرا  -ح
  

 رئيس الصندوق                                                              

تنويه
حمافظة بغداد

تنوه محافظة بغداد عما ورد س�هوا يف املناقصة 
رقم  49 املعلنة يف صحيفة )املس�تقبل العراقي(  
بالعدد الصادر )   1960 ( بتاريخ ) 2019/8/6    ( , 
واملذكور ان مبلغ التأمينات األولية ) 67,000,000( 
دينار, س�بعة وس�تني مليون دين�ار, والصحيح 
ان مبل�غ التأمينات األولية ه�و )69,000,000 ( 

دينار, تسعة وستني مليون دينار.
لذا اقتىض التنويه

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد : حجة وفاة /2352 

التاريخ :2019/8/6
اعالن

اىل / املدعوة / امرية صاحب ناجي
ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة هيف�اء 
صاحب ناجي طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعوة )امرية صاحب ناجي( قررت 
املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عباس عيل هادي

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ :2019/8/6
اعالن

اىل / املدعوة / زكية حسون عباس
ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة هيف�اء 
صاحب ناجي طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعوة )زكية حسون عباس( قررت 
املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عباس عيل هادي

محكمة بداءة السماوة
العدد : 951/ب/2019

التاريخ 2019/8/5
اعالن

اىل املدعى عليه / عباس عيل يوسف
لق�د اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا غيابيا 
 2019/7/18 يف  951/ب/2019  بالع�دد 
املتضم�ن الحك�م بالزام�ك برف�ع التجاوز 
الحاص�ل م�ن قبل�ك ع�ىل العق�ار املرق�م 
981/77 م19 ام العصافري واملتمثل بالبناء 
عىل مس�احة )1(م2 بابعاد )10( س�م من 
االمام جهة الطريق العام وينتهي يف املؤخرة 
واملصاري�ف  الرس�وم  وتحميل�ك  بصف�ر  
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ ومرفقة اشعار مختار منطقة حي 
الزه�راء يف 2019/7/30 عليه تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ولك 
ح�ق الطعن بالق�رار ضمن امل�دة القانونية 
واعرتاضك ع�ىل قرار الحك�م املذكور اعاله 
خ�الل عرشة ايام م�ن اليوم الت�ايل لتبليغك 
يكتس�ب احكامه درج�ة البتات وبعكس�ه 

يسقط حقك يف االعرتاض
القايض

فليح حسن جاسم
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وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 5592
التاريخ 2019/6/24

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية 
) زين�ب رزوق�ي ولي�د ( ال�ذي يطل�ب  
تبديل لقبه وجعله )الش�مري ( بدال من 
)الزيادي( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�ال م�ده اقصاه�ا 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 7068

التاريخ 2019/8/5
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قبل 
املواطن ) ماجد مهدي جرب( الذي يروم  
تبديل لقبه وجعله )االعس�م ( بدال من 
)لعس�م( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�ال م�ده اقصاه�ا 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������
اعان

اىل املتهم / ش م اركان نارص كرار عبد 
الرضا

مح�ل العمل / مديرية رشطة محافظة 
واسط واملنشات 
العنوان /واسط

بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة )32( 
م�ن قانون عقوبات قوى االمن الداخيل 
رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغك بواس�طة هذا 
االع�ان ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة املنطقة 
الثالثة خال م�ده اقصاها ثاون يوما 
اعتب�ارا من تاري�خ تعليق ه�ذا االعان 
يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ىل التهمه 
املوجه�ه ض�دك وعن�د ع�دم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الح�كام امل�واد ) 65 و 66( م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 

الثالثة
املنطقة الثالثة

����������������������������������
اعان

اىل املته�م / ش م محم�د كاظ�م يدوع 
نارص 

مح�ل العمل / مديرية رشطة محافظة 
واسط واملنشات 

العنوان /واسط /الكوت
بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة )32( 
م�ن قانون عقوبات قوى االمن الداخيل 
رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغك بواس�طة هذا 
االع�ان ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة املنطقة 
الثالثة خال م�ده اقصاها ثاون يوما 
اعتب�ارا من تاري�خ تعليق ه�ذا االعان 
يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ىل التهمه 
املوجه�ه ض�دك وعن�د ع�دم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الح�كام امل�واد ) 65 و 66( م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 

الثالثة
املنطقة الثالثة

����������������������������������
اعان

اىل املتهم / املفوض محمد حميد طاهر 
جاب

مح�ل العمل / مديرية رشطة محافظة 
واسط واملنشات 

العنوان /واسط/الصويرة
بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة )32( 
م�ن قانون عقوبات قوى االمن الداخيل 
رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغك بواس�طة هذا 
االع�ان ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة املنطقة 
الثالثة خال م�ده اقصاها ثاون يوما 
اعتب�ارا من تاري�خ تعليق ه�ذا االعان 
يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ىل التهمه 
املوجه�ه ض�دك وعن�د ع�دم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الح�كام امل�واد ) 65 و 66( م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 

الثالثة
املنطقة الثالثة

اعان
اىل املته�م / ش م خال�د ناي�ف دع�اج 

مخلف
مح�ل العمل / مديرية رشطة محافظة 

واسط واملنشات 
العنوان /واسط/الكوت

بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة )32( 
م�ن قانون عقوبات قوى االمن الداخيل 
رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغك بواس�طة هذا 
االع�ان ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة املنطقة 
الثالثة خال م�ده اقصاها ثاون يوما 
اعتب�ارا من تاري�خ تعليق ه�ذا االعان 
يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ىل التهمه 
املوجه�ه ض�دك وعن�د ع�دم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الح�كام امل�واد ) 65 و 66( م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 

الثالثة
املنطقة الثالثة

����������������������������������
اعان

اىل املته�م / ش م حس�ن كاظ�م عبود 
عودة

مح�ل العمل / مديرية رشطة محافظة 
واسط واملنشات 

العنوان /واسط/الكوت
بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة )32( 
م�ن قانون عقوبات قوى االمن الداخيل 
رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغك بواس�طة هذا 
االع�ان ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة املنطقة 
الثالثة خال م�ده اقصاها ثاون يوما 
اعتب�ارا من تاري�خ تعليق ه�ذا االعان 
يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ىل التهمه 
املوجه�ه ض�دك وعن�د ع�دم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الح�كام امل�واد ) 65 و 66( م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 

الثالثة
املنطقة الثالثة

����������������������������������
اعان

اىل املتهم / ش م سيف سعد جرب عبد 
مح�ل العمل / مديرية رشطة محافظة 

واسط واملنشات 
العنوان /واسط/الكوت

بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة )32( 
م�ن قانون عقوبات قوى االمن الداخيل 
رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغك بواس�طة هذا 
االع�ان ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة املنطقة 
الثالثة خال م�ده اقصاها ثاون يوما 
اعتب�ارا من تاري�خ تعليق ه�ذا االعان 
يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ىل التهمه 
املوجه�ه ض�دك وعن�د ع�دم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الح�كام امل�واد ) 65 و 66( م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 

الثالثة
املنطقة الثالثة

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الحي
العدد : حجة قيمومة
التاريخ 2019/8/5

اعان
اىل املفقود عادل مش�عان حاجم يسكن 

حي الحرية
ق�دم ش�قيقك كام�ل مش�عان حاجم 
طلبا له�ذه املحكمة يطل�ب فيه نصبه 
قيم�ا عليك لخروجك من ال�دار  بتاريخ 
2010/3/16 ولح�د االن رغ�م البح�ث 
والتج�ري فلم يت�م العثور علي�ك عليه 
تق�رر تبليغ�ك يف صحيفت�ني محليت�ني 
ملراجع�ة محكمتنا خال فرتة خمس�ة 
عرش يوما اذا كنت داخل العراق وثاثون 

يوما اذا كنت خارج العراق
القايض

تحسني علوان الخيكاني
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

العدد / 4007/ش/2019
التاريخ 2019/8/1

اعان
اىل املدعى عليه / سيف طالب كاظم

قدم�ت املدعية هند عبد الزهرة حس�ني 
/4007 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 

ش/2019 تطل�ب فيها تصديق الطاق 
وملجهولية محل اقامتك وحسب الرشح 
القائ�م بالتبليغ من مرك�ز رشطة حي 
الحس�ني بالعدد 8151 يف 2019/7/11 
وتأيي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة ح�ي 
تبليغ�ك  ق�رر  علي�ه  العرب�ي  الخلي�ج 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف الس�اعة 
التاس�عة صباح يوم 2019/8/20 ويف 
حال�ة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

وليد خالد عبد اللطيف

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 152/ت/2018

التاريخ : 2019/6/19
اىل / املنفذ عليه / هاش�م  سعيد صالح / 
بغداد � الكاظمية � الدولعي فرع صيدلية 

الشفاء  محلة 430 زقاق )16( دار )8( 
لقد تحقق له�ذه املديرية من خال رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار املجلس املحيل 
لح�ي الحرية يف بغ�داد   انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار  يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة ) 27( م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعانا بالحضور  يف مديرية تنفيذ 
الكوف�ة خ�ال خمس�ة عرش يوم�ا تبدء 
من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامات 
ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك   التنفيذي�ة 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

الزه�رة  عب�د  الحس�ني  عب�د  محم�د 
العيساوي

اوصاف املحرر :
نخربك بانه تقرر حجز االموال غري املنقولة 
سهامكم يف العقارين املرقمني 133 و134 
م1 كريش�ات لق�اء طل�ب الدائ�ن عصام 
هادي ج�رب البالغ )7,857,142( س�بعة 
مايني وثنانمائة وس�بعة وخمسون الف 
ومائة واثنان واربعون دينار فيجب عليك 
اداء املبل�غ املذكور اعاه خال فرتة )15( 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ تبلغك 
به�ذا االخب�ار واال فان االم�وال املحجوزة 
بموج�ب هذا الق�رار تباع وفق�ا للقانون 

وذلك استنادا للمادة 87 تنفيذ
����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 152/ت/2018

التاريخ : 2019/6/19
اىل / املنفذ عليه / ياس�مني مهدي شمس 
الدي�ن / بغداد � البياع ش�قق حي صدام 
عم�ارة )1( ش�قة )8( ارضي�ة س�احة 

1101
لقد تحقق له�ذه املديرية من خال رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار املجلس املحيل 
لح�ي الجهاد يف بغ�داد   انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار  يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة ) 27( م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعانا بالحضور  يف مديرية تنفيذ 
الكوف�ة خ�ال خمس�ة عرش يوم�ا تبدء 
من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامات 
ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك   التنفيذي�ة 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

الزه�رة  عب�د  الحس�ني  عب�د  محم�د 
العيساوي

اوصاف املحرر :
نخ�ربك بان�ه تق�رر حج�ز االم�وال غ�ري 
املنقولة س�هامكم يف العقاري�ن املرقمني 
133 و134 م1 كريشات لقاء طلب الدائن 
عص�ام هادي جرب البالغ )27,500,000( 
س�بعة وعرشون مليون  وخمسمائة الف 
دين�ار فيج�ب علي�ك اداء املبل�غ املذك�ور 
اع�اه خال مدة  )15( يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ تبلغك بهذا االخبار واال 
فان االموال املحجوزة بموجب هذا القرار 
تب�اع وفقا للقانون وذلك اس�تنادا للمادة 

87 تنفيذ
����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 152/ت/2018

التاريخ : 2019/6/19
اىل / املنفذ عليه / نرسين مهدي ش�مس 
الدي�ن / بغداد � البياع ش�قق حي صدام 
 )8( ش�قة   )1( عم�ارة   1101 س�احة  

ارضية
لقد تحقق له�ذه املديرية من خال رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار املجلس املحيل 
لح�ي الجهاد يف بغ�داد   انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار  يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة ) 27( م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعانا بالحضور  يف مديرية تنفيذ 
الكوف�ة خ�ال خمس�ة عرش يوم�ا تبدء 
من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامات 
ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك   التنفيذي�ة 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

الزه�رة  عب�د  الحس�ني  عب�د  محم�د 
العيساوي

اوصاف املحرر :
نخ�ربك بان�ه تق�رر حج�ز االم�وال غ�ري 
املنقولة س�هامكم يف العقاري�ن املرقمني 
133 و134 م1 كريشات لقاء طلب الدائن 
عص�ام هادي جرب البالغ )27,500,000( 
س�بعة وعرشون مليون وخمسمائة الف 
دين�ار فيج�ب علي�ك اداء املبل�غ املذك�ور 
اع�اه خال فرتة )15( يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ تبلغك بهذا االخبار واال 
فان االموال املحجوزة بموجب هذا القرار 
تب�اع وفقا للقانون وذلك اس�تنادا للمادة 

87 تنفيذ
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وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 5593
التاريخ 2019/6/24

بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعية 
) مري�م رزوقي وليد ( ال�ذي يطلب تبديل 
م�ن  ب�دال  )الش�مري(  وجعل�ه  لقبه�ا 
)الزي�ادي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خال مده اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 22 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
املرق�م 24195 يف  االداري  واالم�ر   2016

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري

اعان
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

تنفيذا الحكام املادة )1( م�ن املادة )50( مكرره من قانون 
التس�جيل العقاري رق�م )1971( املعدل فق�د تقرر االعان 
عن مبارشة التس�جيل بأجراءات التس�جيل املجدد للعقارات 
املبين�ه اع�اه وفق اح�كام امل�ادة )3( من امل�ادة )45( من 
القانون املذكور فعىل من يدعي امللكية او اي حقوق عقارية 
يف ه�ذه العقارات املذكورة   اعاه تقديم ما لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خال ثاثني يوما م�ن تاريخ النرش االعان 
والحض�ور  يف موق�ع العق�ار الس�اعة العارشة م�ن صباح 
الي�وم التايل النتهاء مدة االعان وذلك الثبات ادعائه بمختلف 
وس�ائل االثبات عند اجراء الكش�ف املوقع�ي عىل العقار من 
قب�ل لجنة تثبي�ت امللكية وبحض�ور املجاوري�ن الذين تقرر 

اللجنة حضورهم 
عبد الكريم جهادي خرض 

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 152/ت/2018

التاريخ : 2019/6/19
اىل / املنفذ عليه / انور س�عيد صالح / بغداد � البياع ش�قق 

حي صدام محلة 1101 عمارة )1( شقة )8( ارضية
لق�د تحق�ق لهذه املديرية م�ن خال رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار املجل�س املحيل لحي الجهاد يف بغ�داد   انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار  
يمك�ن اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة ) 27( م�ن 
قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعان�ا بالحض�ور  يف مديرية 
تنفيذ الكوفة خال خمس�ة عرش يوم�ا تبدء من اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك  ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

نخ�ربك بانه تق�رر حجز االم�وال غري املنقولة س�هامكم يف 
العقاري�ن املرقم�ني 133 و134 م1 كريش�ات لق�اء طل�ب 
الدائن عصام هادي جرب البالغ )7,857,142( س�بعة مايني 
وثنانمائة وس�بعة وخمس�ون الف ومائة واثن�ان واربعون 
دين�ار فيجب عليك اداء املبلغ املذكور اعاه خال فرتة )15( 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاري�خ تبلغك بهذا االخبار واال 
فان االموال املحجوزة بموجب هذا القرار تباع وفقا للقانون 

وذلك استنادا للمادة 87 تنفيذ
 �����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف الحلة

اعان
املن�ذر / الرشكة العامة النت�اج الطاقة الكهربائية  /الفرات 
االوس�ط ممثله�ا املدي�ر العام ) ع�يل اصغر حس�ن يونس( 
اضافة لوظيفت�ه املنذر اليه / رشكة بغداد للوحدات الغازية 
املحدوده مديرها املفوض ) ممتاز صبيح رشدي( لوظيفته 
جه�ة االن�ذار : بتاريخ 2019/7/25 وجه الي�ك املنذر اعاه 
االن�ذار املرق�م 26684 يف 2019/7/25 طالب�ا منك حضور 
ممث�ل رشكتكم اىل موقع مرشوع محط�ة كهرباء الحيدرية 
الغازي�ة لغرض جرد االعم�ال املتبقية واملب�ارشة باجراءات 
وض�ع اليد واس�تام املرشوع من قبل لجن�ة االرساع لغرض 
اكمال االعم�ال املتبقية بعهدتكم لحني انج�از اللجان كافة 
اعمالها لذا تقرر تبليغك بواس�طة الصحف املحلية واعتبارك 

متبلغا من تاريخ النرش بالصحف املحلية 
الكاتب العدل 

سمارة سعد الرباك

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3219/ب2019/2

التاريخ 2019/8/5
اىل / املدعى عليه ) امري نجم عبود( 

اق�ام املدع�ي ) محم�د مذهان عب�ود( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اعاه والتي يطلب فيها الحكم ب ) تأديتك مبلغ 
مق�داره عرشة ماي�ني دين�ار عراقي وذلك ع�ن قرضة 
حس�نة بموجب وصل االمان�ة املس�تحق االداء( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار حي الصح�ة رحيم ابراهي�م الكعبي لذا 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعانا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم 
2019/8/28 وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

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

تنويه
ن�رش اعان تنفيذ املن�اذرة يف جريدة 
املس�تقبل العراقي بالع�دد / 1957 
لق�اء  في�ه  ج�اء   2019/8/1 يف 
طل�ب الدائن حيدر كاظ�م بدر خطأ 
والصحيح هو حي�در كاظم حدر لذا 

وجب التنويه 
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية 
رقم االضبارة : 2019/460

التاريخ : 2019/8/4
اعان

تبي�ع مديرية تنفيذ العباس�ية حصة املدينة ) كميلة عبد 
لفتة( يف العق�ار املرقم 27/7 مقاطع�ة 51 البزل والتيل 
الواقع�ة يف ناحي�ة الحري�ة العائد نصفه املحج�وز لقاء 
طل�ب الدائن اك�رم مالك كريم البالغ )س�تة عرش مليون 
دينار( فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة املديرية خال مدة 
ثاث�ني يوم تب�دأ من اليوم الت�ايل من النرش مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية 10 من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  

عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

قاسم جرب كاظم الجمياوي 
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : الحري�ة / 27/7 مقاطعة 51 بزل 
التيل 

2 � جنسه ونوعه : عرصة ملك رصف
3 � ح�دوده واوصاف�ه : يحدها من احد جهاتها ش�ارع 
ع�ام ومن باقي الجهات العقارات املرقمة 25 و 26 و 29 
/7 واوصافها هي عرصة تق�ع يف ناحية الحرية نصفها 
فارغ ومكس�و بمادة الس�بيس املح�دول ونصفها االخر 
مش�يد عليه اس�اس من مادة البلوك مع كدس من مادة 

البلوك 
4 � مش�تمات : يوج�د جدار من البلوك مهدم بمس�احة 

صغرية مساحته 150م2
5 � مساحته : 150م2

6 � درجة العمران :
7 � الشاغل 

8 � القيم�ة املق�درة : 12000,000 اثن�ى ع�رش ملي�ون 
دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 1082/ت/2019

التاريخ : 2019/8/4
اىل / املنف�ذ علي�ه / عيل حس�ني عب�د الل�ه/ كوفة حي 

السفري
لق�د تحقق لهذه املديرية من خال رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي السفري يف قضاء الكوفة عقيل سالم 
العلي�اوي ان�ك مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار  يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه 
واس�تنادا للم�ادة ) 27( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعان�ا بالحضور  يف مديرية تنفيذ الكوفة خال خمس�ة 
ع�رش يوما تبدء من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامات 
التنفيذي�ة بحض�ورك  ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الكوف�ة بالع�دد 
الزام�ك  واملتضم�ن   2019/5/26 يف  1122/ش/2019 
بتأديت�ة نفقة ماضي�ة للدائنة زينب من�ذر نعمان مبلغ 
مقداره ) 75,000( خمسة وس�بعون الف دينار اعتبارا 
من 2019/2/22 ولغاية  2019/5/6 ونفقة مس�تمرة 
له�ا قدره�ا )125,000( مائة وخمس�ة وع�رشون الف 
دين�ار م�ن 2019/5/6 ونفقة مس�تمرة البنتها فاطمة 
قدرها )125,000( مائة وخمس�ة وع�رشون الف دينار 

اعتبارا من 2019/5/6 
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد: 692/ب/2019

التاريخ 2019/8/6
اىل  /املدعى عليه االول / كريم عبد االمري عارية / يسكن 

الرميثة � حي العسكري � ارتحل اىل جهة مجهولة 
تبليغ 

بتاري�خ 2019/7/18 اق�ام املدعي ري�اض حميد رايض 
الدعوى املرقمة 692/ب/2019 والذي يطلب فيه الحكم 
بع�دم نفاذ ت�رف املدعي علي�ه االول )كريم عبد االمري 
عاري�ة( بنق�ل ملكية  العقار املرق�م )270/1( املصولبة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار املخت�ار كريم  
عبد الحس�ن جاس�م لذا تقرر تبليغك  ع�ن طريق النرش 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة الس�اعة 
التاس�عة صباحا يوم 2019/8/25 وعند عدم حضوركم 
او ارس�ال وكي�ل عنكم س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم 

غيابيا وفق االصول القانونية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
�����������������������������������������������

اعان
اىل / الرشكاء 

1 � ثامر مهدي حسني
2 � عيل حسني كاظم

3 � القارص ) حسني عيل حسني كاظم( 
اقت�ى حضورك�م اىل صن�دوق االس�اكن العراق�ي / يف 
محافظ�ة النج�ف ش�ارع الغدير وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ة عىل قيام رشيككم الس�يدة )هي�ام عبد الرضا 
علق�م( بالبناء عىل حصتها املش�اعة  يف القطعة املرقمة 
لغ�رض  النج�ف(  )4/جزي�رة  مقاطع�ة   )3/14435(
تس�ليفه قرض االس�كان وخ�ال مده اقصاها خمس�ة 
عرش يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من تاريخ 
نرش االعان وبعكس�ه سوف يسقط حقكم يف االعرتاض 

مستقبا

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

اشارة اىل ماجاء بكتاب مديرية بلدية الكوفة ذي العدد 7310/593 يف 2019/7/2 
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية  لتأجري 
املل�ك   امل�درج تفاصيله ادن�اه والعائد اىل بلدي�ة )الكوفة( وملدة تأجري  )ثاث س�نوات (  وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013  فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة 
مم�ن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوف�ة او اللجنة خال )15( يوم  تبدء من 
اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل 
املزاي�دة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب 
البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان البالغة )15( يوم 
يف الس�اعة )الحادية عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حال�ة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

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

+ شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خال مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض 

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

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف / مكت�ب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 
2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة 

املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االماك التي تؤجر لهم
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عباس خرض: العراق خمزون حكائي ال ينتهي
          حاوره: عارف حمزة 

عباس خرض شاعر وروائي عراقي ولد يف 
بغ�داد يف عام 1973، وغادر العراق يف عام 
1996، بعد قضاء سنتني يف سجون صدام 
حس�ني بس�بب آرائ�ه السياس�ّية، وظّل 
متنقالً بني العديد من الدول حتى وصوله 
إىل أملاني�ا يف عام 2000، حيث درس األدب 

والفلسفة يف جامعة ميونيخ.
ص�درت ل�ه باللغ�ة العربّي�ة مجموعتان 
ش�عرّيتان »تدوين لزمن ضائع«، ثم »ما 
م�ن وطن للمالئكة«. كم�ا صدر له كتاب 
نق�دّي بعنوان »الخاكّي�ة« عن دار الجمل 
يف ع�ام 2004. بعد ذلك بدأ الكتابة باللغة 
األملانّي�ة، وأص�در روايت�ه األوىل »الهندّي 
املزّيف« )2008(، ثم »برتقاالت الرئيس« 
جمهورّي�ة  إىل  »رس�الة  ث�ّم   ،)2011(
الباذنج�ان« )2013( الت�ي حص�ل عنها 
عىل جوائز ومنح أدبّي�ة. وصدرت روايته 
األخرية بعنوان »الصفعة« عن دار هانزر 
)2016(. ويف شهر شباطى من هذا العام 

صدر كتابه الساخر »األملانّية للجميع«.
ح�ول ه�ذا الكت�اب األخ�ري، والعديد من 
املواضي�ع، أجرينا مع عب�اس خرض هذا 

الحوار:
- كتاب�ك األخري »األملانّية للجميع« ترشح 
فيه، ك�ي ال نقول ُتهاج�م، صعوبة اللغة 
األملانّية بالنس�بة للقادمني الج�دد إليها، 
سواء أكانوا الجئني، أو حتى مَمن ُيريدون 
العم�ل، وُتق�ّدم يف النهاي�ة حل�والً تطال 
القواع�د اإلعرابّي�ة وكذل�ك بن�اء الجمل. 
ما ال�ذي دفع�ك لكتاب�ة ونرش مث�ل هذا 

الكتاب؟
الحي�اة ال  ++ توج�د أحيان�اً قضاي�ا يف 
يمك�ن االق�راب منه�ا بس�هولة؛ ألنه�ا 
ملغمة ومخيفة. وع�ىل رأس هذه األمور 
تأت�ي مواضيع اللغة والهوية. هي أش�به 
بحقِل ألغاٍم حقيقي عندما ترتبط باآلخر 
واملهاجرين. يف الكتاب�ة يمكننا أحياناً أن 
نتج�اوز هذه املخاوف ونتط�اول أحياناً، 
ننتقد ونسخر ونؤلم إذا تطلب األمر. أردت 
عرب هذا الكتاب أن أكتب كتاباً ساخراً عن 
اللغة األملانية، وبنفس الوقت عن العقلية 
األملانّي�ة، وبال�ذات عقلية رف�ض اآلخر، 
وم�ا تعني�ه م�ن تع�اٍل وعنرصّي�ة، وكّل 
هذه األم�ور ِصغتها بطريق�ة أقرح من 

خاللها تغيري اللغة األملانية، واقرحت فيه 
مجموع�ة جديدة من القواع�د اإلعرابّية، 
وتحدي�داً يف امل�كان الذي كنت أش�عر فيه 
بأنه من هن�ا يمكنني أن أقرب من حالة 
اجتماعية أو ثقافية أو سياسية تستدعي 
الس�خرية والنقد. ه�و كت�اب اجتماعّي 
ساخر ال أكثر. وما دفعني لكتابته ونرشه 
هو طبع�اً التغريات األخرية التي اجتاحت 
أملاني�ا وأوروب�ا؛ وبالذات صع�ود اليمني 
املتطرف، وكانت هذه هي طريقتي، عرب 
قن�اع اللغ�ة األملانية، ملمارس�ة لعبة قلب 
األوراق والسخرية من عقلية رفض اآلخر 

بسبب اللون أو الدين.
كمهاج�ر س�ابق، تعلَم األملاني�ة يف الكرب، 
حاول�ُت أن أوّضح للق�ارئ األملاني معنى 
أن يتعل�م امل�رء لغة غريب�ة ومعقدة مثل 
لغته. م�ن جهة أخرى، هو محاولة طبعاً 
لتوسيع أفق تفهم القادم الجديد، الغريب 
واألع�زل، ويف الوق�ت نفس�ه، حاولُت أن 
أفتح أفقاً آخر للقادم الجديد؛ بأنه يمكن 
له أيضاً أن يلعب ويتالعب بأي لغة كانت. 
املهم يكمن يف املحاولة واالستمرار وليس 

الخمول.
- الق�ى الكت�اب ص�دى جّي�داً يف اإلع�الم 
األملان�ي، خاصة م�ع قراءات�ك وتقديمك 
للكت�اب يف كث�ري م�ن امل�دن األملانّية، من 
جهة أّن�ه كتاب من ش�خص غ�ري أملاني 
وُن�رش باللغ�ة األملانّية، وكذل�ك من جهة 
أّنه كتاب س�اخر وجاد يف الوقت نفس�ه. 
ولكنه كتاب داخل س�وق، وهذه الس�وق 

لها قوانينها. أليس كذلك؟
صحيح. هن�ا توجد س�وق للكتب. هناك 
إص�دارات تص�در يف الربيع قب�ل معرض 
يف  تص�در  وإص�دارات  للكت�اب،  اليب�زغ 
الخريف قبل معرض فرانكفورت، والعدد 
و90000   80000 ب�ني  يص�ل  الس�نوي 
كتاب، من غري حساب الكتب اإللكرونية 
واملس�موعة، وهذا عدد مهول. يف وس�ط 
أعت�رب  حقيق�ة،  املنش�ورات،  ه�ذه  كل 
نف�ي محظوظ�اً ج�داً؛ ألن كتاب�ي هذا 
دخل لف�رة )17( أس�بوعاً يف قائمة أعىل 
املبيعات، وه�ذه فرة لم أصل لها مع كل 
كتبي الس�ابقة. ولكّنني أع�رف أيضاً أّن 
كتابي صدر يف ش�باط/ فرباير، وس�تأتي 
كت�ب الخريف يف ش�هر آب/ أغس�طس، 
وس�يصبح كتاب�ي قديماً يف عالم س�وق 
الكتاب. هنا الكتاب سلعة، وهذه السلعة 
تباع، وعندما تأتي س�لعة جديدة سيهتم 
بها املس�تهلك. ق�د يبدو وصف�ي للوضع 
وكأّنن�ي أتكل�م ع�ن جهاز آيف�ون جديد 
وقدي�م. بالضب�ط هذا هو وض�ع الكتاب 
حالياً يف س�وق الكت�ب هنا، كت�اب يأتي 
ويرح�ل وآخر يأتي ويرحل. هناك اهتمام 
مس�تمر ولكّنه يخفت بمرور الوقت، وقد 
يطول هذا ألشهر أو لسنة وبعدها يصبح 
كم�ادة يف تناول األكاديمّيني يف الجامعات 

ومراكز البحوث.
- هذا الكالم يس�حبنا إىل »ذهنّية« النارش 
األملانّي، وهو مؤّسسة تجارّية بكل معنى 
الكلم�ة، وكذلك إىل طبق�ات القرّاء هنا يف 

أملانيا. ما ال�ذي ُيريده النارش األملاني من 
الكاتب العربي، أو األجنبي بشكل عام؟

++ حقيقة لم يطلب مني أي نارش، مّمن 
تعاملت معه�م، أن أكتب أي يشء محدد، 
إنم�ا كنت أكتب، وبعد أن أنتهي من عميل 
أقدمه له�م. ربما يع�ود الس�بب إىل أّنني 
لسُت مس�تجداً يف س�وق الكتاب األملاني. 
لك�ن، من جهة أخ�رى، هنال�ك مواضيع 
ترتبط بأح�داث وأمور معينة تثري النارش 
الذي يفكر طبعاً بالربح أوالً وأخرياً؛ فهو 
بائ�ع يف نهاية األم�ر، وال يعيش فقط من 

حب األدب و«فساء« القوايف.
املواضي�ع التي تث�ري كثرياً ه�ي املرتبطة 
بح�وادث وقتّي�ة معيّن�ة؛ مث�اًل ينفج�ر 
الربي�ع العربي فيب�دأون البح�ث عن أي 
يشء يتح�ّدث ع�ن الث�ورة والدكتاتورية 
م�ن الكت�اب الع�رب أو األجان�ب. هنالك 
مواضي�ع تم�ي يف كّل وق�ت مث�ل كتب 
حكايات عن داعش أو اإلس�الميني؛ كتاب 
يحم�ل عنوان�اً مث�ل »كنُت داعش�ياً«، أو 
»رحلتي من برلني إىل الرقة«، حتماً سيجد 
من ينرشه ويس�ّوقه برسع�ة. كتب نقد 
الدي�ن والتفكري اإلس�المي تش�هد أيضاً، 
منذ احداث 11 سبتمرب إىل اليوم، انتشاراً، 
وهي س�هلة التس�ويق هنا، ألنه�ا تدعم 
بالدرجة األوىل األفكار النمطية عن اآلخر 
هناك، وكذلك هناك من يستفيد منها هنا 
سياسياً. أيضاً مواضيع املرأة العربية لها 
حّي�ز كبري؛ ليس�ت كل ام�رأة عربية إنما 
الضحية فقط. وهن�ا ال أتحدث طبعاً عن 
كل النارشي�ن؛ إنم�ا عن بعضه�م فقط، 
وليس كل َمن يكتب ع�ن هذه املواضيع، 
بل َمن يكتب ك�ي يتماىش بالرضورة مع 

ذوق املستثمر أو املستهلك.
- ُترجم�ت العدي�د من األعم�ال اإلبداعّية 
لكّتاب عرب مختلفني إىل األملانّية، ولكّنها 
عليه�ا  ُنطل�ق  أن  ُيمك�ن  وال  مح�دودة، 
»حركة ترجم�ة« رغم وج�ود »حركات« 
ترجمة من اللغات األخرى إىل األملانّية. هل 

يرتبط ذلك فقط بما قلَته قبل قليل؟
األس�باب كث�رية. أوالً، قلّ�ة املرجم�ني؛ 
حيث يوجد يف أملانيا والنمس�ا وس�ويرسا 
بع�ض األس�ماء الت�ي ُتع�د ع�ىل أصابع 
اليدي�ن. ثاني�اً، ال يوجد دعم مؤسس�اتي 
عرب�ي للرجم�ة إىل اللغة األملاني�ة. ثالثاً، 
العربي دوماً مستورد لكّل يشء خارجي، 

من القل�م واللب�اس الداخ�يل إىل الكتاب، 
وليس مص�ّدراً، وهذا يجع�ل اآلخر، الذي 
تعوَّد ع�ىل أن يكون املص�ّدر، يفّكر كثرياً 
قبل أن يتقّبل مادة م�ن اآلخر، الذي تعلّم 
االس�تهالك فقط. رابعاً، لعبت مش�اركة 
العرب يف معرض فرانكفورت للكتاب عام 
2004 دوراً مهماً يف ابتعاد النارش األملاني 
من يومها عن الس�وق العربية، والس�بب 
هو تحّول املعرض يومها إىل سوق لكّتاب 
الدكتاتوريات العربية الذين كانوا يتغنون 
هن�ا ببط�والت الق�ذايف ومب�ارك واألس�د 
وغريه�م. وإىل الي�وم يذك�ر البع�ض تلك 
األيام ويضحك أو يسخر بصمت. وأخرياً، 
يرتب�ط الوض�ع أيض�اً بصناع�ة الكتاب 
الصناع�ة؛  ه�ذه  وإش�كاليات  العرب�ي 
وخاص�ة يف ما يتعلق باالحرافية، فهي ال 
توج�د إال عند القلة. وحقيقة هذا األمر ال 
يتعل�ق فقط بصناعة الكت�اب، إنما كذلك 
بالرياض�ة وبالسياس�ة واالقتص�اد، ويف 

مجاالت أخرى كثرية أيضاً.
- ه�ل تش�به طبق�ات القرّاء األمل�ان تلك 
الطبق�ات يف العال�م العربي، هل هي أكثر 

نخبوّية، أم أقل؟
++ الق�ارئ األملاني ليس نخبوياً، حس�ب 
تجربت�ي معه، والس�بب يع�ود للتنّوع يف 
املنتج املوجود يف سوق الكتاب هنا. هناك 
أنواع كثرية من الكتب، من الخيال العلمي 
إىل األدب إىل الكت�ب املتخّصصة، وكل نوع 
له مش�روه. ولكن هنال�ك أمر مهم، وله 
داللة هامة؛ فاإلحصائّيات لسنوّية تقول، 
منذ سنوات، إّن ما يدفعه كّل بيت يف أملانيا 
ل�رشاء الكتب التي ُتن�رش هنا يراوح بني 
400 إىل 500 ي�ورو، وه�ذا مبل�غ ممت�از 

مقارنة بكثري من الدول األخرى.
عالقة األملاني بالقراءة مختلفة عن عالقة 
العرب�ي بها؛ هنا الكتاب س�لعة ش�عبّية 
وليس�ت نخبوّية. فهو ُيعترب هدية جّيدة 
يحصل عليها امل�رء يف عيد ميالده وأعياد 
الس�نة امليالدي�ة وحتى يف حف�ل الزفاف. 
والق�راءة يف الباص أو املرو أو يف الحدائق 
العامة أو املقاهي أو عىل ش�اطئ البحر، 
وحتى يف رسير النوم، يشء يومي مثل األكل 
وال�رشب. هناك أيض�اً ثقافة األمس�يات 
األدبّي�ة؛ وهي ثقاف�ة عريقة ومتجذرة يف 
املجتمع األملاني، والكث�ري من األدباء هنا 
يعيشون مادياً من املشاركة يف األمسيات 

ولق�اء الجمهور، ألّنه�م يحصلون عربها 
عىل أجر ي�راوح بني 300 إىل 2000 يورو 
بحسب شهرة الكاتب واسمه وجمهوره. 
وه�ذا كلّه مدع�وم طبعاً من مؤسس�ات 
مس�تقلة وحكومّية. ل�و حاولُت أن أكمل 
املقارنة بني الق�راءة يف أملانيا وبني العالم 
العربي فحقيقة سُتصاب بإحباط شديد، 

لذلك سأتوقف عند هذا الحد.
- نرشت عدة كت�ب باللغة العربّية، ولكن 
من�ذ صدور آخر كتاب لك بالعربّية يف عام 
2004 توّقف�ت ع�ن الن�رش بالعربّية. ثّم 
أص�درَت بعد ذلك أربع رواي�ات باألملانّية. 
هل أصبح�َت تكتب فق�ط باألملانّية؟ هل 

يمكن أن تعود للنرش بالعربّية؟
حقيق�ة أن�ا توقف�ُت، منذ أكث�ر من عقد 
من الزمن، ع�ن الق�راءة والكتابة باللغة 
العربي�ة، وأصبح�ت اللغ�ة األملانّي�ة هي 
بّوابتي للعالم عرب القراءة والكتابة، وبعد 
تجربة طويلة يف األدب األملاني أصبح لدّي 
جمهوري الذي ينتظر مني أعماالً جديدة، 
وه�ذه دّوامة حقيقّي�ة ال يمكن الخروج 
منها بس�هولة. إن فكرة الكتابة بالعربية 
تعني التوق�ف عن التواص�ل مع جمهور 
كبري ينتظرني، وهذا بحد ذاته عائق كبري. 
ال أظن بأّن مثل ه�ذا املرشوع من املمكن 
تحقيق�ه خالل الس�نوات القادم�ة ألّنني 
أعمل اآلن ع�ىل روايتي الجديدة باألملانية، 
والت�ي س�تصدر خالل ربيع ع�ام 2020، 
ع�ن دار هان�زر، ول�دّي م�رشوع روائي 
آخ�ر واضح املعالم ينتظرن�ي أيضاً خالل 

السنوات املقبلة.
- حصلت عىل الجنس�ّية األملانّية منذ عام 
2007. هل ينبغ�ي تقديمك ككاتب أملاني 
من أص�ول عراقّية؟ وم�اذا يعني ذلك لك 
حتى لو تمّسكَت بتقديمَك ككاتب عراقي 

ُمقيم يف أملانيا؟
كل كات�ب يكتب باللغ�ة العربية وينتمي 
ملكان محدد يمكن تسميته بكاتب مرتبط 
بمكانه؛ مثل كاتب س�وري، كاتب لبناني 
وهك�ذا. أما بالنس�بة يل فوضعي مختلف 
كث�رياً؛ فأنا ال أكت�ب بالعربية أو باللهجة 
العراقي�ة، إنم�ا باللغة األملاني�ة مبارشة، 
له�ذا تعترب كتبي جزءاً منتجاً ضمن هذه 
اللغة، لهذا أعترب شخصياً التعريف »كاتب 
أملاني من أصول عراقية« أكثر دقة. تصّور 
لو أّن كاتباً بحرينّياً يكتُب باللغة العربية، 

ولكنه من أصول هندية، كيف س�نقّدمه؟ 
كاتب عرب�ي من أصول هندي�ة أم هندي 
مقي�م يف البحرين؟ بم�ا أّن منتجه باللغة 
العربي�ة فه�و كاتب عربي وأّي�ة محاولة 
إلخراجة م�ن »منتج اللغ�ة العربية« هو 
تع�ّد ع�ىل حق�ه التاريخ�ي والش�خيص. 

وبالضبط هذا هو وضعي يف أملانيا.
- َمن من الروائي�ني األملان ُيلفتون نظرك 
ويستحّقون ترجمة أعمالهم إىل العربّية؟

++ يوج�د الكث�ري حقيقة وهن�اك بعض 
الكتب التي أتمنى أن يّطلع عليهم القارئ 
العرب�ي مث�ل رواي�ة »طف�ل كل العالم« 
للكاتب�ة أرمغراد كوين، أو رواية » الحياة 

الثامنة« لنينو هاراتشفييل.
- هنال�ك كث�ري م�ن الكّت�اب العراقي�ني، 
روائيني وشعراء وكتاب قصة ومرجمني، 
خروجه�م  بع�د  أملاني�ا  يف  اس�تقّروا 
االضط�راري م�ن العراق. كي�ف تنظر إىل 
تجاربهم؟ ملاذا لم تلتقوا كمجموعة كّتاب 

ُتقّدم مرشوعها الخاص كجماعة أدبّية؟
++ حقيق�ة ارتباطنا ه�و ارتباط صعب 
جداً؛ أنا أكتب باألملانية وأشتغل مع نارش 
أملاني وجمه�وري املاني أيضاً، وهو عالم 
مختلف كثرياً مهنياً واحرافياً عن العربي، 
كما ذكرت قبل قليل، لذلك وضعي ككاتب 
يختل�ف كثرياً ع�ن البقية الذي�ن يكتبون 
بالعربي�ة ويعمل�ون م�ع ن�ارش عربي يف 
القاه�رة أو ب�ريوت، وجمهوره�م عربي 

أيضاً.
عالقاتنا ليست مهنّية إّنما عالقة صداقة 
وتعارف فقط. وحسب علمي تكوّنت مثل 
هكذا مجاميع وانته�ت دوماً برصاعات 
وس�ب وش�تائم. عىل العموم، أن�ا أنظر 
إىل الكتاب�ة ع�ىل أنها انعزالّي�ة، وال أميل 
كث�رياً للمجاميع ب�كّل أنواعه�ا، عربياً، 
أو أوروبي�اً. لكن تجرب�ة املنفى العراقي 
عموم�اً، م�ن 1980 إىل 2003، تعترب من 
وجه�ة نظري من أه�م ما قّدم�ه األدب 
العرب�ي خالل العرص الحدي�ث، وبالذات 
يف م�ا يتعل�ق بالكتابة عن املمن�وع، ألّن 
بعض هذا األدب كان ح�راً فنياً ومعنوياً 
ضم�ن س�قف الحرية ال�ذي قّدم�ه هذا 
املنفى، بعيداً عن سكاكني الرقيب آنذاك. 
ولكن لألس�ف لم ُيدّرس ه�ذا األدب، ولم 
ُيوّثق، حس�ب علمي، ولم ُيش�تغل عليه 

أكاديمّياً.

»كلمة« يصدر الرتمجة العربية لـكتابات بودلري يف الفن
          بغداد / المستقبل العراقي

ضم�َن كالس�يكّيات األدب الفرن�ّي، الت�ي تص�در ع�ن 
م�رشوع »كلمة« للرجم�ة يف دائرة الثقافة والس�ياحة- 
أبوظبي، ص�درت ترجمة كتاب »م�ا وراء الرومنطيقّية- 
كتابات يف الفّن« للش�اعر الفرنّي شارل بودلري، ترجمها 
عن الفرنسية الّش�اعر واألكاديمّي العراقّي كاظم جهاد، 
بنش�يخة  الزي�ن  أّم  التونس�ّية  والروائّي�ة  واألكاديمي�ة 
املس�كيني، وراج�ع الرجم�ة ونّقحه�ا وقّدم له�ا كاظم 
جهاد.بدأ الشاعر الفرنّي شارل بودلري )1867-1821(، 
الكتابة عن الفّن التش�كييّل يف الصحافة الثقافّية من أجل 
العيش، ثّم رسعان ما تحّول نقد الفنون التش�كيلّية لديه 
إىل شغف ومراس فكرّي متواصل، ترك فيه نصوصاً مهّمة 
تقّدم هذه املنتخبات أفضلها وأبقاها أثراً. مارس بودلري، 

يف ه�ذا املضمار مختل�ف األنماط، من متابع�ة التظاهرة 
الجماعي�ة  املع�ارض  يف  املتمّثل�ة  املعروف�ة  الفرنس�ّية 
الس�نوّية، إىل املع�رض الدويلّ ال�ذي أقيم يف باريس س�نة 
1855، فاملعارض الفردّية، والّنصوص الطويلة املخّصص 
كّل منها لتحليل مس�رية رّسام كبري. ومن نصوص الفئة 
األخ�رية، ملع�ت يف تاري�خ النق�د الفن�ّي دراس�تان، األوىل 
كتبها بودلري يف 1863، يحلّل فيها عمل الرّس�ام الفرنّي 
كونس�تانتان غي، والثانية تعرض فهم الّش�اعر ملس�رية 
أوج�ني دوالك�روا، وفك�ره وأب�رز أعماله، وق�د كتبها يف 
1863 أيضاً، ُبعيد وفاة الفّنان بأسابيع.كما يضّم الكتاب 
النّصني املوّسعني اللّذين يجمع النّقاد عىل كونهما أهّم ما 
كتب الشاعر يف هذا املضمار. األّول خّص به املعرض الدويلّ 
ال�ذي أقيم يف باريس 1855. والثان�ي مخّصص للمعرض 
الجماعّي للعام 1859. بأناة وش�جاعة وتعاطف كبري أو 

س�خرية حاّدة حس�َب ما يقتضيه املق�ام، يتوّقف بودلري 
عند أكث�ر األعمال واالّتجاه�ات ش�يوعاً يومذاك.وأخرياً، 
يضي�ف الكتاب ثالث مق�االت وجيزة، تش�ري كّل منها إىل 
جانب مهّم من اهتمامات بودلري. يف مقالة عنوانها »الفّن 
الفسلفّي«، يعارض تعليم الفّن الّسائد يف زمنه واستغالل 
الفّن إليصال تعاليم فكرّية أو أخالقّية. ويف الثاني، يواكب 
ع�ودة فّن الحْفر بالَحمض بعد احتجابه النس�بّي لصالح 
ش�قيقه فّن الحفر باملْحفر أو اإلزمي�ل بني بدايات القرن 
التاس�ع ع�رش ومنتصف�ه. أّم�ا الثال�ث، فهو رس�الة إىل 
صديقه الرّسام إدوار مانيه، وعىل قرصها تكشف الرّسالة 
عن ملمح مهّم يف ش�خصّية الش�اعر وسلوكه. فهو يأخذ 
بي�د الصديق املأزوم، ال�ذي ألفى نفس�ه يف مواجهة نّقاد 
متعّس�فني وجمه�ور جاحد، وكذلك يف مواجهة ش�كوكه 

هو نفسه وثبوط عزيمته.

»اهلايكو«.. الكون يف جرعة شعرية مكثفة
          بغداد / المستقبل العراقي

يف طبع�ة أنيق�ة وفاخرة، أص�در املرجم 
»مخت�ارات  رضار  الدي�ن  ن�ور  املغرب�ي 
مرجم�ة م�ن هايكو الياب�ان«. وكما هو 
مع�روف، ه�و ش�عر الومض�ة املوحية.. 
وقصيدة اللمح�ة الخاطفة.. فن االختزال 
الخ�الق، بكل امتياز، وب�ال أدنى نظري بني 
أش�كال التعب�ري املكت�وب م�ن ش�عريات 
العال�م، ما دام يس�تمد أخ�ّص خصائصه 
من تلك الق�درة الهائلة عىل اختزال الكون 
االقتص�اد  يف جرع�ات ش�عرية غاي�ة يف 
اللفظ�ي والرمي�ز اللغوي، لك�ن بدالالت 
غاية يف التنوي�ع الجمايل والعمق الرؤيوي 

والبعد اإلنس�اني عىل حد س�واء. إنه، كما 
ي�رى املرج�م يف توطئ�ة املخت�ارات، بناء 
نيّص ل�ه معماريته الخاص�ة، بمنمنمات 
لغوية وطبيعي�ة أحادي�ة بمحدوديتها يف 
إطارها الكمي، متعددة يف بعدها الكيفي، 
تزخر ب�دالالت متدافقة اإليحاء وفضاءات 
مرامي�ة األنح�اء، لذل�ك يظل من�اط هذا 
ال�رضب من االش�تغال اإلبداع�ي قصيدة 
أقرب إىل الومضة الش�عرية الخاطفة ذات 
الدفقة الش�عورية الصاعقة.إنه شعر حد 
التضاد، حتى جاز اعتب�اره نكاية باملوت 
عىل نحو وجودي غري مهادن للمس�لمات، 
وإمع�ان يف الفناء كتجرب�ة صوفية تواقة 

للحياة.

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة
للمنطقة )الثالثة( 

رقم القضية / 2019/244
التاريخ 2019/5/26

قرار حكم غيابي
عق�دت  محكم�ة قوى االمن الداخيل الثالثة � للمنطقة الثالثة جلس�تها العلني�ة ليوم االحد املوافق 
2019/5/26 برئاس�ة اللواء الدكتور عبد الرزاق حس�ني كاظم وعضوي�ة كل من العميد الحقوقي 
حمزة عناد بش�اري والعميد الحقوقي قحطان عبد الله س�لمان واصدرت بحق املتهم ش م )محمد 
فائق مهدي عبد الحس�ن ( املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة واس�ط بأس�م الشعب )قرارها ( 

االتي :
1 � ع�دم ش�مول املتهم بقان�ون العفو العام رقم )27( لس�نة 2016 املعدل لرت�ب التزامات مالية 

ملصلحة الدولة بحق املتهم )عدم دفعه مبلغ التضمني او اعادة الهوية املختلسة( 
2 � الس�جن ملدة )س�بع س�نوات ( وفق احكام املادة 32/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

الختالسه الهوية الوزارية الصادرة من وزارة الداخلية املرقمة )1504463(
 3 � تضمينه مبلغ قدره )3,750( ثالثة االف وس�بعمائة وخمس�ون دينار عراقي عن قيمة الهوية 
املرقم�ة  )1504463( الصادرة من وزارة الداخلية حس�ب كتاب وزارة الداخلية / مديرية الهويات 

واالجازات املرقم 3162 يف 2009/9/16
4 � ل�م تتط�رق املحكم�ة اىل فرض العقوبة التبعية وفق املادة 38/اوال /أ من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل لكون سبق وتم طرده من الخدمة بموجب االمر االداري املرقم 40683 يف 2016/5/15 

الصادر من مديرية املوارد البرشية 
5 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليها اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 

والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائها 
6 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 

7 � اعتبار الجريمة من الجرائم املخلة بالرشف استنادا الحكام املادة 21/أ/6 
من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل

8 � تعمي�م اوص�اف الهوية الوزاري�ة اعاله عىل كافة تش�كيالت وزارة الداخلي�ة واالجهزة االمنية 
االخرى

9 � الحكم باتعاب محاماة للمحامي املنتدب عدي محمد حس�ن البالغة 30,000 ثالثون الف دينار 
عراقي تدفع لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

10 � � قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/سادسا وبداللة املادة 61/اوال من 
ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 وبداللة املادة 69/اوال  وثانيا وثالثا ورابعا منه قابال لالعراض اس�تنادا 

الحكام املادة 71 وبداللة املادة 72/رابعا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/4/21 
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس املحكمة
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محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة

للمنطقة )الثالثة( 
رقم القضية / 2019/222

التاريخ 2019/4/21
قرار حكم غيابي

عق�دت  محكم�ة قوى االمن الداخيل الثالثة � للمنطقة الثالثة جلس�تها العلني�ة ليوم االحد املوافق 
2019/4/21 برئاس�ة اللواء الدكتور عبد الرزاق حس�ني كاظم وعضوي�ة كل من العميد الحقوقي 
حمزة عناد بش�اري والعميد الحقوقي قحطان عبد الله س�لمان واصدرت بحق املتهم ش م الغائب  
)حيدر حسني جاسم كواك ( املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة واسط  اللواء الرابع بأسم الشعب 

)قرارها ( االتي :
1 �  تعدي�ل م�ادة االحال�ة من املادة 32/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املع�دل اىل املادة 32 /
اوال  وثانيا  من نفس القانون اس�تنادا الحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 لكونها اكثر 

انطباقا وفعل املدان 
2 � الس�جن ملدة )س�بع س�نوات ( وفق احكام املادة 32/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

الختالسه 45 اطالقه مسدس عيام 9ملم  
 3 � تضمين�ه مبل�غ ق�دره )225,000( مائت�ان وخمس�ة وعرشون ال�ف دينار عراق�ي عن قيمة 
اختالس�ه 45 اطالقه مس�دس عيار 9 ملم اس�تنادا الحكام املادة 32 ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 

2008  املعدل 
4 � يع�د املحكوم عليه مطرود من الخدمة يف  قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 38/اوال /أ 

من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
5 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليها اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 

والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائها 
6 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 

7 � اعتبار الجريمة من الجرائم املخلة بالرشف استنادا الحكام املادة 21/أ/6 
من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل

8 �  الحك�م باتع�اب محاماة للمحامية املنت�دب صباح محمود البالغ�ة 30,000 ثالثون الف دينار 
عراقي تدفع لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

9 � قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/سادس�ا وبداللة املادة 61/اوال من 
ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 وبداللة املادة 69/اوال  وثانيا وثالثا ورابعا منه قابال لالعراض اس�تنادا 

الحكام املادة 71 وبداللة املادة 72/رابعا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/4/21 
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس املحكمة

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة
للمنطقة )الثالثة( 

رقم القضية / 2019/323
التاريخ 2019/5/27

قرار حكم غيابي
عق�دت  محكم�ة قوى االمن الداخيل الثالثة � للمنطقة الثالثة جلس�تها العلنية ليوم االثنني املوافق 
2019/5/27 برئاس�ة اللواء الدكتور عبد الرزاق حس�ني كاظم وعضوي�ة كل من العميد الحقوقي 
حمزة عناد بش�اري والعميد الحقوقي قحطان عبد الله س�لمان واصدرت بحق املتهم الرائد)ماجد 

لطيف عبد السادة ( املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة دياىل  بأسم الشعب )قرارها ( االتي :
1 �  الس�جن ملدة )سبع س�نوات ( وفق احكام املادة 32/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
الختالس�ه السالح الحكومي نوع مس�دس كلوك املرقم )FXH039( مع ملحقاته مع )50( اطالقه 

من  نوعه 
 2 � تضمينه مبلغ قدره )5,115,000( خمس�ة ماليني ومائة وخمس�ة عرش الف دينار عراقي عن 

قيمة السالح الحكومي نوع مسدس كلوك املرقم 
)FXH039( 32 اطالقه من نوعه وفق احكام املادة )مع ملحقاته مع )50

ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل عىل ان يستحصل املبلغ وفق احكام القانون  
3 � يع�د املحكوم عليه مطرود من الخدمة يف  قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 38/اوال /أ 

من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
4 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليها اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 

والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائها 
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 

6 � اعتبار الجريمة من الجرائم املخلة بالرشف استنادا الحكام املادة 21/أ/6 
من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل

7 � تعميم اوصاف الس�الح الحكومي املوصوف اعاله عىل كافة تشكيالت وزارة الداخلية واالجهزة 
االمنية 

8 �  الحك�م باتع�اب محاماة للمحامي املنتدب كري�م عبد الله محمد البالغ�ة 30,000 ثالثون الف 
دينار عراقي تدفع لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

9 � قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/سادس�ا وبداللة املادة 61/اوال من 
ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 وبداللة املادة 69/اوال  وثانيا وثالثا ورابعا منه قابال لالعراض اس�تنادا 

الحكام املادة 71 وبداللة املادة 72/رابعا من القانون نفسه  وافهم بتاريخ 2019/5/27 
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس املحكمة

�����������������������������������������������������������������
رئاسة 

محكمة قوى االمن الداخيل اوالىل
املنطقة الثالثة

رقم القضية : )756/ج/2019(
قرار شمول بالعفو

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : ش.م )حس�ني ع�يل عجيل هاني( مديرية رشطة محافظة واس�ط 
واملنشات 

تاريخ القرار: 2019/6/30
املادة القانونية : 445 ق ع رقم 111 لسنة 1969 

تش�كلت رئاس�ة محكمة قوى االمن الداخيل االوىل للمنطقة الثالثة برئاس�ة اللواء الحقوقي ) عيل 
حمودعب�اس( وعضوية العميد الحقوقي احمد ش�اكر جعفر والعمي�د الحقوقي عزيز فلحي كزار 
وبحض�ور املدعي العام اللواء الحقوقي )حامد عباس فلي�ح( للنظر يف تطبيق احكام قانون العفو 
العام املرقم )37( يف 2016/8/25 عىل القضايا املعروضة امام هذه املحكمة استنادا الحكام املادة 

7/اوال من قانون العفو العام واصدرت قرارها االتي :
بتاريخ 2019/6/30 حرض املتهم اعاله امام هذه املحكمة والعراضه عىل الحكم الغيابي الصادر 
بحق�ه بالدع�وى املرقم�ة 756/ج/2019 يف 2019/5/16 اس�تنادا الح�كام امل�ادة 72 ق أ د رق�م 
17 لس�نة 2008 وبدالل�ة امل�ادة 254 و 247 من قان�ون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لس�نة 
1971 احال�ت الينا مديرية رشطة محافظة واس�ط واملنش�ات بموجب امر االحال�ة املرقم 182 يف 
2019/2/18 االوراق التحقيقي�ة الخاص�ة باملته�م اعاله اىل هذه املحكمة الج�راء محاكمته وفق 
املادة 145 ق ع رقم 111 لس�نة 1969 عن كيفية قيامه برسقة جهاز املوبايل العائد للمش�تكي ش 
م ) حيدر عبد الحس�ني ( عام 2018 ولتنازل املش�تكي عن ش�كواه امام املحكمة ولعدم اس�تفادة 
املته�م املذك�ور من قانون العفو العام املرقم 19 لس�نة 2008 او اي قانون خاص وحس�ب ما جاء 
بالكت�اب الص�ادر من مديرية تحقق االدلة الجنائية / قس�م التس�جيل الجنائ�ي املرقم 33136 يف 
2019/6/20 ولكون الجريمة املسنده اليه من الجرائم غري املستثناة من قانون العفو العام املرقم 

27 يف 2016/8/25 فقد قررت املحكمة ما ييل :
1�شمول املتهم اعاله بقانون العفو العام املرقم )27( يف 2016/8/25 وايقاف االجراءات القانونية 
بحقه  ايقافا نهائيا عىل ان ال يرتكب اي جناية عمدية خالل فرة خمس سنوات من تاريخ االعفاء 
وخ�الف ذلك س�وف تنفذ العقوبات التي اعف�ي منها وتحرك االجراءات الجزائي�ة بحقه اذا كان قد 

اعفي منها يف دوري التحقيق او املحاكمة
2 � الغاء الحكم الغيابي املرقم 756/ج/2019 يف 2019/5/16 الصادر من هذه املحكمة 

حكم�ا ص�در باتفاق االراء قابال للتميي�ز وافهم وجاها وعلن�ا يف 2019/6/30 عمال باحكام املادة 
61 ق أ د

عيل حمود عباس
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة سفوان
العدد : 12/ب/2017

التاريخ 2018/7/3
اىل املدعى عليه / مجيد حميد عبود

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املؤرخ 2017/5/2 غيابيا  
يف الدعوى املرقمة 12/ب/2017 املتضمن الحكم بالزامك 
بتأديت�ك للمدعي / الس�يد املدي�ر العام للرشك�ة العامة 
للحديد والصلب اضافة لوظيفته مبلغ قدره سبعة ماليني 
وتسعمائة وخمس�ة وثمانون الف دينار وتحميلك رسوم 
ومصاريف الدعوى وبع�د اجراء التبليغات القانونية تبني 
ان�ك مجهول محل االقام�ة ومرتحل اىل جهة غري معلومة 
وذلك اس�تنادا اىل رشح القائم بالتبلي�غ وممثليه املجلس 
املح�يل لقضاء ابي الخصيب  ومختار منطقة عويس�يان 
/1 جاسم محمد س�الم  عليه تقرر تبليغك بالقرار اعالنا 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعن�د ع�دم االعراض 
عليه خالل املدة القانونية س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

اسامة داخل سلمان
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة / 139/خ/2018

التاريخ 2019/8/6
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ البرصة العقار تسلسل 2/365 السيمر 
الواقع يف الس�يمر العائد للمدين ) محاسن ياسني محمد( 
املحجوز لقاء طلب الدائن ) وجدان عباس عمران ( البالغ 
76,850,785,000 دين�ار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تب�دا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري
وبمقدار )ثالثة اس�هم ( يف العقار اعاله مبلغ الدين ستة 
وس�بعون مليون وثمانمائة وخمس�ون الف وس�بعمائة 

وخمسة وثمانون دينار
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 2/365 السيمر
2 � جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيتها � ملك رصف

3 � ح�دوده واوصافه : 1/365 طريق عام  3/365 366 
مقيدة

4 � مشتمالته : يقع منطقة السيمر قرب الشارع العام
5 � مس�احته : حديق�ة ومطب�خ وم�وزع وثالث�ة غرف 

وحمام وثالث غرف فوقانية 
6 � درجة العمران : 305م2

7 � الش�اغل / قي�س ياس�ني محم�د يرغ�ب بالبق�اء 
كمستأجر

8 � القيمة املقدرة : 78000,000,000 ثمانية وس�بعون 
مليون دينار قيمة االسهم الثالثة فقط

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد : 17/ب/2019

التاريخ 2019/8/1
اعالن

تبي�ع محكم�ة بداءة اب�ي الخصي�ب العق�ار املرقم 203 
مقاطع�ة 40 قنطرة ح�رب وقرية الس�ادة وذلك يف تمام 
الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر اليوم الثالث�ني من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن فمن له الرغبة بالرشاء الحضور يف 
ديوان هذه املحكمة مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة وبصك مص�دق ان لم 
يكن رشي�كا وان اجور املنادي عىل املش�ري وكما مبينه 

اوصافه ادناه 
االوصاف /

العقار عبارة عن بستان تسقى سيحا بمياه املد مساحته 
10 اول�ك و25م2 نوعه ملك رصف وانه يقع داخل القرية 
وعىل شارع فرعي مبلط وان العقار مشيد عليه دار سكن 
تتكون من طابقني وان الدار مشغولة من قبل املدعي مع 
اف�راد عائلته وانه ش�يدها من ماله الخ�اص قدرت قيمة 
ال�دار مبلغ )389,250,000( ملي�ون دينار وقدرت قيمة 
الدونم الواحد م�ن االرض مبلغ مقداره ) 11,000,000( 
ملي�ون دينار فتكون قيم�ة االرض مبلغ )45,100,000( 
ملي�ون دين�ار فتك�ون القيم�ة العمومية للعق�ار ارضا 

ومشيدات مبلغ )84,025,000( مليون دينار ال غريها
القايض

فيصل سلمان عطار
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد  ك1433/ش/2019

التاريخ 2019/8/5
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / رع�د نش�مي س�لمان مجه�ول محل 
االقامة

اق�ام املدعي�ة ) ارساء احم�د صاب�ر( الدع�وى املرقم�ة 
املحكم�ة تطال�ب فيه�ا  ل�دى ه�ذه  1433/ش/2019 
بتصديق الطالق الخلعي الواقع خارج املحكمة امام رجل 
الدين الس�يد عماد كريم البطاط بتاريخ 2019/3/5 وقد 
ص�در فيها ق�رارا غيابي�ا بحقك يق�ي بتصديق الطالق 
الذي اوقعه املدعى عليه رعد نش�مي س�لمان من زوجته 
املدعية ارساء احمد صاب�ر الواقع خارج املحكمة بتاريخ 
2019/3/5 طالق�ا خلعي�ا واقع�ا  للم�رة االوىل لقاء بدل 
املدعي�ة مهره�ا املعج�ل واملؤج�ل وغرفة املن�ام واالثاث 
والذه�ب وكاف�ة النفقات واعتب�اره طالقا بائن�ا بينونة 
صغ�رى بحي�ث ال يح�ل للمدعى علي�ه اع�ادة املدعية اىل 
عصمته اال بعقد ومه�ر جديدين وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة الهادي 
وتأييد املجلس البلدي ملنطقة ش�ط االت�راك والنتقالك اىل  
جهة مجهولة قرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني 
رسميتني ويف حال عدم تقديمك طعنا بالقرار فانه سوف 

يكتسب الدرجة القطعية بحقك 
القايض

نوري قادر حنون املالكي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة سفوان
العدد : 30/ب/2017

التاريخ 2018/7/3
اىل املدعى عليه / عدي سعيد طارش

اص�درت هذه املحكم�ة قرارها امل�ؤرخ 2017/5/2 غيابيا  يف الدعوى 
املرقم�ة 30/ب/2017 املتضم�ن الحك�م بالزامك بتأديت�ك للمدعي / 
الس�يد املدير العام للرشكة العام�ة للحديد والصل�ب اضافة لوظيفته 
مبلغ قدره س�تمائة وتس�عة واربعون الف واربعمائة واثنان وثالثون 
دين�ار وتحميل�ك رس�وم ومصاري�ف الدعوى وبع�د اج�راء التبليغات 
القانونية تبني انك مجهول محل االقامة ومرتحل اىل جهة غري معلومة 
وذلك اس�تنادا اىل رشح القائم بالتبلي�غ وممثليه املجلس املحيل لقضاء 
الزب�ري ومخت�ار حي االنصار 2 كري�م خلف محيي علي�ه تقرر تبليغك 
بالق�رار اعالن�ا يف صحيفتني محليت�ني يوميتني وعند ع�دم االعراض 
عليه خالل املدة القانونية س�وف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض

اسامة داخل سلمان
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1806/ب/2019

التاريخ 2018/8/5
اىل املدعى عليه / ماجد لفته محمود

اق�ام املدع�ي ثائ�ر مطلك قم�اش الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 1806/
ب/2019 ضدك يطل�ب فيها الزامك بالتعويض عن الرضر املادي الذي 
اصاب�ه لكونك اقمت ش�كوى ضده وقد تم االف�راج عنه والغاء التهمة 
املوج�ه اليه م�ن قبل محكمة جنايات البرصة الهيئ�ة الثانية وانه قدر 
التعوي�ض بمبلغ قدره مائتي ملي�ون دينار وملجهولي�ة محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد مختار منطقة الزبري حي السالم 
الرابع�ة قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا يف صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحضور يف موع�د املرافعة املصادف ي�وم 2019/8/20 ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا  فس�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا
القايض

مصطفى شاكر عيل
����������������������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / )الرائد ساجد رشيف عبد الله عذاري( 

املنسوب اىل /مديرية رشطةمحافظة البرصة واملنشات
العنوان / محافظة البرصة � كرمة عيل � قرب مدرسة الهارثة

بما انك متهم وفق املادة /272/ من ق ع د رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
لقيامك بتنظيم كتاب ارس�ال محكوم اىل املستشفى بأمرة املفرزة دون 

اخذ املوافقات االصولية بارساله  
وملجهولي�ة اقامتك اقت�ى تبليغك به�ذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االم�ن الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة خالل 
مدة ثالث�ون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية 
وتعليق�ه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام 
امل�واد  )65 و 68 و 69( م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
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العراق ضمن الئحة الرتاث العاملي
          نجاح العلي

ش�اءت األقدار ان اك�ون من ضمن 
الدراج  العراق�ي  الوطن�ي  الجه�د 
املواقع االثرية والطبيعية عىل الئحة 
ال�راث العاملي ففي ع�ام 2016 تم 
تكليف�ي م�ن مجل�ة الش�بكة التي 
تص�در عن ش�بكة االع�ام العراقي 
باع�داد مل�ف موس�ع ومفصل عن 
م�روع إدراج االه�وار ع�ىل الئحة 
ال�راث العاملي التي اس�تغرق العمل 
عليها عدة سنوات لحني استحصال 

املوافق�ة ع�ىل ادراج موق�ع االهوار 
يف ب�اد ما ب�ني النهرين ع�ىل الئحة 
ال�راث العاملي خال الدورة األربعني 
للجنة الراث العاملي وقبلها يف العام 
2014 ت�م ادراج قلع�ة اربيل ضمن 

هذه القائمة العاملية املهمة.
وايضا كن�ت ضمن الجه�د الوطني 
والرويجي�ة  اإلعامي�ة  والحمل�ة 
إلدراج بابل عىل الئحة الراث العاملي 
وهذا ما تحقق يف هذا العام ملا يمثله 
هذا ال�رح الحض�اري م�ن قيمة 
حضارية عاملية وان هذه اآلثار التي 

تشمل األس�وار الداخلية والخارجية 
للمدينة واألبواب والقصور واملعابد، 
هي ش�هادة فريدة ع�ىل واحدة من 
أكث�ر اإلمرباطوريات نفوذا يف العالم 
إب�داع  تجس�د  باب�ل   وأن  القدي�م 
أوجه�ا،  يف  البابلي�ة  اإلمرباطوري�ة 
فضا ع�ن ارتب�اط املدين�ة بواحدة 
م�ن عجائ�ب الدني�ا الس�بع قديما، 
وهي جنائن بابل املعلقة، عاوة عىل 
تأثريه�ا يف أش�كال الثقاف�ة الفنية 
والش�عبية والديني�ة عىل مس�توى 
العال�م، وم�ن املؤمل ان يس�هم هذا 

يف  العاملي�ة  الائح�ة  ع�ىل  اإلدراج 
تنشيط السياحة فيها.

ووضعت اليونس�كو رشوطا إلدراج 
باب�ل ع�ىل قائم�ة ال�راث العامل�ي 
أهمه�ا إزال�ة التغريات الت�ي طرأت 
ع�ىل املدينة األثري�ة، وأبرزها أنبوب 
النفط وقر رئيس النظام السابق 
واملس�تنقعات  العمران�ي  والزح�ف 
املائية كل هذه األمور يجب انجازها 
قب�ل ش�باط م�ن ع�ام 2020 وق�د 
رصدت الحكومة العراقية مبلغ 250 
ملي�ون دوالر إلزالة ه�ذه التغريات. 

الع�راق حب�اه الله بكن�وز طبيعية 
وحضارية وبتنوع جغرايف مميز من 
انهار وبح�ريات ومصطحات مائية 
وس�هول وهضاب وجبال وصحارى 
وتنوع قومي ودين�ي وعرقي فضا 
عن تنوع حضاري وحكمته ساالت 
الش�مال  يف  اإلمرباطوري�ات  م�ن 
والوس�ط والجنوب فا ت�كاد مدينة 
تخلو من اث�ر تاريخي حتى يف املدن 
النائية والصحراوية لكن إدراج هذه 
املعالم األثرية عىل الئحة اليونس�كو 
ليس باألمر الهني والس�هل ويحتاج 

اىل جه�د حكوم�ي وتروي�ج إعامي 
وش�عبي وهذا ما حص�ل مع بابل اذ 
تضاف�رت جهود منظم�ات املجتمع 
املدن�ي والجامع�ات واه�ايل املدينة 
ونخبه�ا الثقافي�ة وهذا م�ا الحظه 
املدين�ة  زار  ال�ذي  الخ�رباء  فري�ق 
التاريخي�ة وقي�م وضعه�ا ووض�ع 
توصي�ات ملزم�ة بش�أنها وه�ذه 
التوصيات اليمكن ان تنفذ وتتحقق 
اال بتع�اون اهايل املدين�ة.  ان إدراج 
معال�م الع�راق االثاري�ة والطبيعية 
لل�راث  اليونس�كو  قوائ�م  ضم�ن 

العامل�ي ليس منة من اح�د انما هو 
اس�تحقاق تاريخ�ي وطبيعي تأخر 
كثريا وهن�اك معال�م عراقية كثرية 
البد من إدراجها ضمن هذه الائحة 
وهن�اك تح�رك حكوم�ي وش�عبي 
خ�ال العال�م الح�ايل إلدراج قلعتي 
هي�ت وكرك�وك ع�ىل الئح�ة الراث 
العاملي وقد تحذو حذوها العديد من 
املدن والقصب�ات عىل ان يدعم هذه 
الثقافية والش�عبية  النخب  املطالب 
فيها ليصب�ح العراق باجمعه ضمن 

الئحة الراث العاملي.

االنتخابات والتدخل
          جريج سارجنت

النائ�ب  س�كيف«،  »آدم  أج�رى 
»الديمقراطي« عن والية كاليفورنيا 
يف  االس�تخبارات  لجن�ة  ورئي�س 
مجل�س الن�واب األمريك�ي، ح�واراً 
مع »س�ارا س�وير« مذيع�ة قناة 
»فوكس« مؤخ�راً، وال ب�د أن يقلق 
ذل�ك الحوار جمي�ع م�ن يعتقد أن 
انتخاباتنا األمريكية يجب أن تكون 

خالية من أي تدخل أجنبي. 
زعي�م  ذل�ك  يش�مل  ال  وبالطب�ع، 
األغلبية يف مجلس الشيوخ »ميتش 
ماكونيل«، السيناتور »الجمهوري« 
عن والي�ة »كينتاكي«، الذي يرفض 
الس�ماح للمجل�س بالتصويت عىل 
أي من القوانني الكثرية التي طالبت 
بدع�م النظ�ام الس�يايس األمريكي 
التدخ�ل  ذل�ك  مث�ل  مواجه�ة  يف 

التخريبي. 
لذا، يعني ذلك اس�تبعاد أي مواجهة 
تريعية جاّدة قب�ل وقوع الهجوم 
السياس�ية  العملي�ة  ع�ىل  املقب�ل 
األمريكية. لكن األكثر إثارة للدهشة 
اقتن�اع »الديمقراطيني«  هو م�دى 
املعلوم�ات  ع�ىل  اطلع�وا  الذي�ن 
االس�تخباراتية ب�أن ذلك س�يحدث 

حقيقة. 
ويشري »س�كيف« إىل أن »فيسبوك« 
رفضت، مؤخراً، حذف فيديو انتر 
بع�د أن ت�م تحريفه لجعل رئيس�ة 
مجل�س الن�واب »نان�ي بيلويس« 
أن�ه  إىل  ويلف�ت  مخم�ورة،  تب�دو 

متأهب�ة  التكنولوجي�ا  رشكات  ال 
بالسياس�ات الواعية، وال الحكومة 
بالتكنولوجي�ا  جاه�زة  األمريكي�ة 
الازمة الكتش�اف األخب�ار الزائفة 

املتطورة. 
وذكر أن الشعب األمريكي عموماً ال 
يعرف ما نش�ري إليه عندما نتحدث 
عن »أخبار زائفة عميقة«، كما أنه 
لي�س أمامنا وقت طوي�ل، فلم تعد 
هناك س�وى ثمانية أش�هر قبل بدء 
املنافسات التمهيدية، ملحاولة إعداد 
الش�عب وإع�داد أنفس�نا وتحدي�د 
الخطوات الازمة لحماية أمريكا من 

ذلك النوع من املعلومات املضللة. 
املس�ؤولني  أن  القل�ق  يزي�د  وم�ا 
إدارة  يف  االس�تخباراتيني 
م�ع  يتفق�ون  أنفس�هم،  ترام�ب 
االحتمال  بش�أن  »الديمقراطي�ني« 
الخط�ري بوق�وع هج�وم آخ�ر عىل 
وأعل�ن  األمريكي�ة.  الديمقراطي�ة 
مدير مكت�ب التحقيقات الفيدرالية 
»إف بي آي« »كريس�توفر راي« أن 
»التهديد يتزايد«، وأن علينا أن نعزز 
قدرتن�ا، لكن�ه أك�د أيض�اً أن قوات 
إنف�اذ القان�ون تبيل باء حس�ناً يف 

االستعداد له.
من جانبه، أعلن مدير االستخبارات 
الوطنية »دانيال كوتس«، األس�بوع 
املايض، عن استحداث منصب جديد 
لتنسيق أمن االنتخابات بني وكاالت 
االستخبارات املختلفة. لكن ال يزال 
م�ن غ�ري الواض�ح م�ا إذا كان ذلك 

سيكون كافياً أم ال.

اجلهاز التنفيذي األوريب اجلديد

إرسائيل وطائرة آمريل

          باسكال بونيفاس

كانت عملية تعيني الجه�از التنفيذي األوروبي الجديد 
طويلة بعض اليشء، وكانت موضع مفاوضات طويلة 
ب�ني الدول املختلفة، لكن هل كان من املمكن أن تكون 
غري ذل�ك؟ الواقع أن ثمة اتحاداً أوروبياً، لكن كل دولة 
تس�عى للحفاظ ع�ىل مصلحته�ا الوطني�ة الخاصة، 
وبالتايل ينبغي إيجاد حل وس�ط ب�ني املصلحة العامة 

واملصلحة الخاصة.
وق�د تع�رض الفري�ق الجدي�د لانتق�اد، أوالً من قبل 
الربملاني�ني، إذ كان ثم�رة عم�ل الحكوم�ات أكثر منه 
نتيجة لعمل الربملانيني أنفس�هم. كما تعرض لانتقاد 
ألن األعراف تقتيض تعيني زعيم الحزب الحائز صاحب 
األغلبي�ة، مانفري�د وي�رب، وهو م�ا لم يحدث بس�بب 
ش�كوك تحوم حول زعامته. وانُتق�د الفريق أيضاً ألن 

األح�زاب املدافعة عن البيئة، وهي قوة كبرية جديدة يف 
الربمل�ان األوروبي، لم تش�ارك يف عملية التعيني كما لم 

تحصل عىل مناصب يف الجهاز التنفيذي الجديد. 
لكن ثمة جوان�ب إيجابية، منها أن الرئيس�ة الجديدة 
للمفوضي�ة، أورس�وال فون دي�ر ليان، وزي�رة الدفاع 
األملانية السابقة، تتحدث اللغة الفرنسية، بل فرنسية 
اله�وى. وقد لعبت دوراً مهماً يف الدفع باتجاه انخراط 
أملاني�ا يف م�روع الطائرة الحربي�ة األوروبية املقبلة، 
وال�ذي كان أساس�ياً للحف�اظ ع�ىل صناع�ة الدف�اع 
األوروبي�ة يف مواجه�ة الصناعة األمريكي�ة. وإىل ذلك، 
فإن الرجل الذي س�يصبح وزير الشؤون الخارجية يف 
االتحاد األوروبي - بوريل - هو أيضاً ذو قناعات قوية 
بأوروبا ذات وزن ثقيل يف العالم. وفضاً عن ذلك، يمكن 
القول إن اختيار »الغارد« رئيسة جديدة للبنك املركزي 
األوروب�ي اختيار موفق، صحيح أنه لم يس�بق لها أن 

كانت عىل رأس بنك مركزي، لكنها تتمتع بسمعة دولية 
جيدة، فالسنوات التي قضتها عىل رأس صندوق النقد 
ال�دويل جعلت منها وجه�اً معروفاً جداً، ل�ذا يمكن أن 
تكون صاحبة تأثري حقيقي. دورها الرئيي س�يتمثل 
يف تأكيد مكانة اليورو عىل الس�احة الدولية، والحرص 
عىل أن يكون موجوداً أكثر، ويف تقليص عدد الصفقات 
التجارية الدولية التي تتم بوس�اطة الدوالر، أما شارل 
ميش�يل، فاشتهر بميله للتوافقات والحلول الوسطى.  
ويمكن الق�ول: إن هذا الفريق الجديد س�يكون أقوى 
أداًء من الفريق الس�ابق، لكن زعماء البلدان األوروبية 
الذي�ن يعين�ون الجه�از التنفيذي ما زالوا منقس�مني 
عىل أنفس�هم ب�ني رغبتني متناقضت�ني: أال تكون ثمة 
منافس�ة لصاحياتهم الخاص�ة، وأن تكون املفوضية 
ضعيفة، أو تعزيز صاحي�ات املفوضية وتقويتها مع 
وجود ش�خصيات داخل الجه�از التنفي�ذي األوروبي 

قادرة عىل إسماع صوتها، وأحياناً عىل معارضة الدول 
األوروبية. 

وه�ذه هي النس�خة الثالثة لهذا النوع م�ن التعيينات 
منذ اتفاقية لش�بونة، وياح�ظ أن صاحيات الجهاز 

التنفيذي واختصاصاته تتعزز مرة بعد أخرى.
والواق�ع أن املباحثات ب�ني أنجيا م�ريكل وإيمانويل 
ماكرون ه�ي التي أفضت إىل هذا التعيني، وهذا مدعاة 
للتفاؤل، كون الثنائي الفرني األملاني بات فاقداً للقوة 
والفعالي�ة يف اآلون�ة األخ�رية، فنظراً ألهمي�ة الرهان 
وطابعه االس�تعجايل، توصل الزعيمان إىل اتفاق جديد 
يحظى بقبول األطراف، فيما عدا بلدان أوروبا الرقية 

التي لم تبِد رغبة باالنخراط يف البناء األوروبي.
أما يف م�ا يتعلق بموضوع »الربيكس�ت«، فإن الفريق 
الجديد لن يغري موقف املفوضية من هذا امللف، ويمكن 
الق�ول إن موق�ف رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي الجديد 

س�يكون مهماً وحاس�ماً. واألرجح أن الفريق الجديد 
س�يعني بارنييه مكلفاً بملف الربيكست، ومن املرجح 

أال يشهد موقف االتحاد األوروبي أي تغيري.
وباملقاب�ل، يمك�ن القول إن التغري مرج�ح عىل جانب 
اململكة املتحدة، ذلك أن بوريس جونسون تعهد بتنفيذ 
الربيكست يف الحادي والثاثني من أكتوبر املقبل سواء 
باتف�اق أو بدون�ه. وه�و يشء جيد ع�ىل كل حال، ألن 
الربيكست بات يس�تنزف الطاقات األوروبية، فالقمم 
األوروبية املختلفة التي ُعقدت خال الس�نوات األخرية 
كان�ت مخصصة له وليس للمواضيع األساس�ية، مثل 
حماي�ة املناخ أو مكانة أوروب�ا يف العالم، وخاصة مع 
اليورو. وعىل كل حال، س�نرى ما س�يفعله جونسون، 
لك�ن إذا تحقق الربيكس�ت أخ�رياً، فإن ذلك س�ينهي 
فرة من الضبابية وع�دم اليقني، باتت تنهك الطاقات 

األوروبية.

          أحمد حسين

طائ�رة مس�رية مجهول�ة املص�در تقص�ف 
معس�كراً تابع�اً للحش�د الش�عبي وتحديداً 
الحش�د الركمان�ي يف قض�اء آم�ريل، خ�رب 
ليس بالجدي�د وال الغريب، فق�د بدأت حرب 
الطائرات املس�رية يف العراق منذ أن سيطرت 
عصابات داعش اإلرهابية عىل عدد من املدن 
واألرايض العراقية، وتحديداً منذ العام 2016 
برز هذا الساح واس�تخدمته تلك العصابات 
والقص�ف  واملراقب�ة  االس�تطاع  لعملي�ات 
أيض�اً، وبالنظ�ر إىل ك�م املصائ�ب اإلرهابية 
التي انهالت علينا منذ سقوط النظام املقبور 
ولغاي�ة اآلن يعد هذا الخرب هيناً بعدما أكدت 
خلية اإلعام األمن�ي أن القصف كان بقنبلة 
يدوي�ة ألقته�ا الطائرة وأس�فر ع�ن إصابة 
اثنني من عنارص الحشد بجروح طفيفة من 

دون سقوط شهداء.
لكن حني يتحول خرب كهذا إىل مادة لوس�ائل 

الغربي�ة والعربي�ة وتح�اك حول�ه  اإلع�ام 
القصص واألقوال واالستنتاجات والتضخيم 
والتهوي�ل، وت�زج فيه جنس�يات ودماء غري 
عراقي�ة، يصبح األم�ر الفتاً لانتب�اه، فبعد 
س�اعات من القص�ف قدمت بعض وس�ائل 
اإلع�ام العربي�ة والغربي�ة أخب�اراً صحفية 
وتلفزيوني�ة يف غاية الغراب�ة، بعضها كانت 
أخباراً ركيكة وغري مقنعة، منها عىل س�بيل 
املث�ال ما قالت�ه قناة “العربي�ة” عن تعرض 
املعس�كر لقصف ب�”طائرتني مس�ريتني، ما 
أدى إىل س�قوط قتىل من ح�زب الله اللبناني 
والحرس الثوري اإليراني، وإن املعسكر يضم 
صواريخ باليستية إيرانية”، وهو ما انفردت 

به من دون غريها.
الس�عودية،  األوس�ط”  “ال�رق  صحيف�ة 
هي األخ�رى لم تختل�ف كثرياً عم�ا تناولته 
“العربي�ة” لكنه�ا أضاف�ت أس�ماء قيادات 
يف الح�رس الث�وري اإليران�ي، وأش�ارت إىل 
أن أج�واء املنطق�ة التي يقع فيها املعس�كر 

املقصوف تخض�ع ملراقبة الطريان األمريكي، 
وذك�رت أن القصف لم يكن بنقبلة يدوية بل 
“قناب�ل” ألقته�ا الطائرة، كم�ا أنها طرحت 
إمكانية قصف املعس�كر من قبل ساح الجو 

اإلرسائييل!.
صحيفة “إفياب�رو” الروس�ية، هي األخرى 
طائ�رة  ب�ه  قام�ت  القص�ف  أن  افرض�ت 
إرسائيلي�ة لكنها ذهبت بعيداً جداً إىل حد غري 
منطقي، حيث افرضت أن إرسائيل أرس�لت 
طائرة )F35(، الطائرة األغىل يف العالم والتي 
ال تكش�فها ال�رادارات يف ال�رق االوس�ط 
والت�ي تعد رساً م�ن أرسار الصناعة الحربية 
األمريكية، هذه الطائرة الس�راتيجية تقلع 
للحش�د  م�ن إرسائي�ل لتقص�ف معس�كراً 
الش�عبي يف العراق بقنبلة ال تؤدي س�وى إىل 
إصاب�ة عنري�ن أو قتل وإصاب�ة عدد من 
عن�ارص الحش�د والح�رس الث�وري وحزب 
الل�ه م�ن دون أن تدم�ر مخ�زن الصواري�خ 
الباليس�تية اإليرانية أو تحقق هدفاً يتناسب 

م�ع أهمي�ة ه�ذه الطائ�رة، أال يب�دو األمر 
مضحكاً واستغفاالً للقارئ؟!

األمر األكثر غراب�ة يف هذا القصف اللغز، هو 
أن عصابات داعش اإلرهابية لم تتبنى لغاية 
اآلن ه�ذه العملي�ة، ع�ىل الرغم م�ن أنها يف 
العادة تعلن مسؤوليته عن عمليات إرهابية 
يف مناط�ق ليس لها أي نف�وذ أو وجود فيها، 
فما الذي منع تلك العصابات من تبني عملية 
أسفرت عن قتل عنارص من الحشد الشعبي 
)الراف�يض( والح�رس الث�وري )املج�ويس( 

وحزب الله )الفاريس(؟!.
يب�دو واضح�اً أن هن�اك توجه�اً وتوجيه�اً 
بتصدير أمريكا وإرسائي�ل إىل واجهة الحدث 
وجلعهما املته�م األول أو األرجح، يف محاولة 
ال أرى أي تفس�ري له�ا س�وى أنه�ا محاولة 
ل�رف النظر عن عدو لم تتم اإلش�ارة إليه، 

هذا ما اعتقده.
ه�ل أح�اول هن�ا تربئ�ة إرسائي�ل أو أمريكا 
م�ن  أخ�رى  دول�ة  أي�ة  أو  الس�عودية  أو 

قص�ف املعس�كر، كا أب�داً، فف�ي األوض�اع 
الت�ي مر ويم�ر به�ا الع�راق كل الفرضيات 
والس�يناريوهات واردة، لكن ملاذا نستبعد أن 
يك�ون هناك عدو موجود ع�ىل أرضنا وفيما 
هدفه هو أما تصفية حسابات مع الفصائل 
املسلحة بمختلف مسمياتها ألسباب طائفية 
أو عنري�ة أو سياس�ية، أو يري�د أن يظهر 
للعالم أن الوضع األمني ما زال هشاً والقوات 
األمنية وبضمنها الحشد الشعبي والفصائل 
املس�لحة غري ق�ادرة ع�ىل حماي�ة مقراتها 
ومنتسبيها، أو أنه ينفذ أجندة خارجية لخلق 
بلبل�ة وحالة م�ن الفوىض والتخب�ط لكونه 
يع�رف أن أصابع االتهام يف مثل هكذا حاالت 
س�تتوجه فوراً إىل الخارج ويكون هو بمنأى 
ع�ن أي اته�ام، وه�و بالتايل س�يحقق ثاثة 
أه�داف: أولها رضب األم�ن الداخيل، وثانيها 
النج�اة م�ن فعلت�ه، وثالثها تمري�ر أجندته 

الخارجية أو الداخلية.
وعلين�ا أن نتذك�ر أن آم�ريل هي مح�ل نزاع 

قومي طائفي، حني كانت ناحية حتى العام 
2017 ناحي�ة تابعة لقض�اء طوزخورماتو 
املتن�ازع علي�ه ب�ني بغ�داد وأربي�ل والعرب 
واألك�راد والركم�ان، وأيضاً مح�ل نزاع بني 
محافظتّي كركوك وصاح الدين، وحتى بعد 
تحولها إىل قضاء مستقل عن طوزخورماتو 

ما زالت محل نزاع.
حقيق�ة أن�ا ال أفهم م�اذا تريد ه�ذه الدول 
واألط�راف الخارجية والداخلي�ة من العراق، 
ه�ل تري�ده كتل�ة مش�تعلة باالضطراب�ات 
لتمرير أجنداته�ا التي البد أن تنتهي بإيقاظ 
العراقي�ني من غفوتهم ألنه�م هم الضحايا، 
أم أنه�ا تريد العراق س�احة للتهدئة؟، يف كا 
الحالت�ني ال يب�دو أنها تعمل لتحقيق س�وى 
هدف الخراب، وهنا يربز التس�اؤل األصعب، 
مل�اذا ينس�اق البع�ض لتحويل بل�ده وأهله 
إىل مس�لخة يس�تعرض فيه�ا كل الجزارين 
سكاكينهم يف أجساد أهله من دون أن يحقق 

شيئاً سوى الدماء؟!.
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مهنياً: قد يحاول بعضهم النيل منك، أو عىل األقل تش�ويه 
صورتك، فكن حذراً 

عاطفي�اً: إذا تنازل�ت للرشي�ك يف األمور األساس�ية، فقد 
تواجه الحقاً مواقف أكثر صعوبة 

مهني�اً: حاذر هواجس وافكاراً س�وداً تنتاب�ك، فقد تّتهم 
بعضهم بنيات س�يئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، 
ال تع�ّرض نفس�ك لفضائح عام�ة أو لبع�ض االنتقادات 

العلنية 

مهني�اً: تتطور األم�ور إيجابياً ملصلحت�ك يف زمن قيايس، 
وهذا يرفع معنوياتك لُتقبل عىل األعمال بحماسة كبرية 

عاطفي�اً: إي�اك التجّن�ي ع�ىل الرشيك ألس�باب س�خيفة 
وسطحية، قد ترتد األمور سلباً عليك

مهني�اً: قد تخف الحظوظ تدريجياً، واملطلوب منك الروّية 
والتعّقل، وخصوصاً يف املجاالت املادية واملهنية 

عاطفياً: تشعر بالشوق اىل الحبيب وترغب يف قضاء بعض 
الوقت بجانبه، وتتبادالن أحاديث شيقة ورومانسية 

مهني�اً: تظهر ق�درة عىل الخلق واالب�داع وتميل اىل تقديم 
املساعدة للزمالء ما يرفع من رصيدك بينهم، وتلمس ذلك 

عند أّول اختبار جدّي يف العمل وتجدهم إىل جانبك 
عاطفياً: ال تربر أخطاء الحبيب وواجهه بما تشعر

مهنياً: تزداد معارفك بالعمل وتستفيد منها وتتواصل مع 
الزمالء العمل كي تنجز املشارعي بشكل أرسع 

عاطفي�اً: ك�ن أكثر ق�وة وال تضعف أم�ام الضغوط التى 
تقف بوجه عالقتك مع الحبيب 

مهني�اً: تعارض أي خطوة إذا ل�م تكن مقتنعاً بما يعرض 
عليك، العشوائية لن تكون يف مصلحتك 

عاطفي�اً: صارح الرشيك بما تنوي القيام به، ألنك قد تجد 
عنده األفكار البناءة لكل ما يقلقك

مهني�اً: بعد النج�اح الذي حققت�ه أخ�رياً يف العمل، باتت 
النظ�رة إليك مختلف�ة ما يرفع معنويات�ك ويعّزز موقعك 
ب�ن الزم�الء. عاطقياً: ش�خص ما معجب ب�ك ويالحقك 

دائماً، لم ال تفكر يف إعطائه فرصة للتقرب منك؟ 

مهني�اً: تواجه ش�كوكاً يف غري محلها، وق�د يصعب عليك 
التعبري عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة 
وغري مؤذية. عاطفياً: العمل بالنصائح رضوري وال سيما 

أنك تنتقل من مرحلة عادية إىل مرحلة استثنائية 

مهني�اً: تح�اط باألصدق�اء واأله�ل واألحّب�اء، وتتلق�ى 
مس�اعدة تفاجئك، تكس�ب املال، وتقوم بعمليات مربحة 
وتس�تفيد حتى من أخطاء اآلخرين، وتش�عر بأن س�اعة 

املجد قد دقت 

مهنياً: تطورات إيجابية تعّزز مركزك املهني، فكن جاهزاً 
لأليام املقبلة، فهي قد تكون أكثر إرشاقاً 

عاطفياً: أنانية الرشيك باتت مزعجة جداً، لذا عليك تدارك 
األمر والترصف بفاعلية أكرب 

مهني�اً: ال تحس�م أمراً عقد اليوم قب�ل أن تتأكد من صدقه 
وح�اول الي�وم أن تحس�ن عالقت�ك برؤس�ائك يف العم�ل. 
عاطفياً: تشتعل العواطف هذا اليوم، ويهتف قلبك لشخص 

يثري إعجابك من النظرة األوىل ويأرسك بأخالقه وجماله

احلوتالعذراء

»اصفرار العني«.. مؤرش بسيط عىل أمراض خطرية
ق�د يالحظ بعض األش�خاص تغري 
لون »بياض العن« وتحوله إىل لون 
مائل للصف�رة، دون أن يعطوا ذلك 
أهمي�ة، إال أن األطباء يحذرون من 
أن ذلك قد يكون إش�ارة عىل مرض 

خطري، البد من التحقق منه.
وقال�ت خدم�ة الصح�ة الوطني�ة 
باململكة املتح�دة، إن هذا االصفرار 
يف بي�اض الع�ن، قد يعن�ي إصابة 

الش�خص بمرض يف الكب�د، داعية 
من يش�عرون ب�أي تح�ول يف لون 
بي�اض الع�ن، إىل مراجعة الطبيب 

فورا.
ومن األمراض األخرى التي قد تكون 
سببا يف اصفرار العن، وجود حىص 
البنكري�اس،  والته�اب  امل�رارة،  يف 
والته�اب الكب�د، وأم�راض الخاليا 

املنجلية.

الجل�د  اصف�رار  ه�و  والريق�ان 
وأغش�ية امللتحم�ة ف�وق الصلب�ة 
املخاطية  العن( واألغشية  )بياض 
األخرى، والتي تحدث نتيجة ارتفاع 

البيلريوبن يف الدم.
يش�ار إىل أن الريق�ان ش�ائع ب�ن 
األطف�ال حديث�ي ال�والدة، وتظهر 
عالماتها خالل 72 ساعة من وقت 

الوالدة.

استخدامات غذائية وعالجية للصمغ العريب
الصمغ العربي مادة يرتاوح لونها بن الشفاف 
والبني، وتستخرج من أشجار السنط والطلح، 
التي تنمو بكثرة يف املناطق االس�توائية خاصة 
يف الس�ودان التي تعد أكرب منتج ل�ه يف العالم، 

كما ينتج يف الصومال وسواحل السنغال.
واس�تخدم القدم�اء الصمغ العرب�ي يف العديد 
من العالجات التقليدية، إال أنه أصبح يستخدم 
أيضاً يف صناعة العديد م�ن الوجبات الخفيفة 

والحلوي�ات العربي�ة التقليدي�ة واملرشوب�ات 
الغازية.

 أما استخدامات الصمغ العربي العالجية فهو 
ع�رف من�ذ القدم كع�الج للج�روح والحروق، 
ومش�اكل الهض�م، ون�زالت ال�ربد والس�عال، 
وم�رض الس�يالن، والجزام، وحديثاً اس�تخدم 
يف مجال الصيدلة وصناع�ة األدوية والحبوب، 
وكمادة مستحلبة يف عدد من الصناعات، وملنع 

نم�و البكترييا، ويف تعزي�ز صحة الفم، ولعالج 
الفشل الكلوي بتناول ملعقتن مذابتن يف املاء 

صباحا ومساء يومياً.
كم�ا أكدت دراس�ات أن للصم�غ العربي تأثريا 
الجس�م،  يف  الكولس�رتول  مس�تويات  ع�ىل 
ويس�اعد يف خفضه، وذلك كون�ه مصدراً عالياً 
لأللياف القابلة للذوبان التي تساهم يف خفض 

نسبة الكولسرتول.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن أرسع هدف يف ك�رة الق�دم يف العالم 
س�جله الالعب الربازييل ريفياين�و بعد 5 ثواني من 

بدء املباراة
هل تعل�م أن العداء براين مورس�مان، ش�ارك يف ٣ 
ماراثونات خالل أسبوع واحد فقط، وفاز بها كلها، 

ليجمع مبالغ عالج طفله املريض
هل تعلم أن فريق لعبة البيس�بول يتكون من تسعة 
العبن، أما امللعب فيكون ش�كله عىل ش�كل زاوية 
قائمة كبرية، وُيرسم عىل هذه الزاوية مربع بطول 

ضلع 27
هل تعل�م أن الالعب الربازييل بيليه يلقب بالجوهرة 

السوداء.
ه�ل تعلم أن مرص هي أول دولة عربية ش�اركت يف 

دورة األلعاب األوملبية.
ه�ل تعلم أن يف لعبة التنس تعد النقطة األوىل ب� 15 
والثاني�ة كذل�ك والثالثة 10 وعندم�ا يصل مجموع 

النقاط 40 تصبح النقطة التالية نقطة الفوز

المتاهات

كيف نتخلص من إنفلونزا الصيف؟
تصب�ح اإلصابة باإلنفلونزا ونزالت الربد والرش�ح صيفاً 
أكث�ر إزعاجاً من مثيلتها ش�تاء. فحتى يف الطقس الحار 
يمكن أن تتسبب الجراثيم بمثل هذه اإلصابة. لكن كيف 

نحمي أجسادنا منها؟
غالب�اً ما ترتب�ط اإلصابة بالس�عال واإلنفلون�زا بفصيل 
الخريف والش�تاء حيث ال�ربد واملطر والثل�ج والضباب، 
لك�ن يف حقيقة األمر ُيصاب كث�ريون باإلنفلونزا ونزالت 
ال�ربد أيضاً يف أكثر فصول الس�نة ح�رارة، إنها »إنفلونزا 
الصي�ف« التي ق�د تك�ون أكثر إزعاج�اً م�ن مثيلتها يف 
الش�تاء. وتح�دث هذه النوب�ات يف العادة بس�بب الكثري 
من مس�ببات األمراض، كما يق�ول الدكتور جورج باويل 
من معهد روب�رت كوخ األملاني يف برل�ن. ويضيف باويل 
بالقول: »لكن يف حقيقة األمر فإن هذه الفريوسات ليس 
لها عالقة بنوبات الربد الحقيقة أو اإلنفلونزا. وعىل الرغم 
من األعراض املشرتكة كالحمى والسعال وبحة الصوت، 
لكن مس�ببات إنفلونزا الصيف مختلفة تماماً«. ويوضح 

الطبيب األملاني أن نوبات اإلنفلونزا الحقيقية تكون أكثر 
وطأة عىل املصاب.

كيف تحدث اإلصابة؟
أس�باب اإلصاب�ة بإنفلون�زا الصي�ف هي نفس أس�باب 
اإلصاب�ة بأم�راض مش�ابهة لإلنفلونزا يف موس�م الربد، 

فه�ي كذلك إصابة بالفريوس�ات تح�دث خاصة يف فصل 
الصيف. عندما يقصد الش�خص مكاناً مكتظاً باآلخرين، 
كاملهرجانات الصيفية أو املس�ابح الخارجية أو األسواق 
أو الحافل�ة وكذل�ك الرح�الت بالطائ�رة، يك�ون طري�ق 
انتقال الفريوس�ات قص�رياً عىل غري الع�ادة، لُيصاب به 
الشخص بالتعرض لسعال املصابن أو التحدث معهم أو 

العطاس.
وحن يكون الجسم متعرقاً أو ترتفع درجة حرارته بفعل 
الطق�س الصيف�ي ومن ثم يتع�رض إىل الهواء املنس�اب 
من نافذة الس�يارة مثالً أو جهاز التربيد، تجف األغش�ية 
املخاطية بش�دة، وبالتايل فإنها تفقد وظيفتها ك� »درع 
حام�ي« م�ن الفريوس�ات. وله�ذا الس�بب تتمكن هذه 
الفريوس�ات من تغزو الجسم بس�هولة، وتكون النتيجة 
اإلصاب�ة ب� »إنفلونزا الصيف«. وعادة ما تكون األعراض 
مش�ابهة لنزالت الربد كالحم�ى والرجيف والصداع وآالم 

البلعوم واألذنن والتقيوء واإلسها وآالم البطن.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 4 عدد رشيحة جبنة شيدر

x 2 عدد بطاطس )كبرية(
x 2 رشة ملح

x 2 رشة فلفل اسود مطحون
x 1 علبة قشطة

الخطوات:
تقرش البطاطس وتقطع رشائح سميكة.

تدهن الصينية البايركس بقليل من الزيت ونرص طبقة 
من البطاطس.

نرش امللح والفلفل وعلبة القشطة بحيث تغطي الطبقة 
بالتساوي.

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

تنضج.

بطاطس بالقشطة
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الطلبة يفتتح تعاقداته بضم ثنائي النجف
              المستقبل العراقي/ متابعة

افتتح ن�ادي الطلبة صفقاته يف املريكاتو 
الصيف�ي، بالتعاقد م�ع مدافع وحارس 
مرمى قادمني م�ن النجف لتمثيل األنيق 

املوسم املقبل.
وقال مدي�ر الفريق حيدر عب�د الرزاق يف 
ترصيح�ات ل، إن إدارة الن�ادي تعاقدت 

م�ع ثنائي فري�ق النج�ف املدافع صفاء 
جب�ار وح�ارس املرم�ى عب�اس طالب، 

ليمثال أوىل صفقات الفريق.
وبني أن مدرب الفريق ثائر جسام وضع 
قائمة بأس�ماء الالعبني الذين سيس�عى 
النادي للتعاقد معهم، وكذلك من ستجدد 
اإلدارة عقوده�م، حي�ث يرغ�ب الجهاز 
الفن�ي التجدي�د ألغل�ب العب�ي الفري�ق 

التعاق�دات  أن  املايض.وأوض�ح  املوس�م 
جاءت بعد اللقاء الذي جمع اإلدارة بوزير 
التعليم العايل الدكتور قيص السهيل الذي 
تعهد بدع�م الفريق وتوفري مس�تلزمات 
النجاح ما شجع اإلدارة للميض بتعاقدها 
للموس�م املقبل.يشار إىل أن الطلبة خرس 
خدم�ات ه�داف الفريق مروان حس�ني 

الذي انتقل لصفوف الرشطة.

المبارد يتطلع إلعادة شحن طاقة تشيليس
            المستقبل العراقي/ وكاالت

س�يحاول فران�ك المب�ارد املدي�ر الفن�ي لن�ادي 
تش�يليس اإلنجليزي، حل املش�كلة األكرب للفريق 
اللندني، وهي كيفية تسجيل األهداف بدون إيدين 

هازارد.
وأنه�ى الالعب البلجيكي املوس�م امل�ايض بعد أن 
صنع 15 هدفا وس�جل 16 آخرين، وهو ما يعني 
أن�ه كان مس�اهما يف نحو نصف أه�داف الفريق 

اللندني يف الربيمريليج.
وكان�ت قدرته عىل الحفاظ عىل الك�رة، مما كان 
يفتح الطريق أمام زمالئه، وتمريراته التي تخرتق 
دفاعات املنافس�ني، أبرز ما يميز هجوم تشيليس 
لسنوات، وترك رحيله هذا الصيف إىل ريال مدريد، 

ثغرة كبرية.

وألقى منع تش�يليس من ضم العبني جدد لفرتتي 
انتق�االت، بظالله عىل ع�ودة المب�ارد إىل الفريق 

الذي خدمه بإخالص كالعب ملدة 13 عاما.
وم�ع رحي�ل جونزالو هيجوين، س�يكون المبارد 
مجربًا عىل االعتماد عىل أوليفييه جريو، الذي يبلغ 
عم�ره 32 عام�ا وال يس�جل بانتظ�ام يف الدوري 

اإلنجليزي، وتامي أبراهام ومييش باتشواي.
ورغم انضمام كريستيان بوليسيتش من بوروسيا 
دورتموند، يف صفقة تمت قبل دخول عقوبة الحظر 
حيز التنفيذ، فإنه يبقى موهبة بحاجة إىل الصقل 
وال يزال ينبغي عليه القتال من أجل الحصول عىل 
مكان يف التش�كيلة عىل حس�اب ويلي�ان وبيدرو.
ورغ�م إنه�اء تش�يليس للموس�م بالف�وز بلق�ب 
ال�دوري األوروبي، فإن إقالة ماوريس�يو س�اري 
ل�م تكن مفاجئة، بع�د أن تم وص�ف أداء الفريق 

اللندني تحت قيادته بأنه فاتر وممل.ولذلك يجب 
ع�ىل المبارد إعادة ش�حن طاق�ة فريقه للحفاظ 
عىل وضعه كأفضل فريق بعد مانشس�رت س�يتي 
وليفرب�ول وتوتنهام هوتس�بري ال�ذي ربما يقدم 
م�رة أخرى أداء أفضل.ورغم نجاحه الس�ابق مع 
النادي، تعهد المبارد بعدم النظر للخلف، وقلل من 
أهمية عقوبة الحظر يف س�وق االنتقاالت بحديثه 
عن أنه ليس بحاج�ة إىل التعاقد مع العبني أفضل 
ألن املجموعة املوجودة جيدة بما يكفي.وسيسعد 
ذل�ك العب�ني أمث�ال أبراه�ام وكالوم هودس�ون 
أودوي وروبن لوفتوس تش�يك وميس�ون ماونت 
الذين س�ريون فرصة كبرية يف غياب االعتماد عىل 
أم�وال أبراموفيتش.كما تعهد المبارد بمش�اهدة 
مباريات فريق الرديف وفرق الناش�ئني بانتظام، 

وهو أمر لم يهتم به أحد ممن سبقه.

الزوراء يستقطب مدافع الرشطة وجيدد تعاقده مع جليل
              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�د ن�ادي ال�زوراء م�ع قلب دف�اع نادي 
الرشط�ة الس�ابق مصطف�ى ناظ�م لينضم 

بشكل رسمي إىل صفوف الفريق.
وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الزوراء 
عبدالرحم�ن رش�يد: »نجحن�ا يف التعاقد مع 

العب املنتخب الوطن�ي مصطفى ناظم، كما 
جددنا تعاقد الالعب محمد رضا جليل ملوسم 

آخر«.
وبنينّ أن اإلدارة تنتظر الرد الرسمي من العبي 
املنتخب الوطني حس�ني ع�ي وصفاء هادي 
بع�د أن طالبا ال�زوراء بمهلة 3 أيام لحس�م 
قرارهما بش�أن االنضمام للفريق من عدمه، 

كون الن�ادي ملتزم بإرس�ال قائم�ة الفريق 
لالتح�اد العرب�ي للمش�اركة يف بطولة كأس 

محمد السادس لألندية العربية.
يش�ار إىل أن فريق ال�زوراء أكد تعاقده مع 4 
العبني محرتفني، وسيتم اإلعالن عن األسماء 
ح�ال وص�ول بطاق�ات االس�تغناء الخاصة 

بهم.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تقبل املئ�ات م�ن املش�جعني، املداف�ع 
الدويل املخرضم داني ألفيس يف مدينة ساو 
باول�و، قبل تقديمه كالعب جديد يف النادي 
الذي يحمل نفس االسم، والذي يعد من بني 
أش�هر األندي�ة يف الربازيل.واحتش�د املئات 
م�ن املش�جعني يف مط�ار املدين�ة انتظارا 
لقدوم ألفي�س، يف احتفالية حرمت النجم 

الربازيي، الذي كان يقيض عطلته الصيفية 
يف مدين�ة فورتالي�زا، م�ن مغ�ادرة املطار 
بس�هولة.ونجح ألفيس يف مغ�ادرة املطار 
بحماية رجال األمن وسط املشجعني الذين 
كانوا يهتفون باسمه ويرفعون أعالم ساو 
باولو واس�تخدم بعضهم األلع�اب النارية 
لتحيته.وس�يكون ألفيس، الذي س�ريتدي 
القمي�ص رقم 10 يف س�او باول�و، الالعب 

األعىل راتبا يف الدوري الربازيي.

استقبال حاشد لداين ألفيس 
يف ساو باولو

           المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد تقرير صحفي فرنيس، أن نادي باريس سان جريمان يخطط للتعاقد مع األرجنتيني 
باولو ديباال نجم يوفنتوس، هذا الصيف.ووفًقا لش�بكة »كانال بلس« الفرنس�ية، فإن 
باريس س�ان جريمان يخطط لتقديم عرض بقيم�ة 60 مليون يورو إىل يوفنتوس، من 
أج�ل الحص�ول عىل خدمات باولو ديباال.وأش�ارت إىل أن تحرك س�ان جريمان جاء بعد 
رفض ديباال االنتقال إىل مانشسرت يونايتد خالل صفقة تبادلية يرتدي من خالل روميلو 
لوكاكو، قميص يوفنتوس يف املوسم الجديد.وأوضحت أنه من املتوقع أن يرى يوفنتوس 
أن العرض املايل لسان جريمان غري جيد، بالنظر إىل قيمة الالعب األرجنتيني يف املريكاتو 
الجاري.يذكر أن باولو ديباال بات يحصل عىل مس�احة أقل يف املش�اركة رفقة الس�يدة 

العجوز، منذ التعاقد مع النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو يف الصيف املايض.

           المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحفي إيط�ايل، عن تطور 
الخ�اص  الصيف�ي  املريكات�و  يف  جدي�د 
بنادي إنرت ميالن.ووفًقا ملوقع »كالتش�يو 
مريكات�و«، ف�إن إدارة إنرت ميالن تس�عى 
إلرضاء امل�درب أنطونيو كونتي قبل بداية 
املوس�م الجديد ع�ن طريق إب�رام صفقة 
سوبر.وأش�ار إىل أن حل�م إن�رت ميالن هو 
اس�تبدال بورخا فالريو وج�واو ماريو يف 

وس�ط امللعب، بثنائ�ي برش�لونة أرتورو 
م�ن  أن  إال  راكيتيت�ش،  وإيف�ان  في�دال 
الصع�ب ض�م الالعبني مًعا ه�ذا الصيف.

وأوضح أن إنرت ميالن يكثف جهوده حالًيا 
لضم أرتورو فيدال، خاصة وأن برش�لونة 
منفت�ح اآلن ص�وب بي�ع النجم التش�يي 
أن  الجاري.يذك�ر  الصيف�ي  املريكات�و  يف 
أرتورو فيدال س�بق أن لع�ب تحت قيادة 
أنطونيو كونتي، عندما كان الطرفان مًعا 

يف يوفنتوس.

سان جريمان ينوي االنقضاض عىل ديباال

إنرت ميالن يكتفي بحلم واحد 
من برشلونة

الثالثي املرعب رهان آرسنال الستعادة مكانته باملربع الذهبي
            المستقبل العراقي/ وكاالت

مع دخول العب يف إرضاب وتعرض اثنان لهجوم 
بسكني يف أحد شوارع لندن، ال يوجد يشء يمكن 
أن يحدث هذا املوس�م يفوق اإلثارة التي مر بها 
آرسنال يف فرتة اإلعداد للموسم الجديد يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
الحدث األب�رز كان يف قلعة الجانرز، هو التعاقد 

الفرن�يس، يف  لي�ل  بيب�ي م�ن  نيك�والس  م�ع 
صفقة قياس�ية للنادي مقابل 72 مليون جنيه 

إسرتليني.
وساهم وصول العب ساحل العاج يف رفع الحالة 
املعنوية بعد محاولة آرسنال الفاشلة يف التعاقد 
مع ويلفريد زاها من كريس�تال باالس، وس�ط 
توقع�ات الجماه�ري بأن هذا الصيف لن يش�هد 

دفع أموال طائلة يف سوق االنتقاالت.

ومن املف�رتض أن يق�دم بيبي مس�اعدة كبرية 
أللكس�ندر الكازي�ت وبيري-إيمري�ك أوباميانج 
اللذين يشكالن واحدا من أقوى خطوط الهجوم 
يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز، بعدما س�جال مًعا 

50 هدفا املوسم املايض.
وم�ن املحتم�ل أيضا ضم ك�ريان ترين�ي ظهري 

سيلتيك خالل األيام القليلة القادمة.
الضغط  التدعيم س�يزداد  وبه�ذا 

ع�ىل أون�اي إيم�ري، مدرب آرس�نال، م�ن أجل 
قيادة الفريق للعودة إىل املربع الذهبي عىل األقل 
والتأه�ل ل�دوري أبط�ال أوروبا. لك�ن يف وجود 
فرق مثل ولفرهامبتون واندرارز خلف آرس�نال 
مب�ارشة، س�تكون مهم�ة إيم�ري األوىل البقاء 

ضمن املراكز الستة األوىل.
وال يوج�د ما يلخص مش�كلة آرس�نال املوس�م 
املايض أكثر من استقباله 4 أهداف يف 22 دقيقة 

ضد منافس�ه اللندني تشيليس يف نهائي الدوري 
األوروبي.

ويف ال�دوري اهت�زت ش�باك آرس�نال 50 م�رة 
للموس�م الثاني عىل الت�وايل للم�رة األوىل يف 35 
عاًما.وح�اول إيمري التغلب عىل هذه املش�كلة 
بتس�جيل أهداف أكثر من منافس�يه، لكن هذه 
االس�رتاتيجية ل�م تنجح دائم�ا ويعتقد البعض 
أن تدعي�م الدفاع كان األولوي�ة هذا الصيف عن 

التعاقد مع بيبي يف الهجوم.
ومع سعي لوران كوس�يلني للرحيل عن طريق 
رف�ض الس�فر مع الفري�ق يف جولة االس�تعداد 
للموس�م الجديد، ما زالت التس�اؤالت موجودة 
ح�ول التش�كيلة والخطة قبل أن يحل آرس�نال 

ضيفا عىل نيوكاسل يونايتد يف افتتاح املوسم.
لكن ع�ىل األقل اق�رتب الظهري األيم�ن هيكتور 

بيلريين من العودة بعد جراحة يف الركبة.

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، اليوم الثالثاء، عن تطور جديد 
يف الصفقة املحتملة بانتقال الفرنيس بول بوجبا، العب وس�ط 
مانشس�رت يونايتد، إىل ري�ال مدريد.ووفًق�ا لصحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن مانشسرت يونايتد رفض عرض ريال 
مدريد األخري بضم بوجبا مقابل خاميس رودريجيز، باإلضافة 
إىل 30 ملي�ون يورو.وأك�دت أن مانشس�رت يونايت�د، ال ي�زال 
يتمسك بالحصول عىل 150 مليون يورو، لالستغناء عن بوجبا 
قب�ل أيام قليلة من انط�الق بطولة ال�دوري اإلنجليزي املمتاز.
وأش�ارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن اسم الويلزي جاريث بيل، 
نجم ري�ال مدريد، عاد إىل املفاوضات إلقناع الش�ياطني الحمر 

بالتخلص من بوجبا.وأوضحت أن دخول النجم الويلزي كجزء 
م�ن الصفق�ة يقدم خدمتني لري�ال مدريد، حي�ث إنه يرسع 

خروج بيل من »سانتياجو برنابيو« هذا الصيف، باإلضافة 
إىل تحقي�ق رغبة امل�درب زين الدين زيدان، م�درب امللكي، 
يف الحصول عىل خدمات بوجبا.ويعد بيل خارج حس�ابات 

زي�دان يف املوس�م الجديد، بعد أن رصح امل�درب الفرنيس أمام 
وس�ائل اإلعالم بأن األفض�ل للجميع أن يرحل الالعب يف 

أرسع وقت.وأفادت بأن اس�م كريستيان إريكسن 
ت�م طرح�ه يف مريكاتو ريال مدري�د، والالعب 
الدنمارك�ي نج�ح يف الحصول ع�ىل موافقة 
توتنه�ام بش�أن الرحي�ل، لك�ن زي�دان غري 

مقتنع بالصفقة ويتمسك بضم بوجبا.

فان ديك ينصح ماجوايرريال مدريد يعود للورقة املنبوذة يف صفقة بوجبا

             بغداد/ المستقبل العراقي

من الصع�ب للغاية عىل الع�ب التنس كرس 
إرس�ال خصم�ه عن�د تأخ�ره يف النتيج�ة 
الخص�م،  إرس�ال  )40-0(، خ�الل ش�وط 
واألكث�ر من ذل�ك أن تحقيق الك�رس يف تلك 
الوضعي�ة ول�و مل�رة واح�دة فق�ط ط�وال 
املوس�م، يعد نجاًحا كبريًا.وبحس�ب موقع 
رابط�ة محرتيف التن�س، بالنظر إىل املوس�م 
الجاري منذ بدايت�ه، نجد أن هناك 8 العبني 
من املصنفني ال�50 األوائل عاملًيا فش�لوا يف 

تحقي�ق الكرس م�ن تلك الوضعي�ة ولو ملرة 
واحدة.ويأتي ذلك يف الوقت الذي يتفوق فيه 
النجم اإلس�باني رافائيل نادال يف هذا األمر، 
حي�ث تمكن ه�ذا الع�ام من كرس إرس�ال 
خصومه 5 مرات بعد تأخره بنتيجة 0-40، 
وحقق ذلك من إجمايل 102 ش�وط وصل إىل 
تلك النتيجة، أي بنسبة نجاح تصل إىل %4.9.

ويأت�ي يف املرتب�ة الثانية البلجيك�ي ديفيد 
جوفني بكرس اإلرسال 4 مرات من أصل 99 
ش�وط بنس�بة 4.04%، كما حقق الرصبي 
السلو دجريي الكرس 4 مرات أيًضا من 120 

شوط بنسبة 3.33%.وبعد التأخر 0-40، 
ك�رس الربيطان�ي كاي�ل إيدموند إرس�ال 

خصمه من تلك الوضعية 3 مرات من قبل 
من أصل 90 ش�وًطا وصل إىل تلك النتيجة 
بنسبة نجاح 3.33%.وعن باقي الالعبني 
يف تل�ك القائم�ة، كرس كل من التش�يي 
كريستيان جارين والنمساوي دومينيك 
ثيم والياباني كي نيش�يكوري واألملاني 
ألكس�ندر زفرييف ومواطنه يان لينارد 
ش�رتوف اإلرس�ال من تل�ك الوضعية 3 

مرات من قبل هذا املوسم.

               المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، ع�ن ع�ودة يوفنتوس إىل 
مفاوضات ض�م األرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنرت 
ميالن.ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« اإليطالية، 
فإن يوفنتوس عاد إىل مفاوض�ات ضم إيكاردي بعد عدم 
النجاح يف عقد صفقة تبادلية مع مانشسرت يونايتد ينتقل 
من خالله�ا روميلو لوكاكو إىل الس�يدة العج�وز، مقابل 
ارت�داء باولو ديباال لقميص الش�ياطني الحمر.وأش�ارت 

الي�ويف إىل مفاوض�ات  الصحيف�ة، إىل أن ع�ودة 
إيكاردي، جاءت بطلب من كريستيانو رونالدو، 
ال�ذي يؤيد عق�د رشاكة هجومية م�ع املهاجم 
األرجنتين�ي يف املوس�م الجديد.وي�رى رونالدو 
أن إيكاردي يعد رشيًكا مثالًيا بالخط األمامي، 

ويس�تطيع صنع مساحات له يف هجوم السيدة 
العجوز.وس�يلجأ يوفنتوس إىل ترسيع املفاوضات 

م�ع إي�كاردي، الخميس املقب�ل، بعد إغ�الق املريكاتو يف 
إنجلرتا وتأكد فشل ضم لوكاكو.

نادال ملك »العودة املستحيلة« بعالـم التنس هذا املوسم

فرمان رونالدو يبعث األمل بقلب إيكاردي
            بغداد/ المستقبل العراقي

 
اق�رتب ال�دويل اإلنجلي�زي الس�ابق واين رون�ي، مهاجم 
مانشس�رت يونايتد الس�ابق ودي يس يونايت�د الحايل، من 
العودة إىل إنجلرتا مرة أخرى.وكان تقارير صحفية، قالت 
إن رون�ي قد يرحل إىل ديرب�ي كاونتي ليعمل كمدرب والعب 
مًعا.ووفًقا لش�بكة »سكاي س�بورتس«، فإن روني سيصل 

إىل لندن، اليوم الثالثاء، لعقد مفاوضات مع مس�ؤويل ديربي 
كاونتي بشأن االنتقال إىل النادي يف مهمة مزدوجة.

 وأش�ارت إىل أنه إذا توص�ل الطرفان إىل اتفاق، فإن روني قد 
يعل�ن تعاقده مع ديربي كاونتي بش�كل رس�مي خالل أيام 
قليل�ة. وكان ديربي كاونتي، قد تعاق�د مؤخرًا مع الهولندي 
فيليب كوك�و، يف منصب املدير الفني، خلًف�ا لفرانك المبارد 

الذي رحل لتدريب فريقه السابق تشيليس.

روين عىل أبواب العودة إىل إنجلرتا

          بغداد/ المستقبل العراقي
 

لن يتوقف بايرن ميونخ األملاني بتعاقده املنتظر مع لريوي 
ساني جناح مانشسرت سيتي اإلنجليزي، حيث ينوي مواصلة 

تعزيز صفوفه قبل نهاية املريكاتو الصيفي الجاري.
 وم�ن املتوقع إع�الن النادي البافاري ضم ال�دويل األملاني هذا 
األسبوع، بعدما بات عىل وشك االتفاق مع املان سيتي وساني 

عىل كافة بنود التعاقد.
 وذك�رت صحيف�ة ِ»Abendzeitung« أن هن�اك 4 صفق�ات 
محتمل�ة يخط�ط له�ا باي�رن ميونخ، ف�ور انضمام س�اني 
لصفوف الفريق البافاري. وأفادت الصحيفة بأن بايرن ميونخ 

ينوي ضم مارك روكا العب وسط إسبانيول، الذي جذب أنظار 
النادي البافاري بعد مش�اركته مع منتخب إسبانيا يف بطولة 

أوروبا تحت 21 عاًما هذا الصيف.
كم�ا يأت�ي املغرب�ي حكيم زي�اش الع�ب أياكس أمس�رتدام 
الهولن�دي، ضم�ن الصفقات املحتمل�ة للبايرن يف األس�ابيع 
األخ�رية م�ن املريكات�و الصيف�ي، باإلضافة إىل تيم�و فرينر، 

مهاجم اليبزيج األملاني.
 وعىل مستوى الناشئني، يستهدف البايرن التعاقد مع سيدي 
س�اني العب ش�الكه، وهو الش�قيق األصغر لنجم مانشسرت 
س�يتي، ليصبح الش�قيقان عىل مقربة من االجتماع سوًيا يف 

فريق واحد.

بايرن ميونخ خيطط إلبرام 4 صفقات

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

سترتكز األضواء عىل هاري ماجواير أكثر من 
أي وقت مىض، بعد انتقاله إىل مانشسرت يونايتد 
مقابل 80 مليون جنيه إس�رتليني، ليصبح أغىل 
مدافع يف العالم.ونصح فريجيل فان 
دي�ك مدافع ليفرب�ول، نظريه 
ماجواير، ب�رضورة الرتكيز 
يف اللع�ب وع�دم االلتفات 
إذا  الضوض�اء،  له�ذه 
أراد التعام�ل جي�دا مع 

الضغوط.وس�بق أن ن�ال ف�ان دي�ك، لقب أغىل 
مداف�ع يف العالم عندما انضم إىل ليفربول مقابل 
75 ملي�ون جني�ه إس�رتليني يف 2018، قب�ل أن 
يحط�م اليونايت�د هذا الرق�م بالتعاق�د مع قلب 
دفاع ليس�رت س�يتي أم�س اإلثنني.وأضاف فان 
دي�ك »ماجواي�ر ال ناقة ل�ه وال جمل يف الس�عر 
ال�ذي دفع�ه اليونايت�د للحصول ع�ىل خدماته، 
لكن�ه ل�ن يس�تطيع عىل كل ح�ال اإلف�الت من 
الرتكي�ز اإلعالمي«.ون�وه »ه�ذا الس�عر الكبري 
يجل�ب الضغوط، لكن يجب أال يكون له أي تأثري 
س�لبي، ألنك تعاني دائما من الضغوط يف األندية 

الكبرية مثل مانشسرت يونايتد«.ولعب فان ديك، 
دورا محوريا مع ليفربول منذ قدومه إىل الريدز، 
وس�اعد الن�ادي عىل الف�وز بلق�ب دوري أبطال 
أوروب�ا املوس�م امل�ايض، واملنافس�ة حت�ى آخر 
رمق عىل لق�ب الدوري اإلنجلي�زي املمتاز.وقال 
ال�دويل الهولن�دي إن قدرته ع�ىل وضع كل يشء 
يف نصاب�ه الصحي�ح، س�اعده ع�ىل التغلب عىل 
الرتكي�ز اإلعالمي.وأوضح »فق�ط حاول الرتكيز 
عىل القيام بما تح�ب وأن تقدم أفضل ما عندك. 
اثبت نفسك يف امللعب واستمتع بوقتك وال تشغل 

بالك بأي أشياء أخرى«.
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أهل مكة أدرى بشعاهبا ... قشمرونا .. 
أياد السماوي منهل عبد األمير المرشدي

ق�رار القائ�د العام للق�ّوات املس�لّحة عادل عب�د املهدي 
بانس�حاب جميع عنارص اللواء 30 من الحشد املحيل من 
كافة نقاط السيطرة والتفتيش يف سهل نينوى , أثار ردود 
أفعال بني رافض لهذا القرار وبني مؤيد ومساند للقرار .. 
فأهايل منطقة غرب املوصل من املكّون الشبكي يرون أّن 
قرار القائد العام للقّوات املس�ّلحة بس�حب كافة عنارص 
الل�واء 30 من الحش�د املحيل م�ن ش�أنه أن يخلق فراغا 
أمنيا وس�يؤدي إىل تزايد النش�اط اإلرهاب�ي يف املنطقة .. 
كم وأّن أهل سهل نينوى يرون أّن أبناء الشبك والرتكمان 
واأليزيديني واملس�يحيني وباقي األقليات األخرى يف سهل 
نينوى قد تعّرضوا إىل مذابح يف مناطقهم مما تسبب بقتل 
اآلالف منهم تحت أنظ�ار الحكومة املحلية , خصوصا يف 
الف�رتة املمتّدة ب�ني 2007 – 2014 , حيث تعرّضت فيها 
قرى الش�بك يف س�هل نينوى إىل تفج�رات العرشات من 
الس�يارات املفخخ�ة التي اس�تهدفت قرى خزن�ة وباي 
بوخ�ت وأورطخ�راب ومجم�ع الن�ور واملوفقي�ة وقرى 
أخرى , وكانت حصيلتها س�قوط مئات الشهداء وتدمر 
آالف الدور الس�كنية .. وإّن تلك التفجرات وما تالها من 
عمليات الخطف داخل س�هل نينوى التي استهدفت أبناء 
املكّون الش�بكي , كانت تتم تحت أنظ�ار اللواء الخامس 
م�ن الفرقة الثاني�ة ول�واء الزيرفاني وألوي�ة أخرى من 
البيش�مركة , وهذه األلوية هي التي كانت مسؤولة عن 

إدارة امللّف األمني يف سهل نينوى ..
ومخاوف أهايل س�هل نينوى من تكرار س�يناريو املذابح 
والقت�ل والس�بي والتدمر , مربّرة ومرشوع�ة وال يمكن 
إغفالها أو تجاهلها , فهم يرون أّن وجود لواء من الحشد 
املح�يل م�ن أبناء املنطقة ه�و الضمان�ة الوحيدة لحفظ 
أرواحه�م وممتلكاته�م وأعراضه�م , خصوص�ا إذا كان 
هذا القرار س�يؤدي إىل نشوء فراغ أمني , كما أّن األخطار 
واملعاناة التي عاناها أهل سهل نينوى بكّل مكّوناتهم لم 
تقت�ر عىل جرائم داعش فحس�ب , ب�ل هنالك مخاوف 
من عودة قّوات البيش�مركة إىل مناطق س�هل نينوى من 
أج�ل الس�يطرة عليها مرّة أخ�رى بعد أن ت�ّم إبعاد هذه 
القّوات يف عمليات فرض القانون .. ويبدو أّن قرار القائد 
الع�ام للق�ّوات املس�لّحة بس�حب عنارص الل�واء 30 من 
الحشد الشعبي , قد فتح شهية املرتّبصني واملوتورين من 
الحشد الشعبي لبث سمومهم من خالل الظهور بمظهر 
املتباكي عىل سيادة القانون التي ) انتهكها ( املعتصمون 

الرافضون لسحب اللواء 30 من أبناء املكّون الشبكي .. 
فف�ي الوق�ت الذي يّتهم في�ه هؤالء املرتّبص�ون عمليات 
إرادة الن�ر بأّنه�ا ل�م تش�هد س�وى املزي�د م�ن األذى 
والتضييق واالعتقاالت غر اإلنس�انية وإرباك حياة أهايل 
املناط�ق املح�رّرة , يرى آخ�رون منهم يف اعتص�ام أبناء 
املك�ّون الش�بكي الرافضني لقرار س�حب الل�واء 30 من 
مناطقهم بأّنه تمرّد وش�غب واستهداف للجيش العراقي 
ملن�ع تنفيذ أوامر القائد العام للقّوات املس�ّلحة , ووصف 
االعتصام بأّنه ال يختلف عن أعمال داعش .. إّن محاوالت 
خلط األوراق والظهور بمظهر املتباكي عىل فرض سيادة 
القان�ون واحرتام قرارات القائد العام للقّوات املس�ّلحة , 
لن تنطيل عىل أحد ولن تكون ذريعة للمطالبة مس�تقبال 
بس�حب ألوية الحشد الشعبي من مناطق غرب العراق .. 
وليعلم هؤالء املرتّبصون إّن وجود قّوات الحشد الشعبي يف 
مناطق غرب وش�مال العراق أمر فرضته ظروف املنطقة 
األمني�ة والسياس�ية .. وبالتايل فإّن ه�ذا األمر ال يخضع 
لرغب�ات هذا الطرف املوتور أو ذاك الطرف الطامع .. وأن 
أمن البلد ال تقرّره رغبات أطراف تحرّكها أحقاد طائفية 
ومطامع تّوس�عية وأجندات مشبوهة .. وإذا كان هنالك 
من يرخص األرواح والدماء يف س�بيل الحفاظ عىل سيادة 
القان�ون واحرتام ق�رارات القائد العام للقّوات املس�لّحة 
, فه�م أبناء الحش�د الش�عبي امليامني ولي�س غرهم .. 
فكفاكم خلطا لألوراق وّدسا للسم بالعسل .. فأهل مكة 
أدرى بش�عابها .. وأهايل س�هل نينوى أوىل بالحفاظ عىل 

أمنهم ..

كعادت�ه جائن�ي صديقي اب�و حس�ني ليصّبح علي�ه لكنه كان 
منزعجا ويبدو عليه اإلمتعاض وحني س�ألته عن الس�بب قال يل 
إن الوض�ع يف البالد لم يعد يحتمل وكل يوم يبدو اتعس من الذي 
قبله وكلما تأملنا خرا بش�خص ما او إسم معني سواء اكان يف 
الحكومة او الربملان نكتش�ف انه افس�د من غره واتعس واشد 
كذبا ونف�اق . قلت له وما الجديد يف هذا يا صديقي. نظر يل البو 
حس�ن بعني يمألها الحزن والغضب واطلق حرسة س�اخنة من 
ب�ني ضلوعه وقال لألس�ف  ) قش�مرونا ( . الوصف الذي اطلقه 
صديقي عىل الغالب األعم من الوجوه التي داهمتنا منذ سقوط 
الصنم وال زالت تتحكم يف شؤوننا وتأملنا بها خرا فإذا بها تنهب 
ثرواتنا وتم�زق بالدنا وتبث الخيبة والفتنة والياس يف نفوس�نا  
وتؤط�ر حياتنا بالبؤس والخذالن  جعلن�ي اتأمل يف معنى كلمة 
) قش�مرونا ( واصلها وفصلها وحسبها ونسبها وهل هي حقا 
م�ا يمك�ن ان نصف به حالنا اليوم . لق�د بحثت يف معاجم اللغة 
العربية فلم اجد لكلمة القش�مرة او قشمرونا القشمر أي داللة 
او معن�ى يف لغة العرب فرحت ابحث ع�ن املصطلحات الهجينة 
التي تداخلت مع لغتنا ويف حياتنا خصوصا نحن يف بالد الرافدين 
ما بني مف�ردات تركية او فارس�ية والتي اصبحت مستس�اغة 
مألوفة يف مفردات حياتنا اليومية فوجدت هناك شبه اجماع بني 
الباحثني  يف ش�أن اللهجات املس�تخدمة عندنا فوجدت ان اصل 
املفردة )قش�مر( هي انها من اللغة الفارس�ية وهي تتكون  من 
مقطع�ني  غاش � مار  وكلمة غاش تعني قليل الفهم  أما كلمة 
مار فتعني املريض او العليل او الضعيف بدنيا  لكنها تطلق لدينا 
عىل الشخص الذي ال ارادة له وال قابلية عىل فهم او تدارك حيلة 
اآلخر اي انه س�وف يضلله .اقول مهم�ا كان كان معنى الكلمة 
وكيفم�ا كانت داللته�ا اال انها يف النهاية تعن�ي ان هناك طرف 
كاذب وآخ�ر مكذوب عليه  او طرف خادع وآخر مخدوع  وليس 
ط�رف غالب وآخر مغلوب او طرف منتر وآخر مهزوم  وعليه 
فأن ما  يعنيه صديقي ابو حس�ن  بوصف للسياسيني العراقيني 
مهم�ا كان مصداقه يف معنى كلمة قش�مرونا فأنه يمثل وصف 
يليق بهم فعال ملا فعلوا  وفسدوا ورسقوا ونكثوا وظلموا وغدروا 
وخانوا وفشلوا وقدموا اسوأ ما يمكن ان يقدموا بعدما تسابقوا 
الهث�ني م�ن غر وع�ي وال حياء وراء امل�ال  والث�روة  فكان كل 
همهم وغمهم وفكرهم وتفكربهم  والش�اغل األول واألخر لهم 
هو املنصب واملال مهما كان مصدره س�حت حرام وس�م زؤام . 
نعم قش�مرونا ألنهم خدعونا  بش�عاراتهم واقوالهم واشكالهم 
وتأريخ بعضهم وانس�اب بعضهم وأحس�اب بعضه�م  وألقاب 
بعضهم  فإذا بهم ال يمتوا بصلة لدين او خلق او حسب او نسب 
او اصل او تأريخ مما يدعون  . نعم قش�مرونا بكذبهم وزيفهم 
ونفاقهم  ليس ألننا )قش�امر( كما يتصور البعض او كما تعني  
الكلمة بقلة الفهم انما ألننا تربينا عىل الطيبة والفطرة السليمة 
وصدق الذات وحس�ن النوايا وألننا كنا نبحث عن منقذ  ايا كان 
من ظل�م الطاغوت وويل الدكتاتور ورعون�ة القائد األرعن اخو 
هدلة وحروب�ه وازالمه ورعب الزمن األغرب يف جمهورية الخوف 
والدمار والبعث الهدام  فكانوا هم من تصورناهم س�ببا يف رفع 
الحي�ف وانصاف املظلوم واعادة الح�ق ورفع الضيم عن العراق 
والعراقي�ني الرشف�اء املظلومني املغل�وب عىل امرهم ف�إذا بهم  
ب�ني لص فذر ومجرم خط�ر  وخائن زفر  وك�ذاّب أرش ومنافق 
بأكث�ر من وجه واكثر من صوت وأكثر من حزب واكثر من كتلة  
واكثر من منصب واكثر من اسم . أما نحن فقد كنا طيبني اكثر 
من الالزم  بس�طاء اكثر من الالزم مس�املني اكثر من الالزم وقد 
ارسفنا يف طيبتنا وهذا هو كل ذنبنا وما يحس�ب علينا  وال ادري 
ان كّنا سنحاسب عليه يوم اللقاء والحرش العظيم . أخرا وليس 
آخر نقول لهم ما قاله قديما ش�اعر فراتي من محافظة النجف 
األرشف يف ح�رة الطاغ�وت عندما اس�تدعى رجال العش�ائر 
ليأخ�ذ منه�م البيعة وال�والء بع�د األنتفاضة الش�عبانية تحت 
فوه�ات البنادق حي�ث وقف احد الرجال العش�ائر ليلقي كلمته  
أم�ام الطاغية ص�دام التي اردفها بأبيات من الش�عر الش�عبي 
الفراتي الحسجة فقال له . ) احنا وادم مو نكلّلك رجاج ... لكن 
الطي�ب اليغلب اعلينه .. احنه عزرايني ل�و رادك لكاك ... وياهو 
اليضم روحه عىل عزرايينه .. احنا نعرف طينتك ندري بهواك ... 
ندري بهرشك بيا طينة . اتدلل والله اتدلل احنا وياك  بأمر الله..

تدلل والله تدلل (.

مواد غذائية مرضة بفحولة الرجال
ترتبط صح�ة الرجال بصورة مبارشة بامل�واد الغذائية التي يتناولونها 
تقريبا يف نظامهم الغذائي يوميا. لذلك يحذر األطباء من مواد يمكن أن 

تسبب خلال وظيفيا.
ينص�ح األطباء قبل كل يشء وبالدرجة األوىل بالتخيل عن تناول رشائح 
البطاطا املقرمش�ة »الشيبس«، عىل الرغم من أنها تجذب الرجال عادة 

عند تناولهم مرشوبات كحولية خفيفة مثل الجعة.
لم يعد »الش�يبس« يف الوقت الحارض مصنوعا من البطاطا كما كان يف 
املايض، بل يصنع من خليط النشاء والدقيق، إضافة إىل ارتفاع مستوى 

الدهون ونكهات املذاق املختلفة فيها.
يمكن أيضا أن يس�بب »الشيبس« السمنة ورفع مستوى الكوليسرتول 
يف الدم. واألهم من هذا، إذا أفرط الرجل بتناول »الشيبس«، فإنه جسمه 

يبدأ بإنتاج الهرمون األنثوي.
كما ينصح الخرباء بالتقليل من تناول الحلويات، وخاصة تلك املحتوية 
عىل سمن نباتي. ألنه يسبب اضطرابا يف عملية التمثيل الغذائي ويؤدي 

إىل ارتفاع الكوليسرتول وانسداد األوعية الدموية.

أفضل نظام غذائي للتخلص من دهون الكرش!
يس�مى  م�ا  )أو  األحش�اء  ده�ون  تش�كل 
بالكرش( خط�را كبرا عىل صحة اإلنس�ان 
بسبب مكان تخزينها يف الجسم، حيث يمكن 
أن تؤدي إىل مضاعفات خطرة تهدد الحياة. 
وتعد دهون »الكرش« ضارة ألنها مخزنة يف 
تجوي�ف البطن بجانب العدي�د من األعضاء 
الحيوية، بما يف ذل�ك الكبد واملعدة واألمعاء. 
ويمكن ملس�تويات عالية م�ن هذه الدهون 
أن تزي�د من خطر حدوث مش�كالت صحية 
خط�رة، مث�ل الس�كري الن�وع 2 وأمراض 
القلب. ويمكن أن يلعب النظام الغذائي دورا 
كبرا يف املس�اعدة ع�ىل التخل�ص من هذه 
الدهون. ولكن ما هو النظام الغذائي األفضل، 
وما هي األطعمة التي يجب تناولها؟. أثبتت 
عدة دراس�ات أن النظ�ام الغذائي منخفض 

الكربوهيدرات، يع�د األفضل واألكثر فعالية 
يف تقلي�ل ده�ون األحش�اء، ليتف�وق ع�ىل 
نظ�ام الوجب�ات الغذائي�ة قليل�ة الده�ون. 
ووجدت دراس�ة استمرت 8 أسابيع، شملت 

69 رجال وام�رأة يعانون من زي�ادة الوزن، 
أن األش�خاص الذي�ن اتبعوا نظام�ا غذائيا 
منخف�ض الكربوهي�درات، فق�دوا 10% من 
دهون األحش�اء و4.4% من إجمايل الدهون، 
أكث�ر من أولئك الذين يتبع�ون نظاما غذائيا 
قليل الدس�م. وعندما يتعلق األمر باألطعمة 
الت�ي يج�ب تناوله�ا كج�زء م�ن النظ�ام 
الغذائي، يقول الخ�رباء إن الربوتني هو أهم 
العنارص الغذائية لفقدان الدهون. وأظهرت 
األبحاث أن تناول املزي�د من الربوتني يمكن 
أن يس�اعد يف درء الجوع، ع�ن طريق زيادة 
مس�تويات هرمون�ات الش�عور باالمت�الء: 
GLP وPyy وcholecystokinin. كم�ا ُوج�د 
أن الربوت�ني يخف�ض مس�تويات هرم�ون 

الجوع »الغريلني«.

ميزات جيهلها الكثريون يف »يوتيوب«
أصب�ح موق�ع »يوتي�وب« اليوم م�ن أكثر 
املواقع استخداما وش�عبية يف العالم، لكن 
الكث�ر م�ن مس�تخدميه يجهل�ون وجود 

ميزات فيه تجعله أكثر عملية وفائدة.
يمكن اس�تعمال هذه املي�زة للفيديوهات 
الت�ي تع�رض بلغ�ات أجنبي�ة ال يفهمها 
املس�تخدم، وتظه�ر ل�ه ترجم�ة الفيديو 

بش�كل مكت�وب، ولالس�تفادة منها يجب 
اتباع عدة خطوات:

الضغ�ط عىل أيقون�ة اإلع�دادات املوجودة 
أسفل ويمني الفيديو.

الضغ�ط ع�ىل خي�ار Subtitles، وم�ن ثم 
ضغط زر تفعيل.

Video Player

 :)CC( عرض العبارات النصية عىل الفيديو
تقوم هذه امليزة بتحويل الكالم يف الفيديو 
إىل عب�ارات مكتوب�ة، ويمكن االس�تفادة 
منه�ا يف فهم موضوع الفيديو يف حال كان 
املس�تخدم يف العمل، أو غر قادر عىل فهم 
عب�ارات الفيديو بش�كل واض�ح، ويمكن 

.)CC( تفعيلها عن طريق رمز

أعط�ت س�لطات اململك�ة املتحدة 
الرائ�د  للع�الج  األخ�ر  الض�وء 
تجمي�د  يتضم�ن  ال�ذي  للصل�ع، 
م�ا  لش�خص  الش�عر  بصي�الت 
الس�تخدامها يف وق�ت الح�ق من 

الحياة.
وس�محت هيئة األنسجة البرشية 
 HairClone لرشك�ة  الحكومي�ة 
للتكنولوجي�ا الحيوية، ببدء جمع 
عينات ش�عر العم�الء. ويقدم كل 
عميل نح�و 100 بصيل�ة يف عينة 
واح�دة، بينما ما يزال لديه ش�عر 
صح�ي، وذل�ك لالحتف�اظ بها يف 

منشأة تخزين »دون الصفر«.
وعندم�ا يتق�دم العم�الء يف العمر 

ويفقدون شعرهم، يمكن استخدام البصيالت 
املخزنة يف املخترب ملضاعفة الخاليا، من خالل 

حقنها يف فروة الرأس.
وتع�د التقنية هذه األوىل من نوعها يف اململكة 
بأنه�ا  املبدع�ون  يصفه�ا  والت�ي  املتح�دة، 

»بوليصة تأمني« للحماية من الشيخوخة.
وقال جراح اس�تعادة الشعر واملدير الطبي يف 
رشك�ة HairClone، الدكتور بس�ام فارجو: 

»اآلن بعد أن أصبح الرتخيص ساري املفعول، 
الش�عر  بن�ك  إلنش�اء  مس�تعدين  أصبحن�ا 
للم�رىض. ويمكن أن تبدأ املش�اورات بش�كل 
جدي«. وتشمل العملية أخذ عينة صغرة من 
»الجل�د« من مؤخ�رة رأس العمي�ل، يف إجراء 
قصر س�يصبح متاحا لجميع البالغني فوق 
سن ال� 18. وبعد ذلك، تحفظ الجريبات بعناية 
قبل تخزينها عند درجة ح�رارة -180 درجة 
مئوية، إىل حني اس�تخدامها الحق�ا. ويكمن 

الهدف النهائي يف تجديد ش�باب 
الشعر الرقيق، وإنتاج أكرب عدد 
ممكن من الشعرات، يف أي وقت 
م�ن األوقات، دون القلق بش�أن 
املستقبل.ويمكن لإلجراء املطور 
باس�تخدام  الش�عر  مضاعف�ة 
البصي�الت،  يف  فري�دة  خالي�ا 
 ،DP تس�مى الحليمة الجلدية أو
التي تتمركز عن�د قاعدة جريب 
الش�عرة، وتعمل بجان�ب خاليا 
س�طح الجلد للتحكم يف تكوين 

جذع الشعرة.
التدريجي�ة  العملي�ة  وأثن�اء 
لفقدان الش�عر، تخ�رس الخاليا 
أصغ�ر  املس�ام  لتصب�ح   ،DP
حجما ويرتقق الش�عر ويصبح أقر. وهنا، 
 DP إىل إضافة خاليا HairClone تعمد رشكة
للبصي�الت املصغرة لتجدد ش�بابها، وتعيدها 

إىل أبعادها األصلية.
ويويص الدكتور فارجو األش�خاص برورة 
الخض�وع للعملية بمجرد مالحظة تس�اقط 
الش�عر، الذي يبدأ يف الثالثينات أو العرشينات 

من العمر.

عالج رائد للصلع »ينهي« مأساة الرجال!

عنرص اليود وعواقب نقصه يف اجلسم
يحتاج جس�م اإلنس�ان إىل مواد مختلفة بما فيها عنر اليود، الذي 
يس�اعد ع�ىل إنت�اج هرمونات الغ�دة الدرقي�ة، التي بدوره�ا تراقب 
مستوى الهرمونات يف الجس�م وتتحكم بالحالة العاطفية والصحية 
للش�خص. عن�د نقص اليود يف الجس�م، تبدأ اضطرابات تنش�أ عنها 
مش�كالت صحي�ة جدية. تظه�ر عالمات نقص اليود يف الجس�م عىل 

شكل عقد أو ورم عىل الرقبة )تضخم الغدة الدرقية(.
يش�ر األخصائي�ون إىل أن الس�بب الرئيس يف نقص اليود يف الجس�م 
يعود إىل ندرة تناول املأكوالت البحرية، ورفض استخدام امللح املعالج 
باليود، تن�اول املرشوبات الكحولية بكث�رة والتدخني. ويضاف لهذه 
القائم�ة األدوية الهرمونية. كما أن نقص اليود يف الجس�م إضافة إىل 
تورم الرقبة، يسبب تساقط الشعر- الصلع، وجفاف الجلد والشعور 
بال�ربد حتى يف الج�و الحار، وزي�ادة يف الوزن، التع�ب الدائم، فقدان 

الذاكرة، االكتئاب والقلق.
يف الكث�ر من األحيان يس�بب نق�ص اليود العقم. ب�طء عمل القلب، 

الدوخة واإلغماء، ويعاني الشخص من اإلمساك.


