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اإلمام علي بن أبي طالب
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إذا كثرت املقدرة قلت الشهوة العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بدأ العراق يتحرّك بش�كل رسمي لرشاء منظومة 
دفاع جوي من روسيا، وذلك بعد أن بدأت األصوات 
تتعايل لتطوير هذه املنظومة، خاّصة بعد حاالت 
القص�ف املتكررة عىل مواقع عس�كرية يش�تبه 
أن الكي�ان الصهيوني وبمس�اعدة أمريكية يقف 
خلفها. وأك�د النائب األول لرئيس مجلس النواب 
حسن الكعبي عىل رضورة تطوير قدرات الدفاع 
الجوي، وتفعيل الجهد االستخباري لفرض األمن 

والحفاظ عىل سيادة البالد.
وق�ال الكعبي، خ�الل لقائه بوزي�ر الدفاع نجاح 
الش�مري، وعددا م�ن القادة يف الوزارة، بحس�ب 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
الجانبني »بحثا تداعي�ات الهجمات الجوية التي 
اس�تهدفت مخ�ازن األس�لحة واألعتدة للحش�د 
الشعبي يف عدد من املناطق«. واكد عىل ان »مجلس 
النواب بكل قواه الوطنية يتفق تماما عىل اولوية 
عدم الس�ماح ألي ق�وة خارجي�ة باالعتداء عىل 
ارض العراق وقواته املس�لحة ومختلف الصنوف 
والتشكيالت التابعة للدولة، وضد كل من يحاول 
زعزع�ة أم�ن واس�تقرار البالد«. وش�دد الكعبي 
ع�ىل »رضورة رف�ع جاهزي�ة القوات املس�لحة 
الربية والجوية منه�ا وتطوير القدرات الدفاعية 
والهجومي�ة بما يس�اهم يف الحف�اظ عىل النرص 

الناجز وردع اي اعتداء خارجي للبالد«.
ولفت اىل »رضورة تفعيل الخطط االس�تخبارية 
وتوحي�د الجه�ود مع مختل�ف األجه�زة االمنية 
والس�اندة بما يساهم يف تعزيز األمن واالستقرار 

يف عموم البالد«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أماط�ت الهيئة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات يف تونس أمس 
الس�بت اللثام عن القائم�ة النهائية للمرش�حني لالنتخابات 
الرئاسية املبكرة الذين قبلت ملفاتهم، والتي ضمت 26 اسما. 
ودع�ي للمش�اركة يف هذا االقرتاع الرئايس املق�رر يف 15 أيلول 

أكثر من سبعة ماليني ناخب.
وأعلنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس أن القائمة 
النهائية للمرش�حني لالنتخابات الرئاسية املبكرة واملقررة يف 
15 أيلول ضمت 26 اسما. ورصح رئيس الهيئة نبيل بفون يف 
مؤتمر صحايف »بلغ 26 عدد املرش�حني لالنتخابات الرئاس�ية 
2019«. وع�ىل إث�ر تقدي�م القائم�ة األولية للمرش�حني منذ 
أس�بوعني، تقدم 15 مرش�حاً تم رفض ترش�يحاتهم بطعون 

للقض�اء غري أنهم لم يتمكنوا من االلتحاق بالقائمة. وتنطلق 
الحمل�ة االنتخابي�ة داخل الب�الد االثنني وقد بدأت الس�بت يف 
الخارج. وقد سجل لالنتخابات أكثر من سبعة ماليني ناخب.

وضمت قائمة أس�ماء املرتش�حني املقبولني نهائي�ا بالرتتيب 
الص�ادر عن هيئة االنتخابات كل م�ن منجي الرحوي، محمد 
عب�و، عبري م�ويس، نبي�ل القروي، محم�د لطف�ي املرايحي، 
املهدي جمع�ة، حمادي الجبايل، حمة همامي، محمد املنصف 
املرزوقي، عبد الكريم زبيدي، محس�ن مرزوق، محمد الصغري 
ن�وري، محمد الهاش�مي حامدي، عب�د الفتاح م�ورو، عمر 
منصور، يوسف الشاهد، قيس سعّيد، إلياس الفخفاخ، سليم 
الرياحي، س�لمى الل����ومي، س�عيد العاي�دي، أحمد الصايف 
س�عيد، الناج�ي جلول، حات�م بولبيار، عبيد بريكي، وس�يف 

الدين مخلوف.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئي�س مجلس الن�واب اللبناني نبيه 
بري، أمس السبت، إىل دور عراقي يف وقف 
الحرب الجارية ضد اليمن، فيما حذر من 
امل�رشوع الصهيوين�ي لتقس�يم املنطقة 

واضعافها.
وقال ب�ري، خ�الل كلمة ل�ه يف املهرجان 
ال�� 41 لتغيي�ب  الجماه�ريي بالذك�رى 
الس�يد موىس الصدر ورفيقيه، إن “العمل 
جار ع�ىل تحري�ر االم�ام م�وىس الصدر 
ورفيقيه م�ن معتقالت ليبي�ا”، مضيفاً: 
“ليس يف مفرداتنا وثوابتنا غري تحريرهم 
ونش�د عىل يد القضاء اللبناني املختص يف 

السعي الحثيث عىل اس�تخراج املعلومات 
من املوقوفني يف هذه القضية.”

وطالب بري الحكومة اللبنانية ب�”تكثيف 
العم�ل من أج�ل ح�ث الس�لطات الليبية 
االم�ام  الج�اد يف قضي�ة  التع�اون  ع�ىل 
الصدر”، مش�يداً ب�”الوحدة التي اظهرها 
اللبنانيون يف وجه اإلعتداء اإلرسائييل عىل 

الضاحية”.
وتوج�ه ب�ري ألف�واج املقاوم�ة اللبنانية 
اىل  مدع�وون  “أنت�م  بالق�ول:  “أم�ل” 
الجهوزي�ة املطلق�ة إلفه�ام الع�دو ب�ان 
كل ش�رب من لبن�ان هو مق�اوم”، مؤكداً 
بالقول: “حركة أمل لن تس�مح الرسائيل 
برتمي�م صورته�ا يف الرشق األوس�ط عىل 

حس�ابنا فبعدما تأكدت أال حرب أمريكية 
مع اي�ران لم يبق لها س�وى جبهة لبنان 
ومقاومته لتصفية حس�اباتها ال س�يما 
وأن نتنياه�و يحت�اح لن�رص معنوي قبل 

االنتخابات”.
وأضاف، أن “السالم أقل كلفة من الحروب 
الجارية ضد إيران وسوريا واليمن وقبلها 
الع�راق وليبي�ا”، مش�ريا أن “املعركة مع 
إرسائي�ل هي اس�تمرار ملس�ريتنا وحركة 
أمل لن تس�مح إلرسائيل برتميم صورتها 

عىل حسابنا””.
وبشان فلسطني، قال بري، إن “فلسطني 
تبق�ى ه�ي ام القضايا وهو م�ا تأكد من 
فش�ل صفق�ة الع�رص رغ�م االغ�راءات 

والتهديد والوعيد”.
وخص�وص ما يجري يف اليم�ن، أكد بري، 
أن “لغ�ة الحوار ح�ول اليمن اجدى بكثري 
من الحرب العبثية عىل هذا البلد وشعبه”، 
محذراً م�ن ان “الحرب العبثية عىل اليمن 

قد تعرضه للتقسيم”.
ودعا رئيس الربملان اللبناني، نبيه بري، اىل 
“دور عراقي يف حل قضية اليمن”، مؤكداً 
ان “لبنان ضد الحصار املستمر عىل ايران 
منذ 41 عاما فقط بسبب موقفها املبدئي 

مع فلسطني والباقي ال قيمة له”
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وزير العمل يعلن إطالق رواتب اإلعانة االجتامعية يف دفعتها الرابعة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن وزير العمل رئيس هيئ�ة الحماية االجتماعية 
الدكت�ور باس�م عب�د الزم�ان، أمس الس�بت، إطالق 
روات�ب اإلعان�ة االجتماعية الكثر م�ن مليون و٢٦٠ 
الف ارسة يف بغداد واملحافظات بمبلغ اجمايل يصل اىل 
اكث�ر من )٣٦٣( مليار دينار ، داعيا االرس املش�مولة 

اىل مراجعة منافذ الرصف الستالم الرواتب.
يذك�ر ان عدد االرس التي يعيلها رجال بلغت اكثر من 
)٨٣١( ال�ف ارسة بمبل�غ يص�ل اىل اكث�ر من )٢٦٢( 
مليار دين�ار، فيما بلغ عدد االرس التي تعيلها نس�اء 
اكثر م�ن )٤٣٤( الف ارسة بمبلغ يص�ل اىل اكثر من 

)١٠٠( مليار دينار.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بدأ العراق يتحرّك بش�كل رس�مي لرشاء منظومة دفاع 
ج�وي من روس�يا، وذلك بع�د أن بدأت األص�وات تتعايل 
لتطوي�ر ه�ذه املنظومة، خاّص�ة بعد ح�االت القصف 
الكي�ان  أن  يش�تبه  عس�كرية  مواق�ع  ع�ى  املتك�ررة 

الصهيوني وبمساعدة أمريكية يقف خلفها.
وأك�د النائب األول لرئيس مجلس النواب حس�ن الكعبي 
عى رضورة تطوير قدرات الدفاع الجوي، وتفعيل الجهد 

االستخباري لفرض األمن والحفاظ عى سيادة البالد.
وقال الكعبي، خالل لقائه بوزير الدفاع نجاح الش�مري، 
وعددا من القادة يف الوزارة، بحسب بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن الجانب�ن »بحث�ا تداعيات 
الهجم�ات الجوي�ة الت�ي اس�تهدفت مخازن األس�لحة 

واألعتدة للحشد الشعبي يف عدد من املناطق«.
واك�د ع�ى ان »مجلس النواب بكل ق�واه الوطنية يتفق 
تمام�ا ع�ى اولوي�ة ع�دم الس�ماح ألي ق�وة خارجية 
باالعت�داء عى ارض الع�راق وقواته املس�لحة ومختلف 
الصن�وف والتش�كيالت التابع�ة للدول�ة، وض�د كل من 

يحاول زعزعة أمن واستقرار البالد«.
وش�دد الكعب�ي ع�ى »رضورة رف�ع جاهزي�ة الق�وات 
املسلحة الربية والجوية منها وتطوير القدرات الدفاعية 
والهجومي�ة بما يس�اهم يف الحفاظ ع�ى النرص الناجز 

وردع اي اعتداء خارجي للبالد«.
ولفت اىل »رضورة تفعيل الخطط االس�تخبارية وتوحيد 
الجهود مع مختلف األجهزة االمنية والساندة بما يساهم 

يف تعزيز األمن واالستقرار يف عموم البالد«.
ونبه اىل »أهمية العمل عى تش�ديد امن الحدود وتطوير 
أنظمة الدفاع الجوي بما يحفظ اجواء العراق وس�يادته 

الكاملة ». بدوره، كش�ف رئيس لجن�ة األمن والدفاع يف 
الربمل�ان محمد رضا الحيدري عن وجود حوارات عراقية 

– روسية لرشاء منظومة اس ٣٠٠ من موسكو.
وق�ال الحيدري يف ترصيح صحف�ي ان »هناك مباحثات 
ووف�ود تذهب اىل روس�يا م�ن أجل التعاقد عى اس�لحة 
الق�وة الجوي�ة او ط�ريان او الدفاع الج�وي، لكن هناك 

تأثريات من قبل الوالي�ات املتحدة األمريكية عى صفقة 
رشاء العراق االسلحة من باقي الدول«.

وبن الحيدري ان »الوالي�ات املتحدة االمريكية لم تطبق 
بنود االتفاقية األمنية، املتعلقة بحماية االجواء العراقية، 
خصوصا مع وجود خروقات خطرية وكبرية، من قصف 
مخ�ازن االس�لحة العراقي�ة، التي ه�ي خزي�ن ملقاتلة 

ارهابيي تنظيم داعش«.
وأك�د ان�ه »ع�ى الع�راق يف الوق�ت الح�ارض ان يرسع 
بالتعاقد مع روس�يا لرشاء اسلحة دفاع جوي متطورة، 
لو تعاقدت بغداد مع موس�كو ع�ى منظومة اس ٣٠٠، 
بأربعة كتائب فهي كافي�ة لتغطية كافة العراق، وهذه 
الصفقة تعادل صفقة ال� f١٦، خصوصا نحن يف الوقت 
الح�ارض لي�س بحاجة لهك�ذا طائرات، فنح�ن ال ننوي 

مهاجمة اي دولة«.
إىل ذل�ك، نفت حكوم�ة اقليم كردس�تان الع�راق وجود 
معسكر ارسائييل يف اربيل. وقال املتحدث باسم الحكومة 
جوتيار عادل إن »بعض وس�ائل اإلعالم العراقية تداولت 
ترصيح�ًا ال صح�ة له، يّدع�ي وجود معس�كر ارسائييل 

تديره امرأة برتبة جنرال يف اربيل«.
واضاف عادل، أن »حكومة اقليم كردس�تان تنفي هذه 
اإلدع�اءات امللفق�ة، والت�ي ال أس�اس لها م�ن الصحة، 
وتؤكد أن الهدف من ترويج افرتاءات كهذه، هو للدعاية 
السياس�ية، ولتحقي�ق مكاس�ب ش�خصية ملطلقيها ال 

أكثر«.
يف الغض�ون، نفت وزارة الخارجية االذربيجانية تس�ليم 
طائ�رات إرسائيلية ب�دون طيار إىل أذربيج�ان ملهاجمة 

العراق وإيران.
ونقل موقع وكالة اذربيجان الحكومية الرسمية يف بيان 
ل�وزارة الخارجية “نود أن نالحظ مع األس�ف أن بعض 
وس�ائل اإلعالم األجنبية تواصل نرش معلومات ال أساس 
لها عى اإلطالق عن تس�ليم الطائرات اإلرسائيلية بدون 

طيار إىل أذربيجان من أجل مهاجمة العراق وإيران”.
واض�اف “نحن نرفض بح�زم هذه التقاري�ر وال يوجد 
س�بب ملث�ل ه�ذه التقارير والغ�رض الوحي�د منها هو 

التضليل”.
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        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، 
أمس السبت، إىل دور عراقي يف وقف الحرب 
الجارية ضد اليم�ن، فيما حذر من املرشوع 

الصهيويني لتقسيم املنطقة واضعافها.
وق�ال ب�ري، خ�الل كلم�ة ل�ه يف املهرجان 
الجماهريي بالذكرى ال� ٤١ لتغييب الس�يد 
موىس الصدر ورفيقيه، إن “العمل جار عى 
تحري�ر االمام م�وىس الص�در ورفيقيه من 

معتقالت ليبيا”، مضيفاً: “ليس يف مفرداتنا 
وثوابتنا غري تحريرهم ونشد عى يد القضاء 
اللبنان�ي املخت�ص يف الس�عي الحثي�ث عى 
اس�تخراج املعلومات م�ن املوقوفن يف هذه 

القضية.”
وطال�ب بري الحكوم�ة اللبنانية ب�”تكثيف 
العم�ل من أج�ل حث الس�لطات الليبية عى 
التع�اون الج�اد يف قضي�ة االم�ام الصدر”، 
مش�يداً ب�”الوحدة التي اظهرها اللبنانيون 

يف وجه اإلعتداء اإلرسائييل عى الضاحية”.

اللبناني�ة  وتوج�ه ب�ري ألف�واج املقاوم�ة 
“أمل” بالقول: “أنتم مدعوون اىل الجهوزية 
املطلقة إلفهام العدو بان كل شرب من لبنان 
ه�و مقاوم”، مؤكداً بالقول: “حركة أمل لن 
تس�مح الرسائيل برتميم صورتها يف الرشق 
األوس�ط ع�ى حس�ابنا فبعدما تأك�دت أال 
ح�رب أمريكية م�ع ايران لم يبق لها س�وى 
جبهة لبنان ومقاومته لتصفية حس�اباتها 
ال س�يما وأن نتنياهو يحتاح لنرص معنوي 

قبل االنتخابات”.

وأضاف، أن “الس�الم أقل كلفة من الحروب 
الجاري�ة ضد إيران وس�وريا واليمن وقبلها 
الع�راق وليبي�ا”، مش�ريا أن “املعرك�ة م�ع 
إرسائيل هي اس�تمرار ملسريتنا وحركة أمل 
لن تس�مح إلرسائي�ل برتمي�م صورتها عى 

حسابنا””.
وبش�ان فلس�طن، قال بري، إن “فلسطن 
تبق�ى ه�ي ام القضاي�ا وه�و م�ا تأكد من 
فشل صفقة العرص رغم االغراءات والتهديد 

والوعيد”.

وخص�وص م�ا يج�ري يف اليمن، أك�د بري، 
أن “لغ�ة الح�وار ح�ول اليمن اج�دى بكثري 
م�ن الحرب العبثية عى هذا البلد وش�عبه”، 
محذراً من ان “الحرب العبثية عى اليمن قد 

تعرضه للتقسيم”.
ودعا رئيس الربمل�ان اللبناني، نبيه بري، اىل 
“دور عراقي يف حل قضية اليمن”، مؤكداً ان 
“لبنان ضد الحصار املس�تمر عى ايران منذ 
٤١ عاما فقط بس�بب موقفه�ا املبدئي مع 

فلسطن والباقي ال قيمة له”

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجن�ة الرتبي�ة النيابية، أمس الس�بت، 
أرس�لها ع�دد م�ن املرش�حن لش�غل منصب 
الرتبية، فيما بينت أن حس�م املنصب سيكون 

عرب الجلس�ات األوىل من الفصل األول للس�نة 
الترشيعي�ة الثاني�ة. وقال عض�و اللجنة رعد 
املكص�ويص يف ترصي�ح صحف�ي، إن “لجن�ة 
الرتبية عدت عدد من األس�ماء وأرس�لتها لعبد 
املهدي لالط�الع عليها واختيار املناس�ب لتويل 

منص�ب الرتبي�ة”، الفت�ا إىل إن “تمرير الرتبية 
أصبحت رضورة ملحة لدى مجلس النواب كون 
تعطيلها ال يصب بمصلح�ة التعليم”.وأضاف 
أن “عب�د املهدي خ�ول لجنة الرتبي�ة باختيار 
املرشح ووضع ثالثة رشوط الختياره”، مبينا 

أن “الرشوط تضمنت بان تكون امرأة وسكنها 
محافظ�ة نينوى، فضال ع�ن تحقيق تمريرها 
داخل مجلس الن�واب”. وتابع املكصويص، أن 
“حس�م منص�ب تربية س�يتم عرب الجلس�ات 
الترشيعي�ة  للس�نة  األول  الفص�ل  األوىل م�ن 

الثانية”. وعزا النائب عن تحالف الفتح حسن 
س�الم ، يف وقت س�ابق رفض مرشحة الرتبية 
زاه�دة العبيدي خالل جلس�ة الربمل�ان لجملة 
أس�باب أبرزها امتعاض الكتل السياس�ية من 
رئيس حزب املرشوع العربي خميس الخنجر.

        بغداد / المستقبل العراقي

يعت�زم نواب تحال�ف الفتح بزعامة ه�ادي العامري طرح 
مشاريع قوانن تقيد الوجود االجنبي واالمريكي يف العراق، 
إضافة إىل طرح تس�اؤالت عى الحكومة بشأن عدم اعالنها 

الجهة التي قصف مقرات الحشد الشعبي.
وقال�ت مص�ادر برملاني�ة، إن »الفص�ل الترشيع�ي املقبل 
املقرر أن يبدأ الش�هر املقبل، سيش�هد عمليات اس�تجواب 
واس�تضافة ل�وزراء ومس�ؤولن يف حكومة عب�د املهدي«، 
مؤك�دة »وجود نية لتفعيل الدور الرقابي ملجلس النواب، يف 

ظل وجود عدد من طلبات االس�تجواب ل�وزراء، التي تقدم 
بها نواب يف وقت سابق«.

وأضافت املصادر، أن »االستجوابات متعلقة بشبهات فساد، 
وتقصري يف أداء الربنامج الحكومي، وصالت س�ابقة بحزب 
البع�ث املنحل«، الفت�ة إىل أن »برملانين ع�ن تحالف الفتح 
ينوون طرح مشاريع قوانن برملانية تقيد الوجود األجنبي 
واألمريكي يف العراق، والتي ستكون ملزمة للحكومة يف حال 

تم التصويت عليها«.
ولفتت، إىل ان »نواب الفتح ينوون أيضاً طرح تساؤالت عى 
الحكوم�ة بش�أن صمتها وعدم إعالن الجه�ة التي قصفت 

مقرات الحشد الشعبي«.
ويقرتب العام األول لحكومة رئي�س الوزراء العراقي عادل 
عب�د امله�دي من نهايت�ه يف ظل وج�ود أزمات ع�دة تواجه 
الحكوم�ة يف عامه�ا األول، ربما أش�دها خط�ورة القصف 
املجهول الذي تتعرض له مقرات ومخازن الحش�د الشعبي 
والت�ي تش�ري أصابع اإلته�ام إىل الكي�ان اإلرسائييل، فضال 
عن التلويح باس�تجواب وإقالة وزراء، ومطالبات برملانين 
وقوى سياس�ية بمحاس�بة املس�ؤولن الفاس�دين، بينما 
تتح�دث املعارضة بزعامة عمار الحكيم، عن قرب تش�كيل 

حكومة ظل.

        بغداد / المستقبل العراقي

افاد مص�در يف اللجنة املالية النيابية، أمس 
الس�بت، ب�أن وزارة املالي�ة ب�دأت بكتابة 
املس�ودة النهائية ملوازنة عام ٢٠٢٠، مبينا 
ان هذه املوازنة س�تكون األس�وأ يف تاريخ 

الع�راق. ونقل�ت وكال�ة »الغد ب�رس« عن 
املصدر القول ان »وزارة املالية بدأت بكتابة 
املس�ودة النهائي�ة ملرشوع قان�ون املوازنة 
االتحادية لع�ام ٢٠٢٠ والتي قدرت مبدئيا 
إيراداتها ب�١٣9 تريليون دينار وباحتساب 
س�عر برمي�ل النف�ط الخ�ام ب��5٣ دوالرا 

للربميل«.
وأض�اف ان »دائرة املوازن�ة يف وزارة املالية 
تعمل عى تخفيض عجز املوازنة املتوقع ان 
يبلغ 7٢ تريليون دينار«، مبينا ان »موازنة 
٢٠٢٠ س�تكون األس�وأ يف التاري�خ وتمثل 

انتكاسة يف الواقع االقتصادي«.

واس�تبعد املصدر الذي فضل عدم الكش�ف 
ع�ن اس�مه، »وص�ول املس�ودة النهائي�ة 
لقانون املوازنة ضمن الس�قوف القانونية 
املح�ددة يف بداية ش�هر ترشين األول املقبل 
بس�بب ابوا دفع دي�ون الع�راق الخارجية 

والبالغة ال�١٢7 مليار دوالر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق نين�وى املختصة 
بقضايا اإلرهاب اعرتافات أحد عنارص تنظيم 
داعش اإلرهابي ممن شاركوا يف تحطيم آثار 
املوصل وظهر يف الفيديو الشهري الذي نرشه 

التنظيم. وذكر مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القض�اء األع�ى أن »إرهابي�ا اع�رتف أم�ام 
محكمة التحقيق بانتمائه لتنظيم داعش بعد 
س�يطرته عى مدينة املوصل وعم�ل بديوان 
الحسبة بصفة عامل تحطيم آثار«. وأضاف 
املراس�ل أن »اإلرهاب�ي اع�رتف بتلقيه أوامر 

مع مجموعة من أفراد التنظيم بإحضار آالت 
تحطيم والتوجه إىل متحف املوصل يف الجانب 
األيم�ن م�ن املدينة، ث�م تلقوا أم�را بتحطيم 
كاف�ة املوج�ودات والتماثي�ل باملتحف ألنها 
تعد أصناما«، بحس�ب قول اإلرهابي. وتابع 
أن »التحطي�م جرى بحضور أعداد كبرية من 

أف�راد التنظيم وكام�ريات لتصوي�ر وتوثيق 
العملية وس�ط ترديد شعارات داعش«، الفتا 
إىل انه »بعد عرشة أيام تلقوا أمرا بالذهاب إىل 
جامع النبي شيت الذي فجره التنظيم وكان 
عمله استخراج الحديد واملواد املدفونة تحت 

الركام وتسليمها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدي�ر مرك�ز الرشط�ة النهرية 
يف قض�اء الحباني�ة بمحافظ�ة االنبار 
احم�د عجي�ل الدليمي، أمس الس�بت، 
نهري�ة  زوراق  س�بعة  اس�تالم  ع�ن 
متطورة لحماية املس�طحات املائية يف 
املحافظ�ة. وق�ال الدليم�ي يف ترصيح 
صحفي إن “قيادة رشطة االنبار تسلم 
س�بعة زوارق نهرية متط�ورة لتأمن 
املسطحات املائية من االنهر والبحريات 
يف املحافظ�ة يف خطوة تهدف اىل تعزيز 
دور الرشطة النهرية يف عمليات مراقبة 
املس�طحات املائية إلحباط اي محاولة 
تس�لل تقوم به�ا املجامي�ع االرهابية 
الستهداف القوات االمنية واملواطنن”. 
واض�اف ان “تزويد الرشط�ة النهرية 
بزوارق نهرية متطورة س�وف يساهم 
يف مراقبة املسطحات املائية فضال عن 
انق�اذ املدني�ن يف حال غرقه�م يف نهر 
الفرات فضال عن تقديم الدعم للقوات 
االمنية يف عملي�ات الدهم والتفتيش”.

دور  “تعزي�ز  أن  الدليم�ي،  واوض�ح 
الرشطة النهرية يكتسب اهمية كبرية 
يف مالحقة ورصد خاليا ارهابية داعش 
عند اتخاذهم مواقع ارتكاز قريبة من 

االنهر والبحريات”.

حتالف الفتح يستعد للفصل الترشيعي: مشاريع قوانني وتساؤالت بشأن الوجود االمريكي 

املالية الربملانية عن موازنة 2020: ستكون األسوأ يف التاريخ 

حتقيق نينوى تصدق اعرتافات ارهايب شارك بتحطيم آثار املوصل وتفجري مراقد  دينية

االنبار تتسلم »زوارق 
متطورة« حلامية املسطحات 

املائية من تسلل »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

دعت نائبة عن ائتالف النرص، أمس 
الس�بت، املرجعي�ة الدينية بإصدار 
فت�وى ملحارب�ة الفس�اد كفت�وى 
داع�ش  عصاب�ات  ع�ى  القض�اء 

اإلرهابية.
وقال�ت النائ�ب عن ائت�الف النرص 
ن�دى ش�اكر يف ترصي�ح صحف�ي 
إن “خطب�ة ممث�ل املرجعي�ة يوم 
الجمعة تعد رسالة تحذير واضحة 
للحكومة بشأن إخفاقها بمحاربة 
إىل إن  الفس�اد والرش�وة”، الفت�ة 
الحكومة ألكثر  “املرجعية ح�ذرت 
م�ن ثالث�ة م�رات بش�أن محاربة 
الفس�اد وعدم االس�تجابة قد يؤثر 

عليها”.
وأضافت أن “توس�ع الفساد داخل 
العملية السياس�ية تسبب بإيقاف 
الخدمي�ة  املش�اريع  م�ن  الكث�ري 
“املرجعي�ة  داعي�ة  للمواطن�ن”، 
الديني�ة بإص�دار فت�وى ملحارب�ة 
الفساد واستخدام الشارع كفتوى 
داع�ش  عصاب�ات  ض�د  الجه�اد 

اإلرهابية التي حررت العراق”.
الديني�ة  املرجعي�ة  ممث�ل  وكان 
الش�يخ عبد املهدي الكربالئي دعا، 
الت�أيس  اىل  املواطن�ن  الجمع�ة، 
بثورة وقي�م اإلمام الحس�ن عليه 
الس�الم، بمحاربة الفس�اد والظلم 
داع�ش  لعصاب�ات  كمحاربته�م 

اإلجرامية.

نائبة عن النرص تدعو املرجعية إىل إصدار 
»فتوى« ملحاربة الفساد

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الداخلية ياسن اليارسي، أمس السبت، حرص العراق عى تطوير 
التعاون والتنسيق األمني مع أملانيا.

وذك�ر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »اليارسي 
استقبل  وفد الحكومة االتحادية األملانية برئاسة نائب مستشار السياسة 

الخارجية واألمنية للمستشارة األملانية بري غيباور يف مكتبه بالوزارة«.
وأوضح البيان، أن »اليارسي أكد حرص العراق الدائم عى تطوير العالقات 
الثنائي�ة م�ع أملانيا وبما ينس�جم مع أس�س األمن واالس�تقرار، وأهمية 

التعاون والتنسيق األمني وتبادل الخربات بن البلدين«.
وأضاف البيان أن »املجتمعن “شددوا عى رضورة تجفيف منابع اإلرهاب 
ومالحقة األفكار املت����طرفة التي تهدد الس�لم الدويل”، كما “عرب رئيس 
الوف�د األملاني عن س�عادته للقاء وزير الداخلي�ة، معلناً عن رغبة بالده يف 
تعزيز التعاون املش�رتك وبمختلف املجاالت خاصة فيما يتعلق بمس�اعدة 

الالجئن والنازحن .

وزير الداخلية يبحث مع وفد املاين
 »التنسيق األمني« بني البلدين

        بغداد / المستقبل العراقي

نظ�م معه�د التطوي�ر القضائي يف 
مجلس القضاء االعى ورش�ة عمل 
لرؤساء محاكم الجنايات يف عموم 
الب�الد ملناقش�ة اج�راءات الدعوى 
الجزائي�ة وتذليل العقبات وتحقيق 
الرسعة يف انجاز وحسم القضايا . 

ملجل�س  االعالم�ي  املرك�ز  وذك�ر 
القضاء االع�ى ان »معهد التطوير 
القضائ�ي احتض�ن الي�وم ورش�ة 
عمل حارض فيها اربعة من اعضاء 
محكمة التمييز االتحادية وش�ارك 
فيها ٣٦ قاضًيا من رؤساء محاكم 
الجناي�ات يف عموم البالد فضالً عن 

رؤساء املحاكم الكمركية«.
»الورش�ة  ان  إىل  البي�ان  واش�ار 
تضمنت مناقشة اجراءات الدعوى 
الجزائي�ة والوقوف ع�ى اتجاهات 
محكمة التمييز االتحادية الحديثة 
وتوحي�د ال�رؤى وكذل�ك مناقش�ة 
ابرز املعوقات التي تواجه العمل  و 
التوجيه�ات واالعمام�ات الصادرة 

من مجلس القضاء االعى«. 
ولفت البيان اىل ان »الورشة تستمر 
ملدة يومن وان الهدف منها لحرص 
لوض�ع  االع�ى  القض�اء  مجل�س 
الحل�ول الناجع�ة الب�رز املش�اكل 
واملعوق�ات مم�ا يس�هم يف رسعة 

انجاز وحسم القضايا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعتقل�ت ق�وة أمني�ة مش�رتكة يف 
قض�اء الزب�ري غرب�ي الب�رصة، 5 
أش�خاص من املتورط�ن بافتعال 
النزاع املس�لح الذي اندل�ع اليوم يف 
منطقة املعامل ، وأس�فر عن مقتل 

شخص وإصابة اثنن آخرين.
عب�اس  الزب�ري  قائممق�ام  وق�ال 
ماهر يف ترصي�ح صحفي إن “قوة 
الجي�ش والرشطة  مش�رتكة م�ن 

اعتقل�ت ٤ م�ن املتورط�ن بذل�ك 
الن�زاع بع�د تب�ادل الط�الق الن�ار 
معهم يف إحدى مزارع القضاء، وتم 
ضبط ٣ بنادق كالشنكوف واعتده 
لذل�ك الس�الح”، مبين�ا أن “قوات 
م�ن الرشطة تط�ارد بدورها باقي 

املتورطن”.
وأوض�ح أن “النزاع يمثل أفراداً من 
العش�ريتن وتطور صباح اليوم إىل 
مواجهات مس�لحة بسبب اختالف 

عى موقع ملقلٍع للرمل”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مكتب املرجع الديني األعى السيد عيل السيستاني يف النجف األرشف، 
أمس السبت، ان )اليوم( االحد أول أيام شهر محرم الحرام. 

وذك�ر املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »)يوم 
األحد( املوافق ) ١ / 9 / ٢٠١9 م ( هو األول من ش�هر املحرم الحرام لعام 

١٤٤١ للهجرة«.
وكان مكتب السيد السيستاني قد توقع الجمعة، ان يرى هالل شهر محرم 

الحرام بشكل واضح مساء السبت، يف افق مدينة النجف.

معهد التطوير القضائي ينظم ورشة عمل 
لرؤساء اجلنايات يف حماكم البالد 

البرصة: اعتقال )5( من مسلحي
 العشائر بعد مقتل وإصابة )3( أشخاص 

إثر اشتباكات 

مكتب السيد السيستاين يعلن اليوم
 أول أيام شهر حمرم 
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    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

اك�د محاف�ظ كربالء املقدس�ة  نصيف جاس�م الخطاب�ي ان »قطاع 
الرتبي�ة والتعليم يعد من القطاعات املهم�ة واننا وضعناه يف مقدمة 

اولوياتنا النه االساس يف بناء الفرد واملجتمع ».
ج�اء ذلك خ�الل كلمته الت�ي القاه�ا يف االحتفال الذي اقي�م برعاية 
محاف�ظ كربالء املقدس�ة وبالتعاون مع رشكة زي�ن لالتصاالت عىل 
ارض مدين�ة الع�اب الس�ندباد، مضيفا ان�ه »من اجل دع�م الطلبة 
املتميزي�ن يف املحافظ�ة فاننا وجهنا بقبول جمي�ع الطلبة املتميزين 
ممن نجح يف االمتحان التنافيس وس�نعمل عىل زيادة عدد املقاعد من 
خالل خطة اعمارية لتوسيع عدد املقاعد لضمان استيعابهم جميعا 

ضمن مدارس املتميزين ».
ه�ذا وحرض االحتف�ال نائبي املحاف�ظ ونائب رئي�س املجلس وعدد 
من اعض�اء مجلس املحافظة ومعاوني املحاف�ظ ومدير عام الرتبية 
ومعاونيه ومدراء عدد من االقس�ام يف املديري�ة ونقابة املعلمني فرع 

كربالء املقدسة وعوائل الطلبة االوائل واملواطنني .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي، موع�د اطالق الدرجات 
الوظيفية عىل حركة مالكاتها.

وقال وزير التعليم، قيص الس�هيل، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »ال�وزارة تمتل�ك 400 درجة وظيفي�ة ضمن حركة 

املالك، وتشمل املوظف املتويف واملستقيل واملتقاعد«.
واضاف، انه »سيتم إطالقها حال اكتمال اإلجراءات استناداً للضوابط 

والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العالقة«.
واش�ار اىل ان »ال�وزارة بص�دد تحديد النس�ب املئوي�ة لرشائح ذوي 
الش�هداء وحمل�ة الش�هادات العلي�ا وذوي االحتياج�ات الخاص�ة 

واملحارضين، من أجل توزيعها بشكل عادل .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عمليات بغداد، ع�ن رفع 285 كتل�ة كونكريتية خالل 
األسبوع املايض.

وذك�رت القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»الجه�د الهنديس يف عمليات بغداد، يواص�ل برفع الكتل الكونكريتية 

وفتح الطرق املغلقة يف العاصمة«.
واضاف�ت، انه »تم رفع 285 كتلة كونكريتية خالل األس�بوع املايض 

يف العاصمة بغداد .

    بغداد / المستقبل العراقي

اطلق مرصف الرافدين وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدولة  التي ترتواح مابني ) 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ( مليون دينار 

عن طريق بطاقة املاسرت كارد الدولية.
وذك�ر املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي«نس�خة منه، انه«ت�م رصف دفعة جديدة من س�لف 
موظف�ي دوائر الدولة ألكثر من 2900 موظف الذين تم توطني 

رواتبهم لدى املرصف وحصلوا عىل البطاقة االلكرتونية«.
وأوض�ح البي�ان ان«رصف تلك الس�لفة تم ع�ن طريق بصمة 
الزب�ون ثم اب�الغ املوظف عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره 
بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونية 
ملنح�ه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني والتي 

تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

حمافظ كربالء يعلن قبول مجيع الطلبة املتميزين 
ممن نجح يف االمتحان التنافيس

    بغداد / المستقبل العراقي

استكماالً لالجتماعات التي ُعِقدت ضمن سلسلة 
جوالت أجراه�ا الوفد الحكومي يف وقت س�ابق 
برئاس�ة الس�يد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
عادل عبد املهدي، والسيد وزير الكهرباء الدكتور 

لؤي الخطيب، شملت دول الخليج العربي«.
ُعقدت يف مقر وزارة الكهرباء اجتماعات مهمة 

اس�تمرت يوم�ني، يف جلس�ة نقاش�ية مطول�ة 
بني وزي�ر الكهرباء لؤي الخطي�ب ووفد اإلدارة 
التنفيذية لهيئة الربط الخليجي برئاس�ة احمد 
االبراهيم، ومن ثم أعقبها االجتماع النهائي بني 
وزارة الكهرب�اء يمثله�ا وكيل الوزارة لش�ؤون 
النقل والتوزيع نافع عبد السادة، واملالك املتقدم 
لل�وزارة، م�ع أعض�اء اإلدارة التنفيذي�ة لهيئة 
الربط ملنظومة الطاقة الكهربائية لدول مجلس 

التعاون الخليجي، لوضع اللمس�ات األخرية قبل 
امليض بعملية الرب�ط النهائي املزمع اجراؤها يف 
الفرتة املقبلة، حيث تم مناقشة متطلبات الربط 
النهائي الفنية واملالية والقانونية التي ستسهم 
يف تعجي�ل إجراءاته«.وس�يتم تزوي�د الش�بكة 
الوطنية العراقية بطاق�ة )500 ميكاواط( عند 
الحاج�ة كمرحل�ة أوىل، والت�ي س�تعزز الطاقة 
الكهربائية املجهزة ملناطق جنوب البالد، وتوفري 

أس�س تبادل الطاقة الكهربائية .من جانبه أكد 
وكيل وزارة الكهرباء، اس�تعداد الوزارة لتطوير 
واقع شبكات النقل والتوزيع ما سيسهم بزيادة 
وثوقية الش�بكة الكهربائية يف عموم البالد .هذا 
وق�د أك�د املجتمع�ون، رضورة مراع�اة عنرص 
الوقت، واختصار الزمن بغية إنهاء هذا املرشوع 
بالرسعة املمكنة كونه يعد من املشاريع العمالقة 
التي تع�زز الرواب�ط االقتصادي�ة واالجتماعية 

بني ال�دول االعضاء .يذكر ان هن�اك اجتماعات 
س�ابقة تناولت اإليجابيات الكبرية التي ستنتج 
م�ن مخرج�ات م�رشوع الربط الخليج�ي التي 
س�تعود بالنف�ع عىل مجم�ل منظوم�ة الطاقة 
الوطنية العراقية، كونه يعد اس�تثماراً يف مجال 
الطاق�ة وتوفريه�ا كس�لعة س�رتاتيجية يمكن 
تس�ويقها ع�رب دول الخليج العرب�ي وصوالً اىل 

الدول األوربية عىل املدى البعيد.

وزارة الكهرباء تستكمل اإلجراءات النهائية لعملية الربط اخلليجي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر النقل، عبدالل�ه لعيبي، توقي�ع عقد مع رشكة 
دايو الكورية، لتنفيذ طريق مدخل ميناء الفاو الكبري ضمن 
مراح�ل اكمال املرشوع الوطني الكبري.وقال لعيبي، يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، إن »وزارته وقعت عقد مرشوع 
انش�اء طريق مدخل مين�اء الفاو الكبري م�ع رشكة دايوو 
الكورية الهميته يف اس�تمرار العم�ل ضمن املرحلة القادمه 

للمرشوع«.واوض�ح، ان »املرشوع يهدف اىل انش�اء طريق 
س�رتاتيجي يرب�ط امليناء م�ن واجهة البح�ر اىل املدينة وثم 
اىل محافظات الب�الد كافة«، مبيناً ان »هذا املرشوع يحظى 
باهتم�ام كب�ري من قب�ل دولة رئي�س ال�وزراء وهو ضمن 

مشاريع البنى التحتية ملرشوع ميناء الفاو الكبري«.   
يذك�ر ان م�رشوع ميناء الف�او الكبري يضم مش�اريع عدة 
تتعل�ق بالبنى التحتية منه�ا الطريق الس�رتاتجي واملدخل 

والطرق الداخلية فضال عن مشاريع لوجستية وخدمات.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد مدير عام دائرة صحة بغداد - الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون 
الس�اعدي عىل دع�م مناطق اطراف بغداد وب�كل االمكانيات الطبية 
والصحية«.واوضح الس�اعدي خالل لقائه وفدا من الصليب االحمر 
والهالل االحمر بحس�ب بيان للدائرة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»الدائرة تس�عى اىل ايصال الخدمة الطبية اىل ابعد نقطة وتم ذلك من 
خ�الل عمل البيوت الصحية وهو حل مؤقت من اجل ايصال الخدمة 

للمواطن�ني والتي من اهمها خدم�ات التحصني ورعاية االم والطفل 
».واش�ار اىل ان »الدائرة اس�تطاعت وبجهود ذاتي�ة او جهود العمل 
املش�رتكة م�ن افتتاح العديد م�ن الطوارئ وصاالت ال�والدة يف هذه 
املناطق وان الدائرة عملت عىل اقامة الحمالت يف مناطق العشوائيات 
ومتابعة املترسبني من اللقاحات ، مثنيا عىل جهود العمل املش�رتكة 
من قبل املنظمات الدولية واالنس�انية الجل االرتقاء بالواقع الصحي 
يف البالد ».من جهته اثنى الوفد عىل حجم الخدمات الطبية والصحية 

املقدمة من قبل الدائرة بالرغم من التحديات التي تواجهها .

النقل توقع عقدًا مع رشكة كورية إلنشاء 
طريق مدخل ميناء الفاو الكبري

صحة الرصافة تؤكد دعم مناطق اطراف 
بغداد بكل االمكانيات

التعليم العايل حتدد موعد اعالن 
»400« درجة وظيفية والفئات املشمولة

عمليات بغداد: رفع »285« كتلة 
كونكريتية خالل األسبوع املايض

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 
»25« مليون ملوظفي الدولة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشك�ة الس�منت العراقية، عن 
تحقيقها إنت�اج وصل إىل 575 ألف طن 
وبقيم�ة مبيع�ات بلغ�ت )15( ملي�ار 

دينار لشهر تموز املايض.
وقال مدير عام الرشكة حسني محسن 
الخفاجي، يف بيان، ان »معامل الرشكة 
تحق�ق أع�ىل مس�توى م�ن اإلنت�اج يف 
تاريخه�ا بعد أن قام�ت الرشكة بإعداد 

الطاق�ات  رف�ع  يف  ممنهج�ة  خط�ط 
اإلنتاجي�ة م�ن خ�الل أعم�ال الصيانة 
معامله�ا  أغل�ب  وإدخ�ال  والتأهي�ل 
للخدم�ة من جديد بع�د توقف أكثر من 
نصفه�ا عن العم�ل بس�بب وقوعها يف 
املناط�ق التي احتلته�ا داعش منتصف 

عام 2014«.
واض�اف، ان »بمع�دل مبيع�ات تجاوز 
نس�بة 100% وف�ق خط�ة املبيع�ات يف 
معامله�ا الش�مالية والجنوبية املنتجة 

لجمي�ع أن�واع الس�منت خالل الش�هر 
املايض«.

واوض�ح، ان »معام�ل الرشك�ة املنتجة 
معم�ل   14 ه�ي،  بأنواعه�ا  للس�منت 
وبقي�ة املعام�ل يف قيد دراس�ة الفرص 
االس�تثمارية  موزع�ة يف جمي�ع أنحاء 
العراق وتط�رح منتجاتها بجودة عالية 
حائزة ع�ىل ش�هادات الج�ودة املحلية 
والدولي�ة وبس�عر 60 أل�ف دينار للطن 

الواحد العادي .

السمنت العراقي حيقق اعىل انتاج يف تارخيه لشهر متوز املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

أبدى مكت�ب املفتش العام يف وزارة اإلعمار واإلس�كان 
والبلديات، اليوم الجمع�ة، دعمه لدور بلدية البرصة يف 
حمل�ة إزالة التجاوزات التي تش�هدها املحافظة بهدف 
ف�ك الخناق ع�ن الش�وارع املحوري�ة ومناط�ق تنفيذ 
مشاريع البنى التحتية. وأكد املفتش العام للوزارة أيمن 

نعمان يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
عىل »رضورة إس�ناد الجهود الرامي�ة إلزالة التجاوزات 
دون املس�اس بالعوائل الفقرية التي تعمل الوزارة ومن 
خالل التواصل والتع�اون الفعال مع الجهات املعنية يف 
محافظة البرصة عىل إيجاد حلول عاجلة وعملية إلنهاء 
معاناتهم وإس�كانهم بش�كل أصويل ورسمي«. مكتب 

املُفتش العام يف وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات.

مفتش عام وزارة اإلعامر يؤكد عىل رضورة إسناد جهود إزالة 
التجاوزات يف البرصة

دون املساس بالعوائل الفقرية

    بغداد / المستقبل العراقي

قام وزي�ر الصحة والبيئة عالء الدي�ن العلوان بزيارة اىل 
دولة لبنان الش�قيقة لبحث تعزي�ز التعاون الصحي بني 
البلدين«.والتق�ى الوزير خالل الزي�ارة بفخامة الرئيس 
اللبناني العماد ميش�يل عون وال�ذي ابدى دعمه الكامل 
للتع�اون م�ع الع�راق يف جميع املج�االت ومنه�ا املجال 
الصحي.كم�ا بحث وزير الصحة والبيئة خالل زيارته اىل 
دولة لبنان الش�قيقة مع نظريه اللبناني الدكتور جميل 
جبق التعاون الصحي وتنفيذ مذكرة التفاهم املوقعة بني 

الجانبني قبل شهر خالل زيارة الوزير اللبناني للعراق.
واكد الوزير انه بحث مع الوزير اللبناني التعاون الصحي 
املش�رتك وع�الج امل�رىض العراقي�ني يف لبن�ان وتس�هيل 
االجراءات لذلك ؛ والتعاون يف مجال االدوية واالس�تقدام 
الطبي.واج�رى وزي�ر الصحة والبيئة زي�ارة ميدانية اىل 
مستشفى الرسول االعظم )ص( يف لبنان يرافقه الوزير 
جب�ق ملتابعة اح�وال امل�رىض العراقيني يف املستش�فى.

وم�ن جانبه اش�ار الوزير اللبناني اىل ان�ه تم وضع خط 
اتصال س�اخن للمرىض العراقيني يف لبنان بهدف حل اي 
مشكلة تواجههم خالل عالجهم يف املستشفيات واملراكز 
الصحية اللبنانية فض�ال عن فتح مكتب خاص يف مطار 
بريوت الس�تقبال امل�رىض العراقيني.واختتم�ت الزيارة 
بلق�اء مع رئيس ال�وزراء اللبناني س�عد الدين الحريري 
تناولت تعزي�ز العالقات بني البلدي�ن يف الجانب الصحي 

وما آلت اليه الزيارات املتبادلة بني البلدين.

وزير الصحة والبيئة يزور 
لبنان لبحث تعزيز التعاون 

الصحي بني البلدين

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وجه العقود احلكومية بإعالن مشروع البنى التحتية ملنطقة احلكيمية

حمافظ البرصة خيصص »15« مليار دينار للمؤسسات الصحية يف املحافظة
    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ البرصة اس�عد عبد االم�ري العيداني عن 
»موافقت�ه عىل رصف )15( مليار دينار عراقي ملختلف 
املؤسس�ات الصحي�ة يف محافظة البرصة ، مش�رياً اىل 
ان هذه التخصيص�ات املالية جاءت بجهود مش�رتكة 
للحكوم�ة املحلية بش�قيها الترشيع�ي والتنفيذي من 

اجل دعم وتقويم املؤسسات الصحية يف املدينة« .
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي ص�در ع�ن مكتب�ه 
االعالمي الخاص ورد ل�«املستقبل العراقي«،انه »وافق 
ع�ىل رصف مبل�غ )15( ملي�ار دين�ار عراق�ي ملختلف 
املؤسس�ات الصحي�ة يف الب�رصة والتي تتعل�ق بتوفري 
االدوية واملس�تلزمات الطبية وصيانة األجهزة وصيانة 
األبني�ة ، فض�اًل عن تخصي�ص االموال لبع�ض املراكز 
التخصصية ملعالجة مختلف األمراض من بينها أمراض 

القلب والكىل واألمراض األخرى« .
م�ن جهته » اوضح مدير دائ�رة صحة البرصة عباس 
التميم�ي ان »ه�ذه التخصيص�ات املالي�ة س�تكون 
مهم�ة لدع�م مختلف مستش�فيات الب�رصة واملراكز 
التخصصية منه�ا مركز الثالس�يميا واألورام والقلب 
وزرع الكىل والس�كري ، فضالً عن تخصيصات مالية 
لتنظيف املؤسسات الصحية يف مركز وأقضية ونواحي 
الب�رصة ».م�ن جهة اخ�رى وج�ه محاف�ظ البرصة 
»مدير قس�م العق�ود الحكومي�ة يف دي�وان محافظة 
الب�رصة اياد كاظم مبارك بإعالن مرشوع تنفيذ البنى 
التحتية لش�وارع منطق�ة الحكيمية الت�ي تقع خلف 
قيادة رشط�ة محافظة البرصة« . وقال انه »بناًء عىل 

مطالعة قس�م العق�ود الحكومية يف دي�وان املحافظة 
ش�عبة اعالن املشاريع التي تضمنت إش�ارة اىل كتاب 
قس�م التخطيط واملتابع�ة والخاص بالكش�ف الفني 
ملرشوع مناقصة البلدية تنفي�ذ البنى التحتية ملنطقة 
الحكيمي�ة خل�ف قيادة رشطة املحافظ�ة تم التوجيه 

لقسم العقود الحكومية باعالن عام للمرشوع« .
واض�اف محافظ البرصة ان »م�رشوع البنى التحتية 
الخ�اص بمنطق�ة الحكيمي�ة التي تقع خل�ف قيادة 
الرشط�ة هو ضمن تخصيصات خط�ة تنمية األقاليم 

اله�ايل  امل�رشوع  اهمي�ة  اىل  مش�رياً   ،  2019 لع�ام 
املنطقة« 

وكان محافظ البرصة اسعد العيداني قد اعلن يف وقت 
سابق عن املصادقة عىل احالة اكثر من )107( مرشوع 
مختل�ف بالبن�ى التحتي�ة كوجب�ة أوىل ضم�ن خطة 
مش�اريع عام 2019 ، مثمناً يف الوقت نفس�ه الجهود 
االس�تثنائية ل�وزارة التخطي�ط ومجل�س املحافظ�ة 
ودوائر الدولة التي س�اهمت يف انج�اح املصادقة عىل 

املشاريع .

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعلنت محافظة بغداد، استئناف 
ض�خ املاء أىل منطق�ة النهروان، 

وتأمني خزين النهر املبطن«.
وذك�رت املحافظ�ة ان�ه »نعل�ن 
اس�تئناف ضخ امل�اء اىل مناطق 
النه�روان بع�د قيامن�ا بحمل�ة 
لتام�ني خزين املاء الخ�ام للنهر 
املبطن وتشغيل محطة 9 نيسان 
التابع�ة اىل وزارة املوارد املائية«، 
موضح�ة ان »س�بب االنقط�اع 
يع�ود اىل قيام محطة 9 نيس�ان 
التابع�ة إىل وزارة امل�واد املائي�ة 
بضخ امل�اء الخام ملدة س�اعتني 
فقط عىل املولد لعدم توفر الوقود 

الكايف عرب النهر املبطن«.
»الحاج�ة  ان  البي�ان،  وأض�اف 
الفعلي�ة ملديري�ة م�اء محافظة 
بغ�داد تق�در بنح�و 18 س�اعة 
يومي�ا لتأم�ني النه�ر املبط�ن«، 
مؤك�داً ان »دائرة م�اء النهروان 
التابعة اىل مديرية ماء محافظة 
بغداد وبتوجي�ه مبارش من قبل 
محاف�ظ بغداد ف�الح الجزائري، 

ب�ارشت وبالتنس�يق م�ع مدير 
الناحي�ة واملجلس البلدي وممثل 
مناف�ذ  بغل�ق  ال�وزراء  رئي�س 
النهر املبط�ن والتج�اوزات بدال 
من دائرة امل�وارد املائية لضمان 

وصول املاء«.
وبني، أن »الحملة التي استمرت 
اكثر من 10 ساعات أسفرت عن 
ازالة العديد من التجاوزات وغلق 

املناف�ذ غري الرس�مية ما أدى إىل 
ارتفاع منس�وب النهر وتش�غيل 
املحطه بكامل طاقتها«، مش�رياً 
اىل »وج�ود اكثر من 30 حوضية 
تعم�ل االن بنق�ل امل�اء اىل مركز 
الناحية لتامني احتياجات االهايل 
لح�ني اس�تئناف الض�خ خ�الل 
الس�اعات القليلة املقبلة لجميع 

مناطق النهروان.

حمافظة بغداد تعلن استئناف ضخ 
املاء ملنطقة النهروان 

    بغداد / المستقبل العراقي

ج�ددت وزارة الصناعة واملع�ادن نفيها لالدع�اءات الباطلة 
والكاذبة التي يديل بها املدعو فؤاد رحيم وتوت عرب شاش�ات 
القن�وات الفضائية.واكد الناطق اإلعالمي للوزارة عبدالواحد 
علوان الشمري يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، أن »املدعو 
ف�ؤاد رحيم وتوت اليم�ت لوزارة الصناعة وتش�كيالتها باي 
صل�ة وانه اليعمل بأي وظيف�ة يف الحكومة العراقية وان كل 
مايديل به هو أكاذيب وافرتاءات الهدف منها تش�ويه سمعة 
ال�وزارة ومحاول�ة بائس�ة لتعطي�ل نجاحاته�ا وانجازاتها 

الكبرية يف تنفي�ذ خطتها وفق الربنامج الحكومي وتش�غيل 
املصان�ع القائم�ة وافتت�اح املش�اريع واملصان�ع الحيوي�ة 
الجديدة«.واش�ار إىل أن »ال�وزارة حيك�ت ضده�ا الكثري من 
املؤامرات واملخططات التي تحاول تعطيل الصناعة الوطنية 
ومحارب�ة املنت�ج املح�ي وأنها تواص�ل التصدي ل�كل هذه 
املخططات واملحاوالت وامليض بخططها الهادفة إىل النهوض 
بقطاع الصناعة املح�ي وتعزيز دوره يف التنمية االقتصادية 
للب�الد”، الفت�ا إىل أن” ال�وزارة اتخذت اإلج�راءات القانونية 
وقام�ت برفع دعوى قضائية بحق املدع�و فؤاد رحيم وتوت 
للحد من محاوالت التش�هري واإلساءة لسمعة الوزارة وقطع 

الطري�ق أمام الجهات التي تقف وراءها«.واكد الش�مري أن 
»أب�واب ال�وزارة مفتوحة الس�تقبال جميع م�ن لديهم أدلة 
ووثائق رس�مية حول حاالت فس�اد اداري او م�ايل تدين أي 
م�ن املس�ؤولني واملوظف�ني يف وزارة الصناعة والتش�كيالت 
التابعة لها لغرض التحقق واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
املتورط�ني يف ضوء توجيهات الوزير صالح عبدالله الجبوري 
وتوجهات الوزارة نحو ترس�يخ وتعزيز النزاهة والش�فافية 
يف أداء وعم�ل ال�وزارة ورشكاتها«.وتناولت مواقع االتواصل 
االجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه توجيه تهم فس�اء بحق 

وزارة الصناعة من قبل فؤاد رحيم وتوت.

    بغداد / المستقبل العراقي

صادق وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، 
عىل رصف التخصيصات السنوية إلنشاء 18 
مستش�فى حديث يف العاصمة بغ�داد وعدد 
من املحافظات.وق�ال الدليمي يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«، انه »صادق عىل إطالق 
التخصيصات الس�نوية لبناء 18 مستشفى 

حدي�ث يف عدد م�ن املحافظ�ات بواقع 104 
ملي�ار دين�ار«، الفت�اً إىل »تزويد ع�دد منها 
بأجه�زة املعج�الت الخطي�ة لع�الج األورام 
الرسطانية«.واكد موافق�ة املجلس الوزاري 
لالقتصاد عىل طلب وزارة التخطيط يف إعادة 
تأهي�ل أجهزة املعج�ل الخطي يف محافظات 
البرصة وباب�ل واالنبار«.وأض�اف ان »هذه 
صت م�ن املوازنة االس�تثمارية  املبال�غ ُخصِّ

 10 لبن�اء  2019؛  لع�ام  الصح�ة  ل�وزارة 
مستش�فيات تعليمي�ة س�عة 400 رسير يف 
محافظ�ات )الب�رصة، وميس�ان، وكربالء، 
وبابل، وذي قار، والنجف، ونينوى، وكركوك، 
مستش�فيات  وثالث�ة  واملثن�ى(،  وواس�ط، 
عام�ة س�عة 200 رسير يف أقضي�ة )القائم، 
وحديثة، وهيت( يف محافظة األنبار، واربعة 
مستش�فيات عام�ة س�عة 100 رسي�ر يف 

أقضية )الدجيل، والدور، وسامراء، والطوز( 
يف محافظ�ة صالح الدين، وبناء مستش�فى 
يف ح�ي املعام�ل يف محافظة بغداد«.وأش�ار 
اىل ان »الوزارة س�تعمل بالتنسيق مع وزارة 
الصحة والبيئة عىل توفري كافة س�بل الدعم 
الالزمة إلنجاز املشاريع يف توقيتاتها«، مبينا 
ان »املستش�فيات سيتم تسليمها كاملة مع 

التأثيث والتجهيز .

    ذي قار / المستقبل العراقي

اكد محافظ ذي قار السيد عادل الدخيي ، انه سيواصل العمل 
عىل إحتساب الخدمة لجميع العاملني بعقود يف القطاع العام 

بعد 2003 .وقال الدخيي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إنه« تم احتساب الخدمة العقدية ل� 58 منتسب 
يف دائرة الصحة، بعد يوم من املصادقة عىل احتس�اب خدمة 

العقود واألجر اليومي ملوظفي بلدية النارصية« .

وأض�اف الدخي�ي انه«ن�ويل أهمي�ة قص�وى لحف�ظ جهود 
وخدم�ات جميع العامل�ني يف دوائر املحافظة«، مش�دداً عىل 
» االس�تمرار بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بش�أن العاملني 

بعقود يف جميع مؤسسات الدول .

الصناعة: أبوابنا مفتوحة ملن لدهيم أدلة ووثائق رسمية حول حاالت فساد 

وزير التخطيط يصادق عىل رصف التخصيصات إلنشاء »18« مستشفى يف بغداد واملحافظات

حمافظ ذي قار: نعمل عىل احتساب اخلدمة جلميع العاملني بعقود بعد 2003
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مناقصة )80( إعالن أول
)إنشاء وجتهيز وتنفيذ وتشغيل شبكات مياه األمطار والرصف الصحي وحمطات 

الضخ  واملعاجلة ملركز ناحية الوحدة(
يرس مجل�س محافظة بغ�داد ومحافظة بغداد إعالن مناقصة إنش�اء 
وتجهي�ز وتنفيذ وتش�غيل ش�بكات مي�اه األمطار وال�رف الصحي 
ومحطات الضخ  واملعالجة ملركز ناحية الوحدة وبكلفة إجمالية قدرها 
)132,400,739,200( مائ�ة واثنان وثالثون ملي�ار وأربعمائة مليون 
وس�بعمائة وتس�عة وثالثون إل�ف ومائت�ان  دين�ار عراق���������ي 

وبم����دة تنفي��ذ مق����دارها ) 1095 ( يوم.
فعىل الرشكات العراقية واألجنبية من ذوي الخربة واالختصاص الراغبة 
باالشرتاك بهذه املناقصة مراجعة محافظة بغداد / قسم العقود للحصول 
عىل الوثيق�ة القياس�ي����ة الخاص������ة به�ذه املن�������اقصة 
لق������������اء مبل�������غ ق�دره ) 8,000,000( ثمانية ماليني 
دينار عراقي غري قابل للرد علما إن أخر يوم لتقديم العطاءات الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا من يوم )األحد( املوافق)2019/10/13( يف محافظة 

بغداد / سكرتري لجنة فتح العطاءات / االستعالمات االلكرتونية .
يجب أن يتضمن العطاء املقدم ثالث ظروف كما ييل 

1- ظرف العرض الفني
2- ظرف العرض التجاري

3- ظرف املستمسكات املطلوبة .
- تلتزم الرشكات العراقية بتقديم :-)ش�هادة تأس�يس,عقد تأس�يس 
مح�ر اجتماع ,إجازة ممارس�ة مهنة , هوية تصني�ف نافذة بدرجة 
إنش�ائية ممت�از ,كهرب�اء ممت�ازة ,تقدي�م هوية غرفة تج�ارة صنف 
ممت�از, نافذة / كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرائب معنون 

اىل محافظة بغداد نافذ.  
- تلتزم الرشكات األجنبية بتقديم شهادة تأسيس مصدقة من السفارة 
العراقي�ة يف بلد التأس�يس وتقدم كاف�ة الوثائق الخاص�ة بها مصدقة 

ومرتجمة .
- الرشكات األجنبية التي لها فرع يف العراق تقديم مايثبت ذلك 0
- تلتزم كافة الشكات بتقديم الوثائق الخاصة باملدير املفوض .

- السرية الذاتية للرشكة مع بيان مؤهالت الكادر الهنديس الفني وبيان 
سريهم الذاتية وتوفر املهارات والقدرات الفنية يف تنفيذ إعمال املناقصة 

من كوادر هندسية وفنية ومعدات تخصصية.
- تلتزم ال�رشكات بتقديم الحس�ابات الختامي�ة املصدقة آلخر خمس 

سنوات.
4_ يستقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة كافة الرسوم والرائب 

املشار اليها يف القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية.
5 _ يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش االعالن.

6_ االلتزام بتقديم العطاء وفق مامطلوب بالوثيقة القياسية.
7_جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات الغري مستجيبة.

8_تلت�زم الرشك�ة بتقدي�م م�ا يثب�ت توف�ر الس�يولة النقدي�ة بمبلغ 
)22,066,789,866( اثن�ان وع�رشون ملي�ار وس�تة وس�تون مليون 
وس�بعمائة وتس�عة وثمان�ون إل�ف وثمانمائة وس�تة وس�تون دينار 

عراقي.
9_تلت�زم ال�رشكات بتقدي�م مايثب�ت حج�م اإلعم�ال املماثل�ة بمبلغ 
)79,441,000,000( تسعة وسبعون مليار وأربعمائة وواحد وأربعون 

مليون دينار عراقي.
10_تلت�زم الرشك�ة بتقدي�م م�ا يثبت مع�دل اإلي�راد الس�نوي بمبلغ 
)48,546,937,706( ثمانية وأربعون مليار وخمسمائة وستة وأربعون 
مليون وتسعمائة وسبعة وثالثون إلف وسبعمائة وستة دينار عراقي.

11_ تلت�زم ال�رشكات بتقدي�م تأمين�ات أولي�ة ع�ىل ش�كل خط�اب 
ض�����������م�ان او ص����ك مص�دق بمبل�غ )1,325,000,000( 

مليار وثالثمائة وخمسة وعرشون  مليون دينار عراقي 

حمافظة بغداد/ قسم العقود

Announcement no.(1) Tender(80)
,Build – up ,processing ,implementation ,operation of rainwater

Sewage , networks pumping stations and processing al-wahda center
The Baghdad provincial council and  Baghdad Governoratare 
pleased to announce tender build , supply ,implementation , of run-
ning network , sewage , networks pumping stations and process-
ing al-wahda center . at total cost of(132,400,739,200) one hun-
dred thirty two billion ,four hundred  million ,seven hundred thirty 
nine thousand and two hundred  Iraqi dinars with the duration of  
(1095) day . for all Iraqi and foreign companies with experience and 
specialization wishing to participate in this tender should contact 
Baghdad of Governorate – Contracts Department to obtain the spe-
cial standard document for this tinder for an amount of (8,000,000) 
eight million Iraqi dinars not refundable . The last day submission 
of bids on  Sunday  13\10\2019   12.p.m  in the  Baghdad province /
secretary of the committee/electronic Reception
The offers submitted must contain three envelopes as follows:
1- Technical offer envelope
2- Tardiness offer envelope 
3- Required documents envelope 
All companies are obliged to provide the following: 
- establishment certification - foundation contract record founda-
tion Meeting practice¬-the identity of classification ,valid with an 
excellent structural degree - excellent electricity-provide an ex-
cellent trade chamber of identity / Aletter of no objection from the 
state Authority of taxes addressed to Baghdad governorate and 
should be valid
 permeable all foreign companies are obliged to provide certificate 
establishment certified
 by the Iraqi embassy in the country of incorporation and all docu-
ments their own certified and translated.
- foreign companies with a branch in Iraq provide proof .
- all companies are obliged to provide  the document of the author-
ized manager 
- CV of the company with a statement of the qualifications of the 
technical engineering staff a statement of their curs and provide 
technical skills and capabilities in the implementation of the tender 
works of cadres engineering and technical equipment specialized.
- the companies are obliged to submit certified statement for the 
last five years.
4- all fees and taxes referred to in Iraqi laws regulations and in-
structions shall be deducted from the entitlements of the contract-
ing company .
5- the contracting authority is not obliged to accept non – respon-
sive bids ..
6 -the bidder shall bear the fees of publishing and advertising  .
7-Commitment to submits the tender as required by the standard 
document
8-The company is obliged to provide proof of availability of book 
account statement (22,066789,866) twenty-two billion , sixty  six-
million, seven hundred eighty nine thousand, eight hundred sixty 
six Iraqi dinars.
9-The company is obliged to provide proof of the volume of simi-
lar works is (79,441,000,000)seventy nine billion ,and four hundred 
forty one  million Iraqi dinars.
10- The company is obliged to provide proof of annual revenue rate 
amount(48,546,937,706)forty eight billion five hundred  forty six mil-
lion , nine hundred thirty seven thousand seven  hundred and six  
Iraqi dinars.
11- The company is obliged to provide primary insurance as  bid 
bond or certified check in the amount of(1,325,000,000) one billion 
and three hundred and twenty- five  million Iraqi dinars.
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

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

Contracts Dept Announcement

م/ ( تنويه )م/ ( تنويه )

م/ ( ايقاف )

الحاقـا بكتابنـا ذي العـدد (٤٥٧٣ يف ٢٠١٩/٨/١٨ )  
الخاصة بإعــالن اول  للمناقصة ١٧/ بلديات٢٠١٩. ) 
مرشوع (تنفيذ طرق وخدمات يف املنطقة الصناعية يف 

ام قرص )
نود ان ننوه اىل 

*تعديل فقرات الوثيقة القياسية للمناقصة اعاله
*تمديـد موعد غلـق املناقصة اعاله ليكـون يوم االحد 
املصادف ٢٠١٩/٩/٨ بدالً من يوم االحد ٢٠١٩/٩/١ .

*عىل الرشكات القاطعة عـىل املناقصة اعاله مراجعة 
محافظـة البرصة – قسـم العقود الحكومية السـتالم 

التعديل .
استناداً اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة املرقم ٣٧٨١ 

يف ٢٠١٩/٨/٢٩ .







             


             
            


مدة االيجار المساحة رقم القطعة والمقاطعة نوع الملك ورقمه ت

۱
ساحة بيع 

الورقيات – 
طريق عفك

جزء من  ۲۲ / ۱۱٥۲۱ 
سنة واحدة  ٥۰۰۰م۲م۱۸ صدر اليوسفية 

دورة مياه علوة ۲
ثالث سنوات ٤۰ م۲ ۳۱۱ م الجديدةالفواكه والخضر 












الحاقا بكتابنـا ذي العدد (٤٧٤٤ يف 
٢٠١٩/٨/٢٥ )  الخاصـة بإعــالن 
اول  للمناقصـة ٤٧/ بلديات ٢٠١٩ 
مـرشوع ( االعمال املتبقيـة لبناية 

بلدية الزبري )
الدرجـة  نـود ان ننـوه اىل تعديـل 
والصنـف املطلوبة لتكـون الدرجة 
التاسعة / انشائية بدالً من الدرجة 

العارشة / انشائية .

الحاقا بكتابنا ذي العدد (٤٧٤٢ يف 
٢٠١٩/٨/٢٥ )  والـــخــاص 
بإعـــالن اول  لــلمــناقصـة 
١/ وقـف سـني ٢٠١٩ مرشوع 
(ترمـــيـم وصيــــانة جامع 

البرصة الكبري )
نـود ان ننـوه اىل ايقـاف اعالن 

املناقصة اعاله .

العدد:٤٩٧٧                                                                                                             التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٩

العدد:٤٩٧٨                                                                                                             التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٩

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

احلقوقي
 اياد كاظم مبارك

مدير العقود احلكومية 

 املهندس 
أسعد عبد االمري العيداين                                                                                                

حمافظ البرصة








                   




وزارة العدل
مديرية تنفيذ العباسية 

رقم االضبارة : 162/ت/2014
التاريخ 2019/8/22

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ العباس�ية امل�ال املنقول ) 
السيارة املرقمة 20369/نجف صالون برتقايل 
مصف�ر اللون نوع س�ايبا( املبين�ة تفاصيلها 
ادناه والعائدة للمدين ) وس�ام حسن عباس( 
املحجوزة لقاء طلب الدائنة )انس عبد الهادي 
محمد( البالغ اربع�ة ماليني واربعة وعرشون 
ال�ف دين�ار فع�ى الراغ�ب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل مدة عرشة اي�ام تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة باملائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي 
املواصفات ونوع املال :

س�يارة نوع سايبا تحمل الرقم 20369/نجف 
مودي�ل 2012 ل�ون برتق�ايل مصف�ر ال يوجد 
فيها اطار س�بري مع وجود ارضار بس�يطة يف 
الجاملغ االيرس االمامي ويوجد ارضار يف الباب 
االيرس االمامي ونس�بة عمل املحرك متوسطة 
وان موعد املزايدة يف تمام الساعة الثانية عرش 
ظهرا من اليوم االخري لالعالن اي اليوم السابع 
وان القيمة املقدرة لها مليونني ومائة وستون 

الف دينار
املنفذ العدل 

قاسم جبريي كاظم الجميالوي 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

العدد: 4562/ش/2019
التاريخ : 2019/8/28 

اعالن
اىل املدعى عليه ) عيل صالح مهدي( 

اق�ام املدع�ي ص�الح مه�دي يحي�ى الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة بالع�دد 4562/ش/2019 
ضدك والتي تطل�ب فيها الحكم بقطع النفقة 
وق�د لوح�ظ ورب�ط يف اضب�ارة الدع�وى من 
خالل الرشح الوارد من املجلس البلدي ملنطقة 
الطويس�ة انك مرتح�ل اىل جهة مجهولة وغري 
معلومة عليه تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفيتن  
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم 2019/9/29 امام محكمة االحوال 
الش�خصية يف البرصة وعند ع�دم حضورك او 
من يمثلك قانونا س�وف تجري املرافعة بحكق 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

وسام عبد الحسن عيل
��������������������������������������

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي 1962 يف 

 2019/8/8
1 � اسم الدائن حامد دخيل الله خطأ والصحيح 
حام�د دخيل الله حبي�ب 2 � ممر يؤدي اىل من 
ضمنها غ�رف عدد )6( خط�أ والصحيح ممر 

يؤدي اىل  صالة من ضمنها غرف عدد )6( 
3 � ام�ا بخصوص الطابق االريض فوجد مطل 

اىل اعاله سقف العقار الطابق العلوي 
لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 2798/ب2019/4

التاريخ 2019/8/28
اىل / املدعى عليها ) مسلم شوان حمزة( 

اق�ام املدعي ) قاس�م داخل س�لمان( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم 
ب)تمليكة الس�هام املباعة م�ن العقار املرقم 
1/6436 ح�ي القدس من قبلك واملدعى عليها 
الثانية سعدية عيدان داود(  ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مخت�ار ح�ي  الق�دس /2 ثجيل عبد 
الزه�رة الجاس�مي لذا ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم 
2019/9/5 وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الوركاء 
العدد :227/ش/2019 
التاريخ : 2019/8/25

اعالن
اىل املفقود / رهيف عبد الحسن لفتة

ح�رت زوجت�ك املدعوه )ناجي�ة نوير عيل( 
اىل ه�ذه املحكم�ة وقدم�ت طل�ب ت�روم فيه 
الحصول عى حكم بوفات�ك كونك مفقود منذ 
2014/6/12 ولم يعرف مصريك لحد االن ففي 
حال كونك حيا عليك مراجعة هذه املحكمة او 
اقرب مركز الرشطة وكذلك من لديه معلومات 
عن املفق�ود اعاله مراجعة ه�ذه املحكمة او 
اق�رب مركز رشط�ة لالدالء به�ا وبخالف ذلك 
س�وف تقوم ه�ذه املحكم�ة باص�دار الحكم 

بالوفاة بحقك 
القايض

عبد االمري عبد الحسني حسن الشمري
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت 
العدد : 1078/بحث/2019

التاريخ 2019/8/22
اىل املدعى عليه / عباس كريم علوان

اقام املدعية رحاب شنان عبد الدعوى املرقمة 
اع�اله والت�ي طل�ب فيه�ا دعوت�ك للمرافعة 
والحك�م بالتفري�ق للهج�ر وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب اش�عار مختار محل�ة واملرفق 
بكتاب مركز رشطة الشهداء بالعدد 11300 يف 
2019/8/28 تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني يوميتني للحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة بتاريخ 2019/9/10 الس�اعة 
تاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

عبد الباسط سدخان

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد :1168/ش2019/2 

التاريخ : 2019/8/29
اعالن

اىل املدعى عليه : عرفان صاحب عبيدان
اقامت املدعية )نغم كاظم حسن( الدعوى بالعدد 
1168/ش2019/2 ام�ام ه�ذه املحكمة تطلب 
فيه�ا تاييد حضانته�ا وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار 
منطقة ح�ي املتنب�ي يف الكوفة ق�ررت املحكمة 
تبليغك موضوع الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة القادم 
املوافق يوم 2019/9/5 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

محمد كامل كرماشة
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد :1914/ش/2019 

التاريخ : 2019/8/29
اعالن

اىل املدعى عليه : سليم محمد عيل براك
اقام�ت املدعية )س�عدية جواد كاظ�م( الدعوى 
بالع�دد 1914/ش/2019 ام�ام ه�ذه املحكمة 
تطلب فيها التفريق القضائي بينها وبني املدعى 
علي�ه س�ليم محمد ع�يل ب�راك  وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار 
مختار منطقة الكريش�ات الش�مالية يف الكوفة 
قررت املحكمة تبليغك موضوع الدعوى وبموعد 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق يوم 2019/9/10 الساعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك او من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل لفتة جادر
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 2798/ب2019/4

التاريخ 2019/8/28
اىل / املدعى عليها ) سعدية عيدان داود( 

اق�ام املدع�ي ) قاس�م داخ�ل س�لمان( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها الحكم 
بتمليك�ة الس�هام املباع�ة م�ن العق�ار املرق�م 
1/6436 ح�ي القدس م�ن قبل�ك واملدعى عليه 
االول مس�لم ش�وان حم�زة( ولثب�وت مجهولية 
املبل�غ القضائ�ي  مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
واشعار مختار حي  القدس /2 ثجيل عبد الزهرة 
الجاس�مي لذا قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور يف موعد 
املرافعة املص�ادف يف يوم 2019/9/5 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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فقدان
فقدت من�ي اج�ازة املضخة 
الزراعية الصادرة من مديرية 
املوارد املائية محافظة النجف 
االرشف واملرقم�ة )6706(يف 
2006/8/6 بأس�م )عب�اس 
س�وادي نعم�ة( ع�ن والده 
س�وادي نعم�ة س�لمان من 
يعث�ر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار
������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة الص�ادرة من 
املعه�د التقن�ي برصة قس�م 
املحاسبة بأسم ) مريم قاسم 
عبد الكريم( م�ن يعثر عليها 

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

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2018/532

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 

االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : ر.ع ع�دي ابراهيم 

حسن عبد السادة
3 � رقم الدعوى : 2018/532

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 
5 � تاريخ الحكم : 2018/6/10

6 � امل�ادة القانوي�ة )34( م�ن ق ع د رق�م 14 
لسنة 2008 املعدل

7 � خالص�ة الحك�م : تبدي�ل م�ادة االحالة اىل 
املادة )34( اوال وثانيا من  ق  ع رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل بدال م�ن املادة 37 من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل والت�ي حل�ت محله�ا 
بموجب تعديل قانون العقوبات رقم 38 لس�نة 
2015 وعم�ال باحكام امل�ادة 31 من ق ا د رقم 

17 لسنة 2008 
8 � عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  
رقم 27 لسنة 2016 لعدم قيامه بتسديد املبلغ 

املرتتب بذمته 
9 � الحبس الش�ديد ملدة )ثالث س�نوات (  وفق 
اح�كام امل�ادة )34( اوال م�ن ق ع د رق�م 14 
لس�نة 2008 املعدل  وذلك الهماله مما تس�بب 
بحص�ول ارضار يف العجلة املرقمة )593(  نوع 

شفر لومينا  والتي بذمته عام 2008
10 � تضمين�ه مبل�غ مق�داره )1,285,000( 
مليون ومائتان وخمس�ة وثمان�ون الف دينار 
وف�ق امل�ادة 34 ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل عن قيم�ة االرضار التي حصلت 
بالعجلة املرقمة اعاله تس�تحصل منه بالطرق 

التنفيذية 
11 �  ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )38/ثاني�ا  من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008  املعدل املادة بعد اكتساب 
الحك�م الدرجة القطعية بدالل�ة املادة 89/اوال 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
12 � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحي�ة 
الق�اء القب�ض عليه اينم�ا وج�د لتنفيذالحكم 
الص�ادر بحقه وال�زام املواطن�ن باالخبار عن 
محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ر منقول�ة  
اس�تنادا الحكام املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008  
14 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
)جبارعات�ي جرب( البالغة )25,000( خمس�ة 
وعرشي�ن ال�ف دين�ار عراق�ي ت�رصف له من 
خزين�ة الدولة بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
ق�رارا غيابي�ا ص�ادر باتف�اق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 60 / سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 
لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا 
الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون 

وافهم علنا بتاريخ 2018/6/10
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

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

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 766/ب/2019
التاريخ 2019/8/29

اىل املدعى عليه / عيىس ناجي كاطع 
تبليغ بالحكم الغيابي

بتاري�خ 2019/7/7 اصدرت محكمة 
ب�داءة الب�رصة حكم�ا غيابي�ا يقيض 
ب�رد دع�وى املدعي�ة انيس�ة عبد عيل 
منص�ور املقام�ة ضدك والت�ي طالبت 
فيها باعط�اء القوة التنفيذي�ة للقرار 
املرق�م 1041/ب/1992 والصادر من 
محكم�ة ب�داءة البرصة حكم�ا غيابيا 
قابال لالعرتاض واالس�تئناف والتمييز 
وملجهولية محل اقامتكم حسب رشح 
املبل�غ القضائ�ي مهن�د محس�ن عبد 
الحسن ورشح املجلس البلدي ملنطقة 
ارتحال�ك  املتضم�ن  الثاني�ة  الف�ريس 
اىل جه�ة مجهول�ة قرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ن  يوميت�ن محليت�ن  ولك 
حق االع�رتاض واالس�تئناف والتمييز 
ويف حالة عدم حضورك سوف يكتسب 

القرار درجة البتات 
القايض 

علوان بربوت البزوني

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

الب�رصة  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد : 386ب/2019
التاريخ 2019/8/22

اعالن
الوه�اب  نبي�ل عب�د  املدع�ي /  اق�ام 
البدائي�ة  الدع�وى  العريف�ان  احم�د 
املرقم�ة 386/ب/2019 ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة بح�ق املدعى عليه�م رئيس 
ديوان الوقف الس�ني اضافة لوظيفته 
وجماعت�ه والت�ي يطلب فيه�ا الحكم 
بتصفية الوق�ف الذري للعق�ار املرقم 
170 مقاطع�ة 52 محيل�ة الصكاروة 
فمن له عالقة بالوقف املذكور مراجعة 
املواف�ق  املرافع�ة  املحكم�ة يف موع�د 

 2019/9/8
القايض

فيصل سلمان عطار

اعادة اعالن
مناقصة استريادية 

2019/15م/د ) جتهيز عوازل خزفية ملعمل حموالت القدرة عىل ان تكون من منشا غريب(
وحسب الفقرات والكميات املدرجة يف املواصفات  الفنية وقائمة جدول التسليم 

)معلنة للمرة الثانية( 
تاريخ الغلق )2019/10/6( 

يرس )وزارة الصناعة واملعادن /رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة 
لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياس�ية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي 

:
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة دياىل 

)  WWW.dialacompny.com ( وعرب الربيد االلكرتوني )العامة
وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل :

أ � الكلف�ة التخمينية للمناقصة هي ) 153791( دوالر امريكي ) فقط مائة وثالثة وخمس�ون الف 
CIP وسبعمائة وواحد وتسعون دوالر ال غرها( واصل  مخازن الرشكة

ب � الكلف�ة التخمينية للمناقصة  هي )148791( دوالر امريكي )فقط مائة وثمانية واربعون الف 
CIF وسبعمائة وواحد وتسعون دوالر الغرها ( واصل  ميناء ام قرص

ج � مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو )4614( دوالر امريكي ) فقط اربعة االف وستمائة 
واربعة عرش دوالر( واملطلوب تقديمها مع العطاء 

د � ان س�عر بيع مس�تندات املناقصة هو )100000( دينار عراقي ) فقط مائة الف دينار عراقي ال 
غره�ا( غ�ر قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون 

تعويض ملقدمي العطاءات 
ه� � عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع ) نماذج العطاء( 
ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغير يف ش�كله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة 

جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة 
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري 

مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة 
*يف حال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفع ب� )الدينار العراقي( وبما يعادل قيمة الدوالر حسب 

نرشة البنك املركزي العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة
*تقديم تعهد خطي يف القس�م القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسس�ات 

والرشكات التابعة لها 
2 �  متطلبات التأهيل املطلوبة : )كما مبينة يف وثائق العطاء(

3 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي )رشكة دي�اىل العامة/ طريق بغ�داد بعقوبة الجديد � 
قرب تقاطع القدس( وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق 
املناقص�ة يف 2019/10/6 وان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور 
مقدم�ي العط�اءات او ممثليه�م الراغبن بالحض�ور يف العنوان االتي ) مقر رشكتن�ا / غرفة لجنة 

فتح العروض( 
يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم 2019/10/7 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية  يكون 

اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل /الكوفة 

اعالن تسجيل

بن�اء عىل طلب املق�دم اىل هذه الدائرة من قبل الوكيل املحام�ي حيدر حاكم الجبوري عن 
ورث�ة املتويف عماد ناجي كاظ�م بموجب الوكالة الخاصة املرقمة 11276 يف 2018/9/17 
ع�دل الكوف�ة وامل�ؤرخ يف 2019/1/20 املتضمن طلب تس�جيل معمل مرطب�ات الكوفة 
الحديث العائد له واملنس�وبة حاليا يف الكوفة حي الحرفن وتس�جيلها بأسم املشرتي امر 
نج�م عب�د واملدرجة اوصافها ادناه فع�ىل من له عالقة بها وادواته�ا املوصوفة ان يراجع 
الط�رق القانونية الثبات ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التس�جيل خالل 
مدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل لتاريخ النرش ويعترب التس�جيل متأخر لحن حسم 
الدعوى والعرتاض ملدة س�بعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل املكائن 
وادواته�ا بأس�م طالب التس�جيل وفقا لقان�ون الكتاب الع�دول رقم )32( لس�نة 1998 

وتعطى له شهادة تسجيل
الكاتب العدل

عقيل عبد حسون
االوصاف :

القيمة التقديرية للمكائن هي 26000000 ستة وعرشون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد : 387ب/2019
التاريخ 2019/8/22

اعالن
اقام املدعي / نبي�ل عبد الوهاب احمد العريفان الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 387/ب/2019 ام�ام ه�ذه املحكمة 
بحق املدع�ى عليهم رئيس ديوان الوقف الس�ني اضافة 
لوظيفت�ه وجماعت�ه والتي يطلب فيه�ا الحكم بتصفية 
الوق�ف ال�ذري للعقار املرق�م 169 مقاطع�ة 52 محيلة 
الص�كاروة فم�ن ل�ه عالق�ة بالوق�ف املذك�ور مراجعة 

املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2019/9/8 
القايض

فيصل سلمان عطار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكة جنح الكوت 
العدد : 2185/ج/2019
التاريخ : 2019/8/27

اعالن
اىل املتهم الهارب : وس�ام عيل رحيم دخيل الفياض يس�كن 

بغداد � الفضيلية شارع 60 
بالنظ�ر اىل مجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض ولكونك 
متهم بالقضي�ة املرقمة 2185/جن�ح/2019 وفق احكام 
امل�ادة )446( عقوب�ات فق�د تق�رر تبليغك باالع�الن  عن 
طري�ق صحيفتن محليت�ن للحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف يوم 2019/9/30 ويف حالة عدم الحضور س�وف تجري 

املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
������������������������������������������������

فقدان
فق�د وصل قب�ض حكوم�ي امان�ات م�ن بلدية 
البرصة املرق�م 466408 وم�ؤرخ 2017/3/23 
بمبل�غ 1,350,000 مليون بأس�م ) محمد مزهر 

كريم( من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

مديرية زراعة  صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديرية زراعة صالح الدين للمرة الثانية عن تاجر 
املس�احة املدرجة تفاصيلها ادناه  وفق احكام القانون 
) 35 لس�نة 1983( وقان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة 
رقم ) 21 لسنة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبن بالتأجر 
الحض�ور اىل مق�ر مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة 
)10( صباحا مس�تصحبن معه�م التامينات القانونية 
البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري املزايدة 
ي�وم الخامس عرش اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن 

يف الصحيفة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجر االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدية العمارة فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتر اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )30( ثالثون يوما 
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة 
يف الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاري�خ النرش وعىل قاعة مديرية  )بلدية العمارة ( 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة 
املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل 

فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجر :
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجر او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم 

املختصة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجر االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبن باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتر اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة 
)30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )100%( من القيمة 
التقديري�ة وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم الت�ايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش 
وعىل قاعة مديرية  )بلدية العمارة ( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل 
م�ن ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش �  وكافة املصاري�ف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات 

التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجر :
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأج�ر او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء 

اىل املحاكم املختصة

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

نرش متديد  اعالن  مناقصة  خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن تمديد اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبن باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول 
عىل رشوط املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها واملبلغ غر قابل للرد علما بانه تم تمديد تاريخ الغلق من 2019/8/28 
لغاية 2019/9/16 الس�اعة الثانية عرش ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يستمر االعالن  اىل ما بعد 

العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
1 � تقديم كافة مستمس�كات الرشكة )ش�هادة تأسيس / عقد تأسيس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأسييس 
واالعمال املماثلة والكفاءة املالية للرشكة ( مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي من 

املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 � ش�مول العمال العراقين العاملن لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم 

بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4  �تقديم تأمينات اولية )صك مدق او خطاب ضمان او سفتجة( والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم 
املناقص�ة ع�ىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نف�اذ العطاء عن طريق مرصف عراقي معتمد 

لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )20,000( $ عرشون الف دوالر امريكي فقط
5 � مبلغ التخمن للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله 

6 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

7  � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

8 � يكون مكان ايداع العطاءات لدى لجنة فتح العطاءات الخارجية  يف مقر الرشكة وبظروف مغلقة ومختومة
9 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � الق�درة املالي�ة : الق�درة املالية عىل مقدم العط�اء ان يقدم ادلة موثقة تثب�ت قدرته عىل القي�ام باملتطلبات املالية  
االتية: 

1 � الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتن متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد
2 � معدل ايراد سنوي يعادل )500,000( خمسمائة الف دوالر للسنوات الخمس االخرة 

3 � سيولة نقدية تعادل )500,000(  خمسمائة الف دوالر 
ب  �الخربة والقدرة الفنية 

1 � عىل مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا بانه ليس لديه اعمال مماثلة عدد)2(  
2 � تقديم رسالة من الرشكة املصنعة تثبت ان املعدات املطلوبة مالئمة لالستخدام املطلوب 

10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 
11 � يجب التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

العدد / 12020
سجل /61

تاريخ 2019/8/29

القيمة التقديرية  العدد المنشأ اسم الماكنة ت

5000000 مليون 1 ايطالي بسترة ايطالية مارك 1

3000000 مليون 1 ايطالي فريز 300 لتر  2

1000000 مليون 1 ايطالي خزان تعمير 250لتر 3

1000000 مليون 1 ايطالي خزان تعمير مارك 4

2000000 مليون 1 ايطالي غرفة تجميد 5

2000000 مليون 1 ايطالي شالل عراقي 500 لتر  6

3000000 مليون 1 ايطالي ضاغطة هواء صغيرة 7

3000000 مليون 1 ايطالي ضاغطة هواء اطلس 8

6000000 مليون 1 ايطالي ماكنة تعبئة 500 لتر 9

العدد  :خ23285/1/126/6
التاريخ : 2019/8/29

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
 15/2019/E  

للمرة االولى

 Supply  new complete prefabricated skid mounted water
 high pressure pumping system for sea RO unit with spare

 parts
المبلغ التخميني للمناقصة ),000,1,000( $ مليون دوالر امريكي فقط

 200.000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

عبد الرسول حممد عارف
املدير العام

ورئيس جملس االدارة

العدد : 27677
التاريخ : 2019/7/30

العدد : 27678
التاريخ : 2019/7/30

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات 800,000 ثمانمائة الف دينار  6م2 خلف سوق حي الحسين كشك رقم 419 1

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 العمارات الجديدة كشك رقم 53 2

3 سنوات 500,000 خمسمائة الف دينار  6م2 العمارات الجديدة كشك رقم 55 3

3 سنوات 650,000 ستمائة  وخمسون الف دينار 6م2 العمارات الجديدة كشك رقم 81 4

3 سنوات 400,000 اربعمائة الف دينار 6م2 العمارات الجديدة كشك رقم 84 5

3 سنوات 650,000 ستمائة  وخمسون الف دينار 6م2 ابو رمانة كشك رقم 178 6

3 سنوات 750,000 سبعمائة  وخمسون الف دينار 9م2 حي المعلمين القديم /الجمعية كشك رقم30 7

3 سنوات 550,000 خمسمائة  وخمسون الف دينار 7,5م2 كراج الكحالء القديم  كشك رقم261 8

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 294  9

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 264 10

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 266 11

3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 272 12

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت
سنة واحدة  200,000 مائتان االف دينار  9م2 حي المعلمين القديم كشك رقم 163 1
سنة واحدة  500,000 خمسمائة الف دينار  9م2 العمارات الجديدة كشك رقم 67 2
3 سنوات 600,000 ستمائة  الف دينار  6م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 269 3

3 سنوات 850,000 ثمانمائة  وخمسون الف دينار 6م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 290 4
3 سنوات 850,000 ثمانمائة  وخمسون الف دينار 6م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 292 5
3 سنوات 850,000 ثمانمائة  وخمسون الف دينار 6م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 293 أ 6
3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 خلف سوق حي الحسين  كشك رقم 378 7
3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 خلف سوق حي الحسين  كشك رقم 380 8
3 سنوات 775,000 سبعمائة  وخمسة وسبعون الف دينار  6م2 خلف سوق حي الحسين  كشك رقم 387  9
3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 خلف سوق حي الحسين  كشك رقم 394 10
3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 خلف سوق حي الحسين  كشك رقم 411 11
3 سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  6م2 خلف سوق حي الحسين  كشك رقم 413 12
3 سنوات 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار  9م2 ابو رمانة كشك رقم 185 13
3 سنوات 650,000 ستمائة وخمسون الف دينار  9م2 ابو رمانة كشك رقم 212 14

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار 

المساحة 
بالدونم المقاطعة القطعة ت

زراعية 50 /دونم 700 
 / 42

العكله  
والذكورة 

157 1

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين



رياضة7
العدد )1973( االحد  1  أيلول  2019

ركالت الرتجيح متنح العراق لقب 
بطولة غرب آسيا للشباب

عرص دي ليخت وحرب إيكاردي 
يف واجهة صحف إيطاليا

             المستقبل العراقي/ متابعة

ُتوج منتخب شباب العراق، بلقب كأس بطولة غرب آسيا األوىل 
للش�باب، التي تستضيفها فلسطني، بعد الفوز، يف النهائي عىل 
نظ�ره اإلمارات�ي 4 � 2 ب�ركالت الرتجيح، بعد انته�اء الوقت 

األصيل للقاء بالتعادل السلبي.
وقام اللواء جربيل الرجوب، رئيس 
اتحاد الكرة الفلسطيني، ورئيس 
الفلس�طيني  ال�وزراء  مجل�س 
الدكتور محمد اشتية، وأمني عام 
اتح�اد غرب آس�يا خليل الس�الم 
اإلمارات�ي  االتحادي�ن  وممث�يل 
والعراقي بتتوي�ج العراق بكأس 
البطولة وامليداليات الذهبية، فيما 
ن�ال منتخب اإلم�ارات امليداليات 
منتخ�ب  الع�ب  الفضية.ون�ال 
األردن محمد القييس لقب هداف 

البطول�ة، وحارس اإلمارات ركان املنهايل جائزة أفضل حارس، 
ونجم العراق حس�ني برياح لقب لقب األفضل يف البطولة، فيما 

ذهبت جائزة اللعب النظيف للنشامى.
ولع�ب املنتخبات مباراة تكتيكية، كان فيه�ا الحذر هو الغالب 
ع�ىل م�دار ش�وطي اللق�اء لتظ�ل النتيجة ع�ىل حاله�ا حتى 

النهاية.
س�جل  الرتجي�ح  ركالت  ويف 
أه�داف العراق ك�رار محمد، عبد 
الله محم�د، منتظر عب�د األمر، 
وحسني جاسم )الركلة الخامسة 
والحاس�مة(، بينما أه�در أحمد 

حسن ركلة واحدة.
يف املقابل سجل منتخب اإلمارات 
ركلت�ني من أص�ل 4 ع�ن طريق 
أحم�د الحم�ادي، وح�ارب عب�د 
الل�ه، فيم�ا أهدر ه�زاع الحبيبي 

وحمدان البشر.

             المستقبل العراقي/ متابعة

س�لطت الصح�ف اإليطالي�ة الص�ادرة، الض�وء عىل إصاب�ة جورجيو 
كيليني، قائد يوفنت�وس، بالرباط الصليبي، وحلول ماتياس دي ليخت 
محله، يف تش�كيلة يوفنتوس خالل املوسم.وعنونت صحيفة »الجازيتا 
ديلل�و س�بورت«: »إي�كاردي يذهب إىل الح�رب، الالعب يق�ايض اإلنرت 

عن األرضار: يطلب املال واس�تكمال 
التدريبات، األرجنتيني يريد املشاركة 
كامل�ة«. التدريبي�ة  الحص�ص  يف 

وتابع�ت: »أس�لوب مختل�ف ج�ًدا يف 
الهج�وم ب�ني الطرفني«.كما تطرقت 
إىل املواجه�ة املنتظرة ب�ني يوفنتوس 
إنس�يني  قائل�ة: »عصاب�ة  وناب�ويل 
تواج�ه رونالدو«، الفتة إىل اس�تمرار 
غي�اب ديب�اال: »ديب�اال ع�ىل الدك�ة 
حديثها  الصحيفة  مجدًدا«.وختم�ت 
عن إصابة نجم اليويف جورجيو كليني 

بالرباط الصليبي التي عجلت ببدء مشاركة دي ليخت: »صدمة كيليني، 
تعرض للرباط الصليبي ويجري عملية جراحية وسيغيب لستة أشهر.. 
وم�ن هنا يبدأ عرص دي ليخت«. فيما عنونت صحيفة »كوريري ديللو 
س�بورت«: »إيكاردي املثر، يأخذ إنرت ميالن إىل املحكمة، ويرفع دعوى 
قضائية ضد النادي«.وأضافت »صدمة كيليني، وساري يغيب لألسبوع 
الثان�ي.. املدافع تعرض لإلصابة يف الركبة بالرباط الصليبي وس�يغيب 
لفرتة طويلة.. ودي ليخت يظهر للمرة 
ونابويل  »يوفنت�وس  األوىل«.وتابع�ت 
رصاع ب�دون ضمان�ات.. هيجواي�ن 
سيكون أساس�ًيا وديباال عىل الدكة.. 
أنشيلوتي س�يبدأ بماكسيموفيتش«. 
وقال�ت صحيف�ة »توت�و س�بورت« 
يف عنوانه�ا: »دي ليخ�ت، أن�ت هنا.. 
كيليني يصاب.. الليل�ة نابويل يواجه 
يوفنتوس، واملدافع الهولندي سيكون 
بجان�ب بونوت�ي، بينما س�اري لن 

يكون عىل مقاعد البدالء«.

مانشيني يضم 
بديل كيليني 
لقائمة إيطاليا

           المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن روبرتو مانش�يني، املدير الفني 
الفري�ق  قائم�ة  إيطالي�ا،  ملنتخ�ب 
ضم�ن  وفنلن�دا،  أرميني�ا  ملواجهت�ي 
مرحل�ة التصفي�ات املؤهل�ة لبطول�ة 

يورو 2020.
وذك�ر الحس�اب الرس�مي للمنتخ�ب 
اإليطايل بموقع »تويرت«، أن مانش�يني 
قرر استدعاء فرانشيس�كو أتشربي، 
األزوري،  لقائم�ة  التس�يو،  مداف�ع 
بع�د إصاب�ة جورجي�و كيلين�ي، قائد 
يوفنتوس واملنتخ�ب اإليطايل، بالرباط 
الصليب�ي خ�الل تدريب�ات األمس مع 

اليويف.
وش�هدت القائم�ة اس�تبعاد نيكول�و 
زانيولو ومويس كني، نظرًا لترصفاتهما 
يف الف�رتة األخ�رة، بع�د تأخرهما عن 
حضور املح�ارضات الفنية خالل فرتة 
تواجدهم�ا مع منتخ�ب إيطاليا تحت 

21 سنة.
وجاءت قائمة منتخب إيطاليا كالتايل:

حراس�ة املرمى: دوناروم�ا، جويليني، 
مريت، سريجو.

الدفاع: أتشربي، بونوتي، دي تشيليو، 
إيمرسون، فلورينزي، إتزو، مانشيني، 

لوكا بيليجريني، رومانيويل.
كريس�تانتي،  باري�ال،  الوس�ط: 
بيليجرين�ي،  لورين�زو  جورجينه�و، 

سينيس، فراتي.
برنارديس�كي،  بيلوت�ي،  الهج�وم: 
كييزا، الش�عراوي، إيموبييل، إنسيني، 

السانيا.

منتخبنا الوطني يبدأ 
التحضري ملواجهة البحرين

فأل خري ألجويرو وتشيليس 
يف جولة الربيمريليج

              المستقبل العراقي/ متابعة

يج�ري منتخبن�ا الوطني، مران�ه األول تحض�ًرا ملواجهة 
البحرين يف 5 س�بتمرب/أيلول املقب�ل، يف افتتاح التصفيات 

املشرتكة املؤهلة ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال باس�ل كوركيس املدير اإلداري للمنتخب العراقي، إن 
مران اليوم يشهد حضور كافة الالعبني املحليني، عىل أمل 

لحاق املحرتفني قبل مباراة البحرين ب� 3 أيام.
وأضاف أن املدرب املساعد رحيم حميد سيلتحق بتدريبات 

الفريق، بعد دخوله ضمن الطاقم الفني.
وتاب�ع باس�ل »امل�درب يتمنى االس�تفادة م�ن التدريبات 
إلعادة الالعبني إىل أجواء املنافس�ات، حيث تمتع الالعبون 
براح�ة كب�رة بعد انته�اء بطولة غرب آس�يا التي أقيمت 

مؤخرًا يف العراق«.
يذك�ر أن قرع�ة التصفيات اآلس�يوية املش�رتكة ملونديال 
2022 وكأس آس�يا 2023، وضع�ت الع�راق يف مجموع�ة 

واحدة رفقة البحرين وإيران وهونج كونج وكمبوديا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يتس�لح األرجنتيني س�رجيو أجويرو، مهاجم مانشسرت 
س�يتي، برقم إيجابي عندما يواجه فريقه برايتون، اليوم 
الس�بت، ضم�ن منافس�ات الجول�ة الرابعة م�ن الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ووفًقا للحس�اب الرسمي للربيمرليج عىل موقع التواصل 
االجتماع�ي »تويرت«، فإن أجويرو نجح يف زيارة الش�باك 
خالل مواجهاته الثالث أم�ام برايتون بالدوري اإلنجليزي 
املمتاز.وأش�ار حساب الربيمرليج إىل رقم مميز لتشيليس 
أم�ام الف�رق القادم�ة م�ن التشامبيونش�يب، وذلك قبل 
مواجهة البلوز أمام ش�يفيلد، اليوم.وأضاف أنه خالل 80 
مباراة خاضها تش�يليس عىل ملعب�ه أمام الفرق الصاعدة 
نج�ح يف تحقيق 66 انتص�اًرا، بينما تعادل 11 مرة وخرس 
3 مرات فقط.كما يتسلح مانشسرت يونايتد بالتاريخ عند 
مواجه�ة س�اوثهامبتون، ألن األول هو أكث�ر فريق حقق 

انتصارات عىل ملعب »سانت مريز« بالربيمرليج.

رودجرز يرتقب تألق تشيلويل 
مع ليسرت سيتي

            المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال برين�دان رودجرز، مدرب ليس�رت 
س�يتي إن الظهر األيرس، بن تشيلويل 
تعاىف من إصابة بس�يطة أعىل الس�اق 
وب�ات جاه�زا ملواجه�ة بورنم�وث يف 
ال�دوري اإلنجليزي املمت�از لكرة القدم 
الس�بت.وغاب  غ�ًدا  »الربيمرلي�ج«، 
الالعب البالغ عمره 22 عاًما، عن آخر 
3 مباريات لليس�رت يف كل املس�ابقات، 
لكنه انضم لتشكيلة إنجلرتا قبل خوض 
مبارات�ني بتصفي�ات بطول�ة أوروب�ا 
2020 أم�ام بلغاريا وكوس�وفو.وقال 
رودج�رز يف مؤتمر صحف�ي »لقد عاد 
إىل التش�كيلة وس�يكون جاهزًا. حدث 
نقاًش�ا بني النادي واالتحاد اإلنجليزي 

ولو لم يكن جاهزًا ما كنا سنوافق عىل 
انضمامه«.وعاد ويلفريد نديدي، العب 
وس�ط نيجري�ا، إىل التش�كيلة أيًض�ا 
وبات ق�ادًرا ع�ىل مواجه�ة بورنموث 
بع�د التع�ايف م�ن إصاب�ة يف عض�الت 
الفخ�ذ الخلفية، أبعدته ملدة أس�بوعني 
وم�ن بينها الفوز بركالت الرتجيح عىل 

نيوكاسل يونايتد، يف كأس الرابطة، يوم 
األربعاء املقبل.وأصيب ويس مورجان، 
قائ�د ليس�رت يف مب�اراة ال�دور الثان�ي 
من ال�كأس وس�يخضع لفحوص قبل 
تحديد إمكانية اللع�ب أمام بورنموث.

وق�ال رودج�رز »ربم�ا كان بوس�عنا 
إرشاك�ه )ندي�دي( يف مب�اراة منتصف 
األسبوع لكن فضلنا منحه راحة حتى 
يخ�وض املزيد م�ن التدريب�ات.. ويس 
خرج مصابا بس�بب مشكلة يف الظهر. 
ننتظر نتائج الفحوص النهائية«.ومدد 
حمزة تش�ودري العب منتخب إنجلرتا 
تحت 21 عاًما تعاقده مع ليسرت حتى 
2023، بعدما بدأ املوس�م بقوة وشارك 
يف مباريات ناديه الثالث يف الدوري هذا 

املوسم.

فقدان
فقدت مس�تندات قطوعات التجهيز العائدة ملحطة املنارين املش�يدة وللسيارة املرقمة 55765 
ب�رصة وكما ييل : والصادرة من رشكة توزيع املنتجات النفطية هيئة توزيع الجنوب من يعثر 

عليهم تسليمهم لجهة االصدار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل يف حمافظة النجف االرشف  

اعالن
بالنظ�ر لحصول كرس ق�رار تعلن لجنة البيع وااليجار الخاص�ة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظ�ة النجف االرشف اليجار 
العقار امبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )7( س�بعة اي�ام من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري يف بلدية 
الحيدرية الساعة التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم 
الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم 

اجراءها 

الرشوط:
1 � تقدي�م ب�راءة ذمة املزاي�د من ديوان البلدي�ة مع صورة هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة 

السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من 

صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
3 � يح�ق للبلدية فس�خ العقد يف حال�ة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل 

انذار او اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل امل�أجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املأجور 
6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 

7 � ع�ىل املتق�دم ان يك�ون قد مارس نف�س نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باي�ة وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل 
قانوني�ا وقضائي�ا صحة بياناته�ا تنفيذا لكت�اب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م )12078( يف 

 2012/11/21
8 � تكون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب الس�يد املحافظ املرقم )30( 

يف 2016/1/3
9 �  يلتزم املس�تاجر لالمالك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف � كربالء الش�ارع الرئييس يعمل واجهة من مادة بطول 4م   

K-spane
10 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب السيد املحافظ رقم 6782 

يف 2018/5/20

فقدان
فقدت من�ي براءة الذم�ة الصادرة م�ن الهيئة 
العامة للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد 
) 6327( بتاري�خ 2019/3/11 واملعنون�ة اىل 
الوحدة التخمينية يف مرور القادس�ية بأس�م ) 
حسني عبد السادة عبد النبي( فمن يعثر عليها 

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

فقدان
فقدت مني اجازة املضخة الزراعية الصادرة من 
مديرية امل�وارد املائية محافظة النجف االرشف 
واملرقمة )5144( يف 2006/6/20 باسم )جواد 
كاظ�م جريو( فع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
���������������������������������������

فقدان
فق�دت هوية الطالب )مثنى منهال عبد الزهرة 
( من املعهد التقني برصة قس�م امليكانيك العام 

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية الطالبة )ميعاد اس�عد مكطوف( 
من املعهد التقني برصة قس�م املكائن واملعدات 

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
���������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 8038

التاريخ 2019/8/29 
طلب املواطن )عيل محمد ساير( لغرض تبديل لقبه 
وجعل�ه ) الرحيمي( بدال من )العكراوي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
)خمس�ة عرش يوم( وبعكسه سس�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
الواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

تاريخ الصدور رقم المستند ت 
 2019/ 2 / 15 F00823462 1
 2019/2/ 16 F00834678 2
 2019/2/12 F00906388 3
2019/3/4 G138984 4
2019/3/28 G0601304 5
2019/3/25 G0601468 6
2019/3/26 G0662500 7
2019/3/22 G0601247 8
2019/3/24 G0712040 9
2019/3/29 G0662417 10
2019/3/20 G136410 11
2019/3/18 G144201 12
2019/3/16 G133735 13
2019/3/8 G143118 14
2019/3/10 G142201 15
2019/3/14 G136140 16
2019/3/16 G137666 17
2019/3/13 G1215625 18

مدة التأجير المساحةم2 الرقم الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
سنة واحدة 15 م2 1203ـ1202 كشك مؤقت ـ خلف علوة االسماك
اثنان سنة  15 م2 174 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
اثنان سنة  15 م2 751 كشك مؤقت  ـالشارع العام ـ الجانب االيسر 

العدد : 87
التاريخ 2019/8/29

عيل محيد احلسيني
قائمقام قضاء النجف االرشف

رئيس اللجنة
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نــزار حيدرمنهل عبد األمير المرشدي 

هداء )ع( وضَع نصَب عيَنيِه النُّموذج املعيار  بط سيِّد الشُّ    حتَّى الُحسين السِّ
يايس الجائر. الذي أَعلن أَنَُّه سيسرُي عليِه عندما نهَض ضدَّ النِّظام السِّ

د بن الحنفيَّة     يقول )ع( يف وصيَّتِه التي تركها باملدينِة املُنوَّرة عند أَخيِه ُمحمَّ
}وأَسرُي بسريِة جدِّي َرُسوُل الله )ص( وأَبي عيلُّ بن أَبي طالب )ع({.

   هيذا يعني أَنَّ املعايري الرسياليَّة واحدٌة ال تتغريَّ بتغيريُّ الزَّمان واملكان وإِنَّما 
الذي يتغريَّ هو األَدوات واآلليَّات.

حنيا سيرية املعُصومن األَربعة عرش )ع( فسينجد َهيِذِه املُعادلة     فيإِذا تصفَّ
وا من أَجل تحقيِق املعايري الرساليَّة  واضحة جّداً، فكلُّهم عمُلوا وجاهُدوا وضحُّ
ا  التي ثبَّتها القرآن الكريم كلَّما تحدَّث عن هدف الِخلقة واإلِنسان واملُجتمع، أَمَّ
روف وطبيعة  األَدوات واآلليَّات فهي التي اختلفت حسيَب الزَّمان واملكان والظُّ

لطة الحاِكمة والهدف اآلني. السُّ
   فميا هي املعاييري أَو املعيار الذي يليزم أَن يكوَن نْصب أَعيننيا كلَّما تحرَّكنا 
الح  أَو ُثرنيا أَو سيعينا لإلِصالِح؟ وال فرَق يف ذلك أَن تكيون الحركة فرديَّة للصَّ

الح العام. الخاص أَو جماعيَّة لتحقيِق الصَّ
يحق، والتي تعني إِقامة العدل     إِنَّيُه معييار حماية الحُقوق من التَّجاوز والسَّ

والِقسط يف املُجتمع، والذي يعني أَن يتمتَّع كلَّ فرٍد ِفيِه باألُصول الثَّالثة؛
َهاِتُكْم اَل َتْعلَُموَن َشيْيًئا َوَجَعَل لَُكُم  ن ُبُطيوِن أُمَّ    *الحيياة }َواللَّيُه أَْخرََجُكم مِّ
يْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة  لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن{ والتي تستتِبعها ُحرمة الدَّم }ِمْن  السَّ
اِئيَل أَنَُّه َمن َقَتَل َنْفًسيا ِبَغرْيِ َنْفٍس أَْو َفَسياٍد يِف  لِيَك َكَتْبَنا َعَلٰ َبِنيي إِْسَ أَْجيِل َذٰ
اأْلَْرِض َفَكأَنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها َفَكأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا  َولََقْد 

ُفوَن{. لَِك يِف اأْلَْرِض لَُمْسِ ْنُهم َبْعَد َذٰ َجاَءْتُهْم ُرُسُلَنا ِبالَْبيَِّناِت ُثمَّ إِنَّ َكِثريًا مِّ
م بقولِه يف عهِدِه لألَشير ملَّا     ولقيد شيدََّد أَميرُي املُؤمنيَن )ع( عل ُحرمِة اليدَّ
ٌء أَْدَعى لِِنْقَمة،  ُه ِمرص }إِيَّاَك َوالدََّماَء َوَسيْفَكَها ِبَغرْيِ ِحلَِّها، َفإِنَّيُه لَْيَس َشْ والَّ
َوالَ أَْعَظَم لَِتِبَعة، َوالَ أَْحرَى ِبَزَواِل ِنْعَمة، َواْنِقَطاِع ُمدَّة، ِمْن َسيْفِك الدَِّماِء ِبَغرْيِ 
َها، َواللُه ُسيْبَحاَنُه ُمْبَتدِىٌء ِبالُْحْكِم َبْنَ الِْعَباِد، ِفَيما َتَسياَفُكوا ِمَن الدَِّماِء  َحقِّ
ا ُيْضِعُفُه  َينَّ ُسيْلَطاَنَك ِبَسيْفِك َدم َحرَام، َفإِنَّ ذلِيَك ِممَّ َييوَْم الِْقَياميِة، َفالَ ُتَقوِّ

َوُيوِهُنُه، َبْل ُيزِيُلُه َوَيْنُقُلُه{.
يَّ الَّذِي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم     *والحرية }الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسيوَل النَِّبيَّ اأْلُمِّ
يِف التَّيْوَراِة َواإْلِنِجييِل َيأُْمُرُهيم ِبالَْمْعيُروِف َوَيْنَهاُهْم َعيِن الُْمنَكيِر َوُيِحلُّ لَُهُم 
َل الَِّتي َكاَنْت  ُهْم َواأْلَْغيالَ يَِّبياِت َوُيَحرُِّم َعلَْيِهُم الَْخَباِئيَث َوَيَضُع َعْنُهْم إِْصَ الطَّ
وُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَّذِي أُنِزَل َمَعه  أُولَِٰئَك  َعلَْيِهيْم  َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه وََعزَُّروُه َوَنرَصُ

ُهُم الُْمْفلُِحوَن{. 
اًء  ِريَقِة أَلَْسَقْيَناُهم مَّ يعادة }َوأَن لَِّو اْسَتَقاُموا َعَل الطَّ يعي لتحقيِق السَّ    والسَّ
يَِّباِت ِمَن  َغَدًقيا{ وقوليُه تعاىل }ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي أَْخيَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ
ُل  لَِك ُنَفصِّ ْنَيا َخالَِصًة َييْوَم الِْقَياَمة َكَذٰ اليرِّْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذييَن آَمُنوا يِف الَْحَياِة الدُّ
اآْلَياِت لَِقوٍْم َيْعلَُموَن ُقْل إِنََّما َحرََّم َربَِّي الَْفوَاِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواإْلِْثَم 
ُكوا ِباللَِّه َما لَْم ُيَنزِّْل ِبِه ُسلَْطاًنا َوأَن َتُقوُلوا َعَل اللَِّه  َوالَْبْغَي ِبَغرْيِ الَْحقِّ َوأَن ُترْشِ
ُؤاَلِء  ِمدُّ َهٰ ق من خالل تكاُفؤ الُفرص بال تمييز }ُكالاًّ نُّ َما اَل َتْعلَُموَن{ وهذا يتحقَّ

ُؤاَلِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك َمْحُظوًرا{. َوَهٰ
   تأسيساً عل كلِّ َذلَِك؛

   ١/ ينبغي أَن يتعلَّم املُجتمع هذه األُسس ويحفظها عن ظهِر قلٍب، فيتعلَّمها 
التَّالمييذ منيُذ نعومِة أَظفارهيم، يف املدرسيِة ويِف املنزِل ويِف املُجتميِع، حتى ال 

يغفُلوا عن حقوقِهم.
   ويِف األَثناء ُيساهُم املُجتمع يف خلِق النُّموذِج فال ُيساوي بَن املُصلِح واملُفسد، 
ة تحقيق األَهداف  د علييِه مهمَّ يم األُمور ويخلط األَشيياء فإِنَّ َذلَِك ُيعقِّ أَو ُيعمِّ

امية التي ُينشدها وبالتَّايل يضيِّع حقوقُه!.   السَّ
   ٢/ ومن أَجِل أَن ال ُيخدع النَّاس بكلِّ من رفَع راية اإلِصالح أَو نادى ُمناديه أَن 
ُدوه، فإِذا عرِف النَّاس أُسس  وا وابرُشوا فإِنَّ ]الزَّعيم[ ُيِريُد اإلِصالح فسيدِّ هلمُّ
اإلِصالح الحقيقيَّة فسيُيميِّزون بن املُصلح واملُفسيد، وبن اإلِصالح الحقيقي 

واإلِصالح املزيَّف.
   ٣/ ومين أَجيل أَن ال يكيون املُجتميع مطيًَّة ]ظهيراً ُيركب ورضعياً ُيحلب[ 
يمتطيها السياسيُّون الفاسيُدون لتحقيِق مآربِهم الشخصيَّة والحزبيَّة باسِم 

اإلِصالح!.
يًة العمائم الفاِسيدة التي حذَّر منها أَمرُي املُؤمنين )ع( بقولِه }أاَلَ َمْن     خاصَّ
يَعاِر َفاْقُتُلوُه، َولَْو َكاَن َتْحَت ِعَماَمِتي هِذِه{ فهُؤالء من أَشيدِّ  َدَعيا إىَِل هَذا الشِّ
ون  ]املُصلحن املُزيَّفن[ خطراً عل املُجتمع وعل القَيم واملبادئ، ألَنَّهم يتسيرَّ
باملُقدَّس وبالزيِّ الذي يحرمُه النَّاس والذين عادًة ما يسريوَن خلفُه كالِعميان 
قون، فأَمثالهم يكتُفيون بعمامِة ]املصلح[ ليثُبت عندُهم  قيون وال يدقِّ ال يحقِّ

هم!. صدقُه فال يكذب عليِهم أَو يغشَّ
   ٤/ وأَخرياً؛ من أَجل أَن ُيقيِّم املُجتمع املُصلح، أَيَّ ُمصلح، عل أَساس إِنجازاتِه 
وليس عل أَسياس زيِِّه أَو أُستِه أَو حزبِه أَو حتَّى تاريخِه ]الجهادي[ النَّاصع 
البيياض، أَلم يُكن الزُّبري أَحد أَربعة حلُقوا رُؤوسيهم وحرُضوا ِعْنَد منزِل أَمرِي 

املُؤمنَن )ع( يوَم أَن اسُتشِهَد رسوُل الله )ص(؟! فماذا كانت نتيجتُه؟!.
   لقد َقاَل َعْنُه أَمرُي املُؤمنن )ع( قولتُه املشهورة }َما َزاَل الزَُّبرْيُ َرُجالً ِمنَّا أَْهَل 

الَْبْيِت َحتَّى َنَشأَ اْبُنُه الَْمْشُؤوُم َعْبُد اللِه{.
   هذا يعني أَن يكوَن تقييمنا لألَشخاص بإِنجازاتِهم

بدايية وقبيل الخوض فيميا ورد يف  خطبة املرجعية العليا بمناسيبة 
حلول شيهر محرم الحرام اقيول ان للمرجعية اعدائها كما للحشيد 
اعدائه وال نسيتغرب ان من يقف بالضد من خطاب املرجعية ويكره 
ذكرها  موجودين يف كل امللل واملسميات وهم ليس بالقليل وال غرابة 
يف ذليك فالليه عز وجل يقيول ) وأكثرهم للحق كارهيون ( فمن قتل 
الحسين ع واهل بيته والثلة القليلة مين اصحابه هم الكثرة الكثرية 
مين جيش األعيداء الذين باعيوا دينهم بدنياهم لذلك اقيول إن أعداء 
املرجعية هم ليس اهل السنة الرشفاء العقالء انما املتطرفن الداعن 
للفتنية ألن املرجعيية تتحدث بخطياب األبوة وتدعيوا للتآلف كما إن 
اعداء املرجعية من الشيعة هم ليس الشيعة املخلصن الصادقن إنما 
املنافقن املستعبدين ألصنام الفساد ألن املرجعية تغلق ابوابها بوجه 
اصنامهيم كما إن اعيداء املرجعية من األكراد هيم املتربزنن الداعن 
للفرقة والتقسييم  ألن املرجعيية صمام امن العيراق ووحدته ارضا 
وشيعبا .  اليوم ونحن عل أعتاب عاشيوراء الحسن ع بما يعني من 
حزن وِعربة وَعربة وطقوس وشعائر واعراف جعلت من واقعة الطف 
عراقية الحزن والنربة وهو ما نلمسيه يف إحياء مصيبة كربالء يف كل 
بقاع العالم حيث يغلب عليها التشّبه بما يقوم به العراقيون بما فيها  
اللكنة العراقية . من هنا كانت مشييئة الله أن تكون كربالء الوعد يف 
عيراق املوعود وأن يكون ثرى العراق مثوى األجسياد الطاهرة ألئمة 
العصمة وأعالم التقى من األولياء والصالحن . فإن ما جاء يف خطبة 
الجمعية للمرجعية الدينية العليا كانت رسيالة واضحة ال لبس فيها 
وال غموض ملن يشاء ان يسمع ويرى ويبرص من دون تغليس حملت 
بن طّياتها التحذير والتأنيب والتذكري بإن علينا أن نكون حسيينيي 
الفكر والوالء والعمل وأن نرتقي ملعنى الفهم الحسيني وثورة كربالء 
فما خرج  الحسين ع ثائرا وضحى بنفسيه وعياله واصحابه إإل من 
اجل اإلصالح والوقوف بوجه الظلم والفسياد الذي استرشى يف األمة 
وعلييه فيأن الخالص مين الوضع امليزري يف العيراق والقصاص من 
الفاسيدين هي مسيؤولية ابناء الشيعب وهنا البد ان نتوقف ونتأمل 
بدقية توقيف املرجعية يف خطبتهيا للتذكري بفتوى الجهياد الكفائي 
التيي انقذت العراق من الضياع حيث ربط بين ذلك املنجز التأريخي 
العظيم وبن األسيتجابة العظيمة مين العراقين الرشفاء  وهل كان 
هيذا تنوييه وتحذير مين املرجعية العلييا بإن صيدور فتوى رشعية 
للثورة عل الفسياد والفاسيدين بات امر محتمل بعدما طفح الكيل 
مين بؤس هذي الوجيوه الكالحة التي نهبت كل شء وافسيدت كل 
شء بمين فيها ترشيعا وتنفيذا فاملرجعيية ترصخ ايها الناس علينا 
ان نحب الحسين ع كما يريد الحسين ان نحبه ال كما نريد نحن ان 

نحب الحسن ..

علامء يكشفون رس نمو األورام 
الرسطانية وانتشارها

وجيدت دراسية حديثة أن الخالييا السطانية قد »تفسيد« 
األنسجة السليمة ملساعدتها عل النمو واالنتشار ومقاومة 
العالج.واسيتخدم علمياء مين معهد »فرانسييس كريك« يف 
لندن، أحدث التقنيات لدراسية األنسجة التي تحيط باألورام 
لدى الفرئان يف املخترب. ووجد العلماء أن األنسيجة السليمة، 
التي تحدت الخاليا الخبيثة، أصبحت »مثل الخاليا الجذعية« 
و«دعميت بالفعل نمو السطان«. ويعتقيدون أن هذا األمر 
ييدل عل »التأثري القوي للسطان، الذي يفرضه عل الخاليا 
املجاورة«. وقالت املعدة الرئيسيية الدكتورة إالريا ماالنيش: 
»تسمح لنا التقنية الجديدة بدراسة التغريات التي تطرأ عل 
الخالييا، يف البيئية الدقيقة للورم بدقة غري مسيبوقة. وهذا 
يساعدنا عل فهم كيفية ارتباط هذه التغيريات بنمو الورم، 

ما يسمح لنا بتطوير اسراتيجيات أفضل لعالج املرض«.

شـعـاُر الـعـام
أبو تراب كرار العاملي

حياة ممتلئة بالتوجهات، مسيارات 
مختلفة ومسيلكيات متشعبة، منها 
أن  إال  ذليك.  دون  واألَُخير  الصاليح 
العامل املشرك بن الصنَفْن ي الَخريِّ 
يير ي هيو احتيواء كلٍّ منهميا  والرّشّ
عيل أدبيات وقيم ُيهَتدى بها وُتجَعل 
ُنصيب األعن عل طيول الدرب املراد 
اجتيازه يف سياق الوصول إىل الهدف 

املرجو وتحقيق الغايات املبتغاة.
أن  بميكان،  الوضيوح  ميع  لكين، 
الّشّق املشيرك دونه تباينات عميقة 
يتقاسيمها  جسييمة  واختالفيات 
ِكال النوعين املشيار إليهما، الصالح 
والطاليح. فصاحب حيرف »الّصاد« 
ي أي »الصاليح« ي تشيع مضامينيه 
ة لتمأل أفئيدة ُمريديه  إرشاقيات َنيريِّ
ُمنيريًة أبصارهيم ي تاليياً دروبهم ي 
فيشيّقوا السيبل بعنفيوان شيامخ 
وخطى واثقة تميض بهيم ارتقاًء يف 
سياللم املجد ليكتبوا عيل صفحات 
الخاليدة  التجيارب  أعبيق  التارييخ 
وامللهمية لجمييع أحيرار العالم عل 
اختالف مشاربهم، حتى إذا اختلفوا 
مع ذوي هيذه التجارب من الناحية 

العقائدية الدينيية، فهذا لن يمنعهم 
ي إطالقيًا ي ِمْن أن يسيتلهموا منهم 
أرقى أنواع القييم املجيدة والصفات 

الحميدة.
أميا متضّمين حيرف »الطياء« ي أي 
»الطالح« ي فهو ُمنغمس من رأسيه 
إىل أخميص قدمييه بميا هيّب ودّب 
من أشيكال األذّيية وإرضار اآلخرين 
حمايية ملصالحيه. فالهيدف املَقيت 
: مصالحي الّذاتّية  عنده واضح وَبنِّ
كل  فيوق  السيلطوية  ومطامعيي 
اعتبيار... فلن نطييل التوقف عنده، 
بيل نكتفيي بتوجيه إلييه بعضاً من 
الذكر الحكيم: ]َوَسَيْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا 

أَيَّ ُمنَقلٍَب َينَقلُِبوَن[.
وراء  الفاسيد  األخيري  هيذا  نيرك 
ظهورنا ونعود أدراجنا إىل َمْن عرِّجنا 
عليه آنفاً ي املسيار الصالح ي ونحط 
ِرحالنيا عل مائدته الّشيهّية لنظفر 
بميا يتيّس لنيا من تأميالت ال تخلو 
من إفيادة قيد يسيتفيد منها بعض 
العابريين ُمَزوِّديين بهيا مخزونهيم 
الفكيري بين العليم األويل، االلتفات 

الَبْيني والتذكري النافع.
نقترص عل ميزَتْن يف الَبْن :

إحداهما، تكشيف مفرداتها أن لهذا 

النوع املسيريي رونقيًا خاّصاً يتمثل 
بارتباطيه بالله »عز وجيل« عند َمْن 
ُيجييدون هيذا الوَْصيل املبيارك، أال 
وهم املؤمنيون الصادقيون األوفياء 
الزاهيدون...  املتقيون  املخلصيون 
فهيؤالء األبرار يمشيون عل بصرية 
مين أمرهيم ُمْدِركن أهدافهم أشيد 
اإلدراك، ُمَتَطلِّعن إىل النتائج الباهرة 
التي تنتظرهم والتي يتصدرها رضا 
الله »جيّل وعال«، وكفيى بها نتيجة 
شيمخاء تشيفي الغلييل، وال تنتهي 
سلسيلة الحصاد عند منعطف ماّدي 
فياٍن وآخر سعان ميا يضمحّل، بل 
تشيّق طرييييقها يف حيرضة الكرم 
اإللهيي اليذي ال نهايية ليه وال نفاد 
]َميا ِعنَدُكْم َينَفُد  َوَما ِعنَد اللَِّه َباٍق[. 
األخيرى، ُيالَحيظ يف طّياتهيا تواجد 
ملحطيات متفرقية تجمعهيا جميعاً 
أعياله،  إليهيا  املُشيار  األوىل  املييزة 
وحيث توافيد الزَُّمر الصالحة إلحياء 
تسيتمّد  التيي  املباركية  املناسيبات 
خرياتها مين ارتباطها الوثيق بخالق 
األنفيس وموجِدهيا، فيتكلّيل هيذا 
ة تزيد  املسيار الَخريِّ بنشياطات َنيريِّ
هيذا الّدرب ضيياًء وهيدى للعابرين 
فتحّثهيم عل متابعة املسيري ُمْبِعَدًة 

عنهم الكلل وامللل. وهنا، تربز خصلة 
جميلية تتجّسيد بإطيالق عناويين 
بارزة عل بعض املناسبات املفصلية 
فاتحيًة آفاق تفكري العقالء ليتبّحروا 
يف تأميالت تعييد تأكييد املؤكيد، أو 
اإلضياءة عل جزئييات خافية أو لم 
تكن ظاهرة باملسيتوى املطلوب، أو 
لربميا إعادة تظهري ميا هو متعارف 
عنيد أصحياب هيذا النهيج العزييز 
فتختليف التظهيريات الخارجية مع 
د يجمعها تحت  اإلشراك بباطن ُموَحَّ
ظالله... ودائماً تحت ظل امليزة األوىل 
ويف كنيف بركاتها. املثال التطبيقي؟ 
إن كنيَت خيارج »بيالد األرز« فعليك 
بشيد الرحال إليها. وإن كنَت داخلها 
فعليك بفتح عيون البصرية واملعاينة 
بوضيوح. ويف الحالَتيْن، أهياًل بيك 
والعزييز  الحبييب  الوطين  أرض  يف 

والرشيف »لبنان« الرائع.
وعل وجه الدقة: أهالً بك يف الساحة 
الحزبيية اإللهيية... مييدان »حيزب 
الليه«... وفخامية االسيم تكفيي... 
وشعارنا العاشورائي الحايل: »أََنبقى 
بعيدك؟«. ]َولََقْد َكَتْبَنيا يِف الزَُّبوِر ِمن 
َبْعيِد الذِّْكيِر أَنَّ اأْلَْرَض َيرُِثَهيا ِعَباِدَي 

الُِحوَن[. الصَّ

اخلرص يتنبأ بخطر اإلصابة 
بالقاتل األول للنساء

يعيرف الكثري من الناس أن زيادة الوزن تزيد من خطر اإلصابة 
بأمراض القلب، ولكن دراسة جديدة تشري إىل أن مكان تموضع 
الدهون يف الجسيم هيو األكثر أهمية.وكشيفت الدراسية التي 
أجرييت عيل ما يقيارب 700 اميرأة بعيد انقطياع الطمث، أن 
الدهيون املودعة حول الخرص تمثل خطرا أكرب لإلصابة بمرض 
القليب التاجيي )CAD( مقارنية بمؤرش كتلة الجسيم املرتفع 
)BMI(. ويعيرف أن السيمنة التيي ُتعرّف عيل أن مؤرش كتلة 
الجسيم فيها يتجاوز ٣0، كما ُيعرف أيضا منذ زمن طويل بأن 
هذا املؤرش يشيكل عامل خطر ملرض القلب التاجي، وغالبا  ما 
يكيون مصحوبا بعواميل أخرى من مخاطير اإلصابة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.ومع 
ذليك، ال يأخذ مؤرش كتلة الجسيم يف االعتبيار، حيث أن طريقة 

تخزين الدهون يف الجسم هي التي تشكل األهمية األكرب.

نتقيدم بأزكيى التهانيي وأجمل التربييكات إىل األخ 
العزيز ) حيدر عيل الدراجي ( بمناسيبة اسيتقباله 
ملولوده الجديد ) عيل ( والتهنئة موصولة إىل السييد 
رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش 
األسيتاذ ) عيل الدراجي( بحفيده 
، جعليه الليه من أبناء السيالمة 
وجعله مقدمه خرياً وبركة وأقر 

به عيونكم ، اليف اليف مبيارك.
أسرة تحرير المستقبل العراقي

يف  العاملين  بأسيمي وجمييع  أتقيدم 
مؤسسية املسيتقبل العراقي للصحافة 
والنيرش ) جرييدة املسيتقبل العراقي و 
وكالية أنبياء املسيتقبل( بيأرق وأجمل 
العزييز  األخ  إىل  والتربييكات  التهانيي 
خيادم الحسين الحاج ) حسين غانم 
القرييش ( بمناسيبة رجوعه سياملاً من 

بيت الليه الحرام بعد إتمامه فريضة الحج املباركة سيائال 
الله له القبول والعودة وحجاً مربوراً وسعياً مشكوراً وذنباً 

مغفوراً إن شاء الله .
علي الدراجي

رئيس مجلس االدارة

هتنئةهتنئة


