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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

الـعــاقــل مــن عـقــل لـسـانــه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

سائرون والفتح تتفقان عىل »خارطة طريق« لتصحيح املسار الربملاين والسيايس 
الدفاع الربملانية تعلن إرصار اغلب الكتل السياسية عىل مترير قرار اخراج القوات االمريكية
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وقع الع�راق والصني يف بكني، أم�س االثنني، عىل 
ثماني�ة اتفاق�ات ومذك�رات تفاه�م يف املجاالت 
االمني�ة واملالي�ة والتجاري�ة واألمني�ة واإلعم�ار 
واالتصاالت والثقافة والتعلي�م والخارجية، فيما 
شدد رئييس وزراء العراق والصني عىل اهمية ابعاد 
ش�بح الحرب عن املنطق�ة واعتماد لغ�ة الحوار 
والحلول الس�لمية. ووقع العراق والصني ثمانية 
اتفاقات ومذكرات تفاهم بإرشاف رئيس الوزراء 
عادل عبداملهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني يل 
كه تش�يانغ يف ختام جولة مباحثات موسعة بني 
الوفدين الرسميني العراقي والصيني برئاستهما.  
وثم�ن رئي�س ال�وزراء مواقف الص�ني »الداعمة 
للع�راق يف مواجهة االره�اب وتطوي�ر االقتصاد 
ودعم توجهات الحكومة يف البناء واإلعمار«.وقال 
عبد املهدي، وفق بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »العالقات العراقية الصينية تمر 
بأفضل حاالتها ونتطلع اىل تقدمها مستقبالً حيث 
أننا دخلن�ا مرحلة جديدة وه�ي تقديم الخدمات 
واإلعم�ار ومحارب�ة الفس�اد والبريوقراطية بعد 
االنتصار عىل داعش والتضحيات الجس�يمة التي 
قدمها الشعب العراقي الذي عانى ويالت الحروب 
والدكتاتوري�ة وحرمان�ه م�ن مقوم�ات الحياة 
الكريمة يف حصار مزدوج خارجيا وداخليا مرورا 
باالره�اب والدم�ار اللذي�ن رافق�اه«. كما جرى 
بح�ث االوض�اع يف املنطق�ة واملواق�ف املتطابقة 
للبلدين ازاءها وعالقات العراق الجيدة مع جميع 
دول الج�وار واملنطقة والعال�م، والتي تخدم امن 

واستقرار البالد وعموم املنطقة.
التفاصيل ص2

رحلة الصني تنتهي بتوقيع »8« اتفاقات أمنية واقتصادية
اتفاق على تصنيع املنتجات الصينية يف )5( حمافظات.. وعبد املهدي حبث مع نظريه ابعاد شبح احلرب عن املنطقة

الربملان يصوت عىل قانون
 هيئة التصنيع احلريب  وينهي 
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االستخبارات العسكرية 
تعلن تنفيـذ »عمليـة نوعيــة« 

يف صحراء االنبار 

جملس البرصة خيطط
 لرصف رواتـب 4500 حماضـر 

يف مدارس املحافظة

السوداين: هيأة الصناعات احلربية 
ستدعم االمن واالقتصاد الوطني وتنمي 

اخلربات العراقية
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»قلق عميق« يف الدول الغربية بسبب وضع حقوق اإلنسان يف السعودية
جنايات الكرخ حتكم باإلعدام عىل )9( إرهابيني متورطني بتفجري وزارة العدل 2013
بارزاين: مفاوضاتنا مع بغداد مستمرة للتوصل إىل »حل شامل«
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وزير الكهرباء
 يعلن من الصني دخـول حمطـة 

للخدمة قبل صيف 2020

النقل تعلن حتقيق 
»3160« نقلـة عرب إسطول الشاحنات 

الربي خـالل شهر آب

صـحـة كـربـالء
 تواصل حتضيـراهتـا لزيارة 

األربعني املرتقبة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعرب�ت 24 دولة أغلبها أوروبية عن قلقها العميق بش�أن تلك 
التقاري�ر، وذلك فيما تحدثت تقارير غري رس�مية عن تعذيب 
واحتج�از غري قانوني ومحاكمات غري عادلة لنش�طاء منهم 
نس�اء وصحفيون يف الس�عودية. وهذا هو ثاني بيان مشرتك 
يق�رأ أم�ام مجلس حق�وق اإلنس�ان التابع لألم�م املتحدة يف 
جنيف خالل ستة أشهر بعد أول توبيخ عىل اإلطالق للسعودية 
يف املجلس يف آذار. وقال دبلوماسيون إن سفرية أسرتاليا سايل 
مانس�فيلد قرأت أمام املجلس البيان األحدث والذي كانت من 

بني الدول املوقعة عليه كذلك بريطانيا وكندا وأملانيا وبريو.
ويعترب مجلس حقوق اإلنس����ان الهيئة الحكومية الدولية 

الرئيسية يف األمم املتحدة التي تضطلع باملسؤولية عن حقوق 
االنس�ان ويتألف م�ن 47 دولة عضوا تجتمع كل س�نة بما ال 

يقل عن 3 دورات يف مقره بجنيف بسويرسا.
ويضطل�ع مجلس حق�وق اإلنس����ان ب�دور تعزيز حقوق 
اإلنس����ان وحمايته�ا يف جمي�ع أنح���اء العال�م، وتقديم 
توصي�ات تتن�اول انته�اكات حق�وق اإلنس�ان، بم�ا فيه�ا 
االنتهاكات الجس�يمة واملنهجّية. ويعد مكتب مفوضية األمم 
املتحدة الس�امية لحقوق اإلنس�ان هو أمان�ة مجلس حقوق 
اإلنس�ان، وتس���تطيع املنظمات غي���ر الحكومية التي لها 
صفة استش�ارية ل�دى املجل���س االقتص�ادي واالجتماعي 
وحده�ا أن تحظى باالعتماد للمش����اركة يف دورات مجلس 

حقوق اإلنسان بصفة مراقب.

املحكمة االحتادية تصدر حكاًم بشأن عدم عرض رئاسة 
جملس الربملان طلبات صحة عضوية النواب

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة االتحادي�ة العليا حكماً 
بشان االمتناع عن عرض طلبات املتعلقة 
بصحة عضوية النواب عىل مجلس النواب 

وفق املادة )52/ أوالً( من الدستور.
وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  الس�اموك 
العراقي«، إن »املحكم�ة االتحادية العليا 
عقدت جلستها برئاس�ة القايض مدحت 
املحمود وحضور القضاة االع������ضاء 
كاف�ة، ونظ�رت دع�وى اقامها املرش�ح 
النتخابات عضوية مجلس النواب ع���بد 
الرحم�ن رزيك ذي�اب التي خاص�م فيها 

رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته«. 
وأض�اف أن »املدع�ي وبواس�طة وكيل�ه 
انتهى يف عريضة دع�واه اىل طلب الحكم 
بالغاء ق�رار املدعى علي�ه رئيس مجلس 
لوظيفت�ه -مفرتض�اً  اضاف�ة  الن�واب/ 
ص�دوره حكماً- برد اعرتاضه عىل صحة 
عضوية النائبة ابتسام محمد درب بعدما 
مضت املدة الدس�تورية املنصوص عليها 
يف امل�ادة )52/اوالً( من الدس�تور البالغة 
ثالثني يوماً من تاريخ تس�جيل اعرتاضه 
لدي�ه ولم يتم عرضه ع�ىل مجلس النواب 

للتصويت عليه«. 
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بأجور رمزية.. الرتبية تقرر فتح دورات تقوية يف املدارس احلكومية
     بغداد / المستقبل العراقي 

ق�ررت وزارة الرتبي�ة، أمس االثنني، فت�ح دورات التقوية للطلب�ة والتالميذ يف 
املدارس الحكومية. وذكر بيان للوزارة، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »الوزارة قررت افتتاح دورات التقوية للطلبة والتالميذ يف املدارس الحكومية 

وبأجور رمزية بعد اوقات الدوام الرسمي ويف العطلة الصيفية«.
وأضاف البيان ان »هذه الخطوة تأتي للحد من ظاهرتي التدريس الخصويص 
واالبت�زاز بم�ا ينعك�س ايجاب�ا عىل ارتف�اع املس�توى العلمي وتقليل نس�بة 

الرسوب«.
واش�ار البي�ان اىل ان »التدري�س يف هذة الدورات س�يكون من قبل املدرس�ني 
واملعلم�ني الذين حققوا نس�ب النجاح املرتفعة وحس�ب كت�اب وزارة الرتبية 
/ املديري�ة العامة ل�أرشاف الرتبوي / قس�م االرشاف االختصايص ذي العدد 

٣٢٣٠٨ يف ٢١/٨/٢٠١٩ نص الفقرة اوالً«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وقع العراق والصني يف بك�ني، أمس االثنني، عىل ثمانية 
اتفاق�ات ومذك�رات تفاهم يف املج�االت االمنية واملالية 
والتجاري�ة واألمني�ة واإلعم�ار واالتص�االت والثقاف�ة 
والتعلي�م والخارجية، فيما ش�دد رئي�ي وزراء العراق 
والص�ني عىل اهمي�ة ابعاد ش�بح الحرب ع�ن املنطقة 

واعتماد لغة الحوار والحلول السلمية.
ووق�ع العراق والصني ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم 
بإرشاف رئيس الوزراء عادل عبداملهدي ورئيس مجلس 
الدولة الصيني يل كه تش�يانغ يف خت�ام جولة مباحثات 
موس�عة ب�ني الوفدي�ن الرس�ميني العراق�ي والصيني 

برئاستهما. 
وثم�ن رئيس ال�وزراء مواقف الص�ني »الداعمة للعراق 
يف مواجه�ة االرهاب وتطوير االقتص�اد ودعم توجهات 

الحكومة يف البناء واإلعمار«.
وقال عبد املهدي، وفق بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »العالقات العراقية الصينية تمر بأفضل 
حاالته�ا ونتطلع اىل تقدمها مس�تقبالً حيث أننا دخلنا 
مرحلة جديدة وهي تقديم الخدمات واإلعمار ومحاربة 
الفس�اد والبريوقراطي�ة بع�د االنتص�ار ع�ىل داع�ش 
والتضحي�ات الجس�يمة الت�ي قدمها الش�عب العراقي 
الذي عانى ويالت الح�روب والدكتاتورية وحرمانه من 
مقوم�ات الحي�اة الكريم�ة يف حصار م�زدوج خارجيا 

وداخليا مرورا باالرهاب والدمار اللذين رافقاه«.
كما ج�رى بحث االوضاع يف املنطقة واملواقف املتطابقة 
للبلدين ازاءها وعالقات الع�راق الجيدة مع جميع دول 
الج�وار واملنطق�ة والعالم، والتي تخدم امن واس�تقرار 

البالد وعموم املنطقة.
ووج�ه عبد املهدي دعوة لنظريه الصين�ي لزيارة بغداد 
واضاف�ة واس�تكمال العم�ل ببقي�ة مذك�رات التفاهم 
وت�م قبوله�ا واالتف�اق ع�ىل موعده�ا ع�ر القن�وات 

الدبلوماسية.
وخالل جلس�ة املباحثات املش�رتكة، قال رئيس مجلس 
الدولة الصيني إن للعراق مس�اهمات جلية يف الحضارة 
االنسانية وس�يقدم مساهمات لأمن والسالم والتنمية 

يف العال�م، وعالقات البلدين عميقة وتع�ود اىل اكثر من 
ستني عاما ولها مزايا كثرية وتعاوننا املتواصل سيحقق 
مصالحنا املش�رتكة ويوفر فرصا كبرية إلعمار العراق، 
والصني مساهمة يف إعمار العراق وستواصل معكم هذا 
التع�اون يف جميع املحاالت، مش�يدا بال�دور الذي يلعبه 
العراق يف املنطقة وابعاد شبح الحرب عنها والتأكيد عىل 

اهمية اعتماد لغة الحوار والحلول السلمية.
وبن�اًء عىل مق�رتح لعب�د املهدي، رح�ب رئيس مجلس 
الدولة الصيني بتش�كيل لجنة مش�رتكة لدفع التعاون 
ب�ني البلدين وتحقي�ق نتائج عملي�ة لالتفاقات املوقعة 

لتدخل حيز التنفيذ وتحقق اهدافها.
وش�ملت االتفاقات ومذكرات التفاهم املج�االت املالية 
والتجاري�ة واألمني�ة واإلعم�ار واالتص�االت والثقاف�ة 

والتعليم والخارجية.
ويف مقدم�ة االتفاقات ومذكرات التفاهم املوقعة اتفاق 
تنفيذ آليات االتفاقية االطارية بني وزارة املالية والوكالة 
الصيني�ة لضمان اإلئتمان واتف�اق التعاون االقتصادي 

والفني.
ومذك�رة تفاه�م ب�ني وزارة املالي�ة العراقي�ة ووزارة 
التج�ارة الصينية بش�أن التع�اون الع�ادة االعمار بعد 

الحرب يف العراق.
ومذك�رة تفاهم بني وزارة االتص�االت واملكتب الصيني 
للمالح�ة الجوية يف االقمار الصناعي�ة، ومذكرة تفاهم 
امن�ي ب�ني وزارة الداخلي�ة العراقي�ة واالم�ن الع�ام يف 
الصني، اضاف�ة اىل مذكرة تفاهم بني وزارتي الخارجية 
العراقي�ة والصينية بش�أن االرايض املخصصة للبعثتني 

الدبلوماسيتني.
ومذكرة تفاهم بني وزارة التعليم العايل ومكتب اإلعالم يف 
مجلس الدولة إلنش�اء املكتبة الصينية يف جامعة بغداد، 

ومذكرة تفاهم الرنامج التنفيذي للتعاون الثقايف.
واتفقتا بغداد وبكني عىل انشاء مدينة مشرتكة لتصنيع 

املنتجات الصينية يف خمس محافظات.
واختتم�ت يف العاصمة الصينية أعم�ال منتدى التعاون 
االقتص�ادي العراقي الصين�ي الثالث بحض�ور اعضاء 
الوف�د الرس�مي العراق�ي وجم�ع كب�ري م�ن اصحاب 

الرشكات ورجال األعمال واملستثمرين الصينيني.
ويف كلمة له اكد عبد املهدي ان العراق مهّيأ لالستثمارات 
وفرص العم�ل يف الع�راق كثرية ويف جمي�ع القطاعات 
والبالد تشهد تزايدا يف اعداد الرشكات واملستثمرين بعد 
سلس�لة قرارات تخ�ص الرشاكة بني القطاع�ني العام 
والخاص والتصويت عىل تأس�يس مجلس اإلعمار الذي 
يتكفل باملش�اريع العالي�ة الكلفة اىل جانب تس�هيالت 

السفر واإلقامة التي كانت تعيق العمل.
وأشار اىل ان العراق هو رابع مصدر للنفط يف العالم وما 
ساعد يف هذا التطور هو مساهمة الرشكات الصينية يف 

االستثمار بأهم الحقول النفطية.
واقيم�ت خ�الل املنت�دى ورش عم�ل ل�وزارات النف�ط 
والكهرب�اء واالعم�ار واالس�كان، والصناع�ة والنق�ل 
واالتص�االت، تحدث فيها وزراء املالي�ة والنفط والدفاع 
والنق�ل  والصناع�ة  واإلعم�ار  والكهرب�اء  والداخلي�ة 
واالتص�االت عن مس�تهدفات وزاراتهم وف�رص العمل 
املتاح�ة لل�رشكات الصيني�ة يف القطاع�ات املختلف�ة، 
وعرض الس�ادة الوزراء يف كلماتهم خالل املنتدى فرص 
العم�ل املهّي�أة لل�رشكات الصيني�ة والظ�روف املهّيأة 
واولوي�ات مش�اريع ال�وزارات وم�ا ت�م االط�الع عليه 
خالل الزيارة من امكانات لل�رشكات الصينية واللجان 
املش�رتكة املش�ّكلة ملتابعة انجاز املش�اريع واالتفاقات 

مع الجانب الصيني.
وق�د اختتم عب�د امله�دي والوف�د املرافق ل�ه الذي ضم 
٣١ عض�وا بينه�م ٩ وزراء و١6 محافظ�ا، اضاف�ة اىل 
مستشارين زيارته الرس�مية اىل الصني التي استغرقت 

اربعة أيام عائداً اىل بغداد.

اتفاق على تصنيع املنتجات الصينية يف )5( حمافظات.. وعبد املهدي حبث مع نظريه ابعاد شبح احلرب عن املنطقة

رحلة الصني تنتهي بتوقيع »8« اتفاقات أمنية واقتصادية
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الربملان يصوت عىل قانون هيئة التصنيع احلريب  وينهي قراءة )4( قوانني
        بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت الرمل�ان، أم�س االثن�ني، ع�ىل قان�ون 
هي����أة التصني���ع الحرب�ي  وانه�ى ق�راءة 
ومناقش�ة اربع�ة قوانني.  وص�وت الرملان عىل 

م�رشوع قان�ون هي���أة التصني���ع الحربي 
نظ�را ألهمي�ة الصناع�ات الحربي�ة يف تثبي�ت 
وتحقيق االمن الوطني ودعم االقتصاد الوطني 
وتحقي�ق االس�تفادة م�ن الخ�رات الوطني�ة 
واالس�هام بتام�ني العم�ل الحرب�ي لل�وزارات 

االمنية والوطنية واالس�هام يف تحقيق السيادة 
الوطنية بم�ا يحق�ق اهدافها. وانه�ى الرملان 
قراءة تقري���ر ومناقش�����ة مقرتح قانون 
الغاء امر س�لطة االئتالف املؤقتة }املنحلة{ رقم 
}57{ لس�نة ٢٠٠4 واملقدم م�ن لجنتي النزاهة 

والقانوني�ة. وانج�ز الرمل�ان ق�راءة تقري���ر 
انضم�ام  قان�ون  م�رشوع  ومناقش�����ة 
جمهورية العراق اىل اتفاقية النقل الري الدويل 
لس�نة ١٩75. وات�م الرمل�ان ق�راءة  تقري���ر 
ومناقش���ة مرشوع قانون استيف��اء أج��ر 

املثل عن االرايض اململوكة للدولة املترصف فيها 
ألغراض غي���ر  الزراعية. واكمل الرملان قراءة 
تقري���ر ومناقش�ة مرشوع قانون االتصاالت 
واملعلوماتي�ة. بعده�ا تقرر رفع الجلس�ة اىل 

اليوم الثالثاء ٢٠١٩/٩/٢4 .

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا حكماً 
بش�ان االمتناع عن عرض طلب�ات املتعلقة 
بصح�ة عضوية النواب ع�ىل مجلس النواب 

وفق املادة )5٢/ أوالً( من الدستور.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إياس 
الساموك يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت جلستها 
برئاس�ة القايض مدحت املحم�ود وحضور 
القض�اة االع������ض�اء كاف�ة، ونظ�رت 
دع�وى اقامها املرش�ح النتخاب�ات عضوية 
مجلس النواب ع���ب�د الرحمن رزيك ذياب 
الت�ي خاصم فيه�ا رئيس مجل�س النواب/ 

اضافة لوظيفته«.
وأضاف أن »املدعي وبواس�طة وكيله انتهى 
يف عريض�ة دع�واه اىل طل�ب الحك�م بالغاء 
ق�رار املدعى علي�ه رئيس مجل�س النواب/ 
اضافة لوظيفته -مفرتضاً صدوره حكماً- 
ب�رد اعرتاض�ه عىل صح�ة عضوي�ة النائبة 
ابتس�ام محم�د درب بعدم�ا مض�ت امل�دة 

الدس�تورية املنصوص عليها يف املادة )5٢/
اوالً( من الدس�تور البالغة ثالث�ني يوماً من 
تاريخ تسجيل اعرتاضه لديه ولم يتم عرضه 

عىل مجلس النواب للتصويت عليه«.
واش�ار، إىل أن »املدع�ي طل�ب ايض�اً الحكم 
بالغ�اء ق�راره الحكم�ي والذي يعت�ره رداً 
العرتاض�ه واحالله عض�واً يف مجلس النواب 

بديالً عن النائبة ابتسام محمد درب«.
ونّوه إىل أن »املحكمة االتحادية العليا وجدت 

وج�وب الف�رز بني موق�ف رئاس�ة مجلس 
الن�واب بع�دم ع�رض اع�رتاض املدعي عىل 
اعض�اء مجلس النواب للتصويت عليه -كما 
يدعي املدعي يف عريضة دعواه- وبني القرار 
الذي يص�دره مجلس الن�واب بأغلبية ثلثي 

اعضاءه عند عرض االعرتاض عليه فعالً«.
وأكد الساموك، أن »املحكمة االتحادية العليا 
ذهب�ت إىل أن الق�رار الذي يص�دره مجلس 
الن�واب بأغلبي�ة ثلث�ي اعضاءه عن�د نظر 

االع�رتاض عىل صح�ة عضوية اح�د النواب 
هو ال�ذي تختص املحكم�ة االتحادية العليا 
بالنظ�ر في�ه وفقاً الختصاصه�ا املنصوص 

عليه يف املادة )5٢/ثانياً( من الدستور«.
وإورد، أن »املحكمة أكدت ان مجلس النواب 
لم يصدر قراره بأغلبية ثلثي اعضاءه بشأن 
اع�رتاض املدعي عىل صح�ة عضوية النائبة 
ابتس�ام محم�د درب او بع�دم صحته ومن 
ث�م فأن اختصاصه�ا لم يتحق�ق إذ اليمكن 
سحب قرار رئاس�ة مجلس النواب الحكمي 
بع�دم عرض اع�رتاض املدعي عب�د الرحمن 
رزي�ك ع�ىل صحة عضوي�ة النائبة ابتس�ام 
محمد درب عىل ارادة اعضاء مجلس النواب 

بأغلبية الثلثني يف مجموعهم«.
وش�دد عىل أن املحكمة أكدت ع�دم امكانية 
»اعتب�ار قرار مجلس الن�واب الحكمي قراراً 
ص�ادراً عنهم بموجب امل�ادة )5٢/اوالً( من 

الدستور«.
ولف�ت إىل أن »املحكم�ة وبن�اء عليه وجدت 
أن دع�وى املدع�ي واجب�ة ال�رد م�ن جه�ة 

االختصاص فقرر الحكم بردها .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت كتلتا س�ائرون بزعام�ة مقتدى الص�در، والفتح 
بزعامة هادي العام�ري، أمس اإلثنني، عن خارطة طريق 
للعمل املشرتك مع القوى السياسية، والعمل عىل تصحيح 

املسار النيابي والسيايس يف الفصل الترشيعي الحايل.
وقال رئيس كتلة تحالف س�ائرون، نبيل الطريف، يف مؤتمر 
صحفي مش�رتك م�ع قيادات تحالف الفت�ح وممثلني عن 
س�ائرون، إن »العراق واملنطقة يعيش�ان الي�وم تحديات 

تس�توجب منا ارس�اء اس�س النجاح والتطوي�ر الرملاني 
والسيايس واالجتماعي يف شتى املجاالت«.

واض�اف الط�ريف، ان�ه »بالنظر الهمي�ة املرحل�ة الحالية 
والتحدي�ات املقبل�ة، نقف اليوم م�ن اجل بل�ورة االفكار 
وتصحيح املس�ار لوضع رؤية للمرحلة املقبلة من الفصل 
الترشيع�ي بغية ايج�اد ترشيعات تدع�م الدولة وتصحح 
االخط�اء«، مبين�ا ان »الكتلت�ني تؤمن�ان بمب�دأ الجه�د 
الجماع�ي والتكام�ي داخل املؤسس�ة الترشيعي�ة القرار 
القوان�ني املهمة الت�ي لها نتائج ملموس�ة وننظر لجميع 

االحداث ونسعى لتوحيد املواقف الوطنية للميض بمرشوع 
االصالح والبناء«.

وتاب�ع: »اننا بتوحدنا نبعث رس�ائل للش�عب ب�ان القادم 
س�يكون افض�ل بجه�ود االخي�ار، وس�نعمل ع�ىل تقييم 
وتقوييم العمل الحكومي وفق منظار املصالح الوطنية »، 
مش�ريا اىل ان »الجه�د لن يقترص عىل كت�ل معينة بل هي 
دع�وة لجمي�ع الكتل لتضاف�ر الجهود به�ذا االمر ووضع 
خارطة طريق للعمل التكامي بغية دعم العملية السياسية 

لخدمة املواطن ».

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  ق�وات  نف�����ذت 
الجزي�رة  عملي�ات  يف  العس�كرية 
وجه�از املخابرات الوطن�ي، عملية 
يف  الش�امية  صح�راء  يف  مش�رتكة 

محافظة االنبار.
وذكر بيان للمديرية، تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، انه »بناًء عىل 
معلومات اس�تخبارية دقيقة نفذت 
مفارز قسم االستخبارات العسكرية 
يف قيادة عمليات الجزي�رة والبادية 
وبالتعاون مع ش�عبة اس�تخبارات 
الفرق�ة الثامن�ة وجه�از املخابرات 
الوطني عملية مش�رتكة يف صحراء 

الشامية بقضاء القائم يف االنبار«.
وأض�اف ان »العملي�ة أس�فرت عن 
تدمري وك�ر للدواعش وضبط قاذفة 
كورنيت م�ع صواريخها وعدد كبري 
باالضاف�ة   SPG٩ صواري�خ  م�ن 
املختلف�ة  االس�لحة  م�ن  ع�دد  اىل 
م�ن  كب�رية  وكمي�ات  والقاذف�ات 
الكبسوالت كهربائية املستخدمة يف 
التفج�ري واعتدة متنوع�ة وارشطة 

عتاد واسالك تفجري«.
واش�ار اىل انه »تم التعامل مع املواد 
وف�ق الس�ياقات املعمول به�ا فيما 
القي�ادة  هندس�ة  مف�ارز  تكفل�ت 

بتدمري الوكر بصورة كاملة.

املحكمة االحتادية تصدر حكاًم بشأن عدم عرض رئاسة جملس الربملان
 طلبات صحة عضوية النواب

سائرون والفتح تتفقان عىل »خارطة طريق« لتصحيح املسار الربملاين والسيايس 

االستخبارات العسكرية 
تعلن تنفيذ »عملية نوعية« 

يف صحراء االنبار 

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت لجنة االمن والدفاع النيابية، 
الكت�ل  اغل�ب  ان  االثن�ني،  أم�س 
السياس�ية مرصة عىل تمرير قرار 
اخ�راج الق�وات االمريكي�ة ضمن 

جلسات االسبوع الحايل.
وقال عضو اللجنة كريم املحمداوي 
يف ترصيح صحفي ان “قرار اخراج 
الق�وات االمريكية من البالد حصل 
عىل اجماع اغلب الكتل السياس�ية 

داخل مجلس الن�واب”، الفتا اىل ان 
“اعضاء يف مجل�س النواب جمعوا 
التواقيع ويضغطون عىل رئاس�ته 
االس�بوع  خ�الل  الق�رار  لتمري�ر 

الحايل”.
واضاف ان “القرار قد يدرج ضمن 
جلس�ات  اح�دى  اعم�ال  ج�دول 
االسبوع الحايل”، مبينا ان “التواجد 
االجنبي لم يقدم للبالد سوى خرق 
س�يادته وقص�ف مواق�ع الحش�د 

الشعبي”. 

الدفاع الربملانية تعلن
 إرصار اغلب الكتل السياسية عىل مترير 

قرار اخراج القوات االمريكية

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة الجنايات يف الكرخ حكما بإعدام تس�عة إرهابيني أدينوا 
باالش�رتاك يف تنفيذ التفج�ري اإلرهابي الذي اس�تهدف وزارة العدل ٢٠١٣ 

وخلف عددا كبريا من الشهداء والجرحى.
وق�ال املركز اإلعالم�ي ملجلس القضاء األعىل يف اس�تئناف الك�رخ يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »محكمة الجناي�ات نظرت دعوى تخص 
التفجري اإلرهابي الذي طال وزارة العدل يف أيار ٢٠١٣ وخلف نحو مئة من 

الشهداء والجرحى«.
وأض�اف ان »اإلرهابيني اعرتفوا يف دوري التحقيق واملحاكمة بأن الجريمة 
كانت منظمة ومعدة الستهداف أكر عدد من الضحايا وتخريب مؤسسات 

الدولة وفق مرشوع إرهابي يهدف لزعزعة األمن واالستقرار يف البالد«.
وتابع أن »املحكمة أصدرت حكمها ضد املدانني باإلعدام ش�نقا حتى املوت 

استنادا ألحكام املادة الرابعة /١ من قانون مكافحة اإلرهاب.

جنايات الكرخ حتكم باإلعدام عىل )9( إرهابيني 
متورطني بتفجري وزارة العدل 2013

        بغداد / المستقبل العراقي

حمل زعي�م تيار الحكم�ة الوطني 
أم�س  الحكي�م،  عم�ار  املع�ارض 
العال�م  وش�عوب  ام�م  االثن�ني، 
مسؤولية حماية البيئة من تأثريات 

التغري املناخي.
وقال الحكيم، يف تغريدة عىل موقع 
»تويرت«، »نتابع برتقب اجتماعات 
الجمعي�ة العامة لأم�م املتحدة يف 
دورتها الرابعة والس�بعني بحضور 
اغلب زعماء ورؤس�اء وملوك دول 
العالم ونرى يف هذا املحفل السنوي 
فرصة سانحة لطرح ازمات العالم 

عىل طاولة النقاش«.
وأضاف »كما نعتقد ان العالم ملزم 

بتحمل مس�ؤولياته تج�اه ازمات 
املن�اخ ل�ذا ننته�ز الفرص�ة لنحث 
الزعم�اء ع�ىل اي�الء املل�ف اهمية 
الدويل  قص�وى لتجني�ب املجتم�ع 
واالنس�اني واالمن العامل�ي تبعاته 

وويالته«.
وش�دد زعيم تيار الحكمة الوطني 
املع�ارض ع�ىل ان »مص�ري العالم 
مرتبط بتحمل املس�ؤولية من امم 
وش�عوب العالم يف اتخاذ االجراءات 
التي من ش�أنها حماي�ة البيئة من 
تأث�ريات التغ�ري املناخ�ي والعم�ل 
ع�ىل مكافح�ة التصح�ر وحماي�ة 
وتخفي�ض  الخ�راء  املس�احات 
التل�وث  وموجب�ات  االنبعاث�ات 

لضمان بيئة مستقرة وصحية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان 
مرسور بارزاني، أم�س االثنني، أن 
املفاوضات مع بغداد مستمرة لحل 

كافة املشاكل. 
وذك�ر بي�ان ملكتب بارزان�ي تلقت 
الس�ومرية نيوز نس�خة من�ه، ان 
»رئي�س حكوم�ة اإلقليم اس�تقبل 
يف مكتب�ه بأربي�ل وف�داً عس�كرياً 
أمريكياً برئاسة الجنرال غريغوري 
يف  »ت�م  أن�ه  وأض�اف  ك�رودر«. 

االجتم�اع، بح�ث آخر مس�تجدات 
الوض�ع ع�ىل الس�احة اإلقليمي�ة، 
فضالً عن التنسيق األمني للتصدي 
ملخاطر تنظي�م داعش الذي ال يزال 
يشكل تهديداً مش�رتكاً يحول دون 

عودة النازحني اىل ديارهم«.
وأوض�ح بارزاني خ�الل اللقاء، أن 
»مفاوضاتن�ا مع بغداد مس�تمرة 
للتوصل اىل اتفاق شامل يهدف لحل 
املش�اكل كافة بموجب الدستور«، 
مبيناً أن »التوص�ل اىل اتفاق يصب 

يف مصلحة العراقيني جميعاً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل نائب رئيس الرملان حسن الكعبي، اليوم االثنني، اىل كازخستان عىل 
رأس وفد نيابي للمشاركة يف اجتماع رؤساء برملانات » أورآسيا ». 

وقال املكتب االعالمي للكعبي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن الكعبي وصل عىل رأس وفد نيابي إىل جمهورية كازخس�تان للمشاركة 
يف االجتماع الرابع لرؤس�اء برملانات دول أورآس�يا )أوروبا وآس�يا(، الذي 
يعقد يف كازخستان خالل الفرتة من ٢٣ إىل ٢4 أيلول الجاري، تحت عنوان 

) أور آسيا الكرى: الحوار- الثقة - الرشاكة( . 
وأوض�ح أن الوفد النيابي العراقي ضم كال من رئيس لجنة العمل والهجرة 
واملهجري�ن النائب نهله حمد ال�راوي، وعضو اللجنة املالي�ة النائب احمد 
حمه رش�يد، والنائب حسني عي العقابي عضو اللجنة القانونية، والنائب 
ش�ريوان جمال عضو اللجنة االقاليم واملحافظات، والنائب گاطع الركابي 

عضو لجنة االمن والدفاع النيابية. 

احلكيم حيمل أمم وشعوب العالـم 
مسؤولية محاية البيئة 

بارزاين: مفاوضاتنا مع بغداد مستمرة 
للتوصل إىل »حل شامل«

الكعبي يف كازخستان للمشاركة باجتامع 
رؤساء برملانات »أورآسيا«
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    بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير املوارد املائية جمال العاديل يف مكتبه السفري الهولندي 
يف بغداد ماتيس ولرتز لبحث التعاون املشرتك بني البلدين.

واف�اد بي�ان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه 
»ج�رى خالل اللقاء مناقش�ة دراس�ة ظاهرة التغلغ�ل امللحي يف 
ش�ط العرب وتحلية املياه وتحديث الدراس�ة االسرتاتيجية ملوارد 
املياه واالرايض ، اضافة اىل التعاون يف تطوير الخربات العراقية يف 
املجاالت االروائية املختلفة«.ودعا الوزير، بحسب البيان، الرشكات 
الهولندية اىل املس�اهمة يف تنفيذ املشاريع االروائية واالستثمار يف 

قطاع املياه واملوارد املائية.

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

واصل مدير عام دائرة صحة كربالء املقدسة ، الدكتور صباح نور 
هادي املوسوي ، عقد لقاءاته وأجتماعاته التشاورية مع الجهات 
املختصة بالدائرة واملؤسس�ات الصحية والتي من ش�أنها توحيد 
ال�رؤى واألف�كار وبلورته�ا لتقدي�م أفضل الخدم�ات للمواطنني 

وزائري أربعينية اإلمام الحسني )عليه السالم( املرتقبة.
ويف هذا الصدد، إلتقى املوس�وي يف مكتبه الرسمي، مديرا قسمي 
الصيدلة والتدقيق، الصيدالني جابر اليساري، واملدقق األقدم، عالء 
حامد الحس�ناوي، ومديرا ش�عبتي التخطيط املايل والحس�ابات، 

صالح رشيد، وهاشم الزيدي.
وجرى خ�الل اللقاء، التطرق اىل جملة م�ن القضايا واألمور ذات 
الصل�ة بخطة الط�وارئ الخاصة بالزي�ارة املبارك�ة، وتوحيدها 
مع ما تمخضت عنه اإلجتماعات الس�ابقة، والتي س�يتم عقدها 
وص�والً إىل بلورته�ا وتوحيده�ا، وبالت�ايل ضم�ان تقدي�م أفضل 

الخدمات للمواطنني والزائرين.

    النجف / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ النج�ف لؤي الي�ارسي، عن توقيع�ه مذكرات مع 
رشكات صينية إلقامة مشاريع خدمية و بنى تحتية يف املحافظة 

ضمن العقد الصيني«.
وقال اليارسي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي« ، إن »املفاوضات 
املب�ارشة م�ع الجان�ب الصيني أس�فرت ع�ن توقي�ع مجموعة 
اتفاقيات مهمة ستسهم باالرتقاء بالواقع الخدمي، حيث شملت 
االتفاقي�ات قطاعات تطوير ش�بكات ال�رف الصحي والطرق 
واإلنفاق والجسور يف النجف فضال عن التوقيع عىل مذكرة تفاهم 
ألنش�اء قط�ار رسيع ب�ني محافظت�ي النج�ف األرشف وكربالء 

املقدسة مع رشكات صينية عمالقة يف السكك الحديد«.
وأض�اف ان »توقي�ع االتفاقيات تمت صباح ه�ذا اليوم يف املنتدى 
االقتصادي العراقي الصيني بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل 
عب�د املهدي و كربيات الرشكات الصيني�ة وتم عرض ما يحتاجه 
العراق يف مجال اإلعمار واالستثمار«.وأوضح اليارسي، أن »هناك 
مفاوض�ات مس�تمرة مع ال�رشكات الصيني�ة لتنفيذ مش�اريع 
خدمية مهمة يف املحافظة ستس�هم بش�كل كبرية بتغيري الواقع 

الخدمي يف النجف األرشف وتطوير الواقع الخدمي فيها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رف الرافدي�ن ع�ن توزي�ع رواتب ع�دد م�ن وزارات 
ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع اإللكرتوني.

وقال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، أن�ه »ت�م توزيع روات�ب موظف�ي بع�ض وزارات 
ومؤسس�ات الدولة من الذين تم توطني رواتبهم لدىاملرف ومن 

حاميل البطاقة االلكرتونية املاسرت كارد«.
واش�ار اىل ان املرف »مس�تمر ب�رف الرواتب وفق س�ياقات 

ومواعيد محددة.

وزير املوارد املائية يبحث التعاون 
املشرتك مع السفري اهلولندي

    بغداد / المستقبل العراقي

ذكر النائب املهندس محمد ش�ياع الس�وداني 
أن الهدف م�ن ترشيع قانون هي�أة التصنيع 
يأت�ي النش�اء قاع�دة للصناع�ات  الحرب�ي 
الحربي�ة يف العراق وس�د احتياج�ات القوات 
والعت�اد  األس�لحة  م�ن  واألمني�ة  املس�لحة 
والذخائ�ر ودعم االقتص�اد الوطني من خالل 
التقليل من اس�ترياد ه�ذه املعدات فضال عىل 
تحقيق األمن الوطني واالستفادة من الخربات 
الوطنية وتعزبز السيادة الوطنية واالسهام يف 

تأمني العمل الحربي للوزارات األمنية. 

واش�ار الس�وداني إىل أن القان�ون يه�دف اىل 
إنش�اء قاعدة متطورة للصناعات الحربية يف 
العراق م�ن خالل اقامة مصان�ع متخصصة 
يف هذا املجال وتأهي�ل القائم منها وتجهيزها 
بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات الالزمة 
واالس�تفادة م�ن إمكانيات القط�اع الخاص 
وإتاح�ة الفرص�ة ل�ه للمش�اركة الفعالة يف 
الصناع�ات الحربية وس�د احتياجات القوات 
املسلحة من األسلحة والعتاد والذخائر ودعم 
االقتص�اد الوطن�ي من خالل انه�اء او تقليل 
استرياد االس�لحة والعتاد وانتاج املواد املدنية 

وتصدير الفائض منها

مش�ريا اىل انه س�يتم تأهيل مصانع التصنيع 
اىل  العائ�دة  الس�ابقة واملصان�ع  العس�كري 
وزارة الصناعة واملعادن وتأهيلها بما يضمن 
او  مواصف�ات  ذات  منتج�ات  اىل  الوص�ول 

منتجات جديدة او بديلة. 
تتك�ون  الهي�أة  ان  الس�وداني  وض�ح  وق�د 
من تش�كيالت مرتبط�ة بها منه�ا الرشكات 
والخ�رباء عرب مجل�س ادارة يتوىل ممارس�ة 
الصالحيات عىل وفق هذا القانون وستتشكل 
لجن�ة التنس�يق الحرب�ي وتتألف م�ن رئيس 
الهي�أة وممثلني ع�ن كل من االمان�ة العامة 
ملجلس ال�وزراء ووزارت�ي الدف�اع والداخلية 

ومستش�ارية االم�ن الوطني وهيأة الحش�د 
وجه�از  الوطن�ي  االم�ن  وجه�از  الش�عبي 
املخابرات فض�ال عىل جهاز مكافحة االرهاب 
اس�رتاتيجية  وض�ع  س�تتبنى  اللجن�ة  ه�ذا 
الصناعات الحربية يف العراق وتحديد أولويات 
احتياج�ات القوات املس�لحة والقوات األمنية 

من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها. 
وأك�د الس�وداني ان ه�ذة الهي�أة س�تتكون 
ورشك�ة  الحربي�ة  الصناع�ات  رشك�ة  م�ن 
الصناعات النحاس�ية وامليكانيكية من وزارة 
الصناعة واملعادن وترتبط بالهيأة املؤسس�ة 
بموجب احكام هذا القان�ون وتنقل حقوقها 

والتزاماتها وموظفيها كافة اىل الهيأة. 
ولف�ت الس�وداني االنتب�اه ع�ىل ان مرشوع 
القان�ون هذا كان ق�د أُعد يف زم�ن الحكومة 
الس�ابقة لوج�ود مس�ودة م�رشوع كن�ا قد 
أرشفنا عىل إنج�ازه يف اثن�اء تكليفنا بوزارة 
الصناع�ة واملعادن بالوكالة وتمت مناقش�ته 
مع مجلس الدولة وتم عرضه يف مجلس وزراء 
الحكومة الس�ابقة يف ١٥/٥/٢٠١٨ وحصلت 
املوافق�ة وع�رض يف مجل�س الن�واب إذ تمت 
قراءته ق�راءة أوىل وثانية وتم التصويت عليه 
اليوم وهو من القوانني املهمة التي ستس�هم 

يف تحقيق السيادة الوطنية.

السوداين: هيأة الصناعات احلربية ستدعم االمن واالقتصاد الوطني وتنمي اخلربات العراقية

    بغداد / المستقبل العراقي

جه مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ الدكتور جاسب 
لطي�ف عيل الحجام�ي »برف مخصص�ات ذوي املهن 
الصحي�ة ومخصص�ات الدرجة الثالث�ة للمهن الصحية 
ومخصصات الطبابة العس�كرية فضال عن االستفس�ار 

حول العناوين املتبقية ».
وافاد بيان للدائرة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » ذلك 
جاء خالل لق�اءه مع رئيس تنس�يقيات املهن الصحية 
يف الع�راق غ�ازي الزيادي والوف�د املرافق ل�ه وبحضور 
مدير قسم االدارية ومدير الحسابات مؤكدا عىل »رصف 

املخصصات والبالغة 3٠% علماً ان هذه املالكات تتقاىض 
مخصص�ات خط�ورة مهني�ة والبالغ�ة ٥٠% ممنوح�ة 

لهم«.
بدوره بني مدير قسم االمور االدارية واملالية والقانونية 
عدنان مذكور ان »الدائرة حريصة عىل الترسيع يف انجاز 
املعامالت والتنس�يق مع باق�ي الدوائر املختلفة من اجل 
خل�ق تواصل بينه�م وتذلي�ل الصعوبات وحل املش�اكل 
وخاص�ة فيم�ا يتعل�ق بذوي امله�ن الصحي�ة من خالل 
رفع التس�كني واملطالبة بالحقوق ، موضحاً إن »الدائرة 
عقدت عددة اجتماعات مع املؤسس�ات الصحية التابعة 

لها لغرض تزويدهم بكافة أسماء ذوي املهن الصحية.

    المستقبل العراقي/ محمد حسين الموسوي

نظم�ت مديرية بلدية كربالء املقدس�ة حملة عمل 
موسعة لتنظيف مجمع النازحني السكني القريب 
من تقاطع منطقة الزبيلية طريق كربالء / النجف 
وال�ذي يحتوي عىل أكثر من ١٠٠٠ كرفان س�كني 

.«
وبني إعالم بلدية كربالء املقدسة ماجد ناجي مدير 
»قي�ام املديرية وب�إرشاف ومتابعة لجنة الخدمات 
البلدية يف مجلس محافظة كربالء املقدس�ة بحملة 
واس�عة لتنظيف املجمع بواس�طة اآلليات الثقيلة 

الش�فالت والقالب�ات إضافة إىل عم�ال التنظيفات 
والحدائ�ق ش�ملت الحمل�ة رف�ع النفاي�ات م�ن 
الس�احات العامة وقص وتعديل الشوارع الداخلية 
م�ع توزي�ع أكي�اس نفايات لن�رش الوع�ي البيئي 

للحفاظ عىل النظافة للمجمع .
َ رئيس لجنة الخدمات البلدية يف  ومن جانب آخر َبنينَّ
مجلس املحافظة جاسم حميد املالكي إن التنسيق 
مس�تمر مع بقي�ة الدوائ�ر الخدمي�ة يف املحافظة 
لتوفري كافة الخدمات لهذا املجمع كذلك التنس�يق 
مع املنظمات اإلنس�انية والحكومي�ة للوقوف عىل 

إحتياجات الساكنني لهذا املجمع .

مدير صحة الكرخ يوجه برصف خمصصات ذوي 
املهن الصحية وخمصصات الطبابة العسكرية

رئيس جلنة اخلدمات البلدية يف جملس كربالء: احلمالت 
مستمرة لتقديم اخلدمات باملجمع السكني اخلاص بالفقراء

صحة كربالء تواصل حتضرياهتا 
لزيارة األربعني املرتقبة

حمافظ النجف يوقع مذكرات مع رشكات 
صينية لتنفيذ مشاريع خدمية وبنى حتتية

الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من وزارات 
ومؤسسات الدولة من حاميل املاسرت كارد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير الكهرب�اء لؤي الخطي�ب، دخول 
محط�ة صالح الدين للخدمة قبل صيف العام 
املقبل.وذك�ر بي�ان للمكتب اإلعالم�ي لنائب 
رئي�س ال�وزراء للش�ؤون األقتصادي�ة وزير 
املالية فؤاد حسني تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »االخ�ري زار الرشك�ة الهندس�ية للمعدات 
والطاق�ة  النق�ل  مج�االت  يف  واملتخصص�ة 
الثقيل�ة،  الهندس�ية  واملع�دات  واالتص�االت 
برفقة وزيري النقل والكهرباء ومستش�اري 

رئيس الوزراء وبعض املدراء العامني«.

وأض�اف البيان ان »الرشكة املذكورة تش�ارك 
يف عملي�ة اع�ادة االعمار يف الع�راق من خالل 
م�رشوع محطة كهرباء صالح الدين و تدخل 
حالي�ا يف مفاوض�ات ح�ول م�رشوع محطة 
كهرب�اء الخريات يف كرب�الء ومرشوع محطة 

كهرباء الفاو«.
وعرب رئيس مجل�س ادارة الرشكة زانك جون 
بحس�ب البي�ان عن »س�عادته بزي�ارة الوفد 
العراق لتعزي�ز التعاون االقتصادي والتجاري 
واس�تعداد رشكته للمش�اركة يف جهود اعادة 

االعمار«.
من جانبه اش�ار نائ�ب رئيس ال�وزراء اىل ان 

»رئي�س الحكوم�ة العراقي�ة يف بك�ني مع 
هذا الوفد رفيع املس�توى م�ن اجل تعزيز 
العالقات التجارية واالقتصادية بني العراق 
والصني وس�وف نوقع االتفاقية األطارية 
التي سرتس�م ش�كل العالق�ة االقتصادية 

املستقبلية«.
واض�اف »نح�ن هن�ا لنعم�ل س�وياً م�ع 
ال�رشكات الصيني�ة يف مختل�ف املجاالت , 
كالطاقة والكهرباء وسكك الحديد وانشاء 

السدود واملدن الطبية«.
ونق�ل البي�ان ع�ن وزي�ر الكهرب�اء لؤي 
الخطيب قوله ان�ه »يأمل يف عقد رشاكات 

اقتصادية اس�رتاتيجية مع جمهورية الصني 
الش�عبية ومل�ف الطاق�ة يلع�ب دورا مهم يف 

هذه الرشاكة«.
وبش�أن مرشوع محطة ص�الح الدين اوضح 
ودخ�ول  االوىل  املرحل�ة  انج�از  »يأم�ل  ان�ه 
الوح�دة االوىل للعمل قبل صيف العام املقبل«، 
مضيفا ان »وزارته ترغب برسعة االنجاز مع 

مواصفات وسعر جيدين«.
ولف�ت البيان اىل انه »تم توقيع مذكرة تفاهم 
ب�ني وزي�ر الكهرب�اء ورئي�س مجل�س ادارة 
الرشكة بأرشاف وحضور نائب رئيس الوزراء 

ووزير النقل.

وزير الكهرباء يعلن من الصني دخول حمطة للخدمة قبل صيف 2020

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت وزارة الزراع�ة ان عملي�ات تجريف البس�اتني 
واالرايض الزراعي�ة وتحوي�ل جنس�ها اىل س�كني او 
تجاري يعد مخالفة قانونية واليتم بموافقات أصولية 
مستش�ار  املختصة.وق�ال  الجه�ات  م�ن  ورس�مية 
الوزارة مهدي ضمد القييس يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »أغلب عمليات التجريف وتحويل جنس 
االرايض الزراعي�ة اىل س�كنية او صناعي�ة او تجارية 
يتم خارج الس�ياقات القانونية واملوافقات الرس�مية 
الناف�ذة«، مؤك�داً ان »مس�ؤولية وزارة الزراع�ة هي 
اب�الغ الس�لطات املختص�ة والجه�ات التنفيذية ملنع 
اس�تمرار هذه العمليات ومحاس�بة املتجاوزين وفق 
القانون«.واض�اف القييس ان »هن�اك لجنة مختصة 
يف االمان�ة العامة ملجلس الوزراء ه�ي املخولة بالنظر 
اىل املوض�وع وأص�دار املوافق�ات الرس�مية لتحوي�ل 
جن�س االرايض الزراعية او منعه�ا«، داعيا املواطنني 
الس�كن  اىل »التوق�ف ع�ن بن�اء دور  واملس�تثمرين 
وانشاء املشاريع التجارية يف االرايض الزراعية اال بعد 
استحصال املوافقات الرس�مية بذلك لتجنب التعرض 

للمساءلة القانونية.

الزراعة: جتريف البساتني وحتويل 
جنس االرايض خمالف للقانون 

ولسنا املسؤولني عن ايقافها
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء األع�ىل عن افتتاح دار قضاء جديدة 
تابع�ة لرئاس�ة اس�تئناف الديواني�ة يف قض�اء الحم�زة 

باملحافظة.
وق�ال املرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س القض�اء األع�ىل تلقت�ه 

إن »رئي�س محكم�ة اس�تئناف  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
القادس�ية الق�ايض حيدر عب�د الزهرة جعف�ر افتتح دار 
القض�اء يف قض�اء الحم�زة بحض�ور ع�دد م�ن الس�ادة 
القضاة واملحامني«.وأضاف، أن »املحكمة الجديدة تقع يف 
مرك�ز قضاء الحمزة ويحتوي مبناه�ا عىل ثالثة طوابق، 
وتض�م محاكم االح�وال الش�خصية والب�داءة والتحقيق 

والجنح اضاف�ة اىل غرفة خاصة باملحامني وغرف خاصة 
بالح�راس املكلف�ني بحماي�ة الدار«.ولف�ت إىل أنها »تبعد 
عن مقر رئاس�ة االس�تئناف بح�وايل 3٠ ك�م، وتهدف اىل 
تقدي�م الخدم�ة القضائي�ة للمواطنني يف قض�اء الحمزة 
وتوفر مشقة الذهاب اىل محاكم بعيدة إلنجاز معامالتهم 

وقضاياهم.

    بغداد / المستقبل العراقي

وقع�ت الرشكة العام�ة للحدي�د والصلب 
عقدا مع احدى الرشكات العاملية للحصول 

عىل شهادة الجودة الدولية.
واوضح مدي�ر عام الرشك�ة عباس حيال 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »الرشكة وقع�ت عقدا مع رشكة 

فكس�ل العاملية ملنح مقر الرشكة ومصنع 
االنابي�ب الحديدي�ة التاب�ع له�ا ش�هادة 
االيزو)ISO9٠٠١:٢٠١٥( »، مشريا اىل انه 
:« ستتم املبارشة بعملية التدقيق الخارجي 

من قبل الرشكة املتعاقد معها قريبا ».
واكد، استعداد الرشكة وموظفيها الكمال 
كاف�ة املتطلب�ات من اجل تس�هيل عملية 
منح الشهادة ونيلها بأرسع وقت ممكن .

    بغداد / المستقبل العراقي

قرر البن�ك املركزي العراقي، الغ�اء غرامة نقص ايداعات 
الفئات الصغرية للمصارف، عازيا القرار اىل تغطية حاجة 
الس�وق م�ن األوراق الجدي�دة للفئات النقدي�ة الصغرية.

وقال البنك يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إنه »الجل 

تغطية حاجة السوق من األوراق الجديدة للفئات النقدية 
الصغ�رية » ٢٥٠, ٥٠٠, ١٠٠٠« فان�ه تق�رر الغاء غرامة 
النق�ص الذي قد يظه�ر يف ايداعات املص�ارف املجازة من 
الفئات النقدية الصغرية ولفرتة محدودة«، مبينا ان »ذلك 
يأتي لتحقيق الغاية املنش�ودة من س�حب العملة النقدية 
التالف�ة املوج�ودة يف التداول«.وأض�اف ان »عمليات العد 

والف�رز لألوراق النقدية التالفة لتل�ك الفئات تتطلب وقتا 
وجه�دا من املوظفني املختص�ني لصعوبة عدها يف مكائن 
الع�د والفرز«.يذكر ان املرك�زي العراقي قام خالل الفرتة 
املاضي�ة بضخ كميات كبرية م�ن الفئات الصغرية بعد ان 
تعرض�ت هذه الفئات للتلف والت�ي وجد املواطن صعوبة 

يف تداولها.

افتتاح دار قضاء جديدة يف قضاء احلمزة تابعة الستئناف الديوانية

رشكة احلديد والصلب توقع عقدًا مع رشكة »فكسل« العاملية للحصول عىل شهادة اجلودة الدولية

البنك املركزي يصدر قرارًا لتغطية حاجة السوق من الفئات النقدية الصغرية

جملس البرصة خيطط لرصف رواتب
 4500 حمارض يف مدارس املحافظة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة/ المستقبل العراقي

كش�ف رئيس لجنة الرتبية والتعليم 
الب�رة،  محافظ�ة  مجل�س  يف 
أم�ني منص�ور،  عن س�عي مجلس 
املحافظ�ة، ل�رف أج�ور مالية ل� 
4٥٠٠ محارض، فضال عن متطوعني 

يف مدارس البرة.
وقال منصور  , إن »مجلس البرة 
يس�عى من خ�الل مخاطب�ة وزارة 
مجزي�ة  روات�ب  ل�رف  املالي�ة، 
أس�وة  واملتطوع�ني  للمحارضي�ن 
وم�دريس  معلم�ي  م�ن  بأقرانه�م 

العقود«.
ولف�ت اىل أن »عدد املحارضين يصل 
اىل 4٥٠٠ مح�ارض يس�دون حاجة 
املحافظة من الكوادر التدريس�ية يف 

مختلف االختصاصات«.
ولف�ت اىل »رف�ع جمي�ع أس�ماء املحارضين 

حقوقه�م  رصف  ألج�ل  املالي�ة،  وزارة  إىل 
املالي�ة يف األع�وام املاضية، فضال عن س�عي 

مجل�س املحافظ�ة للحص�ول ع�ىل روات�ب 
للمحارضين«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

حقق�ت وزارة النقل العراقية عرب ش�احنات 
إس�طول الرشك��ة العام��ة للنق��ل الب�ري 
)3١6٠( نقل��ة خ��الل ش�هر أب امل��ايض 
تنوع�ت النق�الت ب�ني م�ادة الحنط�ة والرز 
املس�تورد ضمن مف�ردات البطاقة التموينية 
ومع�دات كهربائي�ة م�ع أس�م�دة زراعي��ة 

ووقود الك�از.
وافاد بيان للرشكة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »س�جل إس�طول الرشك�ة 
م�ع الرشك�ات املؤتلف�ة مع�ها نقل حموالت 
ع��دداً م�ن البواخ�ر الت�ي رس�ت يف مين�اء 
أم ق�ر الجنوب�ي ومناق�الت داخلي�ة ب�ني 

املحافظ�ات الوسطى والجنوبي�ة«.
واك�دت الرشك�ة نقل أكث�ر م�ن )١٥٨( ألف 
طن�اً من الحموالت املنقولة يف شهر اب وذلك 
بتحقيق )١9٥9( نقل�ة مل�ادة الرز املس�تورد 
بحمول�ة بلغت أكثر م�ن )7٨( ألف طناً فيما 

بلغت عدداً نقالت م�ادة ال�حنطة املس�توردة 
)6٢9( نقلة بحمولة بلغت أكثر من )٢7( ألف 

طن�اً تم نقله�ا من مين�اء أم ق�ر الجنوبي 
بإتج�اه املحافظات كافة.

النقل تعلن حتقيق »3160« نقلـة عرب إسطول 
الشاحنات الربي خـالل شهر آب
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )

(صيانة وترميم جمموعة مساجد للوقف السني(املنتفك .الزبري . املختار . اخلال .احلمداين . الفيحاء . العرشة املبرشة ) مناقصة (٢/ وقف سني ٢٠١٩)

(هدم وبناء ثانوية ١٨ صف ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة ٣١/١٨١ يف املطيحة) مناقصة (١١٨/تربية ٢٠١٩)

   استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٣٩٣١ يف ٢٠١٩/٩/٩) .
يرس (محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
(املغلقة) مرشوع (صيانة وترميم مجموعة مسـاجد للوقف السـني(املنتفك .الزبري . املختار . الخال .الحمداني . 

الفيحاء . العرشة املبرشة )
     - وبكلفـة  تخمينيـة قدرهـا(١٫٣٩٨٫٦٥٢٫٠٠٠) مليـار  وثالثمائة وثمانية وتسـعون مليون وسـتمائة واثنان 

وخمسون الف دينار عراقي . 
 - ضمن الخطة التشغيلية لسنة ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٩٠  يوم ) .
- موقع املرشوع (عام)

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة والصنف /  إنشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثانيـاً- يمكـن للمناقصني ذوي األهليـة الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قسـم العقود الحكومية  
/ شـعبة اعالن املشـاريع) يف العنوان أدناه وذلك من  السـاعة ٨:٠٠ صباحا اىل ٢:٠٠ ظهرا حسـب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشـمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مسـتجيبة ملتطلبات املشـرتي ) ما ييل :

القـدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام بمتطلبات السـيولة النقدية   •
:

عـىل مقـدم العطـاء توضيح املقـدرة املاليـة وتوفري املـوارد املاليـة كالسـيولة النقديـة بمبلغ ال يقل قـدره عن 
(٤١٩٫٥٩٦٫٠٠٠) اربعمائة وتسعة عرش مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف  دينار عراقي .

٢- الخـربة والقـدرة الفنية:عىل مقدم العطـاء أن يقدم دليالً موثقـاً يوضح إمكانيته عىل تلبيـة متطلبات الخربة 
الفنية:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن(٤١٩٫٥٩٦٫٠٠٠) اربعمائة وتسعة عرش مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف  دينار عراقي .

 .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  
بالكامـل. و يعنـى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسـاليب والتكنولوجيا املسـتخدمة املشـار اليها يف الفصل 

السادس (متطلبات صاحب العمل) 
٣-  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل 

( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق 
القياسـية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (١٥٠٫٠٠٠)  

مائة وخمسـون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف ٢٠١٩/٩/٢٤.
خامسـاً- سـيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف ٢٠١٩/٩/٣٠   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني  املصادف ٢٠١٩/١٠/٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا  حسب التوقيت 
املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االثنني املصادف ٢٠١٩/١٠/٧.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

خامساً  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
(١- رسـالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 ٣-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.٤- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقـة بيانات العطاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسـتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 

( ١٣٫٩٨٦٫٥٢٠) ثالثة عرش مليون وتسعمائة وستة وثمانون الف وخمسمائة وعرشون  دينار عراقي. عىل شكل 
صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات

تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عارشاً - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

احـد عـرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسـمية يكـون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسـمي الذي ييل يوم 
العطلة 

اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة عرش - العنوان املشـار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع 
الوثائق القياسية

 basra.gov.iq اربعة عرش- املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
خمسـة  عـرش – الزام الـرشكات بـرشاء منتجـات وزارة الصناعة 
واملعادن اسـتنادا اىل ما جاء بكتـاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستشـارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف 

.٢٠١٧/٨/٣

   استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٣٩٣٣ يف ٢٠١٩/٩/٩) .
يرس (محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

(املغلقة) مرشوع (هدم وبناء ثانوية ١٨ صف ثالث طوابق عىل القطعة املرقمة ٣١/١٨١ يف املطيحة) 
     - وبكلفة  تخمينية قدرها(١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار  وخمسمائة مليون دينار عراقي . 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم ) .

- موقع املرشوع (املركز)
- التبويب (٦٢٫١٫٣٫٥٫١٫٤٧٫٣)

 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة والصنف /  إنشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثانيـاً- يمكـن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قسـم العقود الحكومية  
/ شـعبة اعالن املشـاريع) يف العنوان أدناه وذلك من  السـاعة ٨:٠٠ صباحا اىل ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ) ما ييل :

القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام بمتطلبات السـيولة النقدية   •
:

عـىل مقـدم العطـاء توضيح املقـدرة املالية وتوفـري املـوارد املالية كالسـيولة النقديـة بمبلغ ال يقـل قدره عن 
(٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي .

٢- الخـربة والقـدرة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقـدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عـىل تلبية متطلبات الخربة 
الفنية:

املشـاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد وللسـنوات( ٧) السـبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن(٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي .

 .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  
بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسـاليب والتكنولوجيا املسـتخدمة املشـار اليها يف الفصل 

السادس (متطلبات صاحب العمل) 
٣-  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعة وثائـق العطاء الكاملة باللغـة العربية من قبل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع 
الوثائق القياسـية  / قسـم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسـم غري مسـرتد  

(١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف ٢٠١٩/٩/٢٤.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف ٢٠١٩/٩/٣٠   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادسـاً -يجب تسـليم العطـاءات يف أو قبل يـوم االثنني  املصادف ٢٠١٩/١٠/٧ السـاعة ٢:٠٠ ظهرا  حسـب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسـمح بها). العطاءات املتأخرة سـيتم رفضها. سـيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم االثنني املصادف ٢٠١٩/١٠/٧.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

خامساً  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 ٣-تفويـض تحريري ملمثـل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عـىل العطاء.٤- الوثائق املصـادق عليها من الجهات 
املحـددة يف ورقـة بيانات العطـاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطـاء  او وثائق التأهيـل الالحق بموجب 
االسـتمارات املدرجة يف القسـم الرابـع للتحقق من اهلية مقدم العطـاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سـيتم 

استبعاد العطاء
ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 

( ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسة عرش  مليون  دينار عراقي. عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 
٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات

تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عارشاً - يتحمل من ترسـو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

احـد عـرش- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسـمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسـمي الذي ييل يوم 
العطلة 

اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة عرش - العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع 
الوثائق القياسية

اربعة عرش- املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
 basra.gov.iq 

خمسـة  عرش – الـزام الرشكات بـرشاء منتجـات وزارة الصناعة 
واملعادن اسـتنادا اىل ما جاء بكتـاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسـم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف 

.٢٠١٧/٨/٣

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

   العدد: ٥٨٦٥

   العدد: ٥٨٦٤

التاريخ:٢٠١٩/٩/٢٢

التاريخ:٢٠١٩/٩/٢٢
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اعـالن
تعلن رئاس�ة جامعة الفرات االوس�ط التقنية عن اجراء مزايدة علنية وفق 
قانون  بيع وايجار اموال الدولة املرقم)21( لسنة 2013 املعدل عن ايجار 
كش�ك )حانوت( داخل االقسام الداخلية للطالبات يف موقع املعهد التقني/

الكوفة
 كش�ك )حانوت( داخل االقس�ام الداخلية للطالب يف موقع املعهد التقني/

الكوفة 
كش�ك )حانوت( داخل االقس�ام الداخلية للطالب يف موق�ع املعهد التقني/

السماوة
كش�ك )حانوت( داخل االقس�ام الداخلية للطالب يف موق�ع املعهد التقني/

املسيب
فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة شعبة العقود الحكومية 
يف الجامعة لالطالع عىل رشوط املزايدة مقابل مبلغ قدرة )25000(خمسة 
وعرشون الف دينار غري قابلة للرد ودفع التأمينات القانونية البالغة )%20( 
من القيمة املقدرة مس�تصحبني معهم جميع املستمسكات القانونية علما 
ان املزاي�دة تج�ري بعد )15( خمس�ة عرش  يوم من تاري�خ نرشاالعالن يف 
الجريدة اليومية  الساعه العارشة صباحا يف رئاسة جامعة الفرات االوسط 
التقنية ويتحمل من ترس�و علية املزايدة اجور نرش االعالن واجور الخدمة.

علما ان تاريخ النرش يف الجريدة اليومية ..../...../ 2019

رئاسة اجلامعة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد : 409 / ب / 2019 
التاريخ : 22 / 9 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليهم – 1 – فرح س�عد محمد مهدي 2 – سلسبيل 
س�عد محم�د مهدي 3 – آيات س�عد محمد مهدي 4 – س�هاد 

جبار زايد / مجهويل محل االقامة . 
للدعوى املقامة من قبل املدعيتان اراكيس مهران خاجيك ولندا 
ام�ني عم�ر طعم�ه املرقم�ة 409 / ب / 2019 والتي تطلبان 
فيه�ا ازالة ش�يوع العق�ار املرق�م 23 / 35 مقاطع�ة 2 بني 
س�عد وملجهولية محل اقامتكم قررت ه�ذه املحكمة تبليغكم 
بصحيفتني محليتني رس�ميتني واسعة االنتشار وقد تم تحديد 
ي�وم 1 / 10 / 2019 موعدا للمرافعة بالدعوى اعاله وعليكم 
الحض�ور باملوعد اعاله ويف حال�ة عدم حضوركم او من ينوب 

عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم وفق االصول .
القايض 

عيل منديل خريبط 

������������������������������������������
فقدان

فقدت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة من الهيئ�ة العامة 
للرصائب فرع النجف االرشف ذي العدد ) 140٨ ( بتاريخ 
201٦/3/3 واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العامة للرضائب فرع 
النجف االرشف بأس�م ) ابراهيم س�وادي عبد ( / فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : ٦٨7 / ش / 2019 
التاريخ : 22 / 9 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / عالء فدعم عيدان – مجهول محل االقامة .

اقامت املدعية سناء خميس عيدان الدعوى املرقمة ٦٨7 / ش 
/ 2019 والت�ي تطل�ب فيها الحكم بالتفري�ق القضائي بينها 
وبين�ك للهجر وملجهولية مح�ل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني رسميتني واسعة االنتشار وقد تم 
تحديد ي�وم 3 / 10 / 2019 موع�دا للمرافعة بالدعوى اعاله 
وعلي�ك الحضور باملوعد اعاله ويف حال�ة عدم حضورك او من 

ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض 

يعرب عيل جاسم 

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

اىل الرشيك ) ش�يماء جاس�م محم�د ( اقتىض حضورك 
اىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف شارع الغدير 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قيام رشيك الس�يد 
)اس�امه عزيز ه�ادي(  بالبناء عىل حصته املش�اعه يف 
العق�ار املرق�م 3/٨401٦ ح�ي النداء لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل م�ده اقصاها عرشه ايام داخل 
العراق وش�هر خارج العراق وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك يف االعرتاض مستقبال.

فقدان 
فق�دت هوية املوظ�ف محمد عيل جاس�م 
الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء – رشك�ة 
توزيع كهرب�اء الجنوب – فمن يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : حجة حجر وقيمومة / 2019 
التاريخ : 17 / 9 / 2019 

م / اعالن 
قدمت املدعوة ) خنس�اء حس�ن حس�ني ( طلبا اىل 
هذه املحكمة طلبت فيه نصبها قيمة عىل زوجها ) 
احمد عبد حسني ( لفقدانه بتاريخ 2٦ / 2 / 2015 
ولح�د االن اليعرف مصريه حي�ا كان ام ميتا فمن 
لديه اع�رتاض او معلومات تفي�د حياته او مماته 
الحض�ور امام هذه املحكمة يف الي�وم التايل للنرش 
لتقديم اعرتاضه وبخالفه س�وف تنظر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

دائرة كاتب عدل ) الكاظمية ( 
العدد : 1٦797 

التاريخ : 7 / ٨ / 2019 
نرش انذار 

اىل الس�يد ) حيدر نوري حسن ( العنوان ) الحرية م 41٨ ز 
3 ش�قة 1 ( بالنظر ملجهولية اقامتك وحس�ب رشح املبلغ 
ع�ىل ورق�ة التبليغ املرقم�ة ) 1٦797 ( املؤرخة يف 7 / ٨ / 
2019 واملختومة من مركز رشطة ) الحرية ( وختم املجلس 
البلدي بموجب كتاب مركز الرشطة املرقم ) 5٨47 ( يف 25 

/ ٨ / 2019 تقرر تبليغك بالصحف املحلية .
كاتب العدل 

دلفاء مجيد عبد الله 
جه�ة االن�ذار : 

سبق وان استاجرت مني العقار املرقم ) 20 / 72 ( الواقع 
يف ) 21 الس�الم ( محلة ) الحرية ( بقس�ط ش�هري قدره 
) 000 ، 250 ( مئت�ان وخمس�ون الف دين�ار – وحيث انك 
ممتنع عن تس�ديد قس�ط االيجار للفرتة املبتدئة من 1 / 4 
/ 2019 لغاي�ة 7 / ٨ / 2019 ل�ذا اوجه انذاري هذا تنفيذا 
للفقرة ) أ ( من املادة السابعة عرش من قانون ايجار العقار 
رقم ٨7 لس�نة 1979 طالب�ا منك دفعة خ�الل ثمانية ايام 
من تاريخ تبليغك به وبعكس�ه اقيم الدعوى واطالبك امام 
القضاء بتخليتك ودفع كافة بدالت التي تس�تمر خاللها له 

وس�احملك كافة املصاريف واالجور .
املنذر : سعد صادق جعفر

فقدان
فقدت من�ي اجازة 
حق�ول النت����اج 
الالح�م  الدواج�ن 
يف   )٨7٨( املرقم�ة 
 2 0 0 2 /1 2 /2 3
مهدي�ة   ( بأس�م 
دعيل جاس�م( عىل 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن 
جهة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

حمافظة نينوى
قسم العقود

A 2019/7 م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان حمافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مش�روع )اعادة 
انش�اء قاعة مغلق�ة )25×50( م2 يف منتدى ام الربيعني (  ضمن 
ختصيصات مبالغ خطة تنمية االقاليم 2019 حملافظة نينوى( وبكلفة 
ختمينية مقدارها 1,026,705,000 دينار )واحد مليار وس�ت 
وعشرون مليون وسبعمائة ومخسة االف دينار (  ومبدة تنفيذ )360 
يوم( على مقدمي العطاءات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة قسم 
العقود يف دي�وان احملافظة )خالل اوقات الدوام الرمسي وابتداءا من 
تاريخ نشر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرمسي ليوم 7 /10/ 2019( 
للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 150000 

دينار فقط ) مائة ومخسون الف دينار ( غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من خيوله بظرف مغلق 
وخمتوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
يف صندوق العطاءات املوجود يف قس�م العق�ود مرفقا معه الوثائق 
واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق 
يوم الثالثاء املوافق 8/ 10/ 2019 الساعة الثانية عشر ظهرا وسوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد
يكون مؤمتر ما قبل الغلق يف الس�اعة العاشرة من صباح يوم االحد 
املواف�ق 29 /9 /2019 لالجابة على االستفس�ارات يف العنوان 

املذكور يف وثيقة العطاء.
مع التقدير

العدد : 16200
التاريخ : 2019/9/22

املهندس
منصور مرعيد عطية

حمافظ نينوى
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 038-PC-19 
Providing Chinese food, flavour seasoning, Chinese tableware and commodity for EBS 

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

of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company 
Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Providing Chinese food, flavour seasoning, Chinese tableware and commodity for EBS 
Tender No.: 038-PC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum 
Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the 
tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to Provide Chinese food, flavour seasoning, 
Chinese tableware and commodity for EBS. 
Part Two: Deadline for purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents 
on/Before 29th Sep 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, 
should be with the following documents for the company: 

A: Authority letter and ID, who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 

B: Copy of Registered Company Document 

C: A person can only represent a company 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 

before 4:00 PM of 10th October, 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM of 8th October, 2019 by Email to 
wangzhiliang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding 
date. 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. 

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 3810/ب2019/5
التاريخ 2019/9/22

اعالن
اىل املدعى عليه )سعران كاظم رايض(

اق�ام املدعي )الس�يد مدي�ر بلدية النجف 
البدائي�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه(  اضاف�ة 
املرقم�ة اعاله ض�دك والت�ي يطلب فيها 
)الحكم بابط�ال كافة قيود العقار املرقم 
3/44475 ح�ي املي�الد واعادة تس�جيله 
ونظ�را   ) اع�اله  املدع�ي  دائ�رة  باس�م 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار الشقق السكنية 
الحمي�داوي  كاظ�م  املخت�ار  النج�ف  يف 
علي�ه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2019/10/7 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
����������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : حجة فقدان /3489
التاريخ 2019/9/22

اىل املدعو / عماد رسول عبد االمري
ق�دم طال�ب حجة الفق�دان  دني�ا عقيل 
عطية طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه 
اس�تصدار حج�ة فق�دان بح�ق املدعو ) 
عماد رس�ول عبد االمري( قررت املحكمة 
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور  
امامها خالل ع�رشة ايام من تاريخ نرش 
االع�الن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب 

وفق القانون
القايض

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 245/1

 66  : املقاطع�ة  واس�م  رق�م  او  املحل�ة 
الرتبية

الجنس دار سكن
النوع ملك رصف

رقم الباب
 رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 405م2
املش�تمالت : اربعة غرف ومطبخ وحمام 

ومرافق صحية
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : زغري مزهر حنيوت

اربع�ة   44,000,000  : املبي�ع  مق�دار 
واربعون مليون دينار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة 
باملزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اعاله 
العائد للراهن م�رف الرافدين / املثنى 
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن زغ�ري مزهر 
حنيوت البالغ )19181250( دينارا فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا 
تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرفية 
ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة )    ( دينارا وان املزايدة ستجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة

سالم نعيم عبد الله
����������������������������������

اعالن  عن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 289/7

 17  : املقاطع�ة  واس�م  رق�م  او  املحل�ة 
الرشاكية الرشقية

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم االبواب 
املساحة 743,9

املش�تمالت : ه�ول واس�تقبال ومطب�خ 
وس�احة  صحي�ة  ومراف�ق  وحم�ام 

مكشوفة
درجة العمران متوسطة

االيج�ار الس�نوي او ال�واردات الس�نوية 
1,200,000

الش�اغل : املدين او الدائن او املستأجر او 
الرشيك  او �����

مقدار البيع : 35,000,000
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف املثنى  
باملزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اعاله 
العائ�د للمدين بردان جاس�م تويني لقاء 
طل�ب الدائن مرف الرافدين فرع املثنى 
البال�غ )47,34000( ملي�ون دينار فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ ن�رش االعالن مس�تصحبا 
تأمين�ات قانوني�ة ال تق�ل ع�ن 10% من 
القيم�ة املقدرة البالغ�ة )  35,000,000  
( دينارا وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
رعد حسن زغري

مدير التسجيل العقاري يف املثنى
����������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 32/ب2018/2
التاريخ  :2019/9/22

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار املرقم  )3/57511 
ح�ي الن�داء ( يف النجف علي�ه تعلن هذه 
املحكمة ع�ن بيع العق�ار  املذكور اعاله 
واملبين�ه اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فعىل 
الراغبن بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة 
خ�الل )خمس�ة ع�رش( يوما م�ن اليوم 
الثان�ي لن�رش االع�الن مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن 
القيم�ة املق�درة البالغ�ة بموج�ب  صك 
مص�دق المر  هذه املحكمة بداءة الكوفة 
وصادر من م�رف الرافدي�ن رقم  )7( 
يف النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من 
االع�الن يف ه�ذه املحكمة وعىل املش�رتي 
جل�ب هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول 

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : العق�ار املرقم 3/57511 حي 
الن�داء يف النجف عبارة عن عرصة فارغة 
تقع عىل ش�ارع بعرض 10مرت املس�احة 
االجمالي�ة 200 م�رت مربع وه�ي فارغة 
وغري مشغولة من احد وان القيمة املقدرة 
للعق�ار مبل�غ مق�داره )30,000,000( 

ثالثون مليون دينار ال غريها

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 30/ 2019

التاريخ : 2019/9/23 
اىل  /املنفذ عليه 

املدينة )سمرية كروز عجوير( 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل 
ورقت�ي التكلي�ف بالحض�ور ان املدي�ن 
اعاله قد ارتح�ل اىل جهة مجهولة وفق 
هامش املختار عيل جاهم حيدر الشمري  
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 
من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ النج�ف 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر:

ق�رار حكم بالع�دد 3495 /ب2018/2 
ال�زام  واملتضم�ن   2018/12/27 يف 
املدعى عليهما )س�مرية كروز عجوير( 
بالتكاف�ل  ن�ارص(  عب�اس  )محم�د  و 
والتضام�ن ب�أن يؤديا للمدعي�ة )وفاء 
كاظ�م صاح�ب( مبلغ مقداره تس�عة 
ع�رش ملي�ون دين�ار وتحمي�ل املدع�ى 
عليهما الرس�وم واملصاري�ف القضائية 
ومن ضمنها مبلغ مقداهر خمس�مائة 
ال�ف دين�ار كأتع�اب محام�اة لوكيل�ة 

املدعية زهراء الفتالوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 30/ 2019

التاريخ : 2019/9/23 
اىل  /املنفذ عليه 

املدين ) محمد عباس نارص( 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل 
ورقت�ي التكلي�ف بالحض�ور ان املدي�ن 
اعاله قد ارتح�ل اىل جهة مجهولة وفق 
هامش املختار عيل جاهم حيدر الشمري  
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 
من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ النج�ف 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر:

ق�رار حكم بالع�دد 3495 /ب2018/2 
ال�زام  واملتضم�ن   2018/12/27 يف 
املدعى عليهما )س�مرية كروز عجوير( 
بالتكاف�ل  ن�ارص(  عب�اس  )محم�د  و 
والتضام�ن ب�أن يؤديا للمدعي�ة )وفاء 
كاظ�م صاح�ب( مبلغ مقداره تس�عة 
ع�رش ملي�ون دين�ار وتحمي�ل املدع�ى 
عليهما الرس�وم واملصاري�ف القضائية 
وم�ن ضمنها مبلغ مقداره خمس�مائة 
ال�ف دين�ار كأتع�اب محام�اة لوكيل�ة 

املدعية زهراء الفتالوي

اعـالن
تعلن رئاسة جامعة الفرات االوسط التقنية عن اجراء مزايدة 
علنية وفق قانون  بيع وايجار اموال الدولة املرقم)21( لسنة 

2013 املعدل عن ايجار 
كش�ك )حانوت( داخل االقس�ام الداخلية للطالبات يف موقع 

املعهد التقني/الكوفة
 كش�ك )حانوت( داخل االقس�ام الداخلية للط�الب يف موقع 

املعهد التقني/الكوفة 
كش�ك )حان�وت( داخل االقس�ام الداخلية للط�الب يف موقع 

املعهد التقني/السماوة
كش�ك )حان�وت( داخل االقس�ام الداخلية للط�الب يف موقع 

املعهد التقني/املسيب
فع�ىل الراغبن يف االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة ش�عبة 
العق�ود الحكومي�ة يف الجامعة لالطالع ع�ىل رشوط املزايدة 
مقاب�ل مبلغ ق�درة )25000(خمس�ة وعرشون ال�ف دينار 
غ�ري قابلة لل�رد ودفع التأمين�ات القانوني�ة البالغة )%20( 
من القيمة املقدرة مس�تصحبن معهم جميع املستمسكات 
القانونية علما ان املزايدة تجري بعد )15( خمسة عرش  يوم 
م�ن تاريخ نرشاالعالن يف الجريدة اليومية  الس�اعه العارشة 
صباحا يف رئاس�ة جامعة الفرات االوس�ط التقنية ويتحمل 

من ترسو علية املزايدة اجور نرش االعالن واجور الخدمة .
علما ان تاريخ النرش يف الجريدة اليومية ..../...../ 2019

رئاسة اجلامعة

بيان اكتتاب 
رشكة الطيف للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

استنادا اىل قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة لجلستها املنعقدة بتاريخ 25 / 8 / 2019 واملتضمن تحول الرشكة 
من رشكة محدودة اىل رشكة مساهمة وزيادة راسمال الرشكة وفق املادة 55 / اوال من قانون الرشكات النافذ ليصبح راسمال الرشكة ) 000 
، 000 ، 501 ، 5 ( خمس�ة مليار وخمس�مائة وواحد مليون دينار بدل من ) 000 ، 000 ، 500 ، 5 ( خمس�ة مليار وخمسمائة مليون دينار اي 
باصدار اس�هم جديدة مقدارها ) 000 ، 000 ، 1 ( واحد مليون س�هم لذا يرس املدير املفوض دعوة الجمهور واملس�اهمن لالكتتاب باالس�هم 

املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 1 ( مليون سهم وفق التفاصيل التالية :
نص عقد الرشكة :

املادة االوىل / اسم الرشكة : رشكة الطيف للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية . 
املادة الثانية : مركز الرشكة : بغداد ولها بعد موافقة البنك املركزي العراقي القيام باالتي : 

أ – فتح فروع لها داخل العراق وفق متطلبات البنك املركزي .
ب – نقل املركز الرئييس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .

ج – غلق او دمج اي فرع تابع لها .
املادة الثالثة / غرض الرشكة وطبيعة عملها :

1 – املس�اهمة يف دعم وانماء االقتصاد الوطني من خالل ممارس�ة اعمال التوس�ط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية بما يحقق اهداف وخطط 
التنمية القومية .

2 – ع�ىل الرشك�ة ان تمارس عملها يف مكان آمن والئق ومس�تقل داخل العراق ويجب ان تتوفر يف املكان املس�تلزمات ومنها الخزنة الحديدية 
والة فحص العملة املزورة .

3 – ع�ىل الرشك�ة توفر الة تس�جيل لكل عملية بيع او رشاء للعم�الت ذات رشيطن الرشيط االول يعطى للزب�ون والرشيط الثاني تحتفظ به 
الرشكة لغرض التدقيق واملراجعة من قبل املديرية العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان . 

وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطها القيام بما ييل : 
1 – التوسط يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة . 

2 – اجراء معامالت وبيع ورشاء املعامالت االجنبية لحسابها بما اليتجاوز راسمالها واحتياطاتها .
3 – فتح حسابات بالعمالت املحلية واالجنبية باسم الرشكة لدى املصارف املجازة داخل العراق . 

4 – اس�تيفاء العموالت بالدينار العراقي عن التوس�ط يف عمليات البيع والرشاء بمقدار نس�بة ربع الواحد من املائة من مبالغ عمليات الرشاء 
ونصف الواحد من املائة عن مبالغ عمليات البيع .

5 – قب�ول االمان�ات بالدينار العراق�ي والعمالت االجنبية من زبائن الرشك�ة لغرض رشاء العمالت االجنبية يف ح�االت معينة يحددها صاحب 
االمان�ة عىل ان يتم فتح س�جالت بهذه االمانات وفق النظام املحاس�بي املوحد مع تقديم كش�ف يومي بها للمديري�ة العامة ملراقبة الصريفة 

واالئتمان . 
6 – مس�ك حس�ابات فرعية باس�ماء رشكات التوس�ط االخرى املجازة لغ�رض اجراء عمليات املقاصة بش�ان املعامالت ببي�ع ورشاء العملة 

واستيفاء العموالت عنها وفق النسب املذكورة يف الفقرة ) 4 ( اعاله وتكون هذه العموالت لصالح الرشكة املاسكة لهذه الحسابات . 
7 – الحصول عىل تسهيالت ائتمانية من الجهاز املريف العراقي حرا بما اليزيد عىل 50 % من راسمالها واحتياطاتها لغرض توفري السيولة 

النقدية لتنفيذ اغراض الرشكة. 
8 – يح�ق للرشكة رشاء واس�تئجار االم�وال غري املنقولة الداء عملها واي�واء موظفيها مع مراعاة قانون البنك املرك�زي والتعليمات الصادرة 

بموجبه . 
اليجوز لرشكات الرافة القيام باالعمال االتية : 

1 – فتح حسابات لديها للمتعاملن معها باي شكل من االشكال .
2 – منح قروض للزبائن او غريهم او اي نوع من انواع التسهيالت االئتمانية املبارشة وغري املبارشة .

3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواع بالعملة املحلية او االجنبية .
4 – خصم االوراق التجارية .

5 – املضاربة غري املرشوعة بالعمالت باية طريقة او وسيلة كانت بما يف ذلك اشاعة وقائع غري صحيحة او مزاعم كاذبة او القيام باعمال من 
شانها احداث بلبلة يف التعامل بالعمالت االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها .

6 – اجراء عمليات الوساطة يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس دفع االجل .
7 – اي اعمال تتعارض مع احكام قانون البنك املركزي وقانون املصارف وقانون مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب والتعليمات الصادرة 

بموجبها . 
8 – الحصول عىل تسهيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غري مبارشة من خارج الجهاز املريف العراقي كما اليجوز لها ان تتجاوز مطلوباتها 

عىل نسبة 50 % من راسمالها واحتياطاتها . 
املادة الرابعة : راسمال الرشكة : 

راس املال ) 000 ، 000 ، 500 ، 5 ( خمس�ة مليارات وخمس�مائة مليون مقس�مة اىل خمس�ة مليارات وخمس�مائة مليون سهم قيمة السهم 
دينار عراقي واحد . 

عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 000 ، 000 ، 1 ( مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد .
- سعر السهم دينار عراقي واحد .

- مكان االكتتاب ) مرف الطيف االسالمي لالستثمار والتمويل / مساهمة خاصة / الفرع الرئييس ( 
- يبدأ االكتتاب بتاريخ 26 / 9 / 2019 .

- م�دة االكتت�اب التق�ل ثالثون يوم وال تزيد عن س�تون يوم وتكون الثالث�ون يوم االوىل للجمه�ور والثالثون يوم الثانية للمس�اهمن ويغلق 
االكتتاب يف حال تم االكتتاب بكامل االسهم املطروحة خالل مدة ) 30 ( يوم االوىل .

- يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة ) 41 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات
تعلن الرشكة العام�ة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت 
وزارة الكهرب�اء  ع�ن اع�الن املناقصة  كم�ا يف الج�دول ادناه وذلك حس�ب الرشوط 
واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة / قسم الشؤون 

التجارية الكائن يف محافظة البرة / تقاطع الطويسة
فع�ىل اصحاب ال�رشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلن بصورة رس�مية الراغبن 
باملش�اركة تقديم عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العط�اء يف ظرف واحد 
مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر 
الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس 
كتاب�ة يد ويكون ش�امال التأمينات االولية عىل ش�كل صك مص�دق او خطاب ضمان 
ص�ادر من مرف عراقي معتم�د بمبلغ ق�دره ) 10,730,000( فقط عرشة مالين 
وسبعمائة وثالثون الف دينار عراقي فقط عىل ان تستكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل 
توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد 
تاري�خ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 

نرش االعالن علما  بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني  لوزارة الكهرباء 

www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 

12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

املهندس 
حممد عبد االمري احللفي

املدير العام

مبلغ التندر المالحظات المبلغ التخميني تاريخ الغلق اسم 
المحطة المواد رقم المناقصة ت
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جامعة جابر بن حيان الطبية 
اعالن مزايدة 

بالنظر لحص�ول كرس قرار يف مزايدة ايجار النادي الطالبي يف جامعة 
جاب�ر بن حي�ان الطبي�ة / )مجمع الكلي�ات( ، تعلن ش�عبة العقود 
الحكومي�ة يف الجامعة املذكورة الواقعة يف محافظة النجف األرشف /

ش�ارع نجف كوفة / مقابل معهد العلمني للدراس�ات العليا عن فتح 
باب املزايدة العلنية للراغبني يف اس�تئجار النادي الطالبي أعاله وممن 
تنطبق عليهم الرشوط القانونية )ملدة سنة واحدة فقط( فعىل الراغبني 
باالشرتاك باملزايدة العلنية املش�ار اليها أعاله مراجعة قسم الشؤون 
القانونية يف رئاسة الجامعة خالل مدة سبعة اّيام تبدأ من اليوم التايل 
لن�رش اإلعالن لغرض إكمالهم متطلبات املزايدة العلنية التي س�يكون 
موعدها يف يوم الثالثاء املوافق ١/١٠/٢٠١٩ الساعة التاسعة صباحا 
يف مقر رئاس�ة الجامع�ة ووفقا للضوابط املعمول به�ا يف قانون بيع 
وإيجار أموال الدولة رقم )٢١( لس�نة ٢٠١٣، فعىل الراغبني يف دخول 
املزايدة اس�تكمال كاف�ة اإلج�راءات القانونية التي تتطلبه�ا املزايدة 
العلنية خالل الفرتة املذكورة ، ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 

نرش اإلعالن .

رئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية 
اعالن

) مزايدة علنية للمرة االوىل(  
تعلن رئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية / شعبة العقود الحكومية 
عن اج�راء املزاي�دة العلنية لتأجري ح�ق التصوير يف مجم�ع الكليات 
العائد لها ملدة س�نة واحدة فق�ط فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة 
العلنية املذكورة اعاله مراجعة مقر رئاسة الجامعة /  قسم الشؤون 
القانونية الواقع يف محافظة النجف االرشف / ش�ارع نجف–كوفة– 
الش�ارع الخدمي لحي االم�ري مقابل معهد العلمني للدراس�ات العليا 
وخالل م�دة )٣٠( ثالثون يوم�ا ابتداءاً من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
لغ�رض اس�تالمهم لوثائق املزاي�دة العلنية التي س�يكون موعدها يف 
يوم الخميس املوافق ٢4/١٠/٢٠١٩ الس�اعة العارشة صباحا يف مقر 
رئاس�ة الجامعة ووفقا للرشوط املرفقة م�ع االعالن علما ان القيمة 
التقديرية ملبلغ االيجار الس�نوي هي )٣٠٠٠٠٠٠( فقط ثالثة ماليني 
دينار الغري ، فعىل املتقدمني للمزايدة ايداع مامقداره )٢٠%( من مبلغ 
القيمة التقديرية لإليجار الس�نوي  كتأمينات قانونية تدفع اىل قس�م 
الش�ؤون املالية يف الجامعة نقدا او عىل ش�كل ص�ك مصدق مع باقي 
املس�تلزمات املطلوب�ة لدخول املزايدة عىل ان يتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور نرش اإلعالن .

السادة / مسامهي رشكة مرصف الرواحل االسالمي لالستثامر والتمويل ) ش . م . خ ( )حتت الوصاية ( املحرتمني 
م / اعالن دعوة اجتامع هيئة عامة 

تحية طيبة ... 
استنادا اىل احكام املادة ) 87 / ثانيا ( من قانون الرشكات املرقم ٢١ لسنة ١٩٩7 
املعدل وتنفيذا لقرار الويص املؤرخ يف ٣ / ٩ / ٢٠١٩ يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع 
الهيئة العامة صباح يوم االحد املصادف ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩ الساعة العارشة صباحا 
يف بغداد الجادرية – فندق بابل – قاعة اوروك وذلك ملناقشة فقرات جدول االعمال 

التالية : 
فقرات جدول اعمال اجتماع الهيئة :

١ – مناقشة معالجة العجز املرتاكم كما يف ٣١ / ١٢ / ٢٠١8 والبالغ ) ١١٠ ، 578 
، 867 ، ١٣ ( دينار واتخاذ الالزم بشانه .

٢ – مناقش�ة تعيني مراقبي الحس�ابات للسنة املالية املنتهية يف ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ 
وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

٣ – تعديل الفقرة اوال من عقد تاسيس املرصف بتغيري اسم الرشكة من ) مرصف 
الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل م . خ ( اىل ) مرصف الوفاق الدويل االسالمي 

لالستثمار والتمويل م . خ ( 
4 – تعدي�ل الفقرة ) خامس�ا ( من عقد تاس�يس املرصف بزي�ادة اعضاء مجلس 

االدارة من ) 5 ( اعضاء اىل ) 7 ( اعضاء .
5 – انتخاب اعضاء مجلس ادارة للمرصف يتكون من ) 7 ( اعضاء اصليني ومثلهم 

احتياط .
6 – تعي�ني اعض�اء هيئ�ة الرقاب�ة الرشعي�ة .

7 – تعيني لجنة مراجعة الحسابات .
راج�ني حضورك�م اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االناب�ة او الغري 
بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل عىل ان تودع االنابات او الوكاالت لدى هيئة 
االوراق املالي�ة قب�ل ثالثة ايام يف االقل م�ن املوعد املحدد لالجتم�اع ويف حالة عدم 
تحق�ق النص�اب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع الذي يلي�ه يف نفس الزمان 

واملكان املحدد واملصادف االحد ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩ .

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

قدم املواطن ) صدام كامل خرض( طلبا اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تبديل االسم وجعله ) امجد( 
بدال من )ص�دام( وعمال باح�كام املادة ٢٢ من 
قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١6 املعدل 
تقرر نرش الطلب باح�دى الصحف املحلية فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة  هذه املديرية خالل فرتة 
خمس�ة عرشة يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة / 

وكالة
�����������������������������������������������

تنويه 
ن�رش اعالن محكمة ب�داءة املش�خاب يف جريدة 
املس�تقبل العراقي بالعدد ١٩7٩ يف ٢٠١٩/٩/٩ 
جاء فيه العدد / 4٠4/ب/٢٠١8 يف 5/٢٠١٩/٩ 
يف  4٠4/ب/٢٠١٩  ه�و  والصحي�ح  خط��أ 

٢٠١٩/٩/١8 لذا وجب التنويه
�����������������������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرقم ٠٣74٣5 يف ٢٠١٩/٣/١١ 
والص�ادر م�ن بلدية النجف رقم الكش�ك 6٩٩4 
باس�م ) اسعد جواد كاظم(  فعىل من يثعر عليه 

تس�ليمه لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 6٢٣١/ش٢٠١٩/٣

التاريخ ٢٠١٩/٩/٢٣
اعالن

اىل املدعى عليه )مهدي غازي رضيوي( 
اقام�ت املدعي�ة )زهراء ع�ي حميد( الدع�وى بالع�دد 6٢٣١/

ش٢٠١٩/٣ ام�ام هذه املحكمة تطلب تفريق للهجر وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار محلة 
الحوي�ش /النجف ق�ررت املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدعوى 
وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم 
املوافق يوم ٢٠١٩/١٠/8 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / ٣6٩٠/ب٢٠١٩/١
التاريخ ٢٠١٩/٩/٢٢

اعالن
اىل املدعى عليه / )محمد عبد حس�ون( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية  اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك واملدع�ى عليه )مهدي 
صال�ح عب�د الخرض( وال�ذي يطلب فيه�ا الحك�م بتأديتكما له 
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغا مق�داره )١8٠٠ دوالر امريكي عن 
ق�رض مؤرخ ي�وم ٢٠١8/4/8( ونظرا ملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ يف محكمة بداءة كربالء واش�عار 
مختار املنطقة املدعو عي محس�ن مهدي لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافع�ة ٢٠١٩/٩/٢٩ 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او  ارس�ال من ينوب عنك 

س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنايات واسط � الهيئة الجنائية االوىل

العدد : 587/ج/٢٠١٩
التاريخ ٢٠١٩/٩/١8

اىل املتهم الهارب / هيام حسني حمود محمد نصرياوي
اعالن

بالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض ولكونك متهم يف 
القضية املرقمة اعاله وفق القرار رقم ١6٠ لس�نة ١٩8٣ الفقرة 
ثاني�ا ١ منه املع�دل  بالقرار احكام رقم 7٠٣ لس�نة ١٩8٣ فقد 
تقرر تبليغك باالعالن ع�ن طريق صحيفتني محليتني بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف ٢٠١٩/١٠/١8 ويف حالة عدم حضورك 

س�وف تجري املحاكمة غيابيا  حس�ب االصول
القايض

محمد حنظل عزيز الشمري
رئيس محكمة جنايات واسط الهيئة االوىل

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح االحرار

العدد :١8٠
التاريخ ٢٠١٩/٩/١٩

اىل املتهم الهارب / عي حمد محمد بلبوص العابدي
يسكن قضاء االحرار � حي الجهاد 

تبليغ / بالحضور
للش�كوى املقامة من قبل املشتكية )رجاه حمد محمد بلبوص( 
وف�ق اح�كام امل�ادة 4٣١ م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك ع�ن طريق النرش يف 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني لغ�رض الحضور ي�وم املحاكمة 
املصادف ٢٠١٩/١٠/٢٢ الساعة العارشة صباحا ويف حالة عدم 

حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

نارص عبد فهد

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة

العدد / 654/ب/٢٠١٩
التاريخ ٢٠١٩/٩/١٩

اىل املدعى عليه / قاسم ابراهيم حسني
اعالن

اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م 654/ب/٢٠١٩ واملؤرخ 
٢٠١٩/٩/١5 حكما غيابيا يقيض الحكم بازالة  ش�يوع العقار 
تسلس�ل ١5/٣7١ )الس�يمر( بيع�ا وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن بني 
الرشكاء كل حس�ب حصت�ه ولتعذر تبليغك حس�ب رشح مبلغ 
ه�ذه املحكم�ة واملجل�س البلدي ملنطق�ة العباس�ية عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق االعرتاض 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض االول

علوان بربوت البزوني

مجل�س القض�اء االع�ىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة
العدد / ١7٣٠/ب/٢٠١٩

التاريخ ٢٠١٩/٩/٢٣
اعالن

اىل / املدعى عليه / مصعب شاكر مصطفى
اق�ام املدع�ون طارق عب�د االمري وعزيز ش�ناوه خصاف 
وابراهي�م ش�ناوه خص�اف الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
١7٣٠/ب/٢٠١٩ ضدك والذي يطلبون فيه بدالت االيجار 
للفرتة م�ن ٢٠١7/١/١ ولغاية ٢٠١٩/6/٣٠ مبلغ قدره 
)٣٠,٩٠٠,٠٠٠( ثالث�ون ملي�ون وتس�عمائة ال�ف دينار 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب  رشح مبلغ هذه املحكمة 
واملجل�س البلدي ملنطق�ة حي الزهور علي�ه تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم املرافع�ة املواف�ق ٢٠١٩/٩/٢٩ وعن�د عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

علوان بربوت البزوني
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة
العدد / ١875/ب/٢٠١٩

التاريخ ٢٠١٩/٩/٢٣
اعالن

اىل املدعى عليهما / ١ � صباح عباس رمضان ٢ � ميثم س�لمان 
صالح

اق�ام املدعي ) عبد الحس�ني محمد عبد النب�ي( الدعوى البدائية 
املرقم�ة ١875/ب/٢٠١٩ ضدك�م يطلب فيه�ا الزامكم باعادة 
املبلغ البالغ س�بعون مليون دينار عراقي مع الفائدة  القانونية 
بالتكاف�ل والتضام�ن وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي منطقة حي الحسني قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغكم اعالن�ا يف صحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موعد املرافعة املصادف يوم ٢٠١٩/١٠/٢ ويف حالة 
عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا فسوف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا 
القايض

مصطفى شاكر عي

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

فقدان
يف   ٠٣٩4٠١ املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
٢٠١٩/5/٢٢ والصادر من بلدية النجف رقم 
الكش�ك 6٩٩4 باس�م ) اس�عد جواد كاظم(  

فعىل من يثعر عليه تسليمه لجهة االصدار
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائ�رة التنفي�ذ

مديرية تنفيذ املشخاب
العدد / ٣4١/ت/٢٠١4

التاريخ ٢٠١٩/٩/٢٣
اعالن

اىل املنفذ عليه 
الدائن حسن جبار عباس

لق�د تحقق له�ذه املديرية من انك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ واستنادا للمادة ٢7 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ املش�خاب خالل خمسة 
ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي وف�ق القانون 
كون هناك مبالغ مودعة يف هذه املديرية راجني حضورك 

لغرض اجراء قرار االشرتاك
املنفذ العدل

ماهر عبد اليمه حسن
�����������������������������������������������

وزارة التجارة
دائرة تس�جيل الرشكات

قسم الرشكات املحدودة واالشخاص
قرار تصفية رشكة محدودة

بن�اءا عىل ما جاء بقرار الهيئة العامة لرشكة ملك االجواء 
للخدم�ات العام�ة والخدمات الصناعية وادارة املش�اريع 
محدودة املس�ؤولية املتخذ بتاري�خ ٢٠١8/٩/4 املتضمن 
وض�ع الرشكة تح�ت التصفية وتعي�ني املحامون مزاحم 
محمود خلف وس�يف معن رفعت ول�ؤي ابراهيم عبد الله 

كمصفون لها
اني مس�جل الرشكات صادقت عىل الق�رار املذكور اعاله 
ع�ىل ان يتم نرشه طبقا الحكام امل�ادة )١6٠( من قانون 

الرشكات رقم ٢١ لسنة ١٩٩7 املعدل
كتب ببغداد يف اليوم الس�ابع عرش من ش�هر محرم لسنة 

١44١ ه�
املوافق لليوم السابع عرش من شهر ايلول لسنة ٢٠١٩م

مجاهد محمد شايف العيفان
مس�جل الرشكات / وكالة

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 
النج�ف  اع�الن  يف   ٢٠١٩/٩/٢٣ يف   )١٩87(
حيث ذك�ر رق�م االضب�ارة ٢٠١٩/١١٢١ خطا 
والصحي�ح ٢٠١7/٢4٢١ وذك�ر س�هام العقار 
خطأ والصحيح س�هام يف العق�ار ١5٠5 /٢٣6 

الحنانة يف النجف لذا اقتىض التنويه 
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 5٢/٢٠١٩

التاريخ ٢٠١٩/٩/٢٣
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوفة تمام العقار تسلس�ل ٣٢٠4 الرشادية الواقع 
يف الكوف�ة العائد للمدين عبد املنعم حس�ون املحجوز لق�اء طلب الدائن 
ولي�د حس�ن خضري البالغ ع�رشون مليون دينار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

١ � موقعه ورقمه : الكوفة � الرشادية ٣٢٠4
٢ � جنسه ونوعه : دار

٣ � ح�دوده واوصاف�ه : بلدي�ة الكوف�ة
4 � مش�تمالته :عقار يقع عىل ش�ارع فرعي عرضه 6م ويكون النزول 
اليه باية واحدة عند الدخول للصالة ويحتوي عىل غرفتني نوم وصحيات 
مشرتكة الس�قف من الطابوق والش�يلمان وجزء من الصالة بعلو بايه  
والجدران مطلية باالس�منت االرضية من االس�منت مجهز ماء وكهرباء 
وس�لم حديدي يؤدي اىل الطاب�ق االول الذي يحتوي ع�ىل مخزن وصالة 
صغرية وس�قف جينكو االرضية من االس�منت والجدران من االس�منت 

مجهز فقط كهرباء الصحيات من االسمنت ايضا
5 � مساحته / 7٣,٩٢م

6 � درجة العمران : رديئة
7 � الشاغل : منى مهدي وال ترغب بالبقاء بعد البيع

8 � القيمة املقدرة : ٣٢,4١6,٠٠٠ مليون

سؤدد عيل كرم 
الويص
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»احلديقة احلمراء« رواية غرائبية يتداخل فيها الواقعي وامليتافيزيقي
          سلمان زين الدين

يف بداي�ة »الحديق�ة الحمراء« )دار 
املغربي  الروائ�ي  الجم�ل( ُيص�ّدر 
محمد آي�ت حّنا الرواي�ة بمقتبس 
من لوي�س كارول جاء فيه: » عند 
مدخ�ل الحديق�ة كان�ت تنتص�ب 
ش�جرية ورٍد كبرية. أزهارها كانت 
بيض�اء، لك�ن كان هنال�ك ثالث�ة 
باألحم�ر.  يصبغونه�ا  بس�تانّيني 
وجدت أليس األمر غريًبا، واقرتبت 
ل�رتى ع�ن كث�ب...« )ص 7(،  ويف 
النهاي�ة، يقول الكاتب عىل لس�ان 
الغربي بنعمرو، إحدى الشخصيتني 
املحوريَّت�ني، يف الرواي�ة: » وح�ني 
الناف�ذة،  ش�قوق  خل�ل  نظ�رُت 
ش�هدُت أعج�ب يشء رأت�ه عيناي 
إىل الي�وم. رأي�ت حديق�ًة عجيبة، 
حديقًة حم�راء، كلُّ ما بها أحمر« 
)ص 137(. وبذلك، تش�رتك البداية 
والنهاية يف الغرابة لفًظا، من خالل 
اش�تمالهما عىل كلم�ات »غريًبا«، 
»أعجب«، و«عجيبة«. وتش�رتكان 
معًن�ى، من خالل تلوي�ن الحديقة 
أو لونه�ا األحم�ر. ع�ىل أن الغرابة 
ال تقت�ر ع�ىل البداي�ة والنهاي�ة 
ب�ل تتعّداهم�ا إىل العن�وان، واملتن 
وامل�كان  وش�خصّياته  بأحداث�ه 
والزمان الروائيني. ويشّكل العنوان 
العتبة الغريبة املناسبة للدخول إىل 

متٍن غرائبي بامتياز. 
ثّم�ة مس�اران اثن�ان ال يلتقي�ان 
ينتظمان أحداث الرواية الغرائبية، 
يتمحور كلٌّ منهما حول شخصية 
معّينة، ما يعني أّننا إزاء مس�ارين 
متوازيني وش�خصيتني محورّيتني 
ل�كلٍّ منهما مس�ارها  مختلفتني، 
املختل�ف ع�ن األخ�رى يف الزم�ان 
وامل�كان واملص�ري. أحد املس�ارين 
أعط�اب  صاحب�ه  تش�وب  أريض 
نفس�ية، واآلخ�ر أخ�روي تنت�اب 
صاحب�ه نوب�ات حن�ني إىل العال�م 
األريض. وعىل رغم توازي املسارين 
ثم�ة  الش�خصيتني  واخت�الف 
نق�اط تقاط�ع بينهم�ا؛ فكالهما 
م�زدوج العالم، وكالهم�ا ينخرط 
يف ح�وارات ذات مفردات فلس�فية 
تعكس خلفي�ة الكات�ب الثقافية، 

ناهيك بأن الش�خصية األوىل تقرأ، 
يف رشي�ط تلفزيون�ي أحمر،خ�ر 

انتحار الثانية.
املوظف املتقاعد

ح�ول  األّول  املس�ار  يتمح�ور 
ش�خصية العرب�ي بنعم�رو، وهو 
يعان�ي مرًض�ا  موّظ�ف متقاع�د 
نفس�يًّا، يتوّهم أّن ثّم�ة من رسق 
أحالم�ه، وأّن ظلّه باه�ت، ويخلط 
بني الحقيقة والخيال، ويصطحب 
األّول،  الفص�ل  يف  معّيًن�ا.  قريًن�ا 
تقّدم�ه الرواية خارًجا من جلس�ة 
ع�الج نف�ي، ينخ�رط خاللها يف 
حوار مع الطبيب املعالج يستخدم 
ويف  فلس�فية.  مصطلح�ات  في�ه 
الفصل األخ�ري، تقّدمه خارًجا من 
ش�ّقته الصغرية الت�ي يتوّهم فيها 
أحداًث�ا غريب�ة، موّدًع�ا الوقائ�ع 
)ناتاش�ا  والذكري�ات  )الس�لّم( 
ونه�ال(. والخ�روج يف الحالتني إىل 
غ�ري رجع�ة. وبني الفصل�ني األّول 
الش�خصية، ويتّم  تتبلور  واألخري، 
رس�مها  بش�كل مبارش من خالل 
م�ا ترويه بنفس�ها، وغ�ري مبارش 
من خالل ما يرويه ال�راوي العليم 
الذي يشّكل قناع الكاتب ويتقاطع 
مع�ه يف غ�ري مط�رح م�ن الرواية 
بقرائن لفظية تؤّكد هذا التقاطع. 
ويتمّخ�ض هذا الرس�م، بش�كليه 

املبارش وغري املبارش، عن شخصية 
غري متوازنة، أس�همت طفولتها يف 
الوص�ول إىل ه�ذه الحالة من عدم 
التوازن، فالغربي بنعمرو نشأ يتيم 
األب يف ظل عالقة ملتبس�ة تربطه 
ب�زوج أّمه ال�ذي يرّبيه ع�ىل كره 
الفقي�ه حت�ى إذا ما قام بتهش�يم 
رأس اب�ن األخري يه�رب إىل الرباط 
خوًفا من االنتقام. وهو ش�خصية 
متناقض�ة، فهو يقيم ب�ني الناس 
ويرف�ض االختالط به�م، ويخرط 
جارت�ه  م�ع  جنس�ية  عالق�ة  يف 
أمينة بينم�ا يعيش عالقة حب مع 
نه�ال زميلت�ه يف الجامع�ة ت�ؤول 
إىل االف�رتاق. ولع�ّل ه�ذه الوقائع 
تدفع�ه إىل الغ�رق يف التيه والرشود 
والتخّيل، وتجعله يكثر من األحالم 
الت�ي يق�وم بتدوينه�ا. ولعّل هذه 
امليكانزمات شّكلت تعويًضا له عن 
الواق�ع وأمّدته بنوع م�ن التوازن 
املفق�ود. وحني يفق�د القدرة عىل 
ممارستها، ترتّدى حالته النفسية، 
ون�راه يف نهاي�ة الرواي�ة مصاًب�ا 
بن�وع م�ن الفص�ام والخل�ط بني 
الحقيقة والخي�ال، فيتخّيل وجود 
شيخ يف ش�ّقته يشاركه يف معاقرة 
النبيذ األحمر، ث�ّم يراه يف املنمنمة 
م�ع  ويتح�رّك  األحم�ر،  يعان�ق 
الرس�وم األخرى فيها التي تتحّول 

إىل ش�خصيات حي�ة. 
وبذلك، نكون أمام شخصية غريبة، 
غ�ري متوازن�ة، تعان�ي االزدواجية 
والفصام، وتختلط عليها األمور ما 

يعكس الفضاء الروائي الغرائبي.
ح�ول  الثان�ي  املس�ار  يتمح�ور 
ش�خصية حارس املرم�ى املنتحر، 
ويش�تمل عىل أحداث أكثر غرائبية 
تدور يف العالم اآلخر. وتبلغ الغرابة 
يف هذا املسار شأًوا متقّدًما بإسناد 
عملية الروي إىل شخصية منتحرة 
وحص�ول امل�اّدة املروي�ة يف أمكنة 
غري واقعية. ولع�ّل التصدير اآلخر 
ال�ذي يص�ّدر ب�ه الكات�ب روايته، 
املقتب�س من ال�راوي العليم، وفيه 
»أّن حي�اة كّل إنس�ان، مثلها مثل 
كوميدي�ا دانت�ي، رحل�ة م�ا ب�ني 
الجحيم واملطه�ر والفردوس، وما 
االختالف س�وى يف ترتيب محطات 
الرحلة...«، يشّكل مفتاًحا مناسًبا 
للدخ�ول إىل ه�ذا املس�ار. ويأت�ي 
ترويس الوحدات الرسدية املختلفة 
بمقتبس�ات من الكوميديا اإللهية 

ليعّزز هذا الرتجيح.
ن�رى  الش�خصية،  إىل  بالع�ودة 
أّن ح�ارس املرم�ى ال�ذي ُيص�اب 
باالكتئاب إثر موت ابنته الصغرية، 
يرتّدى يف ذهوله وصمته ورشوده، 
ويقدم عىل االنتحار بصدم سيارته 

بقطار رسيع، حتى إذا ما انتقل إىل 
العالم اآلخر، يبدأ بروي مشاهداته 
الغريب�ة، حيث املكان غ�ري املكان 
والزمان غري الزم�ان. فنراه يعمل 
يف ديوان األح�الم األعظم، ويرتّقى 
يف عمل�ه من طابع أح�الم إىل الحم 
أح�الم وواه�ب معنى، إىل س�اعي 
أحالم، فأمني أح�الم، ما يعني أننا 
إزاء فض�اء روائ�ي حلم�ي غريب. 
ون�راه يس�ري م�ع رج�ل رسدابي 
يف  تائه�ة،  أجس�اد  ب�ني  الوج�ه 
موك�ب يم�ي ُقُدًما وينض�ّم إليه 
أطفال وصبايا، ويس�بقه بس�اط 
أحم�ر، يجري كلّما ج�رى املوكب، 
فيح�ول دون وصول�ه إىل غايت�ه. 
هن�اك ُتمح�ى الذكري�ات، ويتغرّي 
انس�ياب الزمن، وتتوّح�د األلوان، 
الناس، ويتحّرر الحارس  ويتشابه 
م�ن الحواس املعيقة للرؤية، فريى 
العالم بوضوح، وتمتد أبدية بيضاء 
مرعب�ة. ويظه�ر ح�وت ال تحّده 
العني، وطفل عمالق غريق يتدافعه 
تض�ّم  حربي�ة  وبارج�ة  أق�زام، 
األطفال وتلّقحهم بلق�اح الوعود. 
فتختلط األماكن األخروية، وينعدم 
واملطه�ر  الجحي�م  ب�ني  التميي�ز 
الرواي�ة،  نهاي�ة  والف�ردوس. ويف 
يستعيد حارس املرمى جوانب من 
حياته األرضي�ة، فيظن أنه عاد إىل 

األرض لكنه رسعان ما يخيب ظّنه 
ح�ني يرى املنطقة الت�ي هو فيها. 
وهك�ذا، تتمظهر الغرابة يف املكان، 
والزم�ان، واألح�داث، واملخلوقات، 

والشخصيات.
خطاب حديث

يس�تخدم محّم�د آيت حن�ا خطاًبا 
روائيًّ�ا حديًث�ا يف بنيت�ه املفّكك�ة، 
يناس�ب األحداث الت�ي ال ينتظمها 
التفكيك  منطق مع�نّي، فينس�حب 
ع�ىل الحكاي�ة والخط�اب. وهو ال 
ُيق�ّدم حكاي�ة تقليدية تنم�و فيها 
األح�داث، وتتعّقد يف حبك�ة معّينة 
م�ا تلبث أن تج�د طريقها إىل الحل، 
عىل غ�رار الرواي�ة التقليدية. لذلك، 
يّتسم املس�اران الروائيان باألفقية 
والتقّط�ع وك�رس خطّي�ة الزم�ن، 
نث�ار  نجم�ع  أن  علين�ا  ويك�ون 
الحكاي�ة املتفّرق، عىل غ�ري نظام، 
ونعيد تركيبه. وبذلك، يرشك املتلقي 
يف عملي�ة تركيب الن�ص، وال يقّدم 
ل�ه م�ادة حكائّية س�ائغة مصادًرا 
حّقه يف الرشاكة الروائية املرشوعة. 
يتع�ّدد  الحم�راء«،  »الحديق�ة  يف 
الرواة، ويتبادل�ون األدوار يف عالقة 
تكاملية فيم�ا بينهم، فنجد الراوي 
باملس�احة  يس�تأثر  ال�ذي  العلي�م 
األكر م�ن الن�ص، ويختفي خلفه 
الكاتب، ويتقاطع معه بدليل قرائن 
لفظي�ة واردة يف النص، ويعهد إليه 
باإلمس�اك بخيوط ال�رسد وتنظيم 
العالقة بينه�ا. وتتعّدد مس�تويات 
اللغة، وتتن�ّوع بني الرسد والوصف 
والحل�م واللغ�ة والتعلي�ق، فن�رى 
األح�الم إىل جان�ب الوقائ�ع، وتت�ّم 
ك�رس نمطي�ة ال�رسد بصفحت�ني 
لغويت�ني من لس�ان الع�رب، تأتي 
تعليقات ال�راوي / الكاتب لتخّفف 
وترّط�ب  العلمي�ة،  حّدتهم�ا  م�ن 
جفاف التفس�ري اللغ�وي. والتعّدد، 
س�واء يف الرواة أو مستويات اللغة، 
يناس�ب البني�ة الروائي�ة املفّككة. 
»الحديقة الحمراء« رواية غريبة يف 
العنوان واملتن. ولع�ّل الغرابة باتت 
أمرًا مرغوًبا فيه، يف ظّل هذا الركام 
النمطي الذي تتشابه فيه الروايات، 
وترخي بثقلها عىل القرّاء، ما يجعل 
قارئها ال يعود من الغنيمة باإلياب.

ال أملك بيتاً
كل يوم أسكن النص الذي يتاح يل 

أحيانا يتم طردي يف منتصف النص أو الليل
يف مرّات نادرة نمت يف نصوص باذخة ذات رشفات كبرية، يف مرّات 

أُخرى نمت يف نصوص معتمة تحت األرض
نمت يف نصوص مليئة بالجثث واللصوص

نمت يف نصوص مليئة بالثلج والرد
نمت يف نصوص مليئة بالرمال والسحايل

نمت يف نصوص مليئة بالجيتارات
والقطارات الذاهبة إىل جبال األلب

نمت يف نصوص مليئة بالكنوز والنسور الذهبية
نمت يف نصوص مليئة بآالف الغرف بدون أبواب

نمت يف نصوص استمنائيني وعاجزين
نمت يف نصوص عامرة باألرداف واملالبس الداخلية

نمت يف نصوص مليئة بالغابات وأشجار الرسو
نمت يف نصوص مفتوحة عىل حقول الفستق

نمت يف نصوص مخمورين مليئة بالبول والسجائر
نمت يف نصوص غنوصيني يحاولون حرش الكون يف جيوب 

معاطفهم
نمت يف نصوص كتبْت يف حقول الذرة والقطن

نمت يف نصوص حلوة مليئة بقصب السّكر
نمت يف نصوص موحشة مليئة بتمجيد الطغاة

نمت يف نصوص مليئة باملطاط البلجيكي وأطراف عبيد مقطوعة
نمت يف نصوص مليئة بالفوالذ 

نمت يف نصوص مليئة بالقنابل واأللغام
نمت يف نصوص فارغة مليئة بالبياض والنقط

نمت يف نصوص مليئة باملرايا وكان وجهي يخيفني
نمت يف نصوص مليئة بالغرباء واملقتلعني من أوطانهم

نمت يف نصوص مليئة بالطائرات واملطارات
نمت يف نصوص ال يوجد فيها رغيف خبز

نمت يف نصوص ثوار عامليني أرادوا خلق العالم من فوهات 
بنادقهم

نمت يف نصوص ملغمة باملجانني باآللهة القديمة وأنصاف اآللهة
نمت يف نصوص فيها ديناصور نائم، لم يفلح أحد يف إيقاظه

نمت يف نصوص مليئة باللحم والطعام
نمت يف نصوص شعراء انتحاريني

نمت يف نصوص محظورة يطاردها رجال البوليس
نمت يف نصوص سجناء 

نمت يف نصوص مرىض الرسطان
نمت يف نصوص املرّشدين يف أقبية

عمارات نيويورك
نمت يف نصوص آراغون ولم تعجبني

عيون إلزا
نمت يف نصوص مقاتلني يساريني يف الحرب األهلية اإلسبانية

نمت يف نصوص محمود درويش أثناء حصار بريوت
نمت مكبوتاً يف نصوص نزار قباني ولم أعثر عىل طفولة وال 
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اعالن 
اىل كافة الدوائر الرس�مية وشبه الرسمية 
واملواطنني الكرام ولغرض اكمال املصادقة 
النهائية ملرشوع تحديث وتوسيع التصميم 
االسايس لقضاء االمام الصادق ) ع ( يرجى 
ممن لديه اعرتاض او استفس�ار مراجعة 
مقر بلدية االمام الصادق ) ع ( خالل مدة 
زمنية اقصاها ) 60 ( يوما من تاريخ نرش 

االعالن يف الصحف الرسمية .
مديرية بلدي�ة قضاء االمام الصادق ) ع ( 

تنظيم املدن 
Imamsadeq 1980 @gmail.com

مجهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلس�ل 2 / 2012 م 21 الس�الم الكائن يف حي الجوادين العائد 
للمدينني زهراء وحسني واحمد وحوراء اوالد عصام عبد الكريم وماجدة نارص خليل لقاء طلب الدائن هناء 
حس�ني ع�ي البالغ ) 000 ، 515 ، 103 ( مليون دينار 80 % م�ن القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة 
خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ . 

املواصفات :
1 – موقعه ورقمه : 2 / 2012 م 21 السالم .

2 – جنسه ونوعه : دار سكن .
3 – ح�دوده واوصاف�ه : العق�ار يتكون من جزئني الجزء االول مش�غول من قبل املس�تاجر املدعو محمد 
ش�اكر فليح وحس�ب افادته حيث ان الجزء املش�غول من قبله مفرز بصورة غري رسمية من اصل العقار 
ويحت�وي عىل مطبخ وح�ويل وغرفة نوم وصالة وحمام واالرضية مبلطة بالكايش العادي والدرج يؤدي اىل 
الطاب�ق العل�وي الذي يحتوي عىل مم�ر وغرفتني ) 2 ( وحمام ومطبخ واالرضي�ة مبلطة بالكايش العادي 
ودرجة البناء متوس�طة والسقوف صب كونكريت – اما الجزء الثاني من العقار يتكون من طرمة امامية 
وكليدور يؤدي اىل بابني االول اىل الهول والثاني اىل غرفة االس�تقبال عىل اليمني ثم اىل منور يؤدي اىل غرفة 
ن�وم وحمام ومرافق مش�رتك ) رشقي ( ومطب�خ ومرافق اخرى ايضا رشقي وباب ي�ؤدي اىل ممر جانبي 
ومنور خلفي ومن املنور درج يؤدي اىل الس�طح ودرج اخر يؤدي اىل س�طح ثاني ارضية السطحني مبلطة 
بالش�تايكر االرضية لعموم العقار من الكايش املوزائيك س�قوف العقار صب مسلح الحمامات مع املطبخ 
جدران�ه مبل�ط من الكايش الفرفوري القديم جميع االبواب الداخلية من الخش�ب والخارجيات من الحديد 

والشبابيك من الحديد والدرج مغلف واملحجر من الحديد .
4 – مشتمالته : 

5 – مساحته : 15 ، 94 مرت و 2 أولك . 
6 – درجة العمران : متوسط .

7 – الشاغل : املستاجر محمد شاكر فليح ويرغب بالبقاء وبعد البيع كمستاجر . 
8 – القيم�ة املق�درة : ) 500 ، 612 ، 220 ( مئت�ان وع�رشون ملي�ون دين�ار وس�تمائة واثن�ى عرش الف 

وخمسمائة دينار .

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة 
من بلدية املنصور باس�م / نهاد 
تحسني فائق – فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فق�دت هوي�ة بأس�م / حي�در 
عب�اس علوان حس�ني – معاون 
الرشك�ة   – مهندس�ني  رئي�س 
 – الوس�طى  املنطق�ة  العام�ة 
مشاريع النقل محطات التحويل 
– فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف دياىل 

االتحادية 
محكمة بداءة بني سعد 

العدد : 322 / ب / 2019 
التاريخ : 22 / 9 / 2019 

اىل املدع�ى علي�ه / محمد حميد 
حسن 

بن�اء عىل دع�وى املدع�ي ) انور 
حميد علوان ( املرقمة 322 / ب 
/ 2019 واملتضمنة طلب الزامك 
بتادي�ة دين مبلغ مقداره ) 000 
، 000 ، 30 ( ثالثون مليون دينار 
اقامتك حس�ب  وملجهولية محل 
كت�اب مرك�ز رشطة بني س�عد 
بالعدد 7735 يف 22 / 9 / 2019 
واشعار مختار قرية حي الصادق 
فقد تقرر تبليغك بالحضور امام 
محكمة بداءة بني سعد يف موعد 
املرافع�ة املؤرخ 8 / 10 / 2019 
ويف حال�ة عدم حضورك س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا 

وعلنا مع التقدير .
القايض 

كاظم هادي الشمري 
���������������������������

اعالن 
بن�اء ع�ىل طل�ب املدع�ي ) عالء 
حس�ني عزي�ز ( وال�ذي يطل�ب 
من خالل�ه تبدي�ل ) اللقب ( من 
 ) الي�ارسي   ( اىل   ) املوس�وي   (
واس�تنادا الح�كام امل�ادة ) 22 ( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 
) 3 ( لس�نة 2016 تق�رر ن�رش 
طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن 
له ح�ق االع�رتاض ع�ىل الطلب 
 15 ( املديري�ة خ�الل  مراجع�ة 
( خمس�ة ع�رش يوم م�ن تاريخ 
النرش وعكسه سينظر يف الطلب 

وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام / وكالة 

رقم االضبارة : 1738 / 2018 
التاريخ : 23 / 9 / 2019

املنفذ العدل 
جهاد عبد الكريم نوري

وزارة النفط
رشكة نفط ذي قار

)رشكة عامة( 
نرش اعالن

ملتطلبات العم�ل تقرر تمديد موعد 
املناقصة رقم 1009/10/74  غلق 
الخاص�ة ب�� ) مجمع�ات رؤوس 
اب�ار حقلي�ة ع�دد2 ( م�ن تاري�خ 
تاري���خ  ال���ى   )2019/9/12(
راج�ني نش���ر   )2019/10/15(
وفق�ا  الخص�وص  به�ذا  االع�الن 
للمتغ�ريات اعاله وتزويدنا بس�تة 

نسخ منه

العدد / 19375
التاريخ 2019/9/19

عيل وارد محود 
مدير عام رشكة نفط ذي قار

رئيس جملس االدارة

آخر نص نمت فيه
فخري رطروط

لورانس فرلنغيتي

»البيت مكان ينطلق منه أحدنا«
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عاشوراء السنة السادسة
          نزار حيدر

إِذا أَردن�ا أَن نع�رَف عظم�ة ال�دَّور ال�ذي 
لت�ُه عقيل�ة الهاش�ميِّني زين�ب بن�ت  تحمَّ
�هداء الُحسني  د الشُّ عيل )ع( يف نهضِة س�يِّ
ل�َع عىل  �بط )ع( فم�ا علين�ا إِلَّ أَن نطَّ السِّ
الجهود ]الجبَّ�ارة والعظيم�ة[ التي بذلها 
األَمويُّون وكلُّ ُطغاة الرض لطمِس معالِم 
كربالء وعاش�وراء، عىل اعتبار أَنَّ األَشياء 

ُتعرف بأَضداِدها.
�د األَمويُّ�ون عاش�وراء بقولِهم  فلقد توعَّ
]إِلَّ طمس�ًا طمس�ًا[ وتحدَّتهم زينب )ع( 
بقولِه�ا }ل تمحو ِذكرن�ا{ فَمن املُنترص يف 

ِنهاية املطاف؟ وملاذا؟!.
لقد تحدَّتهم لوحِدها وُهم يقوُدون جيوش 

�الم والتَّضلي�ل واألباطي�ل واألَكاذي�ب  الظَّ
رون  نيا! وُيس�خِّ ُينِفُق�ون عليه�ا أَموال الدُّ
يق�وُدون  الَْي�ْوم  وإىِل  �الطني،  السَّ �اظ  ُوعَّ
الجيوش اإلِليكرتونيَّة التي يصطاُدون بها 
ل�ني والجَهلة من الذي�ن يصدِّقون كلَّ  املُغفَّ
ما يمرُّ عليِهم ويعتق�ُدون بكلِّ ما يصلُهم 

من غثٍّ وُيسلِّموَن بكلِّ ما يقرأُون.
ولَ�م يبدأ دور العقيل�ة التبليغي واإلِعالمي 
بعد عاشوراء، أَبداً، وإِنَّما َبدأَ دورها الرِّسايل 
بط )ع( رفض  لحظة أَن قرَّر الُحس�ني السِّ
اغي�ة يزي�د بن ُمعاوي�ة، ففي  البيع�ة للطَّ
تلك اللَّحظ�ة أَعلنت العقيل�ة )ع( موقفها 
الرَّافض لإلِنحراف لتلتحَق برَكب الُحس�ني 
اغوت  بط )ع( غري ُمباليًة بجربُوِت الطَّ السِّ
ألَق�ى  وُمس�تعدًَّة  بالقت�ِل  وتهديدات�ِه 

درجات التَّضحية من أَج�ل اإلِلتزام بكلمِة 
�بط )ع(  الحقِّ التي نطَق بها الُحس�ني السِّ
}مث�يل ل ُيباِيع ِمثلَه{ وزينب )ع( هي ِمْثُل 
الُحس�ني )ع( فكي�َف تتخلَّف ع�ن اإلِلتزام 
وهي س�ليلة بيت النبوَّة ومعِدن الرِّس�الة 
وُمختل�ف املالِئك�ة؟! الذي�ن يصفُهم أَمري 
املُؤمننَي )ع( بقولِه }ِفيِه�ْم َكرَاِئُم الُْقرْآِن، 
َوُهْم ُكُنوُز الرَّْحمِن، إِْن َنَطُقوا َصَدُقوا، َوإِْن 
َصَمُتوا لَْم ُيْس�َبُقوا{ وقولُه )ع( }وَِعْنَدَنا � 

أَْهَل الَْبْيِت � أَْبوَاُب الُْحْكِم َوِضَياُء الَْمِر{.
ي�وم  وإىِل  كرب�الء  إىِل  ري�ق  الطَّ يف  �ا  أَمَّ
عاش�وراء فلق�د كانت عقيلة الهاش�ميِّني 
)ع( مص�دُر اإلِله�ام ال�ذي ُيغ�ذِّي الرَّكب 
بالرُّوح واملعنويَّ�ات واألَمل بالنَّرص اإلِلهي 

َند والعُضد. املوعودوَن بِه، فكانت السَّ

ويِف عاشوراء كانت الَخيَمة الحقيقيَّة التي 
ى من الِعيال  ع تحتها ويِف ظلِّها َمن تبقَّ تجمَّ
املُوَن  واألَطفال والنِّس�اء بعد أَن أَحرَق الظَّ
�بط )ع( تمسُح دموَع  ُمخيَّم الُحسني السِّ
د جراَح ذاك وتطيِّب خاطر ِتلك. هذا وتضمِّ

ث�م َب�دأَ دوره�ا األعظ�م يف تبليِغ رس�الِة 
عاش�وراء م�ن أَرِض املعرك�ِة إىِل الُكوف�ِة 
�ام ثم املدين�ِة املُنوَّرة ث�مَّ إىِل العالَم  ثمَّ الشَّ
ية التي تحدَّت فيها  برصخِتها اإلِلهيَّة املدوِّ
كلَّ ُطغ�اَة األَرض وش�ياطينُهم وأَدواتُهم، 
اغية الذي ظنَّ أَنَُّه انترَص  وم�ن مجلِس الطَّ
بقولِها }أَظننَت يا يزي�د؟! فواللِه ل تمُحو 

ِذكرنا{.
.! لقد كانت عىل يقنٍي وكاَن يظنُّ

ولقد نجح�ت العقيلة الُكربى )ع( يف تبليِغ 

رس�الِة عاش�وراء بكام�ِل أَدوات النَّجاح، 
منها؛

نج�اح  أَدوات  أَه�م  وه�ي  �جاعة،  *الشَّ
�ًة يف ع�رِص التَّضلي�ل ال�ذي  اإلِع�الم خاصَّ
يف واملال[ لرشاِء الذِّمم وقطِع  يعتمد ]السَّ

األَلُسن.
*الوُض�وح يف الرِّس�الة واملُحت�وى، بعيداً 
ع�ن الفلس�فة والهرطق�ة وامليتافيزيقيا 

فسطة. والسَّ
فها يف  *الدَّيموم�ة فلم ترتُك لحظًة لم توظِّ
إِنجاِز مسُؤوليَّة التَّبليغ، بَديمومٍة ُمنقطعِة 
النَّظري عىل الرَّغِم م�ن كلِّ التَّهديد والوعيد 
�يايس واملُحارصة والعزل الذي  والنَّفي السِّ

كانت تتعرَّض لَُه عىل يِد ُسلطات البغي.
*الح�رب النفس�يَّة فكان�ت كلماَتها تنِزل 

اغ�وت، عندما  اعق�ة ع�ىل رأس الطَّ كالصَّ
دُه وهي أَس�ريٌة بي�ِد جالوزتِه،  كانت تتوعَّ
وتستحِقرُه وتس�تصِغرُه وهو يف عنفواِن 

مجلسِه.
*الثِّق�ة والَيقني بنرِص الله تع�اىل يف أَحلك 
ك يتسلَّل  ها أمَلاً، فلم تدع الشَّ األَوقات وأَش�دَّ
إِليها وهي ترى مصائب كربالء بأُمِّ عينها، 
فنزل�ت إىِل أَرِض املعرك�ة بع�د استش�هاِد 
�بط )ع( لتض�َع يَديه�ا تحَت جس�دِه  السِّ
يف وترفعُه قليالً وهي تنظر  اهر والرشَّ الطَّ
�ماء قائلًة }اللَّهمَّ تقبَّل هذا الُقربان  إىِل السَّ
�د )ص({ }اللَّه�مَّ إِن كاَن هذا  ِم�ن آِل ُمحمَّ

ُيرِضيك، فُخذ حتَّى ترىض{.
ما أَعظَم َزينبا!.

رِب وبحُر الَيقنِي. جبُل الصَّ

إسبانيا.. وفن التسوية 
          فيرديناندو جيوليانو

بالنس�بة ملن يعتق�دون أن الدول�ة األكثر 
حظ�اً هي تلك التي ل توج�د بها حكومة، 
فالب�د أن إس�بانيا تمث�ل أنموذج�اً يف هذا 
اإلس�بان يف  املواطن�ون  املج�ال. ويتج�ه 
الع�ارش م�ن نوفم�رب املقب�ل إىل صناديق 
الق�رتاع للم�رة الرابع�ة يف غض�ون أربع 
سنوات، بعدما أخفقت األحزاب السياسية 
يف الب�الد يف التوصل إىل تس�وية لتش�كيل 

أغلبية حاكمة.
التح�اد  يف  مدري�د  نج�م  صع�ود  وم�ع 
القتص�اد  نم�و  واس�تمرار  األوروب�ي، 
اإلسباني بمعدلت أرسع من بقية التكتل، 
فربم�ا يمكن التم�اس العذر مل�ن يتصور 
أن التوص�ل إىل حل س�يايس هو آخر يشء 

يحتاجه اإلسبان.
لك�ن مثلم�ا ه�و الح�ال م�ع بقي�ة دول 
أوروب�ا، تتفاق�م التحدي�ات الت�ي تنتظر 
مدريد يف األفق. فالقتصاد نما بمعدل أقل 
مم�ا كان متوقعاً خالل الرب�ع الثاني من 
الع�ام الجاري، وهو ما ُيظهر أن إس�بانيا 
معرّضة هي أيض�اً لخطر النزلق يف أزمة 

التجارة والضطراب القتصادي العاملي.
إس�بانيا  إىل  فرنس�ا  تنظ�ر  أوروب�ا،  ويف 
باعتبارها رشيكاً محتمالً إلصالح التكتل، 
بي�د أن هذا التعاون س�يكون من الصعب 
تحقيق�ه يف غياب حكومة قوية يف مدريد. 
وم�ن املأمول أن ُتف�رز النتخابات املقبلة 
إم�ا فائ�زاً واضحاً أو أن تتوص�ل األحزاب 
السياس�ية يف نهاي�ة املط�اف إىل تس�وية 

لخالفاتها.
تنته�ي  أن  ال�روري  م�ن  يك�ن  ول�م 
النتخابات العامة السابقة، التي عقدت يف 
أبريل املايض، إىل حالة جمود سيايس، ذلك 
أن بيدرو سانش�يز قاد حزبه الش�رتاكي 
إىل الص�دارة، لكنه لم يف�ز بمقاعد كافية 
وكان  بمف�رده.  الحك�م  م�ن  تمكن�ه 
بمق�دوره أن يوح�د الق�وى م�ع ألبريت 
ريفريا، زعيم حزب »املواطنون« الوسطي، 
لو أنهما كانا قد اختارا تجاوز خالفاتهما 
بشأن الحملة النتخابية القاسية. ويف تلك 
الحالة، كانت إس�بانيا ستحظى بحكومة 
قوي�ة مؤيدة لالتح�اد األوروب�ي، وقادرة 

عىل الجمع بني دعوة ح�زب »املواطنون« 
لإلصالح وإعادة توزيع الثروة التي يطالب 

بها الشرتاكيون.
ويق�ع معظم الل�وم عىل ريف�ريا، إذ أرص 
يف البداي�ة ع�ىل أنه لن ي�ربم صفقات مع 
سانش�يز. وارتكز موقف�ه بصورة جزئية 
عىل اقتناع مع ق�در من النتهازية: فلعله 
تص�ور أن إج�راء انتخاب�ات جدي�دة من 
ش�أنه تعزيز حظوظ حزبه، عىل حس�اب 

حزب الشعب الضعيف.
وخالل األس�بوع الج�اري، س�عى ريفريا 
اللحظ�ات األخ�رية  إب�رام تس�وية يف  إىل 
م�ع سانش�يز، حي�ث وافق عىل إفس�اح 
الطريق أمام تش�كيل حكوم�ة إذا ما قبل 
الش�رتاكيون رشوطاً مح�ددة، من بينها 
وعد بع�دم زي�ادة الرائب ع�ىل الطبقة 
املتوسطة. غري أن هذا العرض بدا طريقة 
إللقاء اللوم عىل سانشيز يف عقد انتخابات 
جديدة. وُتظهر أحدث اس�تطالعات الرأي 
أن ريف�ريا يجازف بالحص�ول عىل مقاعد 
أقل يف النتخابات املقبلة، وهو ما ييش بأن 

اسرتاتيجيته قد أتت بنتائج عكسية.
وبالطب�ع، فق�د اختار سانش�يز مقامرة 
عالي�ة املخاطر. فقىض ش�هوراً يتفاوض 
مع حزب »يونيداس بوديموس« اليساري 
املتش�دد، لكنه ترك انطباع�اً بأنه لم يكن 
أبداً حريصاً عىل إنه�اء املفاوضات. وكان 
يأم�ل يف أن يتمك�ن م�ن كس�ب أص�وات 
م�ن »بوديم�وس« يف اليس�ار وأخرى من 
»املواطنون« يف اليمني ليحظى هو بأغلبية 
رصيح�ة يف النتخاب�ات املقبل�ة. وإذا ما 
نجح، فإنها س�تكون امل�رة األوىل منذ عام 
2011 الت�ي يتمكن فيها ح�زب واحد من 
تويل الس�يطرة عىل الربملان اإلس�باني من 

دون الدخول يف ائتالف.
وس�ُتظهر األس�ابيع القليل�ة املقبل�ة ما 
إذا كان ره�ان سانش�يز س�ينجح، لك�ن 
الس�يناريو األكثر إقناعاً هو أنه س�يتعني 
ع�ىل األحزاب اإلس�بانية مرة أخ�رى بناء 
جسور وتجاوز الخالفات من أجل التمكن 
م�ن تش�كيل حكوم�ة. وس�يتطلب ذل�ك 
التغلب ع�ىل األحقاد بني قوى الوس�ط يف 
البالد، إلظهار أن الساسة يمكن أن يكونوا 

مفيدين حقيقة لشعبهم.

املحافظون األمريكيون وسياسة األعراق 
          روس دوثات

كتب�ت يف اآلون�ة األخ�رية أن التجاه 
ت�رب  يف  مش�كلة  لدي�ه  املحاف�ظ 
القومي�ني البي�ض إىل صفوف�ه، وأن 
الليربالية -تحت تأث�ري عودة انتعاش 
الش�وفينية العرقية مؤخراً- أصبحت 
الع�ام  التي�ار  لتش�ويه  مي�اًل  أكث�ر 
بتهم�ة  ودمغه�م  املحافظ�ني  م�ن 
العنرصي�ة. وتفاوت�ت ال�ردود، لك�ن 
ش�اع انتقاد من اليسار مفاده أن أي 
دف�اع عن املحافظني األفراد من تهمة 
العنرصية، ل صلة له بالواقع البنيوي 
الكام�ن ال�ذي فضحه العه�د الحايل، 
وهو أن ائت�الف اليمني األمريكي قائم 
عىل العنرصية ومس�تمر بسببها، ول 
مس�تقبل ل�ه باعتباره ق�وة أخالقية 
ما لم ُيعد تأسيس�ه من جديد والقيام 

قطع جذوره العنرصية.
وإح�دى الرؤى املعقول�ة لتلك الحجة 

يف  راي�س«  تش�يني-  »زاك  قدمه�ا 
ع�ىل  معتم�داً  »نيوي�ورك«،  مجل�ة 
مق�ايل وع�ىل مق�ال ل�»ت�وم كارني« 
م�ن صحيف�ة »واش�نطن اكزامينز« 
دع�ا في�ه املؤسس�ات املحافظ�ة إىل 
التنكر لسياس�ة هوية البيض. ويرى 
تشيني- رايس أن هذه الدعوات طيبة 
لكنها تقلل بش�دة من ش�أن التحدي. 
ويرى الكاتب أن »العنرصية أساسية 
لالتج�اه املحافظ األمريك�ي والحزب 
الجمهوري ع�ىل وجه الخصوص منذ 
ورسد  العرشي�ن«.  الق�رن  منتص�ف 
ع�ىل  كث�رية  أمثل�ة  تش�يني-رايس 
السياس�ات املحافظة من معسكرات 
الحتجاز عىل الح�دود وقوانني هوية 
الناخبني التي تعكس تأثري العنرصية 
الذي يتجاوز تأثري ترامب عىل اليمني. 
ويج�ادل ب�أن جماع�ات املحافظ�ني 
العنرصي�ة  السياس�ات  ع�ىل  دأب�وا 
منذ ريتش�ارد نيكس�ون ولي�س منذ 

ع�ام 2016. وأش�ار إىل أن »الح�زب 
الجمهوري قد ينهار إذا افتقر إىل دعم 
العنرصي�ني«، وأن�ه ل مج�ال لظهور 
حزب جمهوري غري عنرصي من دون 
هزيم�ة كاملة، ثم إع�ادة بناء كاملة 

للحزب!
وتش�يني -راي�س مح�ق يف أن هناك 
قدراً أكرب من العنرصية يف اليمني أكثر 
مما ترغب نخبة الحزب »الجمهوري« 
أن تص�دق أنه�ا كانت موج�ودة قبل 
حقبة ترامب. وهو مح�ق أيضاً يف أن 
سياس�ة هوية البيض مهمة لئتالف 
املحافظني منذ ستينيات القرن املايض 
ح�ني ضمن�ت الخي�ارات السياس�ية 
والس�رتاتيجية للح�زب الجمه�وري 
يف ع�رص نيكس�ون انضم�ام جان�ب 
كب�ري من الناخبني البيض العنرصيني 
الح�زب  إىل  املتش�ددين  واملحافظ�ني 

الجمهوري.
لكن�ي أختل�ف مع تش�يني- رايس يف 

أن ه�ذه الوقائع الكامن�ة تجعل من 
الصعب تخيل حدوث التغيري املطلوب 
املحافظ�ني  سياس�ات  معالج�ة  يف 
أن  صحي�ح  العرقي�ة.  للقضاي�ا 
السياسيني املحافظني يف عرص ترامب 
وم�ا قبله دعموا سياس�ات ل تحابي 
األقلي�ات، لك�ن م�ن الصحي�ح أيضاً 
أن سياس�ات اإلدارات »الجمهوري�ة« 
متفاوت�ة  نيكس�ون  ع�ىل  التالي�ة 
الدرج�ات يف هذا. ونيكس�ون نفس�ه 
أقر بع�ض عنارص صفق�ة »املجتمع 
العظي�م«، لكنه ق�وض بعضها. فقد 
أشار نوح سميث مؤخراً إىل أن أمريكا 
الحديثة متعددة األعراق تم تش�كيلها 
يف الس�نوات الثماني�ة إلدارة ريج�ان 
املحافظة وأيضاً من خالل اإلصالحات 
الليربالي�ة األصلي�ة لع�ام 1965. كما 
الب�ن  ب�وش  ج�ورج  إدارة  ع�ززت 
اإلنفاق ع�ىل التعليم، أم�اًل يف تضييق 
العرقي�ة. وحت�ى ترام�ب  الفج�وات 

نفس�ه اتبع سياس�ات ل تنسجم مع 
إط�ار هوي�ة البيض وأبرزه�ا إصالح 
يف العدل الجنائي يعتمد عىل مس�اعي 
كل ولية بمفردها وهو اإلصالح الذي 
داف�ع عن�ه محافظ�ون وليربالي�ون 

وديمقراطيون.
سياس�ات  يف  العن�رصي  والجان�ب 
املحافظني يتعرض ملد وجزر بحس�ب 
الوضع الس�يايس. فحني ب�دأ إدراكي 
الس�يايس يتفتح يف بداية تس�عينيات 
الق�رن امل�ايض، كان�ت تهيم�ن ع�ىل 
خالف�ات  األمريكي�ة  السياس�ة 
اس�تقطابية عنرصية بشأن الجريمة 
وبرام�ج الرعاية الجتماعية وإصالح 
املظال�م التمييزية. لك�ن مع تخرجي 
من الجامعة، تقلص�ت هذه القضايا 
وتغري الجدل الثقايف األسايس. وقائمة 
أولويات املحافظني يف إدارة بوش البن 
كانت تس�تهدف الف�وز بتأييد بعض 

أصوات األقليات عىل األقل.

وه�ذا التغ�ري ل�م يح�دث ألن الحزب 
وأعي�د  تحطيم�ه  ت�م  الجمه�وري 
تأسيس�ه عام 1999، بل ألن القضايا 
العنرصي�ة الت�ي كانت تقس�م البالد 
معالجته�ا  تم�ت   1992 ع�ام  نح�و 
بنجاح إىل حد ما عىل أيدي ساسة من 
كال الحزب�ني وق�د حس�موها جزئياً. 
وق�د توصل�ت س�نوات بي�ل كلينتون 
إىل حلول وسط بش�أن إصالح برامج 
الرعاية الجتماعي�ة وإصالح املظالم 
اس�رتاتيجيات  وس�اعدت  التمييزية. 
تقلي�ص مع�دل  يف  الناجح�ة  األم�ن 
الجريم�ة وحقق�ت نم�واً اقتصادياً، 
مم�ا جع�ل كل ج�دل س�يايس قاب�ل 

للتفاوض.
وم�ا نتعلم�ه م�ن تس�عينيات القرن 
املايض والعقد األول من القرن الحادي 
والعرشين ه�و أن العالج يتطلب أكثر 
من مجرد الحجر عىل املؤمنني رصاحة 
بالتفوق العرقي للبيض. فهو يتطلب 

تعافياً من نف�وذ وطموح املحافظني 
املتدينني يف الح�زب الجمهوري، وهم 
جه�ود  صفوته�م  ش�كلت  جماع�ة 
الحتواء العرقية لرئاسة بوش، بينما 
قاعدتهم العريضة أقل ميالً لسياس�ة 
هوية البيض عن الناخبني املحافظني 
اآلخري�ن. واألم�ر قد يتطل�ب تحقيق 
يف  النج�اح  بع�ض  »الديمقراطي�ني« 
وجورجي�ا  تكس�اس  مث�ل  ولي�ات 
الت�ي يتعلق فيها الح�زب الجمهوري 
بالسلطة رغم تقلص أغلبيات البيض. 
وأخ�رياً ق�د يحت�اج األم�ر إىل أف�كار 
إبداعي�ة ع�ن إدارة الدول�ة يف الجي�ل 
التايل من الزعم�اء الجمهوريني الذين 
س�يكون من الحكمة أن يعرتفوا بأن 
تحول الحزب الديمقراطي إىل اليس�ار 
يمثل فرص�ة وليس تهديداً فحس�ب، 
ألن وجود اتجاه محافظ شعبوي أقل 
تعصباً قد يس�تطيع اجت�ذاب ناخبي 

الوسط من متعددي األعراق.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً:التزم بوعودك تجاه العمالء يف العمل 
وال تتخاذل عن تلبيةمتطلباتهم

عاطفياً:شخص ما يبادلك املشاعر ولكنك 
تخىش من مصارحته.

باألح�داث  مليئ�ة  املهني�ة  مهنياً:حيات�ك 
املتتالية وال تعرف من أين تبدأ

عاطفي�اً:ال تك�ن كثري اإلنتق�اد لترصفات 
الحبيب فيبتعد عنك.

مهنياً:تشعر بعدم الراحة يف وضعك بالعمل 
والضغوطات تزداد عليك ومستمرة

عاطفياً:ال تأخذ موقف من الحبيب دون أن 
تناقشه وتتبادل معه اآلراء.

مهنياً:تحدث اليوم بعض األمور املربكه يف 
العمل والتى تخالف توقعاتك

عاطفياً:تعي�ش أوقات صعبه بس�بب بعد 
الحبيب وانشغاله عنك.

مهنياً:تش�عر بال�رىض ع�ن مس�ار عملك 
واألمور تسري لصالحك

عاطفياً:علي�ك أن تلتزم أكث�ر بعالقتك مع 
الحبيب وأن تراعي مشاعره.

مهنياً:تراج�ع الي�وم حس�اباتك املرصفية 
وتعيد النظر يف تقييم امكانياتك

عاطفياً:الكث�ري من األمور املش�ركه بينك 
وبني الحبيب والحب يجمعك به.

وتتحك�م  الي�وم  قوي�اً  مهنياً:تب�دو 
باألمورلصالحك فكل شئ تحت السيطرة

عاطفياً:الحبيب يترصف بطريقة غامضه 
ال تعرف كيف تتعامل معه.

مهنياً:التزم بقوانني العم�ل وال تتجاوزها 
كي ال تس�بب لنفس�ك مش�اكل أنت بغنى 

عنها
عاطفياً:ش�خص م�ا يف العم�ل ينجذب لك 

ولطريقة تفكريك وتعاطيك مع األمور.

مهنياً:كن نشيطاً اليوم فالكثري من األعمال 
املراكمة التى يجب أن تنجزها

عاطفياً:تقب�ل الحبيب كما هو ان أردت أن 
تستمر هذه العالقة.

مهنياً:ك�ن أكث�ر مرحاً وانفتاح�اً وال تكن 
شديد الحساسية مع زمالء العمل

عاطفياً:ال تخىش الحبيب وضع ثقتك به.

مهنياً:تطل�ع عىل الكثري م�ن أرسار العمل 
الخاصة والتى يجب أن تعرف كيف تحافظ 

عليها
عاطفياً:تتذكر الحب القديم وتحن له.

مهني�اً:ال تخاطر بالعم�ل اليوم ويف قرارت 
غري مضمونة

عاطفياً:تعيد النظر والتفكري يف عالقتك مع 
الحبيب وتفكر يف مستقبل هذه العالقة.

العذراء

احلوت

أعراض تنبهك أن جسمك ميلء بالسموم
 يع�د تراك�م الس�موم يف الجس�م من 
األم�ور التي تؤث�ر يف صحة اإلنس�ان 
س�لبا، إذ أنه�ا تتس�بب بالتهاب�ات يف 
الجل�د والع�ني واملعدة، ه�ذا إىل جانب 

مجموعة من األمراض الخطرية.
وربم�ا يتط�ور األم�ر ليصب�ح أكث�ر 
الس�موم  تراك�م  فيق�ود  خط�ورة، 
لإلصابة ب�األورام أو الربو، واألمراض 
البيولوجي�ة  والطف�رات  العصبي�ة، 
والعق�م، حس�بما ذكر موق�ع »ويب 

طب« املتخصص باألخبار الصحية.
ونتيج�ة لراك�م الس�موم يف الجس�م 

تظهر عدة أعراض، وهي:
1 اإلمس�اك: عندم�ا يص�اب القولون 
ب�أذى، فإن�ه ال يتمك�ن م�ن القضاء 
ع�ىل جمي�ع النفاي�ات م�ن الجه�از 
الهضم�ي بالش�كل الصحي�ح، األم�ر 
الذي يؤدي إىل تراكم السموم عىل طول 
باإلمس�اك  القول�ون، واإلصابة  جدار 

واالنتفاخ.
2. رائح�ة الف�م: إذا كانت رائحة فمك 
سيئة باس�تمرار وال يساعدك تنظيف 
األسنان يف إزالتها، قد ال يكمن السبب 
يف أسنانك بل يف جهازك الهضمي الذي 

اجتاحته السموم.
3. آالم العضالت والتشنجات: التعرض 
املستمر للسموم من املنتجات الغذائية 
ومواد التنظيف املنزلية ومستحرضات 
التجمي�ل والبيئ�ة، يتعب آلي�ة الدفاع 
يف الجس�م ويضعفه�ا تدريجيا، األمر 
الذي يؤثر عىل وظائف أعضاء جسمك 

وخاصة العضالت.
4. زيادة الوزن: يؤدي التعرض للمواد 
الناجمة  الكيميائية والسموم الضارة 
عن تناول األطعمة غري الصحية وعدم 
ممارس�ة الرياض�ة إىل إت�الف آلي�ات 

التحك�م يف ال�وزن الطبيعي بالجس�م 
واإلصابة بالسمنة.

كذلك قد تقلل الس�موم من مستويات 
الهرمون�ات يف جس�مك، خاصة الغدة 
الدرقية واإلسروجني والتستوستريون 

والكورتيزول واألنسولني.
5. التع�ب املس�تمر: إذا كن�ت تش�عر 
بالتعب املس�تمر واإلرهاق، فقد يكمن 
الس�بب يف تراك�م الس�موم بجه�ازك 
الهضم�ي، التي تعيق عملي�ة الهضم 
والحص�ول ع�ىل املغذي�ات الرضورية 

إلنتاج طاقة الجسم.

عروس تلغي زفافها بسبب الضيوف
يف واقع�ة غريبة ألغت عروس كندية 
حف�ل زفافها، ملجرد رفض ضيوفها 
دف�ع مبل�غ م�ايل كهدي�ة، بع�د أن 
طلبت ذلك لتغطي مصاريف الزفاف 

الباهظة.

 ، زفافه�ا  حف�ل  س�وزان  وألغ�ت 
بس�بب رفض ضيوفها طلبها بدفع 
1500 دوالر نق�ًدا كهدي�ة، و كتبت 
ع�ر حس�ابها ع�ر ”فيس ب�وك“: 
”أصدقائ�ي األعزاء، أش�عر بالحزن 
وخيب�ة األمل وأعتذر عن إلغاء حفل 
زف�ايف قب�ل املوع�د املح�دد، لكنن�ي 
انفصلت عن خطيبي بس�بب بعض 
الخالف�ات التي ال يمك�ن معالجتها 

قريًبا“.
ضي�ويف  م�ن  ”طلب�ت  وأضاف�ت: 
املس�اعدة بدفع هذه املبالغ كهدية، 
حت�ى نتمكن من تغطي�ة مصاريف 
امليزاني�ة  فاق�ت  الت�ي  الزف�اف 
املوضوع�ة له�ا، فبع�د أن رصدن�ا 
للحفل 15 ألف دوالر، قررنا زيادتها 

إىل 60 ألف دوالر“

مالبس لتشغيل األجهزة اإللكرتونية
قد تس�اعدك قريباً املالب�س الخاصة بك 
عىل تش�غيل األض�واء واملوس�يقى، مع 
إبقائك منتعشاً وجافاً وآمناً من البكترييا 
والفريوسات، وذلك بعد أن طور باحثون 
م�ن جامع�ة ب�وردو األمريكي�ة ابتكار 
نس�يج جديد، يتي�ح ملرتدي�ه التحكم يف 

األجهزة اإللكرونية من خالل املالبس.
ووفق تقرير ن�ره أمس موقع جامعة 
ب�وردو األمريكية، فإن ه�ذا االبتكار هو 
األول م�ن نوعه الذي يتي�ح تقنية قادرة 
ع�ىل تحويل أي قطعة قماش أو نس�يج 
بالطاق�ة  يعم�ل  إلكرون�ي  نس�يج  إىل 
الذاتية، من خالل احتوائه عىل مجس�ات 
أو مشغالت موسيقى، أو عروض إضاءة 

بس�يطة باس�تخدام تطريز بسيط دون 
الحاجة إىل عمليات تصنيع باهظة الثمن 

تتطلب خطوات معقدة.
ويقول رمس�يس مارتينيز، وهو أس�تاذ 
مس�اعد يف كلي�ة الهندس�ة الصناعي�ة 
وكلية ويلدون للهندسة الطبية الحيوية 
يف جامع�ة ب�وردو، إن ه�ذه التقنية تم 
اإلع�الن عنها يف الع�دد األخري من دورية 
»امل�واد الوظيفي�ة املتقدمة« الش�هرية، 
نس�يجاً  ملس�تخدميها  تتي�ح  وه�ي 
والبكتريي�ا،  والبق�ع  للمط�ر  مقاوم�اً 
ويف الوق�ت نفس�ه يكون م�زوداً بطاقة 
لتش�غيل اإللكرونيات.ويضيف أن هذه 
املنس�وجات اإللكرونية ذاتية التش�غيل 

تمث�ل تقدماً مهم�اً يف تطوي�ر املالبس، 
والتي أثبتت التجارب أنه يمكن غس�لها 
ع�دة م�رات يف الغس�الة التقليدية، دون 

حدوث تدهور واضح بها.
وعن كيفية تصنيع هذه املالبس، يوضح 
مارتينيز أنها تعتمد عىل املولدات النانوية 
 ،)RF - TENGs( الكهربائي�ة التجريبية
التي تستخدم جزيئات بسيطة للتطريز، 
لتضم�ني مكون�ات إلكروني�ة صغرية، 
لتحويل قطعة من املالبس إىل آلة لتشغيل 
األجهزة، فهي تش�به وجود جهاز تحكم 
ع�ن بعد يمك�ن ارتداؤه لتوف�ري حماية 
من الروائح واألمطار والبقع والبكترييا، 

بعيداً عن املستخدم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 1 معلقة صغرية فلفل اسود مطحون

x 1 عدد فلفل أخرض حلو
x 1 معلقة كبرية عصري ليمون

x 1 عدد فلفل أحمر حلو
x 1 كيلو صدور دجاج مخلية

x 1 كوب كريمة لّباني
x 1 معلقة كبرية مسردة

x 1 عدد مكعب ماجي
x 1 معلقة صغرية ملح

الخطوات:
نقط�ع ص�دور الدج�اج نصفني بالع�رض ثم نق�وم بتتبيل�ه بامللح و 

الفلفل.
نق�وم بتقطيع الفلف�ل األلوان رشائح بالطول ثم نحش�و به الدجاج و 
نغلقه عليه بخلة األس�نان ثم نق�وم بقليها ىف الزبدة و نركها 3 دقائق 

عىل النار مع التقليب .
نضع املسطردة و الكريمة و مكعب املرق و نركها 20 دقيقة ثم نضيف 

عصري الليمون حتى يتماسك الصوص ثم يقدم .

رول الدجاج بالفلفل

؟؟هل تعلم
لعبة البيس�بول يلعبها فريقان كل 
فري�ق 9 العبني امللعب عىل ش�كل 
زاوية قائمة كبرية مرس�وم عليها 

ََ مربع طول ضلعه 27 مرا
الع�ب   15 الرجب�ي  العب�ي  ع�دد 

وأحياناََ 13 العب 
يف لعبة التنس النقطة األوىل قدرها 
 10 والثالث�ة  كذل�ك  والثاني�ة   15
وعندما يص�ل مجموع النقاط 40 
تصبح النقطة التالية نقطة الفوز

أول ه�دف يف تاري�خ كأس العال�م 
س�جله الالعب هو لوي�س لورانت 
يف املباراة االفتتاحي�ة بني منتخبه 

فرنسا واملكسيك
أول العب يط�رد يف مباريات كأس 
العال�م ه�و : دي الس كاس�ياس 
كابت�ن فريق ب�ريو بس�بب عنفه 

الشديد مع العبي رومانيا
أول م�ن أهدر رضبة جزاء يف كأس 
العال�م هو : الرازي�ي فالديما مع 

اٍسبانيا
السباح املرصي املعوق عر املانش 

بذراع واحده

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )1988( الثالثاء  24  آيلول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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الرشطة يتأهل يف البطولة العربية بفوز قاتل عىل الكويتاملبادرة اهلجومية سالح الساملية أمام القوة اجلوية
             المستقبل العراقي/ متابعة

يسيتضيف السياملية الكويتيي نظيره 
القيوة الجويية العراقي مسياء اليوم، يف 
إياب دور الي 32 ملنافسات بطولة محمد 
السادس لألندية األبطال، عىل ستاد ثامر 

بالساملية.
ويرفيع الرهيب شيعار الفيوز وحده ال 
يكفيي من أجيل تعوييض خسيارته يف 
مبياراة الذهياب )3-1(، حييث يحتياج 
السيماوي للفيوز بهدفين نظيفين أو 

االنتصار بفارق 3 أهداف.

السماوي اسيتعد ملالقاة ضيفة العراقي 
من خالل الدخول يف معسيكر مغلق منذ 
مطلع األسيبوع الجاري، من أجل توفر 
املزيد من االسيتقرار والرتكيز لالعبيه يف 

ظل صعوبة املهمة.
الساملية ظهر بمستوى جيد أمام العربي 
بالجولية املاضيية من الدوري يف الشيق 
الهجوميي إال أن الجانيب الدفاعيي ليم 
يكن باملسيتوى املأمول وهيو ما يصعب 
مين مهمته أميام القيوة الجويية حيث 
يحتاج للفوز مع عدم استقبال أهداف يف 

محاولة للعبور إىل الدور الثاني.
أوراق رابحة

امليدرب الفرنيي ميليود حميدي يعول 
بشكل كبر عىل قدرات محرتفيه بارتيك 
فابيانو وعدي الصيفي بالشق الهجومي 
إىل جانب مسياندة فيصل العنزي ونايف 
زوييد مع مبارك الفنينيي يف الوقت الذي 
يبقى فيه كمال مزاريييف عنرًصا مهًما 
بوسيط امللعب أمام العبي الدفاع بقيادة 

مساعد ندا وأليكس ليما.

             المستقبل العراقي/ متابعة

حقيق فرييق الرشطة فيوًزا قاتياًل عىل 
فريق الكويت الكويتي بهدفن دون رد يف 
املباراة التي أقيمت مسياء امس اإلثنن، 
لحسياب جولية اإليياب لبطولية محمد 
السادس لألندية األبطال يف استاد كربالء 
اليدويل. سيجل هيديف الرشطية املحرتف 
الكنغيويل موبوكيو جونييور يف الدقيقة 
79 و95 مين املبياراة. ورغيم األفضلية 
الواضحية للرشطية إال أن العبيه أهدروا 
فرص كثيرة أمام املرمى فمرت رأسيية 
عيالء عبد الزهيرة فيزوق العارضة، ولم 
ينجح ميروان حسين يف اسيتثمار كرة 
القائيم،  بجيوار  ليسيددها  ليه  ميررت 
وتصدى الحارس لتسيديدة كيرار ليهدر 
الرشطة كًما هائيالً من الفرص وينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
واصيل فريق الرشطة ضغطيه املتواصل 
رغيم أنيه خير أحيد نجوميه بإصابة 
الالعيب كرار جاسيم لكين الفريق بقي 
بذات النسق، وكاد مروان أن يهز الشباك 

ليوال أن كرته مرت بجيوار القائم ومرت 
رأسيية سيعد عبد األمر فوق العارضة، 
وشيهدت الخمسية عرش دقيقة األخرة 
من املبياراة زج الالعب املحرتف الكنغويل 
موبوكيو جونييور اليذي قليب موازيين 
املبياراة وتمكن مين هز شيباك الكويت 
يف الدقيقية 79 من املبياراة. الهدف أعاد 
اليروح لفريق الرشطة وشيحذ من همة 
الالعبن الذين اندفعوا بقوة نحو املرمى، 
وكاد سيعد ناطيق أن يهيز الشيباك لوال 
أن رأسييته ميرت بجوار القائيم، ومرت 

تسديدة عالء عبد الزهرة فوق العارضة، 
فيما رد حارس الكويت الكويتي تسديدة 
هائلية لعيالء مهياوي يف الدقيقية 92. 
ويف اللحظيات األخرة من املبياراة تلقى 
موبوكو تمريرة داخل الجزاء ليسيددها 
باملرمى يف الدقيقة الخامسية من الوقت 
بداًل مين الضائع، ويقيود الرشطة لفوز 
قاتيل كان كافيا لتأهيل الفريق إىل الدور 
الثانيي، كيون الفرييق الرشطة خر يف 
الكوييت بهيدف لثالثية وبالتيايل تمكن 

الرشطة من انتزاع التأهل بجدارة.

األزمات تطرق 
باب ميالن مبكرًا

             المستقبل العراقي/ متابعة

فجرت خسيارة مييالن أميام الغريم إنرت 
ميالن السيبت املايض أول أزمة يف صفوف 
بطل أوربا سيبع ميرات هذا املوسيم بعد 

أربع مباريات فقط يف الدوري اإليطايل.
وتركزت معظم الضغيوط بطبيعة الحال 
عىل ماركيو جيامباولو ودارت تسياؤالت 
بالفعل عن قيرار النادي باختياره لقيادة 
الروسيونري رغيم أن أفضيل سيجل له 
قبيل هذا املوسيم كان املركز التاسيع مع 

سامبدوريا.
وهيز ميالن الشيباك مرتين فقط وحقق 
انتصاريين وتعيادل مرتين حتيى اآلن يف 
الدوري كميا أن الطريقة التيي يلعب بها 
جيامباوليو وهيي طريقية )2-1-3-4( 
أصبحت من املايض بسبب عدم فعاليتها.

وتتسيلط األضواء عىل سياسة االنتقاالت 
يف مييالن حييث تحيد قواعد اللعيب املايل 
النظييف التيي وضعها االتحياد األوروبي 
للعبة مين قدرتيه الرشائية.ويركز ميالن 
عيىل ضم العبين واعديين لكن األسيماء 
التيي انضميت للفرييق ال يوجيد بينهيا 
اسيماء المعة.وكانت أبرز صفقة يربمها 
النيادي التعاقيد مع املهاجيم رفائيل لياو 
)20 عاميا( من ليل، وثييو هرنانديز )21 
عاميا( من ريال مدرييد وليو دوارتي )23 
عاما( من فالمنجو وإسيماعيل بن نارص 
)21 عاميا( من إمبويل وأكثرهم خربة هو 
املهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش )25 عاما( 
منتقال عىل سيبيل اإلعارة مين آينرتاخت 
فرانكفورت.ورغيم ذلك لم تشيارك هذه 
املجموعية سيوى لفيرتات قصيرة حتى 
اآلن.ولعب لياو أساسييا مرة واحدة فقط 
وشيارك هرناندييز مليدة 18 دقيقة وكان 
بن نارص بن البيدالء يف آخر مباراتن ولم 
يشيارك دوارتيي يف أي مبياراة بينما كان 
ريبيتش بديال يف مباراتن.وقال املدرب إن 
فريقه بدأ مباراة القمة بشيكل جيد لكنه 
فشيل يف العودة بعد الهدف وهي املشكلة 
نفسيها التيي واجهيت امليدرب السيابق 
جينيارو جاتيوزو املوسيم املايض.وقيال 
جيامباوليو »ليم يعجبنيي رد الفعل غر 
املنظم. كان ترصفا عشوائيا بشكل مبالغ 
فييه فخرنا أسيلوبنا يف اللعيب وتراجع 
الفريق أمام الهجمات املضادة للمنافس.

ريال مدريد يقرتب 
من استعادة سالح مهم

مورينيو يصوب سهام 
النقد جتاه صالح

              المستقبل العراقي/ متابعة

أنهى ريال مدريد، الحصة التدريبية األوىل تحضرًا ملواجهة 
أوساسونا، عىل ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات 

األسبوع السادس من عمر الدوري اإلسباني.
وذكير املوقيع الرسيمي لريال مدرييد، أن الالعبين الذين 
شياركوا بشيكل أسيايس يف مباراة األمس أمام إشيبيلية، 
خاضوا تدريبات خفيفة عىل العشب وداخل صالة األلعاب 

الرياضية.
وأضياف أن التدريبيات شيهدت مواصلية تعيايف الرباعي 

ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش ومارسيلو وإيسكو.
وتابيع املوقع أن إيسيكو شيارك يف جيزء مين التدريبات 
الجماعية للفريق، مما يؤكد اقرتابه من العودة واملشاركة 
يف املبارييات، بينما خياض الثنائي مودريتش ومارسييلو 

تدريبات منفردة عىل العشب.
ولفيت إىل أن زييدان املدير الفنيي للريال، قام باسيتدعاء 

بعض العبي الكاستيا للمشاركة يف الحصة التدريبية.

هوميلز مهدد بالغياب أمام بريمن
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحوم الشيكوك حول مشياركة ماتس هوميلز مدافع 
بوروسييا دورتمونيد، يف مبياراة فريقيه املقبلية ضد 
فردر بريمن، السبت املقبل، يف إطار منافسات الجولة 

السادسة من عمر الدوري األملاني.
وتعيرض املدافيع األملانيي املخيرم إلصابية خيالل 
مشياركته ضد آينرتاخت فرانكفورت، السبت املايض، 
يف املباراة التي انتهت بالتعادل )2-2( يف خامس جوالت 

البوندسليجا.
 وبحسيب ميا ذكرتيه شيبكة »Ruhr« املقربية مين 
دورتمونيد، فيإن صاحيب اليي 30 عاًما قيد يغيب عن 
مواجهية بريمن، بسيبب معاناتيه من إصابة أسيفل 
الظهر.وأعرب هوميلز عين أمله يف التعايف من اإلصابة 

قبل مباراة فريقه أمام فردر بريمن.
وغيرد الالعب عيىل موقع توييرت »أحاول إنجياز األمر 
بحلول السبت املقبل وسييتضح مدى نجاح ذلك خالل 

أيام«.
وكان لوسييان فافير مدرب دورتموند، قد كشيف عن 
اسيتبداله هوميلز خالل مواجهة فرانكفورت، بسيبب 
شيكواه مين آالم يف الظهر، مما حيال دون قدرته عىل 

استكمال املباراة.
ومن املتوقع أن يدفع املدرب السيويري باملدافع دان 
أكسييل زاجادو، لتعويض غياب هوميلز املحتمل أمام 
بريمين. يذكر أن هوميلز سيجل ظهوره يف 7 مباريات 
بقميص أسيود الفيسيتيفال، منذ عودته إىل دورتموند 
خيالل فرتة االنتقياالت الصيفيية املاضيية، قادًما من 

بايرن ميونخ األملاني.

تري شتيجن يعلق عىل احتاملية إقالة فالفريدي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكيد األملانيي ميارك أندرييه تر شيتيجن حارس 
مرمى برشلونة، دعمه إلرنستو فالفردي مدربه 
يف الفرييق الكتالونيي، بعد األنبياء األخرة حول 

احتمالية إقالته.
وتيرددت أنباء عن وجود نية لإلطاحة بفالفردي 
مين منصبه، بعد الخسيارة بثنائيية نظيفة ضد 
غرناطية، حييث عانيى حاميل لقيب الليجا عىل 

مستوى النتائج منذ بداية املوسم الحايل.
وقيال تير شيتيجن، خيالل ترصيحيات نقلتها 
صحيفية »مونيدو ديبورتيفيو« قبل السيفر إىل 
ميالنو لحضور حفل )ذا بيست(: »علينا أن نكون 
أقوى وأكثر تركيزًا، ومن الطبيعي أن نبدأ املوسم 

بهذه الطريقة، لكنه أمر غر ُمعتاد«.
وأضياف: »ال فائدة من النظير إىل الخلف، وعلينا 
أن نتطليع إىل األميام ونحاول الفيوز يف املباريات 
املقبلية، ونتحسين يف بعض الجوانيب، وهذا هو 

اليشء الوحيد الذي سنناقشه يف األيام املقبلة«.
وبسيؤاله عن اإلقالة املحتملة لفالفردي، أجاب: 
»هيو يقوم بعمل جيد، وما يتوجيب علينا القيام 

به هو اللعب وحصد النقاط الثالث«.
واختتيم بالحديث عن الخصيم األزيل ريال مدريد: 
»الفيارق 4 نقاط، لكن فرقا مثيل أتلتيكو مدريد 
تعانيي أيًضا مين أجيل كل نقطة، ونحين نفكر 
فقيط يف أنفسينا، والفيوز يف املبياراة التالية ضد 

فياريال«.

بالوتييل متحفز ملواجهة يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

سيشيارك املهاجم ماريو بالوتييي ألول مرة الثالثاء 
مع فريقه بريشيا، بعد انتهاء مدة عقوبته -اإليقاف 
ملدة 4 مباريات- وسيتجذب مشاركته األوىل االنتباه 

يف الجولة الخامسة من بطولة الدوري اإليطايل.
واضطير النجم اإليطايل -الذي انضيم مؤخرا للنادي 
الصاعد حديثا للسري آ قادما من فريق مارسيليا- 
لالنتظيار مليدة شيهر حتى يرتيدي قمييص فريقه 

الجديد رسيميا وذلك بسيبب إيقافه ألربع مباريات 
وهيي العقوبة التيي تحّصل عليها مين قبل االتحاد 
الفرني لكرة القدم العام املايض بعد تعرضه للطرد 

ببطاقة حمراء مبارشة خالل مواجهة مونبلييه.
وهيا قيد أتيت لحظتيه حييث سييلعب غيدا أميام 
جماهره، وضد الفريق املسيطر عىل بطولة الدوري 
اإليطايل يف آخر 8 أعوام، يوفنتوس.ويمثل هذا تحديا 
كبرا لبالوتيي الذي أكيد مؤخرا خالل مقابلة أنه يف 
حالة بدنية وفنية عالية.وسييواجه املهاجم السابق 

ملانشسرت سيتي وميالن وليفربول والبالغ من العمر 
29 عاما »السييدة العجوز« الذي بدأ املوسيم الحايل 
بشيكل إيجابي بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادال يف 
»السري آ«، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصل ألفضل 
مسيتوياته املعهيودة بعيد.وإذا أراد البيانكونيري، 
بقيادة نجمه الربتغايل كريستيانو رونالدو، مواصلة 
الضغيط عىل إنيرت ميالن متصيدر جدول املسيابقة 
برصييد 12 نقطة، فليس أمامه خيار سيوى الفوز 

عىل بريشيا عىل ملعب األخر.

إيكاردي: ال أصدق ما يشاع حول مييس

بايرن ميونخ يفكر يف مكافأة برييسيتش

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال األرجنتيني مياورو إيكاردي، مهاجم 
باريس سيان جرمان، إن مواطنه ليونيل 
ميي، نجم برشلونة، ال يقف وراء ابتعاده 

عن املشاركة مع منتخب التانجو.
وكانت تقارير صحفيية عديدة عىل مدار 

السينوات املاضيية، قيد ذكيرت أن ميي 
هو سيبب اسيتبعاد إيكاردي من املنتخب 
األرجنتينيي، رغيم تألقه الالفيت مع إنرت 

ميالن خالل السنوات املاضية.
وأرجعت هذه التقارير األمر لسوء العالقة 

بن النجمن.
لكن إيكاردي علق عىل ذلك، يف ترصيحات 
لشبكة قنوات »كانال+« الفرنسية، قائال: 
»هيذا هيو الضجيج اليذي يحيدث، أنا ال 

أصدق هذا، ألنني أعرف ميي جيًدا«.
وأضاف: »إنيه الالعب األفضيل يف العالم، 
كنيت قيادًرا عيىل مقابلتيه وأنيا أقيدره 

للغاية.. ال أؤمن بهذه القصص«.
وانتقيل إيكاردي خيالل فيرتة االنتقاالت 
الصيفيية املاضيية، إىل صفيوف بارييس 
سيان جرمان قادًما من إنرت ميالن، عىل 
سبيل اإلعارة ملدة موسم مجاًنا، مع خيار 

الرشاء مقابل 70 مليون يورو.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشيف تقرير صحفيي إيطيايل، أن نادي 
باييرن ميونخ األملاني، يفكر يف رشاء عقد 
الكرواتي إيفان بريسيتش، بشكل نهائي 

من صفوف إنرت ميالن.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو مركاتو« اإليطايل، 
فيإن باييرن ميونخ راٍض تماًميا عن أداء 
الكرواتي بريسيتش حتى اآلن مع الفريق، 
مشيرة إىل أن النيادي يفكر يف ممارسية 
حقه واسيتغالل البند املنصيوص عليه يف 
عقد إعارته، برشائه بشيكل نهائي.يشار 
إىل أن بريسييتش انضم لصفوف الفريق 
البافاري، خيالل فرتة االنتقاالت الصيفية 
املاضية قادًما من إنرت ميالن، عىل سيبيل 
اإلعارة، مع خيار الرشاء مقابل 20 مليون 
يورو.وفشل بريسيتش يف إقناع أنطونيو 
كونتيي املدير الفني الجدييد لإلنرت، خالل 

الفيرتة التحضريية، حتيى رصح كونتي 
بيأن الالعب ال يناسيب خططيه، ومن ثم 
للبايرن.واسيتعاد  معياًرا  رحيليه  تقيرر 
الجنياح الكرواتي جزء من مسيتواه مع 
بايرن ميونخ، بعدما تمكن من املشياركة 
ومن ثم سيجل هدًفيا يف الفوز عىل كولن، 

بنتيجة )4-0( بالدوري األملاني.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يرى الربتغايل جوزيه مورينيو، مدرب مانشسيرت يونايتد، 
أن ليفربيول تمتع بالكثر من الحظ، يف التغلب أمس األحد 
عيىل تشييلي )2-1( يف الجولية السادسية مين الدوري 

اإلنجليزي.
وقال مورينيو يف ترصيحات لشيبكة »سكاي سبورتس«: 
»لعب ثالثي خط الهجوم يف ليفربول بمركزية شديدة، ولم 

يدافعوا كثرًا«.
وأضياف املدرب الربتغيايل: »أعتقيد أنه يف الدقائيق الي15 
األخرة من املبياراة، كان يتوجب عىل محمد صالح القيام 
باملزيد من الجهد، وكان عليه مسياعدة ألكسيندر أرنولد، 

ليستطيع األخر الدخول إىل منطقة الجزاء قلياًل«.
وتابيع: »عندميا تأتيي اللحظية التيي يتوجيب فيها عىل 
ليفربول تحقيق انتصيار باهت، وال يملك القدرة عىل قتل 

املباراة، حينها البد من الدفاع بصورة أفضل«.
وواصيل: »تمتيع ليفربيول بالحيظ نظيرًا لعدم تسيجيل 
تشييلي يف آخر فرصتين، وإال كانوا سيشيعرون بالندم 

الشديد«.
وعين فيارق النقياط مع مانشسيرت سييتي الثانيي، قال 
مورينيو: »5 نقاط ليست بالفارق الكبر، من الواضح أن 
ليفربول سييخر مباراة، مثل تلك التي خرها السييتي 

أمام نورويتش، وسيفقد الريدز بعض النقاط«.
وأردف قائال: »بإمكان السييتي أيًضا أن يحظى بمسيرة 

انتصارات بعدها مثل تلك التي يمر بها ليفربول حالًيا«.

فوزنياكي وكريبر تودعان ووهان املفتوحة رسيعًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

فجرت العبية التنيس التايوانية سيو 
وي هي، مفاجأة مين العيار الثقيل، 
كارولين  بالدنماركيية  وأطاحيت 
فوزنياكيي املصنفة األوىل عيىل العالم 
سابقا، من الدور األول لبطولة ووهان 
املفتوحية بالصن.وتأهليت هيي إىل 
الدور الثاني )دور الي32(، بتغلبها عىل 

فوزنياكي املصنفة الي13 للبطولة، 
و2/6. و1/6   )7/2(  7/6

أمانيدا  األمريكيية  أطاحيت  كميا 
سيامانتا  باألسرتالية  أنيسييموفا 
ستورس، بالتغلب عليها 3/6 و6/3 
و3/6 يف مباراة أخرى اليوم بالدور 
سيفيتالنا  الروسيية  األول.وفازت 
الثانيية  املصنفية  كوزنيتسيوفا، 
عيىل العاليم سيابقا، واملتأهلة من 
األدوار التمهيديية إىل اليدور الثاني 
بفوزهيا عىل يولييا بوتينتسييفا، 

العبية كازاخسيتان، 1/6 و0/1، ثيم 
باالنسحاب.كما شقت الصينية يافان 
وانج طريقها للدور الثاني، بالفوز عىل 
األمريكيية لوريين ديفييز 6/4 و4/6 
و0/4، ثم باالنسحاب.وأطاحت العبة 
التنيس البورتوريكيية، مونيكا بويج، 
باألملانية أنجيليك كربر، املصنفة األوىل 
عىل العالم سابقا، اليوم االثنن، خارج 
بطولة ووهان املفتوحة، بالتغلب عليها 

يف الدور األول.وتأهليت بويج بجدارة، 
بالفيوز عيىل كربير املصنفية الي11 
للبطولة، 6/7 )3/7( و7/5 و1/6، يف 
مواجهة مكررة ملباراة الالعبتن خالل 
نهائي فردي السييدات، بدورة األلعاب 
األوملبيية املاضيية )رييو دي جانيرو 
2016(، عندما فيازت بويج بامليدالية 
الذهبية.وتأهلت األمريكيتان كريستينا 
ماكهيل وأليسيون ريسك للدور الثاني 
كذليك، بفيوز األوىل عيىل الالتفيية 
أنسيتازيا سيفاتسوفا 6/4 و3/6 
األوكرانيية  و3/6، والثانيية عيىل 
و3/6   6/4 كوجلوفيا  كاترينيا 
و3/6.ويف مبارييات أخيرى اليوم، 
فازت الكرواتية بيرتا مارتيتش عىل 
الفرنسية كريستينا مالدينوفيتش 
2/6 و2/6، والروسيية فرونييكا 
مواطنتهيا  عيىل  كودمرتوفيا 
إيكاترينا ألكسيندروفا 7/5 و3/6 

و2/6.

كاسياس: زيدان هو األفضل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أشياد إيكر كاسيياس الحارس السيابق لريال مدرييد، باملدرب 
الفرنيي زيين الدين زيدان، عقيب الفوز الذي حققيه الفريق 
امللكي عىل إشيبيلية )1-0(.وكتب كاسيياس عرب حسيابه عىل 

موقع التواصل االجتماعي تويرت »زيدان هو األفضل. وسيتحدث 
البعيض حاليا حول ميا إذا كان محظوظا للغاية«.وأضاف »لن 
يكون هناك أي حديث حول تغير محتمل يف الجهاز الفني. كما 
لن يتيم الحديث حول اإلدارة السييئة للنادي التيي راهنت عىل 

أشخاص مخرمن بإمكانهم استعادة نجاحات الفريق.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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حلّدد فريق مركلز االعلام الرقمي اهم 
مظاهر الجهل الرقمي التي رصدها لدى 
العديد من مسلتخدمي مواقع التواصل 
وتطبيقات الرتاسلل الفلوري يف العراق 
وبقية دول العالم.واشار الفريق يف بيان 
اىل ان »الوعي السليم بمقتضيات العالم 
الرقملي اليحتلاج لتخصلص دقيلق او 
معرفة شاملة بالتكنولوجيا، بل يحتاج 
لقليلل ملن االنتبلاه واالدراك البسليط 
مواقلع  اسلتخدام  ابجديلات  لبعلض 

التواصل والعوالم االفرتاضية.
وشلّخص فريق املركز عدة مظاهر لهذا 

الجهل فيما ييل اهمها:
1/ نرش وتسلويق خلر يف مواقلع التواصل 
االجتماعي، ومجموعات تطبيقات الرتاسلل 
الفوري من غلر التأكد من صحته او البحث 

عن مصدره يف املواقع الرسمية .
2/ اخرتاق حسلاب املسلتخدم بسلبب عدم 
تأمينله لحسلابه الشلخيص على الرغم من 

رشح طرق التأمني لعدة مرات.

3/ ارسلال صور شلخصية لطلرف اخر من 
خال مواقلع التواصل وتطبيقات الرتاسلل، 

بدون معرفة هوية الشخص .
4/ تحميلل برامج وتطبيقلات مجهولة من 

مصادر غر رسمية.
5/ الضغط او الدخول عى روابط غر معروفة 
تصل للمستخدم عر الواتساب او الفيسبوك 

او بقية تطبيقات الرتاسل الفوري.

6/ علدم معرفلة خصوصيلة وطلرق 
اسلتخدام كل برناملج او موقلع ملن 

مواقع التواصل االجتماعي .
7/ علدم وضلع كلمة رس على الهاتف 
لجلوء  او  الشلخيص،  والكمبيوتلر 
املسلتخدم لوضلع كلملات رس سلهلة 
او  مثلل111111  وبسليطة  التخملني 

. 1234567
8/ قبلول اضافلة اصدقلاء مجهوللني 
معرفلة  بلدون  الشلخصية  للصفحلة 

مسبقة .
9/ نسليان كلمات مرور )باسلوردات( 
الحسابات وعمل حسابات جديدة وترك 

الحساب االول .
10/ اهملال رقلم الهاتلف الذي يسلتخدمه 
الشلخص يف حسلابه يف وقلت ملا، وملن ثم 
االسلتغناء عن هذا الرقلم دون ان يتم حذفه 
من الحسلابات املرتبطة بله، وهو ما يعرض 
هذه الحسابات لخطر االخرتاق يف حال قامت 

الرشكة باعطاء هذا الرقم لشخص اخر.

والسلفر  السلياحة  مجموعلة  أعلنلت 
الريطانيلة »توملاس كلوك«، أقلدم رشكة 
سلياحية يف بريطانيا والعالم، امس االثنني، 
إفاسلها وتنتظر عودة عمائه الريطانيني 

إىل وطنهم.
وقالت الرشكة يف بيلان، إّنه »عى الرغم من 
الجهلود الكبرة، لم ُتسلفر املناقشلات عن 

اتفاق بني املساهمني واملمولني«.
وأضلاف البيان، »لذلك خللص مجلس إدارة 
الرشكة إىل أنه ليس لديه خيار سلوى اتخاذ 
خطوات للدخول يف تصفية إلزامية بمفعول 
فوري«. ويعمل يف »توماس كوك«، التي تعد 
أقلدم رشكة للرحات يف العالم، نحو 22 ألف 
شلخص، بينهلم 9 آالف يف اململكلة املتحدة، 
باتلت وظائفهلم مهلددة مبلارشة بعلد أن 

تتوقف أنشطة الرشكة.
ويف وقت سلابق، قلال األمني العلام لنقابة، 
»تلي إس إس آي« التلي تمثلل العامللني يف 
قطاع السلياحة، مانويلل كورتيس، يف بيان 
»يجلب إنقلاذ الرشكلة مهملا كللف األمر. 
يجب أال تسلمح أي حكومة بريطانية جادة 

بفقدان هذا العدد من الوظائف«.
وذكلرت تقاريلر إعامية، أن قلادة الرشكة 

كانلوا قلد اجتمعوا مع املقرضلني والدائنني 
أملس األحد يف لندن، يف محاولة أخرة لجمع 
200 مليون إسلرتليني )250 مليون دوالر( 

لإلبقاء عى الرشكة يف السوق.
وبلات على »توماس كلوك« أن تنظلم فورا 
عملية إعادة 600 ألف سلائح من املتعاملني 
معهلا حلول العالم، بينهم 150 ألف سلائح 

بريطاني، ما سليكون أكلر عملية من هذا 
النلوع منذ الحلرب العامليلة الثانيلة، وفقا 
لوكاللة بلومبلرغ. وكان وزيلر الخارجية، 
دومينيك راب، قد رصح يف وقت سابق لهئية 
اإلذاعة الريطانية »بلي بي يس«: »يمكنني 
أن أؤكلد للناس أنه يف أسلوأ الحلاالت، هناك 
خطة طوارئ لتفادي أن يعلقوا يف الخارج«.

االعالم الرقمي حيدد اهم مظاهر اجلهل الرقمي 
املتفشية بني املستخدمني

أقدم رشكة سياحية يف العالـم تعلن إفالسها

األرصاد العاملية: األرض مقبلة عىل ارتفاع قيايس للحرارة
كشلف توقع دويل علن ارتفاع 
األرض يف  للحلرارة يف كوكلب 

السنوات القليلة املقبلة.
وقال مسؤول باملنظمة العاملية 
لألرصاد الجويلة امس االثنني 
إن من املقرر ارتفاع متوسلط 
درجات الحرارة يف العالم خال 
السلنوات الخملس املقبلة بما 
يلرتاوح بلني 1.2 و1.3 درجة 
مئوية عى األقل عن مستويات 

ما قبل الحقبة الصناعية.
وردا عى سلؤال ملن رويرتز، 
”نحلن  بلدور  عملر  أضلاف 
باألسلاس يف طريقنا للوصول 
إىل زيادة ترتاوح بني 1.2 و1.3 

درجلة مئوية على األقل }عن 
مسلتويات ملا قبلل الحقبلة 
الصناعيلة{ خلال السلنوات 

الخمس املقبلة“.
بعدملا  الترصيحلات  وتأتلي 
أصلدرت الوكالة التابعة لألمم 
األحد  أملس  املتحلدة تقريلرا 
أظهلر أن من املتوقع أن تكون 
الفرتة من علام 2015 إىل عام 
الخمس  السلنوات  2019 هي 
األكثلر حلرارة على اإلطلاق 
حيث ارتفعت درجات الحرارة 
مقارنلة  مئويلة  درجلة   0.2
بالفرتة من عام 2011 إىل عام 

.2015

لقي لص مرصي مرصعله غرًقا؛ بعد قفزه يف 
ترعة املريوطيلة بمحافظة الجيلزة؛ هرباً من 
انتقلام األهايل منه بعد رسقتله لحقيبة إحدى 
الفتيات. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مساعد 
الوزير لقطاع الحماية املدنية بالجيزة، إخطاراُ 
بقيام لص يقود دراجلة نارية بالقفز يف ترعة 

املريوطية وعدم وجود جثته.

وبانتقال رئيس قسلم اإلنقاذ النهري بالجيزة 
وفريلق بحلث إىل مكان الحلادث، تم انتشلال 
الجثلة، وتبني أنها لعاطل يدعى حسلن سليد، 

18 سنة.
وكشلفت التحقيقلات أن املتلوىف رسق حقيبة 
يد من فتاة بالشلارع باستخدام دراجة نارية، 
وأثناء ماحقة األهلايل له قفز بدراجته النارية 

يف الرتعلة فلقي مرصعه. وتلم تحرير املحرض 
الازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشلهدت ملرص يف الفلرتة األخلرة زيلادة يف 
معدالت جرائم القتل، وعادة ما ترصد محارض 
الرشطة حوادث مختلفة تتعدد أسبابها ما بني 
الخافات األرسيلة والعائلية، أو السلعي وراء 

الشهوات، أو الرسقة وغرها. 

استعرضت »سامسونغ« مؤخرا أحدث هاتفني من الفئة M، بمواصفات 
وأسلعار ستجعل منهما من بني أكثر الهواتف رواجا وشعبية يف األسواق. 
 Super الجديد بهيكل أنيق، مزود بشاشلة Galaxy M30s وجلاء هاتلف
AMOLED بمقلاس 6.4 بوصلة، تمأل كامل مسلاحة واجهتها االمامية 
تقريبلا باسلتثناء ثقب صغر مخصلص للكامرا. كملا زود هذا الجهاز 
بكامرا أساسية ثاثية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل، تعد من بني أفضل 
كامرات الهواتف، إضافة إىل كامرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسلل، تعمل 
ملع خاصية التعرف عى الوجلوه. وأتى بمعاللج Exynos 9611 ثماني 
النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 
غيغابايت قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات االتصال، وماسح لبصمات 
األصابع مدمج يف الشاشلة، وبطارية بسعة 6000 مييل أمبر، أما سعره 
فلل 238 دوالرا تقريبا. أما الهاتف الثاني Galaxy M10s فقد أتى بهيكل 
أنيق مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشلة Super AMOLED بمقاس 6.4 

 .Galaxy M30s بوصة أيضا، تشبه تماما تلك املركبة يف

أكدت مواقع متخصصة بشلؤون التقنية أن رشكة »فيسبوك« تعمل عى 
تطويلر نظلارات ذكية، لتحقق من خالها نقلة نوعية يف سلوق األجهزة 

اإللكرتونية املحمولة. 
 Facebook Reality Labs وتبعا للمعلومات فإن املهندسلني يف مخترات
يتعاونلون حاليا ملع الخراء يف رشكلة Luxottica Group SpA املطورة 
لنظلارات Ray-Ban الشلهرة لتطويلر نظارة قلادرة على التعامل مع 
أجهزة »آبل«، لتكون تحفتهم الجديدة من بني أفضل اإللكرتونيات الذكية 

املطروحة يف األسواق. 
ومن املفرتض أن تأتي نظارة »فيسلبوك« الجديدة بهيكل شلبيه بهياكل 
النظلارات العاديلة التلي يرتديها النلاس يوميلا، وأن يزود هلذا الهيكل 
بكاملرات صغرة تسلاعد املسلتخدم عى إجلراء مكامللات الفيديو، أو 

استعمال خدمة البث املبارش الخاصة بل »فيسبوك«. 
كملا سلتجّهز هلذه التحفلة التقنيلة بمايكروفونات ومكلرات صوت 
متطورة لتمكني مسلتخدمها من االسلتماع إىل املوسيقى وإجراء وتلقي 

االتصاالت، وسيمكن لحاملها التحكم بها عر األوامر الصوتية.

هناية مأساوية للص رسق حقيبة فتاة يف الشارع

»سامسونغ« تطلق هاتفني متطورين 
بسعر منافس

»فيسبوك« تطّور نظارهتا الذكية

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

الشخصية املنتجة سالم مجهوري ..  قرآن  .. افالم كارتون

الحقوقي ماجد الحسناويمنهل عبد األمير المرشدي 

للن يكون املجتمع منتجلاً اال اذا اتيحت الفلرص للفرد لكي 
يصلل اىل اقلى ملا يسلتطيعه ملن اسلتخدام امكانياتله 
ومهاراته وتنميتها وكل ما يتصل بعاقته باالشياء واالفكار 
وبغره من الناس وهلذه متداخلة تعطي قدرها يف عمليات 
تنمية الشلخصية املنتجة وقديماً اقرتن العمل اليدوي بحياة 
الرقيق واملستضعفني والعمل الفكري بحياة السادة واالحرار 
وقد احدثت الثلورة الصناعية تغلرات رسيعة ومتاحقة يف 
كيلان املجتمع والفلرد وارتفعت الصيحة ملن جديد العطاء 
العمل اليدوي قيمته وكرامته الشلخصية املنتجة يف املجتمع 
املنتلج هلي التي تقدر قيملة العمل اليلدوي وانتاجه ال يقل 
اهمية علن االنتاج الفكلري فلكل منهما اهميتله وتقديره 
يف الحيلاة االجتماعيلة وهنلاك نوعني من الدوافلع احدهما 
الرغبة يف العمل وثانياً الرغبة يف النجاح التي تتصل بالناحية 
الشلخصية فالكاتب الذي ينظم كتابله مقال ونرشة لرغبته 
تحقيلق من نلوع من العملل االجتماعي ورغبتله يف التغير 
لتحقيلق النجاح وهذا يجلب له الشلهرة واملال او السللطان 
وان االنسلانية ال تحقلق اال علن طريلق تهيئلة الظلروف 
الصالحة لتنميتها واسلتخدامها وتقدير االحتياجات املادية 
واالجتماعية واملعنوية للمواطنني وتحديد احسلن الوسلائل 
السلتغال امللوارد يف تحقيلق اقلى حلد ممكن ملن هذه 
االحتياجات ولرسم محورين للشخصية املنتجة هما التعقل 
والعمل وكذللك اسلتقرارها والقدرة عى التعاون وتنسليق 
الجهلد مع الغلر وااللتلزام باملسلؤولية املطلوبلة والطرق 
املؤدية اىل بللوغ الغايات وكذلك التفاعل بني القيادة واالتباع 
يستوجب ادراك االفراد ووعيهم ملا تقوم القيادة فيه وينبغي 
تفهلم القانون والنظام كأداة حية متطورة تمثل ما تبلورت 
اليله مصالح الناس من مقتضيات والعملل املنتج ليس امراً 
مرتوكاً لنزوات الفرد واسلاليبه سلواء كان عملًا فكرياً او 
يدوياً او فنياً يسلهم لتوفر السلع والخدمات الازمة لحياة 
غلرة من النلاس واعرتاف املجتمع بهذا االنتلاج اما مظاهر 
الضيلاع والتاعلب بالوقلت ال يتفق مع الشلخصية املنتجة 
ويلزم املعرفلة بالعمل وطبيعته وتحمل املسلؤولية والجهد 
مما يجعل لحياة االنسلان معنلى وثقة وتاتي هذه الثقة اذا 
كان امللرء يسلتهلك وينتج ياخذ ويعطي يقلدر جهود غره 

ويستفاد منها ويفيد غره بجهوده.

ربملا ال يتأثلر بما أقلول او يتذكر ملن هم يف عمر الشلباب لكننا 
نحلن الذي عفلا علينا الزملن وتاطمت ارائنا وتعلعلت اجسلادنا 
وتبعثرت اوراقنا وتصومعلت احامنا وتكاثرت اوهامنا وتكرست 
اقامنا وتساقطت اسنانا وتعملقت اقزامنا نعرف ونتذكر ونعيش 
اللحظة عندما  كّنا ننتظر البث التلفزيوني الذي يبدأ بعد السلاعة 
الرابعة عرصا وينتهي عند منتصف الليل كان اول يشء يظهر عى 
شاشلة التلفاز هو السام الجمهوري )النشيد الوطني ( ثم يتبعه 
مبلارشة القرآن الكريم ليبدأ بعدها افلام كارتون اي فرتة برامج 
األطفلال التي تسلتمر لقرابلة النصف سلاعة كنا نتبسلمر امام 
الشاشة ونحن نتابع امليكي ماوس توم  وجري او بباي وصوال اىل 
السلندباد وانتهاءا بالخمايس . ما اود األشارة له هنا ان املواد التي 
كان يعرضهلا التلفزيلون يف قناتيه الوحيدتلني 9 و7 التي تحولت 
اىل الشلباب ل)أبو الشلباب( نجل القائد األوحد للم تكن تلك املواد 
تلدل عى ثقافة يؤملن بها النظام البعثي فالسلام الجمهوري او 
النشليد الوطني لم يكن يدل عى وطنية النظام او يمثل قداسة يف 
ذاته لديه فقد قام صدام بإعدام شلفيق الكمايل الشاعر الذي كتب 
كلمات النشليد الوطنلي وهو الذي دمر الوطلن واملواطن عى حد 
سلواء من حرب اىل حرب وصوال للحصلار وانتهاء بإم املهازل )ام 
املعلارك(  كما لم يكن بداية البث بالقلرآن الكريم ذا صلة او داللة 
بإيمان النظام او احرتامه لدين او عقيدة  فقد اعدم صدام املراجع 
والعلماء وقراء الفرآن وقصف املراقد واملساجد . كذلك الحال فيما 
يخلص فرتة برامج األطفال فصدام حسلني هو ملن أذل الطفولة 
وارعلب األطفال ومأل اطفلال العراق اسلواق الجملة والشلوارع 
ليبحثلوا علن لقمة عيلش عوائلهم يف سلنني الحصلار وما تاها 
بعلد ان حصدت الحروب مئات اآلالف من اآلباء والشلباب ليرتكوا 
جيوشلا ملن األيتام واألراملل والثلكاىل .  اليلوم ال ادري ملاذا ارى 
املشهد السيايس يف العراق ال يخرج عن نطاق املعادلة ذاتها ) نشيد 
وطني .. قرآن .. افام كارتون ( فالذي جائوا لنا واستلموا السطة 
والذين وصولو اىل مقاعد الرملان او الحكومة ومواقع املسلؤولية 
جميعهلم بلدأوا ويبلدأون خطابهلم معنلا بالوطنيلة’ واملواطنة  
والنشليد الوطني ثم نجدهلم أيام اإلنتخابلات مؤمنني ومؤمنات 
متقني ومّتقات خاشلعني وخاشلعات قانتني وقناتات  سماعّون 
للقرآن خاشلعون للدعاء حارضون يف مجالس العزاء  وما إن نالوا 
مرامهلم وتبلوأوا مقاعدهم بني نائب ووزير ومدير ومسلؤول با 
مسؤولية حتى ايقنوا وتيقنوا انهم ضحكوا عى ذوقننا واستهزأوا 
بنا وبأصواتنا0 فبداوا لنا بأفام كارتون وال زال العرض مسلتمرا 

حتى اشعارا اخر .,.


