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رئيس الوزراء يوجه بالتعاون بني الوزارات لتوفري الكهرباء جلميع املحافظات
العراقي

اصبر على ما ت َكرَه فيما يُلزِ ُم َ
واصبر
ك احلق،
ِ
َ
يدعوك إليه الهوى
ب فيما
ّ
عما ُتِ ُّ

اإلمام احلسني (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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علي الدراجي
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رئيس جملس حمافظة البصـرة

يـدعـو ديـوان املـحـافـظـــة
والــدوائـر الـتـنـفـيــذيــة

الــى االســراع بــتــقـديــم

خـطـة مـشـاريـع 2019

ص2

العراق لن يدخل يف سياسة «األحالف» الضيقة

القوات األمنية حتارب «داعش» وال تسعى لـ «االستقرار» يف سوريا ..وروسيا ختشى من «أهداف خفية» لواشنطن يف بالد الرافدين
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
أكد وزي�ر الخارجية ،أم�س األربعاء ،أن
العمليات العس�كرية للقوات العراقيّة يف
س�وريا مح�دودة ،وفيما أك�د أن القوات
لن تس�تقر عىل األرايض الس�ورية ،شدد
عىل ع�دم دخ�ول الع�راق ألي حلف ضد
إي�ران ،باملقابل أعرب نظريه الرويس عن
الخش�ية من أهداف غري معلن�ة للقوات
األمريكية يف العراق برغم إقراره بقانونية
وجودها هناك.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة محم�د ع�ي
الحكي�م ،خ�ال مؤتمر صحايف مش�رك

يف موس�كو عق�ب اجتماعه م�ع نظريه
الرويس س�ريغي الفروف ،قال إن البلدين
سيحتفان بحضور الوزير الرويس قريبا
بمناس�بة مُ �رُور ( )75عام�ا ً ع�ىل ب�دء
العاقات الدبلوماس�يَّ ة بني البلدين ،الفتا ً
اىل ان ه�ذا العام سيش�هد توقي�ع العديد
ذكرات التفاهم والربامج املُ
َ
من مُ ّ
ش�ركة
بني البلدين.
وعن مباحثاته مع نظريه الرويس اش�ار
وزير الخارجية اىل انهما ناقشا االستعداد
لعقد ال�دورة الثامنة للجن�ة العراق�يَّة-
الروس�يَّة املش�ركة يف بغ�داد ،منتص�ف
شهر أيار املقبل واجتماعات الفرق الفنية

حمافظ البرصة يوافق عىل ختصيص « »177دونم
ملوظفي ديوان املحافظة

3

األربعة املنبثقة عنها املتعلقة باالستثمار،
والنق�ل ،والطاقة ،والصناعة ..اضافة اىل
ّ
الس�راتيجي العس�كر ِّيبني
ملف التعاون
ِّ
البلدي�ن واس�تمرار التع�اون يف مج�ال
االستثمار وإعادة اإلعمار.
ودعا الحكيم الرشكات الروسيَّة للدخول
بق�وة إىل الع�راق لاس�تثمار يف مُ ختلِف
املج�االت ،مُ بد ً
ِي�ا اس�تعداد الحكوم�ة
العراق�يَّ�ة لتقدي�م التس�هيات ،وتوفري
الظروف املُا ِئم�ة ،والبيئة االس�تثماريَّة
املُ ِّ
شجعة للعمل.

التفاصيل ص2

حمافظ بغداد يستقبل وفد اهايل منطقة حي املنتظر
ويبحث معهم سبل تقديم اخلدمات Apago PDF Enhancer
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اجليش اإليراين يوجه هتديد ًا «غري مسبوق» ألمريكا ودول اخلليج

السفارة قدمت «اعتذاراً شديداً» على رفع العلم العراقي القديم

امللك اإلسباين ببغداد يف زيارة هي األوىل من نوعها منذ ( )40عام ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

وصل ملك إسبانيا فيليب السادس ،أمس
األربع�اء ،إىل بغ�داد يف زي�ارة غري معلنة،
ُ
وتع�د األوىل م�ن نوعه�ا مللك إس�باني إىل
العراق ،منذ  40عاماً.
ّ
تفقد امللك اإلس�باني،
ويف بزة عس�كرية،
ح�ال وصول�ه ،ق�وات ب�اده الخاص�ة
يف الع�راق ،وم�ن ث�م التقى ،قائ�د دائرة
التدري�ب يف بعثة «النات�و» ،بعدما أعلنت
بغ�داد نهاي�ة الع�ام  2017دح�ر تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،رغم استمرار القوات

العراقي�ة وق�وات التحال�ف ال�دويل الذي
تق�وده الوالي�ات املتحدة بش�ن رضبات
ضده .وبعيد ذلك ،التقى فيليب السادس،
الرئي�س بره�م صالح ،يف قرص الس�ام
ببغداد .وبحس�ب بيان ص�در عن مكتب
صالحّ ،
أكد ّ
أنه «اس�تقبل يف قرص السام
ببغ�داد ،مل�ك إس�بانيا فيليب الس�ادس
والوف�د املرافق ل�ه» ،مؤك�دا ً ّ
أن «العراق
يس�عى إىل تطوي�ر عاقاته م�ع محيطه
اإلقليمي والدويل لتعزي�ز مكانته ودوره
يف املنطق�ة» .ودعا صالح ،وف�ق البيان،
الحكومة اإلسبانية إىل «اإلسهام بفعالية

يف حركة البناء التي يش�هدها العراق عىل
مختل�ف الصع�د» ،مثمنا ً «دور إس�بانيا
ومش�اركتها الف ّعال�ة يف الح�رب ض�د
داعش» .من جهته ،أبدى امللك اإلسباني،
إعجابه ب�»صمود العراقيني وتضحياتهم
بوجه اإلرهاب» ،مؤكدا ً حرص باده عىل
«توطيد عاقات الصداقة وتوس�يع آفاق
التعاون ّ
البناء بني البلدين ،واس�تعدادها
للمس�اهمة يف إع�ادة البن�اء اإلعم�ار»،
بحسب البيان.

التفاصيل ص2

التعليم تطلق اإلجازات الدراسية للموظفني الراغبني بإكامل دراساهتم باخلارج

ص3

بغداد  /المستقبل العراقي

ح�ذر رئي�س هيئ�ة األركان العام�ة للق�وات
املس�لحة اإليرانية ،اللواء محم�د باقري ،أمس
األربع�اء ،الوالي�ات املتح�دة وبع�ض ال�دول
الخليجي�ة م�ن أنها س�تتلقى «ردا قاصما» لو
حاولت االعتداء عىل إيران.
واعترب باق�ري ،يف كلمة ألقاه�ا ،خال ملتقى
تكريم ذكرى مقتل ش�قيقه ،حسن باقري ،أن
«إيران أصبحت القوة املتفوقة يف املنطقة لكنها

مع ذلك تتحدث بعدالة وش�جاعة عن مواقفها
الصائب�ة واملبدئي�ة وتق�ول برصاح�ة إنه�ا ال
تطمع يف أرايض الغري» ،وذل�ك وفقل ل�»وكالة
أنباء فارس» اإليرانية.
وش�دد باقري عىل أن «الواليات املتحدة وبعض
ال�دول يف جن�وب الخلي�ج ،تعلم جي�دا أنها لو
حاول�ت االعتداء ،عىل إيران س�تتلقى بالتأكيد
ردا قاصم�ا» .وأض�اف رئي�س األركان العامة
للقوات املس�لحة اإليرانية «لقد ش�حن البعض
كل طاقاته�م لإلطاح�ة بالحكومة الرشعية يف

س�وريا ،فيما يسعون اآلن الس�تئناف أنشطة
س�فاراتهم ل�دى دمش�ق» .وج�اءت ه�ذه
الترصيح�ات يف وق�ت تصاعد في�ه التوتر بني
إي�ران والواليات املتح�دة بش�كل ملحوظ بعد
ق�رار الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،يف مايو
 2018الخ�روج من الصفق�ة النووية ،وإعادة
ف�رض عقوب�ات اقتصادية عىل طه�ران ،رغم
معارض�ة األط�راف األخ�رى يف االتف�اق لهذه
الخطوة ،يف إج�راء رحبت به الس�عودية ،التي
تعترب إيران أكرب عدو لها يف املنطقة.

الكعبي :مستحقات مقاتيل احلشد وذوي الشهداء» واجب مقدس ال يمكن التهاون بشأنه

نيجرفـان بارزانـي لـوفـد أوربـي :نأمـل باستمرار مـساعـداتكـم

االحتادية العليا تنظر يف طلب احلكم بعدم دستورية تكليف رئيس اجلمهورية لرئيس الوزراء
التجارة ختاطب البنك
الدويل بشأن زيادة مفردات
البطاقة التموينية
ص3

الرتبية حتدد
عدد دروس االكامل لطلبـة
الصفوف غري املنتهية
ص3

اطالق دفعة
جديدة من راتب املعني املتفرغ
للمدنيني يف البرصة

ص2

ص2

ص2

وكيل بيل
يفنـد شائعـات رحيلـه
عن ريال مدريد

ص3

رئاسـة الربملـان :أي مسـؤول فاسـد سيجـد نفسـه يف مواجهـة قانـون صـارم

ص7

ص2

الرشيد يمنح قروضا للمدارس االهلية تصل إىل ( )١٥٠مليون دينار
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مرصف الرشيد ،أمس االربعاء ،عن منح قروض تصل اىل
 ١٥٠مليون دينار الصحاب املدارس الرتبوية االهلية.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف ،يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «مرصف الرش�يد قرر منح قروض
الصح�اب املدارس األهلي�ة يف كافة املحافظ�ات تصل اىل ١٥٠
ملي�ون دينار بفائ�دة  %٨ملدة ثالث س�نوات وبف�رتة امهال ٣
اشهر».
وأوضح أن «القرض يمنح حس�ب احتياجات صاحب املدرسة
االهليه واليزيد عن  ١٥٠مليون دينار عىل ان تقدم املستمسكات
الخاصة باملدرس�ة من حيث عقد االيجار واسماء الرشكات يف
التأسيس ودراسة الجدوى وسند العقار املراد رهنه».
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القوات األمنية حتارب «داعش» وال تسعى لـ «االستقرار» يف سوريا..وروسيا ختشى من «أهداف خفية» لواشنطن يف بالد الرافدين

العراق لن يدخل يف سياسة «األحالف» الضيقة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أكد وزير الخارجية ،أمس األربعاء ،أن
العمليات العسكرية للقوات العراقيّة يف
سوريا محدودة ،وفيما أكد أن القوات
لن تستقر عىل األرايض السورية ،شدد
ع�ىل عدم دخول العراق ألي حلف ضد
إيران ،باملقابل أع�رب نظريه الرويس
عن الخش�ية م�ن أهداف غ�ري معلنة
للق�وات األمريكي�ة يف الع�راق برغ�م
إقراره بقانونية وجودها هناك.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة محم�د ع�ي
الحكيم ،خالل مؤتمر صحايف مشرتك
يف موسكو عقب اجتماعه مع نظريه
ال�رويس س�ريغي الف�روف ،ق�ال إن
البلدي�ن س�يحتفالن بحض�ور الوزير
الرويس قريبا بمناس�بة مُ �رُور ()7٥
عاما ً عىل بدء العالقات الدبلوماس�يَّ ة
ب�ن البلدي�ن ،الفت�ا ً اىل ان ه�ذا العام
سيش�هد توقي�ع العديد م�ن مُ ّ
ذكرات
التفاه�م والربام�ج املُ
َ
ش�رتكة ب�ن
البلدين.
وع�ن مباحثات�ه مع نظ�ريه الرويس
اش�ار وزير الخارجية اىل انهما ناقشا
االس�تعداد لعقد الدورة الثامنة للجنة

العراق�يَّة-الروسيَّة املشرتكة يف بغداد،
منتصف شهر أيار املقبل واجتماعات
الف�رق الفني�ة األربع�ة املنبثقة عنها
املتعلقة باالستثمار ،والنقل ،والطاقة،
ّ
ملف التعاون
والصناعة ..اضاف�ة اىل
الس�رتاتيجي العس�كر ِّيبن البلدي�ن
ِّ
واستمرار التعاون يف مجال االستثمار
وإعادة اإلعمار.
ودع�ا الحكي�م ال�رشكات الروس�يَّة
للدخ�ول بق�وة إىل العراق لالس�تثمار
يف مُ ختلِ�ف املج�االت ،مُ بدِيا ً اس�تعداد
الحكوم�ة العراق�يَّ�ة لتقدي�م
التس�هيالت ،وتوفري الظروف املُال ِئمة،
والبيئة االستثماريَّة املُ ِّ
شجعة للعمل.
وق�ال وزير الخارجية «ناقش�نا ملفَّ
التع�اون يف مجاالت الطاقة ،والتجارة
والتعليم والزراعة والثقافة واتفقنا عىل
رضورة استمرار التعاون والتنسيق يف
األمم املتحدة واملحاف�ل الدوليَّة فضالً
عن التباحث بشأن األوضاع يف الرشق
وس� ُبل التع�اون املُ
َ
األوس�ط ُ
ش�رتك
لتخفيف التوتروتجنيب املنطقة املزيد
من الرصاعات».
وأكد الحكيم ان العراق لن يتدخل بأي
محور ضد إي�ران ،الفتا ً إىل أن «موقف

العراق واضح ويتمثل بعدم الدخول يف
اي محور ضد إيران».
وأش�ار إىل أنه ت َّم التأكي�د عىل املوقف

املُ َ
شرتك يف الحفاظ عىل وحدة وسالمة
الس�لمي
األرايض الس�وريَّة والح�ل
ِّ
لألزم�ة يف س�وريا وتش�جيع الح�وار

ّ
ّ
الس�وري ع�ىل وفق مس�ارالسوري
ً
ُ
«أس�تانة» وُص�وال إىل وق�ف إط�الق
النار يف ُعمُ وم سوريا .وشدد عىل دعم

العراق لعودة سوريا إىل جامعة الدول
العربية وتبذل جهودا من أجل ذلك.
وأوض�ح الحكي�م إىل أن العملي�ات
العس�كرية للق�وات العراقي�ة داخ�ل
االرايض الس�ورية لتعق�ب تنظي�م
«داع�ش» محدودة ،مش�ددا يف الوقت
ذات�ه عىل ان هذه القوات لن تس�تقر
رشقي الفرات هناك.
وق�ال «ال نخط�ط إلدخ�ال قواتنا إىل
رشق الفرات ولكننا سنواصل بالتأكيد
العم�ل عىل تدمري بقايا داعش س�واء
من الجو أو عىل األرض».
وتاب�ع بالق�ول «أننا لن نقوم بش�كل
مفاجئ لرشكائنا السورين بعمليات
برية أو أي عمليات أخرى».
بدوره ،ع�رب الفروف ع�ن االمل يف أال
يك�ون للتواج�د العس�كري األمريكي
يف الع�راق أي أه�داف جيوسياس�ية
يف املنطق�ة باإلضاف�ة إىل مس�اعدة
الحكومة العراقية.
وق�ال إن موس�كو تتوق�ع أن يك�ون
التواج�د العس�كري األمريك�ي يف
العراق مستوفيا ألهدافه املعلنة وهي
مكافحة اإلرهاب ومساعدة الحكومة
العراقية عىل تحقيق االستقرار وليس

ح�ل امله�ام الجيوسياس�ية يف ه�ذه
املنطقة بطريقة ما.
وشدد الفروف عىل أن موسكو «تحرتم
الس�يادة العراقي�ة وت�رى التواج�د
العس�كري األمريكي يف العراق قانونيا
من الناحية الدولي�ة ألنه جاء بتوافق
مع الحكومة العراقية».
وأشار إىل أن موسكو وبغداد متفقتان
ع�ىل رضورة تنفي�ذ الق�رار 22٥4
الخاص بالتس�وية السورية والقضاء
عىل اإلرهاب يف سوريا والعراق ،مؤكدا
تواف�ق وجهات النظر حي�ال القضايا
الدولي�ة امللح�ة ورضورة اح�رتام
الرشعية الدولية.
وكان وزي�ر الخارجيَّ�ة العراق�ي ق�د
وص�ل الثالث�اء اىل موس�كو لبح�ث
العالقات الثن��������ائيَّة بن البلدين
واجتمع مع السفراء العرب املُعتمَ دين
يف روس�يا حيث ت�م اس�تعراض ِع َّدة
مل�����ف�ات عربية واقليمية ودولية
َّ َ
وبن رؤية العراق ازاء الت����طوُّرات
يف املنطق�ة مؤك�دا ع�ىل أن توجهات
الحكومة العراق�يَّة ه�ي العمل بعيدا ً
ع�ن سياس�ة املح�اور وانم�ا ودع�م
االستقرار يف املنطقة.
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امللك اإلسباين ببغداد يف زيارة هي األوىل من نوعها منذ ( )4٠عام ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
وصل مل�ك إس�بانيا فيليب الس�ادس ،أمس
األربعاء ،إىل بغ�داد يف زيارة غري معلنةُ ،
وتعد
األوىل من نوعها مللك إس�باني إىل العراق ،منذ
 4٠عاماً.
ّ
ويف بزة عس�كرية ،تفقد امللك اإلسباني ،حال
وصول�ه ،ق�وات ب�الده الخاص�ة يف العراق،
ومن ث�م التقى ،قائد دائ�رة التدريب يف بعثة
«النات�و» ،بعدما أعلن�ت بغداد نهاي�ة العام
 2٠١7دحر تنظيم «داع�ش» اإلرهابي ،رغم

اس�تمرار الق�وات العراقية وق�وات التحالف
ال�دويل ال�ذي تق�وده الواليات املتحدة بش�ن
رضبات ضده.
وبعي�د ذلك ،التقى فيليب الس�ادس ،الرئيس
برهم صالح ،يف قرص السالم ببغداد.
وبحس�ب بيان صدر عن مكت�ب صالحّ ،
أكد
ّ
أنه «اس�تقبل يف قرص الس�الم ببغ�داد ،ملك
إسبانيا فيليب الس�ادس والوفد املرافق له»،
مؤكدا ً ّ
أن «العراق يس�عى إىل تطوير عالقاته
م�ع محيطه اإلقليمي والدويل لتعزيز مكانته
ودوره يف املنطقة».

ودعا صالح ،وفق البيان ،الحكومة اإلسبانية
إىل «اإلس�هام بفعالي�ة يف حرك�ة البناء التي
يش�هدها العراق عىل مختلف الصعد» ،مثمنا ً
«دور إسبانيا ومش�اركتها الف ّعالة يف الحرب
ضد داعش».
من جهت�ه ،أب�دى املل�ك اإلس�باني ،إعجابه
ب�»صم�ود العراقي�ن وتضحياته�م بوج�ه
اإلرهاب» ،مؤكدا ً حرص ب�الده عىل «توطيد
عالق�ات الصداق�ة وتوس�يع آف�اق التعاون
ّ
البناء بن البلدين ،واستعدادها للمساهمة يف
إعادة البناء اإلعمار» ،بحسب البيان.

وقدمت السفارة االسبانية لدى بغداداعتذارا
شديدا اىل العراق عن خطأ رفع العلم العراقي
القديم عىل طائرة امللك االسباني.
وقالت الس�فارة ،عرب حس�ابها الرس�مي يف
موق�ع فيس�بوك« ،نق�دم أعتذارن�ا الش�ديد
للخط�أ الذي حص�ل من قب�ل طيارين�ا هذا
الصب�اح بتعليقه�ا علما ً س�ابقا ً لجمهورية
العراق اثناء الزيارة».
واكدت أنه «س�وف يتم تصحي�ح هذا الخطأ
عن�د املغ�ادرة» ،مش�رية اىل َّ
أن «الزي�ارة
التاريخية تجري بشك ٍل ممتاز».

رئيس الوزراء يوجه بالتعاون بني الوزارات لتوفري الكهرباء جلميع املحافظات

بغداد  /المستقبل العراقي

اكد رئيس ال�وزراء عادل عبد املهدي،
أمس االربعاء ،عىل أهمية نجاح قطاع
الطاقة يف العراق ،فيما وجه الوزارات
بالتع�اون بينه�ا لتوف�ري الكهرب�اء
لجمي�ع املحافظات.وق�ال مكت�ب
عب�د املهدي يف بيان تلقت «املس�تقبل

العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «رئي�س
الوزراء عادل عبد املهدي ترأس اجتماع
الطاق�ة اليوم» ،مبين�ا ً أنه «تم وضع
جداول متابعة محددة للقيام بأعمال
الصيان�ة الالزمة ،وإع�ادة الكثري من
املحط�ات العاطل�ة اىل االنت�اج وحل
املشاكل العالقة بن الوزارات من اجل
توف�ري متطلبات الكهرب�اء وتقليص

س�اعات القط�ع» .وأض�اف البي�ان،
أن «رئي�س مجلس ال�وزراء بحث مع
وزراء النفط والكهرباء واملوارد املائية
واقع العم�ل واالنتاج واالس�تعدادات
الجارية وط�رق املعالج�ات والحلول
املقرتح�ة والقضايا االداري�ة واملالية
وتأم�ن االي�رادات وام�دادات الغ�از،
ورضورة اختص�ار الزم�ن وترسي�ع

جهود إنج�از محطات تولي�د وانتاج
الطاقة الكهربائية ،اضافة اىل الخزين
املائي» .وأكد عبد املهدي ،وفقا ً للبيان
«عىل أهمي�ة نجاح قط�اع الطاقة يف
الع�راق ،وتطلع�ه لتحقيق ال�وزارات
املعني�ة نجاح�ات لصال�ح الش�عب
العراقي ،خاص�ة الكهرباء باعتبارها
مسألة وطنية واس�رتاتيجية ومعيار

رئاسة الربملان :أي مسؤول فاسد سيجد نفسه

نجاح» .وتابع ،أن «ملف الطاقة يجب
أن يك�ون بمس�توى التحدي» ،ووجه
ب�»التعاون بن الوزارات وبذل اقىص
الجهود واالمكان�ات لتوفري الكهرباء
لجمي�ع املحافظ�ات ،وباألخ�ص
املناط�ق املحروم�ة بس�بب ماتعانيه
يف فصل الصيف م�ن ارتفاع بدرجات
الحرارة».

االحتادية العليا تنظر يف طلب احلكم بعدم دستورية تكليف رئيس اجلمهورية لرئيس الوزراء
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن املتحدث باس�م املحكم�ة االتحادي�ة العليا
إي�اس الس�اموك ،أم�س األربع�اء ،أن املحكم�ة
نظرت يف دعوى للحكم بعدم دس�تورية أمر رئيس
الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل
مجل�س الوزراء.وق�ال الس�اموك ،يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «املحكمة
االتحادية العليا عقدت جلس�تها برئاسة القايض
مدحت املحم�ود وحضور القض�اة األعضاء كافة
ونظرت دعوى خاص�م فيها املدعي كل من رئيس

الجمهوري�ة ورئي�س مجل�س ال�وزراء /اضاف�ة
لوظيفتهما» .وأش�ار الساموك إىل أن «املدعي ذكر
أن املدع�ي عليه األول رئي�س الجمهورية /اضافة
لوظيفت�ه ،ق�د كل�ف املدعي علي�ه الثان�ي رئيس
مجل�س الوزراء /اضاف�ة لوظيفته رئيس مجلس
ال�وزراء بتش�كيل مجل�س ال�وزراء» .وأضاف أن
«املدعي ذكر أن املادة الدس�تورية ( /١٨رابعاً) ،ال
تجوز ملن يحمل جنس�ية أجنبي�ة أن يتبوأ منصبا ً
س�يادياً ،وتلزمه أن يتخىل عن جنسيته املكتسبة،
وينظم ذلك ب�����قانون ،وأن املادة (/9رابعاً) من
قانون الجنس�ية العراقية رقم ( )26لسنة ،2٠٠6

نيجرفان بارزاين لوفد أوريب :نأمل باستمرار مساعداتكم
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س حكوم�ة اقلي�م كردس�تان نجريفان
بارزان�ي ،خالل لقائه وفدا م�ن االتحاد االوروبي،
أمس األربع�اء ،تطلع االقلي�م اىل تعزيز العالقات،
فيما اعرب عن امله يف استمرار املساعدات.
وق�ال مكت�ب بارزاني يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إن «نيجرفان بارزاني ،رئيس
وزراء اقليم كردس�تان اس�تقبلجن كريس�توف،
نائ�ب األم�ن الع�ام لالتح�اد األوروبي للش�ؤون

السياسية ،ورامون بليكو ،سفري االتحاد األوروبي
يف العراق ،وكالريس باستور ،رئيس مكتب االتحاد
األوروبي بأربيل ،ووفدا ً مرافقا ً لهم».
وع�رب الوفد الضيف بحس�ب البي�ان عن «رسوره
لزيارة إقليم كردستان ،وبارك حوار أربيل – بغداد،
وقيم عاليا ً جهود اقليم كردستان يف إيواء وحماية
عدد كبري م�ن النازحن والالجئن فرارا ً من بطش
اإلره�اب» ،معرب�ا عن «االس�تعداد لدع�م العراق
واقليم كوردس�تان يف مختل�ف املجاالت وملزيد من
تعزيز العالقات الثنائية».

قضت بنفس الحكم الذي أوردته املادة (/١٨رابعاً)
من الدستور» .وبن ،أن «املدعي طلب من املحكمة
االتحادي�ة العلي�ا التثبت م�ن تن�ازل املدعي عليه
الثان�ي رئيس مجلس ال�وزراء /اضافة لوظيفته،
عن جنس�يته الفرنس�ية املكتس�بة ،وبخالف ذلك
الحكم بعدم دس�تورية تكليفه وإلغاء أمر املدعي
األول رئيس الجمهورية /إضافة لوظيفته بتكليفه
بتش�كيل مجلس الوزراء» .ولفت إىل أن «املحكمة
االتحادي�ة العليا دققت ما ورد يف عريضة ووجدت
أن موضوع التخي عن الجنس�ية االجنبية من قبل
العراق�ي الذي يتبوأ منصبا ً س�ياديا ً أو امنيا ً رفيعا ً

قد نص�ت عليه امل�ادة ( /١٨رابعاً) من الدس�تور
واملادة ( /9رابعاً) من قانون الجنس�ية العراقية،
اال أن امل�ادة الدس�تورية املذك�ورة ،قد اش�رتطت
أن يكون التخي عن الجنس�ية االجنبية املكتس�بة
بقان�ون يصدر تطبيق�ا ً الحكام امل�ادة املذكورة (
 /١٨رابعاً) من الدس�تور ،وهذا ما يقتيض حسن
ودقة تطبيقه�ا» .وأوضح ،أن «املحكمة االتحادية
العليا ذك�رت أن املادت�ن الدس�تورية والقانونية
اللت�ان س�بق ذكرهما لم تحدد ما هي�ة (املناصب
السيادية) او (االمنية الرفيعة)
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رئيس جملس حمافظة البرصة يدعو ديوان املحافظة والدوائر التنفيذية
اىل االرساع بتقديم خطة مشاريع 2٠١9
البصرة  /المستقبل العراقي
دعا مجل�س محافظ�ة البرصة،
دي�وان امل���حافظ�ة والدوائ�ر
التنفيذي�ة اىل تقدي�م الخط�ط
الخاص�ة بمش�اريعها للع�ام
الج�اري  2٠١9م�ن اجل االرساع
باملصادقة عليها».

وإس�بانيا ،التي ش�اركت إىل جان�ب الواليات
املتحدة يف غزو العراق يف العام  2٠٠٣إلطاحة
نظام صدام حس�ن ،تش�ارك أيضا ً بعدد من
الجنود يف التحالف الدويل ضد «داعش».
وبعد دعم التحالف للق�وات العراقية يف دحر
تنظي�م «داع�ش» م�ن املناط�ق الحرضي�ة
يف الع�راق ،ال ي�زال مستش�ارون ومدرب�ون
عسكريون موجودين يف العراق ،بينهم بضع
مئات من اإلسبان.
وتأتي زي�ارة ملك إس�بانيا ،يف إطار نش�اط
دبلوم�ايس كثي�ف يف بغداد ،من�ذ بداية العام

الحايل .فبعد زيارة الرئي�س األمريكي دونالد
ترام�ب ،للجن�ود األمريكي�ن يف الع�راق ،من
دون أن يلتقي أي مس�ؤول رسمي ،زار امللك
األردن�ي عبد الل�ه الثاني بغ�داد ،للمرة األوىل
منذ عرش سنوات.
وتزامن�ت زيارة عب�د الله الثان�ي ،مع زيارة
لوزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان،
وس�ط حرك�ة دبلوماس�ية ش�ملت وزي�ر
الخارجي�ة اإليران�ي محم�د ج�واد ظري�ف،
بعي�د زيارة مماثلة قام به�ا وزير الخارجية
األمريكي مايك بومبيو.

ج�اء ذلك خالل جلس�ة املجلس
االعتيادي�ة التي عقدها برئاس�ة
صباح البزون�ي» .وقال البزوني
يف ترصي�ح ل�ه ان «املجلس قرر
اعطاء مهلة  ١٠أيام لتلك الجهات
لتقدي�م مش�اريعها للمصادق�ة
عليها وتنفيذها من اجل اكمالها
يف حلول موسم الصيف املقبل.

يف مواجهة قانون صارم

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن
الكعب�ي ،أمس األربع�اء ،أن الربملان س�يكون
داعما ً بق�وة ألي�ة ترشيعات تكافح الفس�اد،
مؤكدا ً أن أي مس�ؤول فاس�د س�يجد نفس�ه
بمواجه�ة «قانون صارم يس�ود عىل األحزاب
واالنتماءات».
وق�ال الكعب�ي يف بي�ان تلق�ت «املمس�تقبل
العراقي» نس�خة منه« ،ندعو هيئة النزاهة إىل
فت�ح ملفات تحقيق بحق أي مس�ؤول يرفض
أو تأخ�ر عن موعد االفصاح عن ذمته املالية»،
مؤكدا ً أن «ظاهرة الفس�اد التي عاثت بالعراق
دمارا ً لن تس�تمر ،وأي مس�ؤول فاسد سيجد
نفس�ه بمواجهة قانون صارم سيس�ود هذه
املرة عىل األحزاب واالنتماءات» .وأشاد الكعبي،
ب�»إج�راء رئي�س الحكومة بتش�كيل املجلس
األعىل ملكافحة الفس�اد» ،الفتا ً إىل أن «مجلس
الن�واب س�يكون داعما ً وبقوة ألي�ة ترشيعات
ضم�ن ذات االتج�اه وس�يعمل ع�ىل إقرارها

ف�ور وصولها مع ضمان�ات أن تؤطر بفقرات
تكون عىل قدر كاف من القوة للحد من ظاهرة
الفس�اد بل والقضاء عليه�ا نهائيا» .وأكد ،أن
«البلد ل�م يعد قادرا ً عىل تحمل جش�ع ثلة من
ضع�اف النفوس اس�تأثروا بمق�درات العراق
ملصالحه�م الضيق�ة وبش�كل غ�ري مرشوع،
مستغلن وجود من يسهل عليهم األمر ويقدم
لهم الحماي�ة» ،مضيفا ً أن «املواطن وبس�بب
الفس�اد فق�د ثقته بش�كل كام�ل باملنظومة
الحكومية والنظام ككل ،فقد ملس بشكل فعي
أن خريات بل�ده تصب يف جيوب بعض ضعاف
النف�وس من املفس�دين واملنتفعن الذين اثروا
عىل حساب شعبنا» .وختم النائب األول لرئيس
الربملان بيانه بالق�ول« ،عىل الحكومة االنتباه
إىل ع�دم اخ�رتاق هذا املجلس وضم�ان حماية
تشكيالته لضمان عملهم بكل شفافية ونزاهة
وأن ال تأخذهم يف الحق ومعاقبة الرساق لومة
الئ�م» .وكان رئيس ال�وزراء عادل عبد املهدي
أعلن ،أمس الثالثاء ( 29كانون الثاني ،)2٠١9
عن تشكيل «املجلس األعىل ملكافحة الفساد».

الكعبي :مستحقات مقاتيل احلشد وذوي الشهداء» واجب مقدس ال يمكن التهاون بشأنه
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل حس�ن كري�م الكعب�ي النائ�ب االول
لرئي�س مجل�س الن�واب ،أمس االربع�اء ،وفد
يمثل قيادات لواء االمام عي (ع) احد تشكيالت
الحشد الشعبي ،وممثي مكتب مرجعية السيد
الجزائ�ري .وقال الكعبي ،بحس�ب بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان ما قدمه
ابطال الحش�د الش�عبي من تضحي�ات لفداء
وطنه�م بأرواحه�م الزكية ،يع�د مفخرة لكل
العراقين دون اس�تثناء ،وهنا س�تكون مهمة

منحه�م مس�تحقاتهم املالية مهم�ا بلغت لن
ت�وازي ه�ذه التضحي�ات واالنج�ازات لكافة
قواتن�ا االمني�ة والت�ي اذهل�ت العال�م اجمع.
ودعا الكعب�ي الجهات ذات العالقة اىل رضورة
االهتم�ام بمل�ف مس�تحقات ابطال الحش�د،
اضافة اىل متابعة ملف جرحى الحش�د وتامن
كام�ل الع�الج له�م ،وايض�ا ذوي الش�هداء.
وضم الوفد كل من عب�اس ابو طبيخ امر لواء
عي ،والس�يد عباس الغريفي والش�يخ زمان
الجب�وري ،وممث�ل مكت�ب املرج�ع الجزائري
الشيخ حيدر الخزعي.
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حمافظ البرصة يوافق عىل ختصيص « »177دونم ملوظفي ديوان املحافظة
البصرة  /المستقبل العراقي
أعلن�ت حكوم�ة الب�رصة املحلي�ة ،موافقة
املحاف�ظ أس�عد العيدان�ي ع�ىل تخصي�ص
( )177دون�م ملوظف�ي دي�وان املحافظ�ة،
ً
مؤك�دة إن املبارشة باملس�ح لقطع األرايض
ستتم بالتنسيق مع الجهات املعنية.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للمحاف�ظ يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه،
إن هن�اك س�تكون متابع�ة م�ن قب�ل إدارة
املكتب واألقس�ام املختصة ح�ول املوضوع،
مضيفا ً انه سيتم توجيه مدير املكتب ولجنة
تخصي�ص األرايض املش�كلة يف وقت س�ابق
ملتابع�ة قضي�ة تخصي�ص األرايض ملوظفي
ديوان املحافظة.
م�ن جان�ب آخ�ر ،ق�ال محاف�ظ الب�رصة
أس�عد عبداالمري العيدان�ي ،إن قطاع الرتبية
نقص حا ٍد
والتعليم يف املحافظ�ة يعاني من
ٍ
وواض�ح يف عد ٍد من امل�دارس وكذلك الكوادر
ٍ
التدريس�يّة ،جاء ذلك خ�الل مؤتمر صحفي

العيداني« ،ناقشنا مع السادة أعضاء
وتابع
ّ
مجلس محافظة البرصة العرض الذي قدم ُه
الكوريّ�ن ،واتخذن�ا قرارًا كحكوم�ة محليّة
عىل بناء  500مدرسة عرصيّة ومتطورة مع
بداية عام  2019وسيتم تنفيذ املرشوع حال

اإلقليمي
أعقب لق�اء «العيداني» مع املدي�ر
ّ
لرشكة « »KOAMواملتخصصة ببناء املدارس
وبحضور َعد ٍد من
الجاه�زة ( كارول چ�و)،
ِ
الترشيعي
أعضاء الحكومة املحليّة بش�قيها
ّ
ّ
والتفيذي».

املصادق�ة عىل املوازن�ة االتحاديّ�ة ونرشها
يف الجري�دة الرس�ميةً ،
الفت�ا ،إىل أن «البن�اء
ّ
أرايض تخصص من قبل وزارتي
سيكون عىل
البلدية واملاليّة وبمس�احات مناس�بة تالئم
حجم مساحة املدارس املتطورة».
وأض�اف ،إن�ه «مل�ن املعي�ب ونح�ن يف ظ�ل
ه�ذا الزخ�م الهائ�ل م�ن العل�م والتطور يف
العال�م ،نج�د أطف�اال يفرتش�ون األرض يف
عدد من امل�دارس ،لذلك وج�ب علينا أن نبدأ
م�ن اآلن ببن�اء وتطوي�ر امل�دارس والتعليم
بص�ورة عامة ،وكان القرار الس�ابق يقيض
به�دم وبناء امل�دارس حتى اُتخذ ق�رارا ً آخرا
خالل جلس�ة ضمت املعنين بش�أن الرتبية
ببن�اء وهدم امل�دارس ،لكي نتجن�ب الوقوع
باألخط�اء الس�ابقة الت�ي تس�ببت ببن�اء
املدارس الكرفانيّة»،
وأوض�ح محاف�ظ البرصة ،إن�ه «لدينا ً
أيضا
موافقة رس�مية وتخصيص م�ايل ،لتصنيع
أو رشاء  30ال�ف رحل�ة و  10آالف ل�وح
كتابة(سبورة) ،وتم تكليف رشكة ابن ماجد

لتصنيعه�ا بالتنس�يق مع العمال�ة املحليّة،
العيدان�ي حديث�ه بالق�ول :العامن
وخت�م
ّ
القادمن سيشهدان طفرة نوعية يف القضاء
عىل أزمة املدارس وكوادر التعليم».
م�ن جانبها ع�ربت املدي�ر اإلقليميّة لرشكة
«( »KOAMكارول چ�و) ،ع�ن اس�تعداد
ً
قائلة:
الرشكة لنقل تجربته�ا إىل املحافظة،
َ
أن «مرشوعن�ا ال يتوق�ف عىل جعل املدارس
مج�رد بناي�ة ،بل جئن�ا بمواصف�ات عامليّة
لخلق بيئة مناس�بة للطالب وجعل املدرس�ة
عبارة عن متعة ومس�احة للتفكري ،تركيزنا
ع�ىل جانب التعليم ألنه أس�اس كل مجتمع،
ً
إضاف�ة إىل ذل�ك ،فنح�ن حريص�ون عىل أن
تك�ون املواد التي تس�تخدم يف بن�اء املدارس
صديقة للبيئة ومناسبة للطلبة».
وتابع�ت چ�و ،إن «كوريا بدأت م�ن الصفر
ونجاحن�ا وتقدمن�ا كان ع�رب تركيزن�ا عىل
مسألة التعليم وس�نحاول قدر اإلمكان نقل
بأرسع
التجربة الكوريّة إىل محافظة البرصة
ِ
وقتٍ ممكن .

حمافظ بغداد يستقبل وفد اهايل منطقة حي املنتظر
ويبحث معهم سبل تقديم اخلدمات
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
اس�تقبل محافظ بغداد فالح الجزائري يف
مكتبه وفد ضم اهايل منطقة حي املنتظر
التاب�ع ملدين�ة الصدر وبحث معهم س�بل
تقديم الخدمات.
وذك�ر مكتبه االعالم�ي ان املحافظ خالل
اللقاء اس�تمع اىل ابرز املشاكل واملعوقات
التي تواجه مناطقه�م والتي تركزت عىل
القط�اع الخدم�ي والصح�ي والرتب�وي

الزراعة تتوقع وصول
إنتاج القمح املحيل
إىل نحو « »3ماليني طن
بغداد  /المستقبل العراقي
قال�ت وزارة الزراع�ة العراقي�ة ،إنه�ا تتوق�ع
وص�ول إنتاج القمح املحيل يف موس�م -2018
 2019إىل نح�و ثالثة مالي�ن طن بفضل زيادة
األمطار».وأوضح مهدي الجبوري وكيل وزارة
الزراع�ة يف ترصيح�ات تابعته�ا «املس�تقبل
العراق�ي» ،أن «إجم�ايل املس�احة املزروع�ة
قمحا باس�تخدام أس�اليب ال�ري تقلصت من
مليون هكتار يف موس�م  2018-2017إىل 550
ألف هكتار هذا املوس�م ،لكن تحس�ن األمطار
س�يزيد املحص�ول م�ن  2.17ملي�ون ط�ن يف
«.2018وأض�اف الجب�وري أن «من املتوقع أن
يلبي إنتاج هذا املوس�م  60باملئة من متطلبات
برنامج دعم أس�عار الغذاء ،الذي يحتاج إىل ما
بن  4.5مليون وخمسة مالين طن من القمح
سنويا»

الرتبية حتدد عدد دروس االكامل
لطلبة الصفوف غري املنتهية
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة عن وج�ود آلية خاصة
باحتس�اب دروس اإلكم�ال للصف�وف الغ�ري
منتهي�ة للعام الدرايس الح�ايل 2019 – 2018
 ،وذل�ك به�دف الحف�اظ عىل رصان�ة العملية
الرتبوي�ة يف البالد ومس�تقبل طلبتنا االعزاء».
وذكر املكتب اإلعالمي يف بيان تلقته «املستقبل
العراق�ي» ،ان «املديري�ة العام�ة للتقوي�م
واالمتحان�ات اص�درت جملة م�ن التعليمات
وجه�ت به�ا املديري�ات العام�ة للرتبي�ة يف
املحافظ�ات كاف�ة  /ع�دا أقلي�م كردس�تان ،
تتضم�ن احتس�اب دروس اإلكم�ال للصفوف
الغري منتهية  ،حيث يكون التلميذ يف الصفوف
ال��( )4االوىل من املرحل�ة االبتدائية مكمالً أذا
رس�ب بدرس واحد او درس�ن او ثالثة دروس
 ،أما الص�ف الخامس لذات املرحلة الدراس�ية
فيصبح فيها التلميذ مكمالً أيضاً حال رسوبه
ب�درس واح�د او درس�ن أو ثالث�ة دروس مع
إضاف�ة درجة الق�رار ال�( )5درج�ات» .ونوه
البيان اىل آلية احتساب دروس االكمال بالنسبة
ملرحلة الثانوي فيح�ق للطالب يف الصف األول
والثاني متوس�ط والراب�ع والخامس اإلعدادي
بفروع�ه كافة للمدارس (االكاديمية واملهنية)
املش�مولة بنظ�ام الكورس�ات  ،ممن رس�ب
ب�درس واح�د أو أكثر يف نهاي�ة الكورس األول
والثان�ي من أداء االمتحانات فيما يحق له اداء
االمتحانات يف الدور الثاني « .وأضاف البيان يف
ختامه اىل وج�ود ( )10درجات للكورس األول
ومثلها للك�ورس الثاني وهي واحدة منفصلة
ع�ن األخ�رى  ،ه�ذا وتمن�ت ال�وزارة النجاح
واملوفقي�ة لجمي�ع طلبتن�ا األع�زاء يف عامهم
الجديد.

فضال عن األكس�اء واملجاري وشبكة املاء
الصالح للرشب.
ووج�ه الجزائ�ري الدوائ�ر الخدمي�ة يف
املحافظ�ة ب�أالرساع بتنفي�ذ كل مايمكن
تنفيذه وبش�كل عاجل ومبارش بالتعاون
والتنس�يق م�ع كادر الجه�د الهن�ديس
واللوجس�تي للحش�د الش�عبي من خالل
توف�ري االلي�ات املتخصص�ة والوق�ود
والكوادر ورسعة تواجدها يف املنطقة.
ون�وه اىل ق�رب اكتمال امل�رشوع الخاص

باملنطقة وهو  6كيلو مرتاكس�اء و6كيلو
م�رت مج�اري مؤكدا ع�ىل اكم�ال جميع
هذه املش�اريع بعد املصادقة عىل موازنة
.2019
ويف خت�ام اللق�اء اش�ار املحاف�ظ اىل ان
تقديمن�ا للخدم�ات يف ه�ذه املنطق�ة
س�يذهب اىل ابعد من ذلك من خالل تنفيذ
ش�بكة مجاري تليق بأه�ايل املنطقة حال
توف�ر التخصيص�ات حت�ى يمك�ن حللة
جميع املشاكل التي يعاني منها االهايل.

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة النقل ،ع�ن ترأس وزير النقل
عب�د الل�ه لعيب�ي ،اجتماع�ا موس�عا مع
وزارات الدول�ة والجه�ات املعني�ة إلع�داد
التصميم األسايس ملدينة اقتصادية بميناء
الفاو يف البرصة».
وقالت ال�وزارة يف بي�ان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «وزي�ر النقل عق�د اجتماع

وأوضح�ت ان «امل�رشوع يض�م محط�ة
معالج�ة املياه ومحط�ة كهرب�اء وقاعدة
بحري�ة متقدم ،مش�رية اىل «وج�ود طريق
راب�ط بن ميناء الفاو وس�فوان وبضمنها
إنش�اء نفق خور الزبري ،فضال عن انش�اء
منظومة لخطوط الس�كك الحديد الداخلية
وربطها م�ع املنظوم�ة الوطني�ة وحددت
املناطق حسب معاير بيئية واقتصادية».
وتاب�ع ان «وزارة النق�ل تعاق�دت مس�بقا

مع رشك�ة تكن�ال االستش�ارية االيطالية
ألعداد ماسرت بالن للمنطقة يتضمن توزيع
املساحات بش�كل يضمن االستغالل األمثل
ل�أرايض لتج�اوز العش�وائيات يف تنفي�ذ
املشاريع».
وبن انه «تم تحديد مدة أسبوعن للحصول
ع�ىل إجابات مصادقة من قبل مؤسس�ات
ووزارات الدولة عىل املواقع املختارة ألقامة
املرشوع.

التجارة ختاطب البنك الدويل بشأن زيادة مفردات البطاقة التموينية
التقى وزير التجارة محمد هاش�م العان�ي وفد البنك الدويل
وبحث معه دع�م البطاقة التمويني�ة وبرامج دعم القطاع
الخاص العراق�ي وزيادة قدراته ليكون رشيكا اساس�يا يف
رسم وتخطيط السياسة االقتصادية».
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�»املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«العان�ي ق�ال ان موازنة الدول�ة يف االعوام االخ�رية تأثرت
كث�ريا ج�راء تقلبات اس�عار النف�ط ،وكان البد م�ن بدائل
لتطوير مش�اريع البنى التحتية التي تقدم الخدمات لعموم

املواطن�ن ف�كان االص�وب ان نتوج�ه لالس�تثمار واقامة
رشاكات حقيقي�ة للقطاع الخاص العراق�ي مع نظرائه يف
دول العالم االخرى ،وقد عمدنا اىل ارس�ال رس�ائل تطمينية
للمس�تثمرين بالدخ�ول يف اس�تثمارات كب�رية وف�رص يف
السوق العراقية».
واشار اىل ان «البطاقة التموينية تمثل حلول واقعية ملشاكل
الوضع االقتصادي لنسبة كبرية من العراقين ،اال ان ضعف
التخصيصات املالية يف املوازنة العامة يس�بب لنا اش�كاالت
كث�رية يف اس�تقرارعمليات التجهي�ز واالس�هام يف تقليص
ازدياد نس�بة الفقر التي تواجه محافظ�ات عراقية كثرية،

وهذا يحتاج ان يتم التنسيق مع البنك الدويل لالسهام بشكل
كب�ري يف مش�اريع تهدف اىل معالجة املش�اكل التي تعرتض
تطوير نظام البطاقة التموينية الذي يش�مل القس�م االكرب
من ابناء شعبنا».
واش�ار اىل ان «ال�وزارة لديه�ا افكار مختلف�ة لتطويرعمل
البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها».
م�ن جهته ،ع�رب ممثل البنك ال�دويل عن رغبت�ه يف الدخول
بمش�اريع اس�رتاتيجية يف العراق خاصة يف مج�ال تطوير
القط�اع الخ�اص العراقي وتهيئ�ة الظ�روف املالئمة الداء
دوره.

االعامر تبحث تعزيز التعاون املشرتك يف املجال العمراين مع مبعوث الرئاسة الكورية
بغداد  /المستقبل العراقي

التق�ى وزير االعم�ار واالس�كان والبلديات
العام�ة َ
بنكن ريكاني وفدا ً رفيع املس�توى
ض�م مبع�وث الرئاس�ة الكورية والس�فري
الك�وري وممثيل الرشكت الكورية ،بحضور
مدي�ر ع�ام التخطي�ط واملتابع�ة لبح�ث
العالقات الثنائية وتعزيز التعاون املشرتك يف

املج�ال العمراني «.وافاد بيان للوزارة تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،ان « الوزي�ر رح�ب
بالوفد الزائر متمني�ا ان تكون هذه الزيارة
مثمرة بما يس�هم يف تعزيز التعاون املشرتك
ب�ن البلدي�ن الصديقن يف املج�ال العمراني
وتبادل الخ�ربات وامكانية دخول الرشكات
الكورية الرصينة لتنفيذ مش�اريع عمرانية
جديدة ،مش�ريا اىل ان «رشكة هانوا الكورية

اطالق دفعة جديدة من راتب املعني
املتفرغ للمدنيني يف البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
اطلقت هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات
الخاصة يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية،
دفع�ة جدي�دة م�ن رات�ب املع�ن املتف�رغ يف
محافظ�ة الب�رصة للمدني�ن املش�مولن
املستلمن سابقا .
وذك�ر نائب رئي�س الهيئة للش�ؤون االدارية،
عيل جعف�ر الحلو ،يف بيان ،تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «قس�م الهيئ�ة يف محافظ�ة
البرصة ب�ارش توزيع دفعة جدي�دة من راتب
املع�ن املتف�رغ للمدنين املس�تلمن س�ابقا
ابت�داء م�ن ي�وم االثن�ن  2019�1�28بواقع
( )300مستفيد يوميا».
واض�اف ان «ع�دد املش�مولن بالرات�ب بل�غ
( )2305مس�تفيدين وس�يكون التوزي�ع يف

منطق�ة املعق�ل /منت�دى الثقاف�ة والفنون
مقاب�ل باب الط�وارئ ملستش�فى املوانئ من
الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة
الثانية ظهرا ،الفتا اىل ان «العسكرين سيكون
موعد استالمهم بعد االنتهاء من توزيع دفعة
املدنين».واشار اىل ان «آلية توزيع الرواتب بن
املس�تفيدين املش�مولن براتب املعن املتفرغ
ه�ي نف�س اآللي�ة الس�ابقة املتبع�ة يف باقي
املحافظ�ات» ،مش�ريا اىل ان «املراجعة تكون
بحضور املعن فقط م�ع جلب هوية االحوال
املدني�ة االصلية واملص�ورة للطرف�ن (املعن
واملعاق) او البطاقة املوحدة ان وجدت وحسب
االعالن املنشور يف الصفحات الرسمية لوزارة
العمل والش�ؤون االجتماعي�ة وصفحة هيئة
رعاي�ة ذوي االعاقة واالحتياج�ات الخاصة/
قسم البرصة.

واف�ق وزير التعلي�م العايل والبح�ث العلمي ،قيص الس�هيل ،عىل
إطالق االجازات الدراس�ية للموظفن الراغبن بإكمال دراساتهم
خارج البالد للعام .2019
وأشرتطت املوافقة ان «يتحمل املوظف تكاليفه الدراسية وحسب
الضوابط والتعليمات .

تتمة خرب ..االحتادية العليا تنظر يف طلب احلكم بعدم
دستورية تكليف رئيس اجلمهورية لرئيس الوزراء
ول�م تبيّن�ا كيفية ووقت التخيل عن الجنس�������ية املكتس�بة،
وترك���ت�ا ذلك اىل القان�ون الذي يصدر كما قض�ت بذلك احكام
امل�ادة ( /18رابع�ا) من الدس�تور ،والتي اليمك�ن اعمال حكمها
اال بص�دور ذل�ك القان�ون» .وتاب�ع ،أن «املحكم�ة االتحادي�ة
العلي�ا أك�دت ان ه�ذا التوجه س�ارت علي�ه يف حكم ص�در عنها
بتاري�خ  2015/1/19بالع�دد ( /100اتحادي�ة ، )2013/ونصه
((ل�دى التدقي�ق واملداولة م�ن املحكمة االتحادي�ة العليا وجد ان
تعبري(املنصب السيادي) او (االمني الرفيع) الذي تنص عليه املادة
(/18رابعاً) من الدس�تور مناط تحديده اىل التوجهات السياسية
يف الع�راق ،والقائم�ون عليها هم من يحدد ه�ذه املناصب ومدى
تأثريه�ا يف السياس�ة العامة للدولة وتنظ�م مدلوالتها وفقا لذلك
القان�ون))» .وأش�ار الس�اموك ،إىل أن «املحكم�ة أوردت أن ذلك
الحكم كان قد صدر بناء عىل طلب مجلس النواب بمناس�بة ورود
(مرشوع قانون التخيل عن الجنس�ية املكتسبة) من وزارة الدولة
لش�ؤون مجلس النواب اىل مجلس النواب» .وأضاف ،أن «املحكمة
االتحادي�ة العليا ذهبت إىل أن طلب املدع�ي منها التثبت من تخيل
املدع�ي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء /اضافة لوظيفته ،عن
الجنس�ية الفرنسية املكتس�بة أمر يخرج عن اختصاصها املحدد
يف امل�ادة ( )4من قانونها رق�م ( )30لس�نة  ،2005واملادة ()93
من دس�تور جمهورية العراق ،وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم
استنادها إىل سند من الدستور».

بغداد  /المستقبل العراقي
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بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

الكامرك تعلن ضبط « »965كارتون أدوية
غري صاحلة لالستهالك يف البرصة

وزارة النقل تبحث إعداد تصميم ملدينة اقتصادية بميناء الفاو
موس�ع مع وزارات الدولة والجهات املعنية
إلعداد التصميم األس�ايس ملدينة اقتصادية
بميناء الفاو بحضور االستش�اري االيطايل
الربتو سكوتي».
وأضافت انه «تم التباح�ث خالل االجتماع
ح�ول تصمي�م م�رشوع املدين�ة املتكاملة
يف مين�اء الفاو الكبري الت�ي تضم فعاليات
تصمي�م منطق�ة تجاري�ة ,صناعي�ة
وسكنية».

التعليم تطلق اإلجازات الدراسية للموظفني
الراغبني بإكامل دراساهتم يف اخلارج

حققت وما زالت مراحل متقدمة يف مرشوع
مدينة بس�ماية الس�كني واثبتت قدرتها يف
تنفيذ مشاريع سرتاتيجة جديدة مهمة» .
واض�اف ريكان�ي ان «هن�اك ارادة عراقي�ة
ألعادة االعمار وتقديم الخدمات االساس�ية
يف املناطق املحررة بعد تحقيقها النرص عىل
داع�ش االرهاب�ي  ،وتنفيذ مش�اريع البنى
التحتي�ة وخاصة مش�اريع امل�اء واملجاري

والطرق والجسور  ،داعيا ً الرشكات الكورية
للمس�اهمة يف تنفي�ذ املش�اريع االعم�ار يف
املناطق املحررة وعموم املحافظات».
م�ن جانب�ه ع�رب الوف�د الزائر ع�ن حرص
الحكوم�ة الكوري�ة لتطوي�ر عالقاته�ا
االقتصادي�ة مع الع�راق ورغبة رشكاتها يف
الدخول للس�وق العراقية وتنفيذ مش�اريع
عمرانية جديدة يف مختلف القطاعات .

صحة الكرخ تعلن تأهيل طفلة بعمر « »9سنوات مصابة
باعوجاج يف العمود الفقري يف مستشفى الشهيد احلكيم
بغداد  /المستقبل العراقي
قامت املالكات الطبية و العالجية يف
وحدة العالج الطبيعي يف مستشفى
الش�هيد محم�د باق�ر الحكي�م من
عالج و تأهيل طفلة تبلغ من العمر
( )9س�نوات مصاب�ة باعوج�اج يف
العمود الفقري».
وذك�ر اخصائ�ي املفاص�ل الدكتور
(اس�امة س�عد) يف بي�ان لصح�ة
الكرخ ورد ل�»املس�تقبل العراقيانه
«راجع�ت الطفل�ة م�ع ذويه�ا
وح�دة الع�الج الطبيع�ي يف العيادة
االستش�ارية وكان�ت تعان�ي م�ن
ال�م ش�ديد يف منطق�ة الظهر حيث
اجريت لها الفحوصات الرسيرية و

االشعاعية «.
واض�اف «حيث تبن انها تعاني من
اعوج�اج يف العم�ود الفق�ري و تم
ارسالها اىل وحدة العالج الطبيعي و
ت�م اجراء مجموعة من الفحوصات
و اعطائه�ا ك�ورس م�ن جلس�ات
برنام�ج الع�الج املكث�ف لغ�رض
تأهيله�ا و اعادته�ا اىل وضعه�ا
الطبيعي».
وبن انه «تم اع�ادة تأهيل عضالت
الطفل�ة م�ع ش�د اربط�ة العم�ود
الفقري و بعون الله اختفى االلم يف
الظهر و شكل العمود الفقري تغري
نحو االحسن و اس�تطاعت الطفلة
الجلوس و امليش و ممارسة حياتها
بصورة طبيعية .

اعلن�ت الهيأة العامة للجمارك /جم�رك بوابة البرصة ،من ضبط
حاوية حجم  40قدما تحتوي عىل  965كارتون أدوية برشية غري
صالحة لالستهالك».
وذك�رت الهيأة يف بيان تلقت « املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان�ه «بالتعاون مع رشط�ة الجمارك من ضب�ط حاوية حجم 40
قدم�ا تحت�وي كمي�ة  965كارت�ون أدوي�ة برشية غ�ري صالحة
لالس�تهالك بس�بب وجودها يف حاوية حديدي�ة مخالفة لرشوط
حفظ االدوية.

العمل تطلق االستامرة االلكرتونية
اخلاصة بمقابلة الوزير
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ،اطالقها اس�تمارة
مقابلة الوزير باسم عبد الزمان االلكرتونية بدءا من يوم االربعاء
 30/1/2019وسيكون التقديم متاحا الربع وعرشون ساعة».
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان «االس�تمارة تحتوي عىل عدة حقول منها (االسم الثالثي للذي
يريد املقابلة) و( يوم وتاريخ وتسلسل املقابلة) فضال عن ( سبب
اجراء املقابلة) وايضا ( نوع فئة املقابلة)».
واضافت ،ان «اطالق االس�تمارة يأتي يف سياق التوجه الحكومي
لالنتقال اىل نظ�ام الحوكمة االلكرتونية وايضا الرش�فة وتنظيم
املقاب�الت لحف�ظ حق�وق املواطن�ن ،فض�ال ع�ن كونه�ا اجراء
تنظيمي معتمد».
ونوه�ت ال�وزارة ،ان «االس�تمارة س�تكون ع�ىل واجه�ة املوقع
االلكرتوني الرسمي للوزارة .

السكك احلديد تعلن رفد منطقة السكك اجلنوبية بـ «»200
بطارية سعة « »270امبري لدعم موقف القاطرات

بغداد  /المستقبل العراقي
جهزت املالكات الهندسية يف الرشكة العامة لسكك الحديد (معامل
الشمالية )  ،برفد منطقة السكك الجنوبية بطاقم بطاريات جديد
س�عة ()270امبري/س�اعة  ،اضافة إىل املحل�ول القاعدي للمادة
املنشطة للبطاريات «.
وقال مدير عام الرشكة سالم جرب سلوم يف بيان ورد ل�»املستقبل
العراق�ي» ،ان « ه�ذا العمل جاء بع�د تأكيد وزير النق�ل عبد الله
لعيب�ي باه�ض أثن�اء زياراته ملواقع الس�كك الحدي�د العراقية يف
بغداد والبرصة عىل بذل قصارى الجهود يف جميع املفاصل وجعل
السكك من الرشكات الرابحة بدال من خارسة» .
واكد س�لوم بان «هذه البطاريات ستمثل دعم لقاطرات املنطقة
الجنوبية النس�يابية س�ري القط�ارات لنقل البضائع واملش�تقات
النفطية لتعظيم املوارد املالية للسكك «.
يش�ار إىل ان ه�ذا الطاقم يتالف م�ن  48بطاري�ة قاعدية بعد أن
حصلت املوافقة عىل تجهيز املنطق�ة الجنوبية ب( )200بطارية
قاعدية بالستيكية سعة ( )120امبري  /ساعة .
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

www.almustakbalpaper.net

العدد 8:
التاريخ 2019/1 /30:

اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة
العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (املشخاب)
وملدة ( سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21
لس�نة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل ()30
ثالث�ون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع
عىل الرشوط املطلوبة مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة (%100
) م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري املزايدة
يف البلدية املذكورة الس�اعة ( 11صباحا) من صباح يوم التايل النتهاء مدة
النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من
ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور
االعالن يف الصحف الرس�مية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ
اجرائها

قائمة االمالك العائدة اىل بلدية (املشخاب)

ت

نوع الملك والموقع

رقم الملك

المساحة

1

كشك الكورنيش غذائية

14

4*3م2

2

كشك الكورنيش غذائية

15

4*3م2

3

كشك الكورنيش فواكه
وخضر

64

4*3م2

4

كشك الكورنيش غذائية

15/6

*3م24

23/6

4*3م2

27/6

4*3م2

40/6

4*3م2

8

كشك قرب البلدية غذائية

6

4*3م2

9

حانوت السراي فرن

1/11

4*3م2

كشك شارع مشخاب
قادسية صناعية
كشك شارع مشخاب
قادسية حرفية
كشك شهيد المحراب
استنساخ

5
6
7

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

الرشوط :
10
 � 1تقدي�م برائ�ة ذم�ة املزايد من البلدي�ة اعاله مع ص�ورة هوية االحوال
ساحة الباعة المتجولين
املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
11
شارع الكورنيش
 � 2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل
ساحة وقوف السيارات
12
االيجار وكاف�ة املصاريف خالل  30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد
شارع مشخاب قادسية
وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزاماته
فرن ايمن السوارية
13
 � 3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او
ساحة وقوف السيارات
14
م�رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا
كورنيش
لرشوط العقد املربم
كازينو شارع النهر
15
 � 4ال يج�وز اس�تخدامها لغ�ر الغرض املؤج�رة من اجله مع ع�ودة كافة
علوة لبيع االسماك
16
املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
الكورنيش
 � 5تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية
حانوت شهيد المحراب
17
Apago
PDF
Enhancer
مالبس
تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 18علوة بيع الرقي الكورنيش
 � 6للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة
حانوت شارع الكورنيش
غذائية

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق
قسم االمالك واالرايض

العدد 2482/39/5/1
التاريخ 2019/1/27

نرش اعالن مزايدة رقم 2019/1

لتأجر محل رقم ( )26واقع يف منطقة املعقل  /سوق ال�  50دار
تعل�ن الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ العراق ع�ن مزاي�دة لتأجر العق�ارات اع�اله واملبينة
مواصفاته�ا ادناه وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013ثالثون
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة
العارشة صباحا يف قس�م االم�الك واالرايض فعىل الراغبني االش�رتاك يف املزايدة العلنية
تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة
مس�تصحبني معه�م املستمس�كات التالية هوية االح�وال املدنية (مص�ورة) البطاقة
النمويني�ة (مصورة) بطاقة الس�كن ( مصورة) ودفع تأمينات بنس�بة  %20عرشون
باملائة من القيمة التقديرية لكامل مدة التأجر املعلنة بصك مصدق ألمر الرشكة العامة
ملوانئ العراق او نقدا علما ان مدة التأجر سنتان ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
نرش االعالن واملصاريف وعند نكول من ترس�و عليه املزايدة يتحمل فرق البدلني لكامل
مدة التأجر املعلنة ويعترب املزايد مطلعا عىل املأجور ورأه رؤية كافية وقبل به
املواصفات :
 . 1محل رقم ( )26مساحته (  )27م 2واقع يف منطقة املعقل  /سوق ال�  50دار
املهندس الدكتور
صفاء عبد احلسني جعيز
املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
رقم اإلخطار2014/440 :
إعالن
إىل /املتهم الهارب (الرائد رعد كامل وريثة) املنسوب إىل
قيادة رشطة محافظة البرصة
مل�ا كنت متهما وفق املادة  240/ق.ع رقم  111لس�نة
 1969ملخالفتك التعليمات وعدم تس�ليم املراتب السالح
الخاص بحمايته وعدم متابعة مفرزة امللعب.
وبم�ا إن محل اختفائ�ك مجهول اقت�ى تبليغك بهذا
اإلع�الن عىل أن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل
الخامس�ة بالب�رصة خالل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ
تعليق ه�ذا اإلعالن يف محل إقامت�ك وتجيب عن التهمه
املوجه�ة ض�دك وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري
محاكمتك غيابيا ً وتحجز أموالك املنقولة والغر املنقولة
ويطلب م�ن املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك
أينما وجدت وتس�ليمك إىل اقرب سلطة حكومية وإلزام
األهليني الذي�ن يعلمون بمحل اختفائك بأخبار الجهات
املختصة اس�تنادا للم�ادة  / 69أوالً وثانيا ً وثالثا ً ورابعا ً
م�ن قان�ون أص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى األمن
الداخيل رقم  17لسنة .2008
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 204 :ش2019 / 4
التاريخ 2019 / 1 / 30 :
اىل  /املدعى عليها  /نها طالب رزوقي
م  /اعالن
اق�ام املدعي زوجك ( عيل منعم فليح ) الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة بالعدد اعاله ام�ام محكمة
االح�وال الش�خصية يف بعقوب�ة ومضمونه�ا
دعوى نش�وز ولكون�ك مجهولة مح�ل االقامة
وع�دم توف�ر املعلوم�ات عن�ك تق�رر تبليغ�ك
بواس�طة صحيفتني محليت�ني بالحضور امام
ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم  2019 / 2 / 6ويف
حال�ة ع�دم حض�ورك او ماينوب عن�ك قانونا
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا ووفق
القانون واالصول .
القايض
محمد عبد الرحمن طعمة

وزارة املالية
رشكة التأمني الوطنية
رشكة عامة

مدة
االيجار
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة

5/114

4*3م2

150

4*3م2

سنة
واحدة

21/533

4*3م2

سنة
واحدة

165

4*3م2

/114و

500م2

114

 250م2

143

300م2

1/10

4*3م2

163

300م2

سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة

بدل االيجار
السابق

بدل االيجار الحالي

605000

610000

605000

610000

715000

720000

590000

595000

580000

585000

590000

595000

1210000

1215000

785000
865000
655000
3345000

3350000

1085000

1090000

1615000

1620000

8215000

8220000

5260000

5265000

3175000

3180000

615000

620000

3225000

3230000

تعلن رشك�ة التامني الوطنية  /رشكة عامة عن اجراء مزايدة علنية
لتأج�ر دار الرشك�ة الكائ�ن يف محافظ�ة بابل  /القاضي�ة 935/4
واملدرج�ة تفاصيلها ادناه وملدة تأجر س�نتني طبقا ألحكام قانون
بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل
فعىل الراغبني بالتأجر مراجعة مركز الرشكة ببغداد  /ساحة الخالني
او فرعها يف محافظة بابل لتس�ديد التأمينات القانونية البالغة %40
من القيمة املقدرة واالشرتاك يف املزايدة التي ستجري يوم الثالثني تبدأ
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور
ن�رش االعالن واملصاريف االخرى وال يس�مح للمزاي�د بدخول املزايدة
مالم يتم ابراز كتاب التحاس�ب الرضيبي للس�نة الحالية وال يتحمل
املؤجر قيمة البناء واملشيدات والرتميمات التي يقوم بها املستأجر
ت

رقم المأجور

المساحة م2

القيمة التقديرية

1

 935/4هيئة الحشد الشعبي لواء 14

423

9000000/0

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2019 / 1 / 29 :
اعالن مفقود
اسم املفقود  /هذال حميد جاسم
بتاريخ  2019 / 1 / 29قدمت ( زوجة املفقود
) املدع�وة ( ازده�ار فوزي احم�د ) تطلب فيه
نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ / 11
 2014 / 10ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر تبليغك
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل
خمس�ة عرش يوم من اليوم الثان�ي من تاريخ
النرش س�وف تنص�ب ( ازدهار ف�وزي احمد )
قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض
محمد عبد الرحمن طعمة

870000
660000

اعالن

املدير العام وكالة
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة 2018 / 2474 :
التاريخ 2019 / 1 / 27 :
اىل  /املنفذ عليه
لقد تحق�ق له�ذه املديرية من ارتح�ال املدينة
 /نه�ا طال�ب رزوقي اىل جهة مجهولة حس�ب
كتاب مرك�ز رشطة بهرز املرق�م  423يف / 17
 2019 / 1ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك
موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة  27من قانون
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
تنفيذ بعقوبة خالل خمسة عرش يوما تبدا من
اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش
هذه املديري�ة باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق
القانون :
املنفذ العدل
جاسم محمد سلطان
اوصاف املحرر :
مذكرة اخبار بالتنفيذ

790000

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد 2019 / 67 :
التاريخ 2019 / 1 / 24 :
اعالن
قدمت الس�يدة املدعية ( ملكيه عباس صالح )
طلبا اىل ه�ذه املحكمة تطلب فيه نصبها قيمة
ع�ىل زوجها املدع�و ( محمد عبد الل�ه محمد )
وذل�ك لفقدانه بتاري�خ  2018 / 8 / 27قررت
ه�ذه املحكمة االعالن عن فقدانه يف صحيفتني
محليت�ني علي�ك الحضور يف املحكم�ة املذكورة
اع�اله خالل عرشة ايام م�ن تاريخ االعالن ويف
حالة عدم حضورك س�وف يت�م نصب زوجتك
( ملكي�ه عب�اس صال�ح ) قيم�ة علي�ك الدارة
شؤونك .
القايض
اسماعيل ابراهيم اسماعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
السعدية
العدد 65 :
التاريخ 2019 / 1 / 28 :
اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قبل
طالب�ة حج�ة الحج�ر والقيموم�ة
املدع�وة ( صبيح�ه جاس�م عباس
) بتاري�خ  2019 / 1 / 23اىل
ه�ذه املحكم�ة بخص�وص فقدان
زوجها املدعو ( عيل حس�ني محمد
بيات�ي ) تول�د  1964بتاري�خ / 7
 2016 / 3يف ناحي�ة الس�عدية –
حمرين بمحافظ�ة دياىل – عىل من
يعث�ر علي�ه او لدي�ه معلومات عنه
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة او اق�رب
مركز رشطة بغية اتخاذ االجراءات
الالزمة بصدد املوضوع وتقرر نرش
االعالن بواسطة صحيفتني يوميتني
محليتني .
القايض
آيار خر الدين خالد
�����������������������������
فقدان
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ة
النعمانية املرق�م  997734يف / 16
 2017 / 10بمبلغ  256500مائتان
وستة وخمس�ون الف وخمسمائة
دين�ار امان�ات مزاي�دة مل�ك رق�م
 117بأس�م  /مرتى خليل داود –
فعىل من يعثر عليه تس�ليمه لجهة
االصدار .
�����������������������������
فقدان
فقدت االجازة املرقمة 2013 / 530
الصادرة من املنشاة العامة لتصنيع
الحب�وب ف�رع واس�ط بأس�م /
حسن عيل هاش�م فمن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .
�����������������������������
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد (
ف�رح مصطفى عارف ) الذي يطلب
في�ه تبديل اللقب م�ن ( املنيج ) اىل
( العب�ادي ) فم�ن لدي�ه اع�رتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب
وف�ق احكام امل�ادة  22م�ن قانون
البطاق�ة الوطني�ة رق�م  3لس�نة
.2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات
واالقامة العامة

5

اعالنات

العدد ( )1837الخميس  31كانون الثاني 2019

حمافظة النجف االرشف
جلنة بيع واجيار امالك االدارة املحلية

اعالن

العدد 75:
التاريخ 2019/1 /28:

بالنظلر لعدم تقلدم راغب تعلن لجنة بيع وايجار املاك االدارة املحلية ملحافظة النجف
االرشف علن اجراء املزايدة العلنية لبيع مشليدات معسلكر النداء الواقلع يف منطقة حي
النداء قرب مجمع بيتي واملشغولة من قبل وزارة الدفاع العراقية سابقا املبينة تفاصيله
ادنلاه والعائدة اىل ديلوان محافظة النجف االرشف والتي تم اسلتامها من وزارة الدفاع
العراقية وسيتم البيع وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013
املعدل فلمن يرغب االشلراك باملزايدة العلنية مراجعة ديوان محافظة النجف االرشف /
قسلم االماك او مقر اللجنة خال مدة ( )15يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان يف
احدى الصحف املحلية لاطاع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية
والبالغلة ( ) %20من القيمة املقلدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب محافظة
النجف االرشف مكتب السيد محافظ النجف املرقم  8759يف  2018/7/2وستجري املزايدة
بديوان محافظة النجف االرشف الساعة الحادية عرش من صباح اليوم االخري النتهاء مدة
النلرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسلمية فيؤجل لليوم اللذي يليه من ايام العمل
الرسلمي ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغلة ( )%2من قيمة املزايدة
وتكون مدة كرس القرار ( )5ايام من تاريخ اجرائها
عيل محيد احلسيني
قائمقام النجف
رئيس اللجنة

الرشوط :
 1ل ان يقدم املزايد براءة ذمة من ديوان محافظة النجف االرشف
 2ل ان يقلدم صلورة من هوية االحوال املدنية مع شلهادة الجنسلية العراقية او البطاقة
املوحدة مع بطاقة السكن للمزايد
 3ل عىل من يرغب االشراك باملزايدة تقديم امانات بصك مصدق بمبلغ ( )%20من القيمة
التقديرية
 4ل علىل املزايد الذي تحال بعهدته املزايدة ان يقوم بهدم ورفع االنقاض خال فرة ()45
يوم من تاريخ االحالة القطعية
 5ل يتحمل من ترسو عليه املزايدة الغرامة التاخريية والبالغة (  )100000مائة الف دينار
عن كل يوم تأخري يف حالة تأخر يف عملية رفع االنقاض بعد انتهاء فرة الخمسة واربعون
يوم املشار اليها يف الفقرة ()4
 6ل يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة ( )%2من قيمة املزايدة
االوصاف:
 1ل قاعات عدد ( )21مشليدة بمواد مختلفة بمسلاحات متقاربة تتضمن ابواب ونوافذ
Enhancer
حديدية وخشبية
 2ل سلياج خارجلي مشليد بملواد مختلفة يحيلط باملشليدات املذكورة اعلاه مع باب
حديدي
 3ل يتضمن تأسيسات صحية وكهربائية مختلفة
وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب (رشكة عامة)
جلنة بيع واجيار اموال الدولة

اعالن للمرة الثانية

العدد 81 :
املوافق 2019/1/29:

تعلن رشكة مصايف الجنوب (رشكة عامة) عن اجراء املزايدة العلنية
الثانية يف تمام الساعة ( )9من صباح يوم (االربعاء) املصادف
 2019/2/20لبيع مواد فائضة وراكدة واجهزة كهربائية واثاث
ومواد اخلرى ومواد احتياطية للسليارات املسلتهلكة ومعادة يف
مقر الرشكة فعىل الراغبني باالشراك باملزايدة العلنية الحضور
باملكان والزمان املحددين مستصحبني معهم التأمينات القانونية
البالغلة ( )6,750,000دينلار فقلط ( سلتة مايني وسلبعمائة
وخمسلون الف دينار فقط) وعىل املشرك باملزايدة جلب نسخة
مصلورة من هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية مع بطاقة
السلكن مع براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ضمن
منطقة سكنه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعان
والدالليلة وان ترفلع املواد خلال ( )15يوما من تاريلخ االحالة
القطعيلة وبخاف ذللك يتحمل املزايد غراملة قدرها ()25,000
دينار عن كل يوم تأخري
ماحظة  /اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون موعد الغلق
يف اليوم التايل
حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :با
التاريخ 2019 / 1 / 27 :
اعان مفقود
اسم املفقود  /احمد حميد محمود
بتاريخ  2018 / 12 / 31قدمت ( شلقيقتك ) املدعوة ( رقيه حميد
محملود ) تطلب فيه نصبها قيمة عليلك لكونك خرجت بتاريخ / -
 2006 / 7وللم تعد لحد االن لذا تقلرر تبليغك بالصحف املحلية ويف
حاللة عدم حضورك خال خمسلة علرش يوم من اليلوم الثاني من
تاريخ النرش سوف تنصب ( شقيقتك ) قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض
محمد عبد الرحمن طعمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية منديل
العدد  / 26 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 1 / 29 :
اىل  /املدعى عليه  /مؤيد فهد عبد الكريم
م  /تبليغ
اقاملت املدعيلة رنا فريح عبلد الكريم الدعوى املرقملة  / 26ش /
 2019ضلدك تطلب فيها التفريق وملجهولية محل اقامتك وحسلب
اشلعار املختار تقرر تبليغك بواسلطة صحيفتني محليتني يوميتني
بموعلد املرافعلة املصلادف  2019 / 2 / 7ويف حاللة عدم حضورك
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض
قحطان خلف خالد

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد 7:
التاريخ 2019/1 /30:

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجلار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية
اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (القادسية) وملدة ( سنة
واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لسلنة  2013فعىل
من يرغب االشراك باملزايدة مراجعة البلدية خال ( )30ثاثون يوما من اليوم التايل
لنرش االعلان يف احدى الصحف املحلية لاطاع عىل الرشوط املطلوبة مسلتصحبني
معهلم التامينات القانونية البالغة ( ) %100من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق
وفقا للقانون وسلتجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة ( 9صباحا) من صباح
يوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسلمية فيؤجل لليوم
الذي يليه من ايام العمل الرسلمي ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة كافة املصاريف
واجور االعان يف الصحف الرسلمية وتكون مدة كرس القرار خمسلة ايام من تاريخ
اجرائها
عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

الرشوط :
 1ل تقديم برائة ذمة املزايد من البلدية اعاه مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة
الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 2ل تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املسلتأجر تسلديد بدل االيجار
وكافة املصاريف خال ( )30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا
للمدة املحددة وتعليماته وبخافة يعترب ناكا بالتزاماته
 3ل يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع
املصلحلة العاملة دون الحاجة اىل انلذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقلا لرشوط العقد
املربم
 4ل اليجوز اسلتخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشليدات اىل
البلدية بعد انتهاء العقد
 5ل تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا
لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 6ل للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعان
املزايدة
قائمة االماك العائدة اىل بلدية (القادسية)
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اعالن للمرة الثانية

مدة االيجار
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

العدد 80 :
املوافق 2019/1/29:

تعللن رشكة مصلايف الجنوب (رشكلة عامة) عن اجلراء املزايدة
العلنيلة الثانيلة يف تمام السلاعة ( )9من صبلاح يوم (االثنني)
املصادف  2019/2/18لبيع مواد مخزنية راكدة ومواد احتياطية
لسليارات مختلفلة يف مقلر الرشكة فعلىل الراغبني باالشلراك
باملزايدة العلنية الحضور باملكان والزمان املحددين مسلتصحبني
معهم التأمينلات القانونية البالغة ( )19,600,000دينار فقط (
تسلعة عرش مليونا وسلتمائة الف دينار فقط) وعىل املشلرك
باملزايدة جلب نسخة مصورة من هوية االحوال املدنية او البطاقة
الوطنية مع بطاقة السكن مع براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة
للرضائب ضمن منطقة سلكنه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اجلور نرش االعان والداللية وان ترفع املواد خال ( )15يوما من
تاريخ االحالة القطعية وبخاف ذلك يتحمل املزايد غرامة قدرها
( )25,000دينار عن كل يوم تأخري
ماحظة  /اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون موعد الغلق
يف اليوم التايل
حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

محكمة جنح سفوان
العدد/136 :ج2018/
التاريخ2019/1/29:
تبليغ
اىل املتهم الهارب /محمود حسني عيل الغانم
نظلرا ً لتغيبلك عن حضور جلسلات املحاكملة يف الدعلوى الجزائية
املرقمة بالعدد /136ج 2018/وفق احكام املادة  1/459من قانون
العقوبات رقم  111لسلنة  1969وتعدياته واملقامة بحقك من قبل
املشلتكي عادل شلعان خضري ،عليه قررت املحكمة تعيني الساعة
العلارشة صباحا ً من يوم  2019/3/12موعدا ً إلجراء محاكمتك ويف
حال عدم حضورك فأن املحاكمة سوف تجري بحقك غيابيا ً استنادا ً
ألحلكام املواد  143و 149من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم
 23لسنة  1971وتعدياته.
القايض /عطيه منخي جرب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد / 428:ب2018/ 2
التاريخ 2019/ 1/ 29 :
اىل  /املدعى عليها ( فليحة حسن داخل )
اقلدم عليك املدعي (مدير علام مرصف الرافدين اضافلة لوظيفته )الدعوى
البدائية املرقمة اعاه والذي يطلب فيها ( الحكم بالزامك واملدعى عليه االول
احسلان عنرب نجلم )بتاديتكما له مبلغ القرض الباللغ  5500دوالر امريكي
اللذي سلبق وان اقرضه املدعى عليه االول (احسلان عنرب نجلم ) من دائرة
املدعي فرع العباسلية مع الفوائلد املرصفية االتفاقيلة والتاخريية ولثبوت
مجهولية محل اقامتك حسلب رشح املبلغ القضائي واشلعار مختار الشقق
السلكنية ( عيل كاظم الحميلداوي ) عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعانا
بصحيفتلني يوميتني بموعلد املرافعة املصادف يف يلوم  2019/ 2/ 11وعند
عدم حضورك او ارسلال من ينوب عنك قانونا سلوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
عيل عبد الرضا حسن

القيمة التقديرية
2510000
605000
555000

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجلف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد/224 :ش2019 /4
التاريخ2019/1/22 :
اعان
اىل /املدعلى عليله ( /فلوزي جاسلم
محمد)
اقاملت املدعيلة (زملن حيلدر جبلار )
الدعوى بالعلدد /224ش 2019 /4امام
هذه املحكملة تطلب فيها نفقة ماضية
ومسلتمرة لهلا ومسلتمرة الوالدها كل
من (زهلراء وعبلاس ) وملجهولية محل
اقامتلك حسلب رشح القائلم بالتبليلغ
واشلعار مختار منطقلة ناحية الكفل /
الحللة قلررت املحكمة تبليغلك موظوع
الدعوى وبموعد املرافعة اعانا بواسطة
صحيفتلني محليتلني يوميتلني وعليلك
الحضلور امام هلذه املحكملة يف موعد
املرافعة القادم املوافق يوم 2019/2/12
الساعة التاسلعة صباحا ويف حالة عدم
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول .
القايض
عباس عيل هادي
للللللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان
فقلد منلي الوصلل الصلادر ملن بلديه
الحيدريله املرقلم (  ) 1733587يف
 2018/10/11باسلم (عقيلل محملد
ادريس ) عىل من يعثر عليه تسلليمه اىل
جهة االصدار.
للللللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان
فقدت منلي الهوية الصلادرة من نقابة
املهندسني العراقيني فرع النجف بأسم (
عيل حسلني شلكر ) عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار.
للللللللللللللللللللللللللللللللل
دائرة صحة النجف
مكتب املدير العام
شعبة العقود
اىل /املديلر املفوض لرشكة امللاء الصايف
للمقاوالت
تحية طيبة..
اشار اىل مذكرة القسم الهنديس بالعدد 23
يف  2019/1/14ونظرا لوجود نواقص يف
مرشوع بناية الحميات املحال بعهدتكم
وعلىل الرغلم ملن تبليغكلم بالنواقلص
واليوجلد اي اسلتجابة ملن قبلكم تقرر
تبليغكم برضورة اكمال النواقص اعاه
بالرسعلة املمكنة وبخافه سلتتحملون
كافة التبعات القانونية  ،مع التقدير.
الدكتور
عيل عبد الزهرة شرب
املدير العام
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اعالنات

العدد ( )1837الخميس  31كانون الثاني 2019
www.almustakbalpaper.net

اعالن مزايدة رقم ( )2019/7للمرة االوىل
صادرة عن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

تعل�ن هذه الرشكة ع�ن وجود مزايدة علنية للمواد املدرجة تفاصيلها ادناه واملوجودة لدى (قس�م الش�حن
والنق�ل) التابع لرشكتنا ه�ذا وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )10عرشة اي�ام تبدأ من اليوم التايل لنرش
االع�ان يف الصحيف�ة املحلية وفق�ا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل وس�تجري
املزاي�دة يف الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا من اليوم االخ�ر  2019/2/10املصادف يوم (االح�د) واذا وافق يوم
املزايدة عطلة رس�مية تؤج�ل املزايدة لليوم التايل فعىل الراغب باالش�راك يف املزايدة املذك�ورة مراجعة لجنة
البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور نهاية ش�ارع النقابات لاطاع عىل تفاصيلها
وابداء رغبتهم يف الرشاء ويكون الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم املستمسكات املطلوبة
وترفع املواد املباعة خال مدة ( )15خمسة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخافه سيتحمل املشري
اج�ور خزن بنس�بة ( )%2/1نصف من املائة من ب�دل البيع عن كل يوم تأخر وملدة ثاث�ني يوما وبانتهائها
ج�از لرشكتنا االعان عن بيعها ثانية وفق احكام هذا القانون ويجري تس�ليم املال املباع بعد دفع بدل البيع
واملصاريف التي يعد البيع فيها قطعيا
الرشوط املطلوبة :
� وصل التأمينات القانونية البالغ (  )%20من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق صادر من مرصف معتمد
يف العراق ألمر الس�احب وال يس�مح لغر مس�ددي تلك التأمينات باالش�راك يف املزايدة مطلقا وال تدخل هذه
التأمينات ضمن بدل الرشاء
� كت�اب ع�دم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام  2019معن�ون اىل الرشكة العامة لتجارة املواد
الغذائية
� املستمسكات الشخصية للمشرك
ت

نوع المادة

العدد

مبلغ التأمينات المطلوبة

1

بطاريات مستهلكة
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 2680000فقط مليونان وستمائة وثمانون الف دينار ال غير

Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al- Mansoor
Web site: www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 1@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 4@iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com
جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 3ت 2017 /
التاريخ 2019 / 1 / 30

اعالن

تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلس�ل  215 / 77م  45بني س�عد
الواق�ع يف بلد العائد للمدين قاس�م عبد العب�اس عيل املحجوز لقاء
طلب الدائن سمره مهدي جاسم البالغ  18,000,000دينار ثمانية
ع�رش مليون دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية
خ�ال مدة ثاثني يوما ً تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا ً معه
التأمين�ات القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املواصفات -:
املنفذ العدل  /هيثم علوان حممود

 -1موقع ورقمه  215 / 77 -:م  45بني سعد
 -2جنسه ونوعه  -:قطعة ارض زراعية
 - 3حدوده واوصافه  -:عباره عن منزل فيه غرفتني نوم ومطبخ
وصالة ومجموعة صحيات
 - 4مش�تماته  -:يخرج منها درج موزع داخيل واس�تقبال وممر
يصل اىل املوزع الداخيل
 – 5مساحته -:
 – 6درجة العمرن -:
 -7الشاغل  -:قاسم عبد العباس عيل
 – 8القيمة املقدرة  40,000,000 -:اربعون مليون دينار

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 2018 / 1552
التاريخ 2019 / 1 / 30

ورقة تكليف باحلضور

اىل  /ع�ادل عيل كريم الس�اكن يف الحرية محلة
 418زقاق  7رقم املحات  1 / 18و 2 / 18
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة
الحرية املرق�م  1120يف  2019 / 1 / 24وتأييد
نائ�ب رئيس املجل�س املحيل ملدين�ة الحرية انك
مجه�ول مح�ل االقامة يرجى تبلي�غ املوما اليه
املذكور هويته اعاه بالحضور اىل هذه املديرية
وذلك لغرض استام املواد املودعة لدى الشخص
الثالث عيل عبد الحسني ابراهيم بموجب املحرض
يف  2018 / 7 / 5خ�ال س�بعة ايام وبعكس�ه
سيتم بيعها وفق القانون
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 2018 / 3391
التاريخ 2019 / 1 / 29

ورقة تكليف باحلضور
اىل  /ع�يل عب�د الزه�ره عبود  /س�بع البور
منطقة 14000
لقد تحقق من اشعار مركز رشطة الجوادين
املرق�م  707يف  2019 / 1 / 16وتأيي�د
املجلس املحيل لناحية س�بع الب�ور ومختار
محلة  14000انك مجه�ول محل االقامة لذا
تق�رر تبليغ املوما الي�ه املذكور هويته اعاه
بالحض�ور اىل ه�ذه املديري�ة وذل�ك لغرض
تس�ديد النفقة الشهرية املس�تمرة واملراكم
خال  60يوما ً استنادا ً الحكام املادة  43ف 9
من قانون االحوال الشخصية النافذ
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

املهندس
عبد القادر عبد اجلليل عبد اجلبار
املدير العام وكالة

فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة املرقم�ة ( )12682الصادرة م�ن وزارة
املوارد املائية بأس�م ( كاظم احمد كاظم ) عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار.
���������������������������������������������������
فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة املرقم�ة (  )12753الصادرة م�ن وزارة
امل�وارد املائية بأس�م ( خالد عبد االمام ن�ارص ) عىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد/ 204 :ش2019/ 1
التاريخ2018/ 1/ 29 :
اعان
اىل املدعى عليها (حليمة دخان عبد )
اقامة املدعي (اياد جاس�م علوان )الدعوى املرقمة اعاه امام
ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه�ا تصديق الط�اق وملجهولية محل
اقامت�ك فقد قرر تبليغك اعانا بصحيفت�ني محليتني يوميتني
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق /2/7
 2019الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او من
ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا
وفق القانون .
القايض
حميد جخم علوان
���������������������������������������������������
لجنة تثبيت امللكية يف الزبر
اعان
بموجب قرار تثبيت العائدية امل�ؤرخ يف  2019/1/10الصادر
م�ن لجنة تثبي�ت امللكية يف الزب�ر حول تثبي�ت عائدية تمام
العقار  / 477الرش�يدية بأس�م ثامر محمد س�عيد اس�تنادا
الح�كام امل�ادة (  ) 49من قانون  43لس�نة  1971وقد تقرر
اعان هذا القرار م�دة ثاثني يوما وعىل من لديه اعراض عىل
الق�رار املذك�ور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعان وعن�د انتهاء املدة
املذك�ورة وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة االس�تئناف بوقوع
الطعن ع�ىل القرار لديها خال املدة اعاه س�تبادر ماحضية
التسجيل العقاري يف الزبر بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
ايهاب محمود زبون
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبر
���������������������������������������������������
اعان
اىل املتهم الغائب ( /الرشطي مروان حران عبد الرحمن )
املنسوب اىل /قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان  /محافظة البرصة �  5ميل الكندي
بم�ا ان�ك متهم وف�ق املادة  /32/م�ن ق .ع.د رقم  14لس�نة
 2008الختاس�ك املس�دس الحكومي املرق�م ( )H54517Z
نوع برتا ايطايل مع ملحقاته و ( )40اربعون اطاقة من نوعه
عام  2006وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعان عىل
ان تح�رض ام�ام محكمة قوى االمن الداخ�يل االوىل  /املنطقة
الخامسة البرصة خال مدة ثاثون يوما من تاريخ تعليق هذا
االعان يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا ألحكام
امل�واد ( 65و  68و )69من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية
لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد /223 :ب2018/
التاريخ 2019/1/29
اعان
تبيع محكمة بداءة ش�ط العرب باملزايدة العلنية العقار املرقم
 324/55مقاطع�ة  13ك�ردالن وه�و دار مس�احة  165مر
مربع واملسجل باسم العراقية املدعوة رقية خزعل جابر والذي
يقع يف قضاء ش�ط الع�رب منطقة كردالن ويقع عىل ش�ارع
قرب شارع مرصف الرشيد يف شط العرب وهي دار سكن ذات
طابق واحد وانها غر مشغولة ومستوى بنائها قديم وتحتوي
عىل ثاث غرف نوم ومطبخ ومرفق صحي خارجي ومبنية من
البلوك ومس�قفه بالش�يلمان وارضية الدار مبلطة باالسمنت
وتالفه ويتوس�طه حاجز ومخزن مسقف بالجينكو وان الدار
مهج�ورة وقديم�ة وانها مجه�زة باملاء والكهرب�اء فمن لديه
الرغبة بال�رشاء مراجعة ديوان هذه املحكمة يف اليوم الثاثني
التايل لنرش االعان مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة
 %10من القيمة العمومية للعقار البالغة سبعة وستون مليون
وستمائة وخمسة وتسعون الف دينار ويتحمل املشري اجور
املناداة
القايض
كاظم حمود رهيج

حمافظة البرصة  /مديرية شباب ورياضة البرصة
اعالن

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1257
التاريخ 2019 / 1 / 29

اعالن فقدان املدعوة وداد عبد اجلبار ابراهيم

بتاري�خ  2009 / 6 / 1فق�دت املدع�وة وداد عب�د الجبار
ابراهي�م م�ن منطق�ة س�بع الب�ور متوجه�ة اىل منطقة
املش�اهدة ولم يعثر عليها لحد االن ولم يصل منها اي خرب
يفيد ببقائها حيه او موتها وبتاريخ  2018 / 12 / 6قدمت
املدعوة خوله حس�ن احمد طلبا ً تطلب في�ه نصبها قيمة
ع�ىل املفقودة ابنتها وداد عبد الجبار ابراهيم وعىل اوالدها
القارصين كل من  .........وذلك الدارة شؤونها واملحافظة
عىل اموالها اس�تنادا ً الح�كام املادة  87م�ن قانون رعاية
القارصي�ن رقم  78لس�نة  1980املعدل علي�ه فقد قررت
املحكمة االعان عن حال�ة الفقدان يف صحيفتني محليتني
وع�ىل كل من لديه معلومات ع�ن املفقودة اعاه الحضور
اىل هذه املحكمة وخال ثاثة ايام من تاريخ النرش لادالء
بتلك املعلومات
القايض  /طارق رواد عباس

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1228
التاريخ 2019 / 1 / 28

اعالن

اىل الس�يدة  /ح�ا احمد كاظم – تس�كن س�بع البور ق�رب مركز
رشطة سبع البور
ق����دمت السيدة ( انتصار عيدان شمخي ) طلبا ً اىل هذه املحكمة
تروم فيه نصبها وصية عىل احفادها القارصين كل من عيل حسني
كريم تولد  2003واحمد حس�ني كريم تولد  2006وفاطمة حس�ني
كريم تولد  2004من ولدها املتويف ( حس�ني كريم جبار ) بتاريخ 3
 2012 / 10 /وحسب القسام الرشعي املرقم  / 843ق  2018 /يف
 2018 / 10 / 1الصادر من هذه املحكمة كون االطفال القارصين
اع�اه بحضانتها وتحت رعايتها وملجهولية محل اقامتك وحس�ب
رشح مركز رشطة الجوادين بموجب كتابكم بالعدد  18104يف / 2
 2018 / 12وخت�م املجلس البلدي لناحية س�بع البور تقرر تبليغك
بصحيفت�ني محليتني بالحض�ور امام هذه املحكم�ة لغرض بيان
موافقتك عىل نصب جدتهم البيهم السيدة ( انتصار عيدان شمخي
) وصي�ة ع�ىل اوالدك القارصي�ن اعاه من عدمه وبخافه س�وف
تتخذ املحكمة االجراءات القانونية وفق االصول
القايض  /فرقد حسن عبد الزهرة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
مديرية التسجيل العقاري يف الزبر
الرقم 373
التاريخ 2019/1/23
اعان
طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ  2018/8/7لتس�جيل تمام
العقار تسلس�ل  686محلة الش�مال بأس�م  /مديرية بلدي�ة الزبر مجددا
باعتب�ار حائزا ل�ه بصفة املال�ك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم ()43
لسنة  1971املعدل قررنا اعان هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عاقة
او حق�وق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة
خ�ال مدة ثاثني يوما م�ن اليوم التايل لنرش هذا االع�ان وكذلك الحضور
يف موق�ع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة
هذا االعان وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبر
�������������������������������������������������������������
لجنة تثبيت امللكية يف الزبر
اعان
بموج�ب ق�رار تثبيت العائدية امل�ؤرخ يف  2019/1/10الص�ادر من لجنة
تثبي�ت امللكي�ة يف الزبر حول تثبيت عائدية تم�ام العقار  / 1056الكوت
بأس�م مديرية بلدية الزبر اس�تنادا الحكام امل�ادة (  ) 49من قانون 43
لس�نة  1971وق�د تقرر اعان ه�ذا القرار مدة ثاثني يوم�ا وعىل من لديه
اعراض ع�ىل القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف
اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش هذا االعان وعن�د انتهاء املدة املذكورة وعدم
ورود اش�عار من رئاسة االس�تئناف بوقوع الطعن عىل القرار لديها خال
املدة اعاه س�تبادر ماحضية التس�جيل العقاري يف الزبر بالتسجيل وفق
هذا القرار
القايض االول
ايهاب محمود زبون
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبر
�������������������������������������������������������������
فقدان
فق�دت مني براءة الذمة الصادرة م�ن الهيئة العامة للرضائب فرع النجف
االرشف ذي الع�دد ( )1672بتاري�خ  2019/1/20واملعنون�ة اىل الهيئ�ة
العامة للرضائب  /الكوفة املقدس�ة بأس�م ( ناطق رحيم كاظم) فعىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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انذار
العدد 1546
التاريخ 2019/1/30
اىل املتعاقد (سعيد ش�اكر احمد) بالعقد املرقم
 87يف  1980/11/26وامل�ربم وف�ق اح�كام
القان�ون  115لس�نة  1980وع�ىل مس�احة 1
دونم يف جزء من القطعة  3مقاطعة  / 4جزيرة
النجف
الرتحال�ك عن املنطق�ة توجب عليك اس�تغال
املس�احة والحضور اىل مديريتنا خال مدة 30
يوم�ا من تاريخ نرش االعان ولعدم اس�تغالك
ملس�احة العق�د ان�ف الذك�ر وف�ق الضواب�ط
والتعليمات الخاص�ة بالقانون اعاه وبخافه
سوف نقوم بأتخاذ االجراءات القانونية بفسخ
العقد وفق االصول
د .مجيد جاسم جياد
مدير زراعة النجف االرشف
���������������������������������������
فقدان
فق�دت الوثيقة املدرس�ية املرقمة 1294015 /
والص�ادرة م�ن وزارة الربية /ثانوي�ة بانيقيا
االهلي�ة للبن�ات معنون�ة اىل جامع�ة الكفيل /
كلية الصيدلة باس�م  /غف�ران زهر نجم عبد
ع�يل فعىل م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013
املعدل
تعل�ن محافظة الب�رصة  /مديرية ش�باب ورياض�ة البرصة
عن ايجار جزء من العقار املنش�أ علي�ه ملعب خمايس تارتان
ومس�يج  BRCوامللعب يحت�اج اىل صيان�ة والواقع يف قضاء
القرنة  /الرشش /منطقة الصويلح عىل العقار / 604 / 175
 15الصويلح منتدى شباب ورياضة القرنة  ...علما ان املزايدة
تج�ري يف ي�وم  2019/3/3يف مق�ر مديرية ش�باب ورياضة
البرصة الساعة العارشة صباحا.
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية الحضور يف الزمان
واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة
 %20م�ن القيمة املقدرة وعىل ش�كل صك مص�دق معنون اىل
مديرية ش�باب ورياضة البرصة وبقيم�ة قدرها ( ) 980000
فقط تسعمائة وثمانون الف عراقي  ..ويتحمل من ترسو عليه
املزايدة اجور النرش واالعان البالغة ( )%2من قيمة العقد
فقدان
فقدت من�ي براءة الذم�ة الصادرة من
الهيئ�ة العام�ة للرضائب ف�رع النجف
االرشف ذي الع�دد ( )19205بتاري�خ
 2017/10/8واملعنون�ة اىل الوح�دة
التخميني�ة يف م�رور بابل بأس�م ( عيل
عب�د صال�ح) فع�ىل م�ن يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
�������������������������������
فقدان
فقدت اجازة فرن ص�ادرة من الرشكة
العامة لتصنيع الحبوب � فرع البرصة
بأسم ( افران العراق � البرصة القديمة)
ش�ارع  14تموز رق�م االجازة ()2635
بأسم ( محمد جاسم طاهر) فعىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�������������������������������
فقدان
فق�دت هوي�ة املوظف (حيدر جاس�م
ماهو منصور) صادرة من وزارة النفط
� رشك�ة توزي�ع املنتوج�ات النفطي�ة
بالبرصة فعىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار
�������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 12 :
اعان
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن
( كاظ�م غاي�ب عي�اده) ال�ذي يطلب
تبدي�ل لقب�ه م�ن ( الش�باوي ) اىل (
العيساوي) فمن لديه اعراض مراجعة
ه�ذه املديري�ة خ�ال م�دى اقصاه�ا
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام
امل�ادة  22من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف /النجف
العدد 113
التاريخ 2019/1/29
اعان
وجه السيد ( صبيح صادق كاظم شرب) االنذار
املرقم بالع�دد العمومي  1828يف 2019/1/17
ويف س�جل االن�ذارات ( )133اىل الس�يد ( رامي
حميد داود) عنوان النجف � حي الس�ام سبق
وان قمت باإليج�ار الدار املرق�م ()3/61041
الواقعة يف حي الس�ام وبع�د انتهاء املدة اطلب
اخ�اء الدار وتس�ليمه كاما خال م�دة ثاثة
ايام من تاريخ تبليغك وبعكس�ه سوف تتحمل
كافة االجراءات القانونية واقامة شكوى ضدك
يف املحاكم املختصة
ارس�ل اىل مركز رشطة املجتبى لغرض تبليغه
باإلن�ذار واعيد الينا مرشوح�ا عليه مرتحل عن
منطق�ة س�كناه حس�ب رشح مبل�غ رشط�ة
املجتب�ى ( حميد عبد عام�ر) ومختار منطقة
حي الس�ام ( 3/حيدر محس�ن الشمري) لذا
قررنا الن�رش بالصحيفتني الرس�ميتني لغرض
تبليغ السيد (رامي حميد داود) وملدة ثاثة ايام
من تاريخ النرش وقد اعذر من انذر
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف
عماد محمد عيل الشبيل

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعان
طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2018/3/19
لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل  576محل�ة ال�راي /
املش�خاب بأس�م ( حاتم فليح عب�د زيد ) مج�ددا باعتبار
حائ�زا ل�ه بصفة املال�ك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت
امللكي�ة املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام قانون
التسجيل العقاري رقم ( )43لسنة  1971قررنا اعان هذا
الطل�ب فعىل كل من يدعي بوج�ود عاقة او حقوق معينة
ع�ىل هذا العقار تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل هذه الدائرة
خ�ال م�دة ثاثني يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا
االعان وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعان وذلك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور
لهذا الغرض
لق�د تم تثبيت ملكي�ة العقار املذكور اعاه بأس�م  /حاتم
فليح عبد زيد استنادا اىل قرار لجنة تثبيت امللكية املرقم /1
تسجيل مجدد2018 /
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنة

�������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة 2016/1783 :
التاريخ 2019/1/16
اعان
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام م�ن العقار تسلس�ل
 2/14211ب�راق جدي�دة الواق�ع يف النجف العائ�د للمدين
كاظم هال عهموح املحجوزة لقاء طلب الدائن عيل مهدي
محم�د البالغ اثنا عرش مليون دين�ار فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خال مدة ثاثني يوما تبدا من اليوم
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشري علما بان السهم املراد
بيعها ( )130مر من اصل (  )310/0مر
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :
� 1موقعه ورقمه  :الرباق جديدة 2/14211
 � 2جنسه ونوعه  :ثاث دور
 � 3حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 � 4مش�تماته  :العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي ( )20مر
وان�ه عبارة ع�ن ثاث�ة دور س�كنية مفرزة بص�ورة غر
رس�مية الدار املراد بيعه يتالف من س�احة امامية تحتوي
ع�ىل صحي�ات واس�تقبال يف واجه�ة ال�دار ويوج�د ممر
بجانب االس�تقبال بعرض ( )1مر ي�ودي اىل صالة ترشف
ع�ىل غرفتني ومخ�زن وصحيات بضمنه�ا مدخل ومطبخ
جدرانه سراميك ومسقف بالسقوف الثانوية وسلم يودي
اىل الس�طح الدار واملوجودة يف املكش�وفة يوج�د جدار من
الس�راميك بارتفاع ( )1/30م من س�طح االرض والباقي
الجدران بالبورك ارضية الدار مكس�وة باملوزائيك وس�قفه
مبني من الطابوق والش�يلمان ومغلف بالسقوف الثانوية
ومجهز ماء والكهرب�اء اما الدار الثانية  /يتالف من غرفة
واس�تقبال وصحيات ومطبخ اما الدار الثالثة  /يتالف من
مم�ر يودي اىل اس�تقبال ومطبخ مغلف س�راميك وحمام
مش�رك مغلف س�راميك وغرفة ومخزن وس�لم يودي اىل
الطاب�ق االول الذي يحتوي عىل غرفة واح�دة ارضية الدار
من املوزائيك وسقفه مبني من الطابوق والشيلمان
 � 5مساحته حسب السند املرفق 3 20/1
 � 6درجة العمران متوسطة
 � 7الشاغل  :جواد كاظم هال
� 8القيم�ة املق�درة  132,492,430مائ�ة واثنان وثاثون
مليون واربعمائة واثنان وتسعون الف واربعمائة وثاثون
دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد / 253 :ب2019 / 1
التاريخ 2019/ 1/9 :
اىل  /املدعى عليه ( عاء عبود نجم )
اقام املدعي (فرات خليل فليح)الدعوى البدائية املرقمة اعاه
والتي يطل�ب فيها الحكم (بتمليكه العقار املرقم  67مرشاق
) ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي
واشعار مختار حي السام ( 3حيدر محسن الشمري ) عليه
قررت هذه املحكمة تبليغك اعانا بصحيفتني يوميتني بموعد
املرافع�ة املصادف يف يوم  2019/ 2/7وعند عدم حضورك او
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
عيل حميد الحيدري
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2016/ 171 :
التاريخ2019/ 1 /29 :
اىل /املنفذ عليه (نجم عبد ابراهيم)
لق�د تحققت له�ذه املديرية من رشح مخت�ار قضاء املناذرة
عدن�ان ج�اوي املحنة انك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك
مواطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ واستنادا
للم�ادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا بالحضور
يف مديرية تنفيذ النجف االرشف خال خمس�ة عرش يوما تبدا
من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامات التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر:
قرار الس�يد املنفذ الع�دل يف النجف االرشف يف 2019/ 1/ 24
واملتضمن الزامك بتادية مبلغ اربعمائة الف دينار ش�هريا اىل
الدائن ( احمد كريم نعمة ) عن دين االضبارة التنفيذية البالغ
تسعة مايني دينار .

 7رياضة
العدد ( )1837الخميس  31كانون الثاني 2019
www.almustakbalpaper.net
www.almustakbalpaper.net

مدرب اإلمارات يستقيل ويكشف
سبب اخلسارة الثقيلة مع قطر
بغداد /المستقبل العراقي

أعل�ن اإليطايل ألبريتو زاكريوني املدي�ر الفني للمنتخب
اإلمارات�ي ،انته�اء مهمت�ه م�ع الفريق بع�د الخروج
م�ن بطولة كأس األمم اآلس�يوية لكرة الق�دم املقامة
باإلمارات.وج�اء إعالن زاكريوني بع�د الهزيمة الثقيلة
الت�ي مني به�ا املنتخب اإلماراتي م�ن نظريه القطري
برباعية نظيفة يف نصف نهائي البطولة القاري.
ويف مؤتم�ر صحف�ي ،ق�ال زاكريوني «اآلن ،أس�تطيع
الق�ول ب�أن مهمتي قد انته�ت مع املنتخ�ب اإلماراتي

مورينيو وزيدان
يف قائمة املرشحني
لتدريب إيران

بعد الخ�روج من بطولة أمم آس�يا».وأضاف «أنا
املس�ؤول األول عن الهزيمة الثقيلة التي تعرض
له�ا الفريق ،والخروج عىل إثرها من بطولة أمم
آس�يا ،فالالعب�ون أدوا ما عليهم لك�ن التكتيك
ً
موفقا».وأوضح زاكريوني
الذي تبنيته لم يكن
«حاولت التغيري يف فرتة من فرتات اللقاء ،لكن
كان الوق�ت قد تأخ�ري كث ً
ريا».واختتم املدرب
اإليطايل ترصيحاته بالقول «الالعبون كانوا
مضغوط�ن ج� ًدا ،وكان هن�اك ع�د ًدا م�ن
التمريرات الخاطئة».

بغداد  /المستقبل العراقي
دخل الربتغايل جوزيه مورينيو والفرنيس
زي�ن الدي�ن زي�دان واألملان�ي يورج�ن
كلينس�مان ،قائم�ة املرش�حن لتدريب
املنتخب اإليراني.
ونقل�ت وكال�ة أنباء «أس�نا» اإليرانية،
عن مصدر يف قس�م االتص�االت بوزارة
الرياض�ة اإليراني�ة قول�ه إن موريني�و
وزي�دان وكلينس�مان ت�م ترش�يحهم
لخالف�ة الربتغ�ايل كارل�وس ك�ريوش ،يف
منصب املدير الفني للمنتخب األول.
وجاءت هذه الرتش�يحات بع�د يوم واحد من
خ�روج املنتخ�ب اإليران�ي من كأس آس�يا عرب
الهزيم�ة عىل يد اليابان بثالثي�ة نظيفة يف املربع
الذهبي.
ول�م يؤكد كريوش برصاح�ة ،رحيله ع�ن تدريب املنتخب
اإليراني الذي يتوىل مس�ؤوليته منذ  ،2011ولكن مستقبل
املدرب الربتغايل سيكون بالتأكيد مع فريق آخر.

وكيل بيل يفند شائعات رحيله
عن ريال مدريد
بغداد  /المستقبل العراقي
رد جوناث�ان بارنيت ،وكيل أعم�ال الالعب الويلزي جاريث
بيل ،عىل ش�ائعات رحيل�ه عن صفوف نادي�ه ريال مدريد
اإلسباني.
وق�ال بارني�ت يف ترصيح�ات نرشته�ا صحيف�ة مون�دو
ديبورتيف�و «بي�ل ل�م يفكر أب� ًدا يف ترك ري�ال مدريد ،رغم
معاناته الشديدة يف املوسم املايض».
وأضاف «جاريث بي�ل كان يرتدي قميص ريال مدريد وهو

يف مرحل�ة الطفولة ،كان يحلم باالنضم�ام للفريق امللكي،
الحلم أصبح حقيقة».
وتابع «جماهري ريال مدريد لم تكن عادلة مع جاريث بيل،
الذي تعرض لصافرات استهجان يف عدة مناسبات».
وأوضح «م�ن املهم أن يحصل بيل ع�ىل الدعم من املحبن،
إن�ه يف ري�ال مدريد منذ  ،2013ويحب ه�ذا الفريق رغم ما
يظهر يف وسائل اإلعالم».
وأتم «ريال مدريد ال يرغب يف بيع جاريث بيل ،لقد تعبنا من
هذه القصص الكاذبة» .

نادال يستعد لدخول
القفص الذهبي

سان جريمان ينوي بيع نيامر
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف تقرير إعالمي إسباني ،عن نية باريس
س�ان جريمان الفرنيس ،بيع العبه الربازييل
نيم�ار دا س�يلفا ،خ�الل ف�رتة االنتق�االت
الصيفية املقبلة.
وذك�ر برنام�ج «التش�رينجيتو» اإلس�باني
الش�هري ،أن باري�س س�ان جريم�ان س�ئم

م�ن نيم�ار وقرر بيع�ه ،بعد رف�ض الالعب،
الخض�وع لعملي�ة جراحية بس�بب إصابته
األخرية.
وتش�ري العديد م�ن التقاري�ر ،إىل أن نيمار ال
يري�د الخضوع لعملي�ة جراحي�ة ،ألنه يريد
اللح�اق باملنتخب الربازييل قبل املش�اركة يف
بطول�ة كوبا أمري�كا ،التي س�تقام الصيف
املقبل عىل أرض السامبا.

بغداد /المستقبل العراقي
لم يق�دم النجم الس�ويرسي روجر فيدرر،
مس�تويات جيدة يف آخ�ر  3بطوالت كربى
شارك بها ،حيث لم يصل إىل نصف النهائي
يف أي منها.
وتعد هذه املرة األوىل منذ بطولة ويمبلدون
ع�ام  ،2003الت�ي يفش�ل فيه�ا روج�ر يف
الوصول إىل نصف نهائي الجراند سالم يف 3
بطوالت عىل التوايل.
وودع في�درر بطول�ة أمري�كا املفتوح�ة
 ،2018وأس�رتاليا املفتوح�ة األخ�رية م�ن

الس�ويرسي ( ،)9/0أمام أن�دي موراي يف
أوملبياد لن�دن  ،2012و( )9/0أمام أندريه
أجايس يف أمريكا املفتوحة
.2011

شارابوفا تعرتف بصعوبة
مواجهة كاساتكينا

بغداد  /المستقبل العراقي

أعرب�ت الروس�ية ماري�ا ش�ارابوفا ع�ن س�عادتها
بالق�دوم إىل مدينة س�ان بطرس�ربج ،للمرة األوىل يف
حياته�ا ،وذل�ك عىل هام�ش مش�اركتها يف البطولة
املقامة حال ًيا هناك.
وتغلب�ت ش�ارابوفا ،يف الدور األول من بطولة س�ان
بطرس�ربج ،ع�ىل األس�رتالية داري�ا جافريلوف�ا،
بمجموعتن دون رد بواقع ( )0-6و( ،)4-6وتستعد
اليوم ملواجهة داريا كاساتكينا يف الدور الثاني.
وقال�ت ش�ارابوفا عن مب�اراة ال�دور األول «قدومي
إىل تل�ك املدينة الرائعة للم�رة األوىل يف حياتي ،أمر ال
يصدق ،كنت متوترة للغاية خالل اللقاء».
وع�ن مواجهة أمام كاس�اتكينا ،أوضح�ت «غادرت
داري�ا قائمة املصنفات العرش األوائ�ل عامل ًيا ،ولكني

أعرف أنها جاهزة بش�كل جيد لخوض
اللقاء ،رغم خروجها املبكر من بطولة
أس�رتاليا املفتوح�ة ،س�تكون مب�اراة
صعبة».
وأضاف�ت «أرغ�ب يف خ�وض بع�ض
املباريات االس�تعراضية يف روس�يا العام
املقب�ل ،خاصة يف س�وتيش ،حيث قضيت
هناك فرتة طفولتي ،أرغب يف اللعب من أجل
أرستي ،أحلم بمواجهة إيلينا فيسنينا».
ونرشت ش�ارابوفا يف عام  ،2017كتا ًبا يحمل
اس�م « ،»Unstoppable : My life so farوع�ن
إمكاني�ة نرش الج�زء الثاني منه ،علقت «لس�ت
متأكدة من ذلك ،أنا بحاجة إىل الكثري من السنوات
كي أجد األفكار».

برشلونة يتقدم خطوة نحو صخرة فرنسية
بغداد  /المستقبل العراقي

بات نادي برشلونة اإلسباني،
قري ًبا للغاية من ترميم دفاعه
بصفقة فرنس�ية ،خالل فرتة
االنتقاالت الشتوية الجارية.
وقال�ت صحيف�ة «مون�دو
ديبورتيف�و» ،إن برش�لونة
نج�ح يف إقناع رئي�س تولوز،
باملوافق�ة ع�ىل التف�اوض
بش�أن رحيل الفرنيس الشاب
ج�ان كل�ري توديب�و ،وال�ذي

أعلن البارس�ا أنه سينضم إىل
صفوفه يف الصيف املقبل.
وبدأ برش�لونة ،التفاوض مع
تولوز ،من أجل ضم جان كلري
توديبو ،خالل فرتة االنتقاالت
الشتوية الحالية ،مقابل دفع
مبلغ بس�يط من أج�ل الظفر
بخدمات بالالعب.
ويأم�ل برش�لونة أن يتمك�ن
من ضم املدافع الفرنيس ،قبل
غل�ق ب�اب القيد الش�توي يف
أوروب�ا ،علمً ا ب�أن عقده مع

تولوز سينتهي بنهاية املوسم
الجاري.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن
ً
س�هال
تولوز ل�ن يجعل األمر
عىل برش�لونة ،نظرًا لش�عور
رئيس�ه أوليفيي�ه س�ادران
بالغضب من موقف توديبو،
ال�ذي رف�ض الرحي�ل ألي
فريق آخ�ر يف يناير/كانون
ث�ان الج�اري ،وأرص ع�ىل
االنتقال للبارسا يف الصيف
املقبل.

أن نجم التنس رافائيل نادال ،سيتزوج من رفيقته العاطفية،
فرانسيسكا برييو ،الخريف املقبل.
وذك�رت مجل�ة (أوال) ،املعني�ة بأخب�ار املجتمع واملش�اهري،
الي�وم األربعاء ،هذه األنب�اء نقال عن مصادر مقربة من نادال
وبرييو.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن الزفاف س�يقام يف جزي�رة باملا دي
مايوركا اإلسبانية ،مسقط رأس نادال ( 32عاما).
وتأت�ي ه�ذه التقاري�ر عق�ب أيام قليل�ة من س�قوط الالعب
اإلس�باني األحد املايض يف نهائي بطولة أسرتاليا املفتوحة ،أمام
الرصبي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف األول عامليا.

وأك�د الربنامج أن رف�ض نيمار،
الخض�وع للعملي�ة الجراحي�ة،
كان املس�مار األخ�ري يف نع�ش
النجم الربازييل.
وكانت صحيفة «ليكيب» ،قد أكدت أن نيمار
س�يغيب عن املالعب حتى نهاية مارس/آذار
املقبل ،بعدما تع�رض إلصابة قوية يف كاحل
القدم اليمنى ،خالل مباراة سرتاسبورج.
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فيدرر يعاين من أسوأ ترمجة لنقاط كرس اإلرسال بمسريته
ال�دور الرابع ،أم�ام كل من ج�ون ميلمان
وستيفانوس تسيتسيباس ،عىل الرتتيب.
كما ودع من ربع النهائي بطولة ويمبلدون،
أم�ام كيف�ن أندرس�ون ،يف الوق�ت ال�ذي
لم يش�ارك في�ه يف بطول�ة روالن جاروس
األخرية.
وأمام تيتيب�اس ،أتيحت لفيدرر  12فرصة
لكرس إرس�ال نظ�ريه اليونان�ي ،إال أنه لم
يرتج�م أي فرص�ة ( ،)12/0وه�و أس�وأ
معدل ترجمة لفرص كرس اإلرسال لفيدرر
طوال مشواره.
وكانت املع�دالت الس�يئة الس�ابقة للنجم

بغداد  /المستقبل العراقي

الكشف عن قيمة خيار الرشاء يف عقد سواريز
بغداد /المستقبل العراقي
اق�رتب دينيس س�واريز ،العب برش�لونة ،من االنتقال
إىل صفوف آرس�نال ،خالل الساعات األخرية قبل غلق
سوق االنتقاالت

الشتوية.
ولم يتدرب س�واريز مع العبي برش�لونة  ،ومن املُقرر
وصول�ه إىل لندن الي�وم األربع�اء ،بعد توص�ل الفريق
الكتالوني ونظريه اإلنجليزي التفاق عىل إعارة الالعب
حت�ى نهاية املوس�م ،مع وج�ود خيار الرشاء بش�كل
نهائي.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية ،فإن

خي�ار الرشاء س�تصل قيمته إىل  18ملي�ون يورو ،بعد
عدة مفاوضات ،حيث كان يريد برشلونة أن يكون 25
مليون يورو.
ُيذكر أن برش�لونة حصل عىل توقي�ع الالعب عىل عقد
جدي�د ،ليتمكن من بيعه يف الصي�ف ألي ناد آخر ،حال
رف�ض آرس�نال ضمه بش�كل نهائي ،وحت�ى ال يرحل
الالعب مجانا.

بايرن ميونخ يصارع ريال مدريد
عىل صفقة إسبانية
بغداد /المستقبل العراقي

انضم باي�رن ميونخ األملان�ي ،إىل ريال مدريد،
يف الرصاع ع�ىل ضم مدافع إس�بانيول ،ماريو
هريموسو.
وأك�دت صحيف�ة «س�بورت بيل�د» األملانية،
الي�وم األربعاء ،أن بايرن ميونخ مهتم بش�دة
بالتعاقد مع املدافع الدويل اإلس�باني ،لتدعيم
دفاعه خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وس�لط النادي البافاري الضوء عىل هريموسو،
كأح�د أب�رز املرش�حن لالنضم�ام إىل الفريق ،يف

حالة تعثر التعاقد مع الفرنيس لوكاس هرينانديز ،من
صفوف أتلتيكو مدريد.
وأوضحت وس�ائل إعالم أملانية ،أن البافاري ربما يتجه
إىل التعاق�د مع هريموس�و ،بس�بب س�عره املنخفض
مقارنة بمداف�ع األتليتي الذي يصل ثمنه إىل  80مليون
يورو.
وأشارت تقارير إىل أن بايرن ميونخ ،قد يفقد أحد ثنائي
الدفاع ،ماتس هوميلز أو جريوم بواتينج ،خالل الصيف
املقبل.وكان�ت تقارير إس�بانية ،أك�دت أن ريال مدريد
س�يحاول اس�تعادة ماريو هريموسو من إس�بانيول،
الصيف املقبل ،حيث كان الع ًبا يف امللكي سابقا.

سوالري يتهم جوارديوال بتعمد
جتاهل ريال مدريد

بغداد  /المستقبل العراقي

رد سانتياجو سوالري ،املدير الفني لريال مدريد ،عىل تجاهل
بيب جوارديوال ،مدرب مانشس�رت س�يتي ،الذي اس�تثنى
الفري�ق امللك�ي م�ن قائمت�ه ألفضل 3
أندية يف العقد األخري من الزمن.
وقال س�والري يف مؤتمر صحفي قبل
مواجهة جريون�ا يف إياب ربع نهائي
كأس ملك إسبانيا «يبدو أن تجاهل
بيب كان متعم ًدا».
وتاب�ع «لكننا ل�ن نقات�ل من أجل
األفض�ل لعق�د واحد ،ري�ال مدريد
ه�و أفضل فري�ق يف التاريخ والعقد
األخ�ري ،دون التقلي�ل من ش�أن أي
ش�خص».وأضاف «نقات�ل م�ن أجل

كاف�ة املس�ابقات الت�ي نلع�ب فيه�ا ،ألن الالعب�ن يبذلون كل
جهدهم ،وهم ملتزمون بذلك».وعن الدور الجديد لفينيس�يوس
جونيور مع عودة جاريث بيل وأسينسيو ،أوضح «سعداء بتطور
فينيس�يوس ،نح�ن فريق رائ�ع وكل فرد يعمل م�ن أجل زيادة
التنافس».ون�وه «راموس تدرب معنا بش�كل
طبيعي رغم خروجه مصا ًبا أمام إس�بانيول،
كيلور نافاس مت�اح للظهور ،لكني لن أفصح
عن التش�كيلة اليوم».وأردف «س�يكون األمر
معق ًدا أم�ام جريونا ،كل مباري�ات كأس امللك
خطرية وصعب�ة ،يجب علينا أن نكون حذرين
للغاية».وح�ول انتق�ال مورات�ا إىل أتلتيك�و
مدري�د ،علق «وظيفة الالعب ه�ي التنقل بن
ً
محرتفا ومهن ًيا وإعطاء كل
األندية ،وأن يكون
يشء للن�ادي الذي يعمل مع�ه ،وهذا ما فعلته
عندما جئت إىل ريال مدريد».

العراقـي
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الشارع الطويل
سما حسن

كم ً
مرة مررنا من ش�ارع حفظنا معامل�ه ،أو حفظنا بدايته ونهايته،
ونح�ن ال نعرف املعالم بالتفصيل .فقط نم ُّر فيه ،ألننا نريد أن نعربه
لك�ي نصل إىل وجهتنا .ولذلك فال نمع�ن النظر ،وال ّ
ندقق يف الحجارة
والبرش ،وال يف الس�ماء التي تعلوه ،فقط نعربه كل يوم ،وربما أكثر
م�ن مرة يف اليوم .هذا بالنس�بة ملن يمر فيه ذهاب�ا ً وإيابا من العمل
مثال .يحدث هذا الفعل بحكم العادة ،ومن دون إرادة .فقط أنت تضع
نفس�ك يف أوله لتجد نفس�ك يف نهايته .ولكن هل ّ
فك�رت مرة بتغيري
الشارع الطويل الذي عرفك ،ولم تعرفه؟
ه�ل اكتش�فت متأخ�را أن�ك تتح�رّك داخ�ل دائ�رة حيات�ك بطريقة
«أوتوماتيكية» ،كأنك تشبه اللعبة التي كنا نشرتيها ألطفالنا صغارا،
وكان�ت تتحرّك حني ُّ
نلف مس�مارا صغ�ريا يف مؤخرتها إىل أقىص حد،
أرض ملس�اء صلب�ة ،فتلف يف املكان كل�ه حتى يعود
ث�م نرتكها عىل ٍ
املس�مار الصغري الخف�ي إىل مكانه ،فتتوقف اللعب�ة ،وتخفت بهجة
الطفل بحركتها اللطيفة .وهكذا تبدو أنت بكل رصاحة ،فأنت تتحرّك
داخل الدائرة نفسها حتى تفقد البهجة ،وتفقد الشغف ،وتكتشف أن
حياتك روتني ،ما هي إال دائرة ضيقة من اإلسمنت واألبواب والوجوه
وأكواب الش�اي وفناجني القهوة ،ومطالب والتزامات تدور فيها عىل
مدار األربع والعرشين ساعة .
ل�و حاول الواحد من�ا أن ّ
يغري الطريق الذي يس�لكه كل يوم راجال أو
راكب�ا ،لوجد كل يشء مختلف�ا ،حتى رشطي املرور الذي يقف وقفته
األبدية ،ويحرّك يديه ويطلق صفارته ،س�وف تكتش�ف أنه ٌ
رجل من
ٌ
شخصية تختلف عن ذلك الذي تركته يف طريقك املعتاد،
لحم ودم ،وله
وأنت تمر به منذ س�نواتٍ  ،بحيث أصبح ال يعني لك ش�يئا س�وى أنه
إشارة آدمية!
الش�ارع الطويل هو ش�ارع حياتك ال�ذي يجب أن ّ
تغ�ريه ذات يوم.
ي�وم أن تعتاد كل يشء حول�ك ،ويفقد مكتبك ومقعدك يف دائرة عملك
رونقهم�ا وبهجتهما ،ولهفت�ك عليهما ،تخيّل الش�ارع الجديد الذي
وطعم مختلفٍ عىل روحك ،وسيحفز عقلك
روح مختلفة،
س�يكون ذا ٍ
ٍ
ع�ىل التفكري بأفكار لم تخطر لك عىل بال ،فس�وف ّ
تتذكر املش�اريع
ٍ
التي نبتت يف رأس�ك ولم تنفذها ،وس�وف تداعبك األحالم التي دفنتها
يف وس�ادتك ،وسوف تكتشف ،يف اختصار ش�ديد ،أنك كنت ميتا ،وقد
عدت إىل الحياة .الش�ارع الطويل الذي كن�ت تقطعه يجب أن ّ
يتغري.
ْ
بكتاب جديد تقرأه ،وبتعرُّفك عىل
أطلق ق�رارك اليوم ،يجب أن يتغري
ٍ
مقهى تتجاذب
شخص جديد ال تربطك به مصلحة ،ربما كان زبونا يف
ً
ٍ
مع�ه أطراف الحديث ،وال تنتظره وال ينتظرك ،وترتكان املقهى يح ّدد
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
مبتكرة س�وف تجعلك
وتجربة
س�هلة
طريقة
لقاءكما القادم ،هذه
ً
ً
أكثر ً
وحرية وتفاؤال وإنسانية وإرادة.
قوة

نجاة غفران

ل�م تتخيل يوما ً أن تطأ قدماه�ا بلدا ً كهذا .كأنها س�افرت عرب الزمن،
وانتقلت عرشات الس�نني إىل األمام ،إىل مس�تقبل لم تره سوى يف أفالم
الخي�ال العلم�ي .طوكي�و ،مدينة العجائب التي لم تس�عفها األش�هر
الس�ت التي قضتها فيها لتس�رب كل أغوارها .عالم عجيب من الحداثة
والتقني�ات العالية وجم�ال املعمار وجودة الحي�اة العرصية .قطارات
توصلك أين ش�ئت يف وقت قيايس .مواعيدها منتظمة بالثانية .بنايات
ش�اهقة ال تتعطل مصاعدها ،وال يتآكل طالؤها ،وال تنقطع الكهرباء
أو املياه عنها .ش�وارع نظيفة ممت�دة حتى األفق .مراكز تجارية تعج
مقاه ومطاعم لكل األذواق .متاحف ودور
بالس�لع واملاركات العاملية.
ٍ
ترفي�ه وحدائ�ق وغاب�ات وكل ما يمك�ن أن يخطر عىل البال للش�عور
بالبهجة والرضا واالس�تمتاع واألمان .خصوصا ً األمان .رأت أشخاصا ً
يرتك�ون حقائبهم ع�ىل مقاعدهم يف القط�ار ،وال يفقدونها .تفاصيل
حياتية كثرية ومدهش�ة ...ال تص�دق بأنها تعيش هذا الحلم .ال تصدق
بأنها تشارك فيه .جاءت ضمن بعثة جامعية خاصة الستكمال أبحاثها
هن�ا .رحلته�ا طويل�ة مع الدراس�ة .م�ن كان يتوقع أن يت�اح لها كل
هذا...؟ بزغت موهبتها مبكراً ،يف مدرستها القروية املتواضعة يف جبال
األطل�س .غرفت�ان طينيتان مس�قوفتان بأعواد الش�جر .قام معلمها
بجهد خرايف ليقنع والدها بالس�ماح لها بمتابعة دراس�تها يف مدرس�ة
داخلي�ة يف املدينة .قي�ل لها حينها بأنها لو كانت ت�درس يف بلد متقدم
لس�مح لها باالنتقال إىل مس�تويات أعىل تناس�ب نبوغه�ا املبكر .بعد
الثانوية كان من املمكن أن تلج إحدى مدارس النخبة وتعني يف وظيفة
مرموق�ة ،لكنها لم تجد الدعم املطلوب ،وانتقل�ت للجامعة مثلها مثل
اآلالف من أوالد البس�طاء .راس�لت بعد حصولها عىل الليسانس بعض
مؤسس�ات األبح�اث األجنبية ،وفوجئ�ت بجامع�ة بريطانية مرموقة
ترس�ل يف طلبها .ولم تصدق .هيأ لها مس�ؤولوها ما لم تكن تحلم به،
وطالبوه�ا بيشء واحد فقط ،أن تواصل أبحاثها الدقيقة يف الروبوتيك.
س�نتان بعد ذلك ،أرس�لت مع فريق الجامعة إىل طوكي�و ،ضمن إعارة
تس�تمر ملدة عام.من حني آلخر تستقل قطارات املدينة لتجوب أركانها
بفضول .الناس هنا تعودوا عىل رؤية الغرباء .الس�ياح كثر ،واملقيمون
األجانب أيضاً .ثمة مناطق هادئة يقطنها س�كان طاعنون يف الس�ن،
تع�ج باملناظ�ر الطبيعية الخالب�ة وتملؤها املن�ازل التقليدية الصغرية
الشبيهة كثريا ً بتلك التي تمأل قصص األطفال .بنايات قرميدية صغرية
تحيط بها حدائق لطيفة .وثمة ش�وارع بالغة الرقي والفخامة ،ال تهدأ
بالليل وال بالنهار ،تحتل واجهات عماراتها الش�اهقة شاشات ضخمة
ال تتوق�ف عن ب�ث اإلعالن�ات الصاخب�ة .قادها تجواله�ا بني رشايني
املدين�ة إىل أماكن لم تك�ن تتخيل وجودها .مقاه�ي القطط مثالً ...لم
تكن تعرف أن الناس هنا يفتقدون دفء العالقات العائلية لهذا الحد.

كـاريكـاتـير

ريش متحجر يكشف أرسار الطريان!

وج�د باحث�ون أن ريش�ا متحج�را يع�ود
لديناص�ور (ذي  4أجنحة) عاش قبل 160
مليون س�نة ،يمكن أن يلق�ي ضوءا جديدا
عىل تطور الطريان.
وج�اب « ،»Anchiornisال�ذي يأتي بحجم
فصيل�ة طي�ور الت�درج ،الص�ني قب�ل 10
مالي�ني س�نة قب�ل أول طائ�ر مع�روف
«.»Archaeopteryx
ووج�د التحلي�ل الكيميائ�ي أن الري�ش
املحفوظ لديه الربوتينات نفسها املوجودة
لدى الطيور يف يومنا ه�ذا .وعىل الرغم من
أنه�ا لم تكن مناس�بة لط�ريان بعيد املدى،
إال أن تركيبها الجزيئي قد يشري إىل مرحلة
متوس�طة م�ن تط�ور ري�ش الطيور.ويتكون
ريش الطيور الحديثة من بروتني يسمى «بيتا-
كريات�ني» ( ،)β-keratinيمنحه�ا خصائ�ص
ميكانيكية حيوية خاصة ،مثل املرونة والقوة،
لتلبية احتياجات الطريان.
وتمي�ز ري�ش « »Anchiornisبوجود بروتينات
ألفا-كرياتني السميكة ( ،)α-keratinsبدال من
« »β-keratinsالرقيقة.
وقال�ت الربوفيس�ورة ،ماري ش�فايتزر ،وعي
عامل�ة بيولوجي�ة يف جامع�ة والي�ة كارولين�ا

تشغيل اهلواتف دون احلاجة إىل بطاريات!

Apago PDF Enhancer
للري�ش ،إىل يشء أكث�ر مرونة ،وهو مطلب

الش�مالية ،إن «ريش الطي�ور الحديثة يتكون
أساس�ا من بيتا-كريات�ني ( ،)β-keratinوهو
بروتني موجود أيضا يف الجلد ومخالب ومناقري
الزواح�ف والطي�ور .ويختل�ف الري�ش ع�ن
األنس�جة األخرى املحتوية ع�ىل الكرياتني ،ألن
بروتني الريش يخض�ع للتغيري بطريقة تجعله
أكثر مرونة».
وأوضحت م�اري أنه يف مرحلة م�ا أثناء تطور
الريش ،خضع أح�د جين�ات « »β-keratinإىل
تغيري بس�يط ،ما جعل الربوت�ني الناتج أصغر
قليال .وأدى هذا األمر إىل تغيري الفيزياء الحيوية

إنتاج بويضات برشية من خاليا الدم!
أنش�أ مخت�رب يف الياب�ان بويضات برشية م�ن خاليا ال�دم ألول مرة عىل
اإلطالق ،يف اخرتاق يحمل بصيص أمل إلنهاء أزمة العقم ،ولكن مع وجود
قائم�ة طويل�ة من األس�ئلة األخالقي�ة .وقامت مجموع�ة بحثية بصنع
حيوان�ات منوي�ة وبويض�ات من خاليا جل�د الفرئان ،ونجح�ت يف إنتاج
مجموعة من الفرئان ،وُلدت من البويضات املصنوعة من الجلد .ويف حال
اس�تمر بحث الدكتور ،ميتينوري س�ايتو ،ومختربه يف جامعة «،»Kyoto
يف إظه�ار الكث�ري من النجاح ،فق�د تصبح أزمة العقم م�ن املايض ،وفقا
ملق�ال « .»Mediumولك�ن بعض علماء األخالق يش�عرون بالقلق من أن
حل مش�كلة العقم ،يمكن أن يفتح بوابات لدراس�ة علم تحس�ني النسل
والعقبات القانونية ،التي قد ال يكون مجتمعنا مس�تعدا لها .ويقول آرثر
كابالن ،املتخص�ص يف أخالقيات البيولوجيا يف جامع�ة نيويورك« :هناك
الكث�ري م�ن القضايا التي يج�ب محاربتها .ونحن ال نتف�ق عىل ما يجب
فعل�ه ،إذا قال أحدهم إنه يقوم بتجربة غ�ري قانونية .فعند إجراء تجربة
(تعديل جينات األجنة) يف الصني ،لم يكن أحد مستعدا لذلك».

رضوري للطريان.
وأضاف�ت العامل�ة قائل�ة« :يف ح�ال تمكنا
م�ن تحديد مت�ى ،ويف أي الكائن�ات الحية
حدثت ه�ذه الطفرة ،س�يصبح لدينا فهم
أفض�ل لتطور الط�ريان أثن�اء االنتقال من
الديناصورات إىل الطيور».
وتمك�ن فريقه�ا ال�دويل من إظه�ار كيف
اختلف ريش ديناصورات العرص الجورايس
( ،)Anchiornisعىل املستوى الجزيئي ،عن
الطي�ور األحفورية األصغر س�نا ،والطيور
النظرية الحديثة.
ودرس�ت قائدة الدراس�ة ،ي�ان هونغ بان،
وه�ي خب�رية يف عل�م الحفري�ات م�ن معه�د
« »Nanjingيف الص�ني ،الري�ش املتحج�ر
لديناصور « ،»Anchiornisباس�تخدام تقنيات
املسح عالية الدقة ،لتحديد تركيبتها.
وكررت العملية نفس�ها م�ع الريش الذي يعود
إىل العص�ور الوس�طى وع�رص «،»Cenozoic
باإلضافة إىل أنس�جة الكرياتني األخرى التي لم
يك�ن من املتوقع أن تظهر وجود هذه الطفرة.
ث�م قارن العلماء النتائج م�ع عينات من ريش
وأنسجة الدجاج.

اخرتع علماء جهازا يحول إشارات «واي فاي»
إىل كهرب�اء تش�غل األجه�زة اإللكرتوني�ة دون
الحاجة إىل بطارية.
ونتج ع�ن ه�ذا االخ�رتاع جهاز صغ�ري ثنائي
األبع�اد يت�م تش�غيله فقط بواس�طة موجات
الواي فاي التي تمر عربه.
ووفقا لفري�ق العلماء ،فإن تقني�ة الواي فاي
يمكن أن تصبح مصدرا للطاقة واسع االنتشار
بفضل أش�باه املوصالت املتط�ورة التي تحول
اإلشارات إىل تيار مبارش مفيد.
وتقوم الهوائيات املعروفة باسم «»rectennas
بتحوي�ل املوج�ات التياري�ة املتناوب�ة ()AC
إىل تي�ار كهربائ�ي مب�ارش ،وه�و أكث�ر فائدة
لإللكرتونيات.
وتلتق�ط الهوائي�ات الجدي�دة «»rectennas
موج�ات التي�ار امل�رتدد الكهرومغناطيس�ية،
بم�ا يف ذل�ك تل�ك الت�ي تحم�ل موج�ات «واي
فاي» الالس�لكية ،وتحولها إىل طاقة الس�لكية
باستخدام أشباه املوصالت.
ويدع�ي الفريق م�ن معهد ماساتشوس�يتس
للتكنولوجيا ،أن الجهاز يمكنه تش�غيل أجهزة
إلكرتوني�ة كبرية الحجم وأجهزة قابلة لالرتداء
وحتى األجهزة الطبية.

واس�تخدم العلم�اء مادة فائق�ة املرونة تعرف
باس�م ثان�ي كربيتي�د املوليبدين�وم (،)MoS2
وه�و أح�د أنحف أش�باه املوص�الت يف العالم،
لتحويل الطاقة املوجودة يف إشارات االتصاالت
الالسلكية «واي فاي» إىل كهرباء.
وقال ش�و تش�انغ ،املعد األول للدراس�ة« :لقد
أت�اح ه�ذا التصميم جهازا مرنا بش�كل كامل،
رسيع�ا بم�ا يكف�ي لتغطي�ة معظ�م نطاقات
ال�رتددات الالس�لكية املس�تخدمة م�ن قب�ل

تطوير جهاز يقرأ األفكار وحيوهلا إىل كالم!
صمم العلماء واختربوا آل�ة يمكنها قراءة ما
يجول بالعقل وتحويل األفكار إىل خطاب.
وأعل�ن ع�ن ه�ذا االخ�رتاق بوصف�ه «تغيري
للحي�اة» ألولئك غري القادرين ع�ىل التواصل،
مثل ضحايا السكتة الدماغية.
ويجم�ع النظام الرائد بني ق�وة توليف الكالم
وال�ذكاء الصناعي لتحويل نش�اط الدماغ إىل
جمل واضحة ،ويس�تند إىل التكنولوجيا ذاتها
املس�تخدمة م�ن قبل أم�ازون يف مس�اعدها
« ،»Echoوآبل يف مساعدها «.»Siri
ويقدم ه�ذا النظام أم�ال للمصابني بالش�لل
بعد اإلصابة بالس�كتة الدماغية أو حادث ما،
للتواص�ل مع األصدقاء واألق�ارب ،عىل الرغم
من عدم القدرة عىل الكالم.
وتأمل أستاذة الهندسة الكهربائية ،الدكتورة
نيم�ا مس�غراني ،م�ن جامع�ة كولومبي�ا

يف نيوي�ورك ،أن تتغ�ري حي�اة آالف األف�راد
املصابني.
وقال�ت مس�غراني« :أصواتنا تس�اعدنا عىل
التواصل مع أصدقائن�ا وعائالتنا والعالم من
حولنا ،وهذا هو السبب يف أن فقدان قوة صوت
املرء يسبب حالة مرضية مدمرة للغاية ،ومع
دراسة اليوم ،لدينا طريقة محتملة الستعادة

هذه القوة».
وتابع�ت حديثها مضيفة« :لق�د أظهرنا أنه،
م�ع التكنولوجيا املناس�بة ،يمك�ن فك رموز
أف�كار هؤالء األش�خاص وفهمها من قبل أي
مستمع».
كما يأمل فري�ق العلماء يف أن يكون نظامهم
ج�زءا م�ن عملي�ة زرع ،ش�بيهة بتل�ك التي
يرتديه�ا بعض مرىض ال�رصع ،والتي ترتجم
أفكار املُرتدي مبارشة إىل كلمات.
وأضاف�ت الدكت�ورة مس�غراني أن النظ�ام
الجدي�د «من ش�أنه إعطاء أي ش�خص فقد
القدرة عىل الكالم ،س�واء م�ن خالل اإلصابة
أو امل�رض ،فرصة متجددة لالتص�ال بالعالم
م�ن حوله» ،وأوضح�ت أن «نظامنا يمكن أن
يأخذ إشارات الدماغ التي تولدها تلك الفكرة،
ويحولها إىل خطاب كالمي».

أجهزتن�ا اإللكرتونية اليومية ،بما يف ذلك الواي
فاي والبلوتوث وش�بكات (إل تي إي) لالتصال
الخلوي ،وغري ذلك».
ويمك�ن للتقني�ة الجدي�دة إنت�اج ح�وايل 40
ميك�روواط م�ن الطاق�ة اعتم�ادا ع�ىل طاقة
مص�در الواي ف�اي (ح�وايل  150ميكروواط)،
وه�ذه الطاق�ة املنتجة كافية إلضاءة شاش�ة
الج�وال ،باإلضافة إىل تش�غيل األجهزة الطبية
القابلة لالرتداء.

ما عالقة الوظيفة بالسمنة لدى النساء ؟
يبدو أن الضغوط الشديدة يف العمل تؤهب النساء الكتساب وزن زائد،
وفقا لدراسة جديدة.
ووج�د الباحثون م�ن جامعة غوتن�ربغ أن الضغوطات الش�ديدة يف
العم�ل تؤهب النس�اء لزيادة ال�وزن ،واملثري للدهش�ة أن هذا األمر ال
يؤثر بالطريقة نفسها عىل الرجال.
ووج�دت الدراس�ة التي أجري�ت عىل أكثر م�ن  3872من النس�اء يف
الس�ويد ،أن اللوات�ي يكافح�ن من أج�ل التعامل مع أعب�اء العمل أو
يش�عرن بأن لديهن س�يطرة مح�دودة عىل وظائفه�ن ،أكثر عرضة
الكتساب الوزن خالل السنوات العرش إىل العرشين القادمة.
ويدع�ي الباحثون أن الش�عور باإلرهاق يف العمل قد يحبط النس�اء،
مما يجعلهن أكثر عرضة للتكاس�ل أو اإلفراط يف تناول األطعمة التي
تسبب السمنة.
كم�ا يحث اإلجهاد عىل إطالق هرمون الكورتيزول الذي يس�اعد عىل
«وض�ع» الدهون حول الحج�اب الحاجز ،ما ي�ؤدي إىل تراكم دهون
الخرص يف ما يوصف ب� «شكل املافن» (.)muffin tops

اكتشاف طريقة حلامية اجلسم من الرسطان
اكتشف فريق علمي دويل طريقة إلعادة تنشيط خاليا
« »Tالتي اس�تنفدت قواها خ�الل مكافحة الخاليا
الرسطاني�ة .ويفي�د موق�ع «،»MedicalXpress
بأن أحد أس�باب عدم تمكن منظومة مناعة جسم
اإلنس�ان من التغلب عىل الرسط�ان ،هو أن الخاليا
تفقد طاقتها نتيجة مهاجمتها الخاليا الرسطانية،

العراقـي

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة
للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

ألن الخالي�ا الرسطانية تمت�ص الغلوكوز بفعالية،
ما يؤدي إىل حرم�ان خاليا « »Tمن مصدر الطاقة.
واتض�ح للباحث�ني أن س�بب اس�تنفاد ق�وة خاليا
املناعة هو انخفاض كمية أنزيم «إينوليز  ،»1الذي
يلعب دورا مهما يف حرق السكر.
ونتيج�ة لذلك ،يالح�ظ انخفاض وترية الفس�فرة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

التأكس�دية الت�ي م�ن خالله�ا يتم حف�ظ الطاقة
عىل ش�كل جزيئات أدينوس�ني ثالثي الفوس�فات.
ومن أج�ل تجنب هذا ،أجرب الباحث�ون الخاليا عىل
امتص�اص حم�ض البريوفي�ك (النات�ج النهائ�ي
ألكس�دة الس�كر) ،ما أدى إىل زيادة طاق�ة الخاليا
اللمفاوية وزيادة فعاليتها.
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