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علي الدراجي
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مؤكداً امله بانصاف القضاء

رئيس جملس حمافظة البصـرة:
ندعو اجلميـع للتكـاتـف

والـخـروج بـرؤيـة مـوحـدة
ملواجهة ظلم البرصة

ص3

العراق واألردن :توقيع « »14اتفاقا عىل احلدود
االتفاقيات تتضمن النفط والزراعة والكهرباء وإعفاء سلع البلدين من الضرائب ..وع ّمان تعيد لبغداد ( )1300قطعة أثرية
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
وقع�ت الحكومت�ان العراقي�ة واألردنية،
أم�س الس�بت 14 ،اتفاق�ا اقتصادي�ا يف
مجاالت مختلفة .فيم�ا أعاد األردن نحو
 1376قطع�ة أثري�ة أصليّ�ة إىل الع�راق
س َقت من
منه�ا  1200قطعة كانت ق�د رُ ِ
املتاحف واملواقع األثرية.
وتم توقي�ع االتفاقي�ات بحضور رئييس
وزراء البلدي�ن لعراقي ع�ادل عبداملهدي
ونظيره األردني عمر ال�رزاز يف منطقة
حدودي�ة بين معبر الكرام�ة األردن�ي،
وطريبي�ل العراقي .واعل�ن مكتب رئيس

ال�وزراء ع�ادل عبد املهدي ع�ن تفاصيل
االتفاق بني االخير ونظريه االردني عمر
الرزاز ،مؤك�دا ً أنه تم التوافق عىل املبادئ
العامة لتس�وية القضايا العالقة واملبالغ
املاليّ�ة املطلوب�ة وقيام الجان�ب األردني
بتزويد الجان�ب العراق�ي بالكهرباء من
خالل الربط الكهربائي.
وق�ال مكت�ب رئاس�ة ال�وزراء يف بي�ان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن�ه «كثم�رة للجه�ود املبذول�ة م�ن كال
الجانبني ،ت ّم التوافق عىل ما ييل :يف قطاع
النق�ل ،ق�رّرت الحكومة األردني�ة إعفاء
البضائع العراقية املس�توردة عن طريق

مين�اء العقب�ة م�ن ( )%75من الرس�وم
التي تتقاضاها س�لطة منطق�ة العقبة
االقتصادية الخاصة ،بحيث يصبح املبلغ
الذي يدفعه املس�تورد العراقي هو نسبة
( )%25من رسوم املناولة».
واضاف املكتب ،أنه «كما توافق الجانبان
على توقيع اتفاق تج�اري ما بني امللكية
األردنيّ�ة والخطوط الجويّ�ة العراقيّة يف
مج�ال (الرمز املشترك) ()Code Share
لتمكني املس�افرين عىل خطوط الطريان
العراق�ي من الوص�ول إىل وجهات عاملية
مختلفة.

التفاصيل ص2

حمافظ البرصة يدعو إىل «تغيري» إدارة تقاعد حمافظ بغداد :عاكفني عىل جرد االرايض ومعرفة
جنسها بغية توزيعها
املحافظة وطريقة عملها
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قلق أوريب من عودة «سباق التسلح» بني موسكو وواشنطن

الدفاع الربملانية ترصد «التحركات األمريكية»:
سنتعامل معها كمحتلة

بغداد  /المستقبل العراقي

أك�دت لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابي�ة،
أم�س الس�بت ،أن جمي�ع تح�ركات
الق�وات األمريكية القتالية يف املحافظات
الغربي�ة والش�مالية من البلاد رصدتها
قي�ادة العمليات املشتركة ،فيما بني أن
الربملان سيصوت بعد االنتهاء من عطلته
الترشيعية عىل مسودة اخرج تلك القوات
والتعام�ل معه�ا كمحتل�ة .وق�ال عضو
اللجن�ة بدر الزي�ادي يف ترصيح صحفي
إن «جميع التحركات األمريكية يف نينوى

واالنب�ار وصالح الدين وبغداد تم رصدها
من قبل االس�تخبارات العسكرية التابعة
لقيادة العمليات املشتركة» ،الفتا إىل إن
«لجنة األمن والدفاع النيابية لديها جميع
املعلوم�ات ع�ن التح�ركات األمريكي�ة
وس�تطرحها داخل مجلس النواب خالل
الفصل الترشيعي الثاني».
وأض�اف أن «مس�ودة إخ�راج الق�وات
األجنبية وعىل رأس�ها الق�وات األمريكية
ق�د اكتمل�ت وهنال�ك بع�ض التعديالت
تج�ري يف الوق�ت الح�ايل على االتفاقية
اإلسرتاتيجية املربمة بني بغداد وواشنطن

بغداد  /المستقبل العراقي

لغ�رض إلغاءه�ا” ،مبين�ا أن “التصويت
على مس�ودة إخ�راج الق�وات األجنبية
س�يكون من أولويات الفصل الترشيعي
الثاني للربملان”.
وبين أن “الربملان س�يتعامل مع القوات
األمريكي�ة كمحتل�ة بع�د التصويت عىل
مسودة إخراج القوات األجنبية” ،محمال
“القائد العام للقوات املس�لحة عادل عبد
املهدي مس�ؤولية التح�ركات األمريكية
القتالية داخل املدن واملحافظات”.

التفاصيل ص2

اإلعالم األمني يعلن تفجري ( )68عبوة ناسفة وتفكيك دار مفخخة يف االنبار

ص2

دع�ا وزي�ر الخارجية األملاني هايك�و ماس إىل
مبادرة عاملية جديدة لنزع السالح .وقال ماس
يف حديث مع مجموعة فونكه اإلعالمية األملانية
إن موض�وع ن�زع السلاح يج�ب أن يتص�در
أولوي�ات االهتمام العاملي .وه�و أمر ال ينطبق
عىل الواليات املتحدة وروسيا فحسب ،بل يجب
أم يمتد لدول مثل الصني أيضا.
وتابع الوزير ماس أنه جرى تطوير الكثري من
األس�لحة ومنظوماتها خالل السنوات األخرية.
وأضاف أن الحكومة األملانية س�تعمل من أجل

وض�ع قواعد جدي�دة للتعام�ل م�ع التقنيات
الحديثة ملنظومة األسلحة الجديدة.
يذك�ر أن الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب قد
أعلن الجمعة عن تجمي�د التزامات بالده فيما
يخ�ص معاهدة الصواريخ النووية املتوس�طة
املدى مع االتحاد الس�وفيتي س�ابقا بحجة أن
روس�يا ط�ورت منظوم�ة أس�لحة صاروخية
جديدة تش�كل من وجهة نظر واش�نطن خرقا
فظ�ا للمعاه�دة .ويأت�ي تجمي�د االلتزام�ات
األمريكي�ة مل�دة س�تة أش�هر تمهي�دا لخروج
الواليات املتحدة نهائيا م�ن املعاهدة والضغط
باتجاه التفاوض بش�أن معاهدة جديدة ،وفق

الق�راءة األمريكية .عىل صعيد متصل ،تس�عى
املستش�ارة انغال مريكل إىل إبقاء نافذة الحوار
م�ع روس�يا مفتوحة رغ�م اإلعلان األمريكي
بش�أن تجميد التزامات واش�طن إزاء املعاهدة
النووي�ة املتوس�طة .وقالت مريكل إن روس�يا
خرق�ت املعاهدة ،لك�ن نافذة الح�وار يجب أن
تبقى رغم ذلك مفتوحة.
يش�ار إىل أن إلغاء املعاهدة الخاصة باألس�لحة
النووية متوسطة املدى يثري قلق أوروبا عموما
وأملاني�ا خصوص�ا بش�أن جول�ة جدي�دة من
سباق التسلح عىل غرار ما جرى يف السبعينات
والثمانيات من القرن املايض.

احلشد الشعبي حيبط حماولة «داعش» إلستهداف القطعات األمنية عىل احلدود
االسبوع املقبل ..املرور تبدأ بتوزيع وجبة جديدة من لوحات املركبات «االملاين»

وزير الصحة يعلن التحقيق بـ «شبهات فساد» ويؤكد وجود «شحة دوائية» بالعراق
الطريان املدين توقع مع
نظريهتـا التونسيـة اتفاقيـة
النقل اجلوي بني البلدين
ص3

القضاء يوضح حقيقة
اصداره قرارا بشأن جتريم
«متجيد صدام»
ص3

النفط تعلن جمموع الكميات
املصدرة من الـخام وااليـرادات
املتحققة الشهر املايض

ص2

ص2

ص2

حـصـنـي
يـوضـح موعـد عودتـه
إىل العراق

ص3

األحزاب الكردية تطلق «مفاوضات جديدة» بشأن تشكيـل حكومـة كردستـان

ص7

ص2

االسبوع املقبل ..املرور تبدأ بتوزيع وجبة جديدة من لوحات املركبات «االملاين»
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت مديرية املرور العامة ،أمس السبت ،عن البدء بتوزيع وجبة جديدة من لوحات
املركبات (االملاني) ،بني املواطنني املس�جلني يف دوائرها ببغداد واملحافظات يف العارش
من شباط الحايل».
وق�ال مدي�ر العالقات واالعالم يف املديرية التابعة ل�وزارة الداخلية العميد مؤيد خليل
س�لمان يف ترصي�ح إن «املديري�ة تمكنت م�ن تجهيز املواق�ع التابعة له�ا يف عموم
املحافظ�ات بجميع اللوحات املس�جل عليها من قبل املواطنني بعد تس�لمها كميات
تكفي لس�د حاجته�ا بالكامل من قبل الرشكة االملانية املتعاق�د معها من قبل وزارة
الداخلي�ة» .ودعا س�لمان املواطنني اىل «مراجع�ة تلك املواقع ابت�داء من صباح يوم
االحد املوافق العارش من شهر ش�باط لتسلم اللوحات الخاصة بمركباتهم ،موضحا
ان «املديري�ة ق�ررت اعتماد الدوام امل�زدوج يف تلك املواقع مع ال�دوام ايضا يف العطل
الرسمية لحني االنتهاء من عمليات التوزيع».
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االتفاقيات تتضمن النفط والزراعة والكهرباء وإعفاء سلع البلدين من الضرائب ..وع ّمان تعيد لبغداد ( )1300قطعة أثرية

العراق واألردن :توقيع « »14اتفاق ًا عىل احلدود

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وقعت الحكومتان العراقية واألردنية،
أمس الس�بت 14 ،اتفاقا اقتصاديا يف
مج�االت مختلف�ة .فيما أع�اد األردن
نح�و  1376قطع�ة أثري�ة أصليّة إىل
الع�راق منه�ا  1200قطع�ة كانت قد
س َقت من املتاحف واملواقع األثرية.
رُ ِ
وتم توقيع االتفاقيات بحضور رئييس
وزراء البلدين لعراقي عادل عبداملهدي
ونظريه األردني عمر الرزاز يف منطقة
حدودية بين معرب الكرام�ة األردني،
وطريبيل العراقي.
واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد
املهدي عن تفاصيل االتفاق بني االخري
ونظري�ه االردني عمر ال�رزاز ،مؤكدا ً
أن�ه ت�م التوافق على املب�ادئ العامة
لتس�وية القضاي�ا العالق�ة واملبال�غ
املاليّة املطلوبة وقيام الجانب األردني
بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من
خالل الربط الكهربائي.
وق�ال مكتب رئاس�ة ال�وزراء يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة
منه ،إن�ه «كثمرة للجهود املبذولة من
كال الجانبني ،ت ّم التوافق عىل ما ييل :يف
قطاع النقل ،قرّرت الحكومة األردنية
إعفاء البضائ�ع العراقية املس�توردة
عن طري�ق ميناء العقب�ة من ()%75
م�ن الرس�وم التي تتقاضاها س�لطة
منطقة العقب�ة االقتصادية الخاصة،
بحي�ث يصب�ح املبل�غ ال�ذي يدفع�ه
املس�تورد العراقي هو نس�بة ()%25
من رسوم املناولة».
واض�اف املكت�ب ،أن�ه «كم�ا تواف�ق
الجانب�ان عىل توقيع اتفاق تجاري ما
بني امللكية األردنيّة والخطوط الجويّة
العراقيّ�ة يف مج�ال (الرمز املشترك)
( )Code Shareلتمكني املسافرين عىل
خطوط الطريان العراقي من الوصول

إىل وجه�ات عاملي�ة مختلف�ة ،وكذلك
التدريب والتعاون يف مجاالت الطريان
والنق�ل الج�وي وتب�ادل الخبرات يف
مجال األرصاد الجوية واملوانئ».
وتابع املكتب ،أنه «تقرر البدء بالعمل
بآلي�ة النق�ل  Door to Doorللس�لع
والبضائ�ع واملنتج�ات النفطي�ة بني
البلدين بدءا ً م�ن  ،2019/2/2بحيث
ّ
يتم التس�هيل عىل الصناعيني والتجّ ار
ورج�ال األعم�ال يف كال البلدي�ن نقل
س�لعهم وبضائعه�م م�ن الع�راق إىل
بكل�ف أق�ل وم�د ٍد
األردن والعك�س
ٍ
زمنية أقصىر لتس�هيل عملية التبادل
ّ
التج�اري ،وذلك بحس�ب اآلليات التي
وزارت�ي النقل
ت ّم التواف�ق عليها بني
ّ
االردني�ة والعراقي�ة ،مم�ا ّ
يوفر آالف
ف�رص العم�ل م�ن خلال املنش�آت
التجارية املساندة التي ستنشأ لخدمة
هذه الحركة الكثيفة».
ولفت املكتب «أما يف القطاع املايل فقد
ت ّم التوافق عىل املبادئ العامة لتسوية
القضاي�ا العالق�ة واملبال�غ املاليّ�ة
املطلوبة من ّ
طرف لآلخر ،وتشكيل
كل
ٍ
لجنة فنيّة تقدم حلوال توافقية نهائية
مقرتح�ة للملف�ات املالي�ة العالق�ة
بني البلدين» .واش�ار املكت�ب« ،أمّ ا يف
قطاع الطاق�ة ،ونظرا ً لحاجة الجانب
العراق�ي للطاق�ة الكهربائية ،فقد ت ّم
التوافق على أن يقوم الجانب األردني
العراق�ي بالكهرباء
بتزوي�د الجان�ب
ّ
الكهربائ�ي .كم�ا
م�ن خلال الرب�ط
ّ
اتف�ق الطرف�ان عىل أن يت�م املبارشة
يف الدراس�ات الفنية وتأمين التمويل
الالزم ليبدأ تنفيذ املرشوع خالل ثالثة
اش�هر ،ومن املتوق�ع أن يب�دأ االردن
بتصدي�ر الكهرب�اء اىل الع�راق خالل
أق�ل من عامين» .وبني املكت�ب« ،أمّ ا
بخص�وص مشروع أنب�وب النف�ط
العراقي -األردني؛ ّ
فتم التوافق عىل أن

ّ
يتم البدء بالدراس�ات الالزمة إلنش�اء
ّ
أنبوب النفط بحيث يمتد أنبوب النفط
العراق�ي من البرصة م�رورا بمنطقة
حديثة ومن ثم إىل ميناء العقبة ،وذلك
لتمكني العراق من تنوع منافذ تصدير
النف�ط لديه» .واوضح مكتب رئاس�ة
الوزراء «أمّ ا فيما يتعلق بتزويد النفط
الخ�ام العراقي للأردن؛ فق�د توافق
الجانبان عىل أن يقوم الجانب العراقي
بتزويد الجانب االردن�ي ب( )10آالف
برميل يومي�ا من نفط كركوك آخذين
بعين االعتب�ار كلف النق�ل وإختالف
املواصفات يف احتس�اب سعر النفط،
األم�ر ال�ذي س�يفتح ب�اب تصدي�ر
النفط العراقي اىل االردن ويس�اهم يف
زي�ادة حركة النقل والش�احنات لدى
الجانبني» .واشار املكتب «ويف القطاع

ّ
االقتصادي ،توافق الجانبان عىل قرار
ّ
العراق�ي املتخذ عام
مجل�س ال�وزراء
ّ
 2017الق�ايض بإعفاء قائمة الس�لع
األردنية من الرس�وم الكمركية ،وذلك
بع�د مفاوض�ات اس�تهدفت تحدي�د
قائم�ة الس�لع الت�ي ال تس�بب رضرا ً
بالصناع�ة والزراعة املحلية العراقية،
كون الس�لع املعفاة ال ُت ْن َتج يف العراق
أو ّ
َ
إنتاجه�ا ال يغط�ي حاج�ة
أن
الس�وق العراقية».وتابع املكتب« ،ويف
ّ
التج�اري،
إط�ار التكام�ل والتب�ادل
اتخ�ذ الجانبان العديد م�ن اإلجراءات
لغ�رض انش�اء املنطق�ة الصناعي�ة
االردني�ة العراقي�ة املشتركة والت�ي
ّ
تش�كل فرص�ة الس�تفادة املنتج�ات
والصناع�ات العراقي�ة م�ن إعفاءات
ومزايا اتفاقيات التج�ارة الحرّة التي

وقعتها اململكة األردنية الهاشمية مع
دول العال�م ودخ�ول أس�واق يتجاوز
ع�دد س�كانها امللي�ار نس�مة بقدرة
رشائي�ة كبرية دون ّ
أي قي�ود فنية أو
ّ
ولتشكل فرصة لبناء تكام ٍل
كمركية،
صناع�ي اردن�ي – عراق�ي مشترك،
وه�ذه اإلج�راءات الت�ي تم�ت تتمثل
بم�ا ييل :صدور ق�رار مجلس الوزراء
االردني باملوافقة عىل إحداثيات موقع
ّ
املنطق�ة الصناعيّة االردني�ة العراقية
املشتركة ،من الجانب األردن وقامت
الحكومة األردنية بتخصيص مساحة
ألف�ي دون�م لغاي�ات إنش�اء املنطقة
ّ
الصناعية االردنية العراقية املشرتكة،
قابلة للتوسع لغاية عرشة آالف دونم،
ويج�ري العمل على اتخ�اذ إجراءات
العراقي».
مماثلة من قبل الجانب
ّ

واوض�ح املكت�ب« ،ويف ذات اإلط�ار،
َ
ُ
الجان�ب العراق�ي على تأجري
واف�ق
موقع مخصص إلقامة معرض أردني
دائم داخ�ل أرض معرض بغداد الدويل
لعرض املنتجات األردني�ة» ،مبينا انه
الزراع�ي ،تع ّه�دت وزارة
«يف القط�اع
ّ
الزراع�ة األردني�ة بتدري�ب الك�وادر
العراقية يف مجاالت االستخدام األمثل
للمي�اه يف مج�ال الزراع�ات املائي�ة
والحص�اد املائ�ي ،وكذل�ك يف مجاالت
إكث�ار الب�ذار املقاوم�ة للملوح�ة ويف
مجاالت املكافحة الحيوية واستخدام
املبيدات الصديقة للبيئة».
األردني
واض�اف املكت�ب ،أن «الجانب
ّ
واف�ق على من�ح أفضليّ�ة للس�لع
ّ
لألردن يف
الزراعي�ة العراقية للدخ�ول
ّ
يش�ح فيها إنتاج األردن
املواسم التي
ّ
له�ذه الس�لع ،على أن يق�وم العراق
بمعامل�ة الس�لع الزراعي�ة األردنيّ�ة
باملث�ل ،باإلضاف�ة اىل توحيد تس�جيل
مستلزمات االنتاج بني البلدين».
واوضح املكت�ب« ،ويف قطاع الصحة،
التزم الجانب األردني بتدريب الكوادر
الطبي�ة العراقي�ة وتس�هيل إجراءات
الحصول عىل الب�ورد األردني لألطباء
العراقيين ،واس�تكمال اإلج�راءات
الالزمة لتمدي�د االتفاقية املوقعة بني
البلدي�ن يف الع�ام  .2004كم�ا الت�زم
ّ
األردن بتس�خري كاف�ة إمكانيات�ه
وخربات�ه الفنية واإلداري�ة لتقديم أي
مساعدة يحتاجها األشقاء العراقيون
يف جميع املجاالت الصحية ،واالستفادة
من التجربة األردنية يف مجال تسجيل
األدوي�ة الطبي�ة وتس�هيل إج�راءات
التس�جيل والتس�عري وفحوص�ات
الكفاءة يف الجانب العراقي (التسجيل
املتب�ادل) واإلخلاء الطب�ي وكذلك يف
مج�ال الترشيع�ات الطبي�ة والرشاء
املوح�د لألدوي�ة وتطبي�ق التأمين

الصحي بمختلف قطاعاته».
ولفت املكت�ب ،اىل ان «الجانبني اتفقا
على التغل�ب على كاف�ة املعوقات يف
مج�ال الس�ياحة العالجي�ة وتعزي�ز
التع�اون بني املؤسس�ة العامة للغذاء
وال�دواء األردنية ونظريته�ا العراقية
وتس�هيل عملي�ة التواص�ل بينهم�ا.
وكذل�ك تعزي�ز التع�اون يف مج�ال
االعتمادي�ة لضمان ج�ودة الخدمات
الصحي�ة ،كم�ا اتف�ق الجانب�ان عىل
تب�ادل الخربات يف مجال عالج أمراض
الرسط�ان وتعزيز التع�اون بينهما يف
هذا املجال والتغلب عىل مش�كلة عدم
توفر بعض األدوي�ة املخصصة لعالج
مرىض الرسطان يف العراق واالستفادة
من التجربة األردنية يف مجال حوسبة
اإلجراءات الطبية برنامج حكيم)».
وزاد مكتب رئاسة الوزراء «ولتسهيل
إجراءات ّ
السفر لألردن لرجال األعمال
العراقيين ،س�يقوم األردن بإعتم�اد
جه�ات عراقية من فعالي�ات القطاع
الخ�اص الرس�مي العراقي الس�تالم
طلب�ات تأشيرات الس�فر إىل األردن،
تس�هيالً لرجال األعم�ال العراقيني يف
الحصول عىل التأشيرة لألردن ،وذلك
بالتع�اون م�ع الس�فارة األردني�ة يف
بغداد».
واختت�م املكت�ب بيانه قائلا ،أنه «تم
تكليف وزيري الصناعة يف كال البلدين
لعقد اجتماعات ش�هرية ملتابعة هذه
القرارات والتفاهمات».
يف غض�ون ذل�ك ،وكعرب�ون تجدي�د
الصداقة ،اعلن مكت�ب رئيس الوزراء
عن تس�لم االخير  1300قطعة اثرية
عراقي�ة ت�م اس�تعادتها م�ن الجانب
االردن�ي .واكد املكتب ان�ه «تم توقيع
محضر تس�ليم القط�ع االثارية بعد
جلس�ة املباحثات املشرتكة يف منطقة
الحدود املشرتكة».

الدفاع الربملانية ترصد «التحركات األمريكية» :سنتعامل معها كمحتلة
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت لجن�ة األمن والدف�اع النيابي�ة ،أمس
السبت ،أن جميع تحركات القوات األمريكية
القتالي�ة يف املحافظ�ات الغربية والش�مالية
من البالد رصدتها قيادة العمليات املشرتكة،

فيما بني أن الربملان س�يصوت بع�د االنتهاء
م�ن عطلت�ه الترشيعية عىل مس�ودة اخرج
تلك الق�وات والتعامل معه�ا كمحتلة .وقال
عضو اللجنة بدر الزيادي يف ترصيح صحفي
إن «جمي�ع التح�ركات األمريكي�ة يف نينوى
واالنب�ار وصالح الدين وبغداد تم رصدها من

قبل االستخبارات العس�كرية التابعة لقيادة
العمليات املشرتكة» ،الفتا إىل إن «لجنة األمن
والدفاع النيابية لديه�ا جميع املعلومات عن
التح�ركات األمريكي�ة وس�تطرحها داخ�ل
مجل�س الن�واب خلال الفص�ل الترشيع�ي
الثاني» .وأضاف أن «مس�ودة إخراج القوات

األجنبية وعىل رأس�ها الق�وات األمريكية قد
اكتمل�ت وهنال�ك بعض التعديلات تجري يف
الوق�ت الحايل على االتفاقية اإلستراتيجية
املربمة بني بغداد وواشنطن لغرض إلغاءها”،
مبين�ا أن “التصوي�ت على مس�ودة إخ�راج
القوات األجنبية سيكون من أولويات الفصل

خلية الصقور االستخباراتية تالحق املجرم البغدادي :يتحرك وال يقيم يف مكان واحد
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف رئي�س خلقي�ة الصق�ور
االس�تخبارية يف وزارة الداخلي�ة
العراقية ابو عيل البرصي يف ترصيح
لشبكة “فوكس نيوز االمريكية” إن
املخابرات العراقي�ة تتبع البغدادي،
الفت�ا إىل ان األخير ال يبق�ى أبدا ً يف
مكان واحد ألكثر من يوم.
ونقل�ت الش�بكة يف تقري�ر ع�ن

البرصي قول�ه“ ،لدينا معلومات ان
البغدادي ال يزال يتنقل بني بلدات يف
سوريا وداخل الحدود العراقية عرب
محافظ�ة األنب�ار م�ع تحركه عىل
الحدود مع محافظة صالح الدين”.
واض�اف أن ” اح�دث تقيي�م له�ذا
العام يشري اىل أن البغدادي محصور
يف بلدات رشق سوريا الحدودية مع
الع�راق ويتحرك يف معظ�م األماكن
الس�ورية م�ن مناط�ق حاجين

احلشد الشعبي

حيبط حماولة «داعش» إلستهداف القطعات
األمنية عىل احلدود

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن الحش�د الش�عبي ،أمس الس�بت ،عن قصف تجمع لداعش
اإلجرام�ي داخ�ل األرايض الس�ورية ،واحباط محاول�ة التنظيم
للتسلل والهجوم عىل الحدود العراقية.
وذكر الحش�د يف بيان ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان «الق�وة الصاروخية للحش�د الش�عبي وبع�د ورود معلومات
استخبارية استهدفت تجمعا لعنارص بتنظيم «داعش» اإلرهابي
يف منطق�ة باغ�وز الس�ورية» ،مبين�ا ان «عنارص داع�ش كانوا
ينوون الهجوم عىل القاطعات االمنية عىل الحدود».
واض�اف ان «القـــوة الصاروخية دكت تجمع التنظيم بش�كل
مكث�ف واوقع�ت قتلى وجرح�ى بصفوف�ه بحس�ب املعلومات
االستخبارية الورادة».

ودشيش�ة يف الحس�كة ،كما ُيعتقد
أن�ه ق�د ارت�دى من�ذ فترة طويلة
مالب�س تنكرية مختلفة  ،وغالبا ما
كان يرت�دي تقليدي�ة عادية لتجنب
املراقب�ة” .واش�ار البصري اىل أن
“آخ�ر اثنني م�ن األش�خاص الذين
التقوا به كانوا إسماعيل العيساوي
 ،عض�و يف لجن�ة التعلي�م يف داعش
 ،وجم�ال خليل املش�هداني  ،زعيم
داعش يف كرك�وك” .وقالت مصادر

متع�ددة للش�بكة االمريكي�ة إن
“البغدادي يناور بدون قوافل ودون
خط�ط امنية مرس�ومة ويحيط به
اثن�ان من اقرب املوثوقني وال يحمل
أي اجهز اتصال او هواتف نقالة او
اي أجهزة يمكن كشفها”.
م�ن جانب�ه ق�ال املحلل الس�يايس
واالمن�ي يف بغداد فاض�ل ابو رغيف
إن “البغ�دادي يتح�رك يف الصحراء
السورية عموما وهو يرتدي مالبس

حديثة وال يس�تخدم الهاتف النقال
 ،مج�رد س�يارة بس�يطة وس�ائق
وجمي�ع املحيطين ب�ه ال يحملون
هواتف نقالة”.
واوض�ح التقري�ر أن�ه “يعتق�د أن
البغ�دادي موج�ود يف معقل داعش
الس�وري املتبقي  ،لكن ال يوجد أي
دليل عىل عب�وره الحدود إىل العراق
منذ صيف عام  2017عندما هزمت
داعش يف العراق”.

وزيـر الصحـة يعلـن التحقيـق بـ «شبهـات فسـاد»
ويؤكد وجود «شحة دوائية» بالعراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير الصحة علاء العلوان ،أمس
الس�بت ،أن هن�اك تحقـــــــــيقا ً
جاري�ا ً بش�أن «ش�بهات فس�اد» يف
الـــ�وزارة ،وفــــــيم�ا أش�ار إىل
وجود ش�حة دوائية يف العراق ،بني أن
األي�ام املقبلة ستش�هد إطالق درجات
وظيفية.
وق�ال العلوان يف مؤتمر صحايف عقده
يف كربلاء ،إن «العم�ل بدأ الس�تكمال
املستشفى الرتكـــــــي (يف كربالء)
والتي كانت تعاني من عوائـــــــق،

وخلال س�تة اش�هر س�يتم إكم�ال
املستشفى».
وأضاف ،أن «هناك أمورا ً كثرية تتعلق
بش�بهات الفس�اد وهن�اك تحقيق�ا ً
جاري�اً ،وهن�اك إج�راءات فعالة لكي
نعمل بشفافيـــــــــة ونبتعد عن
الفساد يف كل املحافظات ،وأية معلومة
تصل من خالل اإلعــــــــالم أو من
أية جهــــــــــة تشري إىل شبهات
فساد س�وف نس�تقبلها ونتحقق من
املوضوع».
وأش�ار العل�وان ،إىل أن «هناك ش�حة
دوائي�ة يف الع�راق وجزء م�ن األدوية

األساس�ية غير متوف�رة ونس�عى
لتوفيـــــــره�ا» ،مضــــــيف�ا ً
أن «وزارة الصح�ة والبيئ�ة تحتاج إىل
تموي�ل وعلى الحكومـــــــ�ة أن
تعـــــط�ي حقه�ا لك�ي نوف�ر كل
م�ا يطل�ب من�ا املــــــواط�ن م�ن
خدمات».
وتابع ،أنه «لدينا خالل  ٢٠١٩درجات
وظيفية س�وف تطلق يف األيام املقبلة،
وحصل�ت موافقة م�ن وزارة املالية»،
ً
الفت�ا إىل أن «موازنة  ٢٠١٩أفضل من
موازن�ة  ٢٠١٨ولك�ن ال تكف�ي وزارة
الصحة ،نحتاج إىل مبالغ أكثر».

الترشيعي الثاني للربملان” .وبني أن “الربملان
س�يتعامل م�ع الق�وات األمريكي�ة كمحتلة
بع�د التصويت عىل مس�ودة إخ�راج القوات
األجنبي�ة” ،محملا “القائ�د الع�ام للقوات
املسلحة عادل عبد املهدي مسؤولية التحركات
األمريكية القتالية داخل املدن واملحافظات”.

وحذر النائب عن تحال�ف البناء محمد كريم
البلداوي ،اليوم السبت ،أن األمريكيني انتقلوا
ملرحلة اثبات الوجود بالق�وة يف العراق وذلك
من خالل عمليات التجوال التي يقومون بها،
معتربا أن التواجد األمريكي بات يشكل خطرا
عىل األمن العراقي.

األحزاب الكردية تطلق «مفاوضات جديدة»
بشأن تشكيل حكومة كردستان

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت حرك�ة التغيير ,أم�س الس�بت,
ع�ن رشوع االحزاب الكردس�تانية باجراء
مفاوض�ات جديـــ�دة لحلحلة الخالفات
بش�أن تش�كيل حكومة االقليم ,مؤكدا ان
قضي�ة كرك�وك ومرش�ح الع�دل وتوزيع
املناصب اهم القضايا العالقة التي س�يتم
بحثها.
ونقل�ت وكال�ة «املعلوم�ة» ع�ن القيادي
بالحركة النائب امني بكر القول إن “الكتل

السياس�ية يف االقلي�م اتفق�ت على ب�دء
مباحثات جديدة بش�أن تش�كيل حكومة
االقلي�م” ,مبين�ا ان “املباحثات س�تنطلق
خالل االسبوع الجاري”.
واض�اف بكر ان “املباحثات س�ترتكز عىل
القضاي�ا العالق�ة منه�ا قضي�ة كرك�وك
ومرش�ح وزارة الع�دل ،فضال ع�ن توزيع
املناصب” ,موضحا ان “االتفاقات املبدئية
سرتاعي االس�تحقاقات االنتخابية وحجم
املشاركة لجميع الكتل السياسية وهذا ما
تطمح به االحزاب غري الرئيسية”.

اإلعالم األمني يعلن تفجري ( )68عبوة ناسفة
وتفكيك دار مفخخة يف االنبار

بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مركز اإلعالم األمني ،أمس الس�بت،
ع�ن تفجري  68عبوة ناس�فة وتفكيك دار
مفخخة يف االنبار.
وق�ال الناطــــــق باس�م مركز اإلعالم
األمني العميد يحيى رسول يف بــــــيان
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «الق�وات األمنـــــــي�ة يف قـــيادة
عمليات االنبار تتمكن من تفجري  ٦٨عبوة
ناس�فة ،كما فككت دارا مفخخا ،يف حني

تمــــــــــكنت أيضا ً من تفجري حزام
ناس�ف م�ن مخلف�ات عصابـــــــات
داع�ش االرهــابــي�ة ضـــم�ن قاطع
املسؤولية».
وأضاف الــــــــبيان أن «قيادة عمليات
الجزي�رة نف�ذت واجـــــــــبا لتطهري
طري�ق م�ن قاعة عين األس�د الجوية اىل
س�يـــــــــــطرة العكبة ،كما نفذت
واجبا اخر تمكنت خالله من تطهري مسار
أنب�وب يف رشكة النفط يف منطقة كبيس�ه
بمسافة  ١كيلو مرت».
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رئيس جملس حمافظة البرصة :ندعو اجلميع للتكاتف واخلروج برؤية موحدة ملواجهة ظلم البرصة
البصرة  /المستقبل العراقي

املدوية والكبرية الت�ي انطلقت يف كل العراق بدءا ً
م�ن محافظة البرصة وتاب�ع »:البرصة تقدم كل
يشء للعراق ،تقدم النفط وخدمات املنافذ خريات
ش�بابها يف عملي�ات تحرير االرض م�ن االرهاب،
ويتلقى ابناءها االمراض بس�بب عمليات الحفر
والتنقي�ب يف املج�ال النفط�ي ،وتدخ�ل للموازنة
اكث�ر م�ن  %85وبالت�ايل يت�م مخالف�ة القوانني
بتعم�د من اج�ل حرمان البرصة م�ن حقوقها».
وبين ان الوع�ود الحكومي�ة التي اطلق�ت اكثر
من م�رة لم ينفذ منه�ا يشء لالن ،مم�ا ترك اثرا
س�لبيا يف نفس�ية اهايل البرصة بعدم تصديق اية
وعود تطلق مس�تقبال من الحكومة االتحادية او
مجلس النواب .ودعا البزوني ،الجميع يف البرصة
للتكاتف من اجل يكون لنا رؤية موحدة ملواجهة
هذا الظلم واالجحاف ضد محافظة البرصة.

بع�د ان كنا نعول عليهم يف رف�ع هذه املظلومية
وتخصيص مبالغ كبرية ليتس�نى التعاقد النشاء
مش�اريع استراتيجية يف قطاع الكهرب�اء واملاء
والرتبي�ة ورفع مس�توى الخدم�ات باالضافة اىل
توفري ف�رص عمل لاليادي العاطل�ة عن العمل».
واضاف »:بعد ان اتخذ مجلس املحافظة قراره يف
الطعن باملوازنة االتحادي�ة ،فالبرصة كلها تعول
عىل الس�لطة القضائية الع�ادة حقوق محافظة
البرصة».
واب�دى البزون�ي اس�تغرابه بالق�ول »:ال اع�رف
اي�ن كان�ت التظاه�رات الكبيرة الت�ي نقلته�ا
وس�ائل االعالم املحلي�ة والعربي�ة والدولية ،لكل
العال�ك ،الم تكن هذه التظاه�رات وحرق الدوائر
ومح�ارصة دوائ�ر الدولة يف البصرة ولم تكن يف
اقلي�م كوردس�تان ،فكيف يت�م تجاهل الرصخة

دعا رئيس مجل�س محافظة البصرة الحقوقي
صب�اح البزون�ي ،الجمي�ع يف البصرة للتكات�ف
وتنس�يق الجه�ود واالراء للخ�روج برؤية تجاه
الظلم الذي تعرضت له البرصة يف املوازنة االتحادية
الت�ي اقرها مجلس النواب مؤخ�راً ،منوها ً اىل ان
واقع الخدمات يف فص�ل الصيف القادم لن يبرش
بالخير يف ظل�م اجح�اف البرصة م�ن الحكومة
االتحادي�ة .وق�ال البزون�ي »:كل املعالج�ات
الس�ابقة التي اتخذتها الحكومة االتحادية كانت
معالج�ات وقتي�ة وليس�ت دائمية ،وله�ذا نجن
متخوفني وبش�كل كبير ان يمر الصي�ف القادم
بنفس معان�اة الصيف الس�ابق او اكثر ،وبالتايل
فال عذر للحكومة االتحادي�ة وال مجلس النواب،

أبدى استعداده لتنسيب حنو « »125من املوظفني العاملني بنظام العقود

حمافظ البرصة يدعو إىل «تغيري» إدارة تقاعد املحافظة وطريقة عملها
البصرة  /المستقبل العراقي
أب�دى محافظ البصرة اس�عد العيداني
اس�تعداده لتنس�يب نح�و  125م�ن
املوظفين العاملين بنظ�ام العق�ود
بجميع االختصاصات إىل تقاعد البرصة،
رشيط�ة إرس�ال األخيرة كتابا ً رس�ميا ً
يطالب بتنس�يب موظفني وتحديد العدد
املطلوب».
وقال العيداني يف بيان تلقت « املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،انه وج�ه العام
امل�ايض بتنس�يب  75موظف�ا إال أن

النفط تعلن جمموع الكميات
املصدرة من اخلام وااليرادات
املتحققة الشهر املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النف�ط ع�ن مجم�وع
الص�ادرات واالي�رادات املتحقق�ة لش�هر
كانون الثاني املايض ،بحس�ب االحصائية
االولية الصادرة عن رشكة تسويق النفط
العراقية (سومو)».
وذكر بيان لوزارة النفط تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه« ،بلغ�ت كمي�ة
الص�ادرات م�ن النف�ط الخ�ام اكث�ر من
()113ملي�ون و( )111ال�ف و()437
برمي�ل ( مائة وثالثة عشر مليونا ومائة
واح�د عشر الف�ا واربعمائ�ة وس�بعة
وثالث�ون برميال باي�رادات بلغت اكثر من
( )6ملي�ارات و( )352مليون�ا و ()753
ال�ف دوالر ( س�تة ملي�ارات وثالثمائ�ة
واثن�ان وخمس�ون مليون�ا وس�بعمائة
وثالثة وخمسون الف دوالر».
واض�اف ان « مجموع الكمي�ات املصدرة
م�ن النف�ط الخام لش�هر كان�ون الثاني
امل�ايض م�ن الحق�ول النفطية يف وس�ط
وجن�وب الع�راق بلغ�ت اكثر م�ن ()110
مليون�ا و ( )245الفا و()281برميال  ،اما
من حقول كركوك بلغت الكميات املصدرة
( )2مليون و()315الف�ا و( )381برميال
 ،فيم�ا بلغت الكميات املص�درة من حقل
القيارة ( )550الفا و ( )775برميال».
واش�ار البيان اىل ان « املعدل اليومي الكيل
للص�ادرات بلغ ( )3ماليين و( )649الف
برمي�ل  ،وان معدل س�عر الربميل الواحد
بلغ ( )56,164دوالرا .

تحتاجها دائرة تقاعد البرصة لرتش�يح
ش�خصيات كف�وءة ورف�د الدائ�رة بها،
الفت�ا يف الــــــــــــوقت ذاته إىل أن
رئيس مجل�س املحافظة صباح البزوني
وع�د هو اآلخ�ر برفد التقاع�د بعدد من
موظف�ي العق�ود باملجلس حيث س�يتم
اختباره�م خلال ش�ـــــــهرين ويف
ح�ال وجــــــــ�دت تقاع�د البرصة
أنه�م يعمل�ون بــــــــــــالش�كل
املطلوب فيتم تثبيتهم خالل العام الحايل
رشيطة تقديمهم تعهدات بعدم االنتقال
إىل دوائر اخرى.

تقاع�د البرصة أكدت بأنها ال تس�تطيع
استقبالهم .وفيما أكد العيداني استعداد
الحكومة املحلية لتأهيل البنايات التابعة
لتقاعد البصرة من األم�وال املخصصة
للمحافظ�ة ضم�ن موازن�ة الع�ام
الح�ايل وتضمينه�ا يف خط�ط املحافظة
للمش�اريع ،دع�ا لتغيير إدارة تقاع�د
البرصة أو طريقة عملها».
وكان مدير ع�ام هيئة التقاعد الوطنية
احمد عبد الجليل قد اعلن االثنني املايض
انه س�لم النائ�ب األول ملحاف�ظ البرصة
محمد التميمي العناوين الوظيفية التي

بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر التج�ارة محمد هاش�م العاني ،
سعي وزارته اىل تقديم مادة الطحني الجيد اىل
املواطنني ضمن مفردات البطاقة التموينية
بع�د ان ت�م التعاق�د م�ع مناش�ئ عاملي�ة
رصينة.وق�ال العاني خالل لقائ�ه مع عدد

ح�ذر مرصف الرافدي�ن موظفي دوائر الدول�ة واملتقاعدين
من التعامل م�ع بعض الرشكات والجمعيات االس�تهالكية
ومنافذ البطاقة الذكية الذين يمارس�ون االحتيال بادعائهم
منح السلف وبالتعاون مع املرصف.

واوضح املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،ان «هناك بعض الرشكات والجمعيات
االستهالكية ومكاتب منافذ البطاقة الذكية املنترشة يف بغداد
واملحافظ�ات يبتزون املوظفين واملتقاعدين عبر إقناعهم
بمنحه�م س�لف لقاء مبال�غ خيالية».واش�ار اىل ان «هؤالء
يس�تخدمون مواقع التواصل االجتماع�ي كمنصة لتحقيق

غاياتهم الش�خصية والرتويج للسلف بهدف محاولة كسب
املوظ�ف أو املتقاع�د واس�تدراجه وص�وال اىل اقناعه بمنح
السلفة وابالغه بان منحها يتم بالتعاون مع املرصف» .ودعا
البي�ان املوظفني واملتقاعدين اىل «ع�دم تصديق هؤالء الذين
يمارس�ون االفرتاء والكذب وان الجه�ة الوحيدة والقانونية
التي تمنح السلف هي فروع املرصف حرصا».

املياه اجلوفية تنجز حفر وفحص « »141بئر ًا يف البرصة وذي قار
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
اعلنت الهيأة العام�ة للمياه الجوفية
ع�ن «انجاز حفر وفح�ص ( )30برئا
يف محافظتي البرصة وذي قار لش�هر
كانون االول من عام .2018
وق�ال مص�در يف الهي�أة يف حدي�ث
لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان «الهي�أة
العام�ة للمي�اه الجوفي�ة تعم�ل عىل
تكثي�ف جهودها واس�تنفار طاقاتها

وخاص�ة يف محافظ�ة البصرة
ملساعدة املواطنني عىل توفري املياه يف
املناطق البعيدة عن املياه الس�طحية
واملس�اهمة املب�ارشة يف القض�اء
عىل ش�حة املي�اه الت�ي عان�ت منها
املحافظات الجنوبية».
واضاف املص�در ان «امللاكات الفنية
العامل�ة يف البرصة أنج�زت ( )14برئ
خالل ش�هر كان�ون االول لعام 2018
باالضاف�ة اىل فحص ( )16برئ بجهود

قال أنه رشح عن دولة القانون لشغل منصبه واكد ما يزال ضمن حتالفه منذ 2013

حمافظ بغداد :عاكفني عىل جرد االرايض ومعرفة
جنسها بغية توزيعها

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
وج�ه محاف�ظ بغ�داد فلاح الجزائري
بأع�داد ج�رودات ب�األرايض ومعرف�ة
طبيع�ة جنس�ها واخ�ذ املوافق�ات
الرسمية للميض بتوزيعها عىل رشيحة
املوظفني يف محافظة بغــداد لإلسهام
بحل مشكلة السكن.
واف�اد مكتب�ه االعالم�ي ان «املحاف�ظ
عاك�ف وبأهتم�ام بال�غ على اع�داد
ج�رد للأرايض ومعرفة جنس�ها ألخذ
املوافق�ات الرس�مية واالس�هام يف حل
مشكلة السكن وتوزيعها عىل موظفي
املحافظ ،مؤكدا ً ان «ذلك يتم وفق لجنة
مركزي�ة واس�تمارة تناف�س وتفاضل
بص�دد اعدادها حال اس�تحصال كافة
املوافقات .
م�ن جانب آخ�ر ،اك�د محاف�ظ بغداد
فالح الجزائ�ري اننا ضمن تحالف دولة
القان�ون منذ انتخاب�ات  2013وال زلنا
ضم�ن ه�ذا التحالف وتم ترش�يحنا اىل
منصب محافظ بغداد كوننا ضمن هذا

العالم يش�هد تطورات هائل�ة يف مجال بناء
املطاح�ن وتحديثاتها».واس�تمع الوزير اىل
مالحظات اصح�اب املطاحن ومش�اكلهم،
فضلا عن اليات التعاق�د مع رشكة تصنيع
الحب�وب املعني�ة بالتنس�يق م�ع املطاح�ن
لتجهي�ز الطحين ،واك�د انه»اتخ�ذ ق�رارا
لدراس�ة كف�اءة املطاحن الحالي�ة يف ضوء

م�ا تقدمه من جه�ود للتجهيز وع�دم البت
يف انش�اء مطاحن جديدة مالم تكون هناك
ضوابط محددة وحاجة فعلية ضمن الرقعة
الجغرافية».وطال�ب الوزير العاني اصحاب
املطاح�ن ،بـ»بذل قص�ارى الجهود اليصال
حصة املواطنين بأوقاتها ونوعياتها لس�د
حاجته.

الرافدين حيذر املوظفني واملتقاعدين من «املحتالني» بادعائهم منح السلف
بغداد  /المستقبل العراقي

فرقتي حف�ر ( )96و(  )111باعماق
تتـــراوح مابني (18ـ  )24م لتوفري
الحص�ص املائي�ة يف مناط�ق وق�رى
متفرق�ة يف املحافظ�ة وق�د ش�ملت
ه�ذه االبار حفر ( )8اب�ار يف مدارس
متعددة من املحافظة مثل برئ مدرسة
الفواطم االبتدائية وبرئ مدرسة االبداع
االبتدائية وبرئ متوسطة الرفعة للبنني
باالضافة اىل اس�تغالل املياه الجوفية
لدع�م القط�اع الع�ام يف رشكات

التحالف «.
وقال الجزائري « اننا ضمن تحالف دولة
القانون وال نزال نعمل ضمن سياس�ته
ومنهج�ه الذي يح�رص عىل حفظ امن
واس�تقرار ووح�دة وس�يادة الع�راق
واحرتام كل القوى السياس�ية الوطنية
العراقية  ،مؤك�دا ان دولة القانون هي
مرجعنا السيايس يف محافظة ومجلس

االستكش�افات النفطية  /ابار رشكة
نفط البصرة باعماق تتراوح مابني
(60ـ )75م» .وبين ان�ه «م�ن ضمن
نش�اطات ف�رع البرصة انج�از ()57
بئر يف محافظ�ة ذي ق�ار باالضاف�ة
اىل فح�ص ( )54بئر وذلك لتنش�يط
الوض�ع املائ�ي يف املحافظ�ة وتمكني
املواطنني من استغالل املياه بطريقة
امثل لالغراض املنزلية اليومية وكذلك
سقي املزروعات وارواء الحيوانات.

االتصاالت تعلن ختفيض أسعار االنرتنت
وزيادة ايصال السعات للمواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة االتص�االت ،ع�ن نخفي�ض
اس�عار االنرتنت ولجميع رشكات القطاع
الخاص املزودة لخدمة االنرتنت يف العراق.
وذك�ر بيان صادر عن إعالم الوزارة تلقته،
«املس�تقبل العراق�ي» ،أن�ه «م�ن منطلق
توجهات الوزارة يف نرش خدمة االنرتنت عىل
اوس�ع نطاق يف العراق وبأسعار مدعومة
وف�ق الربنام�ج الحكوم�ي ،قام�ت وزارة

محافظة بغداد «.
واستدرك قائال» اننا نحرص عىل تقديم
افض�ل الخدمات اله�ايل بغ�داد الكرام
وه�و الربنامج الع�ام ومح�ط اهتمام
دولة القانون  ،مشددا ان «هذا ما عملنا
ونعمل علي�ه بكل ح�رص كوننا عضو
يف مجل�س محافظة بغ�داد او محافظا
لبغداد .

بغداد  /المستقبل العراقي
وقعت س�لطة الطيران املدني العراقي اتفاقي�ة النقل الجوي مع
نظريتها التونس�ية ،أمس السبت ،والتي تحل محل اتفاقية النقل
الج�وي لعام  ،1975بحضور س�فري جمهورية الع�راق يف تونس
ماجد عبد الرضا وس�فري تونس يف العراق ابراهيم الرزقي ،اضافة
اىل توقعيها عىل مذكرة تنفيذية لتس�يري الرحالت املبارشة ما بني
البلدين.
واكد مدير عام س�لطة الطريان املدني العراقي عيل خليل ابراهيم
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «اجتماع�ات ومباحثات
مكثف�ة عقدت عىل م�دى يومين متتاليني مع الجان�ب التونيس
والت�ي أثمرت ع�ن اتفاق عمل مشترك يف مجال التع�اون الفني
للمطارات والسالمة واملالحة الجوية.
واض�اف ان «لق�ا ًء جمع وزي�ر النقل التونيس مع وفدي س�لطة
الطريان املدني العراقي والخطوط الجوية العراقية بهدف تنسيق
العمل املشرتك».
وبين ان «ه�ذه الخط�وات تأت�ي يف مجال فت�ح اف�اق التواصل
للنواقل الوطنية للتشغيل اىل مقاصد جوية جديدة وكذلك لتوطيد
العالقات مع الدول العربية يف مجال النقل الجوي والطريان املدني
م�ن خالل توقي�ع اتفاقية النقل الجوي بني بغ�داد وتونس والتي
تعد خطوة إيجابية نحو االمام .

الزراعة ترصف وجبة جديدة من مستحقات
مسوقي حمصول الشعري العلفي لنينوى
بغداد  /المستقبل العراقي

وزير التجارة يلتقي أصحاب املطاحن األهلية يف الديوانية ويبحث معهم سبل تقديم الطحني اجليد للمواطنني
من اصح�اب املطاحن االهلي�ة يف الديوانية،
ان»م�ن مصلح�ة ال�وزارة وج�ود مطاحن
اهلي�ة بمواصف�ات متط�ورة وتكنلوجي�ا
متقدم�ة بهدف الحصول عىل نوعيات جيدة
م�ن طحين الحصة وه�ذا يتطل�ب ان يعي
اصحاب املطاح�ن مهمة البحث عن معدات
حديث�ة ومواصف�ات قياس�ية خاص�ة وان

الطريان املدين توقع مع نظريهتا التونسية
اتفاقية النقل اجلوي بني البلدين

االتصاالت بأقرار حزمة من االسرتاتيجيات
الجديدة ،ومنها تخفيض اس�عار س�عات
االنرتن�ت الدولية بمقدار  ٪25اي ( بمقدار
الرب�ع) ولجمي�ع رشكات القطاع الخاص
املزودة لخدمة االنرتنت يف العراق».
وأضاف البيان «كما يتم منح سعة ( )stm1
مجانية خاصة باملحافظات عن كل س�عة
دولي�ة تقابلها ،مما يس�اعد عىل تحسين
جودة خدمة االنرتنت للمواطنني».
وتاب�ع البي�ان ان «وزارة االتصاالت أقرت
كذل�ك الس�ماح لجمي�ع رشكات القط�اع
الخاص املتخصصة بتزويد خدمة االنرتنت
بأم�رار الس�عات وايصاله�ا للمواطنين
باوس�ع نط�اق ممك�ن من خلال جميع
املناف�ذ الحدودي�ة وع�ن طري�ق الرشك�ة
العام�ة لالتص�االت واملعلوماتي�ة وف�ق
ضوابط قانوني�ة وفنية وامني�ة وتجارية
معتمدة.
وخلص البي�ان إىل القول إن هذه القرارات
تأت�ي تنفي�ذا للوع�ود الت�ي اعلن�ت عنها
وزارة االتص�االت قبل ش�هرين ماضيني يف
تخفيض أسعار االنرتنت وجودة افضل.

أطلقت وزارة الزراعة املستحقات املالية ملسوقي محصول الشعري
العلفي الوجبة الخامسة عرشة ملحافظة نينوى للموسم الزراعي
 ، 2014ممن س�وقوا محصولهم ملواقع اس�تالم الرشكة العربية
إلنتاج البذور .
وأكدت الوزارة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،أنه
«رصف مس�تحقات الفالحني واملزارعني مسوقي الشعري العلفي
للموسم الزراعي .»2014
وبين�ت الوزارة أس�ماء الفالحني واملزارعني املش�مولني بالرصف
والبال�غ عددهم (  ) 97مس�وق  ،الذين لم ت�رد بحقهم مؤرشات
أمني�ة س�لبية بموج�ب املعلوم�ات ال�واردة م�ن مجل�س األمن
الوطن�ي وفقا ً للضواب�ط والتعليم�ات املعمول به�ا  ،فيما تربط
قوائم بأس�مائهم ليتس�نى لهم مراجعة مواقع الرشكة الس�تالم
مستحقاتهم املالية.

القضاء يوضح حقيقة اصداره قرار ًا
بشأن جتريم «متجيد صدام»
بغداد  /المستقبل العراقي
ك�ذب مجلس القضاء االعىل األخبار الت�ي تتداول يف بعض مواقع
التواص�ل االجتماع�ي بخص�وص إصداره ق�رارا يتعل�ق بتجريم
تمجيد رئيس النظام البائد صدام حسني وتحديد عقوبة لذلك».
واوضح املركز اإلعالمي للقضاء يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان « ترشيع اَي قان�ون يتضمن تجريم فعل ما ومن
ث�م عقوبة ذلك الفعل ه�و من اختصاص مجل�س النواب حرصا
باعتباره الجهة املختصه بترشيع القوانني دستوريا «.
وبين ان�ه « ال يوجد قانون اىل االن بالوصف ال�ذي تتداوله مواقع
التواصل االجتماعي .

املنافذ :ضبط « »171آلة سكني جارحة
بحوزة مسافر اجنبي يف زرباطية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيأة املناف�ذ الحدودية ضبط « 171س�كينة قتالية» لدى
مسافر اجنبي يف منفذ زرباطية الحدودي .
وذكر بي�ان للهيأة تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،انه
«تم ضبط آلة س�كني جارحة عدد « 171س�كينة قتالية» بحوزة
مسافر ايراني عند باب الدخول اىل العراق».
واض�اف انه «تم مصادرتها حس�ب محرض الضبط املشترك مع
الشعبة الفنية لألستخبارات».

التعليم تعلن إصدار تعليامت النرش
يف املجالت العاملية للرتقيات العلمية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،عن إصدارها معايري
جديدة العتماد املجالت العاملية يف الرتقيات العلمية.
وقال املدير العام لدائرة البحث والتطوير ،غسان حميد يف بيان
ورد لـ»املستقبل العراقي» ،إن «دائرة البحث والتطوير أصدرت
معايري جدي�دة العتماد املجالت العاملي�ة يف الرتقيات العلمية»،
مبين�ا أن «العمل بها س�يبدأ م�ن األحد املواف�ق الثالث من هذا
الشهر».
وأضاف حميد أن «هذا اإلج�راء جاء بعد ان تبني وجود مجالت
تعتمد النرش الرسيع من دون تقييم مقابل مبالغ مالية».
واشار اىل ان «الوزارة ستصدر ايضا تعليمات خاصة بالنرش يف
املجالت العراقية الغراض الرتقية».
واوض�ح حميد أن «هن�اك جهود تبذل بهذا اإلط�ار لزيادة عدد
نق�اط النرش باملجلات العراقية لتقليل ع�دد البحوث املطلوبة
للرتقية العلمية».
ونوه املدير العام إىل رضورة اخذ األكاديميني العراقيني دورهم
اإليجابي عرب تعزيز ثقافة النرش العلمي الرصني .
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة استئناف البرصة /بصفتها االصلية
العدد /394 :س2017/
التاريخ 2019/01/28

اىل  /املستأنف عليه ـ رشكة عامن إلنتاج احلديد املحدودة

استأنف املدعي ( وزير النفط اضافة لوظيفته) قرار
الحكم الصادر من محكمة البداءة املتخصصة بنظر
الدعاوى التجارية يف البصرة بالعدد /70ت2015/
بالدعوى االستئنافية املرقمة /394س 2017/ولتعذر
تبلغك بالحضور امام هذه املحكمة وملجهولية محل
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتين محليتني
يوميتني بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم
 2019/2/19او من ينوب عنك قانونا ويف حالة عدم
حضورك سوف تجري املرافعة بحقك حضورا وعلنا
وفق القانون
القايض
حمسن مجيل جريح
رئيس اهليئة االستئنافية يف البرصة

فقدان
فق�دت من�ي هوية اإلقامة الص�ادرة من مديري�ة األحوال
املدني�ة والج�وازات واإلقام�ة يف النج�ف االرشف بتاري�خ
 2019/1/23واملرقم�ة ( )14660بأس�م ( محم�د رش�يد
جاس�م عاش�ور ) فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
اإلصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2019/ 159 :
التاريخ2019/ 1 /29 :
اىل /املنفذ عليها ( حوراء محمد كامل)
لق�د تحقق�ت له�ذه املديري�ة من خلال املبل�غ القضائي
له�ذه املديري�ة واش�عار مختار (ح�ي الحس�ن االول) انك
مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس ل�ك مواطن دائ�م او مؤقت
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ واس�تنادا للمادة ( )27من
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من اليوم التايل
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي
وفق القانون :
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر:
حس�ب قرار محكم�ة االحوال الش�خصية يف النجف بالعدد
(/ 5048ش )2018/4يف  2018/8/30واملتضم�ن بال�زام
املدع�ى عليه�ا ( ح�وراء محمد كام�ل) بمطاوع�ة زوجها
املدعي ( حيدر خليل رضا).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/ 140 :ب2019/ 4
التاريخ2018/ 1/31 :
اعالن
اىل /املدعى عليه (جعفر عبد االمري عبد الهادي )
اقامة املدعي (املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه )الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك واملدعى
عليه�م االخرين كل من ( عقيل خليل مس�لم و نرباس عبد
الكريم عبد الرزاق و ونضال عبد الحسني عيل) والذي يطلب
فيها الحكم بتأديتك له مبلغا مقداره (  4219دوالر امريكي
عن قرض مؤرخ يوم  )2017/9/25ونظرا ملجهولية محل
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة البرصة
واش�عار املجل�س املحيل لحي الش�هداء منطق�ة القبلة لذا
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
امام هذه املحكمة بموعد املرافعة  2019 /2/10التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/ 216 :ب2019/ 3
التاريخ2018/ 1/31 :
اعالن
اىل /املدعى عليه (زياد خلف هاشم )
اقامة املدعي (املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضافة لوظيفته )الدعوى املرقمة اعاله ضدك واملدعى عليه
االول ( سالم ستار جبار) والذي يطلب فيها الحكم بتأديتك
ل�ه مبلغا مق�داره (  2753دوالر امريكي عن قرض مؤرخ
ي�وم  )2017/8/3ونظ�را ملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة كربالء واش�عار
مختار ش�هداء امللح�ق املدع�و ( عباس فاضل عب�ود) لذا
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
امام هذه املحكمة بموعد املرافعة  2019 /2/10التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/ 215 :ب2019/ 1
التاريخ2018/ 1/31 :
اعالن
اىل /املدعى عليها ( يرسى فرحان عباس )
اقامة املدعي (املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه )الدع�وى املرقم�ة اعلاه ض�دك والذي
يطل�ب فيها بالزامك واملدعى عليه�ا الثانية (نديمة حياوي
س�عد) بتأديتكما ل�ه وبالتكافل والتضام�ن مبلغا مقداره
(  1412دوالر امريك�ي عن القرض امل�ؤرخ )2018/2/13
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
واش�عار مختار حي السلام ( حيدر محسن الشمري) لذا
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
امام هذه املحكمة بموعد املرافعة  2019 /2/10التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
عيل حميد الحيدري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/ 3133 :
التاريخ2019/ 1 /31 :
اىل /املنفذ عليه
لقد تحققت لهذه املديرية من خالل املبلغ القضائي ومختار
منطق�ة حي الجزائر ( 2/جاس�م فطرن الحس�ناوي) انك
مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس ل�ك مواطن دائ�م او مؤقت
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ واس�تنادا للمادة ( )27من
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من اليوم التايل
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي
وفق القانون :
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر:
قرار محكمة االحوال الشخصية يف النجف بالعدد ( /6399
ش ) 2015/6يف  2015/11/26املتضمن الزام املدعى عليه
( حسين عيل حميد) بتأديته للمدعية (اش�واق طالب عبد
) نفقة مس�تمرة مبل�غ مقداره (مائة وس�تون الف دينار
ش�هريا) اعتبارا من تاريخ اقامة الدع�وى 2015/11/19
وتحميل املدعى عليه رس�وم ومصاري�ف الدعوى بضمنها
اتعاب املحاماة مبلغ عرشة االف دينار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ /12/3
 2018لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل ( )263محلة البو
زوين املساحة (2أولك و 27مرت  87سنتمرت) باسم( جعفر
محمد عبد الله) مجددا باعتبار حائزا لها بصفة املالك للمدة
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل
وفق اح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم ( )43لس�نة
 1971قررن�ا اعلان هذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود
عالق�ة او حقوق معينة عىل هذا العق�ار تقديم مالديه من
بين�ات اىل هذه الدائرة خلال مدة ثالثني يوم�ا اعتبارا من
الي�وم الت�ايل لنرش هذه االعلان وكذلك الحض�ور يف موقع
العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من الي�وم التايل النتهاء
م�دة هذا االعالن وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنة
مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالنات
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وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة

اعالن فرصة استثامر رقم 2019/1

(تطوير معمل انتاج االعمدة الكهربائية )

يسر الرشك�ة العامة ملعدات االتص�االت والقدرة احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن واس�تنادا ألحكام امل�ادة /15ثالثا من قانون
الرشكات العامة رقم  22لس�نة  1997املعدل ان تعلن عن توفر فرصة اس�تثمار بمبدأ املش�اركة لتطوير معمل انتاج االعمدة الكهربائية
( امل�دورة واملش�بكة  ) Tubular & Lattice steel polesوحس�ب املواصف�ات املعتمدة لدى وزارة الكهرب�اء العراقية  ..وتدعو الرشكات
العراقية والعربية واالجنبية من ذوي الخربة واالختصاص يف هذا املجال للمش�اركة يف فرصة االس�تثمار اعاله ومراجعة قس�م االستثمار
يف مفر الرشكة الكائن يف محافظة صالح الدين /قضاء الدور  /املجمع الس�كني للحصول عىل الرشوط والوثائق املطلوبة وامللف الخاص
باملرشوع لقاء مبلغ قدره (  )150000مائة وخمسون الف دينار غري قابل للرد  ..ويتم تقديم العروض الفنية والتجارية بظرف مغلق يف
صندوق العطاءات  /قسم االستثمار
الرشوط والوثائق املطلوبة :
 1ـ تك�ون االفضلي�ة للرشكات العاملية املصنعة واملتخصصة يف هذا املجال وكذلك يتم قبول العروض من الرشكات االخرى او املؤسس�ات
املالي�ة او التجاري�ة او املس�تثمرين او اصحاب االموال على ان ترفق معها وثائق تعاقدها وتعاونها (تخويل او وكالة او مش�اركة) مع
رشكات مصنعة متخصصة سائدة يف املجال املعلن عنه
 2ـ ان يكون قد مىض عىل تأسيس الرشكة مدة ال تقل عن ( )2سنة
 3ـ تقدم الرشكة وثائقها مع شهادة التأسيس والبيانات املالية ( باللغة االنكليزية للرشكات غري العربية ) ألخر سنتني
 4ـ تقديم مطبوعات او نرشات تعريفية حول اعمال الرشكة
 5ـ تقدي�م كت�اب تأييد من املصارف الرصينة تؤيد كفاءتها املالية وتعامالتها مع كش�ف تأييد النقود والودائع آلخر س�نة مالية مصادق
عليها من مراقب حس�ابات ومجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحس�ابات للرشكات العراقية داخل العراق ..او من سفارة جمهورية العراق
يف بلد الرشكات غري العراقية
 6ـ تقديم الرشكة صاحبة العرض امكانيتها الفنية وخطتها لتطوير املنتجات القائمة او الدخول يف منتجات جديدة
 7ـ تقدي�م كش�وفات تتضم�ن املكائن واملع�دات او الخط�وط االنتاجية والعدد واالدوات ووس�ائل النق�ل واالنتقال والخدم�ات املطلوبة
واالس�تعداد لنق�ل التكنولوجي�ا والتدريب مع تفاصيل املبال�غ املرصدة لكل فقرة  ..م�ع التأكيد عىل ان تكون املكائ�ن والخطوط والعدد
واملعدات جديدة ومن منايشء معتمدة
 8ـ يخضع العقد اىل القوانني والترشيعات العراقية لفض النزاع ويكون القضاء العراقي هو املختص يف النظر يف ذلك
 9ـ تقديم خطاب ضمان لحسن التنفيذ قبل توقيع العقد بمبلغ ال يقل عن ( )100000مائة الف دينار يتم اطالقه حال اكتمال املتطلبات
املرتتبة عىل الرشيك (الطرف الثاني )
 10ـ وجوب فتح فرع مس�جل يف العراق للرشكات االجنبية عند التعاقد وتس�جيل اصوليا لدى مسجل الرشكات خالل مدة ( )3اشهر من
تاريخ توقيع العقد او فرع للرشكات املوصوفة يف ( )1اعاله املتعاقدة مع املتخصصة
 11ـ يتم ش�مول الرشكات واملؤسس�ات املالية والجهات االخرى غري الصناعية واملستثمرين واصحاب رؤوس االموال املنوه عنهم يف ()1
اعاله لتقديم ما جاء بالفقرات للرشكات املتخصصة الساندة لها
 12ـ استضافة وفد من رشكتنا لالطالع عىل امكانيات الرشكة قبل توقيع العقد
 13ـ يخضع العقد للرسوم والرضائب وفقا للتعليمات النافذة
العنوان  /العراق  /صالح الدين  /الدور
موبايل 07710155235 :
07832977706
الربيد االلكرتوني gc.cep.co@gmail.com:
صندوق بريد بغداد ـ الصالحية ـ ( )8107

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد  / 166ب 2019 /
التاريخ 2019 / 1 / 27

اعالن

اىل املدعى عليه  /هيثم حكمت عبد الصاحب
اقام املــدعي حسني كرم عبد الجبار الدعوى البدائية املرقمة
اعــــلاه يطلب فيه�ا تمليك مس�احة (  150م ) والبالغة
قيمتها  352,500,000والخاص�ة بالعقار املرقم 66 / 168
عوينات وملجهـــــولية محل اقامتك حس�ــــــب رشح
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي عليه تقرر تبليغك اعالنا ً
بصحيفتين محليتني للحضور ام�ام هـــــذه املحكمة يف
موعد املرافعة املصادف يوم  2019 / 2 / 10الساعة التاسعة
صباح�ا ً وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ً س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون
القايض
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2089 :ب2018 /4
التاريخ 2019/1/31 :
اعالن
بن�اءا على الق�رار الص�ادر م�ن هذه
املحكم�ة بإزالة ش�يوع العق�ار املرقم
( )3/52502حي النداء يف النجف عليه
تعل�ن ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العقار
املذك�ور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته
ادناه فعىل الراغبين بالرشاء مراجعة
ه�ذه املحكمة خالل ( خمس�ة عرش)
يوم�ا م�ن الي�وم الثاني لنشر االعالن
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق ألمر محكمة بداءة النجف
وصادر من مصرف الرافدين رقم ()7
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف
الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري
م�ن االعلان يف ه�ذه املحكم�ة وعلى
املشتري جلب هوي�ة االح�وال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف  :العقار املرقم ( )3/52502
حي الن�داء يف النجف عبارة عن عرصة
فراغة تقع عىل ش�ارع بعرض  10مرت
املس�احة االجمالي�ة  200متر مرب�ع
وهي فارغة وغري مشغولة من احدوان
القيم�ة املق�درة للعقار مبل�غ مقداره
( )25،000،000خمس�و وعشرون
مليون دينار الغريها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد / 59 :ش 2019 /
التاريخ 2019/ 1 / 31 :
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه (عالء عامر فاضل
)
اقامت املدعية ( بنني عبد الله مطرود )
الدعوى املرقمة  / 59ش  2019 /امام
ه�ذه املحكم�ة تطلب فيه�ا ( التفريق
للرضر ) وملجهولي�ة محل اقامتك فقد
ق�رر تبليغ�ك بصحيفتين محلييتين
يوميتين للحضور ام�ام هذه املحكمة
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 2/ 10
 2019/الساعة التاس�عة صباحا عند
ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا
فس�وف تجرى املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
حيدر جاسم تقي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :بال  /حجة وفاة 2019 /
التاريخ 2019/ 1 / 31 :
اىل  /املدعوة ( ايمان منصور جابر )
م  /اعالن
قدم طالب حجة الوفاة ( عالء منصور
جابر ) طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه
اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعوة (
ايمان منصور جابر س�لمان الحمامي
) ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل
عشرة اي�ام م�ن تاريخ نشر االعالن
وبخالف�ة س�يتم النظر بالطل�ب وفق
القانون .
القايض
عمار هادي املوسوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية تسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
العدد  )1(:تسجيل مجدد ()2019
التاريخ2019/1/22 :
اعالن
ق�رار تثبي�ت عائدية عق�ار عن طريق
تسجيل مجدد
اس�تنادا اىل محضر تثبي�ت العائدي�ة
امل�ؤرخ يف  2019/ 1/ 22الخ�اص
بالعق�ار تسلس�ل ( )3266محل�ة
الرشادية وجنسه ( دار) ويف االضباره
املرقم�ة /1تس�جيل مج�دد2019 /
وم�ن خلال نتائ�ج التحقي�ق املبين�ة
في�ه واس�تناد اىل الصالحي�ة املخول�ة
يل بموج�ب امل�ادة (  )48م�ن قان�ون
التس�جيل العق�اري رقم ( )43لس�نة
 1971املعدل  ،لذا قررت تثبيت العائدية
تمام العقار املذكور اعاله باسم طالب
التس�جيل املجدد العراق�ي ( مصطفى
محس�ن مرتضى) على ان يعل�ن هذا
القرار يف صحيفتين محليتني يوميتني
وملدة ثالثين يوما وفقا الح�كام املادة
( )49من القان�ون اعاله قابال للتمييز
وافهم علنا يف .2019/1/22
القايض
محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة
بداءة الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد / 310 :ش 2019 /
التاريخ 2019/ 1 / 30 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  ( /عباس جواد كظوم )
اقامت زوجتك املدعية ( س�كينه جواد كاظم )
الدع�وى بالعدد  / 310ش  2019 /امام هذه
املحكم�ة طلبت فيها تايي�د حضانتها البنها
الق�ارص ( عبد الل�ه ) وملجهولية محل اقامتك
حس�ب كت�اب مديري�ة التبليغ�ات الفضائي�ة
بالعدد  70يف  2019 / 1 / 29ومرفقه اش�عار
مخت�ار منطقة حي الزه�راء ومرفقه توضيح
ارتحال�ك اىل جهة مجهولة  .لذا قررت املحكمة
نشر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين محليتني
يوميتني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح
ي�وم  2019/ 2/ 12او م�ن ينوب عنك قانونا
وبعكسه سنجري املحاكمة بحقك غيابيا وفق
القانون .
القايض
باسم فتحي حمود عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد / 574 :ب 2018 /
التاريخ 2019/ 1 / 27 :
اعالن مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة العقار
املرقم ( )390البديرية فعلى الراغبني بالرشاء
الحض�ور اىل هذه املحكمة يف اليوم الثالثني من
اليوم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم
التأمين�ات القانونية البالغ�ة  %10من القيمة
املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن.
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوص�اف -:العقار عبارة ع�ن دار تقع يف حي
السلام بالق�رب من نه�ر البديرية مس�احته
( 128،89متر مرب�ع) يتك�ون م�ن طابقين
الطاب�ق االريض يتك�ون من اس�تقبال وغرفة
نوم ومرافق وحمام ومحل خارجي اما الطابق
العل�وي فيتكون من ثالث غ�رف درجة عمران
الدار متوسطة قيمة املنشآت ( )18،000،000
ثمانية عرش مليون دين�ار  ،اما قيمة االرض (
 )40،000،000اربع�ون ملي�ون دينار والقيمة
الكلي�ة للعق�ار ( )58،000،000ثماني�ة
وخمسون مليون دينار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /113 :خ2018/
التاريخ 2019/1/31 :
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف تم�ام العق�ار
( 1/1401الحوي�ش) العائ�د للمدي�ن( صالح
بج�اي زغري) املحجوز لق�اء طلب الدائن (اياد
شاكر شفيق) البالغ ( 350،000،000ثالثمائة
وخمس�ون مليون دينار) فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما
تب�دا م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانوني�ة عشرة م�ن املائ�ة م�ن
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :نجف/الحويش 1/1401
 2ـ جنسه ونوعه  :دار
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مساحته 150،88 :
 5ـ مش�تمالته  :العقار عب�ارة عن فندق يقع
ركن وبأسم (فندق ومطعم االحرار السياحي)
ويق�ع على ش�ارعني 12م ويتم الصع�ود اليه
بواس�طة خم�س باي�ات ويتألف م�ن رسداب
وطاب�ق اريض اول وطاب�ق ثان�ي السرداب
متخ�ذ كمطب�خ ومطع�م وصحي�ات الجدران
سيراميك واالرضية من املرم�ر ويكون النزول
الي�ه بواس�طة س�لم م�ن الطاب�ق االريض اما
الطابق االريض يتضمن صالة اس�تقبال واربع
غ�رف على ش�كل س�ويت ضمنه�ا صحيات
ارضي�ة الطابق مرمر والجدران سيراميك اما
الطاب�ق االول والثان�ي يحت�وي كل طابق عىل
س�بع غرف ضمنه�ا صحيات االرضي�ة مرمر
والج�دران سيراميك وجميع س�قوف العقار
من الكونكريت املس�لح ووجود سقوف ثانوية
ام�ا الس�لم ممتد م�ن السرداب اىل اخر طابق
كذل�ك وجود مصعد كهربائ�ي من الرسداب اىل
اخر طابق ويوجد س�لم اخر يؤدي من الطابق
االريض اىل السرداب وجمي�ع الطوابق مجهزة
من املاء والكهرباء.
 6ـ درجة العمران :جيدة
 -7الشاغل  :املستأجر ( عبد الرضا محي عيل)
ويرغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر.
 -8القيمة املقدرة )837،338،400( :ثمانمائة
وس�بعة وثالثون ملي�ون وثالثمائ�ة وثمانية
وثالثون الف واربعمائة دينار.

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :بال
التاريخ 2019 / 1 / 28 :
م  /اعالن
اىل  /املدعو  /جنان فريق هوني
ق�دم طال�ب حج�ة الوفاة حمي�دة عبد
الحسين طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم
فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعو
( جن�ان فريق هوني ) ق�ررت املحكمة
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك
الحض�ور امامها خالل عشرة ايام من
تاري�خ نشر االعلان وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون.
القايض
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
الضلوعية
العدد  / 37 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 1 / 31 :
اىل  /املدعى عليه  /قتيبه عيىس حسن
م  /تبليغ
اقامت زوجت�ك املدع�وة ( اماني مزهر
صال�ح ) الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة
 / 31ش  2019 /طالب�ة فيه�ا اثب�ات
حضانتها للطفل ( عب�د الرحمن قتيبه
عيسى ) تولد  2017 / 9 / 3وملجهولية
محل اقامتك حسب كتاب مركز رشطة
الشهداء  55يف  2019 / 1 / 24واشعار
املختار قرر تبليغك بواسطة صحيفتني
محليتني واس�عتي االنتش�ار عىل موعد
املرافع�ة املص�ادف  2019 / 2 / 13ويف
حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا
وعلنا وفق القانون .
القايض
احمد حميد حسان
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف االنب�ار
االتحادية
محكمة بداءة يف الخالدية
العدد  / 824 :ب 2018 /
التاريخ 2019 / 1 / 30 :
م  /اعالن
اىل املدعى عليه  /نسيم درع حسني
اق�ام املدع�ي س�عدي احم�د فرح�ان
الدعوى املرقمة  / 824ب  2018 /لدى
هذه املحكمة يطلب الزامك بتادية مبلغ
قدره  290 ، 000000مئتان وتس�عون
مليون دين�ار وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د
املجل�س البلدي ومخت�ار املنطقة تقرر
تبليغ�ك بصحيفتين يوميتين بموع�د
املرافعة املقبل يف تاريخ 2019 / 2 / 12
الساعة التاس�عة صباحا ويف حال عدم
حض�ورك او حض�ور م�ن ين�وب عن�ه
س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
وفق القانون .
القايض
محمد جميل الفياض
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة بداءة هبهب
العدد  / 113 :ب 2018 /
التاريخ 2019 / 1 / 28 :
اعالن
تنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكم�ة الصادر
يف الدع�وى املرقم�ة  / 113ب 2018 /
يف  2018 / 10 / 15املقام�ة م�ن قب�ل
املدعية ( سهاد كمال محي ) ورشكائها
والكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية
واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 15
 – 773 /م 6هبه�ب بيعا وتوزيع صايف
ب�دل بيعه عىل الشركاء – علي�ه تقرر
االعلان ع�ن بيع�ه بواس�طة الصحف
املحلية مل�دة  30ثالثين يوم�ا واعتبارا
من اليوم التايل للنرش وستجري املزايدة
العلني�ة يف ه�ذه املحكم�ة يف الس�اعة
(  ) 12الثاني�ة عشر ظه�را م�ن اليوم
الثالثني م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ النرش
 .فعىل الراغبين مراجعة هذه املحكمة
مستصحبني معهم التامينات القانونية
البال�غ قدره�ا (  ) % 10م�ن القيم�ة
املقدرة للعق�ار البالغة ( ) 55 000000
خمسة وخمس�ون مليون دينار عراقي
ان لم يكونوا رشكاء يف العقار وستكون
االحال�ة القطعية بعه�دة املزايد االخري
ويف الزم�ان واملكان املعينين اعاله عىل
ان يتحم�ل م�ن ترس�و علي�ه املزايدة (
املشتري ) رس�م التس�جيل والداللي�ة
ويف حال�ة مصادفة ي�وم املزايدة عطلة
رس�مية يكون املوع�د اول يوم عمل ييل
العطلة .
القايض
غازي جليل عبد
اوصاف العقار موضوع املزايدة
 – 1جنس العقار  :دار سكن .
 – 2صنف العقار  :ملك رصف .
 – 3رق�م العق�ار  – 773 / 15 :م6
هبهب .
 – 4موق�ع العق�ار  :ناحي�ة هبه�ب /
خلف امللعب .
 – 5اوصاف العق�ار  :العقار هو عبارة
عن دار سكن حديث – مشيد عىل نصف
القطعة يحتوي على غرفة نوم – هول
– صال�ة اس�تقبال – بقي�ة الخدم�ات
االخرى والبناء من مادة البلوك مسقف
بالكونكريت املسلح والعقار مزود باملاء
والكهرباء والج�زء املتبقي من القطعة
خالية من البناء ..
 – 6مس�احة العق�ار االجمالية ( ارضا
وبناءا )  300 :م 2ثالثمائة مرت مربع .
 – 7الش�اغل  :وس�ام حس�ن ه�ادي
– يرغ�ب البق�اء بع�د البي�ع بصف�ة (
مستاجر ) .
 – 8الوارد الس�نوي  15 00000 :مليون
وخمسمائة الف دينار عراقي .
 – 9القيمة التقديرية للعقار 000000 :
 55خمس�ة وخمس�ون ملي�ون دين�ار
ارضا وبناءا .
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اعالنات

العدد ( )1838االحد  3شباط 2019

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية
العدد  / 17 :هـ س 2019 /
التاريخ 2019 / 1 / 27 :
اعالن
املستانف عليه ( املدعى عليه ) احمد سمني شاكر
قدم املستانف ( املدعي ) عيل فالح عبد بواسطة وكيله
املحامي قاس�م عيل فدعم الئحته االس�تئنافية بالعدد
 / 17ه�ـ س  2019 /يف  2018 / 10 / 3يطل�ب فيها
فس�خ قرار محكم�ة ب�داءة بعقوبة بالع�دد / 1145
ب 2018 / 2يف  2018 / 9 / 18ال�ذي يقضي ( ب�رد
دع�وى املدعي عيل فالح عبد ) ولع�دم قناعته بالقرار
املذك�ور طع�ن ب�ه اس�تئنافا لكون�ك مش�غول الذمة
ملوكل�ه بمبل�غ (  ) $ 6800س�تة االف وثمان�ي مائ�ة
دوالر امريكي بموج�ب وصل االمانة املؤرخ / 3 / 11
 2014ومس�تحق االداء يف  2014 / 9 / 11المتناع�ك
عن الدفع وتنفيذا لقرار هذه الهيئة يف محرض جلس�ة
 2019 / 1 / 27املتضم�ن مجهولية محل اقامتك قرر
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني حس�ب اش�عار
مختار حي الجماهري قطاع (  ) 2ناحية جلوالء صالح
ابراهيم اس�ماعيل املؤيد بختم املجلس البلدي لناحية
جل�والء حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ املفوض عصام
عزيز محمد املتضم�ن ( تعذر علينا تبليغ املدعى عليه
احمد س�مني ش�اكر كونه من احداث  2014ارتحل اىل
جهة مجهولة حسب اشعار مختار املنطقة ) واملرسل
اىل ه�ذه املحكمة بموجب كتاب محكمة بداءة جلوالء
بالعدد  / 134ب  2018 /يف  2018 / 12 / 24للحضور
امام هذه الهيئة يوم  2019 / 2 / 10الساعة التاسعة
صباح�ا ويف حال عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك وفق القانون .
القايض
ادريس حسن خلف
رئيس الهيئة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت الهوية الصادرة من اتح�اد املقاولني العراقيني
بأس�م  /قس�عد ص�ادق عب�د الوهاب املدي�ر املفوض
لرشك�ة بيرق الجن�وب املتح�دة – فمن يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 288 :ش2019 / 2
التاريخ 2019 / 1 / 31 :
اىل  /املدعى عليه  /محمود عيل محمد
م  /اعالن
اقام�ت املدعية زوجتك ( نهى غ�ازي علوان ) الدعوى
الرشعي�ة املرقمة بالعدد اعاله ام�ام محكمة االحوال
الش�خصية يف بعقوب�ة ومضمونه�ا ( تفريق للهجر )
ولكون�ك مجهول محل االقامة وع�دم توفر املعلومات
عنك وحس�ب كتاب مركز رشطة املف�رق بالعدد 757
يف  2019 / 1 / 19واش�عار مخت�ار املجمع الصناعي
حسين حبيب فاض�ل واملصدق من املجل�س املحيل يف
بعقوب�ة تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتين محليتني
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم / 2 / 7
 2019ويف حالة ع�دم حضورك او ماينوب عنك قانونا
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا ووف�ق القانون
االصول .
القايض
احمد ابراهيم نصار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 491 :ش2019 / 2
التاريخ 2019 / 1 / 31 :
اىل  /املدعى عليه  /عبد االمري حسني دهش
م  /اعالن
اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك ( اكتف�اء خلي�ل ابراهي�م )
الدع�وى الرشعية املرقمة بالعدد اعلاه امام محكمة
االح�وال الش�خصية يف بعقوب�ة ومضمونه�ا نفق�ة
ماضي�ة للزوج�ة ونفق�ة مس�تمرة للزوج�ة واالوالد
ولكون�ك مجهول محل االقامة وع�دم توفر املعلومات
عنك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ س�ليمان جاس�م
محمد واملصدق من ش�عبة التبليغ�ات القضائية تقرر
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتين بالحضور امام
هذه املحكمة صباح يوم  2019 / 2 / 7ويف حالة عدم
حضورك او ماينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض
احمد ابراهيم نصار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 3181 :ش2018 / 3
التاريخ 2019 / 1 / 31 :
املدعى عليه ( محمود رشيد لطيف )
م  /اعالن
ملقتضي�ات الدع�وى الرشعية املرقمة اعلاه واملقامة
من قبل املدعية ( بان عماد حسين ) والتي موضوعها
( اثاث زوجية ) وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار
مبلغ مركز رشطة الرشقي يف دياىل عليه وقد صدر بها
ق�رار بتاريخ  2018 / 12 / 26قررت املحكمة تبليغك
بواس�طة صحيفتين يوميتني محليتني بق�رار الحكم
وحسب االصول .
القايض
مصطفى حفظي رزوقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 111 :
التاريخ 2019 / 1 / 13 :
اعالن
اىل املفق�ود  /صلاح حبيب حس�ون – يس�كن
الخالص .
بتاري�خ  2019 / 1 / 13قدم�ت لن�ا املدع�وة (
عذراء رياح حس�ون ) ( زوج�ة ) املفقود صالح
حبيب حسون والذي فقد بتاريخ 2015 / 10 / 5
والتي تطلب فيه اصدار حجة الحجر والقيمومة
وتك�ون قيمة عليك لذا تق�رر االعالن عن ذلك يف
الصح�ف املحلية فمن له حق االعرتاض مراجعة
ه�ذه املحكمة خلال ثالثة ايام م�ن تاريخ هذا
االعالن وبخالف ذلك سوف تصدر املحكمة حجة
الحجر والقيمومة وفقا للقانون .
القايض
عدي فاضل احمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية
العدد 93 :
التاريخ 2019 / 1 / 2 :
اىل  /املفقود  /سيف سعد احمد
قدمت زوجته املدعوة ( رغد عدنان شهاب ) طلبا
اىل هذه املحكم�ة مدعيا فقدانك بتاريخ 10 / 7
 2014 /والثاب�ت من خلال االوراق التحقيقية
املودعة لدى مركز الرشطة واملرفق نسخة منها
بالطلب املقدم اعاله وطلب الحجر عليك ونصبه
قيم�ا الدارة اموالك قررت املحكمة تبليغك اعالنا
بالصحف املحلية ويف ح�ال عدم مراجعتك لهذه
املحكمة خالل  15يوما من تاريخ النرش ستقوم
هذه املحكمة باصدار الحجة وفقا لالصول .
القايض
محمد عباس حميد

اعالن
اىل الرشي�ك ( كوث�ر عبد االمير ج�واد ) توجب عليك
الحضور اىل مق�ر بلديه النجف لغ�رض اصدار اجازه
بن�اء للعقار املرقم  3/ 58691حي النداء خالل عرشه
وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
طالب االجازه ميالد محمد صيهود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد مني س�ند العقار املرق�م  3/ 16336حي العروبه
باس�م ( حسين حس�ن فلي�ح ) على من يعث�ر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املتهم الغائب ( /الرشطي حسني عيل جابر خلف )
املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة البصرة
واملنشأت
العنوان  /محافظة البرصة
بما انك متهم وفق املادة  /5/من ق .ع.د رقم  14لسنة
 2008لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2012/6/30
ولح�د االن وامل�ادة  /34من ق ع د لتس�ببك يف حصول
االرضار يف العجل�ة املرقم�ة ( )1434ن�وع كيا بوكس
وملجهولي�ة اقامتك اقتضى تبليغك به�ذا االعالن عىل
ان تحضر امام محكم�ة قوى االم�ن الداخيل االوىل /
املنطق�ة الخامس�ة البرصة خلال مدة ثالث�ون يوما
م�ن ه�ذا االعلان وتعليقه يف مح�ل اقامت�ك وتجيب
ع�ن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف
تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا ألحكام املواد ( 65و
 68و )69من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
رقم االخطار 2012/105
م�ن  /محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املته�م اله�ارب  /الرشطي محمد كامل س�وري
واملنسوب اىل املديرية العامة لرشطة محافظة البرصة
ملا كنت متهما وفق املادة  5/من ق .ع .د رقم  14لسنة
 2008لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2009/3/14
ولح�د االن وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجه�ول اقتىض
تبليغ�ك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى
االم�ن الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون
يوم�ا من تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك
وتجي�ب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة
والغير املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة
حكومية والزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك
باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة  69اوال وثانيا
وثالث�ا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية
لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تعلن عمادة كلية التقني�ات الصحية والطبية  /كوفة
ع�ن اج�راء مزاي�دة علني�ة وفق قان�ون بي�ع وايجار
ام�وال الدولة رقم ( )21لس�نة  2013لتأجري التصوير
الفوتوغ�رايف داخل حرم الكلية وتج�ري املزايدة بعد (
 )30ثالثون يوما م�ن تاريخ النرش يف الجريدة ويكون
املوع�د يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يف عم�ادة الكلية
وعلى الراغبني باملزاي�دة مراجعة الش�عبة االدارية يف
الكلي�ة مس�تصحبني معهم املستمس�كات الرس�مية
وهوية ممارسة املهنة ودفع مبلغ التأمينات القانونية
البالغة ( )%20من القيمة املقدرة لإليجار ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور النشر واالعالن واملصاريف
القانونية االخرى
أ.د انغام جاسم محمد عيل
عميد الكلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسين بأسم املهندس ( عباس
عب�د معن) على من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا  /س�ونيا نوفالين�ا (اندنوس�ية
الجنسية)
بتاري�خ  2018/3/20اص�درت محكم�ة األح�وال
الشخصية يف املعقل بالدعوى املرقمة /208ش2018/
قرارا بحقك غيابيا ينص بتصديق الزواج الواقع خارج
املحكمة بينك وبني املدع�ي مؤيد قدوري نعيم بتاريخ
 2002/11/11عىل مهر معجله مليون دينار ومؤجله
مليون دينار يس�تحق عند املطالب�ة حول كون املدعي
اع�زب وكون�ك باك�ر وكذلك تصدي�ق الطلاق الواقع
خ�ارج املحكمة بينك وبني املدع�ي مؤيد قدوري نعيم
بتاري�خ  2005/3/17ولدى تبليغك بقرار الحكم تبني
كون�ك مجهولة مح�ل االقامة حس�ب تأيي�د املجلس
البل�دي يف قضاء القرنة وكت�اب مركز رشطة الرشش
عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
بقرار الحكم ومنحتك املحكمة حق االعرتاض والتمييز
ضم�ن املدة القانونية وعند ع�دم اعرتاضك ضمن املدة
القانونية يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
شاكر محمود حمود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /207 :ش2018/
التاريخ 2018/3/20
اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا (س�ورياني حسين) اندنوس�ية
الجنسية
بتاري�خ  2018/3/20اص�درت محكم�ة األح�وال
الشخصية يف املعقل بالدعوى املرقمة /207ش2018/
قرارا بحقك غيابيا ينص بتصديق الزواج الواقع خارج
املحكمة بينك وبني املدع�ي مؤيد قدوري نعيم بتاريخ
 2004/7/24عىل مه�ر معجله مليون دينار ومؤجله
مليون دينار يس�تحق عند املطالب�ة حول كون املدعي
اع�زب وكون�ك باك�ر وكذلك تصدي�ق الطلاق الواقع
خ�ارج املحكمة بينك وبني املدع�ي مؤيد قدوري نعيم
بتاري�خ  2012/7/10ولدى تبليغك بقرار الحكم تبني
كون�ك مجهولة مح�ل االقامة حس�ب تأيي�د املجلس
البل�دي يف قضاء القرنة وكت�اب مركز رشطة الرشش
عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
بقرار الحكم ومنحتك املحكمة حق االعرتاض والتمييز
ضم�ن املدة القانونية وعند ع�دم اعرتاضك ضمن املدة
القانونية يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
شاكر محمود حمود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ شط العرب
رقم اإلضبارة 2018/178 :
التاريخ 2019/1/30
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ ش�ط الع�رب س�هام املدين منذر
حميد عبد الكريم من العقار تسلسل  8/120مقاطعة
 18جزي�رة الصكر الثاني�ة يف الفيح�اء املحجوز لقاء
طلب الدائن كاظم جواد عبد الله البالغ ( )20605000
عرشون مليون وس�تمائة وخمس�ة االف دينار فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجع�ة ه�ذه املديرية خلال مدة
ثالثين يوما تب�دا من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا
مع�ه التأمينات القانونية وعرشة من املائة من القيمة
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي
املواصفات
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :ش�ط الع�رب الفيح�اء 8/120
مقاطعة  18جزيرة الصكر الثانية
 2ـ جنسه ونوعه  :بستان يسقى سيحا بمياه املد
 3ـ ح�دوده واوصاف�ه  :ارض مرتوك�ة خالية من اي
مغروسات
 4ـمشتمالته  :يحتوي عىل اربع دور سكنية
 5ـ مس�احته الكلي�ة  :اثن�ان دون�م وثمانمائ�ة مرت
مربع
 6ـ درجة العمران :قديم
 7ـ الشاغل :فالحني
 8ـ القيمة املقدرة تسعه عرش مليون دينار عراقي

فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة
العام�ة للرضائب ف�رع النجف االرشف ذي
الع�دد ( )18937بتاري�خ 2015/12/7
واملعنون�ة اىل الهيئة العام�ة للرضائب فرع
بغداد الجديدة بأس�م ( عبد الله ناجد كريم
مدل�ول) فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 514 :
التاريخ 2019/1/15
ق�دم املواط�ن ( عب�د االمير عبد الحس�ن
اسماعيل) طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله
(الس�عدي) بدال من (السلامي) فمن لديه
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مده
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف
تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام
املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
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االتحاد العام للتعاون
االتحاد التعاوني
يف النجف االرشف
اعالن
اىل اعض�اء الهيئة العامة للجمعيات
التعاوني�ة يف محافظ�ة النج�ف
االرشف
استنادا اىل قرار اللجنة املرشفة عىل
انتخاب�ات االتح�اد الع�ام للتعاون
حس�ب كتابه�ا املرق�م (  )3يف
 2019/1/14فعىل االتحاد التعاوني
يف محافظ�ة النج�ف االرشف ع�ن
مواعي�د اجراء االنتخاب�ات ملجالس
االدارة واملراقبة للجمعيات التعاونية
التابع�ة له وحس�ب الج�دول املبني
ادن�اه وبالتواريخ امل�ؤرشة ازاء كل
جمعية ومكان وزمان االجتماع ويف
حالة عدم اكم�ال النصاب القانوني
لالجتماع يؤجل ملدة اس�بوع بنفس
امل�كان والزمان وس�يتم غل�ق باب
الرتش�يح لعضوي�ة مجل�س االدارة
واملراقبة قبل خمسة ايام عن موعد
االنتخاب للجمعية لذلك ندعو جميع
اعض�اء الهيئ�ة العام�ة م�ن ل�ه
الرغبة بالرتش�يح بمراقبة الجمعية
وميلء استمارة الرتشيح مستصحبا
اوراقه الرسمية مع التقدير
تاريخ وزمان
االجتماع

مكان االجتماع

2019/3/2
الثالثة عصرا

مقر الجمعية

2019/3/3
العاشرة صباحا

مقر الجمعية

2019/3/4
الثالثة عصرا

مقر الجمعية

2019/3/5
الثالثة عصرا

حدائق ابريل
المجاور للجمعية

2019/3/6
الثالثة عشرا

مقر الجمعية

6

الجمعية الخدمية
للمجمع السكاني في
النجف

2019/3/7
الثالثة عصرا

7

جمعية المناذرة
االستهالكية
التعاونية

مقر جمعية
النجف
االستهالكية
الواقع في شارع
المثنى

2019/3/8
العاشرة صباحا

مقر الجمعية

ت
1
2
3
4
5

اسم الجمعية
جمعية السالم
الخدمية التعاونية
جمعية الكوفة
االستهالكية
التعاونية
جمعية االسكان
التعاونية في
النجف
جمعية الغدير
التعاونية االسكانية
في النجف االشرف
جمعية النجف
االستهالكية
التعاونية

بهاء نجم حمزة
رئيس االتحاد
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
نموذج رقم ( )29تسجيل عقاري
العدد ( )1تسجيل مجدد ()2019
التاريخ 2019/1/22
اعالن
ق�رار تثبي�ت عائدية عق�ار عن طريق تس�جيل
مجدد
اس�تنادا اىل محضر تثبي�ت العائدي�ة املؤرخ يف
 2019/1/22الخاص بالعقار تسلسل ( )3266
محلة (الرش�ادية) وجنس�ه (دار) ويف االضبارة
املرقم�ة /1تس�جيل مج�دد 2019 /ومن خالل
نتائج التحقيق املبينة فيه واستنادا اىل الصالحية
املخولة يل بموجب املادة  48من قانون التسجيل
العق�اري رقم  43لس�نة  1971املعدل لذا قررت
تثبيت العائدية تمام العقار املذكور اعاله باسم
طال�ب التس�جيل املج�دد العراق�ي ( مصطفى
محس�ن مرتضى) عىل ان يعل�ن ه�ذا القرار يف
صحيفتين محليتني يوميتني ومل�دة ثالثني يوما
وفق�ا ألحكام املادة  49م�ن القانون اعاله قرار
قابال للتمييز وافهم علنا يف 2019/1/22
القايض
محمد كامل كرماشة
رئي�س لجنة تثبي�ت العائدي�ة يف محكمة بداءة
الكوفة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  :بال /حجة وفاة2019 /
التاريخ 2019/1/31
اىل /املدعو ايمان منصور جابر
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة عالء منصور جابر طلبا
اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه اس�تصدار حجة
وفاة بحق املدعو ( ايمان منصور جابر س�لمان
الحمامي) ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام
م�ن تاريخ نرش االعلان وبخالفه س�يتم النظر
بالطلب وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/939
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكم�ة  :محكم�ة قوى االم�ن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املتهم الغائب  :الرشطي احمد نوري عيىس
(مطرود من الخدمة)
 3ـ رقم الدعوى 2018/939 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/7/23
 5ـ تاريخ الحكم 2018/8/27 :
 6ـ املادة القانونية  ) 5( :من ق.ع.د رقم  14لسنة
2008
 7ـ املنسوب اىل  /قيادة حدود املنطقة الرابعة
 8ـ خالص�ة الحك�م  :ع�دم ش�مول املته�م اعاله
بقان�ون العفو العام رقم  27لس�نة  2016لصدور
امر ط�رده من الخدمة بتاري�خ  2017/2/27بعد
نفاذ قانون العفو اعاله
 9ـ الحبس البسيط ملدة ( ستة اشهر) وفق احكام
امل�ادة ( )5م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة 2008كونه
القان�ون االصلح للمتهم عمال باح�كام املادة 2/2
من ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل وبداللة املواد
/61اوال و  / 69اوال م�ن ق ـ أ ـ د رق�م  17لس�نة
 2008وذلك لغيابه من تاريخ  2015/7/23ولغاية
ط�رده من الخدمة بتاري�خ  2017/2/27بموجب
االم�ر االداري الص�ادر م�ن مديري�ة ادارة امل�وارد
البرشية  /التقاعد املرقم  18328يف 2017/2/27
 10ـ اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا الح�كام املادة
/42ثاني�ا م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة  2008بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة /89
اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 11ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحية القاء
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر
بحقه و الزام املواطنين االخبار عن محل اختفائه
اس�تنادا ألحكام امل�ادة /69ثانيا وثالث�ا من ق.أ.د
رقم  17لسنة 2008
 12ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا
ألح�كام امل�ادة /69رابعا من ق.أ.د رقم  17لس�نة
2008
 13ـ تحديد اتعاب املحاماة للمحامي املنتدب جبار
عاتي جرب البالغة ( )25,000خمس�ة وعرشون
الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء اس�تنادا ألحكام
املادة /60سادس�ا من ق.أ.د رقم 17لس�نة 2008
قابال االعرتاض استنادا ألحكام املادة /71اوال وثانيا
من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/8/27
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
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مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2014/1318
اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي
الخامسة بالبرصة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه  :الرشطي حسين
عب�د النب�ي صحن  /قي�ادة حرس ح�دود املنطقة
الخامسة
رقم الدعوى وتاريخها 2014/902 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2005/1/16
تاريخ الحكم 2014/9/2 :
املادة القانونية  35من ق ع د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة عىل
املجرم الغائب (الرشطي حسني عبد النبي صحن )
باسم الشعب بما ييل:
 1ـ بالس�جن ملدة ( )7سبع سنوات وفق املادة 35
/اوال م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة  2008الختالس�ه
املس�دس الحكومي املرق�م (  ) x07094zنوع برتا
م�ع كافة ملحقاته مخزن مس�دس ع�دد ( )2مع
جعب�ة مخازن ع�دد ( )1وتضمينه مبل�غ مقداره
 1,355,000مليون وثالثمائة وخمس�ة وخمسون
الف دينار عن قيمة املس�دس وملحقاته املوصوفة
اعاله اس�تنادا للفقرة ثانيا منها حس�ب تسعرية
كتاب وزارة الداخلية املرقم  2401يف 2007/4/8
 2ـ اعتبار جريمته مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة
/21أ ـ  6ق ع
 3ـ ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخلي
اس�تنادا الح�كام املادة /41اوال /أ م�ن ق ع د رقم
 14لس�نة  2008وعدم جواز اعادة تعيينه يف دوائر
الدولة والقطاع العام اس�تنادا لقرار مجلس قيادة
الثورة املنحل  18لس�نة  1992بعد اكتساب الحكم
الدرجة القطعية
 4ـاعط�اء املوظفني العموميين صالحية القبض
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه
استنادا الحكام املادة  / 69ثانيا من ق أ د
 5ـ الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم
اعاله استنادا الحكام املادة  /69ثالثا من ق أ د
 6ـ حج�ز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا
الحكام املادة /69رابعا من ق أ د
 7ـ تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد
ه�ادي جخيم مبلغ قدره ثالثون الف دينار ترصف
له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
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مقتبس الحكم الغيابي
اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي
الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته  :الرشطي عالء سعيد
خميس فهد  /مديرية رشطة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2015/786 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2012/6/7
تاريخ الحكم 2015/6/21 :
املادة القانونية  5من ق ع د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة عىل
املدان الغائب (الرشطي عالء س�عيد خميس فهد)
باسم الشعب بما ييل:
 1ـ بالحبس البسيط ملدة (ستة اشهر) وفق املادة
/ 5اوال م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة  2008بدالل�ة
املادتني /61اوال و/69اوال من ق أ د رقم  17لس�نة
 2008لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2012/6/7
ولحد االن
 2ـ اعط�اء املوظفين العموميني صالحية القبض
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه
اس�تنادا ألحكام امل�ادة  / 69ثانيا م�ن ق أ د رقم
 17لسنة 2008
 3ـ ال�زام املواطنين االخب�ار ع�ن مح�ل اختف�اء
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة  /69ثالثا من
ق أ د رقم  17لسنة 2008
 4ـ حج�ز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /69رابع�ا من ق أ د رقم  17لس�نة
2008
 5ـ اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة /42ثانيا
من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 6ـ تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد
هادي جخيم مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف
له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صاردا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام
املادة /61اوال من ق أ د قابال لالعرتاض وافهم علنا
يف 2015/ /
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف السماوة
العدد / 310 :ش2019 /
التاريخ 2019/1/30
اعالن
اىل /املدعى عليه (عباس جواد كظوم)
اقامت زوجتك املدعية (سكينة جواد كاظم)
الدع�وى بالع�دد /310ش 2019/ام�ام
ه�ذه املحكمة طلبت فيه�ا تأييد حضانتها
البنها القارص( عبد الل�ه) وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب كت�اب مديري�ة التبليغات
القضائي�ة بالع�دد  70يف 2019/1/29
ومرفقة اشعار مختار منطقة حي الزهراء
ومرفقه توضيح ارتحالك اىل جهة مجهولة
ل�ذا قررت املحكم�ة نرش تبليغك بوس�اطة
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام
هذه املحكمة صب�اح يوم  2019/2/12او
من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه س�تجري
املحاكمة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
باسم فتحي حمود عيل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد / 59 :ش2019 /
التاريخ 2019/1/31
اعالن
اىل املدعى عليه  /عالء عامر فاضل
اقامت املدعية بنني عبد الله مطرود الدعوى
املرقمة /59ش 2019/امام هذه املحكمة
تطل�ب فيه�ا التفري�ق للضرر وملجهولية
مح�ل اقامتك فقد ق�رر تبليغك بصحيفتني
محليتين يوميتين للحض�ور ام�ام ه�ذه
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املص�ادف
 2019/2/10الس�اعة التاس�عة صباح�ا
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق القانون
القايض
حيدر جاسم تقي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد / 2089 :ب2018 /4
التاريخ 2019/1/31
اعالن
بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة
بازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 3/52502
ح�ي الن�داء يف النج�ف علي�ه تعل�ن هذه
املحكم�ة ع�ن بي�ع العق�ار املذك�ور اعاله
واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فعلى
الراغبين بالشراء مراجعة ه�ذه املحكمة
خالل (خمس�ة عرش) يوما من اليوم التايل
لنشر االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة
بموج�ب صك مص�دق ألمر محكم�ة بداءة
النجف وص�ادر من مصرف الرافدين رقم
( )7يف النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة
يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب
هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف  :العق�ار املرق�م  3/52502حي
الن�داء يف النج�ف عبارة ع�ن عرصة فارغة
تق�ع عىل ش�ارع بعرض  10مرت املس�احة
االجمالية  200مرت مربع وهي فارغة وغري
مشغولة من احد وان القيمة املقدرة للعقار
مبل�غ مق�داره (  )25,000,000خمس�ة
وعرشون مليون دينار ال غريها
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اءا على الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاريخ  2018/12/30لتسجيل تمام العقار
تسلس�ل  263محلة البو زوين املساحة 2
اولك و  27مرت و  87سنتمرت بأسم ( جعفر
محم�د عب�د الل�ه) مج�ددا باعتب�ار حائزا
ل�ه بصفه املال�ك للم�دة القانونية ولغرض
تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل
وف�ق اح�كام قان�ون التس�جيل العق�اري
رق�م ( )43لس�نة  1971قررنا اعلان هذا
الطل�ب فعلى كل من يدعي بوج�ود عالقة
او حق�وق معينة على هذا العق�ار تقديم
م�ا لديه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل
م�دة ثالثين يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل
لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع
العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم
التايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك ألثبات
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد / 216 :ب2019 /3
التاريخ 2019/1/31
اعالن
اىل /املدعى عليه (زياد خلف هاشم)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان
التعاوني�ة اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة
اعلاه ض�دك واملدع�ى عليه االول ( سلام
س�تار جب�ار) وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحكم
بتأديت�ك ل�ه مبلغ�ا مق�داره ( 2753دوالر
امريكي عن قرض مؤرخ يف )2017/8/13
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ يف محكمة ب�داءة كربالء
واش�عار مخت�ار ش�هداء امللح�ق املدع�و
عباس فاضل عبود لذا تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتين يوميتين بموع�د
املرافع�ة  2019/2/10التاس�عة صباح�ا
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب
عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/3133 :
التاريخ 2019/1/31
اىل  /املنفذ عليه
لقد تحق�ق لهذه املديرية من خالل املبلغ
القضائ�ي ومختار منطقة ح�ي الجزائر
 2/جاسم فطران الحسناوي انك مجهول
مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم او
مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن ارج�اء التبليغ
عليه واس�تنادا للم�ادة ( )27من قانون
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف
مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش
يوم�ا تبدا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية
بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محم�د عب�د الحسين عب�د الزه�رة
العيساوي
اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
النج�ف بالع�دد /6399ش 2012/6يف
 2012/11/26املتضم�ن ال�زام املدع�ى
عليه حسين عيل حميد بتأديته للمدعية
اش�واق طالب عبد نفقة مس�تمرة مبلغ
مقداره مائة وس�تون الف دينار ش�هريا
اعتب�ارا م�ن تاري�خ اقام�ة الدع�وى
 2015/11/19وتحمي�ل املدع�ي علي�ه
رسوم ومصاريف الدعوى بضمنها اتعاب
املحاماة مبلغ عرشة االف دينار
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2019/159 :
التاريخ 2019/1/29
اىل  /املنفذ عليه  /حوراء محمد كامل
لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح
املبل�غ القضائ�ي لهذه املديرية واش�عار
مختار (حي الحس�ن االول) انك مجهول
مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم او
مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن ارج�اء التبليغ
عليه واس�تنادا للم�ادة ( )27من قانون
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف
مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش
يوم�ا تبدا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية
بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
اوصاف املحرر :
حس�ب قرار محكمة االحوال الشخصية
يف النجف بالع�دد / 5048/ش2018/4
يف  2018/8/30واملتضم�ن الزام املدعى
عليه�ا ح�وراء محم�د كام�ل بمطاوعة
زوجها املدعي حيدر خليل رضا
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد / 140 :ب2019 /4
التاريخ 2019/1/31
اعالن
اىل /املدع�ى عليه ( جعفر عبد االمري عبد
الهادي)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه
الدع�وى املرقم�ة اعلاه ض�دك واملدعى
عليه�م االخري�ن كل م�ن (عقي�ل خليل
مس�لم ونرباس عب�د الكريم عب�د الرزاق
ونضال عبد الحسين علي) والذي يطلب
فيه�ا الحك�م بتأديتك له مبلغ�ا مقداره
(  4219دوالر امريك�ي عن قرض مؤرخ
يوم  )2017/9/25ونظرا ملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف
محكمة ب�داءة البرصة واش�عار املجلس
املحلي لحي الش�هداء منطق�ة القبلة لذا
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميتني بموع�د املرافع�ة 2019/2/10
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك
او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد / 215 :ب2019 /1
التاريخ 2019/1/31
اعالن
اىل /املدع�ى عليه�ا (يسرى فرح�ان
عباس)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه
الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب
فيه�ا الحك�م بإلزام�ك واملدع�ى عليه�ا
الثانية نديمة حياوي س�عد بتأديتكما له
وبالتكافل والتضامن مبلغ قدره $1412
عن ق�رض امل�ؤرخ  2018/2/13ونظرا
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واشعار مختار حي السالم
حيدر محس�ن الش�مري لذا تقرر تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين
بموع�د املرافعة  2019/2/10التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

ا�سرتاحة
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مساحيق التجميل تؤثر عىل اإلنجاب
أث�ارت دراس�ة جديدة ع�ن تأثري امل�واد عىل
الكيماوية املس�تخدمة يف صناعة مساحيق
التجمي�ل على صح�ة امل�رأة ،القل�ق ،بع�د
اكتش�اف احتمالي�ة تأثريه�ا على الصحة
اإلنجابية.
واكتش�ف الباحث�ون يف جامع�ة «ج�ورج
ميس�ون» أن امل�واد الكيماوي�ة املوج�ودة
يف مس�احيق التجمي�ل يمك�ن أن تؤث�ر عىل

مس�تويات الهرمون�ات ل�دى النس�اء  ،وأن
هناك عالقة بني امل�واد الكيماوية والتغريات
يف الهرمونات التناسلية.وقالت الدكتورة آنا
بوالك ،التي قادت الدراس�ة« :هذه الدراسة
هي األوىل الت�ي تدرس تأثري املواد الكيماوية
املس�تخدمة عىل نط�اق واس�ع يف منتجات
العناي�ة الش�خصية ،على الهرمون�ات لدى
النس�اء والصحة اإلنجابية».وحل�ل الفريق

سودوكو

 509عين�ة ب�ول م�ن  143ام�رأة تتراوح
أعماره�ن بين  18و  44عام�اً ،ول�م يك�ن
لديهن أي حالة صحي�ة مزمنة ،ولم يأخذن
أي�ة حبوب ملن�ع الحمل.وكش�ف التحليل أن
عين�ات البول تحتوي عىل مواد كيماوية بما
يف ذلك البارابني والبنزين ،وترتبط هذه املواد
الكيميائي�ة بانخف�اض هرمونات التناس�ل
عندما تتعرض النساء لها.

القهوة قد تسبب لك الرضر!
أكدت دراس�ات عديدة أن للقهوة فوائد كثرية
للجس�م ،وقد يس�بب تناولها بعض األرضار
ألس�باب وراثي�ة أو متعلق�ة ببني�ة جس�م
اإلنسان.
ووفق�ا لألطباء ،ف�إن هناك عالم�ات معينة
يرس�لها الجس�م كإش�ارات تجعلنا ندرك أن
القهوة مرضة بصحتنا.
 -1آالم البطن
اكتش�ف العلم�اء أن بعض مركب�ات القهوة

تنش�ط إف�راز حمض املع�دة ،ما يؤثر س�لبا
يف الغش�اء املخاط�ي لجداره�ا ،مس�ببا آالم
البطن.
 -2الخفقان
تضط�رب نبض�ات القل�ب ل�دى البعض عند
تناول القهوة ،وهذه إشارة واضحة تفيد بأن
عليهم التخيل عن تن�اول القهوة ،فقد تظهر
اضطرابات جدية يف وظائف القلب.
 -3اإلسهال

إذا كان الش�خص معتادا عىل تن�اول القهوة
ويعاني من اإلس�هال ،فعىل األرجح أن تكون
القهوة هي الس�بب ،إذا لم تكن هناك عوامل
أخرى سببت ذلك.
 -4الرعاش
قد يك�ون مفعول القهوة ضارا للجس�م عند
اإلفراط يف تناولها أو بسبب حساسية الجسم
للكافيني .ويف هذه الحالة ،يجب االمتناع عن
تناول القهوة نهائيا أو تقليل كميتها.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

 .8الذه�ب عي�ار  24قرياط�ا ً ليس ذهب�ا ً خالصا
بنس�بة  100يف املئة بل يحتوي عىل نسبة ضئيلة
م�ن النح�اس ،وذل�ك أن الذهب الخال�ص مئة يف
املائة يكون لينا ً كالصلصال لدرجة أنه يصبح من
املمكن تشكيله باليدين.
 .9يقوم أفراد إحدى القبائل املاليزية بغسل أجسام
أطفاله�م الرضع بالبرية (الجع�ة) العتقادهم أن
ذلك يحميهم من اإلصابة باألمراض..
 .10اإلنس�ان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن
يتصل جنسيا ً مع أنثاه وهما وجها ً لوجه..
 .11النعام�ة ال تدفن رأس�ها يف الرم�ال هربا ً من
الخطر بل بحثا ً عن املاء..
 .12امللك�ة فيكتوري�ا ( )1837كان�ت أول ملك�ة
انكليزية عاشت يف قرص باكنغهام اللندني..
 .13أصغ�ر والدين يف العالم كانا يبلغان من العمر
 8و 9أع�وام وكان�ا يعيش�ان يف الصين يف الع�ام
..1910

كيف ختتار بني عريض عمل مناسبني؟
ق�د يتلقى األش�خاص يف بع�ض األحيان ع�ريض عمل
رائعين يف نف�س التوقي�ت ،ويصع�ب االختي�ار يف تلك
الحالة خاصة لو أن الوظيفتني يقدمان رواتب متقاربة
ويسهل الذهاب إىل موقعي العمل يوم ًيا ،وناقش موقع
« »careers.workopolisكيفي�ة االختي�ار يف مثل هذه
الحاالت التي تقدم فيها الوظائف عروضا متشابهة.
 -1ال يعتمد االختيار عىل الدخل
 يفكر معظم األشخاص يف اختيار الوظيفة التي ُتقدمً
دخلا أعىل ،إال أن هذا الجانب غري مهم ما لم يكن فرق
الراتب كبريا لدرجة أنه يدخل رشيحة رضيبية مختلفة
ريا كب ً
أو يحُ دث هذا الراتب تغي ً
ريا يف الحياة.
 ف�إذا كان على الش�خص أن يخت�ار بين وظيفتني،إحداهم�ا تقدم راتبا أعىل بنس�بة تتراوح بني  %10إىل
 %15من األخرى ،ولكن األخرى توفر بيئة عمل تس�مح
للش�خص بأن يتألق فإنها يف هذه الحالة تكون الخيار
األمثل.

 فعندما يتألق الش�خص وتزداد خرباته يف بيئة العملفإن ذل�ك يتيح له عىل املدى الطوي�ل املزيد من الفرص
والرتقيات وبالتايل زيادة يف الراتب بمرور الوقت.
 -2تخيل نفسك يف الوظيفة
 -ب�دالً م�ن التفكير يف الرات�ب أو العطلات الباهظ�ة

طبق اليوم

دجاج بالتتبيلة اهلندية

الثم�ن أو املُس�مى الوظيف�ي يجب أن يفكر الش�خص
فيما يحفزه يف العمل ،فكل ش�خص يرغب يف أن يكون
األفضل يف العمل وأن يؤدي أفضل أدا ًء.
 لذل�ك ف�إن الخط�وة األوىل الت�ي يجب أن يق�وم بهاالش�خص عن�د التفكير يف ع�رض العمل ه�ي تحديد
األش�ياء التي تحفزه للعمل ،والتفكري يف ظروف العمل
والعالق�ات م�ع املوظفني واملديري�ن الس�ابقني الذين
أتاح�وا ل�ه الفرصة ليب�ذل قصارى جه�ده يف املايض،
والتفكير يف العكس ً
أيضا أي يف املديرين الذين تس�ببوا
يف أن يش�عر الشخص بمش�اعر سلبية أو سيئة يف بيئة
العمل.
 م�ن امله�م ًأيضا أن يفكر الش�خص يف ظروف العمل
الت�ي س�اعدته يف تقديم أفضل ما لدي�ه ،وعندما يفكر
يف االختي�ار بني عرضني عليه أن يختار بيئة العمل التي
س�توفر له ظروفا مالئمة تمنحه اإللهام وتدفعه لبذل
أفضل ما عنده.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
الوضع خالل اليوم البأس به ..ربما يصيبك بعض التشاؤم
ّ
والتحس براحه نفسيه ..خالل
وش�عورك واضح لآلخرين
النه�ار انتب�ه لصحتك ..ممك�ن أن تتواجه م�ع أحدهم و
يح�دث خالف  ..أنصحك أن تتهرّب من أي مواجهة..األمر
اإليجابي هي الحظوظ بأمور العاطفه والعمل

الثور

العقرب

ي�وم فيه إلتزام�ات كثريه و مرهقه كذل�ك مهام وأعمال
روتينيّ�ه وإنجازه�ا يتطلّب منك بذل جه�د فوق طاقتك..
كذلك يكون مزاجك متوت�ر ويميل للعصبيّه وخاصه حني
تجال�س ناس س�لبيني ..ماديّا ً لديك مصاري�ف إضافيه..
أنصحك أن تبتعد عن التوتر

اجلوزاء

خلال اليوم عليك أن تنتبه من بعض املعاكس�ات الفلكيه
التي تعطيك طبع صعب وتش�عر بكآبه و تجد صعوبه يف
فهم الظروف والناس ..ممكن أن تواجه بعض التأخريات
اإليجابي
لذلك انصحك التأجيل بأي موضوع مه ّم ..اليشء
ّ
هو تواجد الزهره عندك بحالة تسديس لبلوتو

القوس

زاوية التس�ديس بني القمر وعط�ارد تق ّدم لك دعم بأمور
تتكل عىل الحظ مثل الربح و املكاسب ولو غامرت ستنجح
ّ
وخاصه
وتشعر بارتياح نفيسّ ..عندك فرص جيّده بعملك
بإثبات نفسك وبعالقاتك ..لديك اليوم حظوظ جيّده .

السرطان

ّ
تق�ل الهموم اليوم فتش�عر ّأن�ك متح�ر ّر واليشء يقيّدك..
حيث تبدأ عندك فرته إيجابيه بعد يومني من التعب وتكون
بأفضل حال فيعود لك التفاؤل والنشاط والحيويّه والحياة
اإلجتماعيّه والش�عور باألمان وتعيش األج�واء التي تحب
وتميل للمشاركه مع االصدقاء وتتبادك معهم االفكار.

اجلدي

لدي�ك يوم جيّ�د ّ
بكل األحوال وش�عورك يمي�ل للطمأنينه
وإن كان هناك بعض التعب واملس�ؤوليات بالعمل واملنزل
ّ
تخص محيطك األرسي أو أحد
..حيث تشغلك أمور عائليّه
األفراد  ..بشكل عام الفرته مبرشه وجيده ..فقط حاول
أن تكون نشيط أكثر  ..مزاجك يكون %65

االسد

ه�ذا اليوم تك�ون األجواء مناس�به ألمور العم�ل و ماديّا ً
تتحس�ن أوضاع�ك وتع�رف كي�ف تدي�ر الجانب امل�ايلّ..
بإمكان�ك أن تخطط ليشء مربح..امله ّم خالل النهار عليك
أن تنتب�ه للصحّ ه ومن جانب آخ�ر ال تدقق عىل كل الكالم
والنقد .

الدلو

ي�وم رائع وتش�عر بذلك فعليّا ً حيث تك�ون ميلء بالطاقه
اإليجابيّه وتتحر ّر أفكارك وتبدي حماس ونشاط وبديهتك
الذهنيه حارضه وصحتك أحسن ..قادر أن تكون مرن ّ
بكل
الظروف ومع ّ
كل األطراف ..وتعز ّز من حياتك االجتماعيّه
وتقوم بتنقالت قريبه وتهت ّم بمواضيع اإلخوه .

العذراء

املقادير:
 4صدور دجاج مكعبات  1 -علبة زبادي  3 -فصوص ثوم مهروس 1 -
معلق�ة كبرية زنجبيل مف�روم  1 -معلقة كبرية صلص�ة طماطم 1 -
معلق�ة كبرية عصري ليمون  1 -معلقة صغرية ملح  1 -معلقة صغرية
به�ارات دج�اج  1 -معلقة صغيرة بابريكا  1 -معلق�ة صغرية كاري
نصف معلقة صغرية فلفل أسود  1 -نقطة لون طعام أحمر  1 -نقطة
لون طعام أصفر  -زيت
طريقة التحضري:
نضع الزبادي يف بولة ،ونضيف إليه الثوم والزنجبيل وصلصة الطماطم
وعصري الليمون ،وخلط جيدا ً حتى يصبح كريمي القوام.
نتب�ل الخلي�ط باملل�ح والفلف�ل االس�ود وبه�ارات الدج�اج وال�كاري
والبابريكا ،ونخلط مرة أخرى ليتجانس.
نضع قطع الدجاج يف التتبيلة ،وندعكها فيها جيداً.
نرتك الدجاج يف التتبيلة ملدة ليلة كاملة أو ست ساعات عىل األقل.
نسخن الفرن عىل درجة حرارة  180مئوية ،وندهن الصينية بالزيت.
نوزع الدجاج يف الصينية ،وندخله الفرن ملدة  30دقيقة وحتى ينضج.
يراعى تقليب الدجاج من وقت آلخر أثناء تسويته.
نخرجه من الفرن ،ونضعه يف الطبق.
نقدمه ساخن مع األرز األبيض.

تعود الحاله النفس�يّه لإلس�تقرار مع تواجد القمر عندك
حيث تكون مفعم بالنش�اط والتفاؤل..تغمرك الس�عاده
وتنقلب األم�ور لصالحك..تقيض أوقات س�عيده وتكون
عالقات�ك االجتماعي�ه منس�جمه..ويعطيك القم�ر تألّق
وجاذبيّه وحضور مميّز.

تحالفك حظوظ جيده اليوم وتكون األكثر ارتياح وتشعر
بطمأنين�ه بعد فرته من التعب تجد انف�راج ولديك أخبار
مفرحه..اجتماع�ي نش�يط متفائل وبإمكان�ك أن تجد ّد
وتفع�ل ماتح�ب ..توقي�ت مناس�ب للس�فر و لتزيد من
ثقافتك وتهت ّم بالدراسه واملعرفه

احلوت

لديك يوم للمكاس�ب املاديّه وعىل صعيد الس�يوله وكذلك
ّ
..يحفزك ذلك لتزيد نفقاتك الش�خصيّه
العم�ل والعاطفه
بنواح�ي ترفيهيّ�ه ..لذل�ك علي�ك أن تنتب�ه ملرصوف�ك
الش�خيص..زاوية القمر وكوكبك األسايس عطارد تفيدك
بأمور التواصل واملراسالت وتعطيك بديهة وذكاء

ّ
وعميل والتدقق
اليوم مطلوب منك أن تكون ش�خص مرن
ّ
لكل االمور الصغريه ..تزداد حساسيّه والتستطيع تجاوز
يشء ..والحل�ول وس�ط لدي�ك  ..لك�ن لديك طاق�ه عاليه
إلنج�از ّ
كل األعم�ال ويدعم�ك الفلك من نواح�ي الصحّ ه
واملال ..فقط انتبه ملرصوفك ونفقاتك .

ال تتوقفي عن تناول الشوكوال!
إذا كن�ت تنوي�ن التوق�ف ع�ن تن�اول
الشوكوالت لتحافظي عىل صحتك  ،فنحن
هن�ا نقول لك ب�ل عليك تناول الش�وكوال
يومي�ا ً من أجل صحتك  ،وإليك  5أس�باب
مبني�ة على دراس�ات علمي�ة تثب�ت أن
الشوكوال مفيدة لك ..
 .1تغذية برشتك
الش�وكوالتة الداكنة ه�ي يف الواقع جيدة
لبرشت�ك ،ه�ذا ألن ال�كاكاو يحت�وي عىل
«الفالفون�ول» ،وه�و ن�وع م�ن امل�واد
الكيميائي�ة النباتي�ة التي تع�زز ترطيب

البرشة ،وتزيد الكثافة ،وتحسن تدفق الدم
إىل السطح ،كما أنها تعزز حماية برشتك
الطبيعية من أرضار أشعة الشمس.
 .2مليئة باملعادن
الش�وكوالتة الداكن�ة ،كل « »100ج�رام
تحتوي على «« ٪67من الحديد ،كما أنها
مليئة باملعادن الس�ليمة ،مثل الزنك الذي
يع�زز املناع�ة ،والبوتاس�يوم ،وهو جيد
ملوازنة ضغط الدم.
 .3التفكري بذكاء
الش�وكوالتة تجعلنا نش�عر بأننا أفضل،

ألنه�ا تحت�وي على «فينيلي ثيالمين»
بكمي�ات صغيرة ،وه�ي نف�س امل�ادة
الكيماوي�ة التي تصنعه�ا عقولنا عندما
نق�ع يف الح�ب ،إضاف�ة إىل ذل�ك فهن�اك
نف�س «الفالفونول» ،التي تيضء برشتك،
وترتبط ً
أيضا بانخفاض يف فقد الذاكرة.
قلب صحي
ً
وفقا لدراس�ات حديثة؛ فإن الش�وكوالتة
الداكنة تحافظ عىل الرشايني سليمة وغري
ً
وأيضا تس�اعد عىل منع خاليا
مس�دودة،
الدم البيضاء من االلتصاق بالجدران.
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نجم وطني السلة ضمن االفضل
يف غرب آسيا
المستقبل العراقي /متابعة

وضع موقع «فيبا آس�يا» ،نجم املنتخب الوطني ونادي
الرشطة محمد صالح ضمن املرشحني االفضل يف غرب
آسيا.
وتواجد اس�م محمد صالح ضمن التصويت عىل افضل

قال تقرير صحفي ،إن يوفنتوس يجهز عرضا مغريا لضم
مارسيلو ،الظهري األيرس لريال مدريد ،يف الصيف املقبل.
وذكرت صحيفة «توتو س�بورت» اإليطالي�ة أن يوفنتوس
ً
عرضا لضم مارسيلو مقابل  45مليون يورو.
يجهز
وأش�ارت إىل يوفنتوس يغري مارسيلو بالحصول عىل راتب
سنوي يبلغ  12مليون يورو ،من أجل ارتداء قميص السيدة
العجوز.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن مارس�يلو يفض�ل االنتق�ال إىل

المستقبل العراقي /وكاالت

الع�ب يف غ�رب الق�ارة اىل جان�ب االردني زي�د عباس
والس�وري ميش�يل مدانلي وااليران�ي حمي�د ح�دادي
واللبناني وائل اراكجي.
يذكر أن محمد صالح يعد من افضل الالعبني العراقيني
يف املنتخب الوطني ويقدم مس�تويات كبرية رفقة
فريقه الرشطة يف الدوري العراقي املمتاز.

يوفنتوس يغري مارسيلو ملزاملة
كريستيانو

المستقبل العراقي /وكاالت

إعصار فرباير حيدد مصري
سوالري
لم يضمن األرجنتيني سانتياجو سوالري،
املدي�ر الفني لري�ال مدري�د ،مقعده عىل
دك�ة ب�دالء املرينج�ي يف املوس�م املقب�ل.
ً
ووفق�ا ملوق�ع «»le10sport
الفرنسي ،ف�إن س�والري
ال�ذي تم�ت االس�تعانة به
ً
خلف�ا
كم�درب موق�ت
لجولين لوبيتيج�ي ،ثم
حص�ل على عق�د دائ�م
حتى ع�ام  ،2021ما زال
مصريه تحت الدراس�ة.

حصني يوضح موعد
عودته إىل العراق

يوفنت�وس ،ولكن علي�ه أن يقنع ريال مدري�د بالتخيل عن
خدماته.
ً
رشطا
ويمتلك مارس�يلو يف عق�ده الحايل مع ري�ال مدريد
جزائ ًيا يبلغ  200مليون يورو.
ويعاني مارس�يلو ،يف الفترة األخرية من الجلوس عىل دكة
البدالء يف مباريات ريال مدريد األمر الذي قد يدفعه للرحيل
عن امللكي.
يذكر أن مارس�يلو يتمتع بعالقة صداقة قوية مع الربتغايل
كريس�تيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق والذي انتقل
إىل يوفنتوس يف الصيف املايض.

المستقبل العراقي /وكاالت
يخضع العب القوة الجوية ،عيل حصني،
إىل فحوص�ات وبرنام�ج عالج�ي يف
العاصمة اللبنانية بريوت ،وذلك للتعايف
من اإلصابة التي لحقت به مع املنتخب
العراقي يف نهائيات كأس آسيا .2019
وقال عيل حصني يف ترصيحات خاصة
ل« :ب�دأت مرحلة العالج يف بريوت والتي
ستس�تمر ملدة أس�بوعني ،وبعدها سوف
أعود إىل العاصمة بغداد لخوض التدريبات مع
الفريق تحضريا ً للمباريات املقبلة».
وبني أن�ه يأم�ل يف العودة رسيع�ا للمالعب
واملس�اهمة يف رحلة املنافس�ة عىل اللقب،
الفت�ا إىل أن الق�وة الجوي�ة مطال�ب م�ن
قبل جماهيره بحصد لقب ال�دوري هذا
املوسم.
يشار إىل أن عيل حصني تعرض إلصابة يف
العضلة الخلفي�ة يف مباراة العراق وقطر،
يف ثمن نهائي كأس آسيا.

اليابان تعطي درس ًا يف ثقافة اخلسارة
المستقبل العراقي /وكاالت
ً
درس�ا يف ثقاف�ة
أعط�ى املنتخ�ب اليابان�ي
الخس�ارة ،بع�د أن ُهزم يف نهائي كأس آس�يا
 2019أمام قطر ،أمس الجمعة ،بنتيجة .1-3
ونرش الحس�اب الرس�مي لبطولة كأس آسيا

صافرة عراقية تضبط مواجهة النجم الساحيل
والرجاء الريايض بكأس العرب
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن االتحاد العربي لكرة القدم ،الس�بت ،عن حكم مباراة
النجم الس�احيل التونيس والرج�اء الريايض املغربي يف اياب
ربع نهائي كأس زايد لالندية العربية االبطال.

واس�ند االتحاد العربي مهمة قيادة املباراة اىل الحكم
الدويل مهند قاسم ،حيث ستقام املواجهة عىل امللعب
األوملبي بسوسة يوم الجمعة املقبل يف تونس.
وكان�ت مواجه�ة الذه�اب ق�د انته�ت بف�وز النجم
الساحيل بهدفني دون رد.

خيبة األمل تسيطر عىل بوكيتينو
المستقبل العراقي  /متابعة

أعرب ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام،
ع�ن خيب�ة أمله لع�دم تعاق�د الن�ادي مع
العبني جدد خالل فرتة االنتقاالت الشتوية،
لكنه أكد أن فريقه س�يواصل القتال إلنهاء
املسابقة يف أعىل مركز ممكن.وبات توتنهام
أول فري�ق يف حقب�ة ال�دوري اإلنجلي�زي
املمتاز ،ل�م يتعاقد مع أي العب جديد خالل
فرتتين متتاليتين لالنتق�االت ،لكن�ه رغم
ذلك يتأخر عن ليفربول ومانشستر سيتي
فقط يف الرتتيب ،قبل اس�تضافة نيوكاس�ل
يونايت�د يف وقت الح�ق اليوم الس�بت.وقال
بوكيتين�و يف مؤتمر صحفي «بالطبع أردت
تدعي�م صف�وف الفريق ،لك�ن يف حال عدم
التعاق�د مع أي العب جدي�د ،فنحن بحاجة
لاللتزام بمرشوع النادي».وأضاف «بالطبع
أش�عر بخيبة أمل ألننا يف مركز جيد للغاية،
وربما بمس�اعدة بعض الالعبني الجدد كان
يمكن�ا التخل�ص م�ن أي عذر يتعل�ق بأننا

لس�نا منافس�ا حقيقيا على اللقب».وتابع
«رغم ذلك نحن الزلنا قريبني وس�نواصل
القتال إلنهاء املس�ابقة يف أعىل مركز
ممكن».وأش�ارت تقارير صحفية
إىل أن توتنه�ام تف�اوض م�ع
مييش باتشواي العب تشيليس
يف آخ�ر أيام فترة االنتقاالت
يوم الخمي�س املايض ،لكن
املهاج�م البال�غ عم�ره
 25عام�ا انضـ�م إىل
كريس�تال ب�االس
علـى س�بــيل
اإلعارة.

إقصاء سان جريمان مفتاح
منح سولسكاير عقدا دائام
المستقبل العراقي  /متابعة

حقق النرويجي أويل جونار سولس�كاير ،نجاحا
كبريا منذ توليه مهمة تدريب مانشستر يونايتد
بص�ورة مؤقت�ة عق�ب إقال�ة الربتغ�ايل جوزيه
مورينيو.وقالت صحيفة «ذا صن» ،إن مانشسرت
يونايتد مس�تعد لتقديم عقد دائم لسولسكاير يف
حالة تخطي الفريق عقبة باريس سان جريمان،
يف ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأش�ارت إىل أن إد وودوارد ،املدي�ر التنفي�ذي
ملانشستر يونايت�د معج�ب ج�دا بم�ا يقدم�ه
سولس�كاير م�ع الفري�ق ،مضيفة أن�ه اجتمع
باملدرب النرويجي األسبوع املايض وأخربه بذلك.

وأش�ار إىل أن االجتماع�ات املقبل�ة إلدارة
ريال مدريد س�تحدد موقف س�والري من
االس�تمرار خالل املوسم املقبل.وأوضحت
أن فلورنتين�و برييز ،رئي�س ريال مدريد،
يرغب يف إجراء ثورة باملوس�م املقبل ،من
خالل التعاقد مع نج�وم جدد ومدير فني
يتمت�ع بخربة أوروبية ،ولكن ذلك ال يعني
حسم رحيل سوالري .ونقلت أن مباريات
الري�ال يف ش�هر فرباير /ش�باط الجاري
أمام أتلتيكو وبرشلونة وأياكس يف الليجا
وكأس ملك إس�بانيا ودوري أبطال أوروبا
عىل الرتتيب ،س�تحدد مصري سوالري من
البقاء يف املوسم املقبل.

على موق�ع التواص�ل االجتماع�ي «تويتر»،
صورة لغرفة مالب�س املنتخب الياباني ،عقب
املباراة النهائية.
وأظه�رت الص�ورة ح�رص نج�وم املنتخ�ب
اليابان�ي ،عىل ترتيب الغرفة التي بدت بصورة
رائع�ة ،قب�ل أن يرتكوا رس�الة عىل الس�بورة

املتواجدة بالغرفة نصها« :ش�كرًا
جزيلاً » باللغات العربية واليابانية
واإلنجليزي�ة .جدي�ر بالذك�ر أن
الياب�ان توج�ت بلقب كأس آس�يا
 4م�رات يف تاريخه�ا أع�وام 1992
و 2000و 2004و.2011

مانشيني يستدعى  32العب ًا استعداد ًا لتصفيات يورو 2020
بغداد /المستقبل العراقي
كش�ف روبرت�و مانش�يني ،املدير الفن�ي ملنتخب
إيطاليا ،عن قائمة األزوري التي تس�تعد ملواجهتي
فنلندا وليشتنشتاين ،يف التصفيات املؤهلة لبطولة
كأس األم�م األوروبي�ة «ي�ورو .»2020وش�هدت
قائمة األزوري ،انضمام فابيو كوالياريال ،مهاجم
س�امبدوريا ،وهداف الدوري اإليطايل الحايل برصيد
 16هدف�ا ،ليع�ود بع�د غي�اب طوي�ل الرت�داء قميص

األزوري.وذكرت صحيفة «توتو س�بورت» ،أن مانشيني
اس�تدعى  32الع ًبا ،س�يجتمعون يومي اإلثنني والثالثاء
املقبلين  4و 5م�ن فرباي�ر /ش�باط ،يف معس�كر قصري
ليسمح ملانشيني يف تقرير وبدء تحضرياته قبل املباريات
املرتقبة يف مرحلة التصفيات.
وجاءت قائمة األزوري كاآلتي:
ي حراسة املرمى :جيانلويجي دوناروما ،أليكس مرييت،
س�يلفاتوري سرييجو.خط الدفاع :أليساندرو باستوني،
كريس�تيانو برياج�ي ،جورجيو كيلين�ي ،أندريا كونتي،

دومينيك�و كريش�يتو ،ماتي�ا دي تش�يليو ،أليس�اندرو
فلورين�زي ،أرمان�دو إت�زو ،مانوي�ل الت�زاري ،أليس�يو
رومانيويل ،ليوناردو سبينازوال.يف الوسط :نيكولو باريال،
ماركو بينايس ،بريان كريستانتي ،روبريتو جاليارديني،
لورينزو بيليجريني ،ستيفانو س�ينيس ،ساندرو تونايل،
نيكول�و زانيول�و.ويف الهج�وم :دومينيك�و بيراردي،
فيديريك�و برينارديس�كي ،فيديريك�و كييزا ،س�تيفان
الش�عراوي ،روبريتو إنجلييس ،لورينزو إنسيني ،مويس
كني ،كيفني السانيا ،ماتيو بوليتانو ،فابيو كوالياريال.

مرسوم رئايس برتغايل بحق رونالدو

بغداد /المستقبل العراقي
تلقى النجم الربتغايل ،كريستيانو رونالدو ، ،خربا سارا
بع�د مرس�وم رئايس يقيض بعدم س�حب األوس�مة
الت�ي نالها نجم يوفنتوس اإليطايل تكريما له عىل
م�ا قدم�ه لبالده.وأعلن الق�رار مجلس األوامر
الرشفي�ة بناء عىل مذكرة مرس�لة من جانب
الرئاس�ة الربتغالية ،وفقا ملا نقلته صحيفة
«آس» اإلسبانية.وأشار املجلس إىل أن وضع
رونالدو ال يتناسب مع الفرضيات الواردة
يف القان�ون ،ال�ذي يدع�م فت�ح قضي�ة
لتقيي�م تجري�د الالعب من األوس�مة
الت�ي أحرزها.وكان�ت الجه�ات
القضائية اإلسبانية قد أدانت العب

يوفنت�وس اإليط�ايل بالتهرب الرضيبي أثن�اء لعبه لصالح
ري�ال مدريد ،األم�ر الذي جعله مهددا بس�حب األوس�مة
الت�ي نالها م�ن جانب الحكوم�ة الربتغالية خلال الفرتة
الواقعة بني عام�ي  2014و.2016ووفق موقع الصحيفة
اإلس�بانية ،فقد حصل رونالدو عىل وس�ام «إنفانتي دون
هنريك�ي» الذي يعد األرف�ع يف الربتغال عام  ،2014هذا إىل
جانب وس�ام «الرشف» الذي تقلده عام  2016إثر تتويج
منتخبه الوطني ببطولة أمم أوروبا التي أقيمت يف فرنس�ا
بذات العام.وس�وّى رونال�دو قضية الته�رب الرضيبي يف
كان�ون الثاني يناير املايض ،بقبول دفع مبلغ يقدر بحوايل
 21.5مليون دوالر ،باإلضافة إىل الس�جن عامني مع وقف
التنفي�ذ.وكان رونال�دو نف�ى يف ع�ام  2017االتهام�ات
املوجهة إليه بعلمه بقضايا التهرب الرضيبي يف الفرتة بني
العامني  2011و.2014

موراتا يبدأ رحلته مع أتلتيكو مدريد
بسيارة جديدة وباقة ورد
المستقبل العراقي  /وكاالت

وكشفت الصحيفة عن أن هناك اتجاه داخل
إدارة اليونايت�د للتعاق�د مع سولس�كاير،
بص�ورة دائم�ة ح�ال تخطيه ثم�ن نهائي
دوري األبطال ،الذي س�يواجه فيه الفريق،
العمالق الفرنيس ،سان جريمان.
واستطاع سولس�كاير أن يحقق الفوز يف 8
مباري�ات ويتع�ادل يف لقاء واح�د ،يف أول 9
مواجهات له مع اليونايتد بكل البطوالت.
يذك�ر أن مانشستر يونايت�د يس�تعد
الس�تضافة باريس س�ان جريمان ،يوم 12
فرباير الج�اري يف ذهاب دور الـ  16لدوري
أبطال أوروبا ،قبل أن تقام مباراة العودة يف
 6مارس املقبل بفرنسا.

لج�أ املهاج�م اإلس�باني ألف�ارو موراتا إىل
طريقة خاصة تس�اعده عىل تجاوز الفرتة
الصعب�ة الت�ي عاش�ها مع تش�يليس ،قبل
رحيل�ه إىل أتليتك�و مدري�د يف االنتق�االت
الش�توية املاضية.وع�اد موراتا العاصمة
اإلسبانية ،ليضيف فعالية أكرب إىل هجوم
«الروخيبالنك�وس» ،إذ يه�دف ن�ادي
العاصم�ة اإلس�بانية الع�ودة من أجل
الوق�وف عىل منص�ة التتوي�ج نهاية
املوس�م الحايل.وعان�ى مورات�ا (26
عام�اً) من فرتة صعب�ة مع فريقه
االنجليزي الس�ابق تشيليس ،حيث
جل�س املهاج�م اإلس�باني كثيرا ً
عىل دكة بدالء «البل�وز» ،فضالً عن
تعرضه النتقادات الذعة بسبب إهداره

لع�دة ف�رص س�انحة للتس�جيل.وأوضح
موق�ع صحيفة «دييل مي�ل» الربيطانية ،أن
مورات�ا بانتقال�ه إىل أتلتيك�و مدريد ،وضع
ً
موضحا أن املهاجم
حدا ً لكابوس تش�يليس،
ً
اإلسباني اس�تعاد س�عادته مجددا.وكشف
املوق�ع الربيطاني ،أن مورات�ا ذهب بمجرد
انتهاء حصته التدريبية مع أتلتيكو مدريد إىل
محل ورود ،واشرتى باقة ورد كبرية لزوجته
الحس�ناء ألي�س كامبيلو.وتاب�ع« :مورات�ا
كان يتحدث مع زوجت�ه أثناء رشاء الورود،
مضيف�ا ً أن الثنائي التقيا الحقا ً وتوجها بعد
ذلك إىل محل مخصص لبيع سيارات ،من أجل
الحصول على واحدة للتنقل داخل العاصمة
اإلس�بانية.وكان موراتا قد قىض جزء كبريا ً
من مسيرته الكروية مع ريال مدريد ،وفاز
معه بالعديد من األلقاب املحلية والقارية يف
عالم الساحرة املستديرة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1838
االحد  3شباط 2019

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
حتى ال نتنمر

رسائل عمل
جوسلين إيليا
عرصن�ا مؤلم ألنه رسيع الوترية ،إنه أش�به بقافلة تش�د رحالها
وتمشي بعتاده�ا دون النظ�ر إىل الخل�ف ،أن�ت وأن�ا ضمن هذه
القافلة إذا ما غفلت أعيننا نرى نفسنا وحيدين قابعني عىل قارعة
الطريق الطويلة ال نستطيع العودة إىل الوراء ،وال يمكننا أن نميش
بصفوف أفراد القافلة الذين يهزون األرض تحت أقدامهم وكأنهم
يبعثون برسائل يعلِمون العالم بقدومهم وهيمنتهم عليه.
هك�ذا أرى وضعن�ا اليوم يف خض�م التطور الرسي�ع الذي يصعب
يف بع�ض األحي�ان ركوب موجته ،فلا يجوز أن تغف�ل عينك ولو
للحظ�ة؛ ألن الوضع يختلف فتش�عر وكأن�ك يف عزلة عن الحارض
لتتقوق�ع يف مفردات قديمة تصبح يف زمننا أش�به بالطالس�م ،ال
يدركها إال من أتقنها وال يستعملها إال من يفهمها.
إذا أحسس�تم ب�أن كالمي معقد فل�ن أتفاج�أ؛ ألن املغزى يف قلب
الن�ص؛ وذلك ألن زمنن�ا ال يرحم ،فإذا كنت عىل س�بيل املثال من
أرباب كتابة الرسائل عىل طريقة «تحية وبعد» فأنت بالتأكيد من
بني هؤالء الذين س�بقتهم القافلة؛ ألن لغة رس�ائل اليوم اختلفت
ولم تعد ترنو إىل اختيار الكلمات املنمقة واألسلوب الجميل ،وأتكلم
هنا عن كتابة الرس�ائل الخاصة بالعم�ل؛ ألن عرص التكنولوجيا
الحديث س�اهم أيضا ً يف تغيير طريقة كتابتنا للرس�ائل الجدية،
ودخلت اليوم الرسوم املتحركة إليها ،وأصبحت القبالت عىل شكل
حرف «« Xباألجنبية هي عربون الحب أو التحية ،أو حتى أصبحت
عب�ارة ننه�ي بها الرس�الة بطريق�ة لطيفة .ويف بع�ض األحيان
ينهي البعض الرس�ائل بالوجوه املبتسمة وتتخلل السطور أيضا ً
االبتس�امات العابرة بني الفينة واألخ�رى ،فلو كان قيس وليىل أو
روميو وجولييت عىل قيد الحياة وعاش�وا يف زمن التعبري بواسطة
ما يع�رف بالـ«إيموجي» ملات�وا من القهر يف أنفس�هم؛ ألنهم لن
يتمكنوا من استعمال الصورة املعربة يف مكانها الصحيح.
س�ام ،لكنها ال تتناغم مع الرسائل الجدية ،وقد
العاطفية شعور
ٍ
تفرس بش�كل خاطئ؛ ولهذا الس�بب قد تكون األدمغة التي تقف
وراء ابت�كار الصور الجديدة على هواتفنا الذكية قد تنبهت لذلك،
فابتك�ر أصحابها الزهور الحمراء الت�ي تعرب عن الحب ،والزهور
وردية اللون والقلوب الحمراء والقلوب باللون الزهري ...للتمييز
يف استخدامها.
أش�عر أحيانا ً بأنه ينبغ�ي علينا االلتحاق ب�درس مكثف يف كتابة
الرس�ومات وأصول اس�تخدامها ،ففي فرتة من الفرتات الحظت
موجة أو موضة يف كتابة الرس�ائل التي تس�مي الشخص بحرف
اسمه األول ،وتعاد التسمية أكثر من مرة يف الرسالة الواحدة ،ألول
وهلة تفاجأت ،لكني رسعان ما اكتشفت أني أصبحت مثلهم.

حنان مفيد فوزي
يف ش�هر عيد ميالدي من العام الجديد أن�وي االلتزام بثالثني قاعدة
م�ن فنون قبول االختالف والتعايش اإليجابي بني البرش َعلّني أصل
إىل مرفأ السالم الداخىل يف رعاية الله:
 أنا لس�ت أنت ،كل منا يحمل عىل كتفيه مناخا نش�أ فيه وطباعاالتصقت به وقناعات تكونت له عرب األزمنة ،واألفضل لنا أن نتكامل
إلتمام رسالتنا يف الحياة وال نتعاظم كأضداد.
 ليس رشطا ً أن تقتنع بما أؤمن به ،وال أن أؤمن أنا بما تقتنع به،فكل منا له اتجاه ال يفسد للود قضية.
 لي�س رضوري�ا ً أن ت�رى بعين�ي أو أرى بعينك ،يكف�ي أن تكونبصريتنا سليمة ورؤيتنا مستقيمة.
 ما تصلح له أنت قد ال أصلح له أنا ،والجبال بالنس�بة لك قد تبدوسهوالً بالنسبة يل ،املهم أن نتعاون معا ً لنحيا بال عثرات.
 اختلاف وجه�ات نظرنا ليس تناقض�ا ً إنما زواي�ا جديدة لنفساملوضوع.
 فهم�ي م�ا تقصده ال يعن�ي املوافقة عىل ما تق�ول ،الفهم ىشءوالتفاه�م ىشء آخ�ر ،واملوافق�ة ع�ن اقتن�اع أفضل أل�ف مرة من
الطاعة عىل مضض.
 م�ا يزعج�ك قد ال يزعجني على اإلطالق والعكس أيض�ا املهم أالنكون مصادر إزعاج لبعضنا البعض.
ً
 الح�وار الثنائ�ي ُخلق للنق�اش الحضاري بحثا ع�ن نقاط تالق،والتوصيات التي تخرج منه ليست إلزاما ً عىل الطرفني وإنما التزاما ً
بما تم االتفاق عليه.
 ساعدني يف توضيح رأيي كما أسعى إليضاح رأيك. م�ن األفضل أال نتوقف عند األلفاظ والعبارات التي صدرت منا يفلحظة غضب ونرتك صلب املوضوع حتى نتجنب سوء املقاصد.
 إذا اعترض طريقن�ا أي س�لوك أو موقف عابر ،نرتك�ه عابرا ً والنلتفت للوراء.
 يج�ب أال نتصيد س�قطات بعضنا البعض ونعل�ن أحكاما ً نهائيةوإنما نلتمس األعذار ونستأنف املشوار.
 فل ُيعامِ ل ٌكل منا بما يحب أن يُعامَ ل به.
 ممارسة منهج االستاذية ولعب دور الواعظ ال تفيد أحدا واألجدىهو تبادل الخربات فيما بيننا.
 ال تنبه�ر بلق�ب البط�ل األوح�د فاالس�تمرارية م�ع البطول�ةالجماعية.
 وأخيرا ً إذا أردن�ا أن نتغري فلنبدأ بأنفس�نا أوالً وكل يشء س�وفيتبعن�ا ،وال ننسى أن قبول اآلخ�ر بكل صفاته وقناعاته من ش�يم
األصحاء ورفضه هو التنمر بعينه.

كـاريكـاتـير

ألواح طينية آشورية تكشف أرسار طبية تعود آلالف السنني

كش�فت ألواح طينية مكتشفة يف العراق،
يف العرص الحديث ،أرسارا أساس�ية حول
الطب منذ آالف السنني.
وعث�ر على األل�واح الطينية من�ذ عقود،
يف بقايا مدينة آش�ور القديمة يف ش�مال
الع�راق ،لك�ن بحث�ا جدي�دا كش�ف أنها
تحت�وي على كتابات طبي�ب متدرب من
«مهد الحضارة».
وتشكل األلواح املكتوبة بالخط املسماري
القديم ،جدوال زمنيا لألحداث التي ُتظهر
الجوانب الخفي�ة املختلفة للتعليم الطبي
قبل  2700عام.
ويعتقد الباحثون أن هذا االكتشاف يمكن
أن يوفر نظرة جديدة تماما عىل كيفية التعامل
مع املرض يف الحضارات القديمة.
وحل�ل طالب الدكت�وراه الدنمارك�ي «Troels
 ،»Pank Arbøllمن جامعة كوبنهاغن ،األلواح
الطينية التي كتبها رجل يدعى «كيسري آشور»
يف القرن السابع قبل امليالد.
وكتب�ت األل�واح بلغ�ة قديم�ة اخرتعه�ا
الس�ومريون ،يطل�ق عليه�ا اس�م الكتاب�ة
املسمارية ،وهي تروي قصة طبيب يف التدريب،
يس�جل عمله وأس�اليب القيام به باس�تخدام

هذه الكتابة القديمة.
وتتحدث األلواح عن مجموعة من املمارس�ات
الطبي�ة (التي يعتق�د أن اإلغريق نقلوها عنهم
فيما بعد) ،باإلضافة إىل طقوس سحرية.
ويعتق�د أن ه�ذه األل�واح م�ن أكث�ر التقارير
تفصيال عن التعليم الطبي القديم ،حيث سجل
«كيسري آش�ور» ما تعلمه بالرتتيب الزمني ،ما
سمح للباحثني بفهم الجدول الزمني لتدريبه.
ودرس « »Troels Pank Arbølالن�ص املكتوب
كجزء م�ن دراس�ة الدكت�وراه ،وق�ال إن هذا
املص�در «يعط�ي نظ�رة معمقة ح�ول كيفية

«سمكة» توحي بابتكار يكشف الرسطان!
طور علماء قرصا يمكن أن ينتفخ عند ابتالعه ليصبح بحجم كرة «بينغ
بونغ» ،يهدف إىل رصد رسطانات املعدة والقروح وااللتهابات املوضعية.
ويمك�ن أن يعم�ل الق�رص (أمريك�ي الصنع) ،املس�توحى من س�مكة
« »pufferfishالتي تنفخ جس�دها إذا تعرضت للتهديد ،مدة ش�هر كامل
يف املع�دة .ويتك�ون االبت�كار الجدي�د من نوعين من م�واد «»hydrogel
(الش�بيهة بالهلام) ،والت�ي تس�مح للق�رص بمقاومة تأثيرات املعدة
والعصارة الهضمية الحمضية.
ويف االختبارات املعملية ،تم غمر القرص يف العديد من املحاليل ،التي تشبه
العصارة املعديةُ ،
وضغط ميكانيكا ملحاكاة تقلصات املعدة.
وق�ال الباح�ث الرئيس ،ش�وانهي تش�او ،م�ن معهد ماساتشوس�تس
للتكنولوجي�ا يف الواليات املتحدة ،إن «حلمنا يتمثل يف الحصول عىل قرص
ذكي يشبه الهالم ،ويظل يف املعدة بعد ابتالعه ملراقبة صحة املريض طوال
شهر كامل».
وط�ور الباحث�ون ،الذي�ن نشروا تقريره�م يف مجل�ة «Nature
 ،»Communicationsأقراصا يمكنها توصيل عدد من أجهزة االستشعار
املختلفة إىل املعدة .كما يمكنها رصد مس�تويات الحموضة أو البحث عن
عالمات وجود البكترييا أو الفريوسات.

تدريب الطبيب اآلشوري يف فن تشخيص
وعالج األمراض وأسبابها.
وأش�ار إىل أن األلواح تق�دم «نظرة ثاقبة
عىل بعض األمثلة املبكرة ملا يمكن وصفه
بالعلوم».
ويعتق�د الباحثون أنه على الرغم من أن
العالجات الس�حرية كانت شائعة يف ذلك
الوق�ت ،إال أن األل�واح الطينية تشير إىل
اس�تخدام أس�لوب غري تقلي�دي يف الطب
أيض�ا ،حي�ث أن�ه ال يعتم�د فق�ط على
الطق�وس الديني�ة املعتم�دة ،ولكن أيضا
عىل العالجات الطبية النباتية.
وتشير الكتابات إىل أن «كيسير آش�ور»
ربما درس تأثريات السم من العقارب والثعابني
عىل جس�م اإلنس�ان ،وربما حاول استخالص
استنتاجات تستند إىل مالحظاته.
ويعتق�د الباحثون أن الطبي�ب الطموح يف بالد
م�ا بين النهري�ن كان يم�ارس مهارات�ه عىل
الحيوان�ات يف البداي�ة ،ث�م انتق�ل إىل االهتمام
باألطفال الرضع مع اقرتاب نهاية تدريبه.
وم�ن غري الواض�ح م�ا إذا كان الطبيب تعامل
مع ش�خص بالغ مريض بمفرده ،ألنه لم يكن
مؤهال بشكل تام.

حذر الباحثون من انتشار طفييل تحمله
القطط وتشاركه مع املليارات من سكان
األرض ،ق�د ي�ؤدي إىل اإلصاب�ة بانفصام
الشخصية.
ويحم�ل الطفيلي اس�م «تيكس�وبالزما
غوندياي» ( )Toxoplasma gondiiوالذي
يع�رف اختص�ارا باس�م «،»T. gondii
ويمكن�ه أن ينتق�ل إىل البشر عن طريق
مالمس�ة أواني القط�ط وأكل اللحم غري
املطبوخ ،وعادة ما يكون غري ضار.
لكن الدراسة الجديدة ،التي تعد األكرب من
نوعها حتى اآلن ،وجدت أن الطفييل يمكن
أن يزي�د م�ن خطر اإلصاب�ة بالفصام أو
كما يعرف بانفصام الشخصية بنسبة .%50
وتوجد بالفعل روابط غير عادية بني الطفييل
وس�لوك تغيري العقل ،مث�ل املخاطرة واإلصابة
باالكتئاب وغريها.
وحل�ل الباحثون من جامعة كوبنهاغن بيانات
أكثر من  80ألف مش�ارك يف دراس�ة دنماركية
حول التبرع بالدم ،والتي س�جلت تش�خيص
 2591مشاركا بحاالت نفسية.
وتتبع الباحث�ون بقيادة الدكتور ،كريس�توفر
س�ولفن بورغ�دورف ،آث�ار أجس�ام مناعي�ة

مض�ادة من أجل وجود طفييل «تيكس�وبالزما
غوندياي» .ويعتقد أن ما يقارب ثلث الس�كان،
وفق�ا لجامع�ة ش�يكاغو ،أصيب�وا بالع�دوى
م�ن الطفييل ،بما يف ذل�ك  60مليون مصاب يف
الواليات املتحدة و 350ألفا يف اململكة املتحدة.
واكتش�ف الباحث�ون الطفيلي يف دم رب�ع
املش�اركني يف الدراس�ة ،ووجدوا أيضا أن %61
منه�م يحمل�ون الفيروس املضخ�م للخالي�ا
( ،)CMVال�ذي أظه�ر أيضا دليلا عىل ضعف
القدرات اإلدراكية للمشاركني.
وأظهرت النتائج أن املصابني بـ «تيكسوبالزما

رضر معجون األسنان عىل األطفال أكرب مما يعتقد!
أفاد مس�ح أمريكي صدر ،الخميس 31
يناي�ر ،أن العدي�د من األطف�ال الصغار
يس�تخدمون الكثير م�ن معج�ون
األس�نان ،م�ا يزيد من خط�ر تعرضهم
لألس�نان املتش�ققة واملبقع�ة عندم�ا
يكربون يف السن.
ووج�دت الدراس�ة أن نح�و  %40م�ن
األطف�ال الذي�ن تتراوح أعماره�م بني
ثالث وست س�نوات ،استخدموا فرشاة
أس�نان كانت ممتلئة أو نصفة ممتلئة
بمعج�ون األس�نان ،عىل الرغ�م من أن
الخبراء ال يوص�ون بأكث�ر م�ن كمية
بحجم حبة البازيالء.
واس�تندت «مراك�ز مكافح�ة األمراض
والوقاي�ة منه�ا» ،عىل دراس�ة اس�تقصائية
أجري�ت آلب�اء أكثر م�ن  5آالف طفل ،ترتاوح

أعمارهم بين  3و 15عاما .ومن املعروف أنه
ال يكاد يخلو أنبوب معجون األسنان من مادة
غير مرئية ُتدعى الفلوري�د ،تقول العديد من

الدراس�ات إن لديها ق�درة عىل مقاومة
التسوس .ويويص مسؤولو الصحة بأن
يرشب الجميع «املاء املفلور» ،وأن يقوم
كل ش�خص بدءا من عمر الثانية بغسل
أس�نانه مرتني يف اليوم بمعجون أسنان
يحتوي عىل الفلوريد.
لك�ن االس�تخدام املكث�ف للفلوريد عند
تش�كيل األس�نان يمك�ن أن ي�ؤدي إىل
تس�وس األس�نان أو األس�نان املبقعة،
واملعروفة باسم التسمم بالفلور السني.
ويف الح�االت القصوى ،يمكن أن تصبح
األسنان مغطاة باملعدن بالكامل.
وأش�ارت دراسات سابقة إىل أن التسمم
بالفلور يف تزايد مستمر منذ ثالثة عقود
على األقل ،ويمكن أن يؤثر هذا التس�مم عىل
اثنني من كل خمسة مراهقني.

ياباين يبيع اليورانيوم عرب اإلنرتنت!
ذكرت قناة « »NHKالتلفزيونية اليابانية،
أن رشطة مدينة طوكيو اكتش�فت أن أحد
مستخدمي اإلنرتنت يحاول بيع اليورانيوم
عىل موقع يف الشبكة العنكبوتية .وأضافت
القن�اة التلفزيوني�ة املحلية ،أن مس�ؤوال
محلي�ا ،يعم�ل يف مج�ال الطاق�ة الذرية،

العراقـي

«طفييل القطط» هيدد املاليني بانفصام الشخصية!

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

ش�اهد عرضا مش�بوها لبيع مادة مشعة
يف مزاد على اإلنرتنت الع�ام املايض ،وأبلغ
الرشطة بالحادث.
وخط�ط مس�تخدم لبي�ع اليوراني�وم
املنض�ب (وه�و نتيج�ة ثانوي�ة لعمليات
إنت�اج اليورانيوم املخصب م�ن اليورانيوم

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

غوندي�اي» ،كان�وا أكث�ر عرضة بنس�بة
 %50لإلصاب�ة بالفص�ام ،وه�ذا يؤكد أن
«تيكس�وبالزما غوندياي» ل�ه تأثري كبري
عىل اإلصابة بهذه الحالة النفسية ،إن لم
يكن عامال أساسيا يف اإلصابة بالفصام.
ولم يكش�ف الطفيلي ع�ن ارتباطه بأي
مرض نفيس آخر ،إال أن الفريوس املضخم
للخالي�ا كان مرتبط�ا بخط�ر االضطراب
العصبي واإلجه�اد املرتب�ط باالضطراب
واالضطراب الجس�مي ،وهو أحد أشكال
امل�رض العقيل ال�ذي يظهر يف ش�كل ألم
جسدي ،باإلضافة إىل االنتحار أو محاولة
القيام بذلك.
وأوضح الباحثون أن «تيكسوبالزما غوندياي»
قد يعطل عمل حمض أميني يف الجس�م يسمى
«تريبتوفان» ،وهذا يؤدي إىل إفراز كميات كبرية
من املستقلبات مثل حمض الكينورينيك ،الذي
وجد س�ابقا أنه مرتفع يف األشخاص املصابني
بالفصام.
وتض�اف نتائ�ج ه�ذه الدراس�ة إىل مجموعة
متنامي�ة م�ن األدل�ة الت�ي تق�ول إن الطفييل
«تيكس�وبالزما غوندي�اي» مرتب�ط بتأثيرات
معرفية غريبة لدى البرش.

االستيقاظ باكر ًا يقي من اإلصابة بأمراض
عقلية خطرية

حذرت دراسة جديدة من أن النوم يف وقت متأخر من الليل قد يزيد من
خطر اإلصابة بأم�راض عقلية خطرية بما يف ذلك االكتئاب وانفصام
الشخصية.
ووج�د الباحثون من جامعة إكستر أن الذين ينامون ويس�تيقظون
باكرا أقل عرضة للمعاناة من االكتئاب بنسبة  %35بناء عىل جيناتهم،
وأن هؤالء األشخاص الذين غالبا ما يكونون من كبار السن والنساء،
أكثر سعادة.
وقال قائد الدراس�ة الربوفيسور مايك ويدون« :لقد قدمنا أقوى دليل
حتى اآلن ،عىل أن الذين يس�هرون طوال الليل ،معرضون بشكل أكرب
ملشاكل صحية عقلية ،مثل الفصام وانخفاض الرفاهية العقلية ،عىل
الرغ�م من أن هناك حاج�ة إىل املزيد من الدراس�ات لفهم هذا الرابط
بشكل كامل».
وحل�ل الباحثون جينات نحو  700ألف مش�ارك يف الدراس�ة وأنماط
نومه�م ،واكتش�فوا  351اختالف�ا وراثيا مرتبطا بتحدي�د ما إذا كان
الشخص ممن يستيقظون يف وقت مبكر من الصباح ،أو ممن يظلون
مستيقظني لوقت متأخر من الليل.

الطبيع�ي ويحتوي عىل إش�عاع يبلغ %60
م�ن إش�عاع اليورانيوم الطبيع�ي فقط).
وعىل الرغم من أن إشعاعه يقل عن إشعاع
اليورانيوم الطبيعي ،إال أنه يمكن أن يكون
خطريا عىل البرش ،ولدى التعامل معه يجب
االلتزام بمعايري السالمة.
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