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رئيس الوزراء اإليطايل لعبد املهدي :سنبقى إىل جانب العراق
العراقي

لَ ِئن ْ
أحب
أط ِع َم أخا ً لي ُمسلِما ً ُّ
إلي ِمن أن أعتق أ ُفقا ً من الناس» .قيل وكم
ّ
األفق؟ قال« :عشرة آالف

اإلمام احلسني (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

ص2

جملس البرصة يطالب

رئاسة الوزراء بايقاف قرار
دخول البضائع عن طريق

االردن دون رسوم كمركية

ص3

االمام السيستاين حيدد نقاط األزمات العراقية

التقى ممثل األمم املتحدة ..وأبدى انزعاجه من عرقلة إكمال احلكومة ..ورفض حتول العراق إىل «حمطة أذى» لآلخرين
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
حدد املرجع الديني االعىل آية الله العظمى
االمام الس�يد عىل السيستاني (دام ظله)
مهام وأوليات الحكوم�ة الجديدة ،مؤكدا ً
رفض العراق لتوجيه األذى ألي بلد آخر.
وذك�ر بي�ان ملكتب�ه تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «االمام الس�يد
السيستاني (دام ظله) استقبل قبل ظهر
(األربع�اء) جينين هيني�س بالس�خارت
املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة
ّ
ورحب سماحته
ورئيسة بعثتها يف العراق،
بجه�ود املنظم�ة الدولي�ة يف مس�اعدة

العراقيني لتجاوز املشاكل التي يعاني منها
البلد ،متمنيا ً لها التوفيق يف اداء مهمتها».
واشار االمام السيستاني ،بحسب البيان،
اىل ان «ام�ام الحكوم�ة العراقية الجديدة
مه�ام كبيرة وينبغ�ي ان تظه�ر مالمح
التق�دم والنجاح يف عمله�ا يف وقت قريب
وبالخص�وص يف مل�ف مكافحة الفس�اد
وتحسين الخدم�ات العام�ة وتخفي�ف
معان�اة املواطنني وال س�يما يف محافظة
البرصة» ،مؤكدا ً عىل ان «الكتل السياسية
اذا لم تغير من منهجه�ا يف التعاطي مع
قضاي�ا البلد فانه لن تك�ون هناك فرصة
ّ
لحل االزم�ات الراهنة» .واوضح
حقيقية

رئيس اجلمهورية يناقش القضايا االقتصادية واملالية
مع حمافظ البنك املركزي االيراين
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ان «العراقيني دفع�وا ثمنا ً باهضا ً يف دحر
االره�اب الداعشي ّ
تمث�ل يف اع�داد كبرية
من الش�هداء والجرحى واملعاقني وخراب
مناط�ق واس�عة م�ن البلد وكلف�ة مالية
هائل�ة ،وهن�اك حاج�ة ماس�ة اىل اعادة
إعمار املناط�ق املترضرة بالحرب وارجاع
النازحين اليه�ا بع�د القي�ام بتأهيلها».
وش�دد االمام السيس�تاني بالقول «يجب
أن يكون ه�ذا من اولويات الحكومة وهو
مما يس�اهم يف تقليل خطر تنامي الفكر
املتطرف يف هذه املناطق مرة اخرى.

التفاصيل ص2

وجه باستنفار السيارات احلوضية اليصال املاء اىل املدائن

حمافظ بغداد يعلن انطالق تعيينات صحة
الرصافة االسبوع املقبل
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موسكو :سننسحب من معاهدة الصواريخ مع واشنطن خالل ( )6أشهر
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزي�ر الخارجية سيرغي الفروف،
أمس األربعاء ،أن روس�يا سرتد باملثل عىل
الواليات املتحدة ،وستنسحب من معاهدة
الصواريخ متوس�طة وقصرية املدى خالل
 6أش�هر .وقال الف�روف يف موجز صحفي
يف عش�ق آباد« :لقد حدد الرئيس فالديمري
بوتني موقفنا ومفاده أننا س�نرد بش�كل
مماثل تماما».
وأض�اف« :علّ�ق األمري�كان التزامه�م
باملعاه�دة ،وفعلن�ا نف�س الشيء ،وعن�د
انته�اء مهلة األش�هر الس�تة /املنصوص
عليه�ا يف املعاه�دة ،/ونتيج�ة للمذك�رة

الرس�مية األمريكية بانس�حاب واشنطن
م�ن املعاه�دة ،س�ننهي رسيانه�ا» م�ن
جهتن�ا .وردا عىل دع�وة الرئيس األمريكي

دونال�د ترامب لعقد معاه�دة جديدة حول
الصواري�خ متوس�طة وقصيرة املدى قال
الف�روف ،إن املبادرات الروس�ية يف مراقبة
التس�لح كثيرة وال نقص فيه�ا .وأضاف
«حدد الرئيس بوتني موقفنا بوضوح .لقد
عرضنا عىل الشركاء يف الناتو واألمريكان
بش�كل خ�اص األخ�ذ بمبادراتن�ا وع�دم
املماطل�ة ،وخاص�ة يف ما يتعل�ق باحتمال
تمديد معاهدة األسلحة االسرتاتيجية التي
تنتهي يف  .»2021وش�دد وزي�ر الخارجية
ال�رويس عىل ع�دم ص�دور أي رد فعل من
ال�دول الغربية ،ول�ذا كل�ف الرئيس بوتني
وزارت�ي الدف�اع والخارجي�ة الروس�يتني
بتعليق كل املفاوضات الصاروخية.

احلكيم للطراونة :العراق واالردن جتمعهام مشرتكات كثرية سياسية واقتصادية واجتامعية

ص2

الثورة االسالمية وانقاذ ايران من مستنقع نظام اهليمنة

تعتبر مقارع�ة االس�تكبار والتص�دي ل�ه احد
اه�م مؤرشات الث�ورة االسلامية يف ايران حيث
اس�تطاعت بفع�ل هذا امل�ؤرش انق�اذ ذاتها من
مستنقع نظام الهيمنة .
فس�ماحة االمام الراحل الخميني ( قدس رسه)
وس�ماحة الس�يد القائ�د الخامــنئي (حفظه
الله) يعتربان هذه امليزة رمزا ً الس�تقالل البلدان
ع�ن الق�وى االجنبي�ة سياس�يا ً ويقول الس�يد

القائ�د حفظ�ه الله لدى التطرق اىل االس�تقالل
االقليمي واالستقالل العاملي والدويل ان الحفاظ
عىل استقالل البالد والنظام تعني عدم االنخداع
باملجاالت السياس�ية فالعدو الذي يهدف اىل جر
الحكومات نحو ذاته يلجأ اىل مختلف االس�اليب
وال يتكل�م بلغة التهديد كال  ،انما يتحدث احيانا ً
بتملق ويبعث برسائل ويخاطب الدول بالقول :
نحن امريكا تعالوا معا ً ملعالجة القضايا العاملية

بمش�اركة بعضنا بعض�ا ً ويف هذا االطار يتحدث
م�ع املرء وعنده�ا قد تس�ول لدى املرء نفس�ه
ليذهب بعيدا ً مع قدرة عظمى للتعاون معها يف
تسوية القضايا الدولية  .مثال .
اجل  ،عىل مس�توى الح�رب النــــاعمة وادب
الخـطابات واملراسلات الدبلوماس�ية الرسمية
يجري الحديث بهذا املنوال .

التفاصيل ص4

القايض مدحـت املحمـود ينعـى أحـد أعمـدة القـانـون الـدولــي
مسؤول ببدر يدعو إىل «إنقاذ كركوك» وحيذر من قرارات ذات طابع «قومي وطائفي»

احلشد الشعبي ينفي وجود اتفاق حكومي عىل إعادة البيشمركة إىل كركوك
اخلطوط اجلوية حتول
عـاملـي «األجـور اليوميـة»
إىل صيغة العقود
ص2

عضو بمجلس البرصة يطالب
بتخفيض الرضائب وإجراء تعداد
سكاين إلنصاف املحافظة
ص3

جنايات بابل :السجن أكثر
من ( )5سنوات ملتهم انتحل صفة
«فريق أول ركن طيار»
ص2

ص2

ص2

ص2

صالح ضحيـة
جـديـدة للـعـنـرصيـة
يف إنجلتـرا
ص7

العراق األردن يشددان عىل رضورة «تفعيل الدبلوماسية الربملانية» ودعم االتفاقيات احلكومية

ص2

اخلطوط اجلوية حتول عاميل «األجور اليومية» إىل صيغة العقود
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن�ت الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة ،أم�س
األربعاء ،تحويل العاملين بصفة اجور يومية
اىل العقود.وج�اء يف الوثيق�ة الت�ي نرشته�ا
وسائل اإلعالم والصادرة من الخطوط الجوية،
إنه «استنادا اىل قرار مجلس الوزراء رقم ()۱۲
لس�نة  ۲۰۱۹واملبلغ الينا بكت�اب وزارة النقل
 /الدائ�رة اإلداري�ة و املالي�ة  /قس�م املوازنة
وحسابات الخطة ذي بالعدد  ۲۹۹۸تاريخ 22
 2019 / 1 /تقررتحويل األجراء اليوميني كافة
واملس�تعمرين بالعدل السني العقود ابتداء من
تاريخ .»2019 / 2 / 1
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التقى ممثل األمم املتحدة ..وأبدى انزعاجه من عرقلة إكمال احلكومة ..ورفض حتول العراق إىل «حمطة أذى» لآلخرين

االمام السيستاين حيدد نقاط األزمات العراقية

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ح�دد املرج�ع الدين�ي االعىل آي�ة الله
العظمى االمام السيد عىل السيستاني
(دام ظل�ه) مهام وأولي�ات الحكومة
الجديدة ،مؤكدا ً رفض العراق لتوجيه
األذى ألي بلد آخر.
وذك�ر بيان ملكتب�ه تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان «االم�ام
السيد السيستاني (دام ظله) استقبل
قبل ظه�ر (األربع�اء) جينني هينيس
بالس�خارت املمثل�ة الخاص�ة لألمني
العام لألم�م املتحدة ورئيس�ة بعثتها
ّ
ورح�ب س�ماحته بجهود
يف الع�راق،
املنظمة الدولية يف مساعدة العراقيني
لتجاوز املشاكل التي يعاني منها البلد،
متمنيا ً لها التوفيق يف اداء مهمتها».
واش�ار االمام السيس�تاني ،بحس�ب
البيان ،اىل ان «امام الحكومة العراقية
الجديدة مهام كبرية وينبغي ان تظهر
مالم�ح التق�دم والنج�اح يف عملها يف
وق�ت قري�ب وبالخص�وص يف مل�ف
مكافحة الفس�اد وتحسين الخدمات
العامة وتخفيف معاناة املواطنني وال
س�يما يف محافظ�ة البصرة» ،مؤكدا ً

وش� ّدد عىل «رضورة تطبيق القانون
على جمي�ع املواطنين واملقيمني بال
اس�تثناء وحرص السالح بيد الحكومة
والوقوف بوجه الترصف�ات الخارجة
عن القانون ـ ومنها عمليات االغتيال
والخط�ف ـ ومحاس�بة فاعليه�ا
بقطع النظ�ر عن انتماءاتهم الفكرية
والسياسية».
ون�وه املرج�ع االعلى اىل ان «الع�راق
يطم�ح اىل ان تكون ل�ه عالقات طيبة
ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر
الحكومات املحبة للسلام عىل اساس
املصالح املشتركة من دون التدخل يف
ش�ؤونه الداخلية او املساس بسيادته
واس�تقالله ،كما انه يرفض أن يكون
محط�ة لتوجي�ه األذى ألي بلد آخر».
م�ن جانبها ،أك�دت املمثل�ة الخاصة
لألمين الع�ام لألمم املتحدة ورئيس�ة
بعثته�ا يف الع�راق ،جينين هيني�س
بالس�خارت ،أن املرج�ع الديني األعىل
عيل السيس�تاني ،أب�دى إنزعاجه من
تعرقل إكمال الكابينة الوزارية لرئيس
مجل�س ال�وزراء عادل عب�د املهدي».
وقالت بالسخارت ،يف ترصيح صحايف
عق�ب لقائها الس�يد السيس�تاني يف

على ان «الكتل السياس�ية اذا لم تغري
من منهجه�ا يف التعاطي م�ع قضايا
البل�د فان�ه ل�ن تك�ون هن�اك فرصة
ّ
لحل االزمات الراهنة».
حقيقية
واوض�ح ان «العراقيين دفع�وا ثمن�ا ً
باهضا ً يف دحر االرهاب الداعيش ّ
تمثل
يف اعداد كبرية من الشهداء والجرحى
واملعاقين وخ�راب مناط�ق واس�عة
من البلد وكلفة مالي�ة هائلة ،وهناك
حاجة ماس�ة اىل اعادة إعمار املناطق
املتضررة بالحرب وارج�اع النازحني
اليها بعد القيام بتأهيلها».
وش�دد االم�ام السيس�تاني بالق�ول
«يج�ب أن يك�ون ه�ذا م�ن اولويات
الحكوم�ة وهو مما يس�اهم يف تقليل
خط�ر تنام�ي الفك�ر املتط�رف يف
ه�ذه املناط�ق مرة اخ�رى ،كم�ا ان
على املنظم�ات الدولي�ة ودول العالم
املساعدة يف رسعة تحقيق ذلك».
ّ
وأكد عىل «اهمي�ة االلتزام العميل من
قبل الجميع ـ مس�ؤولني ومواطنني ـ
بمقتضيات الس�لم االهيل والتماس�ك
املجتمع�ي وع�دم التفريق بين ابناء
البلد الواحد ورعاي�ة االقليات الدينية
واالثنية».

رئيس الوزراء اإليطايل لعبد املهدي :سنبقى إىل جانب العراق

بغداد  /المستقبل العراقي
عقد رئيس مجلس ال�وزراء عادل عبداملهدي
ونظريه االيطايل الربوفسور جوزيبيه كونتي
جلس�ة مباحث�ات مشتركة يف بغ�داد ،بحثا
خاللها العالق�ات العراقية االيطالية وس�بل
زي�ادة التع�اون يف جمي�ع املج�االت وتفعيل

اللجن�ة العراقي�ة االيطالي�ة املش�اركة ،اىل
جانب بحث جهود دعم األمن واالس�تقرار يف
املنطق�ة ،وقدما يف ختامها ايجازا صحفيا «.
وأعرب عبد املهدي بحسب بيان ملكتبه تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،عن «اعتزاز
العراق بعالقات الصداقة والتعاون مع ايطاليا
وتقدي�ره لوقوفه�ا م�ع الع�راق يف مواجهة

االره�اب ،ولدعمه�ا املش�اريع االقتصادي�ة
والحيوية واالنس�انية ،مرحب�ا بزيارة رئيس
ال�وزراء االيطايل والوفد املراف�ق له اىل العراق
وان تحق�ق نتائ�ج ايجابية لصال�ح البلدين
والش�عبني الصديقني» .واضاف ان «ايطاليا
بل�د صناعي متق�دم ونحن نريد االس�تفادة
م�ن الخبرات االيطالية يف املج�ال الصناعي

واالقتصادي ،وان الرشكات االيطالية املعروفة
بس�معتها العاملية تعمل يف الع�راق ومرحب
بها ونتطلع اىل زيادة حضورها ومساهمتها
يف إعمار العراق ،وأم�ام البلدين فرص كبرية
للتع�اون املشترك يف الجوان�ب االقتصادي�ة
والتجاري�ة والزراعي�ة والثقاف�ة وغريه�ا».
وأع�رب رئيس ال�وزراء االيطايل الربوفس�ور

احلشد الشعبي ينفي وجود اتفاق حكومي عىل إعادة البيشمركة إىل كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
نفت قيادة الحش�د الش�عبي محور
الشمال ،أمس األربعاء ،وجود اتفاق
حكومي بني بغداد وإقليم كردستان
على إع�ادة ق�وات البيش�مركة
للمناطق املتن�ازع عليها وعىل وجه
الخصوص محافظ�ة كركوك ،فيما

اعتبر ترصيح�ات األمين الع�ام
ل�وزارة البيش�مركة جب�ار الي�اور
بش�أن االنتش�ار يف كركوك تأويلية
وال صحة لها.
ونقل�ت وكال�ة «املعلوم�ة» ع�ن
املتح�دث باس�م الحش�د الش�عبي
محور الشمال عيل الحسيني القول
أن “قي�ادة العملي�ات املشتركة لم

تبلغن�ا حتى اآلن بوج�ود اتفاق بني
حكومة بغ�داد واربـــــــيل عىل
إعادة البيشمركة للمناطق املتنازع
عليه�ا” ،الفت�ا إىل إن “ترصيح�ات
الياور تأويلية وال صحة لها بش�أن
وج�ود اتـــــف�اق على إع�ادة
البيشمركة لكركوك”.
وأضاف أن “إقليم كردستان يسعى

إلربك الش�ارع يف كرك�وك من خالل
نشر أخب�ار ال صح�ة له�ا تفي�د
بإع�ادة انتش�ار قوات البيش�مركة
للمحـــــافظ�ة” ،مبين�ا أن
“حكوم�ة بغــــــــــ�داد ل�ن
تج�ازف بإع�ادة البيش�مركة م�رة
أخ�رى داخ�ل كرك�وك بع�د فرض
سيطرتها االتحادية عليها”.

وأعل�ن األمين الع�ام ل�وزارة
“البيــــــش�مركة” جب�ار ي�اور
يف ترصي�ح متلــــف�ز ،أن�ه خالل
اجتم�اع رفيع املس�توى م�ع وزارة
الدف�اع  ،أمس الثــــــالثاء ،تقرر
تش�كيل خمس�ة لج�ان مناطقي�ة
مشتركة خاصة باملناطق املتنازع
عليها.

العراق األردن يشددان عىل رضورة «تفعيل الدبلوماسية الربملانية» ودعم االتفاقيات احلكومية
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئي�س مجلس النواب محم�د الحلبويس،
خلال لقائ�ه نظيره األردن�ي عاط�ف
الطراونة ،أم�س األربعاء ،عىل رضورة تفعيل
الدبلوماس�ية الربملاني�ة بني الع�راق واألردن،
فيم�ا اتف�ق الطراف�ان عىل الس�عي من اجل
دعم الحكومتني وتوفري البيئة املناس�بة لعقد

االتفاقيات .وذك�رت الدائرة االعالمية ملجلس
الن�واب ،يف بيان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،أن «الحلبويس ،عق�د يف القاعة
الدس�تورية للمجل�س ،اجتماعا م�ع نظريه
االردن�ي عاط�ف الطراون�ة ،بحض�ور النائب
االول حس�ن كريم الكعبي وعدد من رؤس�اء
الكت�ل الربملانية والنواب عن الجانب العراقي،
وعدد من رؤس�اء اللجان النيابية عن الجانب

االردني» .واكد الحلبويس« ،حرص العراق بكل
مؤسس�اته عىل تعزي�ز التع�اون الثنائي مع
اململكة االردنية الهاشمية» ،مبينا «استعداده
ليك�ون نقط�ة االلتق�اء لجمي�ع دول الجوار
من اجل حل مش�اكل املنطق�ة وتعزيز ركائز
االس�تقرار» .وثم�ن« ،دور اململكة االردنية يف
دعم العراق خالل حربه ضد االرهاب» ،مؤكدا ً
ان «العراقيين تصدوا بكل بطولة لهذه الزمر

االجرامي�ة الت�ي كانت تهدد االمن والس�لم يف
املنطق�ة والعال�م ،وبذلوا تضحي�ات كبرية يف
س�بيل ذلك  ،وحققوا النرص وحرروا ارضهم،
بمساندة ودعم من املجتمع الدويل واالقليمي».
وش�دد ،على «رضورة تفعي�ل الدبلوماس�ية
الربملاني�ة بني البلدين» ،الفت�ا اىل ان «التفاهم
املشترك بين الع�راق واالردن متواصل وعىل
كافة املستويات».

احلكيم للطراونة :العراق واالردن جتمعهام مشرتكات كثرية سياسية واقتصادية واجتامعية
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد رئي�س تحال�ف االصالح واالعم�ار عمار
الحكيم ،االربعاء ،أن العراق واالردن تجمعهما
مشتركات كثيرة سياس�ية واقتصادي�ة

واجتماعية ،فيما اش�ار رئيس مجلس النواب
االردني عاطف الطراونة اىل حرص بالده عىل
تعزيز وتمتني العالقات مع العراق.
وق�ال الحكي�م يف بي�ان خلال اس�تقباله
الطراون�ة ،بحضور عدد من قي�ادات تحالف

رئيس اجلمهورية يناقش القضايا االقتصادية واملالية
مع حمافظ البنك املركزي االيراين

بغداد  /المستقبل العراقي

استقبل س�يادة رئيس الجمهورية
الدكتور برهم صالح يف قرص السالم
ببغ�داد ،محافظ البن�ك املركزي يف
الجمهوري�ة االسلامية االيراني�ة
عب�د النارص همت�ي والوفد املرافق
ل�ه .وجرى خلال اللقاء مناقش�ة
القضاي�ا االقتصادي�ة واملالي�ة

مقر إقامت�ه بالنجف ،إن <الرصاعات
السياسية داخل العراق هي من تعرقل
اكمال الكابينة الحكومية ،وهذا األمر
يزعج السيستاني ،الفتة إىل أن <االمم
املتحدة تعترب السيد السستاني مصدرا ً
للحكم�ة والعق�ل ،له�ذا تحرص عىل
التعاون معه وأخذ النصح يف عملها».
وأضافت أن لقائها بالسيد السيستاني
تضم�ن <التأكي�د عىل وح�دة العراق
وب�االرساع بإكمال الحكوم�ة لتقديم
الخدم�ات ،وأهمي�ة ع�ودة النازحني
ملناطقهم وإعادة إعمار هذه املناطق
والت�ي يج�ب أن تك�ون م�ن أولوي�ة
الحكوم�ة الحالي�ة» ،مشيرة إىل أن
«عمل األمم املتحدة يف الفرتة القادمة،
سيتضمن مساعدة الحكومة العراقية
يف محاربة الفساد».
ولفت�ت املمثل�ة األممي�ة إىل أن
«السيس�تاني أك�د أن الصراع على
املكتس�بات بني السياسيني لن يسمح
بتق�دم البلاد ،وش�دد على أهمي�ة
الوقوف بوج�ه الترصف�ات الخارجة
عن القانون ضد املجموعات أو األفراد،
ومتابع�ة الفاعلني م�ن قبل الحكومة
والقضاء.

وأهمية توس�يع نش�اط التبادالت
التجارية ،بما يضمن توطيد أوارص
التعام�ل امل�ايل ،فضالً عن الس�عي
الجاد لدعم عملي�ة التنمية وتوفري
فرص االستثمار.
وج�رى خالل اللقاء بحث العالقات
الثنائية وسبل تعزيزها يف املجاالت
كاف�ة ،بما يحقق تع�اون ورشاكة
مثمرة.

االصلاح واالعم�ار ،إن «الع�راق واململك�ة
االردنية الهاشمية تجمعهما مشرتكات كثرية
سياس�ية واقتصادية واجتماعي�ة كلها تمثل
اوارص قوية للعالقة بني البلدين».
وأضاف «عربنا عن عمق سعادتنا بالخطوات

التي اتخذت مؤخرا عىل صعيد تبادل الزيارات
بني مس�ؤويل البلدي�ن وعىل اعىل املس�تويات
حيث زي�ارة امللك عب�د الله الثان�ي اىل العراق
وزي�ارة رئي�س الجمهورية بره�م صالح اىل
اململكة».

جنايات بابل :السجن أكثر من ( )5سنوات ملتهم انتحل صفة
«فريق أول ركن طيار»
بغداد  /المستقبل العراقي
قضت محكمة جنايات بابل حكما ً
بالسجن خمس سنوات وشهر ضد
مته�م انتح�ل صفة ضاب�ط كبري
يف الجي�ش العراق�ي ،فيم�ا حظي
الحكم بمصادق�ة محكمة التمييز
االتحادية.
وذك�ر مراس�ل املرك�ز اإلعالم�ي

ملجل�س القضاء األعلى أن «الهيئة
األوىل يف محكم�ة جناي�ات باب�ل
أص�درت حكم�ا بالس�جن خمس
س�نوات وش�هر ض�د مته�م أقدم
على انتحال صفة فري�ق أول ركن
طي�ار يف الجيش العراقي» ،الفتا إىل
أن «الحك�م صدر اس�تنادا ألحكام
القرار  /160أوال».
وأض�اف املراس�ل أن «املحكم�ة

أص�درت حكمني آخري�ن بالحبس
الش�ديد  3سنوات ضد املدان نفسه
ع�ن جريمة تزوي�ر هويات عىل أن
تنفذ العقوبة األش�د بحس�ب املادة
 142من قانون العقوبات».
وتاب�ع أن «محكم�ة التميي�ز
االتحادية وج�دت أن جنايات بابل
راع�ت تطبي�ق القان�ون تطبيق�ا
صحيحا وقررت تصديق الحكم».

جوزيبيه كونتي عن سعادته بزيارته االوىل اىل
العراق  ،وشكره للحكومة العراقية ولرئيس
ال�وزراء على االس�تقبال والرتحي�ب .وقال،
ان «إيطالي�ا كانت وس�تبقى دائما اىل جانب
العراق وش�عبه وس�نكون معك�م يف مرحلة
االس�تقرار واإلعمار ،وان الظ�روف الصعبة
التي واجهت الش�عب العراقي اصبحت خلف

ظهورن�ا بش�جاعة وتضحي�ات العراقيين
وتكاتف جمي�ع اطيافه ،وص�وال اىل تحقيق
الهدف املشترك وهو عراق مس�تقر» مؤكدا
«دعم العراق يف املجاالت االقتصادية والصحة
والتعليم ،والعمل مع اليونسكو والبنك الدويل
للتنقي�ب وحماي�ة اآلث�ار ،اىل جان�ب برامج
تدريب القوات األمنية العراقية».

القايض مدحت املحمود ينعى أحد أعمدة القانون الدويل
بغداد  /المستقبل العراقي
نع�ى رئي�س املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا
الق�ايض مدح�ت املحم�ود اح�د أعم�دة
القانون الدويل ،الفتا ً إىل أن ذكرى األس�تاذ
الدكتور حسن الجلبي ستبقى خالدة.
وق�ال رئيس الق�ايض مدح�ت املحمود يف
بي�ان أن «املحكمة االتحادي�ة العليا تنعى

عم�ودا ً م�ن أعم�دة القانون ال�دويل العام
ال�ذي تخرج بفض�ل علمه العمي�ق أجيال
م�ن القـــانونيين ،يف الع�راق ويف العالم
العربي».
وأضاف املحمود «لقد مات األستاذ الدكتور
حسن الجلبي  ،ولكن ذكراه ستبقى خالدة
عىل مر الزمن ،رحم الله اس�تأذنا الكبيـر
واسكنه يف عليني».

مسؤول ببدر يدعو إىل «إنقاذ كركوك» وحيذر من قرارات
ذات طابع «قومي وطائفي»
بغداد  /المستقبل العراقي

ح�ذر مس�ؤول منظمة بدر فرع الش�مال
محمد مهدي البياتي ،أم�س األربعاء ،من
اتخاذ قرارات ذات طابع «طائفي وقومي»
ً
داعي�ا رئيس الوزراء عادل عبد
يف كركوك،
امله�دي إىل إنق�اذ املحافظ�ة م�ن «الخطر
املحتم�ل» .وق�ال البيات�ي يف بي�ان تلقت

«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه« ،نحذر
م�ن إجراءات بع�ض الوزراء واملس�ؤولني
الذي�ن يدفع�ون للضغ�ط من اج�ل اتخاذ
ق�رارات ذات طاب�ع طائف�ي وقوم�ي يف
كرك�وك» .ودع�ا البيات�ي رئيس ال�وزراء
ع�ادل عب�د امله�دي ،إىل «رضورة التدخ�ل
العاج�ل م�ن أجل إيق�اف ه�ذه الفوىض
وإنقاذ كركوك من الخطر املحتمل».

السفارة االمريكية توجه إهانة إىل «املرشعني العراقيني»
ملطالبتهم بخروج القوات األجنبية
بغداد  /المستقبل العراقي

أملح القائم بأعمال الس�فارة االمريكية يف
الع�راق جوي ه�ود ،أمس االربع�اء ،إىل أن
املرشعين العراقيني «ال يفهمون» حقيقة
الوج�ود العس�كري االمريك�ي يف العراق،
مشيرا اىل انه�م يف ح�ال «فهم�وا ذل�ك»
سيكونون أقل اندفاعنا يف املطالبة بخروج
القوات االمريكية من البالد.
ونقلت وكالة «الغد برس» عن هود القول،
ردا ً على مطالبات عدد من الكتل الربملانية
بإخ�راج القــــــ�وات العس�كرية
االمريكية من العراق «لن اعلق عىل مسودة
ترشي�ع يف الربملان العراقي بش�أن خروج
القوات العسكرية االمريكية من العراق».
واض�اف «لكن ل�دي س�ؤال للمرشعني يف
الربملان العراقي ،هل هم يفهمون حقيقة
تواجدن�ا العس�كري يف الع�راق ،هل طلبوا

من رئيس االركان املشتركة الفريق االول
الرك�ن عثمان الغانمي ان يقدم لهم ايجاز
عن حقيقة هذا التواجد وطبيعته؟ ان هذا
سؤايل االول للمرشعني».
واردف هود «ح�ال ما يفهموا حقيقة هذا
الوجود وما نقوم به س�يكونون اقل دفعا
ملطالبتنا بالخروج».
وكان الرئي�س االمريك�ي دونال�د ترامب،
ق�د قال يف وقت س�ابق انه «البد من وجود
قاعدة عسكرية امريكية يف العراق ملراقبة
اي�ران» ،وه�و ما اث�ار اس�تياء وحفيظة
العديد من الكتل السياسية.
ويف وقت س�ابق ،شدد األمني العام لحركة
عصــــائ�ب اه�ل الح�ق الش�يخ قيس
الخزعيل ،عىل مراجعة الوجود العس�كري
االجنب�ي يف العراق ،مؤك�دا عىل ان حركته
وتحالف الفتح يرفضان الوجود االمريكي
يف البالد.
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جملس البرصة يطالب رئاسة الوزراء بايقاف قرار دخول البضائع عن طريق االردن دون رسوم كمركية
البصرة /المستقبل العراقي
طال�ب رئي�س مجلس محافظ�ة البصرة صباح
حس�ن البزون�ي رئاس�ة ال�وزراء بايق�اف ق�رار
الس�ماح بدخول البضائع عن طري�ق االردن دون
رسوم كمركية.
واوض�ح البزوني انه وجه كتاب�ا اىل رئيس مجلس
الوزراء طالب من خالله بايقاف قرار املجلس الذي
يس�مح بدخول السلع والبضائع عن طريق االردن
دون رسوم كمركية.
وق�ال البزوني خلال مؤتم�ر صحف�ي ان القرار
س�يرض بمحافظ�ة البصرة ويوقف عم�ل جميع
موانئه�ا وجمي�ع املناف�ذ يف العراق ،منوه�ا اىل ان
الق�رار خاطئ وان املجلس يطال�ب رئيس الوزراء
بايقافه وعدم تنفيذه مشيرا اىل ان القرار سيزيد

م�ن حج�م البطال�ة يف البصرة لك�ون العديد من
الرشكات او التجار ستتجة اىل منفذ طربيل.
وطال�ب البزوني رئي�س مجلس الن�واب بالتدخل
الفوري ورئي�س الجمهورية بع�دم املصادقة عىل
ه�ذه الق�رارات وه�ذه اتفاقايات لكونه�ا تخلق
اعداد كثرية من العاطلني عن العمل.
وبني ان الشركات بدات تتح�ول اىل منفذ طريبيل
الن�ه اليوج�د في�ه اي تعرف�ة كمركية او رس�وم
وبالتايل فان االمر سياثر عىل موانئ البرصة.
وطال�ب رئيس املجل�س ممثيل البصرة يف الربملان
بايق�اف الق�رار نهائي�ا به�دف ع�دم اإلرضار
باملحافظة.
وأك�د ان القرارات التي تصدر م�ن مجلس الوزراء
يجب ان تراجع بش�كل صحيح م�ع الجهات التي
سوف يطالها الرضر باملوضوع.

اعلن انطالق تعيينات صحة الرصافة االسبوع املقبل

حمافظ بغداد يوجه باستنفار السيارات احلوضية اليصال املاء اىل املدائن
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
وجه محاف�ظ بغداد فلاح الجزائري ،امس
االربع�اء ،باس�تنفار الس�يارات الحوضي�ة
اليص�ال امل�اء اىل قض�اء املدائ�ن ،مؤك�دا ً
أن مديري�ة امل�وارد املائي�ة س�تقوم بزيادة
ض�خ مناس�يب املياه لدف�ع املي�اه الثقيلة
والرتاكمات الطينية.
وق�ال مكتب�ه االعالم�ي ان «املحاف�ظ وجه
باس�تنفار جميع حوضيات محافظة بغداد
اليص�ال امل�اء اىل قض�اء املدائ�ن والنواح�ي
التابعة له» ،مؤكدا انه «سيقوم بمتابعة حل
املشكلة بش�كل مبارش لالرساع باعادة ضح
املاء اىل تلك املدن».
وأضاف أن «سبب انقطاع املاء يف تلك املناطق

الربيعي يدعو إىل تصحيح
آلية تفتيش العمل

من جراء املياه االس�نة والتكتلات الطينية
الت�ي ادت اىل توق�ف مش�اريع ض�خ املاء»،
الفتا اىل أن «املحافظة تعمل وبالتنس�يق مع
مديري�ة ماء محافظ�ة بغ�داد وامانة بغداد
بايصال املاء اىل تلك املناطق».
وتاب�ع أن «مديري�ة امل�وارد املائية س�تقوم
بزي�ادة ضخ مناس�يب املي�اه لدف�ع املياه
الثقيل�ة والرتاكم�ات الطيني�ة ليتس�نى لنا
اعادة تشغيل محطات ضخ املاء».
م�ن جهة اخ�رى اعل�ن محافظ بغ�داد عن
انطلاق الدرج�ات الوظيفي�ة ملديرية صحة
بغداد الرصافة االسبوع املقبل ضمن درجات
الحذف واالستحداث «جاء ذلك خالل زيارته
ملديرية صحة بغداد الرصافة بحضور املدير
العام د.عبد الغني الساعدي.

وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي ان «املحافظ خالل
اللق�اء اثنى على ال�دور الكبري ال�ذي بذلته
املديري�ة يف قضي�ة التعيين�ات مؤك�دا على
التنس�يق بين املحافظ�ة ووزارة الصح�ة
واملفتش العام من اجل تذليل كافة املعوقات
وح�ل جمي�ع املش�اكل الت�ي تواج�ه عم�ل
املستشفيات يف العاصمة بغداد مما ينعكس
بش�كل ايجاب�ي يف تقدي�م خدم�ة صحي�ة
وعالجي�ة افضل لجميع امل�رىض واملراجعني
بدون استثناء.
ويف ختام زيارته قدم الجزائري شكره لكادر
املديرية ومديرها العام واصفا اياهم بالكادر
املنس�جم واالدارة الجي�دة الت�ي يش�ار لها
بالبنان موضحا ب�ان زيارته جاءت لتعضيد
وتقوية اعمال هذه املديرية.

دع�ا وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية
باس�م الربيع�ي ،اىل تقوي�م عم�ل جهاز
تفتيش العمل وتشكيل لجانه وفق معايري
مهنية.
وذكر بيان للمكتب االعالمي لوزارة العمل،
تلقته «املس�تقبل العراق�ي»  ،ان الربيعي
«ت�رأس اجتماع�ا لهيئ�ة ال�رأي بحضور
الكادر املتقدم يف الوزارة ،ملناقشة عدد من
امللفات».وق�ال الربيعي ،بحس�ب البيان،
ان «موض�وع تفتي�ش العم�ل بحاج�ة
لوقفة جادة لكون الكثري من املشاريع لم
تش�ملها اجراءات التفتي�ش» ،مؤكدا عىل
«رضورة اع�ادة تقويم هذا الجهاز لكونه
الواجهة الرئيسة للوزارة ،مع اعادة النظر
يف آلية عمل التفتيش لضمان عدم حصول
تالعب بالتقارير املرفوعة».
ودع�ا اىل «اتمت�ة عم�ل جه�از التفتيش
الكرتونيا لضم�ان الش�فافية يف العمل»،
موجه�ا دائرة تفتي�ش العم�ل بـ»إجراء
تعدي�ل لخط�ة الدائ�رة وخصوص�ا فيما
يتعلق بجهاز تفتيش العمل».
وشهد االجتماع مناقشة موضوعات عدة
تتعلق باملنهاج الحكوم�ي ومراحل اعداد
خطة الوزارة لع�ام  2019وفق ما جاء يف
مقررات املنه�اج وتضمني جميع الخطط
والربامج التي حددتها الوزارة يف وخطتها
خصوصا فيما يتعلق بذوي االعاقة.
كما تمت مناقشة مس�ودة امللف الوطني
للصحة والسلامة املهني�ة وجرى التأكيد
عىل اعادة النظر فيها وخاصة فيما يتعلق
باإلحصائي�ات واالرق�ام ،لك�ون ال�وزارة
ملزم�ة بتقدي�م ارقام دقيق�ة بخصوص
املس�ودة ملا تحمل�ه من ملفات س�ترتتب
عليها سياسات وقرارات.

طالب عض�و مجلس محافظ�ة البرصة مجيب الحس�اني «
بتخفي�ض الرضائب وإج�راء تعداد للس�كان املحيل إلنصاف
محافظ�ة البصرة يف املوازن�ات االتحادية ورف�ع الحيف عن
كاهل املواطنني من الرضائب بعد تحسن الوضع املايل للدولة.
وق�ال الحس�اني يف ترصيح ل�ـ  /وكالة فنارني�وز /جمعنا
تواقيع ألعضاء املجلس مع كتاب رس�مي سترفع اىل لرئيس
املجل�س لعرض مطلبنا يف جلس�ة مجل�س املحافظة التخاذ
القرار املناس�ب  .مبينا « ان تخفي�ض الرضائب التي فرضت
عىل قط�اع الكهرباء وتخفيض التعرفة الجديدة التي فرضت

عىل املواطن وكذلك الصحة واالتصاالت واملنتوجات النفطية.
ودعا الحس�اني اىل اعادة النظر يف القرارات الس�ابقة وطرح
املوضوع ام�ام انظار مجلس املحافظ�ة لغرض رفع توصية
للحكوم�ة االتحادية للتخفي�ف عن كاهل املواط�ن  .مطالبا
باجراء تعداد سكاني جديد ملحافظة البرصة لوجود فروقات
يف اع�داد الس�كان املس�جلة ملحافظ�ة م�ع قاع�دة البيانات
املوج�ودة لدى وزارت�ي التخطيط والتجارة بع�د نزوح اعداد
كبيرة م�ن مواطن�ي املحافظات االخ�رى « الفت�ا اىل ان ذلك
يتطلب التوس�ع يف توفري املس�تلزمات الرئيسية للمواطن من
مستش�فيات ومدارس واالتصاالت والبلدية والذي اثر س�لبا
عىل التخصيصات املوجودة يف املوازنة االتحادية للمحافظة .

وزير االتصاالت جيري اول مكاملة هاتفية عرب اهلاتف االريض «الضوئي» مع قضاء حديثة
بغداد  /المستقبل العراقي
اج�رى وزي�ر االتص�االت ،نعي�م ثجي�ل
الربيع�ي ،اول مكامل�ة هاتفية عرب الهاتف
االريض الضوئي مع قضاء حديثة وناحية
بروانة يف محافظة االنبار»
وذكرت الوزارة يف بيان ،تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «انطالقا من س�عي الوزارة

يف محافظة االنبار».
واضافت ان « مالكاتنا الهندس�ية والفنية
يف اتص�االت االنب�ار تمكن�ت من تش�غيل
منظومة النفاذ الضوئ�ي يف قضاء حديثة
وبس�عة ( )6000ستة االف خط ضوئي»،
الفت�ة اىل «تامين اول مكامل�ة هاتفي�ة
ضوئي�ة بني بدالة بروان�ة يف قضاء حديثة
وبدال�ة املامون يف بغداد واج�راء الفحص

والتشغيل بصورة كامله استعداد لتشغيل
املشروع وتس�ويق الخط�وط الضوئي�ة
املجه�زه لخدم�ات االنرتني�ت والقن�وات
الفضائية».
واش�ارت ال�وزارة اىل ان�ه «م�ن املؤمل ان
يتم االفتتاح الرس�مي وتش�غيل البدالتني
بحضور ومش�اركة وزير االتصاالت خالل
االيام القليلة املقبلة .

توزيع أكثر من « »4300طن من بذور احلنطة والشعري يف املثنى
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مديرية زراعة املثنى ،انها وزعت خالل املوسم الجاري
أكثر من  4300طن ملحصويل الحنطة والش�عري ،من ضمنها
 104طن من الرتب العليا «.
وذكر قسم إعالم املديرية ،يف بيان تلقته «املستقبل العراقي»،

التجارة :سايلو احللة يستقبل « »٣٥شاحنة
حمملة باحلنطة الكندية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة التجارة ،عن استالم فرع الرشكة العامة
لتجارة الحبوب يف بابل الوجبة االوىل من الش�احنات
املحمل�ة بالحنطة الكندية وال�واردة للبالد عرب ميناء
ام قرص».
واوض�ح مدير عام الرشك�ة نعيم املكصويص يف بيان
ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان امللاكات الفنية يف
الف�رع بارشت باس�تالم وتفريغ حموالت الش�احنة
الواردة عرب ميناء ام قرص من الباخرة (LEMESSOS
 ).QUEENبعد سحب نماذج من حمولة كل شاحنة
واج�راء الفحص املختبري عليها م�ن قبل فاحيص
الس�يطرة النوعية يف الف�رع والتاكد م�ن مطابقتها
للمواصفات».
مبينا انه «تم اس�تالم وتفريغ ( )35شاحنة محملة
بكمي�ة ( )1413طنا من الكمي�ة االجمالية والبالغة
( )2500طنا من الحنطة الكندية .مضيفا بان سايلو
الحلة مس�تمر بتجهي�ز املطحن�ة الحكومية بخلطة
الحنط�ة املخصص�ة اضاف�ة اىل اس�تمرار تجهي�ز

الوكالء بمادة الرز املس�تورد لدع�م مفردات البطاقة
التموينية».
من جانب اخر اش�ار البيان اىل «قيام س�ايلو بازوايا
يف املوص�ل بتجهي�ز املراكز التمويني�ة يف ( مخمور و
النم�رود و الوحدة ) و ( وربيعة و س�نجار و البعاج
و زم�ار ) بمادة ال�رز  .حيث بلغت تج�اوزت الكمية
املجه�زة من ال�رز ب�ا نواع�ه املتوفرة يف املس�قفات
(االورغ�واي والفيتنامي واالمريك�ي ) الـ()٥٠٥طنا
«.
مستعرضا الكميات املجهزة وفق النوعية والتي بلغت
اكث�ر م�ن ( )٤٧٢طنا رز أورغ�واي و اكثر من()٣٠
طن�ا رز فيتنام�ي واكث�ر م�ن() ٢طن�ا رز امريكي
حيث ش�ملت تلك الكميات التي تم تجهيزها للمراكز
التمويني�ة يف اقضي�ة (مخمور  -النم�رود  -الوحدة
) من الس�احل األيسر من مدينة املوص�ل اضافة اىل
املراكز التموينية ملناطق ( ربيعة  -سنجار  -البعاج-
زم�ار  -القحطانية  -الش�ورة) من الس�احل االيمن
ملدين�ة املوصل والتي تجاوزت إجمايل الكمية املجهزة
الـ(  )٥٩٤٢طنا وبنسبة تجهيز.% ٨٢

اس�تقبل وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ،يف ديوان الوزارة،
الس�فري الرتكي لدى العراق فاتح يلدز  ،والوفد املرافق له ،وجرى
خالل اللقاء بحث آليات الفحص املتبادل للس�لع ،وسبل تعزيزها
ما يخدم مصالح البلدين».
وأوض�ح الدليمي خالل اللقاء الذي حضره ظفر صويلو رئيس
مؤسس�ة االعتم�اد الرتكية ،و س�عد عبدالوهاب رئي�س الجهاز
املرك�زي للتقيي�س والس�يطرة النوعي�ة العراقي ،أهمي�ة توقيع
مذكرة تفاهم تعزز من حجم التعاون االقتتصادي واالس�تثماري
بني البلدين».
فيم�ا أعلن وزي�ر التخطيط خالل اللقاء عن «مرشوع إنش�اء ٦
مختربات حديثة يف املنافذ الحدودية ،لغرض ضمان جودة وسالمة
الس�لع املس�توردة ،ومطابقتها للمواصف�ات املحلي�ة والعاملية،
ً
فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع ع�دد من البلدان
لالعرتاف املتبادل بالفحص «.
اىل ذلك اعرب الوفد الرتكي عن استعداده لتقديم كافة انواع الدعم
املمكنة للعراق ،مشيرا ً إىل التعاون الكامل مع السلطات العراقية
املعني�ة يف تدقي�ق وفحص املنتجات والس�لع الداخل�ة اىل العراق،
واصدار شهادات اعتماد دولية لها.

بغداد  /المستقبل العراقي

البصرة /المستقبل العراقي

الع�ادة الحي�اة اىل املناط�ق املح�ررة م�ن
عصابات وليت�م التواصل بينها وبني باقي
مناطق العراق ،واس�تنادا لتوجيهات وزير
االتصاالت برضورة تقديم افضل الخدمات
للمواطنني يف املناطق املحررة من عصابات
داع�ش االرهابية ،اج�رى وزير االتصاالت
اول مكامل�ة هاتفي�ة عبر الهاتف االريض
الضوئي م�ع قضاء حديثة وناحية بروانة

بغداد  /المستقبل العراقي

رشطة بغداد تغلق « »6مقاهي
غري مرخصة يف العاصمة

عضو بمجلس البرصة « يطالب بتخفيض الرضائب وإجراء تعداد سكاين إلنصاف املحافظة

بغداد  /المستقبل العراقي

وزير التخطيط يبحث مع السفري الرتكي آليات
الفحص املتبادل للسلع بني البلدين

اعلنت قي�ادة رشطة بغداد ،اغالق  6مقاهي غري مرخصة يف
العاصمة.
وقالت القيادة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه
 ،ان�ه «بعد اص�دار االوامر بخصوص املقاه�ي غري املرخصة
لغاي�ة ليل�ة امس تمكنت مف�ارز رشطة بغ�داد من اغالق 6
مقاهي».
واص�درت قي�ادة رشط�ة بغ�داد ،عدد م�ن التوجيه�ات اىل
مديرياتها يف العاصمة ،مشددة عىل أصحاب املقاهي االلتزام
بالتعليم�ات وس�اعات العمل من س�اعة  ٤العرص لغاية ١١
مساء ومنع دخول األحداث يف املدخل.

اتفاق عراقي ـ إيراين عىل آلية التسديد
املايل بني البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي
وق�ع البنك املركزي العراقي مع نظريه االيراني اتفاقية حول آلية
التسديد املايل بني البلدين والتي تتعلق بصادرات الكهرباء والغاز.
وقال رئيس البنك املرك�زي اإليراني عبد النارص همتي يف ترصيح
أوردت�ه وكالة «أرن�ا» االيرانية ،إنه «تم التوقي�ع عىل اتفاقية مع
البنك املركزي العراقي حول آلية التس�ديد املايل املتعلقة بصادرات
الكهرب�اء والغ�از وس�ائر الس�لع االيراني�ة ايل العراق».وأض�اف
همتي ،أننا «نش�هد حالي�ا حجما ملحوظا من الصادرات س�واء
يف القط�اع العام ام القطاع الخاص لك�ن هناك بعض العقبات يف
املجال املصريف واملايل ،مما يع�رض املصدرين إىل مش�اكل يف هذا
املجال».وتابع ،أنه «سيجري خالل هذه الزيارة (إىل العراق) التي
تستغرق يومني ،محادثات مع محافظ البنك املركزي ،وزير املالية
العراق�ي حول القضاي�ا والعقبات املوجودة م�ن اجل التوصل ايل
النتيجة املرجوة يف هذا املجال».ويستورد العراق من ايران الطاقة
الكهربائية عرب أربعة خطوط وبطاقة تبلغ  1000ميغاواط ،فيما
يس�تورد ايضا الغاز الجاف لتش�غيل بعض املحطات الكهربائية،
وتعترب ايران احد الدول التي يعتمد عليها العراق ايضا بشكل كبري
يف استرياد السلع والبضائع منها.

اصدار اكثر من « »115الف بطاقة ذكية
لألرس املشمولة براتب االعانة االجتامعية

ان «الكمي�ات هذه وزعت حس�ب مواق�ع التجهيز لرشكة
مابني النهرين العامة للبذور ومنها مركز اس�تالم الشعري يف
املثنى بواقع ( )387ط�ن وموقع االحرار بواقع ( )415طن
وموقع الديوانية بواقع ( )102طن.
واض�اف البي�ان ان «تل�ك الب�ذور غط�ت مس�احات تصل
( )110,788دونم يف عموم مناطق املحافظة .

زراعة النجف االرشف تبحث تطوير زراعة
الفراولة يف املحافظة
النجف  /المستقبل العراقي
نظم�ت مديري�ة زراع�ة النج�ف االرشف وبالتعاون
والتنس�يق م�ع كلي�ات الزراع�ة يف جامعت�ي بغ�داد
والكوف�ة جول�ة ميدانية ملشروع البس�تنة والغابات
التاب�ع للمديرية لغ�رض االطالع على مراحل تجربة
زراعة نبات الفراولة و تطويره يف املحافظة ،وبحضور
فريق مؤلف من بعض رؤس�اء االقس�ام واملنتس�بني
املختصني .
تضمن�ت الجول�ة االطالع على مراحل تجرب�ة زراعة
نبات الفراولة صنفي (البيون وروبي جيم ) ومتابعة
عمليات اكثاره باملدادات داخل البيوت البالستيكية .
كم�ا يهدف املرشوع اىل تنمية وتطوير زراعة الفراولة
يف املحافظ�ة ومحاول�ة نرشه والوص�ول اىل الجدوى
االقتصادية وتوفري املدادات وتجهيز الراغبني بالزراعة
ً
فضلا عن اقامة
به�ا وتوفري الخبرات والدعم الفني
االنش�طة االرش�ادية والتي له�ا دور يف زي�ادة ثقافة
املزارعني واالتجاه نحو توفري املحاصيل املهمة غذائيا ً
واقتصاديا ً .

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيئة الحماية االجتماعية ب�وزارة العمل ،اصدار اكثر من
( )١١٥الف بطاقة ذكية (كي كارد) لالرس املشمولة براتب االعانة
االجتماعية ضمن وجبتي الش�مول الجديدتني (الثالثة والرابعة)
التي اعلنتهما الوزارة وذلك بالتعاون مع الرشكة العاملية للبطاقة
الذكي�ة (كي كارد)وذكر مدي�ر عام دائرة تكنولوجي�ا املعلومات
يف هيئ�ة الحماية االجتماعي�ة جمال عبد الرس�ول يف بيان تلقته
«املستقبل العراقي» ،ان اقس�ام الحماية االجتماعية صعدت من
وترية عمله�ا يف تدقيق وانج�از معامالت االرس املش�مولة براتب
االعانة ضم�ن وجبتي الش�مول الجديدتين (الثالث�ة والرابعة)،
منوه�ا اىل ان الرشكة العاملية للبطاق�ة الذكية اكملت اصدار اكثر
م�ن ( )١١٥الف بطاقة ذكية لتلك االرس يف بغداد واملحافظات عدا
اقليم كردستان».وأضاف عبد الرس�ول ان» مالكات اقسام هيئة
الحماي�ة االجتماعية يف بغداد واملحافظ�ات تواصل عملها يوميا
حت�ى يف اي�ام العطل الس�تكمال تدقيق كل معاملات االرس التي
تم ش�مولها ضمن الوجبتني االخريتني م�ن اجل اصدار البطاقات
الذكية تمهي�دا ملنحهم الرواتب املس�تحقة وفق قان�ون الحماية
رقم  ١١لس�نة  ،٢٠١٤مشيدا بجهود مالكات اقسام الحماية وما
يبذلونه من عمل خدمة لرشيحة الفقراء .
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تعتبر مقارع�ة االس�تكبار والتصدي له
اح�د اهم م�ؤرشات الثورة االسلامية يف
ايران حيث اس�تطاعت بفعل هذا املؤرش
انقاذ ذاتها من مستنقع نظام الهيمنة .
فسماحة االمام الراحل الخميني ( قدس
رسه) وسماحة السيد القائد الخامنئي
(حفظه الل�ه) يعتربان ه�ذه امليزة رمزا ً
الس�تقالل البلدان ع�ن الق�وى االجنبية
سياس�يا ً ويقول الس�يد القائ�د حفظه
الله لدى التطرق اىل االس�تقالل االقليمي
واالس�تقالل العاملي وال�دويل ان الحفاظ
عىل اس�تقالل البلاد والنظام تعني عدم
االنخ�داع باملج�االت السياس�ية فالعدو
الذي يهدف اىل ج�ر الحكومات نحو ذاته
يلجأ اىل مختلف االساليب وال يتكلم بلغة
التهدي�د كال  ،انما يتح�دث احيانا ً بتملق
ويبعث برسائل ويخاطب الدول بالقول :
نحن امري�كا تعالوا معا ً ملعالجة القضايا
العاملية بمش�اركة بعضنا بعضا ً ويف هذا
االطار يتحدث مع املرء وعندها قد تسول
لدى املرء نفس�ه ليذهب بعي�دا ً مع قدرة
عظمى للتعاون معها يف تسوية القضايا
الدولية  .مثال .
اج�ل  ،على مس�توى الح�رب الناعم�ة
وادب الخطابات واملراسالت الدبلوماسية
الرس�مية يج�ري الحدي�ث به�ذا املنوال
ولكن باطن القضي�ة ال يدلل عىل ذلك ما
يعني ان لديه خط�ة يريد ارشاك الجانب
االخ�ر فيها ويدع�وه لللعب يف الس�احة
التي رس�مها له بنفس�ه ويح�دد نوعية
اللعب فيها نعم  ،يقول تقدم إلنجاز هذا
العمل لكي يتحقق الهدف الذي رسم لتلك
الخطة.
فالسبب وراء عدم انضمامنا يف التحالف
االمريك�ي املزع�وم فيما يتعل�ق بقضايا
املنطق�ة والقضي�ة الس�ورية ومثيالتها
رغم تكرر هذه الطلبات هو هذا االمر .
اذا ً لديه�م خط�ة وغايات مرس�ومة لها
ويرغب�ون الوص�ول اليه�ا واالس�تعانة
بالطب�ع م�ن ق�وى وطاق�ات كل بل�د
لتحقي�ق مأربه�م بما فيه�ا الجمهورية
االسلامية االيرانية فاذا انطىل هذا االمر
على الجمهوري�ة االسلامية والتحق�ت
ملمارس�ة اللعب معهم كأن�ه مأل برنامج
عملهم وهذا يتناىف مع االستقالل ويعني
اس�تكمال خطته�م حت�ى اذا ل�م يفيض
االمر ظاهريا بمجيء حكومة او شخص
لت�ويل مقاليد الحكم فأن اس�تقالل البالد
سيذهب ادراج الرياح.
ان منهجي�ة الجمهوري�ة االسلامية
االيرانية يف سياستها الخارجية ناتجة عن
تجرب�ة االمام الراحل (قدس رسه) حول
النظام الدويل الحاكم يف فرتة االس�تعمار
يف ايران والدول االسلامية ولهذا الس�بب
ف�أن موقف االمام باعتباره زعيما دينيا
مس�لما تجاه الحكومات االس�تعمارية
واالس�تكبارية كان موقفا شفافا وجليا
يف بداي�ة الث�ورة حي�ث ل�ن يس�مح عىل
اساس�ه بنا ًء عىل قاعدة ( نفي السبيل )
ممارس�ة نفوذ الحكومات االس�تكبارية
يف نط�اق بالد االسلام فس�ماحة االمام
(قدس رسه) يف خطابه القيمي الطموح
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الثورة االسالمية وانقاذ ايران من مستنقع نظام اهليمنة

وفكره حول ش�مولية النط�اق ملبدأ نفي
الس�بيل ال يتح�دث عن اي�ران وحدها بل
يرفض س�ماحته لدى التط�رق اىل اي بلد
اخر هيمنة اية قدرة عظمى عىل الشؤون
السياسية والثقافية واالقتصادية لكافة
املسلمني.

نظام الهيمنة وظهور االقطاب :

يض�م نظ�ام الهيمن�ة مجموع�ة م�ن
الالعبني عىل مستوى النظام الدويل الذين
يحاول�ون الحف�اظ على قواع�د اللع�ب
للنظام الدويل الظالم فأنهم يس�تعينون
بمختلف االدوات العسكرية واالقتصادية
والسياس�ية للتأثير على االخري�ن كما
ان اح�دى ميزات نظام الهيمنة تقس�يم
العال�م اىل جزئني  :الدول املهيمنة والدول
الخاضعة لها ويمكن االش�ارة اىل امريكا
ومعظ�م ال�دول االوربية بحي�ث تحولت
هذه الدول اىل دول س�لطوية وان الفرق
بني الدول السلطوية واملهيمنة مع الدول
االخ�رى هو ان ال�دول الس�لطوية كانت
تسعى حتى مدة ليس�ت ببعيدة الهيمنة
عىل س�ائر البلدان بصف�ة مبارشة ومن
خلال االدوات الثقافي�ة واالقتصادي�ة
والعس�كرية لكنه�ا اس�تطاعت عبر
الق�وة الناعم�ة تدريجي�ا الهيمن�ة عىل
املعتقدات والشؤون العقائدية للدول مما
ادى بس�يادة ثقاف�ة الغرب على البلدان
الخاضعة للهيمنة
كما ان هيمنة الدول السلطوية عىل الدول
الخاضعة لها اسفرت عن نتائج مزدوجة
يف مج�االت التق�دم واالبداع واالس�تقالل
والثقة بالنفس وبع�ض التغيريات ولهذا
فأننا ن�رى ابداعات كثيرة تحصل لدى
الدول السلطوية وتعمل الدول الخاضعة
اىل املح�اكاة منه�ا اضاف�ة اىل ذلك تعمل
ال�دول املهيمنة عىل ربط الدول الخاضعة
به�ا حي�ث كانت اي�ران يف فرتت�ي العهد
القاج�اي والبهلوي خاضعة لربيطانيا يف
سبيل املثال.
وفيم�ا يتعل�ق بأس�باب نج�اح ظاهرة
مقارعة الهيمنة لدى الثورة االسلامية ،

فقدان
فقدت اجازة تس�جيل مركبة املرقمة 10471
صالح الدين مرس�يدس تريله تنكر دبل قمارة
اللون ابيض موديل  1997رقم الشايص
WDB954032K339795
حمول�ة  36,000ال�ف لرت بأس�م ( عالء مغري
عيل) من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت ش�هادة تكييل العائدة للسيارة املرقمة
 12184صلاح الدين مالكها ( خريية س�عيد
محمد) الصادرة م�ن رشكة توزيع املنتوجات
النفطية هيئ�ة توزيع الجنوب من يعثر عليها
تسليمها لجهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني هوية الطالب الصادرة من جامعة
الكوف�ة كلية الطب بأس�م ( احم�د زهري عبد
الصاحب) بتاريخ  2019/1/3من يعثر عليها
تسليمها لجهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان وثيقة
فق�دت الوثيق�ة املرقم�ة  2/1499401يف
 2018/9/16الص�ادرة م�ن ثانوي�ة فاطمة
الزه�راء للبن�ات املعنون�ة اىل جامع�ة االم�ام
الصادق ع بأس�م ( عبري كريم جبار عواد) من
يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون األحوال املدنية /الواقعات
العدد 1521 :
التاريخ 2019/2/6 :
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي ( رزاق
داخ�ل كمني ) الذي يطل�ب تبديل لقبه وجعله
(الخيكان�ي) ب�دال (العب�ودي) فم�ن لدي�ه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خلال مده
اقصاها (خمس�ة عرش يوم) وبعكسه سوف
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام
املادة (  ) 22من قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

يطرح الكثري من شعوب العالم والباحثني
وحتى االعداء تس�اؤالت عن ميزة الثورة
االسالمية االيرانية التي تمكنت لحد االن
النأي بنفسها عن نظام الهيمنة العاملي

شخصية االمام (قدس سره) :

ال يخفى عىل احد ان ش�خصية س�ماحة
االم�ام الراح�ل ( ق�دس رسه) وروح�ه
املعنوية لم تسفر عن عرض نموذجا عن
القيم واملبادي الثوري�ة االيرانية اىل كافة
ابناء البرشية فحسب بل بفعل ميزة عدم
خضوعها للهيمنة عمل االعداء كالواليات
املتح�دة االمريكية عىل معاداتها  ،كما ان
طبيعة الثورة االسالمية يف مقارعة الظلم
والج�ور القائم�ة على رف�ض الهيمنة
والحفاظ عىل سلامة الرتاب والدفاع عن
حق�وق جميع املس�لمني وع�دم االلتزام
بقوى االس�تكبار دفعت الواليات املتحدة
االمريكي�ة بأظهار عداءها الس�افر منذ
انطالق الثورة االسلامية فضال عن ذلك
فان االسرتاتيجيات التي انتهجها سماحة
االم�ام (ق�دس رسه) للني�ل اىل الغايات
والطموحات تستوجب االستعانة بأدوات
الفرص�ة املتاحة لدى الطاقات املس�لمة
واالفكار الثوري�ة وهي االدوات التي كان
س�ماحة االم�ام (ق�دس رسه) يأخذها
بنظر االعتبار ألعداد طبيعة بديلة للثورة
عىل املرسح الدويل وتضم القوتني الناعمة
والصلبة.
نزعة املقاومة واملمانعة:
لق�د تمكن ابناء الش�عب االيراني التمتع
ب�روح الثوري�ة من خالل ش�خصية فذة
كشخصية االمام (قدس رسه) والتصدي
لنظ�ام الهيمنة عبر االس�تناد اىل القيم
واملبادئ الثورية ففي الحقيقة يستدعى
الدف�اع ع�ن القي�م القائم�ة على الدين
والث�ورة والقيم الوطني�ة ووحدة الكلمة
نزعة للصمود بشكل او بأخر مما تحقق
هذا االمر عىل يد الش�عب الس�وري كما
ان املعتق�دات الديني�ة للش�عب االيران�ي
املس�لم يعترب عامال وس�دأ منيع�ا تجاه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املعقل
العدد /400:ش2019/
التاريخ 2019/2/6
اعالن
اىل املدعى عليه (باسم يحيى سلمان)
اقامت املدعية (هيفاء جميل فرحان) الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة اعلاه لدى ه�ذه املحكمة
تطالبك فيها تصدي�ق طالقها منك وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ من
قب�ل املفوض طارق حس�ن م�وزان يف مركز
رشط�ة املعقل املؤرخ  2019/1/21لذا قررت
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني
رس�ميتني ويف حالة عدم حضورك فانه سوف
يت�م اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
علم�ا ان موعد املرافعة يصادف 2019/2/25
الساعة التاسعة صباحا
القايض
نوري قادر حنون املالكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /1615:ب2018/
التاريخ 2019/2/5
اىل /املدع�ى علي�ه  /رش�دي عب�د الصاح�ب
مهجر
تبليغ بالحكم الغيابي
بتاريخ  2018/12/17اصدرت محكمة بداءة
البرصة حكام غيابيا يقضي بالزامك بتأديتك
ملدير مرصف الرافدين /اضافة لوظيفته مبلغ
وق�دره (س�بعة وثالث�ون مليون وس�بعمائة
وس�بعة وس�بعون ال�ف وس�بعمائة وثمانية
وسبعون دينار ) مبلغ القرض املستلم من قبل
املدعى علي�ه االول خالد فيص�ل فاضل حكما
غيابي�ا قابال لالعرتاض واالس�تئناف والتمييز
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي يف  2019/1/28ورشح املجل�س
البل�دي ملنطقة املعق�ل والكندي ق�رر تبليغك
اعالنا بصحيفتني يوميتين محليتني ولك حق
االعرتاض واالستئناف والتمييز ويف حالة عدم
حضورك سوف يكتسب القرار درجة البتات
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي

اعداء النظام حيث يمكن اس�تيعاب قمة
هذه النزعة املقاومة لدى القوى االيرانية
الثوري�ة خالل ثمان س�نوات م�ن الدفاع
املق�دس ول�ذاك صم�د الش�عب االيراني
لوح�ده تجاه نظ�ام البع�ث البائد الذي
كان�ت بعض ال�دول تس�انده كالواليات
املتحدة والس�عودية وارسائي�ل ومن هذا
ف�ان نزعة املقاوم�ة ال تنحرص بالحدود
الجغرافية.

الثقة بالذات واالعتماد على الموارد
الداخلية :

يعتبر االيم�ان بال�ذات واالعتم�اد عىل
امل�وارد والطاقة االنس�انية الداخلية احد
اه�م م�ؤرشات الق�درة الوطني�ة تجاه
القوى الس�لطوية فبالدنا ما قبل الثورة
كانت خاضع�ة المريكا والغرب الس�يما
م�ن الناحي�ة االقتصادي�ة والسياس�ية
واستطاعت بفضل الثورة بلوغ االكتفاء
الذاتي واالس�تقالل يف الكثري من املجاالت
واالستغناء عن اية دولة استكبارية وهي
اح�دى ب�وادر تحقي�ق االه�داف الثورية
على مس�ار النزع�ة الخاص�ة بمقارعة
الهيمنة التي تتميز بها الثورة االسلامية
االيرانية.
ان االيم�ان بال�ذات واالس�تناد اىل القوى
املحلي�ة اس�فرت ع�ن تعزي�ز م�ؤرشات
الوطنية والثقة بالنفس ومؤرش خطاب
(نحن قادرون) مما كنت تأتي عىل رأس
االفكار املستنرية لسماحة االمام الراحل
( ق�دس رسه) كما ان هذه النقطة تعد
ق�وة دافع�ة ملواصل�ة ومضاعف�ة هذه
املسرية وتؤدي اىل ازالة العوائق والحواجز
التي تعرتض السبيل وايصالها اىل ادناها
التأكيد على الوحدة والتق�ارب يف العالم
االسالمي :
ان الوح�دة والتق�ارب على مس�توى
العال�م االسلامي اح�د اس�اس اف�كار
االم�ام الخمين�ي (ق�دس رسه) ف�ان
نش�وء التط�ور يف املجتمعات االسلامية
وانقاضه�ا من الفرقة ليس هو املوضوع
الذي يتحقق دونه تأس�يس خطة شاملة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/1234
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م املتهم الغائب  :الرشطي حس�ن عيل
عودة نجم
 3ـ رقم الدعوى 2018/1234 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/6/13
 5ـ تاريخ الحكم 2018/10/15 :
 6ـ املادة القانونية  ) 5( :من ق.ع.د رقم 14
لسنة 2008
 7ـ املنس�وب اىل  /مديري�ة رشط�ة محافظة
البرصة واملنشأت
 8ـ خالصة الحكم  :عدم ش�مول املتهم اعاله
بقان�ون العف�و الع�ام رقم  27لس�نة 2016
كونه ما زال ماكثا يف الغياب ولعدم صدور امر
طرد او اس�تقاله بحقه بموجب كتاب دائرته
املرقم  4328يف 2018/4/3
 9ـ الحبس البس�يط ملدة ( ستة اشهر) وفق
اح�كام امل�ادة ( )5م�ن ق ع د رقم  14لس�نة
2008كون�ه القان�ون االصل�ح للمته�م عمال
باح�كام امل�ادة  2/2من ق ع رقم  111لس�نة
 1969املع�دل وبدالل�ة امل�واد /61اوال و / 69
اوال م�ن ق ـ أ ـ د رق�م  17لس�نة  2008وذلك
لغيابه من تاريخ  2014/6/13ولحد االن
 10ـ اخراجه من الخدمة استنادا الحكام املادة
/42ثانيا من ق ع د رقم  14لسنة  2008بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة
/89اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 11ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحية
القاء القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم
الص�ادر بحق�ه و الزام املواطنين االخبار عن
مح�ل اختفائه اس�تنادا ألحكام املادة /69
ثانيا وثالثا من ق.أ.د رقم  17لسنة 2008
 12ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير منقولة
استنادا ألحكام املادة /69رابعا من ق.أ.د رقم
 17لسنة 2008
 13ـ تحديد اتع�اب املحاماة للمحامي املنتدب
جبار عاتي جرب البالغة ( )25,000خمسة
وعشرون الف دين�ار عراقي تصرف له من
خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة
القطعية
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتفاق اآلراء اس�تنادا
ألح�كام امل�ادة /60سادس�ا م�ن ق.أ.د رق�م
17لس�نة  2008قابلا االعتراض اس�تنادا
ألح�كام امل�ادة /71اوال وثاني�ا م�ن نف�س
القانون وافهم بتاريخ 2018/10/15

متجذرة فكرية الن الحالة الراهنة للعالم
االسلامي ناتج�ة ع�ن عوام�ل مختلفة
كاالنحطاط الفكري والثقايف للمس�لمني
وهيمن�ة القوى االس�تعمارية وانظمتها
الدكتاتوري�ة فالتح�رر واالنعت�اق م�ن
ه�ذا الوضع بحاج�ة اىل الحش�د الكامل
للش�عوب والحكوم�ات االسلامية تحت
استراتيجية مح�ددة ولذلك ف�ان العالم
االسلامي باعتباره كتل�ة واحدة تتمتع
بخلفي�ات تاريخي�ة وثقافية وسياس�ية
مشتركة ينبغي ان تض�ع يف املقام االول
مسيرة الع�ودة اىل عراقته�ا التاريخي�ة
والثقافي�ة نص�ب اعينه�ا وان تكتش�ف
مقومات الهوية الدينية.
االلتزام بالوالية وثقة ابناء الشعب بوالية
الفقيه:
يف فترة غيب�ة ويل العرص االم�ام الحجة
املنتظر (عج) ف�ان االلتزام بمبدأ الوالية
ادى اىل تحقيق الوحدة والتماسك بني ابناء
الشعب يف ظل خطاب الثورة االسالمية .
فاألع�داء عىل مر التاريخ بذلوا مس�اعي
كثرية لتقليص ثقة ابناء الشعب االيراني
بالقيادة ووالية الفقي�ه واضعاف دعائم
نظ�ام الجمهوري�ة االسلامية االيرانية
وقابل�وا النظام حتى يومن�ا هذا بحكمة
الش�عب لكنهم لم يحققوا خططهم عىل
ارض الواق�ع بتات�ا وس�وف ل�ن ترتجم
عملي�ا يف املس�تقبل كذل�ك وكلم�ا حاول
اعداء النظ�ام حياكة مؤامرة ضد النظام
والقي�ادة تص�دى لهم ابناء الش�عب برد
عنيف ومن ابرز نماذجها مؤامرة الفتنة
خالل االنتخابات الرئاس�ية عام  2009م
يوم التاسع املصادف  30ديسمرب لنفس
الع�ام الذي رد الش�عب االيراني بحكمته
عىل االفعال واالجراءات املضللة لالعداء.
ما نستش�عره ونش�اهده بهذا الش�أن
ه�و تأطري عالق�ة االمام باالم�ة النابعة
عن االطار االجتماع�ي للمجتمع الوالئي
املتج�ذر يف الرشائ�ح االجتماعي�ة ال�ذي
يتجس�د يف ري�ادة ابن�اء الش�عب ل�دى
انته�اج مب�دا الوالية وقيادة الناش�طني
والتي�ارات السياس�ية واذا م�ا تخلف�ت

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/1565
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكمة  :محكمة ق�وى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املتهم الغائب  :ن.ع امجد محمد سلمان
مصوهد
 3ـ رقم الدعوى 2018/1565 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2013
 5ـ تاريخ الحكم 2018/12/24 :
 6ـ امل�ادة القانوني�ة  ) 37( :من ق.ع.د رقم 14
لسنة 2008
 7ـ وحدت�ه  /مديرية رشط�ة محافظة البرصة
واملنشأت
 8ـ خالص�ة الحك�م  :عدم ش�مول املتهم اعاله
بقان�ون العفو العام رقم  27لس�نة  2016وذلك
لعدم تسديده املبالغ املرتتبة ذمته
 9ـ الحبس البس�يط ملدة ( س�تة اش�هر) وفق
اح�كام امل�ادة ( )37م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة
 2008وبداللة املواد /61اوال و  / 69اوال من ق ـ
أ ـ د رقم  17لسنة  2008لتسببه بحصول ارضا
بالعجل�ة الحكومي�ة املرقم�ة (  )8484نوع كيا
بوكس التي بذمته عام  2013وبدلة املادة /2/2
ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 10ـ تضمين�ه مبل�غ مق�داره ( )222,000
مائت�ان واثن�ان وعشرون الف دين�ار عن قيمة
االرضار الحاصل�ة بالعجل�ة اعلاه ع�ام 2013
اس�تنادا للفق�رة ثانيا م�ن املادة  37م�ن ق ع د
تستوىف منه بالطرق التنفيذية
 11ـ اخراج�ه من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة
نهائي�ا عمال باح�كام املادة /42ثاني�ا من ق ع
د رق�م  14لس�نة  2008بع�د اكتس�اب الحكم
الدرج�ة القطعية بداللة املادة /89اوال من ق أ د
رقم  17لسنة  2008وبداللة املادة  2/2ق ع رقم
 111لسنة  1969املعدل
 12ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر
بحقه و الزام املواطنني االخبار عن محل اختفائه
اس�تنادا ألحكام املادة /69ثانيا وثالثا من ق.أ.د
رقم  17لسنة 2008
 13ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا
ألحكام املادة /69رابعا من ق.أ.د رقم  17لس�نة
2008
 14ـ تحدي�د اتع�اب املحاماة للمحام�ي املنتدب
جاس�ب معيب�د حسين البالغ�ة ()25,000
خمس�ة وعرشون الف دين�ار عراقي ترصف له
من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية
قرارا غيابيا صادرا باتفاق اآلراء استنادا ألحكام
املادة /60سادسا من ق.أ.د رقم 17لسنة 2008
قابلا االعتراض اس�تنادا ألح�كام امل�ادة /71
اوال وثاني�ا م�ن نف�س القانون وافه�م بتاريخ
2018/12/24

النخ�ب السياس�ية والوج�وه الخاص�ة
والذوات ع�ن قبول الوالي�ة وااللتزام بها
عىل املس�توى الع�ام للمجتمع فان ابناء
املجتم�ع س�يجدون طريقه�م من خالل
تواصله�م مع الوالي�ة ويدفعون الوجوه
الخاصة املرتاجعة اىل الحراك.
اسباب معارضة نظام الهيمنة مع نظام
الجمهورية االسالمية االيرانية :
يمكن القول ان اهم جانب للخالف القائم
بني نظام الهيمنة م�ع كيان الجمهورية
االسالمية االيرانية هو الخالف مع طبيعة
نظام الجمهورية االسالمية االيرانية واذا
ما رجعن�ا اىل الوراء س�نجد بان العالقة
بني اي�ران والوالي�ات املتح�دة االمريكية
يف املجاالت السياس�ية واالقتصادية ابان
حك�م بهل�وى كان�ت يف افض�ل حاالتها
بفعل التواصل بينهما يف تلك املجاالت ولم
تكن خالفات ايران معها بارزة عىل االقل
يف املج�االت العقائدي�ة والثقافية  .ومع
انفجار الثورة االسلامية ونشوء نظام
الجمهوري�ة االسلامية ال�ذي يتمي�ز
بطبيع�ة مناهض�ة للهيمن�ة بالتحديد
اس�فر االمر ع�ن قطع ه�ذه العالقات
لكي تصب هذه العالقات يف مسيرة ال
رشقية وال غربية ومن هذا املنطلق باتت
الث�ورة االسلامية بطبيعته�ا تتصدى
لنظ�ام الليربالي�ة الديموقراطية وعليه
ف�ان اي�ران بطبيعته�ا الثوري�ة كانت
تطال�ب بتحقيق الغاي�ات والطموحات
الثوري�ة على صعي�د املنطقة وس�ائر
بقاع العالم وعليه نش�اهد اليوم ظهور
الصحوة االسالمية عىل مستوى العالم
االسلامي الناتج عن الثورة االسلامية
االيرانية ذات النزعة املناوئة لالستكبار
الن ه�ذه الصح�وة ادت اىل نفوق ايران
عىل صعي�د املنطق�ة باعتباره�ا قدرة
س�يادية مهم�ة فيها ما افضى اىل قلق
الحكوم�ات املتنافس�ة واالس�تعمارية
الت�ي تح�اول بش�كل او بأخ�ر وعبر
مختلف الس�يل مواجهة قدرة ايران يف
املنطقة .
ان طبيعة نظام الجمهورية االسلامية

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/1430
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املتهم الغائب  :ر.ع عزيز قاسم كاظم
سالم
 3ـ رقم الدعوى 2018/1430 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2018/2/19
 5ـ تاريخ الحكم 2018/11/14 :
 6ـ املادة القانونية  ) 5( :من ق.ع.د رقم 14
لسنة  2008املعدل
 7ـ املنس�وب اىل  /مديري�ة اس�تخبارات
ومكافحة ارهاب البرصة
 8ـ خالص�ة الحكم  :الحبس الش�ديد ملدة (
خمس س�نوات) وفق احكام املادة ( )5من ق
ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل وبداللة املواد
/61اوال و  / 69اوال من ق ـ أ ـ د رقم  17لسنة
 2008وذل�ك لغيابه من تاري�خ 2018/2/19
ولحد االن
 9ـ ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل
اس�تنادا الحكام املادة ( / 38ثانيا ) من ق ع د
رقم  14لس�نة  2008املعدل بداللة املادة /89
اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 10ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحية
القاء القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم
الص�ادر بحق�ه و الزام املواطنين االخبار عن
مح�ل اختفائه اس�تنادا ألحكام املادة /69
ثانيا وثالثا من ق.أ.د رقم  17لسنة 2008
 11ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير منقولة
استنادا ألحكام املادة /69رابعا من ق.أ.د رقم
 17لسنة 2008
 12ـ تحديد اتع�اب املحاماة للمحامي املنتدب
حسين عبد االمري جابر البالغة ()25,000
خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة
القطعية
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتفاق اآلراء اس�تنادا
ألح�كام امل�ادة /60سادس�ا م�ن ق.أ.د رق�م
17لس�نة  2008قابلا االعتراض والتميي�ز
اس�تنادا ألح�كام امل�ادة /71اوال وثاني�ا من
نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/11/14

االيرانية واملناهضة لالس�تعمار دفعت
الق�وى االس�تعمارية وعلى رأس�ها
امري�كا وبذرائ�ع عدي�دة اىل العم�ل
عىل ق�دم وس�اق للقضاء على النظام
واللجوء اىل مب�ادرات مختلفة كالحظر
الش�امل ضد اي�ران يف مختلف املجاالت
ومعارض�ة حق�وق االنس�ان يف اي�ران
ومعارض�ة الغ�رب م�ع اي�ران الث�ورة
رغم س�لمية النش�اط النووي االيراني
والتخويف من ايران يف املنطقة والعالم
ودع�م خصوم اي�ران يف املنطقة وكذلك
تأس�يس تنظيمات مناوئ�ه إليران عىل
هذا الصعيد.
وبما ان الجمهورية االسالمية االيرانية
وبفع�ل تضاربها العقائ�دي يف الجوهر
والفكر مع الوالي�ات املتحدة االمريكية
وثورته�ا ومعارضته�ا م�ع النظ�رة
االمريكية االحادية عىل مستوى النظام
ال�دويل وتأثريه�ا الق�وي على املنطقة
تواج�ه تحدي�ات هام�ة تج�اه نظ�ام
العوملة ف�ان هذا املوضوع مهد االجواء
لعداء الواليات املتحدة االمريكية معها.

استراتيجية نظام الجمهورية
االسالمية االيرانية تجاه نظام
الهيمنة:

ان اي�ران بطبيعته�ا الناهض�ة لهيمنة
ق�وى االس�تكبار س�تتلقى بالتأكي�د
اكرب األمواج العاتية ملخاطر االس�تكبار
ونظام الهيمنة العاملية ومن هنا ينبغي
عىل مس�ؤويل ايران االخذ بنظر االعتبار
التمهي�دات الالزم�ة ملواجه�ة ه�ذه
التهدي�دات وبهذا الص�دد يمكن ايجاز
هذه االسرتاتيجيات عىل الوجه التايل
ـ التأثري عىل افكار ش�عوب العالم عرب
تطوير وط�رح نمط الحياة االسلامية
الثورية
ـ الدفاع عن االنجازات املادية واملعنوية
للث�ورة االسلامية ومنه�ا االس�تقالل
وسلامة ارايض البالد ومظاهر التقدم
العلمي والتقني والعسكري والنووي.
ـ تطوي�ر عالق�ات التع�اون االقليم�ي
يف ش�تى املجاالت ال س�يما يف مواجهة
الطائفية والعنف واالرهاب.
ـ االس�تعانة بطاقات االوساط الدولية
كحرك�ة ع�دم االنحي�از ومنظم�ة
االم�م املتح�دة واملؤسس�ات االهلي�ة
غير الحكومي�ة او املنظم�ات الدولي�ة
واملس�تقلة ذات الطابع الشعبي لتمرير
املصالح القومية واالهداف االقليمية
ـ مواجه�ة التغلغ�ل الثق�ايف لنظ�ام
الهيمنة والحرب الناعمة
ـ دع�م ال�دول الصديق�ة والحليف�ة يف
املنطقة
ـ تعزي�ز املقاومة واملمانع�ة االقليمية
وتجذي�ر روح الكف�اح ض�د جبه�ة
االس�تكبار والحرك�ة الصهيوني�ة
والحفاظ عليها
ـ رفع مس�توى الق�درة العس�كرية يف
مواجهة مخاط�ر نظام الهيمنة وما اىل
ذلك .

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون األحوال املدنية /الواقعات
العدد 1527 :
التاريخ 2019/2/6 :
قدم املواطن ( س�جاد حسين نارص ) طلبا
لغ�رض تبديل لقبه وجعله (الكناني ) بدال
من (الطريف) فمن لديه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مده اقصاها (خمس�ة
عشر ي�وم) وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة (
 ) 22م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3
لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري
العدد 4647 :
التاريخ 2018/7/19
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اء على الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاري�خ  2018/5/7لتس�جيل تمام العقار
املرق�م (  )2116محل�ة ( الك�وت) باس�م
مديرية بلدية الزبير مجددا باعتبار حائزا
بصفة املال�ك حائز للمدة القانونية ولغرض
تثبيت امللكية املذكوره لها تمهيدا للتسجيل
وفق احكام قانون التسجيل العقاري ()43
لسنة  1971قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل
من يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق معينة
عىل ه�ذا العقار تقديم ما لدي�ه من بيانات
اىل ه�ذه الدائ�رة خلال م�دة ثالث�ون يوما
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
هذا االعالن وذلك ألثب�ات حقوقه موقعيا يف
الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا
الغرض
نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

5

اعالنات

العدد ( )1842الخميس  7شباط 2019

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 32 :
التاريخ 2019/2/5

إعالن

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (العباسية) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار
أم�وال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعلى من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر في�ه الرشوط املطلوبة
مراجع�ة بلدي�ة العباس�ية أو اللجنة خلال ( )30يوما تبدء م�ن اليوم التايل لنرش اإلعلان يف إحدى الصحف
املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني
للعق�ار الذي�ن يرغبون بالدخ�ول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50م�ن القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب السيد
املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة ( )30يوما يف
الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباس�ية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية
ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ على املس�تأجر جلب ص�ورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تس�ديد بدل
اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم أصحاب
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك
التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

حوانيت

 11/11ـ11/ 12

19م2

السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة

2

مخزن

3م46

89,59م2

على جزء من القطعة  3مقاطعة 46

سنة واحدة

3

بناية

473م2

العباسية  /بداية السوق القديم

ثالث سنوات

4

اكشاك

 12/4ـ 12/5

9م2

الشارع العام/كوفة ـ عباسية /مجاور مستشفى االمام السجاد(ع)

سنة واحدة

5

كشك

12/7

9م2

مقابل محكمة العباسية

سنة واحدة

6

كشك

12/8

9م2

الشارع العام  /كوفة ـ عباسية  /مجاور المجلس البلدي السابق

سنة واحدة

7

ملعب خماسي

 12/23م 32

1196م2

الشارع المؤدي الى مركز شباب العباسية

ثالث سنوات

8

ملعب خماسي

 207/29م31

1000م2

على جزء من القطعة المرقمة  207/29مقاطعة 31

ثالث سنوات

9

كشك

بال

()3*2م

بالقرب من رصيف الشارع العام كوفة ـ عباسية

ثالث سنوات

10

بناية

14/55

1023م2

مجاور بناية العباسية

سنة واحدة

11

حوانيت

 13/31ـ 13/23

10م2

السوق العصري  /مقابل ساحة بيع الفواكة والخضر

سنة واحدة

14/1

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

العدد 31 :
التاريخ 2019/2/5

بن�اء على ما جاء بكتاب مديرية بلدية العباس�ية املرق�م (  345/55يف  )2019/1/27واس�تنادا الحكام قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة
العلنية لتأجري امللك املبينة تفاصيله يف ادناه والعائد إىل بلدية (العباسية) عن طريق املساطحة وملدة ( 18سنة) فعىل
كافة الراغبني باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباسية أو اللجنة خالل فرتة
( )30يوما تبدء من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة
 %200من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة وفق الرشوط املدرجه ادناه اس�تنادا اىل ما
جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف
اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة ( )30يوما يف الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباسية) ويف
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور
النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ مدة املساطحة ( 18سنة)
 2ـتؤول كافة املش�يدات وبدون بدل للبلدية بعد انتهاء مدة العقد اس�تنادا اىل املادة ( / 16أ) من قانون بيع وايجار
اموال الدولة رقم  21لسنة 2013
 3ـيتم اس�تيفاء بدل املس�اطحة سنويا عىل ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام عقد املساطحة
استنادا اىل املادة ( /16ب) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013
 4ـ يلزم املس�اطح بتنفيذ كش�ف البلدية الخاص باملساطحة بأرشاف البلدية مع االلتزام بمدة التنفيذ البالغة سنة
واحدة استنادا اىل املادة (/16ج) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013
 5ـيقدم املساطح مبلغ ضمان للتشيد يعادل بدل املساطحة استنادا اىل املادة (/16ج) من قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم  21لسنة 2013
 6ـ يلزم املساطح بتسديد البدل السنوي يف موعده وبعكسه يتم تطبيق املادة
( / 16د) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013
 7ـ عىل املس�اطح تقديم براءة ذمة وجلب صورة ( هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن +
شهادة الجنسية العراقية )
 8ـ عىل املس�اطح مراجعة البلدية خالل مدة ( )30يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار
املتبقي والرسوم االخرى
 9ـ عىل املساطح مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 10ـاس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحاف�ظ املرق�م  10881يف  2014/9/28يلزم
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة
ت
1

جنس الملك
القطعة المرقمة  22/16ألنشاء عمارة تجارية عليها

المساحة
 400م2

مدة المساطحة
الموقع
 18سنة
الشارع العام  /كوفة ـ عباسية

www.almustakbalpaper.net

اعالن

تعل�ن الجمعي�ة التعاوني�ة الخدمية  /الس�يدية عن اجراء مزاي�دة علنية
للمحلات املدرجة ادناه وفقا ألحكام النظ�ام لبيع وايجار اموال وعقارات
املنظمات التعاونية يف يوم االربعاء املصادف  2019/2/27الساعة العارشة
صباحا يف مقر الجمعية.
فعىل الراغبني باملزايدة مراجعة مقر الجمعية الواقع يف مجمع (  )6السكني
/الس�يدية لتسديد التأمينات البالغة  %20ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اجور نرش االعالن والداللية البالغة %2
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الصنف
كشك لبيع المواد الغذائية
محل لبيع المواد الغذائية
صالون حالقة رجالي
لبيع المواد الغذائية
لبيع المواد الغذائية
اسكافي
حالقة رجالي
كشك بيع كرزات
قصاب
بيع المواد الغذائية
بيع المواد الكهربائية
نداف

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد  / 2121ب 2018 /
التاريخ 2019 / 2 / 5

املدعي  /عيل اكرام غريب وكياله املحاميان حممد
كريم جاسم وبارق عبد الكريم

املدعى عليه  /انتصار عباس محمد
اصــــــدرت هذه املحكمة قرارها املــــــــرقم 2121
 /ب  2018 /يف  2018 / 10 / 29ق�رار يقضي في�ه اعادة
الح�ال بين�ك وبني املدعي اىل م�ا كان عليه قبل اب�رام العقد
امل�ؤرخ يف  2017 / 6 / 19بالعق�ار املرق�م  1798 / 15م
 21السلام والزام�ك باعادة املبلغ املس�تلم م�ن قبلك البالغ
مائة وخمس�ة عرش ملي�ون دينار وتحميلك الرس�ـــــوم
واملصاري�ف القضائي�ة واتعاب محاماة وكيلا املدعي مبلغ
قدره خمس�مائة الف دينار وملجهولية محل اقامتها حسب
رشح املبلغ القضائي املؤيد من الجهة الرسمية تقرر تبيلغك
بصحيفتين محليتني بقرار الحكم اعاله ولك حق الطعن به
وف�ق الطرق املقررة قانونا ً وخالل املدة القانونية وبعكس�ه
سيكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق االصول
القايض  /استربق محادي عزاوي
جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 3639
التاريخ 2019 / 2 / 6

اعــالن

تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية العقار تسلسل  879 / 2م  21السالم الواقع يف
ح�ي الجوادين العائد للمدين افراح صالح فاضل املحجوز لقاء طلب الدائن
حي�در عيل جرب البال�غ  124,115,000مليون دينار فعلى الراغب بالرشاء
ً
يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني
مس�تصحبا ً معه التأمين�ات القانونية عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات -:

املنفذ العدل /

 -1موقع�ه ورقم�ه  -:العق�ار تسلس�ل  879 / 2م  21السلام محلة 450
زقاق  48دار 4
 -2جنسه ونوعه  -:عقار مكون من دارين مفرزة بصورة غري رسمية
 -3حدوده واوصافه  -:كما مبني يف صورة القيد والخارطة
 -4مش�تمالته  -:عق�ار املدين مك�ون من طابقني حديث البن�اء  /الطابق
االول يحتوي عىل صالة صغرية مس�تطيلة مع حمام ومرافق صحية وممر
ي�ؤدي اىل املطبخ ثم درج يؤدي اىل الطاب�ق الثاني الذي يحتوي عىل غرفتني
نوم وحمام وتواليت مشتركة الس�قوف من الكونكريت املس�لح واالرضية
مبلطة بالبورسلني ذات اللون الجوزي والبيجي وجدران املطبخ والحمامات
واملرافق الصحية مغلفة بالسرياميك امللون وجدران الحائط للطابق االريض
للصالة واملمر مغلفة لغاية النصف بالسرياميك والواجهة مغلفة بالحجر
 -5مساحته  68 -:م ( 2عقار املدين اعاله فقط )
 - 6درجة العمران  -:جيدة جدا ً
 -7الشاغل  -:املدين بالذات وترغب باالشغال بعد البيع
 -8القيمة املقدرة  ) 85,000,000 ( -:خمسة وثمانون مليون دينار

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظميةا
لعدد 2018 / 3146
التاريخ 2019 / 2 / 3

اعالن

ورقة تكليف باحلضور

اىل  /علي لفته جواد  /س�بع البور ش�ارع  60مقابل
املستشفى
لق�د تحقق من اش�عار مركز رشط�ة الجوادين املرقم
 19462يف  2018 / 12 / 26وتأيي�د املجل�س املحلي
لناحية س�بع البور انك مجهول محل االقامة لذا يرجى
تبلي�غ املوما اليه املذك�ور هويته اعلاه بالحضور اىل
ه�ذه املديرية خالل  60يوم�ا اعتبارا ً م�ن اليوم التايل
للتبليغ وذلك لغرض تس�ديد النفقة الشهرية املستمرة
البالغ�ة (  ) 175,100مائ�ة وخمس�ة وس�بعون الف
ومائ�ة دين�ار يف  2019 / 2 / 1باالضاف�ة اىل املرتاك�م
البالغ (  ) 506,926خمس�مائة وستة االف وتسعمائة
وس�تة وعرشون دينار اس�تنادا ً الحكام املادة  43ف 9
من قانون االحوال الشخصية النافذ
املنفذ العدل  /شذى عباس جعفر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة بداءة الخالدية
العدد  / 69 :ب 2019 /
التاريخ 2019 / 2 / 6 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /صالح تركي عذاب
اق�ام املدع�ي برزان قادر علي الدعوى املرقم�ة  / 69ب  2019 /لدى هذه
املحكمة يطل�ب فيها الزامك بتادية مبلغ قدره (  ) 324 0000ثالثة ماليني
ومئتان واربعون الف دينار عن قيمة بيع سيارة له وملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس البل�دي ومختار املنطقة تقرر
تبليغ�ك بصحيفتين يوميتني بموع�د املرافعة يف  2019 / 2 / 19التاس�عة
صباح�ا ويف حال عدم حضورك او حضور من ينوب عنك س�تجري املرافعة
بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
احمد جميل الفياض

المجمع
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7

رقم المحل
 71ل22
170
196
90
74أ
74
 34أ
69
24
17
70
36
رئيس جملس االدارة
عالء عبد احلسني خضري

فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من وزارة التج�ارة  /الرشكة
العامة لتجارة املواد الغذائية بأسم  /وليد خالد رشيد – فمن
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من وزارة التج�ارة  /الرشكة
العامة لتجارة املواد الغذائية بأسم  /ستار عبد الواحد حديد
– فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
صالح الدين – قسم شؤون االحوال املدنية
العدد 606 :
التاريخ 2019 / 2 / 4 :
اعالن
قدم املواطن ( حسين عيل مهدي ) طلبا يروم فيه تس�جيل
اللق�ب يف قيدي وجعله ( الش�مري ) بدال م�ن ( فراغ ) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل (  ) 10يوما من
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق
احكام املادة (  ) 24من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة
. 2016
ليث عبد الرحمن النعيمي
قسم شؤون االحوال املدنية
صالح الدين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د الوصل املرق�م  19195يف  2018 / 6 / 12بمبلغ قدره
(  ) 500000خمس�مائة الف دينار والوصل املرقم ( 19212
) يف  2018 / 6 / 12بمبل�غ  – 575000عن تامينات مزايدة
صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي بأسم  /امجد
جعفر صحني ) فعىل من يعثر عليهم تسليمهم اىل مصدره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
قدم املدعي ( مصعب حسين يوسف ) طلبا يروم فيه تبديل
اس�مه م�ن ( مصعب ) اىل ( م�راد ) واس�تنادا الحكام املادة
 22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة  2016تقرر
نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية فم�ن له حق االعرتاض عىل
طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب
مراجعة املديرية خالل  15خمسة عرش يوم من تاريخ النرش
وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة أبي الخصيب
العدد/ 174 :ب2012/
التاريخ2019/1/8 :
إعالن
بالنظ�ر لع�دم وجود راغ�ب بالضم على العق�ار املرقم 24
مقاطع�ة  37فج�ة الع�رب .عليه تبي�ع محكمة ب�داءة أبي
الخصي�ب العقار املرقم أعاله وذلك يف تمام الس�اعة الثانية
عرش م�ن ظهر الي�وم الخامس عرش من الي�وم التايل لنرش
ه�ذا اإلعالن .فمن له رغبة بالشراء الحضور يف ديوان هذه
املحكمة مس�تصحبا ً معه التأمين�ات القانونية البالغة %10
م�ن القيم�ة املقدرة وبصك مص�دق إن لم يك�ن رشيكا وان
أجور املنادي عىل املشرتي كما مبينة أوصافه أدناه		 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القايض  /فيصل سلمان عطار
األوصاف:
العقار املرقم أعاله عبارة عن بس�تان تس�قى سيحا بمياه
املد مس�احته ( 26دونم و 7أولك) نوع�ه وقف صحيح ذري
وان العق�ار يق�ع على الش�ارع الرئييس امل�ؤدي اىل البرصة
اب�ي الخصي�ب الداخيل ،وان العقار مش�يد علي�ه عدد كبري
من ال�دور الس�كنية وعدد م�ن املحالت التجارية مش�غولة
من قب�ل الغري .قدرة قيم�ة الدونم الواحد م�ن االرض مبلغ
س�تون مليون دينار فتكون القيم�ة العمومية للعقار مبلغ
( )1576800000ملي�ار دين�ار .وان مبل�غ الض�م  %70من
القيمة املقدرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
ورد س�هوا يف صحيف�ة الشرق ذي الع�دد ( )2928بتاريخ
( )2018/12/25وصحيف�ة املس�تقبل العراق�ي ذي العدد
( )1812بتاريخ ( )2018/12/25تاريخ غلق االكتتاب العام
( )2018/11/23يف اسهم رشكة املرتكز للتأمني (مساهمة
خاصة) تحت التاس�يس وتاريخ غلق االكتتاب الصحيح هو
( )2019/1/17لذا اقتىض التنويه.
حسن عامر كاظم
معاون املدير املفوض
مرصف الثقة الدويل االسالمي

6

اعالنات

العدد ( )1842الخميس  7شباط 2019

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد3871 /
التاريخ 2019/2/6

اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة عن ايجار (العقارات) املدرج�ة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور
( )15ي�وم تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشتراك باملزايدة الحضور يف ديوان
البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة  %30من القيمة املقدرة لكامل
فرتة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املأجور ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور خدمة  %2من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم
الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التأمينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني وفقا لقانون بيع
وايجار اموال الدولة املرقم  21لس�نة  2013املعدل عىل ان يتم تس�ديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف
وخالل  30يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املس�تأجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة
عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة
ت

رقم العقار وموقعه

المساحة

بدل التقدير السنوي

مدة االيجار

1

عرصة التخاذها معرض تجاري وبدون
مشيدات ثابتة والمرقمة  3/79عباسية

285,43م2

 8000000ثمانية مليون دينار
سنويا

سنة واحدة

2

حانوت في الحي الصناعي رقم  1جزء من
61/9646/3

47م2

 2600000مليونان وستمائة الف
دينار سنويا

ثالث سنوات

3

حانوت في الحي الصناعي رقم  2جزء من
61/9646/3

49م2

 2600000مليونان وستمائة الف
دينار سنويا

ثالث سنوات

4

حانوت في الحي الصناعي رقم  3جزء من
61/9646/3

55,25م2

 2600000مليونان وستمائة الف
دينار سنويا

ثالث سنوات

5

حانوت في الحي الصناعي رقم  4جزء من
61/9646/3

89م2

 3000000ثالثة مليون دينار
سنويا

ثالث سنوات

6

حانوت في الحي الصناعي رقم  5جزء من
61/9646/3

525م2

 7600000سبعة مليون وستمائة
الف دينار سنويا

ثالث سنوات

7

مخزن في الحي الصناعي رقم 61/6667/3

156م2

 1350000مليون وثالثمائة
وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

8

مخزن في الحي الصناعي رقم  3جزء من
61/6820/3

150م2

 2400000مليونان واربعمائة
الف دينار سنويا

ثالث سنوات

9

ساحة وقوف سيارات في ضباط الموظفين
المرقمة 61/6313/3

1219م2

 4050000اربعة مليون وخمسون
الف دينار سنويا

سنة واحدة

10

حانوت حي الحر رقم 41

12م2

 1200000مليون ومائتي الف دينار
سنويا

ثالث سنوات

11

حانوت حي شهداء سيف سعد المرقم 4

12م2

 550000خمسمائة وخمسون الف
دينار سنويا

ثالث سنوات

12

حانوت حي شهداء سيف سعد المرقم  4أ

24م2

 950000تسعمائة وخمسون الف
دينار سنويا

ثالث سنوات
م.ر .مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي
مدير بلدية كربالء املقدسة

فقدان
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ة النعماني�ة املرق�م
 997701يف  2017 / 10 / 15بمبل�غ  232500مائتان
واثنان وثالثون الف وخمسمائة دينار بأسم  /مرتىض
ناي�ف محيس�ن – فعىل من يعثر عليه تس�ليمه لجهة
االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة منديل
العدد  / 278 :ب 2018 /
التاريخ 2019 / 3 / 3 :
اعالن
اىل  /املدعى عليهم :
 – 1راشد حسن حسون .
 – 2مريم كيطان مندالوي .
 – 3بهيه عبد الله مكنزي .
 – 4فالح حسن حسون .
 – 5خرييه حسن حسون .
 – 6زكيه حسن حسون .
 – 7يحيى عبد درويش .
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها يف الدعوى املرقمة 278
 /ب  2018 /بتاريخ  2019 / 1 / 20املتضمن الحكم
بازالة ش�يوع العقار املرقم  123مقاطعة  9بزايز نهر
السوق بيعا لعدم قابلية القسمة باصغر حصة حكما
غيابي�ا بحقكم قابلا لالعرتاض والتميي�ز وملجهولية
مح�ل اقامتكم تق�رر االعالن ع�ن تبليغكم بواس�طة
صحيفتين محليتين يوميتين من حقك�م االعرتاض
على القرار او تمييزه ضمن املدة القانونية وبعكس�ه
سيكتسب القرار الدرجة القطعية  ...مع التقدير
القايض
قحطان خلف خالد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد1055 :
التاريخ 2019/2/6:
نرش اعالن
قدم�ت املس�تدعية (دالل حس�ن محج�وب) طلب اىل
ه�ذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجة حجر وقيمومة
لزوجه�ا املفقود (عب�اس صبحي حمي�د) والذي فقد
بتاريخ /2/24عليه واستنادا ً لقانون رعاية القارصين
قررت املحكم�ة نرشه يف صحيفتين محليتني لغرض
التثبت من حياة املفقود .مع التقدير
القايض
قيرص عباس رشيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (رايض ظاهر عبدالحسني) دعوى قضائية
لتبدي�ل لقبه وجعله (الش�مري) بدال م�ن (الكرغويل)
فمن لديه حق االعتراض مراجعة هذه املديرية خالل
خمس�ة عرش يوما ً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم
النظ�ر يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام

اعالن
اىل الرشي�ك ( ام�ال عب�د الجب�ار أحم�د ) توج�ب عليك
الحضور اىل مق�ر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه بناء
للعق�ار املرق�م  3/68098ح�ي النداء خلال عرشه ايام
وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
طالب االجازه حسن عباس حميد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم  3/46167حي النداء باسم
املتويف ( حسني عيل حسين ) عىل من يعثر عليه تسليمه
اىل جهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتبس حكم غيابي
رقم املقتبس /3079ج2018/
 1ـاس�م املحكم�ة  :محكمة ق�وى االم�ن الداخيل االوىل
للمنطقة الثالثة /بغداد
 2ـاس�م املته�م ورتبت�ه ووحدته  :الرشط�ي عيل توفيق
محم�د رمض�ان الش�هابي /مديري�ة حماي�ة املنش�أت
والشخصيات يف بغداد
 3ـاسم االم للمتهم  :جربان فيظ الله حمد
 4ـ رقم الدعوى وتاريخها /3079 :ج2018/
 5ـ تاريخ ارتكاب الجريدة 2013/8/22 :
 6ـ تاريخ الحكم 2018/12/27 :
 7ـ امل�ادة القانوني�ة ( )32ق ع د رق�م  14لس�نة 2008
املعدل
خالصة الحكم :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل للمنطقة الثالثة
 /بغداد على املدان الهارب الرشطي (علي توفيق محمد
رمضان الشهابي) باسم الشعب ما ييل :
 1ـبالس�جن ملدة (( )6س�تة س�نوات) اس�تنادا الحكام
امل�ادة / 32اوال م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة  2008املعدل
الختالسه املسدس الحكومي نوع كلوك ومحلقاته املرقم
( )GZP574وعت�اد املس�دس ع�دد ( )45اطالق�ه ال�ذي
استصحبه اثناء غيابه
 2ـتضمين�ه مبلغ قدره (  )5,625,000خمس�ة ماليني
وس�تمائة وخمس�ة وعشرون ال�ف عن قيمة املس�دس
الحكوم�ي املختلس وملحقاته والعتاد املش�ار اليه اعاله
اس�تنادا الحكام املادة ( /32ثانيا) ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املع�دل وحس�ب تس�عريه وزارة الداخلي�ة عىل ان
تستحصل منه بالطرق التنفيذية
 3ـ ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا
الح�كام امل�ادة (/38اوال/أ) ق ع د رقم  14لس�نة 2008
املعدل
 4ـ اعتبار جريمته مخلة بالرشف استنادا الحكام الفقرة
(/21أ ـ  )6ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 5ـ تعميم اوصاف السالح املختلس اعاله وفق القانون
 6ـ اعط�اء املوظفين العموميني صالحي�ة القاء القبض
علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا
الحكام املادة /69ثانيا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 7ـ ال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن محل اختف�اء املدان
اس�تنادا الح�كام امل�ادة /69ثالث�ا ق أ د رقم  17لس�نة
2008
 8ـ حجز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام
املادة /69رابعا ق أ د رقم  17لسنة 2008
 9ـ تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( احمد فائق
حس�ن) مبلغ ق�دره ( ثالثون الف دين�ار) ترصف له بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا صاردا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة
( / 65اوال وثاني�ا) م�ن ق أ د رقم  17لس�نة  2008قابال
لالعرتاض يف 2018/12/27
اللواء الحقوقي
عيل حمود عباس
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد/40 :ب2017/
التاريخ2019/1/22 :
اعالن مزايدة
تبي�ع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية العق�ار املرقم 185
مقاطعة  26الحرية فعلى الراغبني بالرشاء الحضور اىل
ه�ذه املحكمة يف اليوم الثالثون من اليوم التايل لنرش هذا
االعالن مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة
 %10م�ن القيمة املقدرة ويتحمل املشتري اجور االعالن
والداللية
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف
القطعة عبارة عن بس�تان مس�احته  3دون�م و 16اولك
و 25متر مربع وتحيطه�ا االرايض الزراعي�ة من جميع
جهاته�ا االرض ب�ور مرتوكة يحتوي على مجموعة من
اش�جار النخيل املثم�ر تقدر بحوايل عشرون نخلة قيمة
املغروسات ( ) 800000ثمانمائة الف دينار وقيمة االرض
( ) 18250000ثماني�ة عرش مليون ومائتان وخمس�ون
الف دينار والقيمة الكلية للقطعة ( ) 19,50,000تس�عة
عرش مليون وخمسون الف دينار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد/37 :ب2017/
التاريخ2019/1/22 :
اعالن مزايدة
تبي�ع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية العق�ار املرقم 192
مقاطعة  26الحرية فعلى الراغبني بالرشاء الحضور اىل
هذه املحكمة يف الي�وم الثالثون من اليوم التايل لنرش هذا
االعالن مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة
 %10م�ن القيمة املقدرة ويتحمل املشتري اجور االعالن
والداللية
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف
القطع�ة عب�ارة عن بس�تان مس�احته  1دون�م و 3اولك
وتحي�ط به�ا االرايض الزراعي�ة م�ن جمي�ع جهاته�ا
االرض ب�ور مرتوك�ة يحت�وي عىل مجموعة من اش�جار
النخيل تقدر بحوايل س�بعة نخلة وبعض الفس�ائل قيمة
املغروس�ات ( ) 700000س�بعمائة ال�ف دين�ار وقيم�ة
االرض ( )4480000اربع�ة ماليين واربعمائ�ة وثمانون
الف دينار والقيمة الكلية للقطعة ( )5,180,000خمسة
ماليني ومائة وثمانون الف دينار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/ 1508 :ب2018 /3
التاريخ 2019/2/6 :
م/اعالن
اىل /املدع�ى علي�ه ( خالد حس�ن مريب�ط املدير املفوض
لرشكة ارض انكيدو للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة
/اضافة لوظيفته )
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا املرقم /1508ب2018/3
يف  2018/12/30واملتضم�ن الحك�م ب(الزامك بتاديتك
مبل�غ مق�داره اربعمائ�ة ملي�ون دينار للمدعي حس�ن
محمود رمضان وتحميلك الرس�وم واملصاريف ) ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي
واش�عار مخت�ار محافظة كربالء ـ قض�اء املركز املدعو
ابراهي�م ناجي حسين لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بالقرار
املذك�ور بصحيفتني محليتين يوميتني ول�ك حق الطعن
على القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات
وفق االصول ....
القايض
خالد جابر عبيد

www.almustakbalpaper.net
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة
التاريخ 2019 /2/3 :
اىل /املدعو (حسني حسن عبد )
م/اعالن
قدم طالب حجة الوفاة (س�مر حسن عبد ) طلبا اىل هذه
املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعو
(حسين حس�ن عبد ) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ
نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض
عمار هادي املوسوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة
التاريخ 2019 /2/3 :
اىل /املدعو (صابرين حسن عبد )
م/اعالن
قدم طالب حجة الوفاة (س�مر حسن عبد ) طلبا اىل هذه
املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعو
(صابرين حس�ن عبد ) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ
نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض
عمار هادي املوسوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد/838 :ش2019 /5
التاريخ2019/2/5 :
اعالن
اىل  /املدعى عليها ( /صفاء عباس عيل )
اق�ام املدعي (ك�رار حميد نارص ) الدع�وى بالعدد /838
ش 2019/5ام�ام هذه املحكم�ة يطلب فيها قطع نفقة
ماضية ومس�تمرة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار منطقة ح�ي االنصار /
النجف قررت املحكم�ة تبليغك موضوع الدعوى وبموعد
املرافع�ة اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين وعليك
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة القادم
املوافق يوم  2019/2/12الس�اعة التاس�عة صباحا ويف
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
عامر طعمة الحار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية
الهيئة االستئنافية
العدد/160 :س2019/
التاريخ2019/2/5 :
اىل /املستأنف عليه (/عمار عزاوي عبد الله )
م/تبليغ
لالس�تئناف املقدم امام هذه املحكمة من قبل املس�تأنف
اي�اد عب�د الكاظم عبد الزه�رة بخص�وص القرارالصادر
م�ن محكم�ة ب�داءة النجف يف الدع�وى املرقم�ة /3645
ب 2018/5والذي يطلب فيه فسخ الحكم البدائي ولثبوت
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ املبلغ
القضائي ثائر طعمة جرب ومختار حي االمام املهدي عيل
دوه�ان ابو صيبع علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتين بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح
ي�وم املرافع�ة املص�ادف  2019/2/17الس�اعة الثامن�ة
والنص�ف صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك حضوريا وعلنا
وفق القانون .
القايض
خضري سابط البدري
رئيس الهسئة االستئنافية بصفتها االصلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/494 :ب2019 / 1
التاريخ2019/2/5 :
اىل /املدعى عليه (حسن مجيل عبيد )
اقام املدعي (محمد عيل حس�ن حاتم ) الدعوى البدائس�ة
املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيها الحكم (بتأديتك له مبلغا
مق�داره ( )2,720000دين�ار املدع�ى ب�ه بموجب وصل
االمان�ة املؤرخة يف  ) 2018/6/3ولثبوت مجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي
العروب�ة  1/جمع�ة عبد الل�ه العنزي علي�ه قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتني
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف يوم 2019/2/10
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
عيل حميد الحيدري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/505 :ب2019 / 1
التاريخ2019/2/5 :
اىل /املدعى عليه (عطية فاضل سعيد )
اقام املدعي (مهدي حسن حاتم ) الدعوى البدائية املرقمة
اعاله والتي يطلب فيها الحكم (بتأديتك له مبلغا مقداره
( ) 1,600,000دين�ار املدع�ى ب�ه بموجب وص�ل االمانة
املؤرخ�ة يف  ) 2018/10/12ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي
الشهداء لعيبي كاظم الحيدري عليه قررت هذه املحكمة
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتين يوميتني للحضور يف
موع�د املرافعة املصادف يف ي�وم  2019/2/10وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/501 :ب2019 / 1
التاريخ2019/2/5 :
اىل /املدعى عليه (حيدرفدك كاظم )
اقام املدعي (مهدي حسن حاتم ) الدعوى البدائية املرقمة اعاله
والت�ي يطلب فيها الحكم (بتأديتك له مبلغا مقداره ()960000
دين�ار بموجب وصل االمانة املؤرخ�ة يف ) 2018/1/10ومبلغا
مق�داره 2,400000دين�ار بموج�ب الكمبيال�ة املرقمة 1443
يف  2018/1/10ومبلغ�ا مق�داره  2,600000بموج�ب وص�ل
االمان�ة املؤرخ يف  2018/1/10ولثبوت مجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي الجزائر
 5/جمي�ل عيسى الغانم�ي عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني للحض�ور يف موعد املرافعة
املصادف يف يوم  2019/2/10وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول .
القايض
عيل حميد الحيدري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /538:ب2019/4
التاريخ 2019/2/5
اىل  /املدعى عليه ( حسن مجيل عبيد)
اقام املدعي (مهدي حسن حاتم) الدعوى البدائية املرقمة اعاله
والتي يطلب فيها الحكم (بتأديتك له مبلغا مقداره ( 3200000
دينار) بموجب وصل االمانة املستحق حني الطلب ومبلغ مقداره
( )3200000بموجب وصل االمانة املستحق حني الطلب ومبلغ
مق�داره  2400000وامل�ؤرخ  2018/9/2ولثب�وت مجهولي�ة
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي
العروب�ة  1 /جمعة عبد الله العنزي علي�ه قررت هذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتين للحضور يف موعد
املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2019/2 /24وعند عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة وفاة
التاريخ 2019/1/31
اىل  /املدعو ابتسام رضا جعفر
قدم طالب حجة الوفاة عباس رضا جعفر س�عيد الرفيعي طلبا
اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق املدعو (
ابتس�ام رضا جعفر س�عيد الرفيعي) قررت املحكمة تبليغك يف
الصح�ف املحلية فعلي�ك الحضور امامها خلال عرشة ايام من
تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3451/ب2018/4
التاريخ 2019/1/6
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة ش�يوع العقار
املرقم  3290/2حي القادسية يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل ( خمس�ة عرش )
يوما من الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق
ألمر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم ()7
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من
الي�وم االخير من االعالن يف ه�ذه املحكمة وعىل املشتري جلب
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:
العقار املرقم  3290 /2حي القادس�ية يف النجف عبارة عن دار
مفرز منها محل بصورة غري رسمية بمساحة  4×6وكراج 5×3
واس�تقبال بمس�احة  4×9وكل�دور صغري وه�ول  4×5وصالة
داخلي�ة  5×3,5ومطبخ  3×4وغرفة نوم  4×4ومكش�وفة 3×3
يف الطابق االريض اما الطابق العلوي يتكون من غرفة نوم 3×5
وس�طح العقار مبني بالطابوق القديم ومس�قف بالش�يلمان
مبلط بالكايش تقع عىل شارع بعرض  45مرت خلف مستشفى
االمام عيل عليه السلام املس�احة الكلية للعقار  200مرت مربع
درجة عمرانه دون الوسط يحتوي عىل بعض الشقوق يف جدرانه
( متضرر) مش�غولة من قبل املدعي حس�ن فاضل ويف وهو ال
يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع وان القيمة الكلية للعقار مبلغ
( )240,000,000مائتان واربعون مليون دينار ال غريها
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة /282ت2018/
التاريخ 2019/2/4
اعالن
نظرا لعدم بل�وغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلس�ل 31367/3
مقاطع�ة  4جزيرة النجف الكائن يف الكوفة حي ميس�ان العائد
للمدين مهدي ش�هيد حسين املحج�وز لقاء طل�ب الدائن (  1ـ
حاتم جاس�م حميد  2ـ ملوكة مهدي حس�ن  /اضافة اىل تركة
مورثهم املرحوم كريم حاتم جاس�م ) البال�غ ( )19,519,000
تسعة عرش مليون وخمسمائة وتسعة عرش الف دينار  %80من
القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة عرش يوما من
اليوم التايل للنرش فعىل الراغ�ب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية
خالل املدة املذكورة مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية
وان رس�م التسجيل والداللية عىل املشتري وذلك استنادا للمادة
 98من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :كوفة حي ميس�ان  31367 / 3م  4جزيرة
النجف
 2ـجنسه ونوعه  :دار سكن مفرزة بصورة غري رسمية
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية الكوفة
 4ـ مشتمالته  :ان العقار يتكون من جزئني القسم االول عبارة
ع�ن دار س�كنية مؤلفة من مدخ�ل ومطبخ وصالة واس�تقبال
وحم�ام ومجموع�ة صحية وغرف�ة نوم واحدة وس�لم يؤدي اىل
الس�طح والدار مكش�وفة ومرافق خارجية وال�دار مبنية بمادة
الطابوق ومسقفة بمادة الشيلمان وهي مكسوه بمادة الكايش
وان درج�ة عمرانها متوس�طة وان مس�احة البن�اء يبلغ  80م
ومس�احة الدار العمومية تبلغ 125م 2واما القس�م الثاني فهو
عبارة عن دار س�كنية مؤلفة من مس�احة مكش�وفة خارجية
بمس�احة  4×5م وفيه�ا مجموع�ة صحية وه�ي مبلطة بمادة
الكايش مع اس�تقبال مساحته  5×4م 2ومطبخ مساحته 4×3
مرت مربع وصالة مساحتها  5×4مرت مربع وغرفة نوم مساحتها
 5×4مرت مربع وحمام مس�احته  3×2مرت مربع والدار مسقفة
بمادة الكونكريت املسلح وان ارضية الدار مكسو بمادة الكايش
وان درجة العمران جيدة وتبلغ مساحته  125مرت مربع
 5ـ مساحته (250م)2
 6ـ درجة العمران  :الجزء االول متوسط والجزء الثاني جيد
 7ـ الش�اغل  :امج�د مه�دي رش�يد يرغ�ب بالبق�اء بع�د البيع
بصفة مس�تأجر وشاغل الجزء االول شيماء مهدي رشيد ترغب
بالبقاء
 8ـ القيم�ة املق�درة (  )140,000,000مائ�ة واربع�ون مليون
دينار
ينرش يف جريدتني يوميتني رس�ميتني واس�عة االنتش�ار يف داخل
الجريدة املزايدة الساعة الثانية عرش ظهرا
 9ـ بدل املزايدة االخرية  :ال يوجد
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اجلوية :قدمنا كل يشء للفريق ونستغرب ترصحيات باسم قاسم بوجود «أزمة»!
المستقبل العراقي /متابعة

الق�وة الجوي�ة ولي�د الزي�دي يف بي�ان
صحفي {الف�رات نيوز} الي�وم « التوجد
مش�اكل ادارية ومالية يف الفريق ،والدليل
بأن املدرب باس�م قاسم أس�تلم اكثر من
نص�ف الدفع�ة املالية من عق�ده  ،بينما
امللاك التدريبي املس�اعد اس�تلم {}%50
م�ن عقودهم  ،اضافة اىل اس�تالم جميع
الالعبين دفعته�م املالي�ة االوىل وقس�م
م�ن الدفع�ة الثاني�ة  ،واالم�ور طبيعية

أك�دت الهي�أة االداراي�ة لن�ادي الق�وة
الجوية الريايض ،عن اس�تغرابها الشديد
لترصيحات مدرب فريق كرة القدم باسم
قاس�م ،بعد تقديم�ه تقرير ح�ول طلبه
بأنه�اء عق�ده بالترايض ،وع�دم البقاء
عىل رأس اله�رم الفني للملاك التدريبي
.وقال نائب رئيس الهيئ�ة االدارية لنادي

ج�دا ً «.وأضاف « نتفهم ق�رار املدرب بعد
مب�اراة نفط الوس�ط ،وقد تك�ون نتيجة
ضغ�وط الجماهير ،وامل�درب س�يقود
الفري�ق يف مب�اراة باختاك�ور االوزبك�ي
ي�وم الثالثاء املقب�ل ضمن ملح�ق الدور
التمهيدي الثاني ألبطال آس�يا «.وأوضح
« ثقتن�ا كبيرة بالفريق لتحقي�ق نتيجة
أيجابية ،والالعبني يش�عرون باملسؤولية
يف االمتح�ان اآلس�يوي أم�ام باختاك�ور

لتحقي�ق الفوز واالنتق�ال للملحق االخري
«.وتابع «نستغرب من ترصيحات املدرب
باس�م قاس�م ،حول وجود أزم�ة مالية،
االمور تسير بش�كل جي�د ،وتحضرياتنا
بدأت من�ذ فرتة ملب�اراة باختاك�ور ،لكي
يكون الفريق يف اتم الجاهزية ،كما عززنا
صفوفنا بالعبني محرتفني بنا ًء عىل طلب
املدرب بع�د التعاقد مع النيجيري وليام
والسوري مؤيد العجان».

بعد خطفه االضواء يف االمارات

وزير الشباب :اتفاقية التعاون مع االردن
ستنعكس اجياب ًا عىل القطاع الشبايب
المستقبل العراقي /وكاالت
اكد وزير الش�باب والرياضة احمد رياض
العبي�دي ،ان اتفاقية التع�اون مع االردن
ستنعكس ايجابا عىل القطاع الشبابي.
وذكر بيان ملكتب العبيدي تلقت السومرية
نيوز نسخة منه ،أن االخري «استقبل وزير
الثقافة والش�باب األردني محمد سليمان
اب�و رمان ال�ذي وصل مس�اء الثالثاء ،اىل

نقيب الصحفيني يستقبل املوهبة «ميمي» ويوجه نصحيته ملستقبله االحرتايف
المستقبل العراقي  /علي البهادلي

نادال حيدد
موعد افتتاح فرع
أكاديميته
يف املكسيك

بتأن�ي وروي�ة  ،وأختي�ار األفضل بما
يناس�ب طموحات الالعب ،بعيدا ً عن
االغ�راءات املادية الت�ي قدمت له من
اكرب االندي�ة العاملية ،لكون االحرتاف
يف اوروبا يساهم يف تطوير الالعب فنيا ً
وبدنياً ،لذلك عىل الالعب أن يفكر بتطوير
موهبته قبل النظ�ر إىل العقود الكبرية التي
وصلت إىل ناديه.
من جانبه وجه مهاجم الرشطة مهند عيل شكره
وتقدي�ره لكل من نقيب الصحفيني العراقيني  ،من
خالل ه�ذه االلتفات�ه املميزة ،والت�ي تدفعه لتقديم
االفضل يف قادم املباريات مع القيثارة واسود الرافدين.
ويف خت�ام اللقاء كرم نقي�ب الصحفيني مؤيد الالمي
الالع�ب مهند عليالذي اك�د ان التكري�م املعنوي له
أهمية كبرية  ،وهذه االش�ياء لها تأثري أيجابي خالل
مسيرتي ،ألنه االهتمام يحملني مس�ؤولية اكرب
ألكون عند حسن الظن دائما .

اس�تقبل نقيب الصحفيني العراقين «مؤيد الالمي»،
العب منتخبنا الوطني ومهاج�م نادي الرشطة مهند
علي ،وذلك بعد االداء امللفت يف نهائيات آس�يا .2019
وخطفه االنظار يف القارة اآلس�يوية ملوهبته الكبرية.
واش�اد الالمي خالل اس�تقبال الالع�ب يف مقر نقابة
الصحفيين العراقيين ،مؤك�دا ً بأن ما قدم�ه الالعب
يدعو للفخر ،لكونه العب صغري العمر واس�تطاع من
فرض أس�مه بقوة بالتش�كيلة االساس�ية للمنتخب
الوطن�ي .وأض�اف الالمي يف حديث�ه »:مهند عيل هو
مس�تقبل الكرة العراقية يف خط الهجوم ،وهي رسالة
لجميع الالعبني الشباب أن يسريوا عىل خطى الالعب،
م�ن أجل تحقي�ق حل�م الدفاع على فانيل�ة املنتخب
الوطني واالحرتاف يف املالعب األوروبية.
وق�دم الالم�ي نصيحته للموهب�ة ميمي « بدراس�ة
جمي�ع الع�روض االوروبي�ة والعربي�ة املقدم�ة ل�ه

المستقبل العراقي /وكاالت
يفتتح اإلس�باني رافائي�ل نادال،
املصن�ف األول بني العب�ي التنس
املحرتفين ،أول ف�رع بالخ�ارج
ألكاديميته التي تقع يف مايوركا
(إس�بانيا) ،وذل�ك بمنتج�ع
س�ياحي يف مدين�ة كانك�ون
املكس�يكية ،يف  18فرباي�ر/
شباط الجاري.
وس�يجوب نادال ،برفقة مدربه
كارل�وس موي�ا ،منش�آت املرك�ز
الجدي�د املك�ون من ثماني�ة مالعب تن�س ترابية،
ويجمع ما يزيد عن  100متدرب.
وكان الالع�ب قد أعل�ن عن افتتاح ه�ذا املركز
يف أكتوبر/ترشي�ن أول امل�ايض ،مبرزا أن�ه
«س�يكون أول ف�رع لألكاديمي�ة بالخارج،
وهذا يعد بالنسبة يل وللجميع مدعاة للفخر
والرضا».

برشلونة ينضم للرصاع عىل موهبة فرنسية
المستقبل العراقي /وكاالت
ُيخطط نادي برشلونة ،للظفر بخدمات موهبة
فرنس�ية جديدة ،لتدعي�م صفوفه ،خالل فرتة
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحس�ب صحيفة «مون�دو ديبورتيفو» ،فإن

برش�لونة ُيراقب لوس�يان أجوم�ي العب خط
وسط سوش�و الفرنيس ،تمهي ًدا للحصول عىل
خدماته.
وق�دم أجوم�ي ،البال�غ م�ن العم�ر  16عامً ا،
مس�تويات ممي�زة م�ع الفري�ق األول ،حي�ث
ش�ارك يف  9مباريات ،وج�ذب اهتمام عدد من

كبار أوروبا مثل ميالن وبايرن ميونخ وأوملبيك
ليون.وأش�ارت الصحيف�ة ،إىل أن أجومي قائد
املنتخب الفرنيس تح�ت  17عامً اُ ،يعد من أبرز
مواهب الديوك.
وقال وكيل الالعب «اليشء األكثر اهتمامً ا حال ًيا
هو اختيار نادي متوسط يف فرنسا قبل انتقاله

االنيق يقع يف فخ الصناعات الكهربائية
بالدوري املمتاز
بغداد /المستقبل العراقي
وقع فريق الطلبة يف فخ التعادل السلبي امام نظريه
الصناع�ات الكهربائية ،يف املب�اراة التي اقيمت عىل
ملعب التاجي ضمن منافس�ات االس�بوع الخامس
عرش من الدوري املمتاز لكرة القدم.
ولم يتمنك اي من الفريقني من الوصول اىل الش�باك
طيل�ة دقائ�ق املب�اراة ،ليتقاس�م الفريق�ان نقاط

املباراة.
التع�ادل وضع «االنيق» يف املركز الس�ابع
برصيد  23نقطة ،فيما استقر الصناعات
الكهربائية يف املركز الخامس عرش برصيد
 12نقطة.
ويف بقية املباريات ،تغلب الكهرباء عىل النفط
 ،1-2فيم�ا ف�از نف�ط الجنوب عىل الس�ماوة
.1-2

إىل فريق كبري».ويف نفس السياق ،تحدث عمر
داف ،املدير الفني لسوش�و قائلاً «يجب أن
نك�ون يقظني ،ألن أجوم�ي يتطور من
مباراة إىل أخرى ،نحن هنا ملس�اعدته
عىل التحس�ن ،لكن لوس�يان ش�اب
لديه كل يشء للنجاح والتوهج».

إنفانتينو يضمن رئاسة الفيفا لفرتة جديدة
بغداد /المستقبل العراقي
ضمن السويرسي جياني إنفانتينو ،رئيس االتحاد
ال�دويل لكرة القدم ،التواجد لـ 4س�نوات مقبلة يف
رئاسة الفيفا.
وأشار االتحاد الدويل لكرة القدم ،يف بيان رسمي
الي�وم ،إىل أن إنفانتين�و هو الوحي�د الذي تقدم
بأوراق ترشحه لرئاسة االتحاد من ضمن 211
عضوا ،وذلك حتى غلق باب الرتش�ح ،مس�اء

المستقبل العراقي  /متابعة
انض�م املداف�ع األوروجوائي ،دييج�و جودين،
والع�ب الوس�ط ،س�اؤول نيجوي�ز ،للم�ران
الجماع�ي ألتلتيك�و مدري�د ،الي�وم األربع�اء،
قب�ل ديرب�ي العاصم�ة اإلس�بانية أم�ام ريال
مدريد ،املقرر الس�بت املقبل ،على ملعب واندا
مرتوبوليتانو ،يف الجولة الـ 23من الليجا.
وبذل�ك س�يكون جودي�ن ،ال�ذي غاب بس�بب
اإلصاب�ة عن مب�اراة ري�ال بيتي�س ،يف الجولة
املاضية ،ونيجويز ،الذي لم يتمكن من خوض 3

لينجارد يكشف عن رهانه
مع راشفورد

المستقبل العراقي  /متابعة

كش�ف النجم اإلنجليزي جيسي لينجارد ،العب
مانشسرت يونايتد ،عن رهانه مع زميله يف الفريق

ماركوس راشفورد ،خالل الفرتة املاضية.
وق�ال لينج�ارد يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة
«ديلي مي�ل»« :أن�ا وراش�فورد دائمً�ا ما نضع
األه�داف لبعضنا البعض من أج�ل التحدي ..لن
أقول ما هي األرقام التي نرتاهن عليها ألن بذلك
ال�كل س�يعرف».وتابع« :األم�ر متعل�ق بإحراز
األه�داف ،ليس فقط كم األهداف التي يس�جلها
كل الع�ب ،ولك�ن صناعة األه�داف أيضا».وعن
امل�درب أويل جون�ار سولس�كاير ،واص�ل« :هو
يفهم طريقة لعبنا ويجعل الالعبني ينفجرون،
ونح�ن نفهم التكتيكات التي يطلبها ،ونتمنى
االستمرار».يذكر أن لينجارد يف املوسم الحايل
ش�ارك يف  26مباراة ،أحرز  5أهداف وصنع 3
أخرى ،بينما شارك راش�فورد يف  30مباراة،
أحرز خاللها  10أهداف وصنع .7

أمس الثالثاء ،يف زيورخ.
وس�يكون عىل إنفانتينو ،اآلن اجتياز اختبارات النزاهة
واألهلية ،من أجل االستعداد لالنتخابات التي ُ
ستجرى يف
الخامس من ش�هر يونيو املقبل ،يف العاصمة الفرنسية
باريس.
وكان إنفانتين�و ق�د توىل رئاس�ة االتحاد ال�دويل لكرة
الق�دم ،يف ع�ام  ،2016بع�د إقصاء جوزي�ف بالتر من
منصب�ه ،عق�ب توجي�ه اتهامات ل�ه بالفس�اد وتلقي
الرشاوي.

صالح ضحية جديدة للعنرصية
يف إنجلرتا

دفعة قوية ألتلتيكو قبل موقعة ريال مدريد
من آخر  4مباريات لألتلتي بالليجا ،متاحني
ملدرب الروخيبالنك�وس ،األرجنتيني دييجو
سيميوني.
وم�ن جانبه ،ت�درب كوكي ال�ذي غاب عن
آخ�ر مباراتين للفريق ،على هامش املران
الجماع�ي ،الي�وم ،لكن�ه ق�ام بتمرين�ات
مكثفة ،تشير إىل أنه قد يتمكن من اللحاق
بمباراة األتلتي ،أمام جاره املدريدي.
ويف املقاب�ل ،م�ا زال املداف�ع املونتينيج�ري
ستيفان س�افيتش ،واملهاجم دييجو كوستا،
يواصالن تعافيهما من اإلصابة.

العاصم�ة بغ�داد لتوقيع اتفاقي�ة تعاون
بني العراق واالردن».
واكد الوزير بحس�ب البي�ان ،ان «اتفاقية
التعاون مع االردن س�تنعكس ايجابا عىل
القطاع الشبابي» ،مبينا ً انه «سيتم خالل
االتفاقي�ة تب�ادل الخربات واع�ادة العمل
يف مختلف االنش�طة الرياضية والشبابية
والفني�ة والثقافي�ة ،والت�ي س�تكون
منهاجنا للسنوات املقبلة».

بغداد /المستقبل العراقي
ب�ات ال�دويل املصري محم�د صلاح ،نجم
ليفرب�ول ،ضحي�ة جدي�دة للعنرصية التي
انترشت يف مالعب إنجلرتا ،هذا املوسم.
ونشرت صحيف�ة «ص�ن» الربيطاني�ة،
فيديو من مدرجات مش�جعي وست هام
يونايت�د ،خلال مباراته أم�ام ليفربول،
اإلثنني املايض ،ضمن منافس�ات الجولة
ال�ـ 25م�ن الربيمريليج ،والت�ي انتهت

بالتعادل .1-1
وحاول بعض مش�جعي وس�ت ه�ام إخراج
صالح عن تركيزه يف املباراة ،من خالل إطالق
بعض الهتافات العنرصية ضده ،أثناء تنفيذ
النجم املرصي للركالت الركنية.
وتأت�ي واقع�ة صلاح ،كحلق�ة جدي�دة من
ح�وادث العنرصي�ة التي انتشرت يف مالعب
إنجلترا ،حي�ث تع�رض مش�جع لتوتنه�ام
لإليق�اف مدى الحي�اة ،بع�د أن ألقى «قرشة
موز» ،عىل الجابوني بيري إيمرييك أوباميانج،
نجم آرسنال.
كم�ا ألقت الرشطة القبض عىل  4مش�جعني
لتش�يليس ،إث�ر إهانته�م لإلنجلي�زي رحي�م
سترلينج ،نجم مانشسرت س�يتي ،يف مباراة
الفريقني عىل ملعب ستامفورد بريدج.
ً
تحقيقا
ويف الش�هر املايض ،ب�دأت الرشط�ة

عق�ب ظهور فيديو ملش�جعي ميل�وول وهم
يرددون أغنية عنرصية ضد مؤيدي إيفرتون،
خالل مباراة كأس االتحاد اإلنجليزي.
وعلق املتحدث باسم وست هام عىل الواقعة،
قائال« :يف وس�ت ه�ام ال نتس�امح تجاه أي
شكل من أشكال السلوك العنيف أو امليسء».
وأض�اف« :نحن نادي كرة قدم ش�امل ،دون
النظ�ر إىل العمر أو العرق أو الدين أو العقيدة
أو ال�زواج أو الرشاك�ة املدني�ة أو الحم�ل أو
األموم�ة أو الجنس أو اإلعاق�ة ،فإن الجميع
مرحب به عىل ستاد لندن».
وأت�م« :أي ش�خص يص�ل إىل تفاصي�ل ع�ن
مرتكب الجريمة سيتم تمريرها إىل الرشطة،
وسيواجه حظرًا مدى الحياة من ملعب لندن،
ألنه ال يوجد مكان لهذا النوع من الس�لوك يف
ملعبنا».

أوزيل يلتهم ميزانية آرسنال
المستقبل العراقي  /وكاالت
بات اس�تمرار األملاني مس�عود أوزيل ،العب وس�ط آرس�نال ،ضمن
صفوف الجانرز ،يمثل خطرًا عىل مستقبل الفريق اللندني.
وذك�رت صحيفة «ص�ن» الربيطاني�ة ،أن أوزيل تق�اىض خالل آخر
 12ش�هرًا ،نصف قيمة امليزانية التي وضعتها إدارة آرس�نال للمدرب
أون�اي إيمري ،من أج�ل إبرام صفقات يف حالة ع�دم التأهل لدوري
أبطال أوروبا.
وكان أوزي�ل وق�ع عىل عقد جديد مع آرس�نال يف فرباير/ش�باط
امل�ايض ،يقضي بحصوله على راتب أس�بوعي يبل�غ  350ألف

إسترليني.وأوضحت الصحيفة أن أوزيل حص�ل حتى اآلن عىل 18.2
مليون إسترليني ،يف حني أن إدارة آرس�نال منح�ت إيمري  40مليونا
فقط للمريكاتو.
وأش�ارت إىل أن إدارة آرس�نال لو كانت تدرك أن أوزيل سيتم تهميشه
تحت قيادة إيمري ،ملا وقعت معه عىل العقد الجديد.
وأك�دت الصحيف�ة أن ميزانية آرس�نال ً
أيضا س�يتم تقييدها بالعديد
م�ن العوام�ل يف املوس�م الجديد ،ويع�د أبرزه�ا عقد أوزي�ل يف حالة
استمراره.
يذكر أن العديد من التقارير أشارت إىل أن آرسنال يحاول التخلص من
أوزيل سواء ببيعه ،أو إدخاله يف أي صفقة تبادلية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة
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م�ساحة للر�أي

حرب عىل اإلسالم!

غيض من ابو الغيظ !
رائد عمر العيدروسي

ٌ
معروف ومش�هو ٌر هو السيد احمد ابو الغيظ – أمني
ابو الغيض كما
ع�ام الجامعة العربية ،أما ”الغي�ض” الواردة يف العنوان ،فال ريب ّ
أن
ال عالق�ة لها باملثل ”غيض م�ن فيض” الذي يعني قليل من كثري بل
انها هنا ّ
تدل عىل غزارة .
فوجئن�ا بأمين ع�ام الجامع�ة العربية ي�ديل بحديثٍ اىل قن�اة dmc
الفضائي�ة املرصية حول س�بل إعادة س�وريا اىل الجامع�ة العربية،
وقبل أن نس�جل ّ
اي تعلي�ق او نق ٍد اىل ما جاء يف حديث�ه ،فأرتأينا أن
نضع القرّاء أمام النصوص الحرفية ملا ادىل به ابو الغيظ:
 لع�ودة او إعادة س�وريا اىل الجامعة العربية فينبغ�ي التحقق منأس�اس األرضية الداخلية يف س�وريا التي س�تتعامل معنا ،واضاف:
ل اب�د أن نتفه�م تحليل وق�راءة األطراف التي ترفض عودة س�وريا
للجامع�ةّ ،
وأن ه�ذه األط�راف له�ا مصداقيتها وتفسيرها للوضع
الس�وري .وقبل أن ندرج الفقرة األخرية من حديث األمني العامّ ،
فأن
م�ا ذكره ع�ن التحقق من األرضي�ة الداخلية يف س�وريا ،فهو ّ
تدخل
نصف او ش�به سافر ”عىل األقل” يف الشأن والسيادة السورية ،وهذا
حتى ال يدعو للتس�اؤل! عن األرضيات الداخلية يف مرص والس�عودية
واليمن والعراق ولبنان وال نشري لغريها! كما وعمّا اشار اليه برضورة
ٌ
اطراف
تف ّهم وتحليل األطراف الرافضة لعودة سوريا للجامعة ،وهي
لها مصداقتها وتفسيرها للوضع السوريّ ،
فأن السيد ابو الغيظ قد
اوقع نفس�ه يف إشكاالتٍ متشابكة دون ان يدرك ذلك! فهو كشف أنه
لغاية اآلن لم يتفهم تحليل وقراءة األطراف الرافضة ”طوال س�نوات
َ
األزمة السورية” بينما ت ّ
ومنح املصداقية والتفسري لتلك األطراف
رب َع
مسبقا ً قبل أن يقرأها !
اب�و الغيظ ك�رّر كلمة ”األط�راف” ألربع م�رات ،دون أن يتمكن من
تس�ميتها ِبـ”الجه�ات او دول او أقطار” تجنبا ً للتك�رار اململ وغري
املرغ�وب يف عال�م الكتاب�ة  .تقتضين�ا هن�ا األمان�ة الصحفية وغري
ّ
ن�ص الفقرة األخيرة من حديث�ه ،وهي تحمل
الصحفي�ة ألن نذكر
طرحا ً موضوعيا ً عىل صعيد األمن القومي العربي ،حيث أش�ار امني
ً
أن اطرافا ً
ع�ام الجامعة إىل ّ
عربية تطرح س�ؤاالً ”ما هي الضمانات
ّ
بأن ما نتحدث به وما يجعلنا سويا ً كعرب ال يصل اىل علم خصومنا يف
حال عودة سوريا» .وبالطبع فاملقصود بالخصوم هي ايران وليست
روسيا يف تعاونها ومساعدتها العسكرية مع الحكومة السورية .
ّ
وقطعا ً ّ
ب�أن الدول الرافضة
فأن الس�يد اب�و الغيظ عىل دراية كاملة
ألع�ادة س�وريا هي الت�ي خلخلت األم�ن والوضع الس�وري ببذخها
األم�وال واألس�لحة لفصائ�ل املعارض�ة الس�ورية وبم�ا تضمّه من
تش�كيالتٍ ارهابي�ة واسلامية متطرف�ة ومرتزقة ايض�ا ،وقد القى
الجيش السوري عىل اعدا ٍد منهم يف السنوات السابقة .

اياد السماوي

ال توجد منطقة وسطى بني الحق والباطل ..فإيران هي اإلسالم كلّه
وهي اإليم�ان كلّه وهي الحق كلّه ..وأعداء إيران هم الكفر كلّه وهم
الشرك كلّه وهم الباطل كلّه ..واملعركة م�ع إيران هي معركة الحق
ض ّد الباطل ..وهي معركة ّ
كل الشعوب اإلسالمية املناهضة لالستعباد
واالستبداد والقهر والغطرسة ..وال حياد يف هذه املعركة ..فمن يقف
متفرج�ا كمن وقف يف العارش من محرم متفرجا عىل قتل الحسين
وأصحاب�ه وأهل�ه ..فل�ن نقف مكت�ويف األيدي ولن نجل�س عىل التل
نراقب انجالء الغربة عن املعركة ..فاملعركة هي معركتنا واملسته ّدف
هو إسالمنا املحمدي األصيل ..وحني تكون إيران وحزب الله وانصار
الله وفصائل املقاومة اإلسلامية يف العراق هم املس�تهدفون من قبل
أمري�كا وإرسائيل وأعوانه�م يف املنطقة ،فهذا يعني ّ
أن اإلسلام هو
املس�ته ّدف ..وحين يعلن رئيس أمري�كا ّ
أن قواته يف الع�راق ملراقبة
ّ
وش�ن هجمات عليها انطالقا من القواعد األمريكية يف العراق،
إيران
فه�ذا مرب ّر كاف العتبار القوات األمريكي�ة املوجودة يف العراق قوات
معادية للعراق وشعبه ولإلسالم واملق ّدسات اإلسالمية..
فبعد ترصيح الرئيس األمريكي ترامب عن الغرض من وجود القوات
األمريكية يف العراق ،لن يبقى عذرا للحكومة ومجلس النواب العراقي
باإلبقاء على وجود هذه القوات دقيقة واحدة بعد اآلن وألي س�بب
كان ،وم�ن يقول ّ
أن العراق ال زال بحاجة إىل وجود القوات األمريكية
أو أي وجود عس�كري أجنبي ملحاربة اإلره�اب ،فهو مخادع وعميل
رخيص ألمريكا وإرسائيل ويستهدف ليس إيران وحزب الله وانصار
الله فحس�ب ،بل يس�تهدف الحشد الش�عبي من أجل حله باعتباره
حائط ّ
الصد األول للمرشوع األمريكي الصهيوني يف العراق واملنطقة..
وم�ن يس�اوي من العراقيين بني إي�ران وأمريكا كمن يس�اوي بني
الحسني ويزيد ..والوطنية ليست بالوقوف بالحياد مع أعداء اإلسالم
وإيران وتربير الوجود العسكري األمريكي يف العراق ..أمّ ا القول شكرا
إيران ملساعدتكم لنا يف حربنا ضد داعش ،ولسنا معنيني بحربكم مع
أمريكا وإرسائيل ،هو قول ال يقوله إال موتور ومعاد إليران أو الحشد
الش�عبي ،وإن حاولوا إلباسه بالوطنية الزائفة ..فالعراق هو إيران..
وإيران هي العراق..
وه�م املقاومة اإلسلامية املناهضة للمشروع األمريكي الصهيوني
س�واء كانت ه�ذه املقاومة يف لبن�ان أو اليمن أو العراق أو س�وريا،
وح�رب إيران مع أعدائها هي حربنا ..ول�ن يقول أبناء العراق وأبناء
الشهيدين الصدرين محمد باقر الصدر ومحمد محمد صادق الصدر
وأبناء الش�هيد محمد باقر الحكيم وأبناء السيستاني العظيم إليران
الجارة املس�لمة كما قال�ت اليهود ملوىس عليه السلام (فاذهب أنت
وربّك فقاتال ّإنا ها هنا قاعدون).

كـاريكـاتـير

«فيسبوك» يطلق ميزة انتظرها مجيع مستخدميه!

أعلنت رشكة فيس�بوك عن إطالق ميزة «إلغاء
اإلرس�ال» ( ،)unsendالتي ط�ال انتظارها ،ما
يمنح املس�تخدمني القدرة عىل حذف الرس�الة
خالل  10دقائق من إرسالها ،حتى يف الدردشة
الجماعي�ة .وب�دأ عملاق املواق�ع االجتماعية

بط�رح املي�زة على نط�اق أصغ�ر يف الخريف
امل�ايض ،حي�ث اختربه�ا يف أنظم�ة أندرويد يف
بولندا وبوليفيا وكولومبيا وليتوانيا.
وجاءت الخطوة األولية بعد  7أشهر من اإلبالغ
ع�ن قيام فيس�بوك بحذف الرس�ائل املرس�لة

إنستغرام حتارب «املنشورات احلساسة»
أعلن املدير التنفيذي لرشكة إنستغرام ،آدام موسريي ،أن التطبيق سيعمل
عىل إخفاء املنشورات الحساسة من قبيل إيذاء النفس أو االنتحار.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود املبذولة من قبل املنصة االجتماعية
ملحاربة انتش�ار الصور التي تحمل مشاهد االنتحار أو إيذاء الذات ،عقب
انتح�ار املراهقة الربيطانية «مويل راس�ل» ،البالغة م�ن العمر  14عاما،
حيث يعتقد والداها أنها أنهت حياتها بعد مش�اهدتها صورا تروج إليذاء
النفس واالنتحار عىل إنستغرام و».»Pinterest
ويف مق�ال نرشت�ه صحيفة تلغراف الربيطانية ،كش�ف املدي�ر التنفيذي،
الذي توىل املنصب بعد رحيل مؤسسي إنستغرام كيفني سيسرتوم ومايك
كريغر ،يف س�بتمرب املايض ،أن الرشكة تستمر يف االستثمار يف «املهندسني
ومراجع�ي املحت�وى املدربين» الذي�ن س�يجعلون من العث�ور عىل هذه
املحتويات املذكورة أمرا صعبا للغاية.
وأش�ار موسريي إىل أن إنستغرام سيس�مح بعرض املنشورات التي تشري
إىل «مكافحة االنتحار أو إيذاء النفس».
وتتبع إنس�تغرام حاليا طريقة إلخفاء املحتوى الحس�اس ،حيث يحتاج
املس�تخدم للضغط عىل املنش�ور لعرض املحتوى عندما يتم التعرف عليه
بهذا الشكل (محتوى يتضمن مشاهد انتحار أو إيذاء للذات).

م�ن قب�ل الرئي�س التنفي�ذي ،مارك
زوكربريغ ،إىل عدد من املستخدمني.
واآلن ،أصبحت املي�زة الرائعة متاحة
لجميع مس�تخدمي تطبيق مسنجر،
على نظام�ي  iOSوأندروي�د .ولك�ن
الحد املتاح حاليا لحذف الرس�الة بعد
إرس�الها يصل إىل  10دقائق ،وبالتايل
ل�ن تكون ق�ادرا عىل حذف الرس�ائل
بعد فرتة طويلة من إرسالها.
وعند حذف الرس�الة ،ستظهر عالمة
يف الدردشة تخرب املستخدمني اآلخرين
بأن الرسالة ُحذفت من الدردشة .وال
يقترص األمر عىل النصوص ،بل يمكن
للمس�تخدمني أيض�ا ح�ذف الص�ور
ومقاط�ع الفيدي�و والرواب�ط وأنواع
املحتوى األخرى.
والستخدام هذه امليزة ،انقر باستمرار
عىل الرس�الة املرس�لة ،ثم حدد خيار
«حذف للجميع».
وتجدر اإلش�ارة إىل أن امليزة أصبحت متوفرة يف
تطبيق واتس آب مؤخرا ،ما منح املس�تخدمني
فرصة كبرية لتجنب اإلحراج الناجم عن إرسال
رسائل عن طريق الخطأ.

قال علم�اء جامعة « »Salfordإنهم اكتش�فوا
«خلية املنش�أ» الت�ي ُيعتقد أنه�ا تحفز جميع
أنواع الرسطان وتسمح بانتشار املرض.
وأظهرت االختب�ارات أن هذه الخلية تنفجر يف
حالة «تش�به الزومبي» ،لخلق األورام وتحفيز
املرض القاتل.
ووصف العلماء اكتش�فاهم بأنه يشبه عملية
العثور عىل «إبرة يف كومة قش» .ولكن النتائج
الت�ي يمك�ن أن تعيد كتاب�ة الكتب الدراس�ية
الطبية حول نمو الرسطان ،قد تنهي العالجات
الحالية ،مثل العالج الكيميائي.
وق�ال الربوفيس�ور ،ماي�كل ليس�انتي ،مع�د
الدراس�ة املنش�ورة يف مجل�ة «Frontiers in
« :»Oncologyيتح�دث العلماء ع�ن الرسطان
الذي تس�ببه خاليا ميتة تع�ود إىل الحياة ،أو ما
يطلق عليه�ا (خاليا الزومبي) .وبعبارة أخرى،
تنفصل خلية املنشأ عن املحيط وتندثر ،مسببة
تكاثر الخاليا الخبيثة وخلق األورام».
وح�ذر ليس�انتي م�ن أن بع�ض أن�واع العالج
الكيميائ�ي يمكن أن يش�جع الخالي�ا الجذعية
عىل التكاثر بش�كل أكرب ،ما قد يس�اعد يف نمو
األورام .ويف الدراس�ة ،فحص الباحثون عينتني
من أورام الثدي البرشية ،واس�تخدموا عالمات

الفلورس�نت لع�زل الخالي�ا األكث�ر نش�اطا،
املأخوذة من العينات يف املخترب.
وكانت نس�بة ضئيلة من الخاليا ،التي أصبحت
اآلن خالي�ا جذعية رسطانية نش�طة (eCSCs
) ،ذات طاقة أكبر بكثري من غريها .باإلضافة
إىل قدرته�ا عىل خلق الورم ،ومس�تويات عالية
من االنتش�ار .ومن غير الواض�ح حاليا كيف

لـم تصاب النساء باخلرف أكثر من الرجال؟
النساء تحوي نس�با أكرب من
«بروتني تاو» مقارنة بأدمغة
الرج�ال ،م�ا يجعله�ن أكث�ر
عرضة لإلصاب�ة باضطرابات
عصبية معينة ،ترفع احتمال
إصابته�ن بأم�راض الخ�رف
وفق�دان الذاكرة بنس�بة  6إىل
 ،%10وتجعله�ن أكثر عرضة
لإلصابة بداء باركنسون.
ول�م يتوص�ل القائم�ون عىل
التجارب إىل الس�بب الحقيقي
وراء تجم�ع ه�ذا الن�وع من
الربوتين�ات يف أدمغة النس�اء
بش�كل أكرب ،لكنه�م أكدوا أن
تلك النتائج ستقودهم البتكار
طرق جديدة ملحاربة الخرف.

توص�ل علم�اء م�ن جامع�ة
هارف�رد األمريكي�ة لنتائ�ج
تبني أن النس�اء أكث�ر عرضة
م�ن الرج�ال مل�ريض الخ�رف
وباركنسون .وخلص العلماء
لتل�ك النتائ�ج بع�د تج�ارب
ش�ملت عشرات النس�اء
والرج�ال الذين ت�م اختيارهم
م�ن نف�س الفئ�ة العمري�ة،
قام�وا خالله�ا بفحوص�ات
دقيق�ة لبني�ة أجس�ادهم،
وتحقق�وا م�ن حالته�م
الذهنية ،والعوامل الهرمونية
والجيني�ة والكيميائي�ة الت�ي
قد تؤث�ر عىل بني�ة أدمغتهم.
وبينت تلك التجارب أن أدمغة

يمكن للخاليا املارقة أن تخرج من حالة الهرم،
وه�ي عملي�ة مرتبط�ة بالش�يخوخة تجع�ل
الخاليا تقرتب من نهايتها لـ «تتجمد» وتوقف
التكاثر.
ولك�ن الباحثين يعتقدون أن ه�ذه الخاليا قد
تستخدم مضادات األكسدة وامليتوكوندريا ،أي
قوة الخاليا ،إلطالق عملية الهجوم.

«واتس آب» تطلق ميزات رائعة قريب ًا
أطلق�ت رشك�ة واتس آب مجموع�ة جديدة من امللصق�ات والوجوه
التعبريي�ة يف تطبيق الدردش�ة ،ما منح املس�تخدمني وس�يلة جديدة
للتواصل بسهولة ومرونة أكرب.
ومع ذلك ،عبرّ عدد من املستخدمني عن سخطهم تجاه تنزيل الحزمة
الكامل�ة ،الت�ي ربما تك�ون مليئة بامللصق�ات غري املرغوب�ة .ولكن
الرشك�ة أدخلت تعديلا جديدا ،يتيح للمس�تخدمني اختي�ار تحميل
ملصق واحد ،أو اثنني ،بدال من املجموعة الكاملة.
والس�تخدام امليزة حالي�ا ،قبل طرحه�ا للجميع يف القري�ب العاجل،
ستحتاج إىل تحميل اإلصدار التجريبي من تطبيق واتس آب (.)beta
وعن�د تصفح مجموعة امللصقات يف وات�س آب ،يجب اختيار امللصق
املفض�ل لدي�ك والضغ�ط علي�ه باس�تمرار ،إلضافت�ه إىل مجموعتك
الخاص�ة ،م�ا يتي�ح اس�تخدامه يف الدردش�ات دون الحص�ول على
املجموعة الكاملة.
كما تضيف واتس آب دعما للوحات املفاتيح التابعة لجهات خارجية
(الطرف الثالث).

علامء يكشفون الشكل احلقيقي ملجرتنا!
تكش�ف خريط�ة جدي�دة ثالثي�ة األبع�اد ع�ن
الش�كل الحقيق�ي ملجرتن�ا «درب التبانة» وهي
مضغوطة وملفوفة بش�كل مثري للغاية.وقامت
مجموع�ة من علماء الفلك يف أستراليا والصني،
ببناء «ص�ورة ثالثية األبعاد عالي�ة الدقة» ،من
خلال رس�م خريطة ملا يس�مى ب�ـ «classical

العراقـي

اكتشاف «املنشأ األصيل» للرسطان!

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

 .»Cepheidsوتتمي�ز النج�وم النابض�ة ،الت�ي
تعي�ش وتموت برسع�ة ،بأنها أكث�ر إرشاقا من
الش�مس بنح�و  100ألف م�رة .وأتاحت عملية
الجم�ع بيت فرتات النبض والضوضاء املعروفة،
إمكاني�ة تحدي�د العلم�اء ملوقعها بدق�ة عالية،
تراوح�ت بين  3و.%5وخلق�ت إحداثيات 1339

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

من األج�رام يف « ،»classical Cepheidsاملش�ار
إليها عىل الخريط�ة ثالثية األبعاد ،قرصا مجرّدا
ملتويا ومشوها ملجرتنا الكبرية.وتحولت مجرة
درب التبانة إىل ش�كل ملت�و تدريجيا يف املناطق
الخارجي�ة ،والتي من املحتم�ل أن تكون ناجمة
عن القوى الدوارة القوية.
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