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املتظاهرون يسعون إىل «مليونيات» يف العاصمة والوسط واجلنوب ..واجليش يتعهد بـ «احلماية» حتى حتقيق املطالب

املحافظات تتظاهر يف بغداد :ال دخول للخرضاء
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير الداخلية للمفوضية الالجئني:
اصدرنا أوامر بافتتاح مكاتب إلصدار
ص3
جوازات السفر يف املوصل

املالية الربملانية تكشف عن ارتفاع
الـدرجـات الوظيفيـة إىل « »250ألف
ص3
درجة بموازنة 2020

تس�تمر حش�ود الش�بان من بغداد واملحافظات
بالتواف�د نح�و س�احة التحرير ،بع�د دعوات إىل
تظاه�رة ك�رى ل�� “الضغ�ط” عىل الس�لطات
والتأكي�د عىل املطالب األساس�ية ،فيما تواصلت
التحذي�رات من مح�اوالت العبور نح�و املنطقة
الخرضاء وتدفق عىل ساحة التحرير وسط بغداد
مرك�ز التظاه�رات االالف من ابن�اء املحافظات
الوس�طى والجنوبي�ة تقله�م مئ�ات الحاف�ات
للمشاركة يف مليونية تؤكد االرصار عىل التغيري.
وتج�ري التظاه�رات يف التحري�ر وس�ط تأكي�د
املحتج�ن رف�ض اقتح�ام املنطق�ة الخ�رضاء،
حيث احتش�دوا يف جدار برشي عند مدخل جرس
الجمهوري�ة امل�ؤدي اليه�ا ملنع عب�وره نحوها
بحس�ب مقاط�ع فيدي�و تابعتها «إي�اف» عىل
مواقع انشأها املحتجون ،مشريين اىل ان االحزاب
الفاسدة تحاول توريطهم يف هذه العملية.
وج�رت االحتجاجات الواس�عة وس�ط اجراءات
امني�ة مش�ددة حي�ث انت�رشت ق�وات الجي�ش
العراقي والرشطة االتحادية عند مداخل العاصمة
والش�وارع الرئيس�ية فيها كما اتخذت إجراءات
أمنية مش�ددة قرب املراكز الحكومية الرئيس�ية
والبن�وك ونصبت حواجز تفتيش وتدقيق .وأغلق
املتظاهرون املطعم الرتكي لتجنب أي احتكاكات
قد تقع ،فيما استمر توزيع الطعام والرشاب عىل
الشبان الوافدين.
وأطلقت مجموعات من الشبان نداءات تحذر من
مح�اوالت عبور جرس الجمهوري�ة نحو املنطقة
الخرضاء ،للحفاظ عىل أرواح املتظاهرين.

التفاصيل ص2

بالتفاصيل ..أبرز النقاط التي تم تعديلها بمسودة قانون االنتخابات
وزير التخطيط يوافق عىل منح املواطنني قطعة ارض سكنية بسعر ( )50ألف دينار

ص2

ص2

رئيس اجلمهورية يدعو لتسمية «متفق عليه» لرئاسة احلكومة
ويدعو الكتل السياسية للتعاون
بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س الجمهورية بره�م صالح،
أمس الثاثاء ،الش�عب والق�وات األمنية
والكتل السياس�ية للتع�اون جميعا ً من
اجل تس�مية م�ن نرتضي�ه ونتفق عليه
لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل
حكوم�ة جديدة ضمن املدد والس�ياقات
الدس�تورية تتكفل بحل املشكات وتعيد
إعادة إعمار البلد و املؤسس�ات وتنهض
بما نطح اليه.
وق�ال صالح يف بيان تلق�ت «الغد برس»
نس�خة منه ،يف ذكرى النرص عىل تنظيم

القضاء اجلزائري يصدر أحكام ًا تقيض بسجن رؤساء حكومة ووزراء سابقني
بغداد  /المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جزائرية ،أمس الثاثاء ،أحكاما بالس�جن
عىل رؤساء حكومة سابقن ،من بينهم أحمد أويحيى وعبد
املالك س�ال ،باإلضاف�ة إىل رجال أعمال ووزراء س�ابقن.
وأص�درت املحكم�ة حكم�ا بالس�جن  15عاما ع�ىل أحمد
أويحيى ،و 12عاما عىل عبد املالك سال ،فيما تلقى رئيس
الوزراء السابق يوسف يوسفي حكما بالسجن  10سنوات.
وأصدرت املحكمة أيضا حكما نهائيا بالس�جن  10سنوات
بح�ق وزير الصناع�ة األس�بق محجوب بدة ،و 5س�نوات
عىل وزير الس�ياحة الس�ابقة نورية زرهوني .كما حكمت

البرصة :تربية الزبري تدعو
الفائزين بقرعة التعيينات ملراجعتها
الكامل اجراءات التوظيف
ص3

داع�ش ،ان «يف ه�ذه الذك�رى الخالدة،
نس�تحرض بالح�ب واالمتن�ان مواق�ف
صمام األمان ال�ذي اطلق رصاصة البدء
بفت�وى الجه�اد الكفائ�ي الت�ي كان�ت
كفيلة بانسياب املوج الهادر من شبابنا
إىل س�احات الش�موخ والكرياء ،فتحية
ش�كر وعرفان اىل املرج�ع الديني األعىل
عرفان ملن
السيد عي السيستاني ،تحية
ٍ
ن�ادى من أجل التحرير وملن لبى النداء»،
مذكرا ب�»بط�والت األبطال من القيادات
امليدانية بكل الصنوف والتشكيات األبية
من الجيش والرشطة ومكافحة اإلرهاب
والحشد الشعبي والبيشمركة.

وأض�اف «لن ننىس ما حيينا هذا الجيش
العظي�م ال�ذي وقف س�ندا ً لك جيوش�نا
وتشكياتنا القتالية ،إنه شعبنا ،الشعب
العراق�ي ال�ذي ج�اد ب�األرواح واألموال
واملمتل�كات ،وه�و ينتخ�ي لكرامت�ه
الوطنية وينهض الس�تعادة مدنه وقراه
الس�ليبة ،حت�ى تحقي�ق االنتص�ار»،
مش�ريا اىل «وقفة كل الدول التي ساندت
وس�اعدت العراق عىل التخل�ص من آلة
القتل والفتك األعم�ى املوصومة بعارها
وبتسميتها (داعش)».
وطالب صالح م�ن املتظاهرين والقوات
االمني�ة ب�»جعل الس�احات والجس�ور

تاق ال تقاطع ،ال تسمحوا لألعداء
نقاط ٍ
ب�ان يش�وهوا تاريخن�ا وانتصاراتنا من
خال املندس�ن واملخربن الذين يريدون
بالعراق واهله س�وءا» ،مؤكدا «بعزمكم
وهمتكم جميعا ً دعونا نكمل معا ً مسرية
إص�اح نظامن�ا وتقويم مكام�ن الخلل
والخطأ بالتأس�يس لحكم رشيد» .ودعا
صالح «الكتل السياسية لتتعاون جميعا ً
من اجل تسمية من نرتضيه ونتفق عليه
لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل
حكوم�ة جديدة ضمن املدد والس�ياقات
الدستورية تتكفل بحل املشكات .

التفاصيل ص2

نائب حيذر من «عمل عدواين» بسبب التعزيزات العسكرية األمريكية يف العراق واخلليج

املحكمة بالس�حن  3س�نوات عىل فارس س�ال ،نجل عبد
املالك س�ال ،وفق ما ذكرت مصادر جزائرية.واس�تهدفت
األح�كام أيضا رج�ي أعمال نافذين ،هما ع�ي حداد ،الذي
كان مقرب�ا م�ن الرئيس الس�ابق عب�د العزي�ز بوتفليقة،
وأحمد معزوز ،الذين س�يتم س�جنهما  7س�نوات .وكانت
الس�لطات الجزائرية ش�نت حملة كبرية ملحاربة الفس�اد،
طال�ت مس�ؤولن ووزراء س�ابقن ع�ىل أع�ىل مس�توى،
وذل�ك بعد االحتجاجات الش�عبية العارم�ة التي خرجت يف
مختلف أنحاء الباد عقب إعان بوتفليقة ترش�يح نفس�ه
لوالية رئاس�ية خامسة .وأسفرت االحتجاجات عن تراجع
بوتفليقة عن ترشحه ،وتنحيه عن منصبه.

مفوضيـة حقـوق االنسـان للطلبـة :عـودوا اىل مقـاعد الدراسـة

ممثل املرجعية العليا يتكفل ببناء دار لعائلة الشهيد امحد املهنا

املوانئ :قسم االنقاذ البحري ينتشل
الناقلة « »BFC 2الغارقة يف مدخل
قناة خور الزبري
ص3

املفوضية العليا حلقوق االنسان تدعو
الطلبة اىل العودة اىل مقاعد الدراسة
ضامن ًا» حلقهم يف التعليم
ص3

الـشـرطـة
يمنع صفاء هادي من االلتحاق
باملنتخب األوملبي
ص7

ص2

ص2

ص3

وزير التخطيط يوافق عىل منح املواطنني قطعة ارض سكنية بسعر ( )50ألف دينار
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن�ت وزارة التخطيط ،أمس الثالث�اء ،ان وزيرها وافق عىل
من�ح املواطن�ن قطعة ارض س�كنية بس�عر  50أل�ف دينار
يف املثن�ى .وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ان «وزير التخطيط ن�وري صب�اح الدليمي أكد
خالل ترؤسه لجلس�ة املجلس الوزاري للخدمات االجتماعية،
موافقة املجلس عىل منح كل مواطن ال يملك س�كن يف ناحية
بصية التابعة ملحافظة املثنى ،قطعة ارض س�كنية بسعر 50
الف دين�ار وبمس�احة  ٣00م .»٣واضاف�ت ان «التوصية تم
رفعها اىل مجلس الوزراء إلقرارها» ،مبينة ان «الهدف من هذا
القرار هو توطن أهايل الناحية وجعل املدينة جاذبة للسكان،
وتعزيز إمكانية التوسيع الحرضي».
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املحافظات تتظاهر يف بغداد :ال دخول للخرضاء

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

تستمر حشود الشبان من بغداد واملحافظات
بالتوافد نحو س�احة التحرير ،بعد دعوات إىل
تظاهرة ك�رى ل� “الضغط” عىل الس�لطات
والتأكي�د ع�ىل املطال�ب األساس�ية ،فيم�ا
تواصلت التحذيرات من محاوالت العبور نحو
املنطقة الخرضاء
وتدف�ق ع�ىل س�احة التحري�ر وس�ط بغداد
مركز التظاهرات االالف من ابناء املحافظات
الوس�طى والجنوبية تقلهم مئ�ات الحافالت
للمش�اركة يف مليوني�ة تؤك�د االرصار ع�ىل
التغيري.
وتج�ري التظاهرات يف التحرير وس�ط تأكيد
املحتجن رف�ض اقتحام املنطق�ة الخرضاء،
حيث احتش�دوا يف ج�دار برشي عن�د مدخل
ج�ر الجمهوري�ة املؤدي اليه�ا ملنع عبوره
نحوها بحسب مقاطع فيديو تابعتها «إيالف»
عىل مواقع انشأها املحتجون ،مشريين اىل ان
االحزاب الفاس�دة تح�اول توريطهم يف هذه
العملية.
وجرت االحتجاجات الواسعة وسط اجراءات
امني�ة مش�ددة حيث انترشت ق�وات الجيش
العراق�ي والرشط�ة االتحادي�ة عن�د مداخل
العاصم�ة والش�وارع الرئيس�ية فيه�ا كم�ا
اتخذت إج�راءات أمنية مش�ددة قرب املراكز
الحكومية الرئيسية والبنوك ونصبت حواجز
تفتي�ش وتدقي�ق .وأغلق املتظاه�رون املطع�م الرتكي
لتجن�ب أي احت�كاكات ق�د تقع ،فيم�ا اس�تمر توزيع
الطعام والرشاب عىل الشبان الوافدين.
وأطلق�ت مجموع�ات م�ن الش�بان ن�داءات تح�ذر من
محاوالت عبور جر الجمهورية نحو املنطقة الخرضاء،
للحفاظ عىل أرواح املتظاهرين.
وصدحت هتافات يف س�احة التحري�ر للمطالبة بقانون

انتخابات “عادل” وامليض نحو انتخابات مبكرة.
ويف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ،تصاع�دت ح�دة
التحذيرات من االس�تجابة لدع�وات “دخول الخرضاء”،
م�ن نخب ثقافية وفكرية ،إذ طالبوا املعتصمن ،بإقامة
تظاه�رات مليوني�ة ،وإبق�اء متظاه�ري املحافظات يف
ساحاتهم العامة ،دون القدوم إىل بغداد.
بالتزامن مع ذلك ،اس�تمر الحراك الشعبي يف مدن وسط
وجن�وب العراق حيث تواصلت االعتصامات واملس�ريات

االحتجاجي�ة املطالبة باالص�الح والتغيري .ويف محافظة
الب�رة الجنوبية ،اغلق املحتجون جميع الطرق املؤدية
اىل حق�ل الرميلة النفط�ي فيما اعلنت ق�وات املحافظة
حالة التأهب القص�وى .كما خرجت تظاهرات احتجاج
يف مدن الجنوب بالتزامن مع االحتجاجات املوسعة التي
ش�هدنها العاصمة .إىل ذل�ك ،أكد رئي�س أركان الجيش
العراقي الفريق األول الركن عثمان الغانمي للمتظاهرين
ان قوات الجيش متواجدة لتأمينهم وحمايتهم.

وقال يف كلمة ملناسبة يوم النر الذي احياه
العراق احتفاال بالذكرى الثانية النهاء تنظيم
داعش وطرده من جمي�ع االرايض العراقية،
ان «التظاهرات التي خرج بها ابناء شعبنا يف
معظ�م املحافظات قد أعادت بنا تلك الصورة
الناصع�ة واملرشق�ة الت�ي كس�بها الجي�ش
العراقي خالل مع�ارك التحرير خاصة عندما
نرى اليوم هذا التالحم الكبري بن املتظاهرين
املطالب�ن بحقوقهم املرشوعة وإخوانهم من
الجيش العراق�ي ،الذي يقدمون لهم الحماية
دون حمله�م للس�الح وه�ذا ناب�ع م�ن ثقة
املواط�ن والتع�اون معهم لتفوي�ت الفرصة
وقط�ع الطريق أمام من يح�رض عىل العنف
والحرق للممتلكات الخاصة والعامة».
وخاطب املسؤول العسكري الكبري املتظاهرين
قائال «فأعلموا أخواني وأبنائي بأن جيش�كم
وقواتكم االمني�ة متواج�دة لحمايتكم لحن
تحقي�ق مطالبكم املرشوع�ة التي كفلها لكم
الدستور».
وحول االنتصار عىل داعش اضاف «تمر علينا
هذه االيام مناس�بة عزيزة وكب�رية اال وهي
ذكرى ي�وم النر الكبري ع�ىل تنظيم داعش
اإلرهابي التي أنجزن�ا فيها املهمة الصعبة يف
الظروف الصعب�ة وانترنا بصمود ش�عبنا
وبس�الة قواتن�ا البطل�ة وبدم�اء الش�هداء
والجرحى أثمرت أرضن�ا نرا ً تاريخيا ً مبينا ً
يفتخر به جميع العراقين عىل مر االجيال».
واعلنت الس�لطات الثالثاء عطلة رسمية عامة فيما دعا
القادة السياسيون اىل رضورة حماية النر عىل داعش
وتصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة انحرافها.
وكان رئي�س ال�وزراء العراقي الس�ابق حي�در العبادي
قد اعلن رس�ميا يف التاسع من ديس�مر عام  2017عن
انته�اء الحرب ضد داعش يف الب�الد بإنتصار العراق عىل
التنظيم.

رئيس اجلمهورية يدعو لتسمية «متفق عليه» لرئاسة احلكومة ويدعو الكتل السياسية للتعاون
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا رئيس الجمهورية برهم صالح ،أمس
الثالثاء ،الش�عب والق�وات األمنية والكتل
السياسية للتعاون جميعا ً من اجل تسمية
من نرتضيه ونتفق عليه لتكليفه برئاس�ة
مجلس ال�وزراء وتش�كيل حكومة جديدة
ضمن املدد والس�ياقات الدستورية تتكفل
بحل املش�كالت وتعيد إع�ادة إعمار البلد و
املؤسسات وتنهض بما نطح اليه.
وق�ال صال�ح يف بي�ان تلقت «الغ�د برس»

وزارة الدفاع
تكشف جممل نتائج
«ارادة النرص»
يف كركوك ودياىل
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة الدف�اع ،أم�س
االربعاء ،ع�ن مجمل نتائج عملية
«ارادة النر» املرحلة الس�ابعة يف
كركوك ودياىل.
وذكرت وزارة الدفاع يف بيان ،تلقت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ان»
ابطال قيادة املقر املتقدم للعمليات
املشرتكة  /كرك����وك وبأرشاف
قائ�د املق�ر املتقدم الفري�ق قوات
خاص�ة الرك�ن س�عد ع�يل عاتي
الحربي�ة ،تمكن من خ�الل عملية
ارادة النر السابعة ضمن قاطع
الحويج�ه م�ن العثور ع�ىل اعتدة
ومتفج�رات مختلف�ة ع�دد{،}26
العثور عىل{  } 1٣0عبوه ناس�فة
مختلف�ة االنواع ،العث�ور عىل {}7
مضاف�ات ،العثور ع�ىل { }2حزام
ناسف».
واضاف�ت» كم�ا تمك�ن ابط�ال
القيادة وبأرشاف مبارش من نائب
قائ�د الع����ملي�ات م�ن العثور
ع�ىل { }5قناب�ر ه�اون و تدم�ري
{ }16مضاف�ة و دراجة نارية عدد
{ }1و منظوم�ة لتصفي�ة املياه و
تدقيق كافة القرى املوجودة يف امر
العمليات وحس�ب مستمسكاتهم
الثبوتية».

نس�خة من�ه ،يف ذكرى النر ع�ىل تنظيم
داع�ش ،ان «يف ه�ذه الذك�رى الخال�دة،
نس�تحرض بالح�ب واالمتن�ان مواق�ف
صم�ام األمان ال�ذي اطلق رصاص�ة البدء
بفت�وى الجه�اد الكفائ�ي الت�ي كان�ت
كفيلة بانس�ياب املوج الهادر من ش�بابنا
إىل س�احات الش�موخ والكري�اء ،فتحية
ش�كر وعرف�ان اىل املرج�ع الدين�ي األعىل
عرفان ملن
الس�يد عيل السيس�تاني ،تحية
ٍ
ن�ادى من أج�ل التحرير وملن لب�ى النداء»،
مذك�را ب�»بط�والت األبطال م�ن القيادات

امليداني�ة بكل الصنوف والتش�كيالت األبية
م�ن الجيش والرشط�ة ومكافحة اإلرهاب
والحشد الشعبي والبيشمركة.
وأض�اف «ل�ن ننىس ما حيينا ه�ذا الجيش
العظي�م ال�ذي وق�ف س�ندا ً ل�ك جيوش�نا
وتش�كيالتنا القتالية ،إنه ش�عبنا ،الشعب
العراق�ي ال�ذي ج�اد ب�األرواح واألم�وال
واملمتل�كات ،وهو ينتخي لكرامته الوطنية
وينهض الس�تعادة مدنه وقراه الس�ليبة،
حتى تحقيق االنتصار» ،مش�ريا اىل «وقفة
كل ال�دول التي س�اندت وس�اعدت العراق

عىل التخلص م�ن آلة القتل والفتك األعمى
املوصومة بعارها وبتسميتها (داعش)».
وطال�ب صالح م�ن املتظاهري�ن والقوات
االمنية ب�»جعل الساحات والجسور نقاط
ت�الق ال تقاطع ،ال تس�محوا لألع�داء بان
ٍ
يش�وهوا تاريخن�ا وانتصاراتن�ا من خالل
املندس�ن واملخربن الذين يريدون بالعراق
واهله س�وءا» ،مؤك�دا «بعزمكم وهمتكم
جميع�ا ً دعونا نكم�ل معا ً مس�رية إصالح
نظامن�ا وتقوي�م مكام�ن الخل�ل والخطأ
بالتأس�يس لحك�م رش�يد» .ودع�ا صالح

«الكتل السياسية لتتعاون جميعا ً من اجل
تس�مية من نرتضيه ونتفق عليه لتكليفه
برئاس�ة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة
جديدة ضمن املدد والس�ياقات الدستورية
تتكفل بحل املش�كالت وتعي�د إعادة إعمار
البل�د و املؤسس�ات وتنه�ض بم�ا يطمح
اليه ش�بابنا وش�اباتنا وأطفالن�ا وكهولنا
ونس�اؤنا وكل أطي�اف املجتم�ع العراقي،
ً
مثابة من أجل الوحدة
ولتكن ذكرى النر
والنهوض بإرادة موح�دة وعزم أكيد لبناء
عراقنا الذي نريد».

بالتفاصيل ..أبرز النقاط التي تم تعديلها بمسودة قانون االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف النائب ع�ن تحال�ف البناء عب�اس الزام�يل ،أمس
الثالثاء ،عن أبرز النقاط التي تم تعديلها يف مسودة قانون
انتخاب�ات مجل�س النواب ،مش�ريا ً إىل بق�اء نقطة واحدة
ما زالت النقاش�ات تدور حولها ،فيما رجح حس�م جميع
الح�وارات خالل اليوم�ن املقبلن للم�يض بالتصويت عىل
القانون.
وق�ال الزاميل يف تريح صحف�ي إن «األيام القليلة املقبلة
ستش�هد التصويت عىل قان�ون انتخابات مجل�س النواب
إضاف�ة إىل تقدي�م مرش�ح منصب رئيس مجل�س الوزراء
للتصوي�ت علي�ه» ،مبينا ً أن «مس�ودة قان�ون االنتخابات
التي جاءت من الحكومة تضمنت عدة نقاط تم االعرتاض

عليها داخل الرملان ومن بينها املتعلقة بنسبة  %50لألعىل
أص�وات ومثلها للقوائم الحزبية والتي حس�مت عىل خيار
اعتماد ان يكون الفائزون من الحاصلن عىل أعىل األصوات
بغض النظر عن قوائمهم وبنسبة .»%100
وأض�اف الزام�يل ،أن «من ب�ن النق�اط التي ت�م تعديلها
هي قضي�ة العمر للمرش�ح الت�ي كانت  ٣0عام�اً ،والتي
ت�م تخفيضها إىل  25عام�ا» ،الفتا ً إىل أن «األم�ر الثالث أن
يستثن مزدوجي الجنسية،
القانون املرسل من الحكومة لم
ِ
لكننا وضعنا رشطا ً لرتش�ح مزدوج الجنسية وهي تنازله
عن جنسيته الثانية للرتشح إىل االنتخابات».
وتاب�ع ،أن «األم�ر الرابع ال�ذي تم تعديله وبالتنس�يق مع
اللجن�ة القانوني�ة الرملاني�ة ه�ي قضية اس�تثناء بعض
الرشائ�ح م�ن الرتش�ح لالنتخاب�ات وم�ن بينه�ا رئي�س

الجمهوري�ة ونوابه ورئيس الوزراء وال�وزراء واملحافظن
وأعض�اء مجلس املحافظ�ة وال�وكالء وامل�دراء العاميون
يم�ض ع�ىل خروجهم م�ن مناصبه�م عامن»،
مم�ن لم
ِ
موضحا ً أن «النقطة الوحيدة التي ما زالت حولها نقاشات
وهي قضية الدوائ�ر املتعددة داخل املحافظ�ات أو اعتماد
املحافظة كدائرة واحدة ونعتقد أننا سنصل إىل نتيجة فيها
خالل اليومن املقبلن».
ولف�ت الزام�يل ،إىل أن «القانون بصيغته النهائية س�يلبي
طم�وح الش�ارع العراقي ويضم�ن الحق للجمي�ع يف آلية
تحقق تكافؤ الفرص واملنافسة بشكل عادل».
وكان النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي أكد ،الثالثاء
( 26ترشي�ن الثان�ي  ،)2019م�رشوع قان�ون انتخاب�ات
مجلس النواب سيشهد بعض التعديالت.

مجاعة علامء العراق :لن ننسى فضل احلشد الشعبي يف النرص عىل «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د رئيس جماعة علماء العراق الش�يخ
خال�د امل�ال ،أم�س الثالث�اء ،ان الش�عب
العراقي لن ينىس فضل الحشد الشعبي يف
النر عىل داعش.
وقال املال يف بيان يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نسخة منه ،ان «مناسبة ال تتكرر
مرتن بل من النادر أن يوجد لها مثيل بن
الش�عوب واألمم لهذا من حقنا أن نفتخر
ونشري باالسم نحو صانع االنتصار األول
الحش�د الش�عبي وكل الق�وات األمني�ة
بتشكيالتها املختلفة».
واض�اف ان «ي�وم االنتصار ع�ىل داعش
مفخرة كرى ومعيار لقدرتنا عىل صناعة
االنتصار والتصدي ل�كل صفحات التآمر

بش�تى ألوانها ،كم�ا ونس�جل إعرتاضنا
وإستنكارنا لكل محاوالت اإلساءة للحشد
الش�عبي وبما يهدف اىل اإلس�اءة اليقونة
اإلنتص�ار ونس�ف مقدراتن�ا الدفاعي�ة
والنيل م�ن وحدة البالد فلهم كل اإلمتنان
والشكر يف كل يوم يمر عىل العراق ونحن
آمن�ون مطمئنون ق�ادرون ع�ىل العبور
صوب ضفة النر يف كل املراحل ومبارك
ل�كل عراقي أصي�ل غيور هذه املناس�بة
املرشقة».
وأعلن�ت الحكومة العراقية يف العارش من
كانون االول  ،2017تحرير كامل األرايض
العراقية من تنظيم داعش االرهابي عقب
معارك خاضتها ضد التنظيم الذي سيطر
عىل ع�دد م�ن املحافظ�ات العراقية ملدة
تزيد عىل الثالث سنوات.
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نائب حيذر من «عمل عدواين»
بسبب التعزيزات العسكرية األمريكية يف
العراق واخلليج
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ذر النائ�ب ع�ن كتل�ة صادقون
النيابي�ة احم�د الكنان�ي ،أم�س
الثالث�اء ،م�ن مؤام�رة امريكي�ة
خليجية تحاك عىل العراق واملنطقة
بالتزامن م�ع التظاهرات ،مبينا ان
دف�ع الوالي�ات املتح�دة بتعزيزات
عس�كرية اىل العراق والخليج ينذر
بعمل عدواني.
وق�ال الكنان�ي يف تريح صحفي
إن “س�بب خ�راب الع�راق وع�دم
اس�تقراره هو املؤامرات االمريكية
املستمرة ضد استقراره” ،مبينا أن
“ أم�ريكا وبعض ال�دول الخليجية
تس�عى اىل رك�وب املوج�ة والقيام

بمؤام�رة بالتزام�ن م�ع دع�وات
التظاه�رات التي اطلق�ت يف بغداد
واملحافظات”.
واوض�ح الكناني ان “زي�ادة اعداد
الق�وات االمريكية يف الع�راق ودول
الخلي�ج وتحش�يد الجي�وش ينذر
بعملي�ات عدواني�ة او مؤام�رة
ع�ىل املنطقى�ة وع�ىل الجميع عدم
االنجرار اليها”.
وكان األم�ن العام لحركة عصائب
اهل الح���ق الشيخ قيس الخزعيل
أك�د يف تغريدة ل�ه ،الي�وم الثالثاء،
أن وع�ي الس�لمين ه�زم مرشوع
املخربي����ن يف إشارة إىل الدعوات
الت�ي اطلق�ت القتح�ام املنطق�ة
الخرضاء اليوم.

داخلية اإلقليم تكافح «القامر» وتصفها
بـ «النشاز» يف كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف وزير داخلية اقليم كردستان رير احمد أمس الثالثاء عن مكافحة
ظاهرة وصفها ب�»الغريبة والنشاز» يف كردستان.
وق�ال أحم�د يف تريح ادىل ب�ه للصحفي�ن اليوم عىل هام�ش زيارته اىل
محافظة دهوك ،ان «ظاهرة لعب القمار ازدادت مؤخرا ليست يف محافظة
دهوك فقط بل يف اقليم كردستان بصورة عامة».
وأكد ان هذه الظاهرة «{نشاز} ويتعن تنظيمها وتحديد موضوعة ما هو
قمار وما هو ليس كذلك واي منها يتحصل عىل اجازة او ال
يتحصل».
واض�اف ان «إج�راءات قانونية ت�م اتخاذها يف اربيل ودهوك بش�أن هذه
الظاهرة».
وقال ان «هذه الظاهرة {أي القمار} غريبة عىل مجتمع كردستان ونعمل
عىل السيطرة عليها ،وانهائها».

االنبار عن الرمي باألسلحة اخلفيفة والثقيلة:
أجرينا عملية تدريب
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف القيادي يف حش�د محافظة
االنب�ار قط�ري العبي�دي ،أم�س
الثالث�اء ،حقيقة الرمي باألس�لحة
الخفيف�ة والثقيل�ة يف املناط�ق
الغربية.
وقال العبيدي يف حديث ل� السومرية
نيوز ،ان «القوات االمنية من لواء 29
وافواج الطوارئ وقوة من الحش�د
العش�ائري اس�تخدمت االس�لحة
الخفيفة واملتوسطة بعملية تدريب
ملنتسبيها يف مرتفعات منطقة سن
الذئ�ب بناحي�ة البغ�دادي بقضاء
هيت غربي االنبار».
واض�اف ان «عملي�ة التدريب التي
ش�اركت فيه�ا ط�ريان الجي�ش

وب�إرشاف قائ�د عملي�ات الجزيرة
الل�واء الرك�ن قاس�م املحمدي عىل
كيفي�ة التعام�ل م�ع العدو وس�د
الثغرات االمنية وعمليات االقتحام
ملناط�ق ارت�كاز خالي�ا مجرم�ي
داع�ش» ،مبينا ان «عملية التدريب
بالس�الح واالطالقات الحي�ة تنفذ
ألول مرة يف خطوة تهدف اىل تدريب
الق�وات االمنية عىل فن�ون القتال
الحديث�ة وكيفية اقتح�ام املناطق
الصحراوي�ة يف ظ�ل تواج�د خاليا
ملجرمي داعش االجرامي يف مناطق
ذات تضاريس معقدة».
وأوضح ان «املنطقة شهدت سماع
عملي�ات رمي باألس�لحة الخفيفة
والثقيلة ش�ارك فيه�ا نحو 2000
منتسب امني».

نائب عن احلكمة يكشف الكواليس السياسة ويؤكد:
تسمية رئيس الوزراء سيتم ضمن املدة الدستورية
بغداد  /المستقبل العراقي
رجح النائب عن تيار الحكمة جاس�م البخات�ي ,أمس الثالثاء ,اإلعالن عن
تس�مية رئيس الحكومة املقب�ل خالل املدة الدس�تورية ,مؤكدا ان جميع
الكتل السياس�ية اتفقت عىل ان تكون الحكومة املقبل�ة حكومة انتقالية
ومل�دة عام كامل .وقال البخاتي يف تريح صحف�ي إن “اجتماعات الكتل
السياس�ية بدأت تقطف ثمارها واتفاقها عىل تسمية رئيس الوزراء املقبل
حيث س�يتم اإلع�الن عنه خالل املدة الدس�تورية” ,مبينا ان “الش�خصية
املقبل�ة قد راعت فيه مقبولية الكتل السياس�ية  ,فض�ال عىل تطابقه مع
مواصفات مطالب املتظاهرين”.
وأضاف البخاتي ،ان “الكتل السياس�ية حزمت امرها بان تكون الحكومة
املقبلة حكومة انتقالية ومحددة بمدة عام واحد يجري من خاللها التهيىء
الجراء انتخابات جديدة ملجلس النواب”.

مفوضية حقوق االنسان للطلبة:
عودوا اىل مقاعد الدراسة
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت مفوضي�ة حقوق االنس�ان يف
العراق ،أمس الثالثاء ،الطلبة للعودة
اىل مقاعد الدراسة .وذكرت مفوضية
حق�وق االنس�ان يف بي�ان مقتضب
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه،

انها «تدعو الطلبة للعودة اىل مقاعد
الدراس�ة ضمانا ً لحقهم يف التعليم».
يش�ار اىل ان العاصم�ة بغ�داد وعدد
م�ن املحافظ�ات تش�هد ارضابا ً عن
ال�دوام يف الجامعات وامل�دارس عىل
خلفية التظاهرات املطالبة باإلصالح
ومحاربة الفساد.
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الكهرباء تعتذر للمواطنني عن انخفاض
ساعات جتهيز الطاقة وترشح األسباب
بغداد  /المستقبل العراقي
أصصدرت وزارة الكهرباء ،أمصس الثالثاء ،بيانا ً
بشصأن انخفصاض سصاعات تجهيصز الطاقصة
خالل هصذه االيام.وقالت الوزارة يف بيان تلقت
املسصتقبل العراقصي نسصخة منه ،إنهصا «تقدم
اعتذارهصا اىل املواطنصني الكرام عصن انخفاض
سصاعات تجهيز الطاقصة الكهربائيصة يف هذه
األيصام عصن املعدالت السصابقة بسصبب ظروف
خارجصة عن سصيطرة الصوزارة ،وذلك بسصبب
توقف خصط الغاز املجهز مصن الجانب االيراني
و املخصصص ملحطاتنا الكهربائيصة يف املنطقة
الوسصطى من يصوم  1٨ترشين الثانصي ولغايه
 25ترشين الثاني لوجود أعمال صيانة إلنبوب
الغاز داخل االرايض االيرانية  ،وبعد اسصتئناف
الضخ مصن تاريصخ  25ترشين الثانصي ولغايه
نرش هذا البيان لم تصل مستويات التجهيز اىل
الكميات العقديه للغاز بسبب موجه الربد التي
تجتاح ايران وحاجتهم للغصاز ،وبالتايل أصبح
التجهيز ال يتجصاوز ربع الكمية التي نحتاجها
وخاصة يف محطات املنطقة الوسطى وتحديدا ً
محطات بسصماية الغازية ،املنصورية ،الصدر
والقدس ممصا أدى اىل إطفاء تلصك املحطات أو

www.almustakbalpaper.net

املوانئ :قسم االنقاذ البحري ينتشل الناقلة
« »BFC 2الغارقة يف مدخل قناة خور الزبري
بغداد  /المستقبل العراقي

تقليل إنتاجها وكما يي:
 - 1محطة بسماية  1٣00ميكاواط
 -2محطة املنصورية خارج العمل
 -٣محطصة الصصدر  250ميصكاواط ولكصن
باستخدام الوقود البديل
 -4محطة القدس  240ميكاواط وعىل الوقود
البديل
أي ان مجموع الطافصة املفقودة قد بلغ حوايل
 2400ميصكاواط مصن الطاقصة املتاحصة لتلصك

الثلوج تغلق معرب ًا
بني العراق وتركيا
بغداد  /المستقبل العراقي
تسصببت الثلوج املتسصاقطة ،أمس الثالثاء ،بإغالق معرب حدودي
بني العراق وتركيا.
وقصال مصصدر محصي ،إن «كثافصة تسصاقط الثلصوج يف املناطصق
الحدودية يف اقليم كردسصتان تسصببت اليوم ،بإغالق معرب رسزير
مع تركيا».

دياىل :انخفاض انتاج احلمضيات
بنسبة « »30باملئة هذا العام
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت اللجنة الزراعية يف مجلس محافظة دياىل تسجيل انخفاض
كبر يف انتاج الحمضيات للموسم الحايل.
وقصال رئيصس اللجنصة حقصي الجبصوري يف تريصح صحفصي إن
“انخفاض انتاج الحمضيات يف دياىل للموسصم الحايل بلغ اكثر من
 %٣0قياسا بالعام املايض وهو االقل منذ  5سنوات”.
وأضاف أن “ 1٣منطقة يف دياىل تشصتهر بانتاج الحمضيات ولكن
بنسبة مختلفة وهي تسد جزء كبر من احتياجات االسواق املحلية
ويجري تسويق جزء كبر السواق بغداد وبقية املحافظات”.
واشصار الجبصوري اىل أن “دياىل فقدت بعد  200٣مسصاحات تصل
اىل  %40من بسصاتني الحمضيات بسبب الجفاف واالفات الزراعية
والتحديصات االمنيصة والتجريف وعوائل اخرى ما اسصهم يف تقليل
معدالت االنتاج بشكل كبر”.

ممثل املرجعية العليا يتكفل ببناء
دار لعائلة الشهيد امحد املهنا
بغداد  /المستقبل العراقي
تكفل ممثل املرجعية الدينية العليا السصيد أحمد الصايف ببناء دار
لعائلة الشهيد املصور الحربي أحمد املهنا.
وجاء تكفل السصيد الصصايف ببناء الدار لعائلة الشصهيد املهنا الذي
استشهد بعد تظاهرات يوم الجمعة املايض كون ان عائلة الشهيد
تسكن يف {كرفانات} بسصبب تهجرهم من مدينة ابوغريب غرب
العاصمة بغداد».
وبعد حضوره مجلس فاتحة الشصهيد املحنا وجَّ ه «املرشف العام
عىل فرقة العباس القتالية الشصيخ ميثم الزيدي ممثلية الفرقة يف
بغداد باسصكان عائلة الشصهيد يف مسصكن الئق خالل هذه الفرتة
لحني اكتمال وتجهيز السكن الجديد».

إدارة مطار بغداد تنفي تأخري
وتأجيل مواعيد الرحالت
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت إدارة مطار بغداد الدويل بيانا ً توضح فيه حقيقة تأخر وتأجيل
مواعيد الرحالت الجوية.وذكرت اإلدارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نسخة منه« :نوضح للمسافرين وللرأي العام أن حركة املالحة الجوية
يف املطار تسصر بانسيابية عالية وبصورة طبيعية وال يوجد أي تاخر
او تاجيل يف مواعيد الرحالت الجوية ملختلف رشكات الطران العاملة».
وأضاف البيان ،أن «إدارة املطار تؤكد للجميع سالمة إجراءات الوصول
والسصفر ضمن التوقيتصات الزمنية املحددة وفق حجوزات املسصافرين
عىل مختلف رشكات الطران دون أي تاخر يذكر».

املحطصات ،علمصا ان مصالكات وزارتنصا تعمصل
جاهدة عىل سد هذا النقص من خالل التعاون
املستمر مع وزارة النفط لتهيئة الوقود البديل
ومن ثم تشصغيل اكرب عدد ممكصن من وحدات
محطاتنا».واضافصت« :يف الوقصت الصذي نقدم
فيه اعتذارنصا ندعو اعزائنا املواطنني لرتشصيد
اسصتهالك الطاقصة بغية تجصاوز هصذا الظرف
املؤقت شصاكرين تفهمهم وتعاونهم املسصتمر
مع وزارتهم يف مختلف الظروف».

نتيجصة لتوجيهات وزيصر النقصل ومتابعة
وإرشاف املهنصدس صفصاء عبصد الحسصني
مديصر الرشكصة العامصة ملوانصئ العصراق
بصرورة تأمصني اإلبحصار يف قنواتنا
املالحيصة ،قامصت الكصوادر الفنيصة
والهندسصية لقسصم االنقاذ البحري
بانتشصال ورفع القطعة الثانية من
الناقلصة ( )2 BFCالغارقة يف مدخل
قنصاة خصور الزبصر والتصي يتجاوز
وزنها ( )750طن ونقلها إىل الضفة
الرشقية للقناة.
وقال الكابتصن زامل كامصل البدران
مدير قسصم االنقاذ البحصري انه لم
يتبقى مصن هذه الناقلصة اال قطعة
واحدة سصيتم رفعها قريبا ً وبعدها
يتم الرشوع يف املرحلة الثانية والتي
تتضمن التقطيصع اىل أجزاء صغرة
ليتم رفعها من ضفاف القناة.
وأضصاف أن قسصم االنقصاذ البحري
عازم عصىل تأمصني اإلبحصار يف هذه
القنوات وسصيتم بالقريصب العاجل

رفع جميع الغوارق وفصق جدول زمني تم
اعداده مسبقاً.
واكد ان القسصم يعمل بالتعصاون مع بقية
أقسصام الرشكصة حيصث كان للسصاحبتني
الشصيماء ونينصوى وجهات سصاندة أخرى
دور كبر يف رفع هذه األجزاء الغارقة.

وتجدر اإلشارة ان موانئ العراق ومن خالل
اقسامها الهندسية والفنية تعمل وبصورة
مسصتمرة عصىل تأمصني املالحصة يف القنوات
املالحية من خالل رفع كل مايعيق اإلبحار
األمصن مع تأثيصث هذه القنصوات بعوامات
ضوئية ترشد السفن القادمة واملغادرة.

البرصة :تربية الزبري تدعو الفائزين بقرعة التعيينات ملراجعتها الكامل اجراءات التوظيف
البصرة  /المستقبل العراقي

العمل بأجصراءات التوظيف غدا االربعاء وملدة
 7ايام».
واشصار الربيعي اىل ان قسصم الرتبية سصيطلق
اسصتمارة خاصة ضمصن اجصراءات التوظيف
وتشصمل جميع املعلومصات الوظيفية وتحديد
املدارس القريبة ملحل سكنه والحاجة الفعلية
اىل االختصاص.
واوضصح ان جميصع الفائزيصن بالقرعصة
سيشملون باالستمارة ومراجعة قسم الرتبية
خالل الفرتة املحددة وخالف ذلك يسصقط حق
املتقدم بالتوظيف.

دعصا قسصم تربية الزبصر غرب البصرة كافة
الفائزيصن بقرعصة التعيينات للعمصل بوظيفة
معلصم ومعلم جامعصي ومصدرس اىل مراجعة
قسصم الرتبيصة اعتبصارا مصن الخميصس املقبل
لغرض البدء بإكمال اجراءات التوظيف.
وقال مدير القسصم صفاء جاسصم الربيعي ان
«املحافظ صادق بشصكل نهائي عىل االسصماء
الفائزة يف القرعة التي اجريت من قبل مكتب
التشغيل الفرعي وتوقيع األمر االداري وسيبدأ

املالية الربملانية تكشف عن ارتفاع الدرجات الوظيفية
إىل « »250ألف درجة بموازنة 2020
بغداد  /المستقبل العراقي
كشصفت اللجنة املالية النيابية ،أمس الثالثاء ،عن
ارتفصاع الدرجات الوظيفيصة إىل أكثر من  250ألف
درجة ضمصن مرشوع قانصون املوازنصة االتحادية
لعام  ،2020فيما بينت أن الدرجات ستطلق بداية
العام املقبل بشكل رسمي دون تعطيلها.
وقالصت عضصو اللجنة سصهام العقيصي يف تريح
صحفي إن “تعديل قانون التقاعد العام وفر 202

ألف درجة وظيفية لتعيني الشباب الخريجني منذ
سصنوات عديصدة ،إضافصة اىل عن رغبة عصدد كبر
مصن املوظفصني الذيصن اتمو خدمصة  15سصنة  ،ما
حقصق قرابصة  47ألف درجة جديصدة” ،الفتة إىل إن
“الدرجات الوظيفية ضمن مرشوع قانون املوازنة
االتحاديصة لعام  2020سصتتجاوز  250ألف درجة
وظيفية”.
وأضافت أن “تلك الدرجات سصتتضمن استثناءات
لعائصالت الشصهداء مصن القصوات األمنية والحشصد

الشصعبي والطبقصات الفقصرة املحرومصة مصن
التعيينات بسبب الرشاوى واملحسوبيات” ،مبينة
أن “الحكومصة سصتبارش بإطصالق التعيينات بداية
العام املقبل بشكل رسمي كونها قانون وال يجوز
إيقافها ألي أسباب” .وأكدت اللجنة املالية النيابية
أن مجلصس الوزراء ملزم بإرسصال مرشوع قانون
املوازنصة االتحاديصة لعصام  2020ملجلصس النصواب
وفصق قانون اإلدارة املاليصة االتحادية رغم تحولها
لحكومة تريف أعمال.

النجف تعلن تسويق أكثر من « »60الف طن
من حمصول الشلب

بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت مديرية زراعصة النجف االرشف عن
بلوغ موسم هذا العام من محصول الشلب
اكثر من  60الف طن لغاية االن.وقال مدير

مديرية الزراعة باملحافظة مجيد جاسم يف
تريح صحفي إن “موسم هذا العام من
محصول الشلب بلغ لغاية االن  60الف طن
باصنافه الثالثة العنرب والياسمني والفرات
والتي زرعت بمسصاحة بلغت “ ”212ألف

دونم”.واضاف جاسصم “انه وعصىل الرغم
من فتصح اربعة مراكز تسصويقية لتسصلم
املحصصول من املزارعني يف أقضية ونواحي
املحافظة اال ان طوابر املزارعني مزدحمة
عىل املراكز ،فيما تنتظر السيارات املحملة

تربية البرصة تفتتح ورشة اإلدارة املستندة
عىل املدرسة

البصرة  /المستقبل العراقي

شهدت تربية محافظة البرة افتتاح ورشة تدريبية جديدة حول
مرشوع اإلدارة املستندة عىل املدرسة ،وذلك من قبل منظمة األمم
املتحدة للطفولة {اليونيسف} مكتب الجنوب.
وذكصر بيان للصوزارة تلقت املسصتقبل العراقي نسصخة منه اىل ،ان
«هذه الخطوة تندرج ضمن اهتمامات وزيرة الرتبية سصها خليل
العي بك الرامية لتطوير الواقع الرتبوي».

وأوضح املكتب اإلعالمي ان «الورشصة التي حارض فيها مرشفون
تربويون تم تخصيصها ملدراء ومحاسبي ومرشيف مدارس الضيف
وأوليصاء األمور من املدارس املشصمولة بمرشوع االدارة املسصتندة
بواقع  154مشاركاً».
وبني ،ان «الهدف من انشصاء الورشصة هو تطويصر الواقع الرتبوي
وتفعيل املصرشوع الذي تعمل عليصه املنظمة بالتعصاون مع وزارة
الرتبيصة الداعمصة لهصذا النظصام الصذي يمنصح اإلدارات املشصاركة
صالحيات إدارية ومالية واسعة للنهوض بالواقع الرتبوي».

امانة بغداد تعلن تصنيع وإنتاج
اكثر من « »5800حاوية خالل السنة احلالية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنصت امانصة بغصداد ،أمس الثالثصاء ،عن
تصنيصع وإنتصاج اكثصر مصن  5٨00حاوية
خصالل السصنة الحالية.وأشصارت االمانة يف

بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إىل
«قيام مالكاتها يف دائرة الوحدات االنتاجية
ومن خصالل خطوطها االنتاجيصة الخاصة
بامانة بغداد بتصنيع وإنتاج  5٨17حاوية
نفايصات وخصالل السصنة الحاليصة فقط».

واضافت أن «عملية اإلنتاج والتوزيع تمت
عصىل عدة مراحل ومدد زمنية مختلفة كما
ووزعت عصىل كافة الدوائصر البلدية لتنرش
يف الشصوارع واالزقة والسصاحات العامة يف
جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة».

باملحصول اىل ايام حتى تتمكن من التفريغ
يف املركز”.وطالب وزارة التجارة بص”توفر
املناقالت لتفريغ السصايلوات التي امتالءت
باملحصول بغية التخفيف عىل املزارع التي
ينتظر ايام لتسليم محصوله”.

وتابع ان جميع االختصاصات املطابة سصيتم
توزيعها حسب الحاجة للمدارس ضمن واقع
مركز القضاء ومناطق الشعيبة وخور الزبر
ولسصد الحاجصة الفعلية للمصدارس مع العمل
عىل شطر الصفوف الدراسية وتقليل التزاحم
يف الصف الواحد قبل نهاية العام الحايل.
كمصا نصوه اىل ان هناك اجصراءات يتصم العمل
عليهصا للمتطوعني ممن لديهصم اوامر ادارية
ومعلومصات وظيفيصة باكمصال اجصراءات
توظيفهصم مصن خصالل قسصم الرتبية بشصكل
مبارش.

حمافظ الديوانية يعلن اقالة
وإعفاء بعض مدراء الدوائر
واحالة ملفاهتم للرقابة املالية
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف محافظ الديوانية زهر الشعالن ،أمس الثالثاء،
عن اتخاذه قرارات باقالة وإعفاء بعض مدراء الدوائر
يف املحافظصة عصىل خلفيصة التظاهصرات االحتجاجيصة
الجارية ،مشصرا اىل احالة ملفاتهصم اىل ديوان الرقابة
املالية.
وقال الشصعالن خالل مؤتمر صحفصي إن التظاهرات
أعطتنصي قوة يف اقالصة وإعفاء بعض مصدراء الدوائر،
مبينا أن بعض أقسام وشعب الدوائر هي اكثر فسادا
من املدراء أنفسهم.
وأضصاف الشصعالن ،سصنحاول القضصاء عىل الفسصاد
باأليصام املقبلة ،مشصرا اىل احالة ملفصات اغلب مدراء
الدوائر املقالون اىل ديوان الرقابة املالية.
وأوضصح محافصظ الديوانيصة ،أن مصن يثبت فسصاده
سيحال اىل هيئة النزاهة والقضاء العراقي.
ويواصصل املتظاهصرون يف بغداد ،ومحافظات وسصط
وجنوب العراق بينها الديوانية ،احتجاجاتهم للشصهر
الثالصث عصىل التصوايل ،رغصم تقديصم رئيصس الحكومة
عصادل عبد املهدي اسصتقالته ،مطالبصني بحل الربملان،
ومحاكمصة املتورطصني بقتصل املتظاهريصن ،وإجصراء
انتخابات مبكرة.

وزير الداخلية للمفوضية الالجئني :اصدرنا أوامر
بافتتاح مكاتب إلصدار جوازات السفر يف املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي

كشصف وزير الداخلية ياسني طاهر اليارسي،
لنائصب ممثل مفوضية األمم املتحدة السصامية
لشصؤون الالجئني يف العراق فيليبا كاندلر ،عن
اصدار أوامر بافتتصاح مكاتب إلصدار البطاقة
الوطنية وجوازات السفر يف املوصل.
وذكر بيان للصوزارة ،تلقت املسصتقبل العراقي
نسصخة منه ،ان» اليارسي رحصب بزيارة نائب
مفوضيصة شصؤون الالجئصني لألمصم املتحصدة،
معربا ً عصن اسصتعداده لتقديم
الدعصم والتعصاون املشصرتك من
أجل عصودة النازحني إىل مناطق
سكناهم».
وتطصرق اليارسي خصالل اللقاء
إىل» اآلليات املتبعصة يف عمليات
إعادة العوائل النازحة يف العراق
ً
الفتصا إىل إن وزارة الداخليصة
،
ً
ً
كبصرا يف إعادة
شصوطا
قطعت
أغلب النازحني إىل مناطقهم».
وأكصد اليارسي تعصاون الوزارة
يف مجصال إكمصال تدقيصق امللف
األمني للنازحني وإيجاد الحلول

ً
اوراقا
املالئمصة للمواطنني الذيصن ال يملكصون
ً
كاشصفا عن» اصصدار أوامر بافتتاح
ثبوتية «،
عصدد مصن املكاتصب يف مدينصة املوصصل إلصدار
البطاقة الوطنية وجوازات السفر».
مصن جانبهصا أشصادت نائب مفوضية شصؤون
الالجئصني لألمم املتحدة يف العراق بجهود وزارة
الداخلية يف تقديم الدعم والتسهيالت املطلوبة
لعمصل مفوضية شصؤون الالجئصني يف العراق ،
ً
مثمنة حرص الوزارة عىل دعم عمل املفوضية
االنساني.

4

اعالنات

العدد ( )2039االربعاء  11كانون االول 2019

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 227/
التاريخ 2019/12/5

اعالن

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك
املدرج�ة تفاصيله�ا ادناه والعائدة اىل بلدية (الحرية) وملدة (س�نة واح�دة ) وفقا الحكام قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط
املطلوب�ة مراجعة بلدية الحرية او اللجن�ة خالل ( )15يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى
الصح�ف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة  %200م�ن القيمة املقدرة بأس�تثناء
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب
محافظ النجف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري
من مدة االعالن البالغة ( )15يوم يف الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الحرية) ويف حالة
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة
الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد
بدل االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف 2014/9/28
يل�زم اصحاب الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول
باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

حانوت

9

9م2

الشارع الفرعي /مقابل السوق العصري

2

حانوت

1/5

13م2

الشارع العام /سوق القصابين

3

حوانيت

 4/5ـ  5/5ـ 7/5

14م2

سوق القصابين  /داخل السوق

4

حانوت

8/5

14م2

سوق القصابين  /مقابل الجامع
العدد 36673 :
التاريخ 2019/12/9

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

(وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل)
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة عن ايجار (العقارات) املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور (  )30يوم
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة
العارشة صباحا مس�تصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة  %30من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار ونس�خة من هوية
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لس�المة املاجور ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة %2
من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال
صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني  ..وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لس�نة  2013املعدل
ع�ىل ان يتم تس�ديد كامل بدل االيجار ولكامل ف�رتة االيجار مع املصاريف وخالل  30يوما من تاري�خ االحالة القطعية ويف حالة رغبة
املس�تاجر 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 موقعه

المساحة

بدل التقدير السنوي

مدة االيجار

1

حانوت حي الغدير والمرقم 99

12م2

 2100000مليونان ومائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

2

حانوت حي الغدير والمرقم 100

12م2

 1350000مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

3

حانوت حي الغدير والمرقم 101

12م2

 2100000مليونان ومائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

4

حانوت حي الغدير والمرقم 102

12م2

 1350000مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

5

حانوت حي الغدير والمرقم 103

12م2

 1600000مليون وستمائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

6

حانوت حي الغدير والمرقم 104

12م2

 1350000مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

7

حانوت حي الغدير والمرقم 105

12م2

 1600000مليون وستمائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

8

حانوت حي الغدير والمرقم 39

12م2

 1100000مليون ومائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

9

حانوت حي الغدير والمرقم 37

12م2

 1100000مليون ومائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

10

حانوت حي الغدير والمرقم 66

12م2

 1600000مليون وستمائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

11

حانوت حي الغدير والمرقم 67

12م2

 2100000مليونان ومائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

12

حانوت حي الغدير والمرقم 70

12م2

 1300000مليون وثالثمائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

13

حانوت حي الغدير والمرقم 43

12م2

 1300000مليون وثالثمائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

14

حانوت حي الغدير والمرقم 86

12م2

 1300000مليون وثالثمائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

15

حانوت حي الغدير والمرقم 61

12م2

 1100000مليون ومائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

16

كشك مؤقت في حي الغدير رقم 134

7,5م2

 2100000مليونان ومائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

17

كشك مؤقت بين حي الوفاء وشهداء سيف سعد والمرقم  119جزء من
تصميم 602

6م2

 1300000مليون وثالثمائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

18

كشك مؤقت في حي شهداء سيف سعد والمرقم  114جزء من تصميم
602

6م2

 1550000مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

19

كشك مؤقت في حي النصر والمرقم  115جزء من 61/14270/3
جزيرة

7,5م2

 1550000مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

20

كشك مؤقت مقابل مستشفى االطفال والمرقم 64

8,12م2

 5250000خمسة مليون ومائتان وخمسون الف دينار
سنويا

ثالث سنوات

21

كشك مؤقت داخل متنزة الحسين الكبير والمرقم 58

8,122م2

 1700000مليون وسبعمائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

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

www.almustakbalpaper.net

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

م  /اعالن مناقصات

تعلن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تشكيالت وزارة الكهرباء
ع�ن اع�الن املناقصة كما يف الج�دول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصفات الفني�ة التي يمكن
الحص�ول عليها من مقر املديرية العامة  /قس�م الش�ؤون التجارية الكائ�ن يف محافظة البرصة
 /تقاطع الطويس�ة  .فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية
الراغبني باملشاركة تقديم عطائهم حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم
ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل
ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون شامال التامينات
االولي�ة عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراق�ي معتمد بمبلغ قدره (
 ) 5 ، 940 ، 000فقط خمس�ة ماليني وتس�عمائة واربعون الف دينار عراقي عىل ان تستكمل اىل (
 ) % 5عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم استالم
اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور
نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء  www.moelc.gov.iqولالجابة
عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
12 trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت

1

رقم المناقصة

المواد

2019 / 20

تاجير
خطوط لنقل
منتسبي
محطة
كهرباء
بزركان
الغازية

اسم
المحطة

البزركان

تاريخ الغلق

/ 12 / 22
2019

المبلغ التخميني

198 ، 000 ، 000
مائة وثمانية وتسعون
مليون دينار

المالحظات

اعالن جديد

مبلغ التندر

75 ، 000
خمسة وسبعون
الف دينار
عراقي .

عـ  /املهندس
موفق يوسف عزيز
املدير العام
رئيس جملس االدارة

اعالن صادر من رشكة فندق السدير املسامهة املختلطة
راسامهلا (  ) 1734600000دينار ( مليار دينار )
اىل  /حرضات السادة املسامهني الكرام
م  /اجتامع اهليئة العامة

بعد التحية ....
اس�تنادا اىل احكام املادة (  / 87ثانيا ) قانون الرشكات رقم (  ) 21لس�نة 1997
وتنفي�ذا لقرار مجلس االدارة بجلس�ته االس�تثنائية املنعقدة بتاري�خ / 10 / 10
 2019يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للرشكة الذي سينعقد
يف مق�ر مجلس االعمال العراقي الكائن يف العرصات قرب فرع رشكة سامس�ونك
محل�ة  – 929 /زقاق  – 19 /دار  35يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من صباح يوم
االح�د املص�ادف  2019 / 12 / 29ويف حالة عدم اكتم�ال النصاب القانوني يؤجل
اىل يوم االحد املصادف  2020 / 1 / 5يف نفس املكان والزمان املحددين اعاله وذلك
للنظر يف جدول االعمال املدرجة ادناه :
 – 1مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 2017 / 12 / 31
واملصادق .
 – 2مناقشة تقرير ديوان الرقابة املالية والحسابات الختامية للرشكة للسنة املالية
املنتهية يف  2017 / 12 / 31واملصادقة .
 – 3املصادق�ة عىل احالة املرشوع االس�تثماري اىل رشكة العاصمة لالس�تثمارات
الس�ياحية وتخوي�ل مجل�س االدارة بالتعاق�د معه�ا بخص�وص اس�تثمار فندق
السدير.
 – 4عرض ماتم تنفيذه من قرارات الهيئة العامة السابقة .
 – 5مناقشة معالجة العجز املرتاكم واتخاذ القرار املناسب .
يرجى حضوركم اصالة او انابة بموجب س�ند االنابة او بوكالة مصدقة من كاتب
الع�دل عىل ان تودع االنابات والوكاالت ل�دى هيئة االوراق املالية قبل ثالثة ايام ويف
االقل من املوعد املحدد لالجتماع استنادا اىل احكام املادة (  ) 91من القانون .

داود عبد زاير
رئيس جملس االدارة

وزارة الزراعة
رشكة ما بني النهرين العامة للبذور

م /اعالن رقم ( )20جتهيز حبوب الذرة الصفراء املستوردة

تعلن رشكة ما بني النهرين العامة للبذور احدى رشكات وزارة الزراعة عن
تجهيز حبوب الذرة الصفراء املستوردة اىل مربي الدواجن واالسماك بنسبة
 %100مل�ن لديهم كتب تجهيز حبوب الذرة الصف�راء صادرة من مديريات
الزراع�ة بموجب ألية التجهيز للموس�م  2020 � 2019واعتبارا من تاريخ
2019/12/15
عىل املربني الراغبني بالتجهيز من هذه الحبوب تقديم طلباتهم اىل معاملنا
يف محافظ�ة باب�ل � معمل الذرة الصف�راء يف الحي�دري ومحافظة بغداد �
معمل الذرة الصفراء يف ابي غريب ومحافظة واسط � معمل الذرة الصفراء
يف العزيزية ومعمل الذرة الصفراء يف كربالء املقدسة ومعمل الذرة الصفراء
يف دي�اىل م�ع الع�رض ان الكميات املتبقي�ة محدودة وس�تكون االولوية يف
التجهيز ملن يقطع ويرفع الكمية.
ونهي�ب باالخوة املرب�ني ممن لديهم قطوعات غري مجه�زة او كتب تجهيز
س�ابقة ل�م يراجع�وا عليه�ا االرساع يف اس�تالم حصصه�م قب�ل تاري�خ
 2019/12/15وبعكسه يسقط حقهم باملطالبة ..
مع التقدير
املدير العام
ورئيس جملس االدارة

5

اعالنات

العدد ( )2039االربعاء  11كانون االول 2019

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة
شعبة االعالم

العدد 10501 :
التاريخ 2019/12/9 :

تنويه اعالن مناقصة عامة استريادية
مناقصة رقم / 11م/م  .هـ  .ث 2019
جتهيز مقاطع حديدية /موازنة تشغيلية

 � 4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي وزارة النفط  /الرشكة
العام�ة للمع�دات الهندس�ية الثقيل�ة  /مجم�ع مصف�ى الدورة
لغاي�ة يوم الغل�ق االربع�اء ( )2019/12/25العطاءات املتأخرة
سوف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات
او ممثليه�م الراغب�ني بالحض�ور يف العنوان االتي ( اس�تعالمات
الرشك�ة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة ) يف الس�اعة الثانية
عرش ظه�را من ي�وم الغلق االربع�اء املواف�ق ( )2019/12/25
علم�ا بأن اخر موعد ل�رشاء وثائق املناقصة ي�وم الثالثاء املوافق
 2019/12/24ولي�س كما نرش بالع�دد  2032الصادر يوم االحد
املوافق 2019/12/1
لذا اقتىض التنويه
انامر عيل حسني
املدير العام
رئيس جملس االدارة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة 2011/184 :
التاريخ 2019/11/21
اىل  /املنفذ عليه  /املدين ( رعد عبد عيل سلمان)
لقد تحق�ق لهذه املديرية م�ن رشح القائم بالتبليغ
املبل�غ القضائ�ي واش�عار املخت�ار منطق�ة الصنني
انك مجهول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا
للم�ادة ( )27من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ املناذرة خالل خمس�ة
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر  :قرار محكمة االحوال الش�خصية يف
املناذرة بالعدد /340ش 2011/املتضمن الزام املدين
اعاله بتسديد نفقات مستمرة للدائنة رشوق مهدي
جبار والطفالها
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية
الهيئة االستئنافية
العدد /608 /س2019/
التاريخ 2019/12/9
اىل  /عطاف حسن حميد
تبليغ
تحية طيبة ..
لالس�تئناف املق�دم ام�ام ه�ذه املحكم�ة م�ن قبل
املستأنف (عصام حس�ن حميد) عىل القرار الصادر
من محكم�ة بداءة النجف املرق�م /76ب 2019/2و
ملجهولي�ة اقامتكم وحس�ب رشح املبلغ القضائي يف
محكمة اس�تئناف الكرخ االتحادية لذا تقرر تبليغك
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور
ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافع�ة املصادف
 2019/12/26الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض
خضر سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية
�������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة /535 /ت2019/
التاريخ 2019/12/8
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املشخاب العقار تسلسل 103/13
م 1الواقع يف املش�خاب العائد للمدين حس�ني كاظم
خر مجبل املحجوز لقاء طلب الدائن نعمان حسني
كاظ�م البال�غ ( )10,500,000دين�ار فع�ىل الراغب
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما
تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل
املشرتي اظافة اىل الرسوم واملصاريف
املنفذ العدل
ماهر عبد اليمه العبودي
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  :املشخاب  103/13 /م1
 � 2جنسه ونوعه  :عقار ملك رصف
 � 3ح�دوده واوصاف�ه  46,5 :س�تة واربع�ون م�رت
ونصف
 � 4مشتمالته  :محالت عدد ()5
 � 5مس�احته  46,5س�تة واربع�ون حص�ة املدين يف
املحالت
 � 6درجة العمران جيدة
 � 7الشاغل  :مستأجرين
 � 8القيمة املقدرة (  ) 58,125,000ثمانية وخمسون
مليون ومائة وخمسة وعرشون الف دينار
�������������������������������������������
اعالن دعوة دائنني
نح�ن املصفيان املحاميان اي�اد ابراهيم عزيز وعهود
عب�اس جاس�م لرشك�ة الفيض للس�فر والس�ياحة
املح�دودة – ادعو كل من ل�ه حق او دين عىل الرشكة
مراجعتي عىل العنوان التايل بغداد الكرادة املس�بح /
07701863380
املصفيان
اياد ابراهيم عزيز وعهود عباس جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
محكمة بداءة الكرادة
العدد  / 3613 :ب 2019 /
التاريخ 2019 / 12 / 9 :
خدمة وجباية
اعالن
اىل املدعى عليه  /رسمد عباس فياض .
اقام املدعي  /احمد هادي عبد الدعوى البدائية املرقمة
اعاله امام هذه املحكمة يطل�ب فيها الحكم باعادة
الحال اىل ماكان عليه قبل ابرام عقد البيع عن العقار
املرق�م  99 / 327بتاوين والزامك باع�ادة بدل البيع
البال�غ (  ) 1378000000ملي�ار وثالثمائة وثمانية
وس�بعون مليون دينار وملجهولية محل اقامتك تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 12 / 16
 2019 /ول�ذا عند عدم حضورك او حضور من ينوب
عن�ك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
ووفق االصول .
القايض
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد  / 1572 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 12 / 9 :
اعالن
املدعية  /صابرين شهاب احمد
املدعى عليه  /سالم احمد خلف
اقام�ت املدعية الدعوى الرشعية املرقمة  / 1572ش
 2019 /موضوع الدعوى اثبات نس�ب بتاريخ / 19
 2019 / 11وعند ارس�ال ورقة التبليغ لغرض تبليغ
املدع�ى عليه�ا بموعد املرافع�ة املص�ادف / 12 / 8
 2019اعي�دت الينا ورقة التبليغ حس�ب كتاب مركز
رشط�ة البوفدعوس بالعدد  1823يف 2019 / 12 / 8
ومرفق�ة ورقة تبليغ مرشوحا عليه�ا من قبل املبلغ
هاش�م حس�ون عل�وان يف  2019 / 12 / 5ومرفقة
اش�عار مختار منطقة الفدعوس واملتضمن ارتحالك
اىل جه�ة مجهول�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر
تبليغك بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة املصادف
 2019 / 12 / 16الساعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانون�ا يف موعد
املرافعة اعاله س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا
وفق القانون .
القايض
رحيم ساهي عبد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 2019 / 872 :
التاريخ 2019 / 12 / 4 :
م  /نرش فقدان
قدم�ت املدع�وة ( هن�د فليح حس�ن ) طل�ب نصبها
قيمة عىل ( فليح حس�ن ع�يل ) الذي فقد بتاريخ 15
 2016 / 12 /ول�م يت�م العثور علي�ه تقرر نرشه يف
صحيفتني محليتني رس�ميتني ومن لدي�ه معلومات
ع�ن املفقود الحضور اىل ه�ذه املحكمة خالل عرشة
ايام من تاريخ االعالن ويف حالة عدم حضورك سوف
يتم نصبها قيمة عليك وحسب االصول .
القايض
فائق مشعل صالح
�������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
املديرية العامة لرشطة محافظة بغداد
املديرية رشطة بغداد  /الكرخ
مديرية رشطة الطارمية
مركز رشطة املشاهدة
العدد 15482 :
التاريخ 2019 / 12 / 4 :
م  /تعميم اوصاف
تنفيذا لقرار الس�يد قايض تحقيق الطارمية يف 7 / 4
 2019 /واملتضمن تعميم اوصاف املفقود ( نش�وان
عدن�ان محمد خلف املش�هداني ) اس�م االم ( حمده
حس�ني بدري ) تولد  1984يس�كن املشاهدة قرية (
 ) 5تاريخ الفقدان  2015 / 8 / 6يرتدي قميص مع
بنطرون اس�ود اللون حنطي البرشة متوسط الطول
متوسط البنية راجني اتخاذ مايلزم من قبلكم .
املرفقات :
نسخة من قرار القايض
العقيد
خضر عباس عطية
ضابط مركز رشطة املشاهدة

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة الكهرب�اء – مديرية
توزيع كهرباء الكرخ باس�م  /محمد قاسم يحيى – فمن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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فقدان
فقدت هوية الطالب ( احمد احس�ان عب�د الرحمن ) الصادرة
م�ن معه�د التدري�ب النفط�ي ب�رصة اختص�اص التصفي�ة
قس�م تشغيل وس�يطرة – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار.

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

فقدان
فقدت هوي�ة الطالب ( عامر عبد الكريم كاظم ) الصادرة من
املعهد التقني اداري برصة قس�م املحاسبة – فمن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .
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فقدان
فقدت هوية الطالب ( محمد س�لمان شامخ ) قسم امليكانيك
فرع االنتاج – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قره تبة
العدد 1194 :
التاريخ 2019 / 11 / 5 :
اعالن
للطلب املقدم من قبل الس�يدة ( خالدة ابراهيم محمد ) والذي
تطلب فيه القيمومة عىل املفقود ( خضر عباس محمد يوسف
الجب�وري ) والذي ت�م خطفه بتاريخ  2016 / 11 / 7من قبل
مجامي�ع مس�لحة ويف ظ�روف مجهول�ة – علي�ه وملجهولية
مص�رك علي�ه تقرر تبليغ�ك بالحضور خالل ع�رشة ايام من
تاريخ هذا النرش وبخالفه س�وف تقوم هذه املحكمة باصدار
حجة القيمومة لطالبة الحجة الس�يدة ( خالدة ابراهيم محمد
)
القايض
زبر احمد محمود

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

اعالن
اىل الرشيك  /باسم ابراهيم جاسم السعد .
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي الكائن يف البرصة
– ك�وت الحجاج – مجمع وزارة االعمار واالس�كان – تقاطع
حي الرسالة – وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام الرشيك
( امني ابراهيم جاس�م الس�عد ) بالبناء عىل حصته املش�اعة
يف القطع�ة املرقم�ة  135 / 7مقاطع�ة (  / 1جبيله ) لغرض
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها (  ) 15يوما داخل
العراق وش�هرا خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
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فق�دان
فقدت هوي�ة املطاحن وهوية املواد الغذائي�ة والصادرتان من
الرشك�ة العامة لتج�ارة امل�واد الغذائية فرع البرصة باس�م/
مصطفى عبدالنبي الزم ،فمن يعثر عليهما يس�لمهما اىل جهة
اإلصدار.
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد  / 2931ش 2019 /
التأريخ 2019 / 12 / 3
اإلعالن
إىل املدعي عليه (عقيل جواد عقيل )
قدمت املدعية ( س�ناء مهدي عبود ) الدعوى الرشعية املرقمة
بالع�دد / 2931ش 2019 /تطل�ب فيه�ا تصدي�ق الط�الق
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب الرشح القائ�م بالتبليغ من
مرك�ز رشط�ة الحس�ني بالع�دد  12926يف 2019 / 10 / 27
وتأييد املجلس البلدي ملنطقة حي الحس�ني  .عليه قرر تبليغك
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور أمام هذه
املحكمة يف الس�اعة التاس�عة صباح صباح يوم ( 12 / 18
 ) 2019 /ويف حال�ة ع�دم حضورك او من ين�وب عنك قانونا ً
ستجري املرافعة بحقك غيابا ً وعلنا ً وفق القانون .
القايض
وليد خالد عبداللطيف
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد  / 5218ش 2019 /
التأريخ 2019 / 12 / 9
اإلعالن
إىل املدعي عليه (اباذر محمود عريف )
أقامت املدعية ( ارواء س�الم م�ايض ) ضدك الدعوى الرشعية
املرقمة بالعدد اعاله والتي تطلب فيها الحكم بتصديق طالقها
الخلعي للمرة األوىل وقد لوحظ من خالل ورقة التبليغ والرشح
الوارد من املجلس البل�دي ملنطقة عتبة ابن غزوان أنك مرتحل
إىل جه�ة مجهولة وغ�ر معلومة  ،علي�ه تقرر تبليغ�ك أعالنا ً
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بالحضور أمام هذه املحكمة
صب�اح ي�وم (  ) 2019 / 12 / 18ام�ام محكم�ة االح�وال
الشخصية يف البرصة وعند عدم حضورك او من يمثلك قانونا ً
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا ً وعلنا ً وفق القانون .
القايض
راغب محمد حسن املظفر
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد  / 2930ش 2019 /
التأريخ 2019 / 12 / 3
اإلعالن
إىل املدعي عليه (عقيل جواد عقيل )
قدمت املدعية ( س�ناء مهدي عبود ) الدعوى الرشعية املرقمة
بالعدد / 2930ش 2019 /تطلب فيها النفقة لها وللقارصين
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب الرشح القائ�م بالتبليغ من
مرك�ز رشط�ة الحس�ني بالع�دد  12925يف 2019 / 10 / 27
وتأييد املجلس البلدي ملنطقة حي الحس�ني  .عليه قرر تبليغك
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور أمام هذه
املحكمة يف الس�اعة التاس�عة صباح صباح يوم ( 12 / 18
 ) 2019 /ويف حال�ة ع�دم حضورك او من ين�وب عنك قانونا ً
ستجري املرافعة بحقك غيابا ً وعلنا ً وفق القانون .
القايض
وليد خالد عبداللطيف
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد  / 2020ش 2019 /
التأريخ 2019 / 12 / 2
اإلعالن
إىل املدعي عليه (وليد محمد محسن )
أقامت املدعية ( سجى رحيم محمد ) الدعوى الرشعية بالعدد
اع�اله ض�دك والتي تطل�ب فيها الحك�م (بالتفري�ق للهجر)
وملجهولية محل اقامتك حس�ب ماورد من خالل اقوال والدتك
التي ادخلتها املحكمة ش�خصيا ً ثالثا ً لالستيضاح بانك مهاجر
إىل خ�ارج الع�راق إىل دول�ة الس�ويد وال تع�رف مح�ل اقامتك
يف الوق�ت الحارض علي�ه تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني
يوميتني بالحضور أمام هذه املحكمة صباح يوم ( 12 / 23
 ) 2019 /ام�ام محكمة االحوال الش�خصية يف البرصة وعند
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا ً س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابا ً وعلنا ً وفق القانون .
القايض
راب�ح عبدالكريم نيشان

www.almustakbalpaper.net
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ � مديرية التنفيذ
رقم االضبارة 2010 /1575
التأريخ 2019 / 12 / 8 /
إعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ البرصة العق�ار تسلس�ل  / 9 / 25الصبخة
الكب�رة الواق�ع يف الصبخ�ه الكب�رة العائد للمدي�ن جهينه عبود
حوش�ان املحجوز لقاء طل�ب الدائن ( فيصل عبداللطيف ياس�ني
) البال�غ  1,25,263،590دين�ار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة
ً
يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش
ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالثني
مس�تصحبا ً مع�ه التأمينات القانوني�ة عرشة باملائة م�ن القيمة
املقدرة وش�هادة الجنسية الراقية وان رس�م التسجسل والداللية
عىل املشرتي .
املنفذ العدل
ضاري صباح حسني
املواصقات :
)1موقعة ورقمه  / 9 / 25 :الصبخه الكبرة
)2جنسه ونوعه  :أرض الدار مع أبنيتها ملك رصف .
)3ح�دوده واوصاف�ه  8 / 25 :وطريق خاص ويكون  12 / 25و
 103و . 6 / 25
)4مش�تماته  :العق�ار مكون م�ن طابق واحد ويتك�ون من ثالث
غ�رف وحمام وحديقة ومبن�ي بالطابوق والجص والس�قف من
الكونكريت واالرض مبلطه بالكايش .
)5مساحته  95 ، 86 / 22 :أولك 2 /
)6درجة العمران  :متوسطة
)7الشاغل الحارس ( حيدر شاكر ) ال يرغب بالبقاء كمستأجر
القيم�ة املق�درة  187387500 :مئ�ة وس�بعة وثمان�ون ملي�ون
وثبثمائة وسلعة وثمانون الف وخمسمائة دينار .
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد  / 6733ش 2019 /
التأريخ 2019 / 12 / 8
اإلعالن
إىل املدعي عليه ( رغيد محمد فاضل )
بن�اءا ً إىل الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة املقامة أمام ه�ذه املحكمة
بالع�دد أع�اله م�ن قب�ل املدعي�ة ( صابرين ع�ادل عبدالس�تار)
وملجهولية أقامتك قرر تبليغك إعالنا ً بواس�طة النرش بصحيفتني
محليتني يوميتني بالحضور أمام هذه املحكمة صباح يوم / 22
 2019 / 12امام محكمة االحوال الشخصية يف البرصة وعند عدم
حضورك او من يمثلك قانونا ً س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً
وعلنا ً وفق القانون .
القايض
راغب محمد حسن املظفر

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد  / 307 :ب 2018 /
التاريخ 2019 / 11 / 6 :
م  /اعالن
تبيع محكمة بداءة ش�ط العرب باملزايدة العلنية العقار املرقم 57
 26 /مقاطع�ة  13ك�ردالن العائ�د للعراقيني محمد الس�يد نارص
السيد محمد وملكه بنت سلمان عيل مناصفة والذي يقع يف قضاء
ش�ط العرب التنومة وهو عقار يقع عىل ش�ارع فرعي يتفرع من
شارع  35والعقار ذو واجهة  10مرت مفرز منه دارين االوىل تتكون
م�ن غرفة اس�تقبال وهول ومطبخ صغر ويش�غلها جابر محمد
ن�ارص مع زوجت�ه واطفاله القارصين والبيت املف�رز منه يتكون
من غرفتني وهول ومطبخ تحت الدرج وفيه غرفة بالطابق الثاني
يش�غلها عب�اس ابن الش�اغل محمد ن�ارص مع عائلت�ه وان الدار
بنائه�ا قديم وم�زوده باملاء والكهرباء ومبني�ة من الطابوق فمن
لديه الرغبة بالرشاء مراجعة ديوان هذه املحكمة يف اليوم الثالثني
الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة
 % 10م�ن القيمة العمومية للعقار اعاله البالغة س�بعة وس�تون
ملي�ون دين�ار – علما ان الش�اغلني للعق�ار اعاله ابدي�ا رغبتهما
كمستاجرين بعد البيع ويتحمل املشرتي اجور املناداة .
القايض
كاظم حمود رهيج
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
مقتبس حكم غيابي
 – 1اس�م املحكم�ة  :محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة
الخامسة
 – 2اس�م املتهم الغائب  :الرائد فاخر خزعل لفته محمد الصالح (
مطرود من الخدمة ) .
 – 3رقم الدعوى . 2019 / 877 :
 – 5تاريخ ارتكاب الجريمة .................. :
 – 6تاريخ الحكم . 2019 / 11 / 13 :
 – 7املادة القانونية  289 :و  298من ق ع رقم  111لس�نة 1969
املعدل
 – 7املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة .
 – 8خالصة الحكم  :عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام
رقم  27لس�نة  2016عن التهمة املس�ندة اليه وفق املادتني  289و
 298م�ن ق ع رقم  111لس�نة  1969املعدل لعدم قيامه بتس�ديد
املبالغ املرتتبة بذمته .
 – 9الس�جن ملدة ( خمس�ة عرش س�نة ) وفق اح�كام املادة 289
أوال م�ن ق ع رق�م  111لس�نة  1969املع�دل وبداللة امل�واد / 61
اوال و  / 69اوال م�ن ق أ د رق�م  17لس�نة  2008لقيام�ه بتزوي�ر
الوثيقة الدراسية املزورة املرقمة  1914يف  2007 / 3 / 7املنسوب
صدورها اىل مدرس�ة توحيد للبنني  /املرحلة الثانوية الصادرة من
جمهورية ايران االسالمية بتاريخ . 2007 / 7 / 7
 – 10السجن ملدة ( عرش سنوات ) وفق احكام املادة  298وبداللة
املادة  289من ق ع رقم  111لس�نة  1969املعدل وبداللة املواد 61
 /اوال و  / 69اوال م�ن ق أ د رق�م  17لس�نة  2008وذلك لتقديمه
الوثيقة الدراسية املزورة املوصوفة اعاله .
 – 11الزام�ه باعادة املبالغ التي تقاضاه�ا بغر وجه حق والبالغ
مقداره�ا (  ) 47 ، 491 ، 800س�بعة واربع�ون مليون واربعمائة
وواحد وتس�عون الف وثمانمائة دينار عن قيمة املخصصات التي
رصف�ت له نتيجة تقديمه الوثيقة الدراس�ية املزورة تس�تويف منه
بالطرق التنفيذية .
 – 12اعتب�ار جريمته الواردة يف الفقرة (  ) 9اعاله مخلة بالرشف
استنادا للمادة  / 21أ –  6ق ع .
 – 13تنف�ذ العقوب�ة االش�د ال�واردة يف الفق�رة (  ) 9اعاله عمال
باحكام املادة  142من ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل .
 – 14اتالف الوثيقة املزورة املش�ار اليها اعاله بعد اكتس�اب قرار
الحكم الدرجة القطعية .
 – 15ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام
امل�ادة  / 41اوال  /أ م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة  2008املع�دل بعد
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعي�ة بداللة املادة  / 89اوال من ق أ د
رقم  17لسنة . 2008
 – 16اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض عليه
اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبار
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة  / 69ثانيا وثالثا من ق أ
د رقم  17لسنة . 2008
 – 17حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا الحكام املادة 69
 /رابعا من ق أ د رقم  17لسنة . 2008
 – 18تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب ( حس�ني عبد
االم�ر جاب�ر ) البالغة (  ) 25 ، 000خمس�ة وعرشي�ن الف دينار
عراق�ي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية.
 – 19ق�رارا غيابيا ص�ادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60
 /سادس�ا من ق أ د رقم  17لس�نة  2008قابال لالعرتاض استنادا
الحكام املواد  / 71اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 13
. 2019 / 11 /
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 12592 :
التاريخ 2019/11/26
بن�اء عىل ما ج�اء بطلب املواطن (حيدر حبيب جب�ار) الذي يروم
تبدي�ل لقبه وجعله (الش�مرتي) ب�دال من ( الش�مري) فمن لديه
اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام
املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  2لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 6003 :ش2019 / 5
التاريخ 2019 / 12 / 9 :
اىل  /املدعى عليه  /قسام عبد الله جاسم
م  /اعالن
اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك ( هن�اء فيص�ل صاح�ب ) الدع�وى
الرشعي�ة املرقمة بالعدد اعاله امام هذه املحكمة ومضمونها
طل�ب التفريق لل�رر ولكون�ك مجهول مح�ل االقامة وعدم
توف�ر املعلومات عنك حس�ب كت�اب مركز رشط�ة الرشقي /
قسم رشطة بعقوبة واشعار مختار منطقة الحي العرصي يف
بعقوبة تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني بالحضور
امام هذه املحكمة صباح يوم  2019 / 12 / 17ويف حالة عدم
حضورك او ارس�ال ماينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض
احمد ابراهيم نصار
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 1622 :ب2019 / 3
التاريخ 2019 / 12 / 9 :
اعالن تبليغ غيابي
اىل املدعى عليه  /عقيل يحيى حسن
اقام عليك املدعي  :ايهاب هادي علوان الدعوى البدائية املرقمة
اعاله يطلب فيها الحكم بتعويض بمبلغ مقداره ( 000 ، 000
 ) 90 ،تس�عون ملي�ون دينار عراق�ي وملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ قيرص خالد عبد الل�ه يف 2019 / 10 / 14
واملتضمن مجهولية محل االقامة حس�ب اشعار املختار قضاء
بعقوبة  7حي السالم واملصدق من قائممقامية قضاء بعقوبة
يف  2019 / 12 / 8تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني
يوميتني عىل موعد املرافعة املوافق  2019 / 12 / 19الس�اعة
التاس�عة صباح�ا ويف حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك سوف تجرى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
شيماء عباس عيل
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محكمة االحوال الشخصية يف البياع
العدد/1774 :قيمومة
التاريخ2019/11/18 :
اعالن
اىل /املدعو حيدر احمد حس�ن صخي الالمي الساكن السيدية
م  847ز  79د  9للطلب من قبل املس�تدعي محمد احمد حسن
لنصبها قيمة عليها ملجهولي�ة محل اقامتك يف الوقت الحارض
قررت املحكمة تبليغك اعالن�ا يف صحيفتني محليتني للحضور
امام املحكمة اذا كنت داخل العراق خمس�ة عرش يوما اذا كنت
خ�ارج الع�راق ثالثون يوم�ا وعند عدم حضورك س�وف تتخذ
املحكمة االجراءات ضدك وفق االصول.
القايض
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية
محكمة الجنح يف قلعة صالح
رقم الدعوى /318 :ج2019/
التاريخ 2019/12/3 :
اىل املتهم الهارب  /عباس خلف قاسم الزيداوي
تبليغ
قررت ه�ذه املحكمة تحديد يوم  2019/12/25موعدا الجراء
محاكمت�ك وف�ق اح�كام املادة ( 432م�ن قان�ون العقوبات)
وخالل مدة ش�هر من تاريخ االع�الن بالدعوى املقامة من قبل
املش�تكي (تحسني وادي حوال حمدي الزيداوي) ويف حال عدم
حضورك يف املوعد املذكور اعاله س�وف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وعلنا اس�تنادا الحكام امل�ادة  /143ج االصولية ويعترب
هذا االعالن بمثابة تبليغ
القايض
جعفر كاطع رحيم
قايض محكمة جنح قلعة صالح

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

وزارة العدل
دائرة كاتب عدل يف الرميثة
العدد العمومي 2019/7888 :
السجل 40 /
التاريخ 2019/12/5 /
اعالن تسجيل  /مكائن معمل املاس للمياه الصحية
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة من قب�ل ( عيل عبد
الحسني محمد)
وامل�ؤرخ يف  2019/12/5املتضم�ن طلب التس�جيل (مكائن)
العائ�د له واملنصوبة حاليا يف (قضاء الرميثة  /الش�ارع العام
ابو ش�ويط) ومن له عالقة مراجعة الط�رق القانونية الثبات
ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التسجيل خالل
مدة خمس�ة ع�رش يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ النرش ويعترب
التس�جيل متأخر لحني حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة س�بعة
ايام لدى املحكمة املختصة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل املكائن
وادواتها بأس�م طالب التس�جيل وفقا لقانون الكتاب العدول
رقم ( )33لسنة  1998وتعطى له شهادة التسجيل
االوصاف:
 � 1خ�ط انت�اج بط�ل املان�ي طاق�ة انتاجية  45ال�ف بطل يف
الساعة عدد ()1
 � 2ضاغطة هواء بلجيكية ذات ضغط عايل  40بار عدد ()1
 � 3منظومة تعبئة املنشاء تركي عدد ()1
 � 4مولدة كرت بلر
املنشاء امريكي عدد (C32 )2
كاتب عدل الرميثة
كامل وايل عبد الحسني الزاميل
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فقدان وصوالت
فق�دت وص�والت االمانة الصادرة م�ن مديرية بلدي�ة الرميثة
وحس�ب كتاب مكت�ب التحقي�ق القضائي يف قض�اء الرميثة
املرق�م  48534يف  2019/12/9وم�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل
مصدرها
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 12593 :
التاريخ 2019/11/26
بناء عىل ما جاء بطلب املواطن (غانم حبيب جبار) الذي يروم
تبديل لقبه وجعله (الش�مرتي) بدال من ( الشمري) فمن لديه
اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة
عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  2لس�نة
 2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 12591 :
التاريخ 2019/11/26
بن�اء ع�ىل ما جاء بطل�ب املواطن (ظاهر حبيب جب�ار) الذي
يروم تبديل لقبه وجعله (الش�مرتي) بدال من ( الشمري) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة
عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  2لس�نة
 2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
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كلمات متقاطعة

كيف تستخدم «إنستغرام» الذكاء االصطناعي؟

طبق اليوم

مافن اجلبنة الفيتا

ش�اركت إنس�تغرام ع�رب مدونته�ا
تفاصيل جديدة حول كيفية اس�تخدام
تطبيقه�ا لتقنية التعل�م اآليل لتوضيح
املحتوى للمستخدمني ،مشددة عىل أن
التقني�ة تركز ،عند تقدي�م التوصيات،
عىل إيجاد حس�ابات تعتق�د أن الناس
سيس�تمتعون بها بدالً من املشاركات
الفردية.
ً
ووفق�ا للمنصة ،فإن أكث�ر من نصف

مس�تخدميها البال�غ عدده�م ملي�ار
ش�خص تقري ًبا يزورون عالمة التبويب
“استكش�اف  ”Exploreالكتش�اف
مقاطع فيديو وصور كل شهر.
ويمثل بن�اء محرك التوصية األس�ايس،

هل تعلم

املقادير:
 x 180ج�رام جبنة فيت�ا  x 2 -معلقة كبرية زعر (طازج مفروم)  x 2 -كوب
دقي�ق  x 1 -ك�وب حلي�ب كامل الدس�م  x 1 -معلقة صغرية ملح (أو حس�ب
الرغبة)  x 1 -معلقة صغرية باكينج بودر  x 1 -عدد فلفل أحمر حلو (مقطع
قطع صغرية)  x ½ -معلقة صغرية فلفل اس�ود مطحون (أو حس�ب الرغبة)
 ¼  xكوب زيت زيتونالخطوات:
يسخن الفرن إىل درجة حرارة  200مئوية.
ينخل الدقيق مع الباكينج باودر.
ىف وعاء نقلب الجبنة الفيتا جيدا حتى تتفتت ثم نضيف الدقيق والفلفل الحلو
والزعر ونقلب جيدا حتى تتجانس املكونات.
ىف وعاء آخر نضيف الحليب وزيت الزيتون وامللح والفلفل ونقلب جيدا.
نص�ب خليط اللبن عىل خليط الدقيق مع التقلي�ب الجيد بمرب يدوى حتى
تتجانس املكونات.
نده�ن صينية الك�ب كيك بالزيت جيدا ونصب الخلي�ط ىف الفتحات املخصصة
للخبز ثم تدخل الفرن ملدة  20دقيقة أو حتى يحمر الوجه ..بالهنا والشفا.

المتاهات

وال�ذي يدير ملي�ارات املحت�وى الذي تم
تحميله عىل إنستغرام ،تحد ًيا هندس ًيا.
وتعد تفاصيل التدوينة تقنية بطبيعتها،
لكنها تقدم منظورًا مث ً
ريا لالهتمام خلف
الكوالي�س يف وق�ت تخضع في�ه أنظمة

؟؟

الزعفران عىل الرغم من ارتفاع تكلفته
املادية اال انه مضاد لالكتئاب .
قدمنا لكم عدد من املعلومات التي تدور
حول الصحة العامة لالنسان واالعشاب
ومدى نفعها واستخدامها للحفاظ عىل
صحة االنسان.
كم�ا قدمن�ا لكم ع�دد م�ن املعلومات
التي تعترب غريبة عن جس�م االنس�ان
والعملي�ات الحيوي�ة الت�ي يق�وم بها
االنسان دون اى وعي او ارداة منه.
الصح�ة من اه�م االمور الت�ي البد من
الحف�اظ عليها ب�كل مااوتينا من حيل
الن الصحة اذا ضاعت فان االنس�ان لن
يتمتع بباقي النع�م املوجودة يف حياته
بل ان املال الكث�ري لن يجدي مع انعدام
الصحة.
الحف�اظ ع�ىل الصح�ة ام�ر يف منتهي
البس�اطة والس�هولة واليتطلب سوي
االهتمام بالغ�ذاء املتكام�ل والتمارين
الرياضي�ة الس�ليمة م�ن اج�ل تقوية
الجسم .
البكتريي�ا تمث�ل ج�زء كبري م�ن وزن
اإلنس�ان ،فهي تمث�ل ح�وايل  12كيلو
جرام من وزن اإلنسان.
إن ريموت التلفاز هو من أكثر األشياء
التي تحتفظ بكمية كبرية يف امليكروبات
والجراثيم بسبب تعدد األيدي التي تقوم
بمسكه.

التوصي�ة الخوارزمية للتدقيق بس�بب
دفعه�ا للمس�تخدمني نح�و املحت�وى
الخطري والبغيض واملتطرف.
وبالرغ�م م�ن ع�دم انتقاد إنس�تغرام
بنف�س ال�راوة الت�ي يتع�رض له�ا
موقع يوتيوب ،إال أن لديها نصيبها من
املش�كالت ،إذ يزداد املحت�وى البغيض
واملعلومات املضللة عىل املنصة مثل أي
شبكة اجتماعية أخرى.
وجرى تسليط الضوء عىل آليات معينة
يف التطبي�ق ،مثل ميزة اق�راح املتابعة،
والحدي�ث عن أنه�ا تدفع املس�تخدمني
نحو وجهات النظر املتطرفة ملوضوعات
مثل مكافحة التطعيم.

كيف تدعم بطارية هاتفك لتجاوز فصل الشتاء؟

من املعروف أن فصل الشتاء بربده القارس
وأمط�اره ال يؤث�ر ع�ىل نش�اطنا الي�وم
فحسب ،بل وعىل بطارية الهواتف املحمولة
أيضاً .إذ يضطرأصحاب الهواتف يف أحايني
كث�رية إىل ش�حن بطارية املوباي�ل ألوقات
أطول وم�رات أكثر .لكن كي�ف يمكن دعم
بطارية الهاتف عىل تجاوز فصل الش�تاء؟
إليك هذه النصائح:
بش�كل أس�ايس :يف إعدادات الهاتف الذكي
تحت نقط�ة «البطاري�ة» ،يمكنك رؤية ما
يح�دث بالفعل يف داخ�ل الهاتف من رصف
للطاق�ةُ .يفضل هنا إف�راغ ذاكرة التخزين
وزارة الداخلية  /الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة  /قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2016/355
مقتبس حكم غيابي
� 1اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة
الخامسة
� 2اسم املجرم الغائب الرشطي (الرشطي عيل ابراهيم صيوان
رسسوح)
 � 3رقم الدعوى 2016/355
 � 4تاريخ ارتكاب الجريمة 2013/11/16
 � 5تاريخ الحكم 2018/4/8
 � 6املادة القانونية ( 5و ) 32من ق ع درقم  14لسنة 2008
املعدل
 �7خالصة الحكم  :حكمت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة عىل املتهم الغائب ( الرشطي عيل ابراهيم
صيوان رسسوح) بتصحيح مادة احالالة من املادة ( )35من
ق ع د رقم  14لسنة  2008اىل املادة ( )32والتي حلت محلها
بموجب تعديل قانون العقوبات رقم  38لسنة  2015وعمال
باحكام املادة  31من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 8عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفوالعام رقم  27لسنة
 2016عن التهمه املسنده اليه وفق املادتني ( 5و  )32من ق ع د
رقم  14لسنة  2008املعدل كونها مازال ماكث يف الغياب ولعدم
صدور امر طرد او استقاله بحقه بموجب كتاب دائرته املرقم
 6164يف  2017/12/31ولعدم تسديد املبالغ املرتبة بذمته
 � 9الحبس الشديد ملدة (خمس سنوات) وفق احكام املادة 5
من ق ع د رقم  14لسنة  2008بداللة املواد /61اوال و /69اوال
من ق أ د رقم  17لسنة  2008لغيابه من تاريخ 2013/11/16
ولحد االن
 � 10السجن ملدة (سبع سنوات ) وفق احكام املادة /32اوال
من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل وبداللة املواد /61اوال و
/69اوال من ق أ د رقم  17لسنة  2008الختالسخسه املسدس

املؤق�ت  Cacheللتطبيق�ات التي تس�تهلك
حيزا ً كبريا ً من الطاقة املس�تهلكة للطاقة.
هذا يساعد عىل إطالة شحن البطارية.
م�ن الواض�ح أن خدم�ات الب�ث التلفازي
مث�ل  Spotifyأو  Netflixتس�تهلك الكث�ري
م�ن الطاق�ة .ولك�ن هن�اك أيض�اً العدي�د
م�ن التطبيق�ات كفيس�بوك التي تنش�ط
باس�تمرار ،حت�ى عندم�ا ال تك�ون قي�د
االستخدام .التزامن املس�تمر يف الخلفية ال
يس�تهلك حجم البيانات فقط ،بل والطاقة
أيضاً .يمكن أن يساعد تطبيق Messenger
 Liteالذي يس�تهلك بيانات وطاقة أقل ألنه

الحكومي املرقم
نوع كلوك مع ملحقاته بتاريخ GKH854 2013/11/16
 � 11تضمينه مبلغ مقداره ( )5,650,000خمسة ماليني
وستمائة وخمسون الف دينار عن قيمة املسدس املختلس
املشار اليه اعاله وملحقاته استنادا للفقرة ثانيا من املادة 32
من ق ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية
 12طرده من الخدمة وتنحيته عن وظيفته نهائيا عمال
باحكام املادتني / 38ثانيا و /40اوال /أ من ق ع د رقم 14
لسنة  2008املعدل
 � 13اعتبار جريمته الواردة يف الفقرة ( )9مخلة بالرشف
استنادا للمادة /21أ �  6ق .ع
 � 14تنفذ العقوبتان اعاله بالتعاقب عمال باحكام املادة /143
اوال من ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 � 15اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار
عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة  / 69ثانيا وثالثا من ق
أ د رقم  17لسنة 2008
 � 16حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة
 / 69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 17تعميم اوصاف املسدس املفقود اعاله
 � 18تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( جبار عاتي جرب)
البالغة ( )25,000خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
 � 19قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة /60
سادسا من ق أ د رقم  17لسنة  2008قابال لالعراض والتمييز
استنادا الحكام املادة /71اوال وثانيا من نفس القانون وافهم
بتاريخ 2019/4/8
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
كن جاه�ز للقيام بزي�اره طارئ�ة أو اإلتصال
بأحده�م ق�د تش�ارك بأمتح�ان أو إختب�ار أو
مؤتمر ال تهمل التفاصيل و برر كالمك ووضحة
جيدا ً قد ال ترتاح بسبب كثافة األعمال فأبكر إىل
عملك وال تعرض نفسك لإلرهاق تتميز بفاعلية
وديناميكية كبرية

امليزان
ال تكون وحيدا ً إخرج للقاء الناس فرة إيجابية
وس�هلة عزز الروابط اإلجتماعي�ة تحالف مع
الزم�الء واألصدقاء ،تس�ري قضايا مهمة أجمل
أي�ام الش�هر و أوفره�ا حظا ً كن جريئ�ا ً تقدم
ع�ىل رحل�ة أو تعيد النظر يف الع�ودة إىل مقاعد
الدراسة فرة إيجابية جداً،

الثور
راجع حس�اباتك املرصفية واملالية يسهل عليك
التفاوض وتظهر عن جدية وقدرة عيل التحليل
املايل واملرصيف تناقش مسالة مالية تدير شئونك
املالية ب�ذكاء وثق�ة ولكن حذاري من�ح الثقة
العمياء الي كان ما حك جلدك مثل ظافرك

العقرب
كن مرن�ا ً ودبلوماس�يا ً ىف تعاطيك مع األخرين
يمكن�ك أن تص�ل إىل الحل�ول املناس�بة ح�اذر
وضع�ك الصح�ى وال تهم�ل واجباتك تنش�غل
بأم�ورك الخاص�ة ربم�ا تظهر مس�ألة مهمة
تحتاج للحوار و تطرأ تغريات إيجابية وتتحرك
األمور بشكل مرىض وتقدم عيل خطوة

اجلوزاء
ما اجمل الظروف ف�ره تقدم وازدهار مملؤه
بالنش�اطات املتنوعه تس�تعيد كامل خماستك
وتتلقى جوابا عىل تس�اؤالتك انطلق لتس�جيل
االه�داف من افضل ايام الش�هر واكثرها حظا
وقد تتفاجا بخرب س�ار او انفراج ملساله عالقه
يبتسم لك الحظ باكر

القوس
حاذر املتاعب خالل السفر وتكيف مع االوضاع
وقدم التنازالت والتعقد االمور

السرطان
هناك اثارة للتحديات حاول اال تحس�م امرا بل
عال�ج االحداث املخيبه بموضوعيه تامه تعيش
ظرفا محبطا او ظاملا
تهدأ الوترية وتتذمر من تأخري او اعطال يسود
اله�دوء وامللل وتراوح أعمال�ك مكانها وتخيب
امالك لسبب او الخر

اجلدي
تالزمك الواجبات وترافقك مشاعر مقلقه نظم
وقت�ك جيدا تفاديا لالهمال او التقصري واعتنى
بواجباتك وصحتك تكثر الضغوط وتقلق بسبب
تراجع صحى نظم ج�دول اعمالك كى تتفادى
تزامن الواجبات واملس�ؤليات واالعمال اليوميه
والروتينيه

يحتوي فقط عىل وظائف أساسية.قد تزعج
تحديثات النظام أغلب مستخدمي الهواتف
الذكي�ة ،لكن م�ن األفضل دائم�اً الحصول
عىل أحدث إص�دار من التطبيق�ات ونظام
التشغيل عىل هاتفك لتوفري عمر البطارية.
يعم�ل آندرويد باس�تمرار لتحس�ني عيوب
اس�تهالك الطاقة .وكذلك الحال مع جميع
التطبيقات األخرى يمكن تقليل اس�تهالك
البطاري�ة ع�ن طري�ق تنزي�ل التحديث�ات
املنتظم�ة .كما يمكنك أيض�اً تحقيق توفري
مثايل لطاقة هاتفك النقال عن طريق ضبط
سطوع الشاش�ة بنفس�ك وعدم استخدام

التحكم التلقائي .وسبب ذلك أن املستشعر
يق�وم بجم�ع املعلوم�ات حول الس�طوع
املحيط بش�كل مس�تمر ،ويح�اول الجهاز
ضب�ط الس�طوع يف أي وقت م�ن النهار أو
الليل ،وهو ما يتس�بب بهدر جزء من طاقة
البطارية.علي�ك أن تس�أل نفس�ك :هل أنا
بحاجة فعالً إىل خاصية التش�غيل التلقائي
يف تطبي�ق فيس�بوك أو يكفين�ي تش�غيل
مقاطع الفيدي�و يف ملفي اإلخباري يدوياً؟
من املنطق�ي تحديد الخيار «عدم تش�غيل
مقاطع الفيديو تلقائياً» يف تطبيق فيسبوك
ضمن «إعدادات التطبيق».

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى
التجارية يف البرصة
العدد /62 :ت2019/
التاريخ 2019/12/9
اعالن

اىل  /املدع�ى علي�ه  /رشك�ة املؤسس�ة التجاري�ة  /املدير
املفوض عدي خالد مولود الحاني اضافة لوظيفته
اقام املدعي الس�يد مدير عام الرشكة العامة النتاج الطاقة
الكهربائية للمنطق�ة الجنوبية  /اضافة لوظيفته الدعوى
املرقم�ة /62ت 2019/يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامك مبلغ
ق�دره ثالثة ماليني دوالر عن قيمة املواد غري املجهزة واملواد
غري املطابقة ملواصفات الفنية املتعاقد عليها بموجب العقد
املناقصة املرق�م (  939/22/2/5اس) والخاص بتجهيزك
( )SPARE PARTSاىل محط�ة كهرب�اء الش�عيبة وكذل�ك
يطل�ب املطالبة عن االرضار املب�ارشة املتوقعة الناجمة عن
ذل�ك والتي حاق�ت بمحطة كهرباء الش�عيبة مع االحتفاظ
ل�ه باقامة دع�وى حادثة عن الزيادة الت�ي يقدرها الخرباء
وكذلك الزامك بالغرامات التأخريية املستحقة بذمتك البالغة
 %10م�ن مبل�غ العق�د وق�دره (  )126448دوالر امريكي
وتحميل�ك املصاري�ف والرس�وم واتع�اب املحام�اة لثب�وت
ك�ون مقر رشكتك�م مجهول ل�ذا قررت املحكم�ة تبليغكم
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور اىل هذه
املحكمة او ارس�ال من ينوب عنك يف موع�د املرافعة املوافق
 2019/12/16وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابا
وعلنا وفق القانون
القايض
مصطفى شاكر عيل

االسد
تفرح لوقوف اح�د االصدقاء او االقارب اىل جانبك
تخ�ف الضغ�وط ويطم�ن بال�ك تفتح ل�ك ابواب
الصداقة والتعارف والدعم عزز موقعك االجتماعى
واملهنى فرة مناسبة لالنضمام اىل نادى رياىض او
اجتماعى عليك تعزيز تحركاتك ال تبقى ساكنا بل
تحرك بجرأة كرر املحالوات اىل ان تحقق اهدافك

الدلو
قد تلتقى بأشخاص ذو نفوس أو تقوم بإتصاالت
ناجحة روج ألفكارك بال تردد دون إضاعة الوقت
تشعر بالطمأنينة والراحة خالل هذه الفرة ،قد
تظه�ر بعض من ملاس�اتك الفنية يف تجميل جزء
م�ن مكتبك أو تصليح يشء يف بيتك أو مس�اعدة
أبنائك يف مشارعيهم الدراسية أو الجمالية،

العذراء
ال تكث�ر املطال�ب وتجن�ب االعتم�اد ابتعد عن
التحديات وهدئ من روعك وتمهل كي التضيع
علي�ك فرص�ة مهم�ة تجن�ب ال�كالم الج�ارح
باس�تطاعتك التفوق واالنتص�ار رشط التحيل
بالصرب وتحمل املس�ئولية يخيم التوتر وتشعر
بالتعب والقلق طباعك متقلبة

احلوت
قلق عائىل ال تس�مح لألمور بالتأزم حافظ عىل
هدوئك وحاذر الفوىض تبدأ ببعض اإلنشغاالت
والواجبات الضاغطة
أن�ت بحاج�ة إىل اإلهتم�ام بمتطلب�ات األحباء
تحت�اج إىل اإلس�راحة يف حض�ن العائلة حاذر
املتاعب والشجار مع احدهم.
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الرشطة يمنع صفاء هادي من االلتحاق باملنتخب األوملبي
المستقبل العراقي /متابعة
اعلرض نلادي الرشطلة على التحاق
العلب الفريلق صفاء هلادي بصفوف
املنتخب األوملبي الذي يستعد للمشاركة

يف بطولة آسيا املؤهلة ألوملبياد طوكيو
 2020الشهر املقبل.
وقلال املدرب املسلاعد للرشطلة أحمد
صالح يف ترصيحلات إن الجهاز الفني
وإدارة النلادي اتفقا على منع صفاء

سان جريمان يستعد لطرح
نيامر يف سوق االنتقاالت

خطوة واحدة
تفصل تشيليس
عن كنز ثمني

هادي من االلتحلاق باملنتخب األوملبي
كون الفريلق يعاني ملن إصابة العب
االرتلكاز اآلخلر أمجلد عطلوان خالل
مشلاركته ملع املنتخلب الوطنلي يف
بطولة خليجي .»24
وتابلع« :ال يمكلن أن نفلرط يف صفاء
ولدينا استحقاق قريب يف بطولة كأس
محمد السادس لألندية األبطال».
ويلعب الرشطة مع الشباب السعودي
يف  23من الشهر الجاري يف ذهاب ربع
نهائلي كأس محمد السلادس لألندية
األبطال.
وبني« :الفريق يستعد ملواجهة الشباب
السلعودي وهلو ملن الفلرق املميلزة
وبالتلايل نسلعى للتحضلر بشلكل
مناسلب وصفلاء هلادي ملن الركائز
املهمة بالفريق».
وأشلار« :نحلرم إمكانيلات الفريلق
السلعودي لكلن فريقنلا ال يقل شلأنا
ولدينلا القلدرة على تجلاوز ربلع
النهائي».

المستقبل العراقي /متابعة
تلقلى نلادي تشليليس أنبلاء سلارة يوم
الجمعلة امللايض ،بعدما قلررت محكمة
التحكيم الريايض ،قبول االسلتئناف الذي
تقدم بله البلوز ،ليصبلح الفريق اللندني
بالتلايل قلادرًا على إبلرام الصفقلات يف
املركاتو الشتوي املقبل.
وعوقلب تشليليس ملن االتحلاد اللدويل،
بالحرملان ملن ضلم العبلني يف فرتلي
انتقاالت ،بسلبب خرق قواعلد االنتقاالت
الدولية وتسجيل العبني أقل من  18عامً ا،
وامتثلل النادي للعقوبلة يف فرة انتقاالت
واحدة يف الصيلف املايض.ومن بعدها ،بدأ
تشليليس يف االستعداد لتخصيص ميزانية
ضخملة لتدعيلم صفوفله ،وبحسلب
صحفية «ذا صلن» ،فإن النلادي اللندني
خصلص  150مليلون جنيله إسلرليني،
لتدعيم الفريق يف يناير/كانون ثان املقبل.
ويعكف فرانك المبارد مدرب البلوز ،خالل
األسلابيع القليللة املقبللة ،على تحديلد
الصفقات التي يحتاجها الفريق.
مكاسب مالية
وبإملكان تشليليس زيلادة تللك امليزانية
يف حلال نجلح يف التقلدم يف دوري أبطال
أوروبا هذا املوسلم ،وضمن البلوز بالفعل
الحصلول على  15مليلون يلورو نظلر
مشاركته يف دور املجموعات.
كملا ضملن الحصلول على  7.2مليلون
يلورو بفضلل النتائلج التلي حققهلا يف
دور املجموعات حتلى اآلن ،حيث يحصل
الفريق بعلد كل انتصار على  2.7مليون
يلورو ،كما يحصلل ً
أيضا على  900ألف
يورو عن كل تعادل.وحصل تشليليس عى
 7.2مليلون يلورو بعد تغلبله يف مباراتني
عى كل ملن أياكس أمسلردام الهولندي
وليلل الفرنليس ،إىل جانلب تعادلله أمام
أياكلس وفالنسليا اإلسلباني.ويختتم
تشليليس دور املجموعلات اليلوم الثالثاء
عندما يسلتقبل ليلل الفرنيس ،عى ملعب
ستامفورد بريدج ،وبالتايل بإمكانه زيادة
مكاسلبه املالية يف حال حقق االنتصار أو
التعادل بحسب ما سبق ذكره.

برشلونة يسحب نجمه
من املريكاتو

المستقبل العراقي /متابعة
أبدت إدارة باريس سلان جرمان جاهزيتها لطرح النجم
الربازيليل نيمار دا سلليفا يف سلوق االنتقلاالت الصيفية
املقبلة ،يف تطور جديد يف عالقة النادي بالالعب.
ً
ووفقا لصحيفة «ماركا» اإلسلبانية ،فإن سلان جرمان
ً
سيظل محتفظا بخدمات نيمار حتى نهاية املوسم الحايل
فقط ،عى أن ينفصل الطرفان خالل الصيف املقبل.
وأشارت أن إدارة سلان جرمان رفضت التخيل عن نيمار
يف الصيف امللايض ،ألنها قيمت عرض برشللونة بأنه غر
كاف.
ٍ
وأوضحلت أن إدارة سلان جرمان قررت تقليلل طلباتها
ً
مليونا فقط ،وتنتظر
املادية من  300مليون يورو إىل 180
حصول نيمار عى عروض جديدة ،لتسهيل مهمة رحيله.
وكانت عالقلة نيمار قد توترت مع جماهر وإدارة سلان
جرمان منذ الصيف املايض ،بسبب إعالن رغبته يف الرحيل
عن حديقة األمراء.
كملا ذهب نيملار إىل الجماهر خلالل مبلاراة مونبيلييه،
ً
هدفا.
السبت املايض ،وأشار لهم بالصمت عقب تسجيله

بارتوميو يرمي الكرة يف ملعب جوارديوال
المستقبل العراقي /متابعة
قبلل أيلام قليللة فقلط ،كشلف فالنتي
جوارديوال والد مدرب مانشسلر سيتي
اإلنجليلزي بيب جوارديوال علن الوجهة
املحتملة القادمة لنجله يف عالم التدريب.
وقال فالنتي يف ترصيحات تناقلتها أكثر
ملن وسليلة إعالميلة إسلبانية ودولية،
إن بيلب جوارديلوال قد يعلود إىل تدريب
برشلونة.
وللم ينتظر رئيس برشللونة جوسليب
ماريا بارتوميو طويالً ،من أجل الرد عى
إمكانيلة عودة املدرب اإلسلباني الناجح
إىل تدريب النادي الكتالوني ،السليما وأن
جوارديوال استهل مسرته التدريبية مع
«البلوجرانلا» ،وقاده إىل تحقيق  14لقبا ً
يف أربع سنوات فقط.
وقال بارتوميو ،يف ترصيحات خص بها
صحيفة «الريبوبليكا» الشلهرة« :عودة
بيب جوارديوال؟ األمر ال يعتمد عيل ،فقد
كان هلو من قلرر الرحيل علن النادي»،

إبراهيموفيتش يبلغ أصدقاءه بناديه اجلديد
المستقبل العراقي /متابعة
كشلف تقريلر صحفلي إيطلايل ،أن
السلويدي زالتلان إبراهيموفيتلش
املهاجلم السلابق لللوس أنجيليلس
جاالكليس ،قد حلدد وجهتله املقبلة.

قرر نادي برشللونة سلحب نجمه من املركاتو الشلتوي
املقبل ،بعدما كان يخطط لبيعه يف يناير  /كانون الثاني.
ً
ووفقلا لصحيفلة «مونلدو ديبورتيفو» اإلسلبانية ،فإن
الكرواتلي إيفلان راكيتيتلش ،العب وسلط برشللونة ،لم
ً
معروضا للبيلع يف يناير /كانون ثلان املقبل ،بل عاد
يعلد
مرة أخرى إىل حسلابات إرنستو فالفردي ،مدرب الفريق
الكتالوني.
وأشارت إىل أن الالعب ظهر بشكل مقنع يف  3مباريات ضد
بوروسليا دورتموند بدوري أبطال أوروبا ،وأتلتيكو مدريد
وريلال مايلوركا يف الليجا ،وهو ما صنلع نقطة تحول يف
مصره مع البارسا.
وأوضحلت أن أنه سليصبح الرشيك الثالث يف خط وسلط
البارسلا بجانب كل من سرجيو بوسكيتس وفرينكي دي
يونج.
يذكلر أن إنر ميلالن ويوفنتوس من أبلرز األندية املهتمة
بالتعاقد مع راكيتيتش خالل املركاتو الشتوي املقبل.

المستقبل العراقي /متابعة
قال أويل جونار سولسلكاير مدرب مانشسلر يونايتد إن
مهاجمه الشلاب ماركوس راشلفورد يمللك اإلمكانيات
للوصول إىل مسلتوى كريسلتيانو رونالدو الفائز بالكرة
الذهبية كأفضل العب يف العالم خمس مرات.
وسلجل راشلفورد يف الفوز  1-2عى مانشسلر سليتي
حاملل اللقب يف الجولة املاضيلة لرفع رصيده إىل عرشة
أهداف يف الدوري هذا املوسلم ويعلادل أفضل حصيلة يف
مسرته مع الوصول إىل منتصف املسابقة.
ووصل العب منتخب إنجلرا البالغ عمره  22عاما إىل 13
هدفا يف آخر  14مباراة مع ناديه وبالده وقال سولسكاير
إنه يرى تشلابها بني راشلفورد والربتغلايل رونالدو الذي
سلجل  118هدفا يف  292مباراة مع يونايتد خالل الفرة

.2009-2003
وأضلاف امللدرب« :نعلم إنله ملن السلهل جلدا املقارنة
بينهملا .نفس املهلارة والتكوين الجسلماني والسللوك
واإلمكانيات ..كل يشء .يملك الشلاب كل الفرص ليصبح
العبا من الطراز الرفيع .دعونا نأمل أن يستمر هكذا».
وسلبق أن تعرض راشلفورد النتقادات بسلبب افتقاره
للحسلم أملام املرمى لكنله يتأللق تحت قيلادة املهاجم
السابق سولسلكاير الذي أحرز  126هدفا يف  366مباراة
كالعب سابق يف صفوف اليونايتد.
وينتظر امللدرب النرويجي املزيد من راشلفورد يف الفرة
املقبلة.
وقال« :طامللا واصل التحليل باإليجابيلة واللعب املبارش
والتفكر يف الوجود أمام املرمى واسلتغالل الفرص فإنه
سيسلجل األهداف».ويحتلل مانشسلر يونايتلد املركز

خطة النفس الطويل طريق الريال خلطف مبايب
المستقبل العراقي /متابعة
أكلد تقرير صحفلي إسلباني ،أن الفرنليس كيليان
مبابلي ،نجلم باريلس سلان جرملان ،يعملل عى
إنجاح اسلراتيجية ريلال مدريد الخاصلة بنقله إىل
ً
برنابيو».ووفقلا لصحيفلة «مونلدو
«سلانتياجو
ديبورتيفلو» اإلسلبانية ،فلإن ريلال مدريلد يرغب

قرار جديد من نيوكاسل
لتحفيز اجلامهري

المستقبل العراقي /متابعة
قلال نيوكاسلل يونايتد ،اليلوم اإلثنني ،إنه
عرض تذاكر نصف موسلمية مجانية أمام
حاميل التذاكر املوسلمية يف محاولة لحشد
الجماهلر يف سلتاد سلانت جيملس بارك
خلالل الفرة املتبقية من املوسم.وتسلمح

التذاكلر املطروحلة بحضلور  10مباريات
باللدوري املمتاز بدايلة بمواجهة إيفرتون
يلوم  28ديسلمرب/كانون األول وتتضملن
لقاءات ضد تشيليس ( 18يناير) ،وتوتنهام
( 2مايو/أيلار) وليفربلول املتصلدر (17
مايو).وتتخطى سعة االستاد  52ألف مقعد
لكن متوسلط الحضور يف مباريات الدوري
هذا املوسلم يقلدر بنحو  46ألف مشلجع.
وسليتم تسلليم التذاكلر املجانيلة لحاميل
التذاكر املوسمية الحاليني بناء عى أسبقية
الحجز.كان نيوكاسلل يف منطقلة الهبوط
يف أكتوبر/ترشيلن األول امللايض ،لكنله
تمكلن من االرتقلاء للمركلز العارش.وقال
املدرب ستيف بروس يف بيان ،إن املشجعني
يمكنهلم خلق أجلواء ترفع ملن معنويات
الالعبني .املشلجعون رائعون دائمًا منذ أن
وصللت يف الصيلف ،وأود أن أغتنم الفرصة
ألشكر كل واحد منهم».

ً
ووفقلا لصحيفلة «الجازيتلا ديلللو
سلبورت» اإليطاليلة ،فرغلم أن إبلرا
جلر أي تحديثات على صفحاته
للم ُي ِ
بمواقلع التواصل االجتماعي ،بشلأن
ناديه الجديد ،إال أنه كشلف ألصدقائه
أنله سلينتقل إىل ميالن خالل املوسلم

الحايل.وأشارت الصحيفة إىل أن األمور
املاليلة ال تعلد هلي العقبلة الوحيدة
التي تعيلق إتمام الصفقلة ،مبيّنة أن
هنلاك اختالفلات على صيغلة العقد
بشلكل عام.وأكلدت «الجازيتلا ديللو
راض عن عرض
سلبورت» أن إبرا غر ٍ
ميالن الباللغ مليوني يورو فقط ألول
 6أشلهر ،باإلضافة إىل  4ماليني يورو
للموسم املقبل ،إضافة إىل أن استمرار
التعاقد بينهملا يرتبط بموقف النادي
من التأهل للبطوالت األوروبية بنهاية
املوسلم الجاري.وأوضحلت« :هنلاك
مجموعلة خاصلة ملن املستشلارين
يدرسون املوقف حاليا ،إىل جانب وكيل
الالعب مينو رايوال».يذكر أن عقد إبرا
مع لوس أنجيليس جاالكيس انتهي يف
شلهر ديسلمرب /كانون أول الجاري،
وبالتلايل يسلتطيع الالعلب التوقيلع
ً
مجانا ألي نا ٍد خالل املركاتو الشتوي
املقبل.

سولسكاير :راشفورد يستطيع الوصول إىل مستوى كريستيانو

المستقبل العراقي /متابعة

يف ضلم مبابلي ،لكلن دون خلوض حرب مع سلان
جرملان ،باإلضافلة إىل الحفلاظ على العالقلات
املمتلازة بني الطرفني.وأشلارت إىل أن األزمة األخرة
بلني مبابي ومدربه توملاس توخيل تحظى بمراقبة
مسوؤيل ريال مدريد الذين يعتربون الالعب الفرنيس
ً
هدفا رئيس ًيا يف الصيف املقبل.وكان مبابي قد خرج
غاض ًبا من توخيل ،بعدما قرر األخر اسلتبداله ضد

وأضلاف« :بالنسلبة يل أبواب برشللونة
مفتوحة دائما ً له».
وحاليا ال يمر بيب جوارديوال بفرة جيدة
عى رأس اإلدارة الفنية لفريق مانشسر
سليتي ،إذ أصبحلت حظلوظ «األزرق
السلماوي» صعبلة للغايلة يف الحفلاظ
على لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة
القدم ،وذلك بعد تأخره بفارق  14نقطة

كاملة أمام املتصدر ليفربول.
وكانلت تقاريلر صحفيلة إنجليزية ،قد
أشلارت مؤخرا ً إىل أن مانشسلر سليتي
اإلنجليلزي ،بلدأ فعالً التفكلر يف خليفة
لبيلب جوارديلوال ،اللذي تراجلع كثلرا ً
باملقارنلة مع املوسلم امللايض .فيما أكد
املدرب اإلسباني يف أكثر من مرة رغبته يف
االستمرار حتى نهاية عقده.

الخامس يف اللدوري املمتاز وسليواجه ألكمار يف الدوري
األوروبي يوم الخميس املقبل.

زيدان يصدم نجم الريال قبل الكالسيكو
المستقبل العراقي /متابعة

مونبلييله بالدوري الفرنيس.وأوضحت الصحيفة أن
ريلال مدريد ينتظر نفاد صرب سلان جرمان صوب
مبابي ،وتحلول الالعب إىل أزمة يف «حديقة األمراء»،
ليتدخل املرنجي ويحاول حل املوقف بتقديم عرض
للنجلم الشلاب.يذكر أن مبابلي رفلض كل عروض
التجديلد التلي تلقاها من سلان جرملان يف الفرة
األخرة ،وهو ما يخدم مصلحة ريال مدريد ً
أيضا.

بينيتيز يغلق الباب يف وجه آرسنال

المستقبل العراقي /متابعة

أكد رافاييل بينيتيز املدير الفني السلابق لليفربول وريال
مدريد ،أنه ال يرغب يف العودة إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز
يف الوقت الحايل.
وارتبط اسلم املديلر الفني اإلسلباني ،الذي يقلود فريق

داليان ييفانج الصيني ،بالعديد من األندية يف الربيمرليج
وعى رأسهم آرسنال ووست هام يونايتد.
وقلال بينيتيز ،خالل ترصيحات نقلتها شلبكة «سلكاي
سلبورتس» اإلنجليزية« :بالتأكيد أريد العودة يف املستقبل
ً
واضحا ،ال
إىل الربيمرليج ،لكن يف الوقت الحايل لكي أكون
يوجد فرصة للعودة».

أكلد تقرير صحفي إسلباني ،أن الفرنيس
زيلن الديلن زيدان ،ملدرب ريلال مدريد،
وجه صدمة مفاجئة ألحلد نجوم الفريق
قبل أيام من الكالسيكو.
ومن املقلرر أن يلتقي ريلال مدريد
مع برشللونة على ملعلب «كامب
نو» يلوم  18ديسلمرب /كانون أول
الجاري ،وذلك يف املباراة املؤجلة من
الجولة العارشة بالليجا.
ً
ووفقلا لربناملج «الشلرنجيتو»

فالفلردي بخط الوسلط ،وذلك إىل جانب
األملاني توني كروس والربازييل كاسيمرو.
يذكلر أن عقد مودريتش ملع ريال مدريد
ينتهي يف الصيف املقبل ،ولم يتفق الالعب
بعد مع اإلدارة عى التجديد.

اإلسباني ،فإن زيدان أبلغ الكرواتي
لوكا مودريتش ،نجم املرينجي ،أنه
يف األغلب لن يشلارك بشكل أسايس
يف موقعة الكالسيكو.
وتحلول زيلدان مؤخلرًا إىل وضلع
ثقته يف الشلاب األوروجوائي فيدي

ماين يتطلع لوضع الربيمريليج عىل خارطة «جلوب سوكر»
المستقبل العراقي /متابعة
يحتضن منتجلع جمرا بدبي ،حفلل توزيع جوائز
«جللوب سلوكر» يلوم  29ديسلمرب /كانلون أول
الجلاري ،واللذي ُيقلام بالتعلاون ملع مؤتمر دبي
الريلايض اللدويل  ،14اللذي ينظمله مجللس دبلي
الريايض.
ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تضم مجموعة
ملن الخرباء البارزيلن يف كرة القلدم ،ومنهم فابيو

كابيلو وأنطونيو كونتي وإيريك أبيدال.
و ُيسللط « « خالل التقرير التايل ،الضوء عى ساديو
مانلي نجم ليفربول ،واملرشلح لجائزة أفضل العب
يف العالم.
مستويات رائعة
قدم النجم السلنغايل مستويات مميزة للغاية رفقة
ليفربلول ومنتخلب بالده املوسلم امللايض -2018
 ،2019وال يلزال يقلدم يف نفلس العلروض الالفتة
للنظر خالل املوسم الجاري.

وتلوج ماني مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا
املوسلم امللايض ،وذللك للملرة السادسلة يف تاريخ
الريلدز ،ويف تللك البطولة خاض مانلي  13مباراة،
نجلح خاللهلا يف تسلجيل  4أهلداف وصناعلة 3
آخرين.
ويف الدوري اإلنجليزي ،قاد الليفر لرصاعه الشلديد
مع مانشسلر سليتي عى التتويج باللقب ،ولكنه
خلره يف الجوللة األخلرة بفلارق نقطلة واحدة
فقط .وخاض مانلي يف الدوري اإلنجليزي املوسلم

امللايض  36مبلاراة ،تمكن خاللها من تسلجيل 22
ً
هدفا وصنع هدفني آخرين ،ليظفر بالحذاء الذهبي
كأفضل هداف يف الربيمرليج مناصفة مع زميله يف
ليفربلول محمد صالح إضافة إىل مهاجم آرسلنال،
الجابوني بير إيمريك أوباميانج.
ورشلح ماني للفوز بجائلزة أفضل العب يف الدوري
اإلنجليزي املقدملة من رابطة الالعبلني املحرفني،
تلك الجائزة التي توج بها فرجيل فان دايك ،ودخل
يف التشكيل األفضل يف املوسم.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2039االربعاء  11كانون االول 2019

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

نهى الصراف

الصدف املتفق عليها

عني اجلار احلسود

الصدف�ة تعني كل م�ا يحدث عرضا م�ن دون اتفاق
مس�بق او تهيئ�ة لك�ن تراكم بعض الص�دف وتاقي
دالالته�ا وتش�ابه احداثه�ا يجعل التس�اؤل مرشوعا
ع�ن مغزى التاق�ي والتش�ابه وعاقة الق�در والبعد
اإلله�ي وصوال اىل عالم الغيبي�ات الذي يمثل ركنا من
اركان الوص�ف القرآن�ي يف البعد الروح�ي بن الخالق
واملخلوق.
الي�وم تمر ذكرى النرص العراق�ي العظيم عىل داعش
بفض�ل فت�وى الجه�اد الكفائ�ي للمرجعي�ة العلي�ا
وتضحي�ات ابناء العراق الرشفاء يف الجيش والحش�د
الش�عبي والرشطة االتحادية ،لكنه اليوم نفسه الذي
تم القاء القب�ض فيه عىل بطل الحفرة وجرذ العوجة
مختبئ�ا ً يف جحره ذليا منك�رسا مهزوما يف حالة من
الذل والخزي والعار لم يش�هد له�ا التاريخ مثيا ألي
دكتاتور عىل مر األزمنة فهل كانت تلك مجرد صدفة.
تص�ادف ه�ذا الي�وم ايضا مع دع�وة التحش�يد التي
روجتها وس�ائل التواصل بما يسمى بركضة طوريج
القتح�ام الخ�رضاء وه�ذا م�ا رفض�ه املتظاه�رون
الس�لميون فه�ل كان هذا مج�رد صدفة ام ان�ه ثأرا ً
م�ن العراقين ع�ىل نرصه�م وهزيمته�م للدواعش.
هل كانت صدف�ة ان يرتافق ذلك مع بيان دول اوربية
ض�د العراق ووص�ول طائرات اماراتي�ة ألربيل تحمل
األس�لحة وتدعوا مس�عود الربزاني للتهدي�د والعودة
لنغمة االنفصال؟
هل كانت صدفة هذا التناغم بن خطاب ترامب وبيان
وزارة الخزان�ة األمريكية ضد بعض الش�خصيات؟ ال
أدرى إذا كان كل ذل�ك مج�رد صدف�ة ولس�ت مقتنعا
بذل�ك كما ان�ي متيقنا ان س�قوط الصنم يف يوم 4/9
تزامن�ا مع اليوم الذي استش�هد فيه الس�يد الش�هيد
محم�د باقر الصدر ع�ىل يد الطاغية املقب�ور لم يكن
صدفة اب�دا .كثرية ه�ي الصدف التي تدعون�ا للتأمل
والوقوف يف خفايا ترتيبها وحدوثها وقديما قالوا رب
صدف�ة خري من ألف ميعاد لكننا وكما يبدوا يف العراق
ره�ن صدفة ال نعلمها وقدر ندع�و الله ان يكون بردا
وساما عىل العراق واهله.

يح�دث هذا أغلب الوق�ت؛ يمنح موظف زيادة يف أجوره الش�هرية
أو يحص�ل ع�ىل مكافأة نتيجة جهود اس�تثنائية يف العمل ،فيقيض
الس�اعات القليلة بعد تسلمه الرزق الذي لم يكن يف الحسبان فرحا ً
متفائاً وهو يتخيل الحفر الكثرية الشحيحة التي يتعثر بها مسطح
حيات�ه املادية ،بعد أن تمأل وترمم باملال الوفري فتس�قى وتزهر من
جديد؛ تس�ديد بعض الديون ،رشاء قط�ع أثاث جديدة ،هدايا كثرية
للصغار وربما رحلة سياحية إىل منتجع محيل بأسعار تعاونية!
يح�دث ،أيضاً ،ما لم يكن بالحس�بان ،وم�ا زال الحلم طريا ً يف ذهن
صاحبنا املوظف الذي تسلّم مكافأته قبل قليل .ستقابله عند مدخل
املنزل رس�الة من البلدية تحمل غرامة مالية كبرية بسبب مخالفة
مرورية ،أو تنتهي دورة حياة الغسالة أو الثاجة أو الطباخ بصورة
مفاجئ�ة ،وربم�ا ّ
تزل قدمه بق�رش موزة يف ش�ارع فرعي فيميض
أس�بوعا ً كاماً يف ردهات مستش�فى ّ
يجرب كس�ور قدميه ويقيض
ع�ىل ما تبقى م�ن مبلغ املكافأة .مفاجآت أخرى يس�تحيل تخيلها
يمك�ن أن تقض�م ببس�اطة الزيادة اليتيم�ة يف الرات�ب وهي تنخر
كالحرشة الطريق غري السالك فتقيض عىل املدخرات إن وجدت .هل
هذا قلّة حظ أم عن الجار الحس�ود؟ ال هذا وال ذاك ربما ،إذا علمنا
أن هناك تفاوتا كبريا يف أرزاق الناس ،وس�واء كان هذا األمر مقدرا ً
أم خاضعا ً لسلس�لة معقدة من األس�باب املنطقية فإنه حقيقة ال
َ
ينتفع به أو املال املحصل نتيجة عمل
غبار عليها .الرزق؛ هو كل ما
وجهد بينما يراه بع�ض املفرسين بأنه النعمة التي تأتي من حيث
ال يحتس�ب املرء ،أي أنه هبة قد تنزل عليه من الس�ماء با حساب
مثل املطر ال�ذي ينزل عىل األرض ،هبة من هب�ات الطبيعة لألرض
املزهرة والقاحلة عىل حد س�واء وهذا األمر في�ه من الحظ الكثري!
يف كل الح�االت ،فإن األرزاق هي أس�باب للعي�ش برصف النظر عن
الطريقة التي يتبعها الناس يف تأويل الكلمة ،كما أن لألرزاق وجوها ً
أخ�رى مثل العطاي�ا اإللهية ،حي�ث يتمتع الناس بنعم�ة اإلنجاب
بينما يحرم بعضهم من ذلك ،وهذا ما يرسي عىل كل مصادر العيش
والرفاهية الش�خصية .يف الغالب ،يكون العمل والجهد املبذول فيه
مصدرا ً مهما ً لزيادة الرزق املادي عموما ً وتحس�ن الوضع املعييش
لإلنس�ان ،باس�تثناء العطايا الت�ي ترتبط بالحظ والق�در والتي ال
تتحقق بالتدخل املبارش من قبل اإلنس�ان .م�ع هذا ،فإن الناس ما
زالوا يجتهدون يف العمل ويبدعون أس�اليب متنوعة لطرق أكثر من
باب للرزق الحال وهو ال يش�به جري الوحوش كما تذهب إىل ذلك
بعض األمثال الش�عبية املس�تفزة ،لكنها مح�اوالت متكررة لتغيري
دفة الحظ وترويض وحوش ماكينة القدر التي تسحبهم إىل الخلف
كلما حاولوا التقدم إىل األمام.

كـاريكـاتـير

خصائص األسبريين املضادة للرسطان

مهرجان قرطاج املسرحي ()2019

«أمكنة اسامعيل»  ..عندما حتيط بنا الغازات السامة ..نلوذ باملرسح
بوصفه اوكسجني احلياة
كتابة زهرة الجبوري

وم�ن وي�ات الح�روب ومأس�اتها املدم�رة
لإلنسان التي ترتكه حطام يف زوايا مظلمة .
ابدع فريق عمل (أمكنة اسماعيل) يف تقديم
عرض مرسحي يلي�ق بالعراق ونقل املعاناة
بص�ورة رائعة تمثل�ت بعد انته�اء العرض
وإس�دال الس�تارة خ�رج املمثل�ون ليحيى
الجمه�ور ومن ثم عادو ووضعوا الكمامات
عىل أنوفهم وإشارات النرص بايديهم .
الجدير بالذكر ان مرسحية أمكنة اسماعيل
م�ن تأليف هونش�ك وزيري وإخ�راج املبدع
ابراهيم حنون وتمثيل رائد محس�ن  ،باسل
ش�بيب  ،كاتري�ن هاش�م  ،ش�وقي فري�د ،
ط�ه ع�يل  ،حي�در الخي�اط  ،س�يف مؤيد ،
ع�يل الع�ذاري  ،وماج�د لفته.ديكور محمد
النق�اش ،اضاءة عباس قاس�م وموس�يقى
محم�د الربيع�ي .ويذك�ر ان العم�ل مهداة
اىل روح فن�ان الش�عب املرحوم س�امي عبد
الحميد.

انطلق�ت ال�دورة ( )21ملهرج�ان قرط�اج
املرسحي ،بعرض مرسحية (أمكنة اسماعيل
) انت�اج دائ�رة الس�ينما وامل�رسح والفرقة
القومية للتمثيل عىل قاع�ة الريو يوم االحد
املصادف  8كانون االول .
وقال مدير عام دائرة السينما واملرسح احمد
حسن موىس تعد مرسحية أمكنة اسماعيل
م�ن ضم�ن املرسحي�ات ال )14للمس�ابقة
الرس�مية واملتنافس�ة ع�ىل اح�دى جوائ�ز
مهرج�ان قرطاج .وبن م�وىس دور املرسح
وأهميته بعب�ارة ( عندما تحيط بنا الغازات
الس�امة  ..نلوذ باملرسح بوصفه اوكسجن
الحياة ) .تعد مرسحية (أمكنة اس�ماعيل )
خطاب فلس�في كتب بشاعرية عالية وهي
بمثابة الشعره الفاصلة بن العقل والجنون
 ..وهي رصخة االنس�ان للهروب من الواقع

العيش يف منطقة ملوثة يعادل تدخني
 150سيجارة يف السنة

ح�ذرت منظمة خريية من أن العيش يف أكثر املناطق تلوثا يزيد من خطر
الوفاة املبكرة بما يعادل تأثري تدخن  150سيجارة يف السنة.
ودعت مؤسس�ة القل�ب الربيطانية إىل إعان تلوث اله�واء «حالة طوارئ
للصحة العامة» ،وحثت الحكومة عىل تطبيق قواعد صارمة لخفضه.
ويظهر تحليلها أن املناطق األكثر ترضرا هي مناطق نيوهام وستمنسرت
وكينسنغتون وتشيليس وإيسلينجتون يف لندن.
لك�ن هناك س�تة أحي�اء أخ�رى يف لندن تتأثر أيضا بش�دة بالجس�يمات
الدقيقة السامة ( ،)PM2.5فضا عن وجود عدة مناطق مترضرة أخرى
خارج العاصمة الربيطانية.
وت�م تس�جيل  11ألف وفاة بس�بب م�رض الرشي�ان التاجي والس�كتة
الدماغية ،كل عام يف اململكة املتحدة ،بسبب تلوث الهواء.
ويمكن لجس�يمات اله�واء أن تترسب إىل الجس�م وتس�بب أرضارا تهدد
الحي�اة ،ما يزيد من خطر اإلصابة بالس�كتة الدماغية والنوبات القلبية،
ويساهم أيضا يف اإلصابة بأمراض الرئة والرسطانات.

العراقـي

اكتش�ف باحث�ون يف معاه�د الصح�ة
الوطنية األمريكية ،أن جرعات صغرية من
األسبريين يمكن أن تزيد فرص التغلب عىل
الرسطان.
ويفي�د موق�ع  ،JAMA Networkب�أن
الباحثن درس�وا بيانات تخ�ص  140ألف
مواط�ن أمريك�ي جمعوه�ا خ�ال 12.5
س�نة ،واكتش�فوا أن الذي�ن يتعاط�ون
األس�بريين م�ن م�رة إىل ث�اث م�رات يف
األس�بوع كانت نس�بة الوفيات بينهم بعد
إصابتهم برسطان الربوستات ،أو القولون
،أو املس�تقيم ،أو الرئة ،أو املبيض أقل من
الذين لم يستخدموه يف العاج.
ولك�ن وفق�ا للباحث�ن هذا األم�ر لوحظ فق�ط لدى
األشخاص الذين كان وزنهم طبيعيا ،حيث لم ياحظ
هذا لدى الذين يعانون من نقص أو زيادة يف الوزن.
واعرتف الباحثون أيضا برضورة إجراء بحوث جديدة
من أجل اكتش�اف العاقة بن حجم جرعة األسبريين
وم�ؤرش كتل�ة الجس�م وفعالي�ة ه�ذا ال�دواء يف منع
اإلصابة بالرسطان.
ويذكر أن العلماء بدأوا من جديد يهتمون باألس�بريين
وغريه من األدوية التي أساسها حمض الساليسيليك،
الت�ي كما بينت التجارب له�ا خصائص قوية مضادة

تطوير غراء الصق للمواد تعجز القوة البرشية عن فصله!
ابتكر علماء مادة الصقة «ش�ديدة التحمل»
الس�تخدامها يف مع�دات الحماي�ة الثقيل�ة،
م�ن خ�ال تطوير رواب�ط قوي�ة للغاية عىل
املس�توى الجزيئي .ويمكن للم�ادة الاصقة
الس�ائلة ،الت�ي طوره�ا باحث�ون كندي�ون
باستخدام جزيئات «متشابكة» خاصة ،ربط
املواد الباس�تيكية بشكل أفضل من أي مواد
الصقة تجارية .وأظه�رت التجارب أن فصل
قطعت�ن من الباس�تيك عن بعضهم�ا ،بعد
لصقها بالغراء املطور ،أمر ش�به مس�تحيل
بالق�وة البرشي�ة .وتدعم الحكوم�ة الكندية
مرشوعا الس�تخدام الغراء يف املابس الواقية
من للرص�اص ،ألغراض االس�تجابة لحاالت
الط�وارئ .وق�ال جرييم�ي وول�ف ،أس�تاذ
الكيمي�اء العضوية بجامعة فيكتوريا بكندا،

إنه باستخدام هذه التقنية املتشابكة يمكننا
دمج طبق�ات مختلف�ة من أن�واع القماش،
بشكل أفضل ،إلنشاء الجيل التايل من املابس
املخصصة للبيئات القاسية.
وتتك�ون ه�ذه التقني�ة ،التي يطل�ق عليها

االرتب�اط املتقاط�ع ،م�ن ن�وع جدي�د أقوى
من التفاعل الكيميائي يح�دث عند التعرض
للح�رارة أو ضوء األش�عة فوق البنفس�جية
طويل�ة املوجة .واس�تخدم الفري�ق جزيئات
 bisdiazirineكعوامل متقاطعة ،والتي يمكن
تفعيلها عن طريق الحرارة أو الضوء لتكوين
الكرب�ن (مرك�ب كيميائي) ،وه�و جزيئات
ش�ديدة التفاع�ل تدخ�ل بس�هولة يف روابط
البوليم�ر الهيدروجيني الكربوني -وتش�كل
صلة قوية للغاية بن هاتن املادتن.
وأج�رى الدراس�ة هذه باحث�ون من جامعة
فيكتوري�ا وجامعة كولومبي�ا الربيطانية يف
كندا ،وتتعاون الجامعت�ان مع جامعة ألربتا
لتطوير معدات وقائية للعس�كرين الكندين
يف الظروف القاسية.

مكمل غذائي حيد من آالم املفاصل املزعجة
تعد آالم املفاصل مشكلة شائعة جدا عادة ما
تس�ببها اإلصابة أو التهاب املفاصل ،ويمكن
أن تكون متعبة ومجهدة.
ويف كثري من األحيان ،ينصح األطباء بعقاقري
معين�ة لتخفي�ف اآلالم ،للمس�اعدة يف الح�د
من هشاش�ة العظام ،حيث ينهار الغرضوف
الواقي ،وهو نس�يج يش�به املط�اط ،يحمي

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

املفاصل يف نهاية العظام.
ولكن بالنسبة لألشخاص الذين يبحثون عن
عاج طبيعي أكثر ،فإن مكمات الكوالجن قد
تساعد يف تخفيف األلم ،وفقا لخرباء الصحة.
ويع�د الكوالج�ن بروتينا هيكليا رئيس�يا يف
املصفوفة خارج الخلية ،يف األنسجة الضامة
املختلفة بالجس�م ،حيث يحافظ عىل سامة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الغ�رضوف .ومع تقدم الناس يف الس�ن ،تقل
كمي�ة الكوالج�ن يف الجس�م ،وي�زداد خطر
اإلصابة باضطرابات املفاصل.
وأظهرت بعض الدراس�ات أن تناول مكمات
الكوالج�ن ،ق�د يس�اعد يف تحس�ن أعراض
هشاش�ة العظ�ام ويقل�ل م�ن آالم املفاصل
بشكل عام.

07801969233
07901463050
07709670606

للرسطان .ووفقا للخرباء واألطباء ،يتمكن األسبريين
م�ن زيادة فعالية العاج املناع�ي ،ومكافحة رسطان
ال�دم والقول�ون وأورام عديدة أخرى ،م�ا يزيد فرص
البق�اء عىل قي�د الحياة بعد العاج الكيميائي بنس�بة
.%20-15
ولك�ن م�ن جان�ب آخ�ر تمن�ع العدي�د م�ن الجهات
املس�ؤولة بما فيه�ا إدارة األغذي�ة والعقاقري  FDAيف
الواليات املتحدة ،اس�تخدام األس�بريين ألنه قد يسبب
نزيفا دمويا وجلطة دماغي�ة ويفاقم التقرحات ،ألن
م�ن خصائصه إذاب�ة الجلط�ات الدموي�ة يف األوعية
الدموية يف الدماغ واألمعاء.

اكتشاف وسيلة مضادة ملوت الدماغ

اكتش�ف علم�اء جامع�ة ألربت�ا الكندي�ة  ،أن الربوت�ن  CD33قادر عىل
تخفي�ض خطر تطور م�رض ألزهايمر ،الذي يعترب مميتا وأحد أش�كال
الخرف الذي ليس له عاج حتى اآلن.
ويفيد موقع  ،MedicalXpressبأنه وفقا للخرباء ،وجود الربوتن CD33
يف الخاي�ا الدبقية الصغرية أي خايا الباع�م املناعية يف الجهاز العصبي
املرك�زي ،يحمي الدماغ من م�رض ألزهايمر .ولكن ه�ذا الربوتن يوجد
فق�ط عند أقل من  %10من س�كان العالم .فإذا تمك�ن العلماء من إجبار
بروتن آخر أكثر شيوعا ،عىل العكس من ذلك ،للمساعدة عىل أداء وظيفة
مماثلة ،سيظهر دواء فعال يكافح الخرف.
وم�ن املعروف ،تمل�ك الخايا الدبقي�ة إمكانية إلزالة لويح�ات األميلويد
التي ترتاكم أثناء مرض ألزهايمر ،مس�ببة أرضارا كبرية للجهاز العصبي
بمس�اعدة البلعم�ة أي عملي�ة امتص�اص وتمثي�ل الجزيئ�ات التالف�ة
والضارة.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن أكثر من  44مليون ش�خص يف العالم يعانون من
مرض ألزهايمر منهم  747ألفا يف كندا.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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