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االمام علي )عليه السالم(

خذ احلكمة

 أّنـى كانـت، فـإّن احلكمـة ضّالـة

 كّل مؤمن

ص2خرق أمني يف كردستان: مسلحون يقتحمون مبنى حمافظة أربيل واألصابع تتجه إىل »داعش«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

إيـران: الـسـعـوديـة اخـطـأت بـتـقـيـيـم سـيـاسـات العـراق فـي املـنـطـقـة

اخلارجية تستنكر »قانون القومية« الذي تبناه الكيان االرسائييل

املحكمة االحتادية توقف قانون امتيازات النواب
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اصدرت املحكمة االتحادي�ة العليا قرارا، 
أمس االثن�ن، بوقف تنفيذ احكام قانون 
مجلس النواب املرشع أخريًا إىل حن حسم 
الدع�وى بموض�وع الطعن بدس�توريته 
وذلك وفقاً الحكام الدستور.وقال املتحدث 
الرسمي للمحكمة اياس الساموك يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان 
املحكم�ة االتحادية العليا عقدت جلس�ة 
برئاسة القايض مدحت املحمود وحضور 
القض�اة االعضاء كافة ونظرت يف الطلب 
ال�وارد يف الدع�وى املقام�ة م�ن رئي�س 

مجل�س الوزراء حي�در العب�ادي اضافة 
لوظيفته عىل رئيس مجلس النواب سليم 
الجبوري اضافة لوظيفته، للطعن بمواد 
قان�ون مجل�س النواب وتش�كيالته رقم 
)13( لس�نة 2018 امل�رشع أخ�ريا حيث 
طلب املدعي وقف تنفيذ احكام تلك املواد 
املطع�ون بدس�توريتها م�ن القانون اىل 
حن حس�م الدعوى.واوضح ان املحكمة 
قررت باالتفاق وق�ف تنفيذ احكام املواد 
املطعون بدستوريتها من قانون مجلس 
النواب وتشكيالته اىل حن حسم الدعوى 
بموض�وع الطع�ن وذل�ك وفق�اً الحكام 
الدس�تور.وكان العب�ادي رف�ض قانون 

امتي�ازات الن�واب ال�ذي رّشع�ه مجلس 
الن�واب قبل حله يف نهاية الش�هر املايض 
وطل�ب من املحكمة العلي�ا ايقاف العمل 
به، موضح�ا انه يتضمن تبع�ات مالية، 
حي�ث ان الدس�تور يش�رط بمادته 62 
العودة ع�ىل مجلس ال�وزراء عن�د اقرار 
القوانن ذات الصف�ة املالية، خاصة وان 
مجلس النواب قد انفرد بترشيع القانون 
من دون اخذ مش�ورة الحكومة، مضيفا 
بذلك اعباء مالية غري مرسومة يف موازنة 

البالد التي تعاني اصال من عجز مايل.
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النفط تدعو الرشكات الكورية 
اجلنوبية اىل االستثامر يف مشاريع 

املصايف احلديثة

املنافذ احلدودية تعلن ضبط 
عجلة حمملة بمواد جتميل خمالفة 

للضوابط بام قرص الشاميل
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أملانيا توقف بالكامل تصدير األسلحة إىل تركيا والسعودية
      بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت وزارة االقتص�اد األملاني�ة ردا عىل طلب 
إحاطة من الكتلة الربملانية لحزب »اليسار« أنه 
لم يتم املصادقة عىل تصاريح بتصدير أس�لحة 
للس�عودية وتركي�ا إال يف ح�االت قليل�ة خالل 
الف�رة م�ن 14 آذار - ي�وم تنصي�ب الحكومة 

الجديدة - حتى 30 حزيران املايض.
وبحس�ب البيانات، وافقت الحكوم�ة األملانية 
خ�الل ه�ذه الف�رة ع�ىل إص�دار 5 تصاريح 
بتصدير أس�لحة لركيا، العضو يف حلف شمال 
األطل�ي )النات�و(، بقيم�ة 418279 ي�ورو. 
وللمقارنة، بلغ عدد تصاريح تصدير األس�لحة 
األملاني�ة لركي�ا خ�الل الفرة م�ن أول كانون 

الثاني حتى 13 آذار املايض 34 ترصيحا بقيمة 
9.7 ملي�ون يورو. وبلغ إجم�ايل عدد تصاريح 
تصدير األس�لحة األملانية لركي�ا العام املايض 
138 ترصيح�ا بقيم�ة 2, 34 ملي�ون ي�ورو، 

وبقيمة 83.9 مليون يورو عام 2016.
وبحس�ب البيانات، وافقت الحكوم�ة األملانية 
الجدي�دة ع�ىل من�ح ترصي�ح واح�د بتصدير 
أسلحة للس�عودية بقيمة 28563 يورو، بينما 
وافق�ت ع�ىل 4 صفق�ات أس�لحة للس�عودية 
بقيمة 161.8 مليون يورو يف األسابيع العرشة 
األوىل من هذا العام. وتعترب الدولتان رشيكتان 
مهمتان عىل املستوى االسراتيجي ألملانيا، لكن 
تصدير األس�لحة إليهما يمثل إش�كالية أيضا. 
فبالرغم من أن تركيا عضو يف الناتو مثل أملانيا، 

تزايدت االنتقادات ضد تصدير أسلحة إليها منذ 
توغل القوات الركية يف منطقة عفرين ش�مايل 
س�ورية يف كانون ثان املايض ملكافحة وحدات 

حماية الشعب الكردية.
وكان من بن األس�لحة التي استخدمتها تركيا 
يف عمليتها العس�كرية بعفري�ن دبابات أملانية 
من ط�راز »ليوب�ارد«. ويع�ود انتق�اد تصدير 

أسلحة أملانية للسعودية بسبب حرب اليمن.
إلي�ه  املنتمي�ة  املس�يحي،  التحال�ف  وكان 
املستش�ارة األملاني�ة أنغي�ال م�ريكل، والحزب 
االشراكي الديمقراطي اتفقا خالل مفاوضات 
تش�كيل االئتالف الحاكم ع�ىل إيقاف صادرات 
األس�لحة لكاف�ة الدول املش�اركة »ع�ىل نحو 

مبارش« يف حرب اليمن. 

حكـومـة البصـرة تـدعـو إىل االبـالغ  
عن مستهديف مشاريع الطاقة

السفري العراقي لدى موسكو: بغـداد ترفـض 
3نشـر قواعـد أمريكية دائمة 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

إذ  عامل�ي،  بتعاط�ف  مطال�ب  حظي�ت 
انت�رشت وس�وم ع�ىل مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي تدع�م مطال�ب املتظاهرين 
الس�لمية يف وس�ط وجنوب الب�الد والتي 
انطلقت منذ نحو اسبوعن، فيما عرضت 
دول تقديم املس�اعدة لحل أزمة الكهرباء 

واملياه الصالحة للرشب.
وتزام�ن هذا مع إع�الن مفوضية حقوق 
اإلنس�ان لحصيلة جديدة تخص املتوفن 
واملعتقلن والجرح�ى يف التظاهرات التي 
شابها بعض مظاهر العنف يف األيام األوىل 
من انطالق.وقد انترشت وسوم وفيدوهات 
عىل مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك 
وتوي�ر تدع�م مطالب�ن املتظاهري�ن يف 

وس�ط وجنوب العراق، فيما عدت بعض 
الصفحات فيديوهات ورسوم تشدد عىل 
أن مطالب املتظاهري�ن هي حقوق أكثر 

منها مطالب.
ب�دوره، أعل�ن عض�و مفوضي�ة حقوق 
االنس�ان فاض�ل الغ�راوي ع�ن وفاة 14 
متظاه�راً وإصاب�ة 742 ش�خصاً بينهم 
470 عن�رصاً م�ن الق�وات األمني�ة منذ 

انطالق التظاهرات ولغاية يوم االثنن.
وقال الغ�راوي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »عدد املتوفن 
من املتظاهرين )منذ انطالق التظاهرات 
ولغاية ي�وم االثنن( بل�غ 14، وبلغ عدد 
الجرح�ى االجم�ايل 742 منه�م 470 من 

القوات األمنية و275 متظاهراً«.
األرضار  »إلح�اق  إىل  الغ�راوي،  وأش�ار 

ب�91 مبنى حكومي وس�كني وس�يارات 
وكرفان�ات، واعتق�ال 828 متظاهراً تم 

إطالق رساح أغلبهم«.
ويف الب�رصة، اعلن�ت مفوضي�ة حق�وق 
االنس�ان ان الق�وات األمني�ة يف الب�رصة 
اعتقلت 96 متظاه�را 28 منهم فقط ما 
زال�وا يف التوقيف. وقالت عضو مفوضية 
حقوق االنس�ان، فاتن الحلف�ي، يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان�ه » بع�د زيارتنا اىل محافظ�ة البرصة 
لغ�رض متابع�ة اح�وال املتظاهري�ن يف 
مواقف االحتج�از تبن ان عدد املوقوفن 
بل�غ 96 متظاهرا منذ بداي�ة املظاهرات 

حتى يوم امس«.

التفاصيل ص2

مطـالـب املتظاهريـن حتظـى بتعاطـف عاملـي
ودول تعرض مساعدهتا

حريق هور العظيم العراقي يعطل الدوام يف حمافظة إيرانية
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرش�يد، أمس االثنني، عن استثناءه سلف الزواج 
البالغة عرشة ماليني من رشط التوطني.

وقال املرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه انه 
»قرر منح سلف زواج ملوظفي الدوائر الحكومية والبالغة عرشة 
مليون م�ن دون رشط التوطني بضمانة كفيل موظف حكومي 

وعقد الزواج«.
واضاف املرصف ان »الس�لفة تشمل ايضا الزواج الثاني عىل ان 

لم يستلموا سلفة زواج سابقة«.
واعلن�ت ادارة مرصف الرش�يد، 5 ايار 2018، عن زيادة س�لف 
الزواج االول أو الثاني اىل 10 ماليني دينار للموظفني ممن اكملوا 

توطني رواتبهم.

الرشيد يصدر قرارا جديدا بشأن سلف الزواج البالغة )10( ماليني دينار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اص�درت املحكمة االتحادية العليا قرارا، أمس 
االثن�ني، بوق�ف تنفيذ احكام قان�ون مجلس 
الن�واب امل�رشع أخريًا إىل حني حس�م الدعوى 
بموض�وع الطع�ن بدس�توريته وذل�ك وفقاً 
الح�كام الدس�تور. وق�ال املتحدث الرس�مي 
للمحكم�ة اي�اس الس�اموك يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان املحكمة 
االتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القايض 
مدح�ت املحمود وحض�ور القض�اة االعضاء 
كافة ونظرت يف الطلب الوارد يف الدعوى املقامة 
من رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در العبادي 
اضاف�ة لوظيفت�ه عىل رئيس مجل�س النواب 
س�ليم الجب�وري اضاف�ة لوظيفت�ه، للطعن 
بمواد قانون مجلس النواب وتش�كيالته رقم 
)13( لس�نة 2018 املرشع أخ�ريا حيث طلب 
املدعي وقف تنفيذ اح�كام تلك املواد املطعون 
بدس�توريتها م�ن القان�ون اىل ح�ني حس�م 
الدعوى.واوضح ان املحكم�ة قررت باالتفاق 
وقف تنفيذ احكام املواد املطعون بدستوريتها 
من قانون مجلس النواب وتش�كيالته اىل حني 
حس�م الدعوى بموضوع الطع�ن وذلك وفقاً 
الحكام الدس�تور.وكان العبادي رفض قانون 
امتي�ازات النواب الذي رّشع�ه مجلس النواب 

قب�ل حله يف نهاية الش�هر امل�ايض وطلب من 
املحكم�ة العلي�ا ايق�اف العمل ب�ه، موضحا 
ان�ه يتضمن تبعات مالية، حيث ان الدس�تور 
يشرتط بمادته 62 العودة عىل مجلس الوزراء 
عند اقرار القوانني ذات الصفة املالية، خاصة 
وان مجلس النواب قد انفرد بترشيع القانون 
من دون اخذ مش�ورة الحكومة، مضيفا بذلك 
اعب�اء مالية غري مرس�ومة يف موازن�ة البالد 
الت�ي تعاني اصال من عج�ز مايل.وقال الخبري 
القانون�ي العراق�ي ط�ارق ح�رب ان مجلس 
الن�واب قد رشع القان�ون الجدي�د المتيازات 
الربملانيني قبل اشهر من دون االعالن عنه ولم 
يت�م نرشه يف الجريدة الرس�مية اال يف 16 من 
الش�هر الح�ايل بعدما صادقت عليه الرئاس�ة 
العراقية، وهو قانون لم يتم ذكر اي يشء عنه 
عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند 
ترشيع�ه، حيث كانت االمور رسية، ولم يحدد 
مجل�س النواب تاريخ اص�داره يف زمن عمله 
قب�ل االنتخاب�ات، وانما حددت امل�ادة 73 من 
هذا القانون ان تاري�خ صدوره هو االول من 
يوليو ع�ام 2018 اي بعد انتهاء عمل مجلس 
الن�واب يف 30 يونيو وبعد اجراء االنتخابات يف 
12 مايو املاضيني.واش�ار ح�رب اىل انه قد تم 
اختي�ار موع�د االول من يولي�و لترشيعه كي 
ال يتأث�ر موق�ف النواب باالنتخاب�ات من هذا 

القانون الذي منح الربملانيني امتيازات واسعة 
منها م�ا ورد يف املادة 13 م�ن القانون بجعل 
خدمة عضو مجلس النواب 15 س�نة برصف 
النظ�ر عن م�دة خدمته حتى ل�و كانت يوما 
واحدا.. مش�ددا ع�ىل ان ذلك يش�كل مخالفة 
لقانون التقاعد الذي يش�رتط ان تكون هناك 
15 س�نة خدم�ة فعلية للحصول ع�ىل الراتب 

التقاعدي.
وينص القانون بمادته 67 عىل أن تس�تحدث 
يف مجلس النواب وح�دة طبية خاصة لتقديم 
املس�اعدة الطبية الطارئة للن�واب واملوظفني 
والزائري�ن، وتت�وىل وزارة الصح�ة تجهيزها 
بامل�وارد البرشي�ة وبامل�واد واملع�دات الالزمة 
لذلك، فيما نصت املادة 48 منه عىل أن »تكون 
للرئي�س ونائبيه مجتمع�ني صالحية مجلس 
ال�وزراء و صالحي�ة رئي�س مجل�س الوزراء 
يف كل م�ا يتعلق بتنفي�ذ الترشيع�ات النافذة 
يف تفصي�الت العم�ل االداري ع�ىل املوظف�ني 
يتعل�ق  م�ا  وخاص�ة  املجل�س  وتش�كيالت 
باس�تحداث تشكيالت املجلس، وتعديل مالكه 
الوظيف�ي، وتعيني وترفي�ع وترقية املوظفني 
واحالته�م ع�ىل التقاع�د ومنحه�م االجازات 
وتمدي�د م�دة خدمته�م بم�ن فيه�م األم�ني 
العام للمجل�س واملستش�ارين ونائبي االمني 
الع�ام وامل�دراء العام�ني، ومنح كتب الش�كر 

للن�واب واملوظفني وغريهم، وانتظ�ام الدوام 
يف املجلس، وتحديد وتعدي�ل هيكلية املجلس، 
وإش�عار وزارة املالي�ة فيما يتطلب االش�عار 
من ذلك وتصدر بتوقي�ع رئيس املجلس.وازاء 
هذه املعارضة الرس�مية للقانون واالس�تياء 
الش�عبي ال�ذي خلف�ه ترشيعه ث�م مصادقة 
الرئي�س ف�ؤاد معص�وم عليه فق�د اضطرت 
الرئاسة يف االسبوع املايض اىل اصدار توضيح 
بشأن مصادقتها عىل القانون اشارت فيه اىل 
ان معصوم قد امتنع عن التوقيع عىل القانون 
بعد إعادته مرتني إىل الربملان إلزالة املخالفات 
الدستورية، إال أنه صدر بميض املدة القانونية 
يف اش�ارة اىل انه�ا لم تكن راضي�ة عنه ايضا.

ويتمتع ان النائب العراقي بأمتيازات ضخمة 
قل نظري لها يف العالم حيث يلزم قانونه وزارة 
الصح�ة بع�الج النائب خ�ارج الب�الد يف حال 
تعرّض�ه مل�رض أو إصاب�ة ويخصص خمس 
س�يارات مصفح�ة لرئي�س مجل�س النواب 
وثالث�ا لكل م�ن نائبيه يف حني ح�دد 16 رجل 
أمن لحماية كل نائب من النواب البالغ عددهم 
328.كما يتس�لم عضو الربملان راتبا يصل إىل 
45 ملي�ون دين�ار عراقي ش�هريا )حوايل 40 
الف دوالر( مقارنة بنحو 200 دوالر يتقاضها 
أصغ�ر موظف يف الع�راق اضاف�ة اىل مرتبات 

افراد حمايته التي يعينهم من اقاربه.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

بع�د س�اعات عىل س�يطرة مرهقون 
مسلحون يشتبه بانتمائهم إىل تنظيم 
»داع�ش« عىل مبن�ى محافظة أربيل، 
أكد مسؤولون يف جهاز األمن استعادة 

السيطرة عىل املبنى. 
واقتحم مس�لحون، ل�م يتبنّي عددهم 
بداية، مبنى ودي�وان محافظة أربيل، 
وس�ط مدينة أربي�ل، عاصم�ة إقليم 
كردس�تان، ش�مايل الع�راق، وأطلقوا 
املوظفني  الن�ار بكثاف�ة، واحتج�زوا 
اإلداري�ني كرهائ�ن، فيم�ا واجهته�م 
ق�وات األم�ن، وج�رى تب�ادل إلطالق 

النار.
بختياريف�ي  رش�يد  املق�دم  وذك�ر 
املس�لحني  أّن  صحفي�ة  ترصيح�ات 
ينتم�ون لتنظيم »داع�ش« اإلرهابي، 
الفتاً إىل تحري�ر املوظفني الذين كانوا 
داخ�ل مبن�ى محافظ�ة  محتجزي�ن 
أربي�ل، م�ن دون أن يذك�ر عدده�م، 
ومؤكداً فرض إجراءات أمنية مشددة 

يف عاصمة إقليم كردستان.
ب�دوره، ق�ال نائ�ب محاف�ظ أربي�ل 
طاه�ر عبد الل�ه، يف ترصي�ح صحايف 
إّن املس�لحني قاموا بإطالق التكبريات 
بعد اقتحامهم مبنى املحافظة، متهماً 
من وصفه�ا ب�«خاليا نائمة« يف أربيل 

بتسهيل دخولهم.
وأضاف أّن املس�لحني الذي�ن هاجموا 
مبن�ى محافظ�ة أربي�ل ينتم�ون إىل 
تنظي�م »داع�ش« اإلرهاب�ي، مؤك�داً 

»وق�وع إصاب�ات يف صف�وف ق�وات 
األمن خالل عملية التصدي لهم«، من 

دون أن يوضح عددهم.
م�ن جانب�ه، ق�ال قائممق�ام أربيل، 

نبز عب�د الحمي�د، إّن »االعتداء يحمل 
داع�ش  لتنظي�م  واضح�ة  بصم�ات 

اإلرهابي«.
وُيعت�رب الهج�وم أول اعت�داء إرهابي 

تش�هده أربيل منذ نح�و عامني، بعد 
تفج�ري س�يارة مفخخ�ة يف ش�ارع 

كركوك، جنوبي املدينة، عام 2016.
وقد اعل�ن محافظ اربيل نوزاد هادي، 

اس�تعادة السيطرة الكاملة عىل مبنى 
املحافظة بعد هجوم مس�لح لعنارص 

ارهابية.
وق�ال نوزاد ه�ادي يف مؤتمر صحفي 

عقده ام�ام مبنى املحافظة، ان ثالثة 
مسلحني اقتحموا يف الساعة 7:12 من 
صباح يوم االثنني مبنى املحافظة بعد 

هجوم مسلح.

واضاف ان القوات االمنية تمكنت من 
قتل املسلحني الثالثة واستعادة كامل 
السيطرة بعد عملية اسفرت ايضا عن 
»استشهاد موظف مدني خالل عملية 

االقتحام من قبل االرهابيني«.
واض�اف »نطم�ن اه�ايل اربي�ل بان 
الوضع مسيطر عليه بالكامل، ونحن 

مستمرون يف تقديم الخدمات«.
وع�ن تفاصيل العملي�ة، ذكرت قوات 
مكافحة االرهاب الكردية يف صفحتها 
التواص�ل  موق�ع  ع�ىل  الرس�مية 
االجتماعي »فيس�بوك« أن املس�لحني 
الثالثة هم مواطنون كرد ومن س�كنة 

مدينة أربيل.
واضاف�ت أن أح�د املهاجم�ني يدع�ى 
رهيل احمد روس�تم موىس من مواليد 
2002 والثان�ي اس�مه بالل س�ليمان 
عبدالرحم�ن م�ن مواليد س�نة 2000 
والثالث اسمه عبدالرحمن رحيم قادر 

حسني من مواليد 2002.
املهاجم�ني  إن  الق�ول  اىل  وخلص�ت 
جميعهم ط�الب املرحل�ة االعدادية يف 

مدينة اربيل.
ويتوقع أن ت�ؤدي الواقعة إىل تغيريات 
يف جه�از الرشط�ة واألم�ن الداخ�ي 
)األسايش(، وال سيما أّن الهجوم وقع 
وس�ط جدال واس�ع حول صالحيات 
الرئي�س  نج�ل  البارزان�ي،  م�رور 
الع�راق  كردس�تان  إلقلي�م  الس�ابق 
مس�عود البارزان�ي، يف املل�ف األمني، 
وتجاوزه صالحي�ات رئيس الحكومة 

نجريفان البارزاني.

استجابة لطعن قدمته احلكومة اعتربت التشريع خمالفًاللدستور ويتضمن تبعات مالية

املحكمة االحتادية توقف قانون امتيازات النواب

املهامجون طالب يف املرحلة اإلعدادية وتسببوا مبقتل موظف مدني

خرق أمني يف كردستان: مسلحون يقتحمون مبنى حمافظة أربيل واألصابع تتجه إىل »داعش«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

حظي�ت مطال�ب بتعاطف عامل�ي، إذ انترشت 
وس�وم عىل مواقع التواص�ل االجتماعي تدعم 
مطالب املتظاهرين الس�لمية يف وسط وجنوب 
الب�الد والت�ي انطلق�ت من�ذ نحو اس�بوعني، 
فيم�ا عرضت دول تقديم املس�اعدة لحل أزمة 

الكهرباء واملياه الصالحة للرشب.
وتزامن هذا مع إعالن مفوضية حقوق اإلنسان 
لحصيل�ة جدي�دة تخ�ص املتوف�ني واملعتقلني 
والجرح�ى يف التظاه�رات التي ش�ابها بعض 

مظاهر العنف يف األيام األوىل من انطالق.
وقد انت�رشت وس�وم وفيدوهات ع�ىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي فيس�بوك وتوي�رت تدعم 
مطالبني املتظاهرين يف وسط وجنوب العراق، 
فيما عدت بعض الصفحات فيديوهات ورسوم 
تش�دد عىل أن مطالب املتظاهرين هي حقوق 

أكثر منها مطالب.
بدوره، أعلن عضو مفوضية حقوق االنس�ان 
فاضل الغراوي عن وفاة 14 متظاهراً وإصابة 

742 ش�خصاً بينهم 470 عن�رصاً من القوات 
األمني�ة منذ انط�الق التظاه�رات ولغاية يوم 

االثنني.
وقال الغراوي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »عدد املتوفني من املتظاهرين 
)من�ذ انطالق التظاه�رات ولغاية يوم االثنني( 
بلغ 14، وبلغ عدد الجرحى االجمايل 742 منهم 

470 من القوات األمنية و275 متظاهراً«.
وأشار الغراوي، إىل »إلحاق األرضار ب�91 مبنى 
حكومي وسكني وسيارات وكرفانات، واعتقال 

828 متظاهراً تم إطالق رساح أغلبهم«.
ويف البرصة، اعلنت مفوضية حقوق االنسان ان 
القوات األمنية يف البرصة اعتقلت 96 متظاهرا 

28 منهم فقط ما زالوا يف التوقيف.
وقالت عضو مفوضية حقوق االنس�ان، فاتن 
الحلف�ي، يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، انه » بع�د زيارتن�ا اىل محافظة 
البرصة لغ�رض متابعة اح�وال املتظاهرين يف 
مواقف االحتج�از تبني ان ع�دد املوقوفني بلغ 
96 متظاه�را منذ بداية املظاه�رات حتى يوم 

امس«.
واش�ارت اىل ان »املف�رج عنه�م لع�دم كفاية 
االدل�ة بلغ عددهم 57 متظاهرا يف حني ان عدد 
املحال�ني لرشطة االح�داث بلغ 11 ش�خصا«، 
مبين�ة ان »املتبقي يف املواقف ه�م 28 موقوفا 

وذلك بانتظار اكمال اجراءاتهم«.
يف غض�ون ذل�ك، أعلن�ت الس�فارة االمريكية 
يف بغ�داد عن دعمها ح�ق الش�عب العراقي يف 
التجمع الس�لمي والتعبري عن آرائه، يف إش�ارة 
اىل التظاه�رات الت�ي تش�هدها بع�ض امل�دن 
العراقية، احتجاجا عىل سوء االوضاع الخدمية 

واملعيشية للمواطنني.
وأعرب�ت الس�فارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه عن أس�فها من سقوط 
عدد م�ن الضحايا بني املدنيني والقوات االمنية 
خالل تل�ك التظاهرات، مرحب�ة يف الوقت ذاته 
بترصيح الحكومة العراقي�ة بأنها تحمي حق 

مواطنيها يف التظاهر بطريقة سلمية.
وأك�دت الس�فارة اس�تعدادها لدعم الش�عب 
العراقي وحكومته يف الجهود املتعلقة بإالصالح 

االقتصادي ومحاربة الفساد ويف خلق الوظائف 
وتوف�ري الخدم�ات الت�ي يس�تحقها الش�عب 

العراقي.
ويف الب�رصة، أعربت القنصلي�ة األمريكية عن 
حزنها ومواس�اتها لذوي ضحاي�ا التظاهرات 
معلن�ة دعمه�ا لح�ق املواطن�ني يف االحتجاج 
ومطالب�ة الحكومات املحلية بتلبية احتياجات 

املواطنني من خدمات.
وأرس�لت الكويت مول�دات كهربائي�ة، وأبدت 
اس�تعدادها لتقدي�م كل م�ا يمك�ن مس�اعدة 

العرق.
أم�ا ع�ىل صعي�د االحتجاج�ات، فق�د دع�ت 
تنس�يقيات املحافظات الجنوبي�ة إىل انتفاضة 
عارم�ة يف »جمعة االنتفاض�ة الكربى«، داعية 
بالوق�ت ذات�ه األجه�زة األمني�ة ع�ىل اختالف 
صنوفها وتش�كيالتها إىل االنحياز لشعبها بدال 

من الدفاع عن األحزاب.
ووجه�ت التنس�يقيات دعوة إىل ش�باب بغداد 
ويف مقدمتهم أبناء العمومة يف املدينة والشعلة 

للمشاركة باالنتفاضة 

حقوق اإلنسان تعلن حصيلة جديدة للمتوفني واملعتقلني.. واحملتجون حيضرون لـ »مجعة غاضبة«

مطالب املتظاهرين حتظى بتعاطف عاملي.. ودول تعرض مساعدهتا

        بغداد / المستقبل العراقي

استنك����رت وزارة الخ���ارجية 
العراقي�ة، أم�س االثن�ني، ما يس�ّمى 
ب�«قانون القومية« الذي تبناه الكيان 
االرسائي�ي، مبين�ة ان القانون ُيكرّس 
العنرصية ويق�ّوض ما تبقى من آمال 
بمّدعى عملية الس�الم وح�ّل القضية 

الفلسطينية.
وقال املتحدث باس�م الوزارة احمد 
محج�وب يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه »نستنكر بشدة 
ما يس�ّمى بقانون القومية الذي تبناه 
الكي�ان االرسائيي«. واض�اف ان »هذا 

القان�ون بتحويل�ه بناء املس�توطنات 
مب�دأ  اىل  الرشي�ف  الق�دس  وتهوي�د 
دستوري ينتهك بشكل صارخ القانون 
ال�دويل وق�رارات األمم املتح�دة ومنها 
ما ورد يف اتفاقي�ة جنيف الرابعة لعام 
1949 والتي تحرّم نقل وتهجري السكان 
يف األماكن املحتلة أثناء الحروب وتحرم 
قي�ام املحت�ل بتغي�ري طاب�ع املناطق 
املحتلة وقرار األمم املتحدة رقم 2334 
لع�ام 2016 الذي أق�رّه مجلس األمن 
والذي يجرّم بشكل مبارش االستيطان 
االرسائيي ويدع�و إىل وقف العنف ضّد 
املدنيني الفلسطينيني«. واكد محجوب 
»ع�دم االع�رتاف بالكي�ان الصهيوني 

والكنيس�ت الالرشعي الذي انبثق عنه 
ه�ذا القان�ون«، داعيا املجتم�ع الدويل 
الكي�ان  إىل »تفعي�ل قرارات�ه وإل�زام 
االرسائي�ي بالعدول عن ه�ذا القانون 
انتهاكات�ه  ع�ن  والتوق�ف  املجح�ف 
للقانون الدويل واعتداءاته املتكررة عىل 

الشعب الفلسطيني«.
وأثار إقرار القانون غضب الش�عب 
األخ�ر  الخ�ط  داخ�ل  الفلس�طيني 
يف  انتق�ادات  أث�ار  كم�ا   )48 )أرايض 
الخ�ارج. وعربت مس�ؤولة السياس�ة 
الخارجية يف االتحاد األوروبي فيدريكا 
موغرييني عن قلقها قائلة إن القانون 

»يعقد حل الدولتني«.

اخلارجية تستنكر »قانون القومية« الذي تبناه
 الكيان االرسائييل

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الس�فري العراق�ي ل�دى 
موسكو حيدر منصور العذاري، 
يف مع�رض تعليقه ع�ىل تقارير 
إعالمي�ة، أن بغ�داد ل�ن تواف�ق 
عىل نرش قواع�د أمريكية دائمة 
يف العراق.ونقل�ت وكالة »تاس« 

الروس�ية ع�ن الع�ذاري قول�ه، إن�ه ال يعلم إن 
كانت لدى الواليات املتحدة خطط إلنشاء قواعد 
عس�كرية يف الع�راق. وق�ال: »ال أعتق�د أن هذا 
صحيح، ألن الواليات املتحدة سحبت قواتها من 
العراق يف عام 2011 وال تنوي نرش قواعد دائمة 
هنا.. من تب�����قى من عسكريني أمريكيني يف 

البالد يقدمون الدعم االستشاري، 
لكن ال يوجد أي حديث عن إنشاء 
الوق�ت  عس�كرية«.ويف  قواع�د 
العراقي،  نفس�ه، أك�د الس�فري 
أنه يف حال أرادت واش�نطن حقا 
ن�رش قواعد عس�كرية يف البالد، 
فإن الحكومة العراقية س�تقول 
»ال«، حس�ب تعبريه.وق�ال: »ال 
أعتقد أننا سنوافق عىل الوجود املستمر للقواعد 
األمريكية، وقد رصحت الحكومة العراقية مرارا 
بأنه ليس لدينا أي قواعد أمريكية.. نحن ننطلق 
م�ن حقيقة أن س�يادة العراق ه�ي أولوية أوىل، 
لذلك فإن ق�رار وجود قواعد عس�كرية، تتخذه 

الحكومة فقط )وليس سواها(«.

السفري العراقي لدى موسكو: بغداد ترفض 
نرش قواعد أمريكية دائمة

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد مساعد وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي، أمس 
االثن�ني، أن الس�عودية “اخط�أت” بتقييم سياس�ات العراق 
يف املنطق�ة، داعيا اياها إىل إعادة النظ�ر يف اعمالها باملنطقة 

وتقييمها لسياسات بالده. 
وق�ال عراقجي يف ح�وار مع قن�اة “العال�م” اإليرانية إن 
“عىل الس�عودية اعادة النظر يف اعماله�ا باملنطقة وتقييمها 
اليران والسياس�ية االيرانية”.وأض�اف أن “املنطقة تتألم من 
الحس�ابات الخاطئة التي تكررها السعودية ونشهد عىل ذلك 
يف اليم�ن والبحرين ولبنان وقطر ومنظمة التعاون الخليجية 
وكل مايحدث يف هذه االماكن هو بس�بب أخطاء الس�عودية، 
كما حدث يف س�وريا والعراق وكردس�تان العراق وذلك بسبب 
تحلي�ل وتقيي�م الس�عوديني الخاط�ئ فيم�ا يخ�ص اي�ران 

والسياسة االيرانية والعراقية يف املنطقة”.

إيران: السعودية اخطأت بتقييم
 سياسات العراق يف املنطقة
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئيس�ة مؤسس�ة الش�هداء ناجحة عبد األمري الش�مري، 
أم�س االثنني، ع�ن موافقة وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث العلمي 
عبد ال�رزاق العيىس عىل تدوير مقاعد ذوي الش�هداء للدراس�ات 
العليا.وقال�ت الش�مري يف ن�دوة علمية عقدتها م�ع وزير العليم 
العايل والبح�ث العلمي عبد الرزاق العيىس إن »وزير التعليم العايل 
وافق عىل تدوير مقاعد ذوي الش�هداء للدراسات العليا«.وأعربت 
الشمري عن، »شكرها لوزارة التعليم العايل عن تعاونا الكبري مع 
املؤسس�ة«، داعية جميع الوزارات اىل أن »تح�ذوا حذو الوزارة يف 
دعم رشيحة الش�هداء«.يذكر ان الشمري طالبت خالل االسابيع 
املاضية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بإصدار قرار يتضمن 

عىل اقل تقدير تدوير مقاعد ذوي الشهداء يف الدراسات العليا.

   بغداد / المستقبل العراقي

واف�ق مجل�س محافظ�ة نين�وى ع�ىل دراس�ة م�روع تحويل 
املشاريع السياحية اىل االستثمار.

وقالت رئيس لجنة االس�تثمار يف مجلس نين�وى ليال محمد عيل 
يف ترصيح صحفي ان »املجلس كلف اللجنة ضمن جلس�ة اليوم، 

لغرض بحث ودراسة تحويل املشاريع السياحية اىل االستثمار«.
واضافت عيل ان »اللجنة ستدرس املروع، ويف حال وجدت جدوى 

من االمر فأنها ستطرح املروع للتصويت داخل املجلس«.
وبين�ت ان »اس�تثمار االماكن الس�ياحية يف نين�وى مهم جدا، يف 
الوق�ت الح�ايل وفق ما ترى اللجنة النه قد يس�اعد الوضع االمني 

املستقر من رفد املحافظة بمصدر دخل جيد«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، أم�س االثنني، ع�ن ضبط عجلة 
محملة بمواد تجميل مخالفة للضوابط بمنفذ ام قرص الشمايل.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه 
»تم إحالة عجلة محملة بحاوية )40( قدم من قبل شعبة البحث 
والتح�ري خارج الحرم الجمركي ملنفذ ام قرص الش�مايل، تحتوي 
عىل مادة »عطر مع معطر«  ذات منشأ اتحاد أوروبي«، مبينة أنه 
»عن�د تدقيقها تبني أنها تحمل مواد )ش�امبو، صابون ، بودره ، 

واقي شمس ، كريم مرطب برة اطفال( ذات منشأ املاني«.
وأك�دت، أنه »ت�م اتخاذ كاف�ة اإلج�راءات القانونية بح�ق املواد 

املضبوطة وعرض املوضوع أمام انظار قايض التحقيق«.

    المستقبل العراقي/ مصطفى حميد جاسم

يف حدي�ث خص ب�ِه إعالم ديوان محافظ البرصة, أكد استش�اري 
محاف�ظ الب�رصة لش�ؤون الصح�ة  د. عب�اس خل�ف التميمي, 
»بع�د مصادقة مجلس محاف�ظ البرصة عىل الخطة التش�غيلية 
لع�ام 2011م, ت�م تخصيص مبل�غ كيل يصل إىل ع�رة مليارات 
دين�ار لغرض س�فر املرىض خ�ارج العراق، وجزء م�ن هذا املبلغ 
لدف�ع تكالي�ف عالج امل�رىض املعالجني س�ابقاً والذين لم تس�دد 
مس�تحقاتهم وتعترب ديون س�ابقة والجزء األخر للمرىض اللذين 
من املؤم�ل إرس�الهم لغرض العالج خ�ارج القطر لع�ام 2018, 
وجزء يت�م به اس�تقدام كوادر طبي�ة متخصصة لغ�رض إجراء 
عمليات القلب املفتوح لألطفال, فضالً عن تدريب الكوادر الطبية 

عىل إجراء هذه العمليات«.
وأض�اف التميم�ي، »س�يتم اس�تقدام ممرض�ات ذوات خربة يف 
ردهات العناية املركزة والخدج واألطفال واألورام وحسب احتياج 
دائرة صحة البرصة، وتم رفع الخطة التشغيلية التي سيتم العمل 
بموجبها حس�ب القوانني والضوابط النافذة وسيشهد الشهرين 
القادمني إرسال مرىض الحاالت املستعصية خارج العراق لغرض 
تلق�ي العالج«.واوض�ح التميمي، »هناك س�ياقات عم�ل ينبغي 
إتباعه�ا حي�ث توجد لجنة الصح�ة يف مجلس محاف�ظ البرصة، 
وبعده�ا يت�م مراجعة اللج�ان الصحي�ة من خالل دائ�رة صحة 
البرصة، وس�تكون األولوية للذين قاموا بالحجز يف وقت  س�ابق،  

ولم يتم إرسالهم نتيجة عدم توفر التخصيصات املالية«.
وخت�م التميمي حديث�ه قائالً: »أب�واب اللجنة مفتوح�ة كل يوم 
خميس للمرىض الذين بحاجة إىل االستش�ارات الطبية، فضالً عن 

تسهيل أمور املرىض منهم«.

املنافذ احلدودية تعلن ضبط عجلة حمملة بمواد 
جتميل خمالفة للضوابط بام قرص الشاميل

مستشار حمافظ البرصة لشؤون الصحة: 
رحالت العالج تستأ نف يف غضون شهرين

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت الحكومة املحلي�ة يف محافظة البرصة، 
أمس االثنني، املواطنني لالبالغ عن مس�تهديف 
مش�ارع الطاق�ة الكهربائية.ودع�ا محافظ 
تلق�ت  بي�ان  يف  العيدان�ي،  اس�عد  الب�رصة 

»املستقبل العراقي« نس�خة منه، »املواطنني 
للتعاون مع الجهات االمنية لإلبالغ عن الذين 
يس�تهدفون خط�وط وش�بكات ومش�اريع 
الطاقة الكهربائية«.وتشهد محافظة البرصة 
منذ أيام تظاهرات عارمة احتجاجا عىل تردي 

الواقع الخدمي وغياب الطاقة الكهربائية.

حكومة البرصة تدعو إىل االبالغ 
عن مستهديف مشاريع الطاقة

    بغداد / المستقبل العراقي

تس�بب حريق أندلع منذ أكثر من أس�بوعني 
يف ه�ور عراقي بتعطيل ال�دوام يف محافظة 

إيرانية حدودية مع العراق.
االيراني�ة  هوي�زة  مدين�ة  حاك�م  وق�ال 
الحدودي�ة }ناظ�م ثبوت�ي{ لوكال�ة االنباء 
تعطي�ل  »ت�م  }ارن�ا{  الرس�مية  االيراني�ة 
الدوائ�ر واملؤسس�ات الحكومي�ة يف كل من 
}حميدي�ة وسوس�نكرد وهوي�زة{ التابع�ة 
ملحافظة خوزستان جنوب غرب ايران وذلك 
بس�بب الدخان الكثيف الناشئ عن احرتاق 
مس�احات شاس�عة م�ن ه�ور العظي�م يف 

الجانب العراقي«.
وأض�اف ان مروحيات االطفاء مس�تمرة يف 

عمليات اطفاء الحرائق«.
حميدي�ة  مدينت�ي  م�ن  كل  أعلن�ت  كم�ا 
الدوائ�ر  جمي�ع  تعطي�ل  وسوس�نكرد 

واملؤسس�ات الحكومي�ة يف املدين�ة بس�بب 
الدخان.

وكان�ت حرائق أندلع�ت يف ه�ور العظيم يف 
الجان�ب العراق�ي من�ذ 16 يوم�اً والتهمت 

النريان مس�احات شاسعة منه تقدر ب� 16 
الف هكتار والزالت مشتعلة مسببة تصاعد 

دخان كثيف.
وتقوم املروحيات االيرانية بجهود اإلطفاء.

حريق هور العظيم العراقي يعطل الدوام
يف حمافظة إيرانية

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د األمني الع�ام ملجل�س ال�وزراء مهدي 
العالق، أمس االثن�ني، عىل اعتماد إجراءات 
التواص�ل الرسيع�ة فيم�ا يخ�ص عملي�ة 
األساس�ية  الخدمي�ة  االحتياج�ات  تلبي�ة 
للمحافظ�ات وال�وزارات بناء ع�ىل توجيه 

رئيس الوزراء.

وذك�رت االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »األم�ني الع�ام ملجلس ال�وزراء، مهدي 
الع�الق ، وجه، الي�وم، بتحديد مهمة غرفة 
العمليات، بعد تشكيل خلية االزمات األمنية 
والخدمي�ة، وتوجيه رئيس الوزراء بتحويل 
غرف�ة العملي�ات اىل س�كرتارية تنفيذي�ة 
للخلية الوزارية، تقوم بتحديد نقاط ارتكاز 

يف كل وزارة ومحافظة، لتحديد االحتياجات 
األساسية، وتلبيتها بالرسعة املمكنة«.

واضاف�ت ان »أعض�اء الغرف�ة اتفقوا عىل 
حض�ور مدي�ر ع�ام الحس�ابات يف وزارة 
املالي�ة لحل مس�ألة اط�الق التخصيصات 
املالي�ة وف�ق االحتياجات املح�ددة«، مبينة 
ان »الغرفة ق�ررت اس�تعراض التقارير يف 
االجتماع املقبل بغية تحويلها اىل مس�ارات 

األمني�ة  االزم�ة  ب�ارشاف خلي�ة  التنفي�ذ 
الخدمية«.

فيما أشار محافظ بغداد عطوان العطواني 
اىل »انج�از التقري�ر الخ�اص باحتياج�ات 
مناطق اط�راف بغداد، وذلك بعد ان أنجزت 
الغرف�ة االحتياج�ات الخدمي�ة الرضورية 

للعديد من املحافظات«.
م�ن جهت�ه اك�د رئي�س غرف�ة العملي�ات 

املهن�دس جاب�ر عب�د خاجي، ع�ىل »تفرغ 
أعض�اء اللجنة يومني باالس�بوع عىل األقل 
واملق�ررات  التوصي�ات  ومتابع�ة  لتنفي�ذ 
التي تصدرها الغرف�ة يف ضوء االحتياجات 
اللجن�ة  صالحي�ات  وتحدي�د  األساس�ية، 
املح�ددة والواضح�ة، إضاف�ة اىل تس�مية 
مهامه�ا يف ض�وء تحوله�ا اىل س�كرتارية 

تنفيذية للخلية الوزارية«.

أمانة جملس الوزراء تعتمد اجراءات »التواصل الرسيعة« لتلبية احتياجات املحافظات والوزارات

وزير التعليم يوافق عىل تدوير مقاعد ذوي 
الشهداء يف الدراسات العليا

نينوى تدرس امكانية حتويل املشاريع 
السياحية اىل االستثامر

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن م�رصف الرافدين، أمس االثنني، 
ع�ن رصف وجب�ة جديدة من س�لفة 
والعس�كريني  املدني�ني  املتقاعدي�ن 
البالغة ثالثة مالي�ني دينار عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان�ه »ت�م رصف دفع�ة جديدة 
م�ن س�لف املتقاعدين املدني�ني لنحو 
1433 متقاع�دا كما تم رصف س�لفة 
املتقاعدي�ن العس�كريني لنحو 1702 

متقاعدا«.
وأوض�ح ان »رصف تل�ك الس�لفة تم 
عن طريق ابالغ املتقاعد عرب إرس�اله 
رس�الة نصية تخطره بمنحه السلفة 
وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات 
القانوني�ة ملنح�ه اياه�ا ورصفها عن 
طري�ق أدوات الدفع االلكرتوني والتي 

تمت تعبئة الرصيد املايل اليها«.

الرافدين يعلن رصف وجبة 
جديدة من سلف املتقاعدين 

املدنيني والعسكريني
    بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزي�ر النفط، جبار ع�يل اللعيبي، 
الكوري�ة  ال�ركات  االثن�ني،  أم�س 
الجنوبي�ة اىل االس�تثمار يف مش�اريع 

املصايف الحديثة.
وذكر مكت�ب اللعيبي االعالمي يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »وزي�ر النف�ط جبار ع�يل اللعيبي، 
الك�وري  الس�فري  الي�وم،  اس�تقبل، 
الجنوب�ي يف بغ�داد س�ونغ وونغ يوب 
،والوف�د املرافق ل�ه«، مبينا انه »جرى 
خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون 
الثنائ�ي ب�ني البلدين يف قط�اع النفط 

والغاز«.
واك�د اللعيب�ي بحس�ب البي�ان، ع�ىل 
»اهمي�ة تعزي�ز العالق�ات وتطويرها 
يف كاف�ة املج�االت، الس�يما يف قط�اع 
صناعة النفط والغاز«، داعيا اىل »زيادة 
حض�ور ال�ركات النفطي�ة الكورية 
الجنوبي�ة ومش�اركتها يف االس�تثمار 
يف مش�اريع قطاعات املصايف الحديثة 
وتطوير البنى التحتية للقطاع النفطي 

العراقي«.
من جانبه اكد الس�فري الكوري »رغبة 
ب�الده يف تعزي�ز التعاون املش�رتك مع 
العراق عىل جميع االصعدة الس�يما يف 

قطاع صناعة النفط والغاز« .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س االثن�ني، ع�ن 
ق�رب إط�الق تعليمات جدي�دة تخص واقع 
التعليم يف البالد عق�ب االنتهاء من تصحيح 
الدفات�ر االمتحانية ملرحل�ة االعدادية، فيما 

اش�ارت إىل أن الدرج�ات الوظيفية أصبحت 
من صالحيات املحافظات وال تملك صالحية 

تعيني معلم واحد. 
وقال املتحدث الرس�مي باسم الوزارة رسمد 
س�الم لفتة يف ترصيح صحف�ي إن “جميع 
الدرج�ات الوظيفية اصبح�ت من صالحية 

املحافظة وليس من صالحية وزارة الرتبية”، 
مبين�ا أن “جميع الصالحي�ات اصبحت بيد 
الحكوم�ات املحلي�ة ولي�س م�ن صالحي�ة 
الوزارة تعني معلم واح�د اعتبارا من تاريخ 
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وأضاف لفتة، أن “الحكومات املحلية الجهة 

املعنية باصدار كافة التعليمات بشأن إطالق 
الدرجات الوظيفية لعام 2018 و201٩”. 

م�ن جانب آخ�ر، اوض�ح لفت�ة، أن “األيام 
املقبلة ستشهد اإلعالن عن تعليمات جديدة 
تخص واقع التعليم يف البالد إضافة إىل الكثري 

من القضائية لالرتقاء بمستوى التعليم”.

النفط تدعو الرشكات الكورية اجلنوبية اىل االستثامر يف مشاريع املصايف احلديثة

الرتبية: الدرجات الوظيفية من صالحيات املحافظات وال نملك صالحية تعيني معلم واحد

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة الحج، أمس االثن�ني، عن وصول أول 
طائ�رة تق�ل حجاجاً عراقي�ني إىل املدين�ة املنورة، 
مبينًة أن تفويج الحجاج جواً س�وف يستمر حتى 

التاسع من الشهر املقبل. 
وقال املتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن الكناني 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »الهيئ�ة بدأت بتفويج حج�اج الجو وبواقع 4 

رح�الت يومي�ا، حيث وصل�ت اوىل ه�ذه الرحالت 
صباح اليوم اىل املدين�ة املنورة وعىل متنها )380( 

حاجا«.
وأوض�ح، أن »تفويج الحجاج جوا ع�رب املطارات 
العراقية الخمسة )بغداد-النجف االرشف-البرصة-

اربيل-السليمانية( سيستمر لغاية التاسع من آب 
املقبل«، مضيفاً أن »انطالق اوىل قوافل حجاج الرب 
م�ن محافظاتهم س�يكون اعتبارا م�ن 27 تموز 

الحايل وبواقع اكثر من 50 حافلة يوميا«.

هيئة احلج: وصول أول طائرة تقل حجاجًا عراقيني
إىل املدينة املنورة

    بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة الصحة، أمس االثنني، انها استقبلت فريقا 
طبي�ا تركيا الج�راء عمليات معقدة يف مستش�فى ابن 
سينا .وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان مج�ئ الفري�ق الطب�ي الرتك�ي ج�اء 
»اس�تكماال لربنامج االس�تقدام الطبي ال�ذي انتهجته 
ال�وزارة للتح�ول املدروس من االخ�الء الطبي  للمرىض 
اىل خ�ارج العراق اىل االس�تقدام للف�رق الطبية العامليه 

الج�راء العمليات املعقده وتدريب الكوادر الطبية داخل 
البلد«.

واش�ار اىل ان مستش�فى ابن س�ينا التدريبي اس�تقبل 
االح�د املواف�ق 22 تم�وز 2018 الفري�ق الطبي الرتكي 
الجراء العمليات املعقدة يف اختصاصات تبديل املفاصل 
املعقدة والجراحات التقويمية وتعديل تشوهات العمود 
الفقري وال�ذي يقلل النفقات«.واوضح�ت ان »الفريق 
سيجري عددا من العمليات بالتعاون مع الفريق الطبي 

العراقي يف املستشفى«.

الصحة تستقدم فريقًا طبيًا تركيًا اىل مستشفى ابن سينا 
الجراء عمليات معقدة

    بغداد / المستقبل العراقي

وامل�اء  الكهرب�اء  وزارة  وكي�ل  ق�ال 
الكويتية، محمد بو شهري، إن الوزارة 
تربعت للعراق بعدد 17 مولدا كهربائيا 
متنق�ال بطاقة إجمالي�ة تبلغ 30 ألف 

كيلو وات.
وأضاف بوش�هري يف ترصيح صحفي 
أن ذل�ك الت�ربع ج�اء »للتخفي�ف من 
األزم�ة الكهربائية التي تعانيها مدينة 

البرصة العراقية«.
وتاب�ع »إنه يف ضوء الظ�روف الصعبة 
الراهن�ة الت�ي يواجهه�ا األش�قاء يف 

الع�راق واملتمثل�ة يف جان�ب منها بنقص 
ح�اد يف الكهرب�اء، فقد وجه س�مو أمري 
الجاب�ر  األحم�د  الش�يخ صب�اح  الب�الد 
الصباح بتقديم املساعدة العاجلة للعراق 
الشقيق«. وكانت وزارة الكهرباء العراقية 

الكوي�ت  إن  املاضي�ة،  الجمع�ة  أعلن�ت 
س�تزودها بالوق�ود لتش�غيل املحط�ات 

الكهربائية املتوقفة يف البالد.
وتناقل�ت وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي 
يف الكوي�ت فيديوه�ات لقافل�ة ناق�الت 
للمولدات الكهربائي�ة وصهاريج الوقود، 

حماي�ة  وس�ط  الع�راق  إىل  متجه�ة 
أمنية.

ويأت�ي تزويد الكويت للعراق بالوقود، 
بعد ق�رار طهران إيق�اف العمل بعقد 
م�ربم مع بغ�داد منذ س�نوات يقيض 
م�ن  ميغ�اواط  ب��1200  بتزويده�ا 
الطاق�ة الكهربائية، بس�بب االحتياج 
يس�تورد  الع�راق،  الداخ�يل.وكان 
الكهرب�اء م�ن إيران للح�د من نقص 
الطاق�ة يف البالد منذ س�نوات طويلة، 
حيث تعرّضت البن�ى التحتية للطاقة 
إىل التدم�ري واإلهم�ال؛ ج�راء عق�ود 
من الح�روب والحصار. وت�زداد نقمة 
الس�كان عىل الحكوم�ة يف فصل الصيف 
)موس�م الذروة(، مع تكرار االنقطاعات 
يف الش�بكة الوطنية للكهرباء مع ارتفاع 
درج�ات الحرارة، لتصل يف بعض األيام إىل 

50 درجة مئوية.

الكويت تتربع للعراق بـ »17« مولدًا كهربائيًا

  بغداد / المستقبل العراقي

نظ�م مرك�ز التعلي�م املس�تمر يف جامع�ة 
الب�رصة للنف�ط والغ�از، دورة تدريبية عن 
إدارة املش�اريع االحرتافي�ة لقط�اع النف�ط 

والغاز.
وتطرقت  ال�دورة، اىل 
املروع  إدارة  مراحل 
وكيفية إدارة األخطار، 
امل�روع  وج�ودة 
واآللي�ات الت�ي يمكن 
عربها تحقيق األرباح 
وتاليف الخسائر املادية 
والبري�ة وإمكاني�ة 

اس�تغالل امل�وارد البري�ة يف إنج�اح عمل 
القطاع النفطي.

وته�دف الدورة إىل تمك�ني الطلبة وخريجي 
الجامع�ات من اتقان فن إدارة املش�اريع إىل 
مس�توى االحرتافي�ة يف إدارة املش�اريع عرب  
إث�راء معلوماته�م يف 
علم اإلدارة وتزويدهم 
من   الالزمة  باملهارات 
خالل استعمال أدوات 
التخطيط للمش�اريع 
واإلرشاف  وإدارته�ا 
عليه�ا وتقيي�م األداء 
للقائم�ني ع�ىل تنفيذ 

مهام املروع.

دورة يف جامعة البرصة للنفط والغاز 
عن إدارة مشاريع املؤسسات النفطية
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكرخ
العدد : 3626/ب/2017

التاريخ 2018/7/15

املدعي / امني بغداد اضافة  لوظيفته
املدعى عليه / ايناس عيل حسني

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 3626/ب/2017 
يف 2018/4/22 ق�رار يق�ي فيه الحك�م بابطال قيد 
تس�جيل العقار املرق�م 3292/16م 4 ك�رادة بالعدد 3 
تاريخ  اب 2014 رقم الجلد 572 بأس�م العراقية ايناس 
عيل حس�ن واعادة تس�جيله بأس�م امانة بغ�داد ورد 
الدع�وى تجاه خصومه املدعى علي�ه االول وزير العدل 
اضاف�ة لوظيفته واش�عار مديرية التس�جيل العقاري 
بذلك وتحميل املدعى عليها الثانية املصاريف القضائية 
وب�دل اتع�اب محام�اة وكي�ل املدع�ي مبل�غ مقداره 
خمس�مائة الف دينار وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي املؤيد من الجهة الرس�مية تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليتن بقرار الحك�م اعاله ولك 
ح�ق اطلعن به وفق الطرق املق�ررة قانونا وخالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سيكتسب الحكم الدرجة القطعية 

وفق االصول

اعالن
اني احد املس�اهن يف رشكة دار الس�امح للمق�اوالت والتجارة 
العامة املسجلة يف مسجل الرشكات بالرقم ) 36974 ( واملحامي 
الذي قام بتسجيلها هو املحامي )طالب خليل محمد( وقد قمت 
بالتوقي�ع بتصفية الرشك�ة بحضور املحامي اع�اله عند دائرة 
مسجل الرشكات بناءا عىل توصية املحامي الثاني للرشكة السيد 
)عبد الغني جواد كاظم( وال علم يل بمصري الرشكة واعلن من هنا 
بأنني لس�ت معنيا بالرشكة اعاله ولم اس�تلم اي ارباح )نقدية 
او عينيه( منذ تأسيس�ا عن مس�اهمتي الشكلية فيها والتي لم 
ادفع اي مبلغ جراء مس�اهمتي فيها ومن لديه اي اعرتاض عىل 
أقوايل اع�اله االتصال عىل الهاتف )07808345397( او االيميل 

 )msmfaJ@yahoo.com(
خالل فرتة اس�بوعن من تاريخ النرش وبعكس�ه فأنا يف حل عن 
اي تبعات قانونية او مالية تجاه هذه املس�اهمة مع العلم  أني 
ق�د اتصلت ع�دة مرات باملدي�ر املفوض للرشك�ة ولم يجب عىل 

النداءات عن طريق ابنه السيد )سامح(.

حممد صالح مهدي فوزي

فقدان
فقدت الهوية املرقمة بال والصادرة من دائرة صحة صالح الدين مستشفى 
بل�د العام باس�م املوظف باس�م مزهر عبي�د فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

مصدرها .
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دعوة 
اىل املواطن ) ايوب أهليل عليوي ( يرجى حضورك اىل ديوان الوقف الش�يعي 

خالل عرشة ايام .

اعالن 
بن�اء عىل طلب املدعوة ) حنن عبد الس�الم كامل ( والذي 
تطلب من خالله تبديل اسم ابنها من ) باسل ( اىل ) احمد 
( واس�تنادا الحكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية 
فمن له حق االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة الرسمية فمن 
له ح�ق االعرتاض عىل الطلب مراجع�ة املديرية خالل 15 
خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكس�ه س�ينظر يف 

الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة
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تنويه
اش�ارة اىل االعالن املنش�وريف صحيفة املس�تقبل العراقي 
الع�دد 1714 يف 2018/7/22 الع�الن محكم�ة االح�وال 
الش�خصية يف املقدادي�ة املرق�م 832/ش/2017س�قط 
س�هوا اس�م املدعى عليه نعمان فؤاد حس�ن وورداس�م 
املدعية س�ناء مهدي صالح خطاء والصحيح هو وس�ناء 

مهدي صالح .
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تنويه
ورد س�هوا يف اعالن مديرية التس�جيل العقاري يف الكوفة 
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 1715 يف 
2018/7/23 وجري�دة الع�راق االخباري�ة بالعدد 650 يف 
2018/7/23 الخ�اص باعالن بيع العقار 93/2 باملزايدة 
العلني�ة لقاء طل�ب الدائ�ن مبل�غ )43،000،000( خطأ 
والصحيح هو )4،300،000( اربعة مالين وثالثمائة الف 

دينار لذا اقتىض التنويه.
�������������������������������������������������������

مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 1000

إعالن
بناءا لطلب املدعي كرار عبد الواحد اسود والذي يطلب من 
خالله تبديل لقبه من العمر اىل النارصي واستنادا ألحكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر 
نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل 
الطل�ب مراجعة املديرية خ�الل 15 يوما من تاريخ النرش 

وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون.
موقع اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 993

إع��الن
بن�اءا لطلب املدعي ميثم عبد االله نعمه والذي يطلب من 
خالله تبديل لقبه من العمر اىل الش�بيب واستنادا ألحكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر 
نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل 
الطل�ب مراجعة املديرية خ�الل 15 يوما من تاريخ النرش 

وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون.
موقع اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 1144

إع�الن
بناءا لطلب املدعي عبد الخالق نعمه ش�بيب والذي يطلب 
م�ن خالله تبدي�ل لقبه من العمر اىل الش�بيب واس�تنادا 
ألح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 3 لس�نة 
2016  تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق 
االعرتاض عىل الطلب مراجعة املديرية خالل 15 يوما من 

تاريخ النرش وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون.
موقع اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: 5016 /2018
 التاريخ:2018/7/22

اعالن
ق�دم املس�تدعية )حدوده إبراهيم مه�دي( طلب اىل هذه 
املحكمة تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة لولدها املفقود 
)غالب حمادي مصطفى( والذي فقد بتاريخ 2008/8/2 
عليه واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين قررت املحكمة 
ن�رشه بصحيفت�ن محليت�ن لغ�رض التثبت م�ن حياة 

املفقود 
مع الت��ق�دي�ر... 

القايض
أنور جاسم حسن
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مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف صالح 
الدين
اعالن

اق�ام املدع�ي ) جس�ام عليوي حس�ن( دع�وى قضائية 
لتبدي�ل لقبه وجعله ) الحياني( بدال من ) الزبيدي ( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
)15 يوما  ( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016.
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 5711

التاريخ: 2018/7/22
اعالن

بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل الوكيل 
القانون�ي  ) محمد صباح كطوف ( الذي 
يطلب تبديل لقب موكله ) صباح كطوف 
ص�دام( وجعله  ) العيف�اري ( بدال من ) 
الخفاجي ( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمسة 
عرش يوم  ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
)22( من قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2/3104ب/2017

التاريخ 2018/7/10
اعالن

بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بإزالة ش�يوع العقار املرقم 1400 عم�ارة يف النجف عليه 
تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبن بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة خالل )خمس�ة عرش( يوم�ا من اليوم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مص�دق ألمر محكمة بداءة النجف 
وصادر من مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من 
اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرقم 1400 عمارة يف النجف عبارة عن دار س�كنية  تقع ع�ىل طريق خاص بعرض مرت واحد 
وبواجهة خمس�ة مرت ويحتوي عىل  ممر بابعاد 1×4 مرت ومطب�خ بابعاد 3×3 مرت وغرفة نوم بابعاد 
4×4 مرت وساحة وسطية مفتوحة بمساحة 4×4  وصحيات واما سطح الدار غري مسور والدار مبني 
بالطابوق ومس�قف بالش�يلمان بالنس�بة لغ�رف النوم اما باقي االجزاء مس�قف بالق�وق وان عموم 
مس�احة  العقار 102,30 مرت مربع ومش�غول من قبل املدعو نجاح ش�عالن س�لمان مع افراد عائلته 
وه�و يرغ�ب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجرة درجة عمرانه دون املتوس�ط )مترضر( ان 

القيمة الكلية للعقار مبلغ )110,000,000( مائة وعرشة مليون دينار فقط ال غريها

فقدان
فقدت مني براءة الذم�ة الصادرة من الهيئة العامة للرضائب 
ف�رع النجف االرشف ذي العدد )6919( بتاريخ 2018/3/27 
واملعنونة اىل الهيئة العامة للرضائب فرع الكرادة بأسم ) سعد 
حمود حسن ( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
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مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
قدم املواطن ) محمد باقر حمزة( طلبا اىل هذه املديرية يطلب 
فيه تسجيل اللقب يف قيده وجعله ) الحجامي( وعمال باحكام 
املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لس�نة 2016 
املع�دل تقرر ن�رش الطلب باحدى الصح�ف املحلية  فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة )عرشة ايام  ( من 
تاريخ النرش وبعكس�ه وبعكسه سوف ننظر  يف الطلب حسب 

االصول.
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم: قسم االمالك والعقارات

اعالن رقم )9218( 
تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتاجري 
العق�ارات املدرجة ادن�اه يف محافظة )بغ�داد(  يف الي�وم )الثالثن( تبدا 
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن وفق�ا لقانون بي�ع وايجار اموال 
الدول�ة املرقم )21( لس�نة 2013  املعدل وال�رشوط التي يمكن الحصول 
عليها من قس�م الرشكة اعاله لقاء مبل�غ )5000( دينار غري قابلة للرد 
فعىل الراغبن الحضور  يف الس�اعة العارشة يف مقر  الرشكة  اعاله  وان 
يق�دم املزاي�د كتاب يؤيد ب�راءه ذمته من الرضيبة معن�ون اىل )الرشكة 
العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 
او )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة الس�كن )النس�خ االصلية( ودفع 
التامينات القانونية البالغة 20% وكذلك يتحمل  من ترس�و عليه املزايدة 
اجور خدمة بنس�بة 2%  كذلك ويتحمل الناكل فرق البدلن يف عدد س�نن 
العقد علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم 

التايل

العدد : 9218
التاريخ 2018/7/23

المالحظاتالتامينات اسم العقارت

1
مساحة خالية في مرأب الكاظمية /مساحة 

)90( م2
النشاء )5( محالت

 900,000
الف دينار

مرأب 
الكاظمية /1

2
مساحة خالية في مرأب الكاظمية /مساحة 

)90( م2
النشاء )5( محالت

 900,000
الف دينار

مرأب 
الكاظمية /1

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام /وكالة
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مديرية بلدية الرمادي
جلنة البيع واالجيار اخلاصة

اعالن اجياربأمالك مديرية بلدية الرمادي 
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الخاصة بأمالك مديرية بدلية الرمادي للم�رة األوىل عن ايجار العقارات املدرجة اوصافه�ا ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدية الرمادي  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 املعدل وملدة )س�نة واحدة( فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية 
مراجع�ة مديري�ة بلدية الرمادي / االيجارات او س�كرتري اللجنة خالل مده )30( ثالثون يوما تبدأ من الي�وم التايل لنرش اعالالن يف احد الصحف 
اليومي�ة مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية التي ال  تقل ع�ن )20%( من بدل القيمة املقدرة لكامل املده وس�تجري املزايدة يف مقر البلدية 
الكائن يف منطقة الزراعة مجاور كلية املعارف الجامعة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا من اخر يوم من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى والبالغة )2%( من االيجار
الرشوط:

1 � عىل الراغبني باملزايدة تقديم براءة ذمة من قبل مديريتنا بعدم املديونيه 
2 � ع�ىل الراغب�ني بدخول املزايدة ايداع التأمينات القانونية البالغة )20%( من بدل االيجار الس�نوي  لكامل مدة االيجار قبل موعد املزايدة وجلب 

املستمسكات الثبوتية )جنسية /شهادة جنسية /بطاقة السكن /البطاقة االمنية( 
3 � مراجع�ة صاح�ب الضم االخري مديريتنا خ�الل فرتة )30( يوم من تاريخ صدور قرار االحالة القطعية لغرض تس�ديد بدل االيجار الس�نوي 

وتوقيع العقد وبعكسه يعترب ناكال بالتزامه 
4  � عىل الراغبني بدخول املزايدة تقديم براءة ذمة من قبل مديريتنا بعدم املديونية

5 � يتعهد املستأجر برتميم وتأهيل املاجور وعىل نفقته الخاصة وبدون عرض

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن بيع االمالك املدرج�ة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية زرباطية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية زرباطية خالل فرتة )15( خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية البالغة )50%( م�ن القيمة التقديرية 
بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة 
الع�ارشة صباح�ا ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش واالع�الن وكافة املصاري�ف االخرى وعىل 
املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من 
البلدي�ة بهذا الصدد وفق امل�ادة )15( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والتي تنص 
)يجري االعالن عن بيع الدور او الشقق او االرايض السكنية العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة 
لدواوي�ن االوقاف اىل منتس�بي الدولة والقطاع العام املتزوجني الذي�ن ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم 
القارصين دارا او ش�قة او ارضا س�كنية عىل وجه االس�تقالل ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة س�كنية او 

قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية.
الرشوط:

يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور او الشقق 
او االرايض السكنية لها اوال.

فاذا لم يتقدم لها احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبي 
الدوائر عامة.

ويف حال�ة عدم حصول راغب بالرشاء منها او بقى قس�م منها فتعلن مج�ددا للبيع اىل املواطنني كافة ممن 
تتوفر فيهم رشوط التمليك.

املستمسكات املطلوبة:-
تعهد خطي وفق قرار 120 لسنة 1982 وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض السكنية الصادرة 

من مجلس الوزراء.
مستمسكات للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.

بيان عدم استفادة.
تأمينات 5 % من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالسكان واالشغال العامة.

تأمينات 50 % بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة.

حمافظة النجف االرشف
القسم /مكتب املدير العام

اعالنالشعبة / شعبة العقود
رقم املناقصة )1( لسنة 2018 تجهيز ادوية  اىل مركز الفرات االوسط لألورام التابع لدائرتنا

تعلن دائرة صحة النجف عن وجود  مناقصة لتجهيز ادوية اىل مركز الفرات االوسط لألورام ومن تخصيصات املركز املالية فعىل 
الراغبني من املكاتب العلمية والرشكات املتخصصة لالشرتاك يف هذه املناقصة الحضور اىل مركز الدائرة / مكتب املدير العام / 
ش�عبة العقود الواقعة يف النجف قرب محكمة اس�تئناف النجف  � لغرض الحصول عىل نس�خ من كشف االدوية مقابل مبلغ ) 
مائة الف دينار عراقي ( غري قابلة للرد عىل ان يكون يوم االحد املصادف 2018/8/5 الساعة الثانية عرش ظهرا لخر يوم لتقديم 
عطاءاتكم يف ش�عبة العقود مس�تصحبني معكم املستمس�كات املدرجة ادناه علما ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
@3_najafhealth(  ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن علما ان الربيد االلكرتوني لدائرة صحة النجف هو

 ) www.alnajafhealth.com ( واملوقع االلكرتوني لدائرة الصحة هو )yahoo.com
املستمسكات املطلوبة : 

1 � تقديم ما يؤيد ان املكتب  العلمي سجل لدى نقابة الصيادلة او رشكة مسجلة لدى وزارة الصحة
2 � براءة ذمة )محاس�ب رضيب�ي( للمكتب او الرشكة من الهيئة العامة للرضائب لعام 2018 )النس�خة االصلية( نافذة وقت 

تقديم العطاء معنونة او نسخة منه لدائرتنا  
3 � تامينات اولية بموجب صك مصدق او خطاب ضمان بقيمة 1% من مبلغ العطاء عىل ان يكون نافذ ملدة ثالثة اشهر

4 � تقديم قائمة باالعمال املماثلة مع ذكر الجهة التي قام بالعمل لحس�ابها عىل ان يتم تأييدها من قبل الجهة املس�تفيدة ان 
وجدت

5 � وصل رشاء جدول الكميات
الرشوط العامة : 

1  �يهمل العطاء الغري مستويف للرشوط واملستمسكات اعاله 
2  ��ان يق�دم العطاء بظرف موق�ع ومختوم من املكتب او الرشكة وعىل ان يتم توقيع مدي�ر املكتب او الرشكة عىل كل صفحة 
من جدول الكميات املس�عر واملالحق املرفقة مع العطاء )ان وجد( ويكون الكشف املسعر يف ظرف مغلق منفصل ضمن الظرف 

االصيل
3 � تثبت االسعار النهائية واالجمالية للعروض املقدمة رقما وكتابة بالدينار العراقي وال يجوز الحك او الشطب )وان وجد الحك 

والشطب( فيوقع وتختم من قبل مدير املكتب او الرشكة
4 � ال يجوز اضافة اي رشوط او تحفظات مع العطاء وانما توضع بظرف مستقل يرفق مع العطاء مع بيان اسباب التحفظ 

5 � يف حالة اشرتاك اكثر من مكتب او رشكة يف تقديم عطاء التجهيز اعاله يجب ان يكون عقد الرشكة مصدق من كاتب العدل 
يف املحكمة املختصة او الشعبة القانونية يف دائرة صحة النجف

6 � يج�ب ان تك�ون العط�اءات ناف�ذة مل�دة ال تق�ل عن )90( ي�وم من تاريخ غل�ق صندوق العط�اءات يف يوم االح�د املصادف 
 2018/8/5

7 � يكون انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني باملناقصة يوم االحد املصادف 2018/7/29  الس�اعة 
العارشة صباحا يف قاعة دائرة صحة النجف 

8 � تنفي�ذا لتوجيه�ات وزارة الصحة ال تتم املصادقة عىل االحالة اال بعد التأكد من موقف الرشكات املتقدمة بالنس�بة للقائمة 
السوداء وكذلك صحة صدور هوية املقاولني

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري ..

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليج�ار يف مديري�ة بلديات واس�ط عن تأج�ري االمالك 
املدرج�ة اوصافها يف ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدية جص�ان وفق قانون 
بي�ع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك 
يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديري�ة بلدية جصان خالل فرتة )15( خمس�ة 
ع�رش يوما تبدأ من الي�وم التايل من صدور هذا االعالن  مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة )30 %( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية 
اعاله يف تمام الس�اعة )الع�ارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اج�ور النرش واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية 
االح�وال املدنية مص�ورة واصلية ويتم االلتزام بكاف�ة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

وزارة العدل
 دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 2018/301

التاريخ 2018/7/22
اىل املنفذ عليه /  صدام حسني ذياب

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل 
التبليغ وحس�ب هامش املختار ومركز 

رشطة املناذرة 
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ املن�اذرة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
باج�راءات  املديري�ة  ه�ذه  س�تبارش 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر:

ق�رار محكمة االح�وال الش�خصية يف 
املناذرة  

يف  548/ش/2018  بالع�دد 
2018/6/27 املتضم�ن نفقة ماضية 
للمدعي�ة س�هيلة حس�ن  ومس�تمرة 

عروج

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري ..

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية املوفقية وفق 
قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية املوفقية خالل 
فرتة )15( خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل من صدور هذا االعالن  مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة 
التقديري�ة بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة 
صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 

واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

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

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 796/ب2017/2
التاريخ 2018/7/22

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بإزال�ة ش�يوع العق�ار تسلس�ل )2474 
رش�ادية(  محلة )كوف�ة(  يف النجف عليه 
تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة 
خ�الل )ثالث�ون( يوما م�ن الي�وم الثاني 
لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بموج�ب صك مصدق ألم�ر محكمة بداءة 
الكوف�ة وصادر من مرصف الرافدين فرع 
مسلم بن عقيل )ع(   يف الكوفة وستجري 
املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش 
م�ن الي�وم االخ�ري م�ن االع�الن يف ه�ذه 
املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

دار سكن تحتوي عىل غرفتني نوم ومطبخ 
وحم�ام ومرافق صحية واس�تقبال مبني 
بالطابوق ومس�قف بالشيلمان والخشب 
مس�احته )1( اول�ك و )8,08( م2 يقع يف 
قضاء الكوفة الرشادية ومشغول من قبل 
املدعى عليه االول الذي  ال يرغب بالبقاء يف 

العقار بعد البيع
اربع�ون   40,000,000 املق�درة  القيم�ة 

مليون دينار عراقي فقط ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية
العدد : 158/ش/2018

التاريخ 2018/7/19
اعالن

اىل / املدعى عليه / يارس عدنان فاضل 
اقام�ت زوجتك املدعية )فاطمة يارس جليل( 
امام ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة 158/

ش/2018 تطل�ب فيها الحك�م بحضانة لها 
عىل الطفل )زي�د( وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب اش�عار مختار حي الزه�راء وتبليغ 
مرك�ز رشطة الحيدرية املرف�ق يف ثنايا هذه 
الدع�وى عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بوجوب الحض�ور يف يوم املرافع�ة املصادف 
ي�وم 2018/7/29  وعن�د ع�دم حضورك او 
أرس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عيسم عيل الجبوري
������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ السماوة 
العدد  20/خ/2018

التاريخ 2018/7/23
اسم الدائن فرحان لفته عيل

اسم املدين عقيل هالل حسون
تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة بامل�زاد العلني 
املولدة نوع kvA 45 اريو ردين بتوليد 45 كي 
يف  العائ�دة للمدين عقيل هالل حس�ون لقاء 
طلب الدائن فرحان لفته عيل البالغ مليونان 
ومائت�ان وخمس�ون ال�ف دين�ار واملول�دة 
موج�ودة يف كراج بغداد ق�رب مديرية تنفيذ 
الس�ماوة ومدة نرش عرشة ايام تبدأ املدة من 
اليوم الت�ايل للنرش بالصحف املحلية والقيمة 
واملق�درة مليون�ان ومائة ال�ف دينار وموعد 
املزايدة يف الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا وعىل 
املشرتي مستصحبا معه التامينات القانونية 

البالغة 10% من القيمة املقدرة للمولدة 
اوصاف املولدة 

نوع   kvA 45   اريو ردين )45 كي يف ( 
املنفذ العدل
عدي جابر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  الكوفة
العدد : 1339/ش/2018

التاريخ 2018/7/3
اعالن

اىل  /املدعى عليه / احسان محمد محسن
اقام�ت املدعي�ة م�روة محم�د ن�ارص الدعوى 
املرقم�ة اعاله امام هذه املحكم�ة تطلب فيها 
تايي�د حضان�ة وملجهولي�ة اقامتك فق�د تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املوافق 2018/7/28 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعن�د عدم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا 
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

عيل لفته جادر 

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

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

العدد : 472/ش/2018
التاريخ 2018/7/22

اىل املدعى عليه احمد سلمان عريبي
اعالن

اقام�ت املدعي�ة نادي�ة محم�ود عبد الحس�ني 
ضدكم الدعوى املرقم�ة 472/ش/2018 امام 
ه�ذه املحكمة والتي تطلب فيها  تاييد حضانة 
ولع�دم معرف�ة مح�ل اقامتك ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
وعن�د عدم حض�ورك يف ي�وم املرافع�ة املوافق 
2018/8/5 او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

القانون
القايض

معد نجم عبيد
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد : 444/ش/2018

التاريخ 2018/7/22
اىل املدعى عليه واثق صابر عجوان

اعالن
اقام�ت املدعي�ة نرسي�ن ترك�ي حات�م ضدكم 
الدع�وى املرقم�ة 444/ش/2018 ام�ام هذه 
املحكمة والتي تطلب فيها  تفريق للهجر ولعدم 
معرفة مح�ل اقامتك ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني وعند عدم 
حضورك يف يوم املرافعة املوافق 2018/8/5 او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

معد نجم عبيد
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد : 445/ش/2018

التاريخ 2018/7/22
اىل املدعى عليه واثق صابر عجوان

اعالن
اقام�ت املدعي�ة نرسي�ن ترك�ي حات�م ضدكم 
الدع�وى املرقم�ة 445/ش/2018 ام�ام هذه 
املحكم�ة والت�ي تطل�ب فيه�ا  نفق�ة ماضية 
ومس�تمرة ولعدم معرفة مح�ل اقامتك قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني وعند ع�دم حضورك يف ي�وم املرافعة 
املوافق 2018/8/5 او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد :85

التاريخ 2018/7/15
اعالن

بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قبل املس�تدعي 
س�عدية احم�د ع�واد املتضم�ن نصبه�ا قيما 
ع�ىل املفقود ولدها عب�د الخ�رض ابراهيم عبد 
العزيز الذي فقد بتاريخ 2016/5/1 لذا قررت 
املحكمة النرش بصحيفت�ني بغية التحقيق من 
حيات�ه يف حال كون�ه حيا علي�ه مراجعة هذه 
املحكم�ة خ�الل 30 ي�وم لالس�تماع اىل دفوعه 
خالل الفرتة اعاله وبعكسه سوف تصدر هذه 

املحكمة الحجة وفق القانون
القايض

نبيل عبد الله عبيد ياس
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة الشوميل
العدد :147/ب/2017
التاريخ 2018/7/22

تبليغ
اىل املدعى عليهما / 1 � قاسم عذاب صكب

2 � سلوان قاسم عذاب
اقام املدعي برهان فريج عبود دعوى امام هذه 
املحكمة بالعدد اع�اله يطالبكم فيها بالزامكم 
بتأديتك�م مبل�غ  قدره خمس�ة ع�رش مليون 
دين�ار وملجهولية محل اقامتكم  حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ قررت ه�ذه املحكمة تبليغكم 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
املصادف 2018/8/5 الساعة التاسعة صباحا 
ويف ح�ال ع�دم حضوركم او ارس�ال من ينوب 
عنكم قانونا س�تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا 

وحسب االصول
القايض

اسامة وليد جميل
���������������������������������������

تنويه
ورد يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1715 
يف 2018/7/23  املناقص�ة املرقمة )1(/2018 
ذكر مناقصة تنظيف رئاسة محكمة استئناف 
االتحادي�ة خط�أ والصحيح مناقص�ة تنظيف 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
لذا اقتىض التنويه

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

دائرة كاتب العدل البرصة الصباحي
العدد : 16757 

التاريخ 2018/7/19 
اعالن

اىل السيد ماجد علوان
قدم املحامي احمد محس�ن حسن � الوكيل عن 
املؤجرة اميمة حسن عبد الرحمن االنذار املرقم 
15771 س�جل 79 يف 2018/7/8 يتضمن دفع 
بدالت االيجار عن الدار املرقمة 31/90 الكزارة 
والبالغة 5325000 خمس�ة مالي�ني وثالثمائة 
وخمس�ة وع�رشون ال�ف دين�ار للف�رتة م�ن 
2016/9/1 ولغاية 2018/7/31 ولدى ارسال 
نس�خة االن�ذار مع ورقت�ي التبلي�غ اتضح انك 
مجهول محل االقامة وغري مس�جل يف سجالت 
املجلس البل�دي ملنطقة الكزارة وحس�ب رشح 
املبل�غ القضائي ول�ذا اقتىض تبلغك بواس�طة 
الصحف اليومية اس�تنادا اىل قان�ون التبليغات 
القضائي�ة والعدلية وبناءا ع�ىل طلبه زود بهذا 

االعالن 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 3294/ش/2018

التاريخ 2018/7/23
اعالن

اىل املدعى عليه بهاء الدين منصور خالد 
اقام�ت املدعي�ة كوث�ر ش�الش ع�يل الدع�وى 
الرشعي�ة املرقم�ة اعاله ل�دى ه�ذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا تايي�د حضانتها للق�ارصات نور 
وطيب�ة وهدى  ملراجعة دوائر الدولة الرس�مية 
وشبه الرسمية وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي يف هذه املحكمة واملختوم 
من املجلس البلدي ملنطقة الس�ليبيات الرشقية 
يف قض�اء ابي الخصي�ب املتضم�ن ارتحالك اىل 
جه�ة مجهولة علي�ه وملجهولية مح�ل اقامتك 
ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة ي�وم املرافعة 
املص�ادف يوم 2018/8/12 الس�اعة العارشة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غياب وعلنا وفق القانون 
القايض

جاسم محمد املوسوي
���������������������������������������

 وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوى 
القضية املرقمة :  2018/277

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 

االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م امل�دان الغائ�ب : النقي�ب مصطف�ى 

جاسم غانم دبس
3 � رقم الدعوى :2018/277

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة :  2016/9/25
5 � تاريخ الحكم : 2018/4/11

6 � امل�ادة القانوني�ة )5( م�ن ق ع د رق�م 14 
لسنة 2008 املعدل

7 � خالص�ة الحك�م :  حكم�ت  محكم�ة قوى 
االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة عىل املدان  
الغائب )النقيب مصطفى جاس�م غانم دبس ( 
عدم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفو العام 
رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة املس�نده اليه 
وف�ق اح�كام املادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008 كونه الزال ماكثا يف الغياب الرسمي 
8 � الحبس الش�ديد ملدة )خمس سنوات( وفق 
اح�كام امل�ادة )5(  م�ن ق � ع ��� د     رقم 14 
لسنة 2008 املعدل   وبداللة املواد )61/اوال( و 
)69/اوال( م�ن ق � أ � د  رقم 17 لس�نة 2008 

لغيابه من تاريخ 2016/9/25 ولحد االن 
 9 � ط�رده من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل 
اس�تنادا الحكام  امل�ادة )38 /ثانيا( من ق � ع 
� د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب 
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة )89/اوال( 

من )ق � أ � د(  رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
الق�اء القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الص�ادر بحقه وال�زام املواطن�ني باالخبار عن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة )69/ثانيا 

وثالثا( من ق � أ � د رقم 17 لسنة2008
11 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقول�ة 
استنادا الحكام املادة )69 /رابعا( من ق � أ � د 

رقم 17 لسنة 2008
12  � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
)جب�ار عاتي جرب( البالغة )25,000( خمس�ة 
وعرشي�ن  ال�ف دين�ار عراقي ت�رصف له  من 
خزين�ة الدول�ة بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية  
13 � حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء استنادا 
ألح�كام امل�ادة )60 / سادس�ا( م�ن ق � أ � د 
رقم 17 لس�نة 2008  قابال لالعرتاض اس�تنادا 
ألح�كام امل�ادة )71/اوال وثاني�ا( م�ن نف�س 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/4/11
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس املحكمة

الموقعمدة االيجارمساحة الملكرقم الملك نوع الملكت
حي الغديرسنة واحدة800م1142ساحة ترفيهية1
اسواق البلديةسنة واحدة18م782محل تجاري2
اسواق البلديةسنة واحدة18م792محل تجاري3
اسواق البلديةسنة واحدة18م802محل تجاري4
اسواق البلديةسنة واحدة18م822محل تجاري5
اسواق البلديةسنة واحدة18م832محل تجاري6
اسواق البلديةسنة واحدة18م842محل تجاري7
اسواق البلديةسنة واحدة18م852محل تجاري8
اسواق البلديةسنة واحدة2625م902ساحة وقوف السيارات9
حي الغديرسنة واحدة500م1432ساحة مكشوفة متعددة االغراض10
حي الموظفينثالث سنوات212م1422دار سكنية11
حي الموظفينثالث سنوات180م1442دار سكنية12
حي الموظفينثالث سنوات250م1452دار سكنية13
مجاور معمل الثلجسنة واحدة6م912كشك14
مجاور معمل الثلجسنة واحدة6م922كشك15

العدد: 3479 
التاريخ: 2018/7/12 

العدد: 3636 
التاريخ: 2018/7/18

العدد: 3589 
التاريخ: 2018/1/17

الدكتور 
عيل عبد الزهرة شرب 

املدير العام

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقععدد الموادنوع الملكت

شيلمان حديد قديم وشبابيك 1
 بلدية جصان14 مادةوانقاض البناء من الطابوق

العدد : 506
التاريخ 2018/7/22

املهندس
عمر مشعان دبوس

مدير بلدية الرمادي
رئيس جلنة البيع واالجيار

نوع ت
استعمالهالمساحةموقعهرقمهالعقار

بدل االيجار المقدر السنوي
كتابةرقما

قطعة 1
ارض

381/24م13
السوره والصوفيه

الرمادي/ 
محطة تعبئة 8602م2الصناعة القديمة

ستة ماليين وسبعمائة 6,750,000وقود /مشيدة
وخمسون الف دينار /سنويا

الموقعمساحتهرقم الملكنوع الملكت
ناحية زرباطية298,66م15/12م1 جزمانقطعة ارض سكنية1
ناحية زرباطية300م22/12م1 جزمانقطعة ارض سكنية2
ناحية زرباطية300م203/172م1 جزمانقطعة ارض سكنية3
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

أغذية حتفز الدورة الدموية
 تساعد دورة الدم جسم اإلنسان عىل العمل 
بش�كل س�ليم كما تقيه من متاعب صحية 
ع�دة، ولذلك ينص�ح الخرباء بتن�اول أغذية 
تساعد عىل تدفق الس�ائل الحيوي بسالسة 

يف الرشايني واألوردة.
ويزود الدم املتنقل يف جسم اإلنسان مختلف 
األعضاء باألوكسجني، كما يضمن استقرار 
درجة الحرارة وتفادي أمراض خطرية، وفق 

ما نقلت “بولد سكاي”.
ولضمان دورة دموية سليمة، ينصح خرباء 
التغذية بتناول الربتق�ال واملكرسات والثوم 
والنباتات مثل البقدونس والش�اي األخرض 
والش�وكوالتة الس�وداء وج�ذور الش�مندر 

وأسماك املياه الباردة.
وتستطيع أسماك املياه الباردة مثل السلمون 
تحفيز الدورة الدموية يف الجس�م بفضل ما 

تحتوي عليه من “أوميغا 3” وهي أحماض 
رضوري�ة تقي من اللزوجة يف صفائح الدم، 
وبالتايل فإن تناول الس�مك ملرتني عىل األقل 

يف األسبوع مفيد جدا.
ويف املنح�ى نفس�ه، يس�اعد الربتق�ال عىل 
حصول الدورة الدموية بسالس�ة من خالل 
فيتامني “يس” الذي يس�هل عملية نقل الدم 

من الرشايني إىل الخاليا.

فوائد صحية ونفسية للنباتات املنزلية
يعتقد البعض أن النب�ات املنزيل للزينة فقط، 
لك�ن الحقيقة أنه يلع�ب دوراً فعاالً يف تنقية 
الهواء فضالً عن شكله املبهج ليعطي شعوراً 
باالس�رخاء والتخلص من الطاقة السلبية، 
وهناك فوائ�د عده يؤكد عليه�ا الخرباء، فما 

هي؟
من املع�روف أن النبات�ات الداخلية يف املنزل، 
تلعب دوراً كبرياً يف تحس�ني الحالة النفس�ية 
والش�عور باالس�رخاء للمقيمني فيه. ولكن 

ربم�ا يخفى ع�ىل البعض أهميته�ا يف تنقية 
هواء املنزل املل�ئ بالعديد من امللوثات، والتي 

قد تؤدي ألمراض الحساسية وغريها.
وألهمي�ة النبات الداخ�ي ودوره الفعال فقد 
قام�ت منظم�ة ناس�ا األمريكي�ة يف أواخ�ر 
الثمانينيات بعمل العديد من الدراس�ات عىل 
النباتات واستخدامها كوسيلة لتوفري الهواء 

النقى الخاىل من السموم ملحطات الفضاء.
ويف موقع realsimple األمريكي، أكد الخرباء 

أن النبات يمكنه أيضاً أن يس�اعد عىل تقليل 
ضغط الدم وتحس�ني الذاكرة وتقليل التوتر. 
ويقول دكت�ور كينج يل، املتخصص يف العالج 
بالطبيع�ة، أن قيم�ة النبات�ات وتأثريها عىل 
الصحة النفس�ية والحالة املزاجية ألصحاب 
املنزل ال يش�رط أن يكون بوجودها بش�كل 
طبيعي يف املنزل، وإنم�ا حتى وضع صور أو 
لوحات ملناظر طبيعية أو مس�احات خرضاء 

يقوم بنفس الدور الفعال.

سودوكو

؟؟هل تعلم
1-تناول الوجبات الرسيع�ة قد يزيد من معدالت اإلصابة 

باالكتئاب
نرشت مجل�ة الصحة العام�ة والغذاء دراس�ة مؤخراً أن 
تناول املنتجات املخبوزة املعبأة مثل الكرواسون، الدونات 
والك�ب كي�ك أو الوجبات الرسيع�ة مثل البيت�زا والربجر 
يرتبط باإلصاب�ة باالكتئاب بنس�بة 51 % مقارنة بمن ال 

يتناولون تلك األطعمة.
2-التفاعل مع املجتمع يجعل العقل أكثر مرونة

وفق�ا ملق�ال ن�رش مؤخ�راً يف مجل�ة العل�وم النفس�ية 
واالجتماعي�ة ان الذين ينخرطون يف نش�اطات اجتماعية 
مختلف�ة مثل اندية الش�طرنج أو الف�رق الرياضية يزيد 
من قوة الش�خص يف تحمل املجهود البدني والتخلص من 
التوت�ر وذلك ألنها تزيد من ش�عور الف�رد باالنتماء ومن 

اهميته يف املجتمع.
3-الوراثة تلعب دوراً هاماً يف اإلصابة بالتوتر

تش�ري الدراس�ات الحديث�ة يف مجال الصحة النفس�ية أن 
بعض االفراد لديهم مس�تويات أقل من الجينات املرتبطة 
بالتوتر ويتمتعون بالق�درة عىل مواجهة التوتر، وهذا قد 

يساعد يف تقييم مخاطر اإلصابة باالكتئاب والقلق.

أزمة »اخلصوصية« ترضب جمددًا
أوقف�ت مجموع�ة فيس�بوك رشك�ة تحليل 
بيان�ات مقره�ا بوس�طن م�ن الدخول عىل 
موقعها، وفتحت تحقيقاً للنظر فيما إذا كانت 
العق�ود التي وقعتها الرشك�ة مع الحكومة 
األمريكية ورشكة روس�ية غري ربحية تنتهك 
خصوصية املس�تخدمني، بحس�ب ما أفادت 
صحيف�ة »وول س�ريت جورنال«.وتق�ول 
رشكة »كريمزون هيكساغون« إن منصتها 
تس�مح للزبائن وبعضه�م رشكات أمريكية 

كربى، بتحليل بيانات الجمهور ورصد صورة 
الحمالت.ونقل�ت  وأداء  التجاري�ة  العالم�ة 
الصحيفة األمريكية عن أش�خاص مّطلعني 
ع�ىل عمل الرشك�ة أن العقود الت�ي وقعتها 
»كريم�زون هيكس�اغون« م�ع الحكوم�ة، 
والت�ي تس�حب بموجبه�ا الرشك�ة بيانات 
شخصية ملس�تخدمي فيس�بوك، لم تحصل 
ع�ىل موافقة مس�بقة من عم�الق التواصل 
وكاالت  دفع�ت   2014 االجتماعي.ومن�ذ 

حكومي�ة أمريكية لكريمزون هيكس�اغون 
أكث�ر م�ن 800 أل�ف دوالر قيم�ة 22 عقداً، 
بحس�ب ما نقل�ت »وول س�ريت جورنال« 
ع�ن بيان�ات املش�ريات الحكومية.وباعت 
التحليالت  رشك�ة كريم�زون هيكس�اغون 
الت�ي تملكه�ا إىل دول خارجية منه�ا تركيا 
وروسيا، وعملت يف 2014 مع رشكة روسية 
غ�ري ربحي�ة مرتبط�ة بالحكومة، بحس�ب 
م�ا أف�ادت الصحيف�ة األمريكية.ويب�دو أن 

الرشك�ة األمريكية حصلت م�رة واحدة عىل 
األقل عن طريق الخطأ عىل بيانات شخصية 
من خدمة »إنستغرام« التي تملكها فيسبوك 
منذ 2012.وطلبت فيس�بوك من »كريمزون 
هيكس�اغون« أدلة إضافية، لكن الصحيفة 
نقلت ع�ن متحدث باس�م ش�بكة التواصل 
االجتماعي قوله »بناء ع�ىل تحقيقاتنا لحد 
اآلن لم تحصل )كريمزون هيكساغون( عىل 

أي معلومات.

القهوة السوداء أفضل من املخلوطة باحلليب
ح�ّذر خ�رباء الصحة األش�خاص 
الذي�ن يعان�ون من الس�منة من 
رشب القه�وة بالحلي�ب، بس�بب 
الس�عرات الحراري�ة التي تحتوي 
عليه�ا، والت�ي تبل�غ 56.6 س�عر 
ملوق�ع  وفق�ا  حراري.ونصح�وا، 
»بولد س�كاي«، األشخاص الذين 
يعان�ون الس�منة ب�رشب القهوة 
الس�وداء دون إضاف�ة حليب لها، 
ألنها تحت�وي عىل ع�دد قليل من 
يتج�اوز  ال  الحراري�ة  الس�عرات 

.4.5
وأش�اروا إىل أن القه�وة الس�وداء 
لها العديد م�ن الفوائد، حيث إنها 
تم�د اإلنس�ان بطاقة أك�رب، نظرا 

لكونها أكثر تركيزا بخالف القهوة 
املخلوط�ة بالحلي�ب الت�ي تفق�د 
قوته�ا، لكنه�م ح�ذروا يف الوقت 
نفس�ه من تناولها يف فرة املساء 
لتأثري الكافيني الذي يس�اعد عىل 
ع�دم الن�وم، ولذلك ُيفض�ل املزج 
مس�اًء. والقه�وة  الحلي�ب  ب�ني 

وأكد خرباء الصح�ة أن من فوائد 
القهوة الس�وداء كذل�ك أنها تقي 
من رسطان الكبد وتحفز الركيز 
وتبعد االكتئاب، فضال عن تسهيل 
عملي�ة التمثي�ل الغذائ�ي وتقليل 
عرض�ة اإلصابة بأم�راض القلب 
والش�لل االرتعايش والسكري من 

النوع الثاني.

طبق اليوم

املقادير:
2 ك�وب كب�ري دقيق أبي�ض منخول )240 ج�رام( - 2 ك�وب ملعقة كبرية  
“ملعقة طعام” س�منة لينة )30 ج�رام( - 2 حبة بيضة كبرية الحجم - 1 
ملعقة صغرية  “ملعقة ش�اي” بيكنج باودر - 1- ملعقة صغرية “ملعقة 
شاي” فانيليا - 1 ملعقة صغرية “ملعقة شاي” خمرية فورية - 1 ملعقة 
صغرية “ملعقة ش�اي” مل�ح - 1 كوب كبري ماء داف�ئ ) 240 مل( - زيت 

للقي - 1 كوب كبري رشبات
طريقة التحضري:

نحرض وعاء نضع فيه الخمرية الفورية ،و املاء الدافئ  ونركها قلياًل حتى 
تتخمر

نح�رض وع�اء جديد نرضب فيه بيض�ة كبرية الحجم ، ث�م نضيف امللح ،و 
الفانيلي�ا ، و البيكنج باودر ،و الخمرية املذابة بعد تخمريها ونقوم بالخلط 

بمرضب شبكي حتى تتكون عجني
بمج�رد تكون العجينة نقوم بخلط وعج�ن الخليط باليد حتى نحصل عىل 

عجينة طرية لها قوام مطاطي
نغطى العجني بكيس ونركه يف درجة حرارة الغرفة ملدة ساعة حتى ترتاح 

وتتخمر وتتماسك جيًدا
نح�رض العجينة عىل س�طح أملس ونفردها بالنش�ابة حت�ى نحصل عىل 

عجينة رقيقة
نحرض سكني حاد ونقوم بتقطيع العجني عىل شكل مربعات ثم نركه مرة 

اخري ملدة ربع ساعة لريتاح
نح�رض مقاله ونضع فيها زي�ت القي ونركه عىل النار حتى يس�خن ، ثم 
نض�ع  مربع�ات عجني البق�الوة ونركها مع التقليب ع�ىل جميع الجهات 

حتى تتحمر وتصبح لونها ذهبًيا
نرفع البق�الوة املقلية من الزيت ونضعها يف الرشب�ات حتى تترشب تماًما 

من الرشبات ثم نضعها يف مصفاه حتى تتخلص من الرشبات الزائد
اآلن ... نستطيع وضع البقالوة مقلية عىل طبق التقديم

بقالوة مقلية

وزارة الزراعة 
اعالن للمرة الثانية الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 

اىل : الرشكات املقاولة الراغبة بتقديم غطاءاهتا لالشرتاك يف املناقصة 
املناقصة املرقمة )عامة حملية /مقاولة اشغال 2018/2(

يرس الرشكة العامة  لتجهيزات الزراعية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة الذين يحملون هوية تصنيف 
املقاولني /انشائية درجة )رابعة( فأعىل حسب تعليمات تسجيل وتصنيف املقاولني رقم )1( لسنة 2015 لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص 
بمقاولة تنفيذ اعمال انش�اء مجمع  مخزني يف موقع صاري تبة العائد اىل فرع الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية يف محافظة كركوك مع 

مالحظة  االتي :
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بالرشكة العامة للتجهيزات الزراعية /قس�م العقود 

العامة ايميل  / خالل الدوام الرسمي اعتبارا من الساعة  9 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2  � تقب�ل ع�روض رشكات املقاولة التي تحمل هوية تصنيف املقاولني انش�ائية درجة ) رابعة( فاعىل حس�ب تعليمات تس�جيل وتصنيف 
املقاول�ني  رقم )1( لس�نة 2015 لتنفيذ اعمال املناقص�ة وفق متطلبات التاهيل والتقييم املطلوبة يف القس�م الثاني ) ورقة بيانات العطاء( 

والقسم الثالث ) معايري التقييم والتأهيل لعقود تنفيذ االشغال(
3  �بإم�كان مقدم�ي العطاء الراغبني ب�رشاء وثائق املناقصة  باللغة العربي�ة تقديم طلب تجريري اىل العنوان املح�دد يف التعليمات ملقدمي 
العط�اء ودف�ع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 600000( س�تمائة الف دين�ار عراقي واجور خدمات بيع وثائق املناقص�ة البالغة )803000( 

ثمانمائة وثالثة االف دينار عراقي غري قابلة للدر علما ان اخر موعد لتقديم طلب رشاء وثائق املناقصة يف يوم 2018/8/9
4 � الكلفه التخمينية لتنفيذ  اعمال املناقصة هي )8024536200( ثمانية مليارات واربعة وعرشون مليون وخمسمائة وستة وثالثون الف 

ومائتان دينار عراقي فقط ومن ضمن تخصيصات  املوازنة الجارية للرشكة العامة للتجهيزات الزراعية لعام 2018
5 � يج�ب ع�ىل مقدم�ي العطاءات تقديم التامين�ات االولية البالغ�ة )100000000( مائة ملي�ون دينار عراقي لضمان جدية املش�اركة يف 
املناقص�ة بموج�ب صك مصدق او خطاب ضمان مرصيف غري مرشوط  ومغطى ماليا يدفع حني الطلب صادر من احد املصارف غري املتلكئة 
او املتعثرة او املحازة من قبل البنك املركزي العراقي ألمر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية يثبت فيه اس�م  ورقم املناقصة والغرض منها  

ويكون نافذا ملدة )28( يوما من بعد تاريخ  انتهاء مدة نفاذية العطاء او اكثر
6 � يجب ان يكون العطاء املقدم نافذا ملدة )120( مائة وعرشون يوما من تاريخ غلق املناقصة يف 2018/8/9 

 7 � يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته املناقصة بدفع اجور نرش االعالن للمرة االوىل  والثانية 
8 � يتم تس�ليم العطاءات اىل ش�عبة العالقات يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية الكائن يف املوقع املحدد ادناه يف موعد اقصاه يوم 

2018/8/9 الساعة الثانية عرشة ظهرا بتوقيت العراق / بغداد وال يسمح بتقديم العطاءات الكرونيا وسيتم رفض العطاءات املتأخرة
9 � س�يتم عق�د مؤتم�ر يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية لالجابة عىل استفس�ارات مقدمي العط�اءات وذلك  يف يوم 2018/8/1 

الساعة العارشة صباح بتوقيت العراق /بغداد
10 � يقدم العطاء بظرف مغلق ومثبت عليه اس�م املناقصة ورقمها واس�م الرشكة مقدمة العطاء وختمها والعنوان الكامل واسم الشخص 

املخول بتقديم العطاء ورقم هاتفه  والربيد اإللكروني للرشكة
11  �يلتزم مقدم العطاء بتقديم كل ما تطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها من معلومات وبيانات ووثائق وبخالفه  س�يتم اس�تبعاد 

عطائه مما يقتىض مراعاة ذلك عند التقديم
12 � يتم فتح العطاءات يف مقر الوازرة الكائنة يف جمهورية العراق /بغداد / س�احة االندلس / قرب فندق الس�دير يف تمام الس�اعة الثانية 

عرشة ونصف بعد الظهر من يوم 2018/8/9
 13  � اذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح يف اليوم الذي يليه

14  � ان الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
15 � بإمكان الراغبني باالشراك باملناقصة االطالع عىل تفاصيل املناقصة  عىل املوقع االلكروني  الخاص برشكتنا عىل شبكة االنرنت

) WWW.iraqiscas.com(
الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية

العراق � بغداد � الوزيرية � خلف املعهد القضائي 
ص .ب 26028 /بغداد

هاتف : 07905754470

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد 752/ب2018/2

التاريخ 2018/7/19
اعالن

اىل املدعى عليه ناطق محمد حسن 
اق�ام املدعي وعد نجرس صاح�ل الدعوى البدائي�ة املرقمة 852/

ب2018/2 والتي تتضمن الزام�ك بتأدية مبلغ قدره 20000000 
عرشون مليون دينار ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب كتاب 
مرك�ز رشط�ة  التحري�ر بالع�دد 7656 يف 2018/5/29 ومرفقة 
اشعار مختار   منطقة شفته القديمة  قطاع 2 املدعو اسعد محمد 
عب�اس تقرر تبليغك نرش بالصح�ف املحلية بالحضور اىل محكمة 
بداءة بعقوبة  صباح يوم املرافعة 2018/7/30  الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض

راغب سلمان عيدان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد 629/ب2018/2

التاريخ 2018/7/15
 اعالن

اىل املدعى عليه / عمار كامل زيدان
بتاري�خ 2018/6/5 اصدرت محكمة  ب�داءة بعقوبة قرار الحكم 
املرقم 629/ب2018/2 املؤرخ  2018/6/5 والذي يقيض بالزامك 
بتأدية مبلغ ستة ماليني دينار اىل املدعي املدير العام لرشكة تجارة 
املواد االنش�ائية اضاف�ة لوظيفته  حكما غيابي�ا قابال لالعراض 
والتمييز وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب مركز رشطة املفرق 
املرقم 8785 يف 2018/7/4 وحس�ب رشح املبلغ واش�عار مختار 
ح�ي املعلمني دريد ه�ادي محمد امل�ؤرخ 2018/6/26 واملتضمن 
ارتحال�ك اىل جه�ة مجهولة عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
الصحف املحلي�ة ويف حالة ارتحالك اىل جه�ة مجهولة عليه قررت 
املحكمة تبليغك بواس�طة الصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك 
او ارسال من  ينوب عنك البداء طعونك القانونية وفق املدد املحددة 

قانونا فان قرار الحكم سيكتسب الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

راغب سلمان عيدان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد بال

التاريخ 2018/7/23
اعالن مفقود

اىل املفقود صالح صالح قدوري
بتاري�خ 2018/7/23 قدمت زوجت�ك املدعوه ايمان 
احم�د اس�مر تطلب في�ه نصبها قيمة علي�ك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 2016/5/15 ول�م تع�د لح�د االن 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من 
تاريخ  النرش سوف تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة 

شؤونك
القايض

فالح حسن هادي

مجلس القضاء االعىل
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
العدد 2031/ش2018/4

التاريخ 2018/7/16
 اىل  املدعى عليه ثامر مطرود روشل 

اعالن
ملقتضي�ات الدعوى الرشعية املرقم�ة اعاله واملقامة 
من قبل املدعية سامية مجيد حميد والتي موضوعها 
التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
مركز رشطة اكد بالعدد 1190 يف 2018/7/11 وختم 
املجل�س املحي لح�ي املعام�ل عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفتني  يوميتني بموعد املرافعة 
املواف�ق 2018/7/30 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

شيماء عباس عي
�������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2446/ش2018/1

التاريخ 2018/8/23
اىل املدعى عليها نها طالب رزوقي

اعالن
اقام املدعي زوج�ك عي منعم فليح الدعوى الرشعية 
املرقمة  بالعدد اعاله امام محكمة االحوال الشخصية 
النفق�ة  يف بعقوب�ة ومضمونه�ا تفري�ق الس�قاط 
ولكون�ك مجهولة محل االقامة وعدم توفر املعلومات 
عنك وحس�ب كتاب مركز رشطة بهرز بالعدد 4413 
يف 2018/6/12 ق�رر  تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 
2018/8/1 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او م�ن ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق 

القانون  االصول
القايض

لطيف خليل ابراهيم
�������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 211/ب/2018

التاريخ 2018/7/22
اىل املدعى عليهما 

1 � محمد سعد جاسم حسني 
2 � مهدي جميل حامد

اقام املدعية وداد يوسف س�لمان امام هذه املحكمة 
الدعوى املرقم�ة 211/ب/2018 والت�ي تطلب فيها 
الزامكم مع بقية املدع�ني بتأدية مبلغ 140000000 
مائة واربعون مليون دينار وملجهولية محل اقامتكم 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وكت�اب مركز رشطة 
س�ويد بالعدد 3295 يف 2018/6/11 واشعار مختار 
منطقة املرادية وكت�اب مركز رشطة التحرير بالعدد 
9586  يف 2018/7/8 واش�عار مختار منطقة شفته 
واملصدق من املجلس املحي لقضاء بعقوبة والذي يؤيد 
ارتحالكما اىل جهة مجهولة قررت املحكمة تبليغكما 
ن�رش بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور يف 
موعد املرافعة املوافق 2018/7/30 الساعة العارشة 
صباحا ويف حالة عدم حضوركما او من ينوب عنكما 
قانونا ستجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا حسب 

االصول
القايض

خضري عباس التميمي
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد بال

التاريخ 2018/7/23
اعالن مفقود

اىل املفقود احمد عبد الستار بريسم
بتاري�خ 2018/7/18 قدمت والدت�ك املدعوه عاريه 
حس�ني عايش تطلب فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 2014/6/12 ولم تع�د لحد االن لذا 
تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك 
خالل خمس�ة ع�رش يوم من اليوم الثان�ي من تاريخ  
النرش سوف تنصب والدتك قيمة عليك الدارة شؤونك

القايض
مصباح مهدي صالح

املدير العام / وكالة
رئيس جملس االدارة
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بعد خسارته أمام كوريا اجلنوبية

اليوم يد الشباب يف مواجهة إيران عىل املركز اخلامس
                صالل��ة - حام��د عب��د العباس / موفد 

االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

خسر منتخبنا الوطني للشباب بكرة اليد 
أم�ام نظي�ره الكوري الجنوب�ي بنتيجة 
34 مقاب�ل 24 هدف�ا في آخ�ر مباريات 
المحموع�ة األولى للفرق المتأهلة لدور 
الثمانية ضمن منافس�ات بطولة آس�يا 
للشباب المؤهلة لكأس العالم والمقامة 
في مدينة صاللة بس�لطنة عمان وبذلك 
سيلتقي ش�بابنا اليوم الس�اعة الرابعة 
عصرا ف�ي مواجهة مهمة أمام ش�باب 
إي�ران على تحدي�د المركزي�ن الخامس 
والسادس في مجمع السعادة الرياضي 
. وق�دم منتخبنا الش�باب مب�اراة جيدة 
خاصة في ش�وطها األول الذي تميز في 
الس�رعة واألث�ارة وتمكن م�ن مجاراة 
الفريق الكوري المرشح األبرز للبطولة 
وكانت النتيجة متعادلة في أغلب دقائق 
هذا الش�وط الذي إنتهى بتق�دم الفريق 
الكوري الجنوب�ي 16 - 14 هدفا . وفي 
الشوط الثاني قلت فاعلية المنتخب ولم 
يكن ب�ذات الص�ورة في الش�وط األول 
بس�بب س�رعة ومهارة الفريق الكوري 
الذي إستثمر حاالت األيقاف الكثيرة لدى 
منتخبنا الش�بابي بس�بب األخطاء وهو 
مامنحه أفضلية التق�دم وزيادة الفارق 
الى 27 مقابل 20 في الدقيقة العش�رين 
ليس�تمر التفوق الكوري حتى النهاية . 
عموما أن المنتخب قدم ماعليه لكنه لم 
يس�تغل جانبي الزاوي�ه وأصر الالعبون 
األخت�راق من األمام وال�ذي قابله دفاع 
ك�وري منظم فضال ع�ن أن أكثر العبي 

المنتخ�ب تعرضوا الى االيقاف دقيقتين 
بس�بب األخطاء الفنية عك�س الكوري 
الجنوبي الذي لم يرتكب خطأ فني واحد 
وهو مامكنه من إس�تثمار ه�ذه الحالة 

لتسجيل األهداف وزيادة الفارق .
من جانبه أشار رئيس الوفد العراقي خليل 
إبراهيم بأن المنتخب الشبابي قدم أداءا 
رجولي�ا في الش�وط األول لكنه لم يكن 

بذات الفاعلية في الش�وط الثاني بسبب 
كث�رة األيقاف وضع�ف اللياق�ة البدنية 
كون الفريق الكوري يتميز بلياقة بدنية 
عالية وس�رعة كبيرة ما أدى الى تفوقه 
وهيمنت�ه على مجريات الش�وط الثاني 
وقال أن المنافسة على  المركز الخامس 
مناس�بة للطموح كون هذا المركز يأتي 
مابعد تسلس�ل الفرق اآلس�يوية القوية 

التي تأهلت للمربع الذهبي كما الننس�ى 
أن حامل لقب النس�خة الماضية الفريق 
القطري ينافس على المركزين الس�ابع 
والثام�ن م�ع س�لطنة عمان فيم�ا أكد 
رئيس الوفد أن مباراة اليوم مع ش�باب 
إي�ران مهم�ة ج�دا  الجميع ع�ازم على 
تقدي�م األفض�ل ألن المرك�ز الخام�س 
من المراك�ز المتقدمة آس�يويا والكادر 

المناس�بة  الحل�ول  س�يضع  التدريب�ي 
للتف�وق عل�ى الفري�ق األيران�ي بعد أن 
تولدت لديهم قناعة تامة لمستوى إيران 
بع�د مش�اهدات مبارياته ف�ي البطولة  
مؤكدا أن أداء المنتخب في تصاعد كونه 
من الفرق الفتي�ة والفريق الوحيد الذي 
لديه ثمانية العبين من منتخب الناشئين 
إكتسبوا الخبرة المطلوبة وهم يشكلون 
الركيزة األساسية للمنتخب الشبابي في 

بطولة آسيا للعام المقبل .
وأقام األتحاد العماني لكرة اليد وضمن 
إختفالي�ة  الرس�مية  األبروتوك�والت 
لتب�ادل الهدايا التذكاري�ة مالين الوفود  
اآلس�يوية  البطول�ة  ف�ي  المش�اركة 
السادس�ة عش�ر ف�ي حي�ن ق�دم الوفد 
العراق�ي خلي�ل إبراهي�م عش�رة دروع 
ال�ى إتحادات عم�ان وكوري�ا الجنوبية 
والبحري�ن وس�وريا ولبن�ان والصي�ن 
والهن�د واليمن والصي�ن تايبه واألتحاد 
اآلس�يوي ونائب رئيس األتحاد القاري 
للعب�ة تعبيرا عن العالق�ة الطيبة وفتح 
آف�اق تع�اون مش�تركة مابي�ن الجميع 
. ه�ذا وس�يلتقي الي�وم قطر وس�وريا 
على المركزين الس�ابع والثامن الساعة 
الثاني�ة والربع والعراق وإيران الس�اعة 
الربع�ة وكوريا بط�ل المجموعة األولى 
مع الس�عودية ثاني المجموع�ة الثانية 
الس�اعة 5 و45 دقيق�ة  والبحرين ثاني 
المجموع�ة األول�ى م�ع الياب�ان بط�ل 
المجموعة الثانية السابعة والنصف في 
دور نص�ف النهائي وجمي�ع المباريات 
تق�ام اليوم ف�ي قاعة مجمع الس�عادة 

الرياضي .

فابرجياس: نحاول التأقلم
عىل أسلوب ساري

الزوراء يستعيد مدافعه 
بعد انتهاء جتربته يف سلوفينيا

             المستقبل العراقي/ وكاالت
 

قال سيس�ك فابريجاس، نجم تشيلسي، إن العبي فريقه عليهم التأقلم سريعا 
على أس�لوب لع�ب المدرب الجديد ماوريتس�و س�اري، قبل انطالق الموس�م 

الجديد.
وح�ل س�اري )59 عاما( محل مواطن�ه االيطالي أنطونيو كونت�ي، في قيادة 
تشيلس�ي، هذا الش�هر، ويعرف عنه تفضيله اللعب بطريق�ة هجومية، مثلما 

كان يفعل في ناديه السابق نابولي.
وأبل�غ فابريج�اس موقع تشيلس�ي عل�ى اإلنترن�ت “جلب طريق�ة مختلفة 

وأسلوب لعب مغاير، ونحن بحاجة للتأقلم عليه”.
وأح�د التغييرات التي أجراها س�اري هي التخلي عن أس�لوب كونتي المفضل 
ف�ي اللعب بثالثة مدافعين من أج�ل اللعب بأربعة، وقال فابريجاس إن الفريق 

اللندني، الذي يقوم بجولة في استراليا حاليا، يتأقلم.

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

اس�تعاد نادي ال�زوراء مدافعه نجم ش�وان بعدما قضى موس�ماً في الدوري 
السلوفيني.

وق�ال مصدر ب�إدارة الن�ادي في حدي�ث للس�ومرية ني�وز إن “المدافع نجم 
ش�وان س�يدافع عن الوان الزوراء الموس�م المقبل، بعد انته�اء إعارته لنادي 
رودار فيليني الس�لوفيني”.تجدر اإلش�ارة إلى إن شوان غادر الزوراء ف فترة 
االنتق�االت الصيفية الماضية إلى نادي الظف�رة اإلماراتي في تموز من العام 

الماضي، قبل أن تتم إعارته الى رودار فيليني في أيلول من العام ذاته.

أوديشو جيدد تعاقده مع الزوراء

جامريو يعود إىل تدريبات 
أتلتيكو مدريد

سان جريمان يستغل سالح رابيو 
لضم نجم يوفنتوس

نيامر هينئ الثنائي الربازييل اجلديد 
يف ريال مدريد             بغداد/ المستقبل العراقي

 
جدد أيوب أوديش�و تعاقده مع الزوراء لموسم 
إضافي، بش�كل رس�مي اليوم، وسيحدد الحقا 

موعد إعداد الفريق للموسم المقبل.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للزوراء عبد الرحمن 
رشيد، في تصريح صحفي إن بعض التسريبات 
الت�ي وردت في وس�ائل اإلعالم ع�ن تعاقدات 

جديدة غير دقيقة.

وأض�اف “هن�اك رغبة بضم عدد م�ن الالعبين 
تنتظ�ره  الفري�ق  ك�ون  المتميزي�ن،  الج�دد 
مش�اركة مهمة في بطولة آس�يا، لكن الحديث 
ع�ن التعاقدات مازال مبكرا، وس�يقدم المدرب 
أيوب أوديشو قائمة لإلدارة تضم مجموعة من 
الالعبين الذين سيتم العمل على استقطابهم”.

يش�ار إل�ى أن أي�وب أوديش�و ق�اد الفريق في 
الموس�م المنته�ي، إلى الف�وز بلق�ب الدوري 

العراقي.

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

عاد المهاجم الفرنس�ي كيفن جاميرو إلى 
المران، اليوم إلى جان�ب زمالئه في فريق 
أتلتيكو مدري�د بعدما كان يت�درب منفردا 
عل�ى مدار يومين س�ابقين، في إطار فترة 

اإلعداد للموسم الجديد.
وش�ارك جاميرو، الذي يرغب فالنسيا في 
الحص�ول عل�ى خدمات�ه، بش�كل طبيعي 
الصباحي�ة  الجلس�ة  ف�ي  العش�ب  عل�ى 
م�ن المران تح�ت إش�راف الجه�از الفني 

للروخيبالنكوس.
وبعد جلسة المران الصباحية غدا الثالثاء، 

سيقوم فريق المدرب األرجنتيني دييجو 
سيميوني، الذي يحظى بعشرة العبين 
الفري�ق األول ومجموع�ة م�ن  م�ن 
الردي�ف تضم 16 عنصرا، بأول رحلة 

للخارج في إطار االستعداد للموسم.
وسيس�افر “الروخيبالنكوس” غدا 
إلى س�نغافورة لمواجهة آرسنال، 
وباريس سان جيرمان، وديا يومي 

26 و30 يوليو/تموز الجاري.

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفية إيطالية، 
عن أن نادي باريس سان 
الفرنس�ي  جيرم�ان 
عن  للتخلي  مستعد 
رابي�و،  أدري�ان 
وس�ط  الع�ب 
أجل  من  الفريق، 
التعاق�د م�ع نجم 
يوفنت�وس  فري�ق 

اإليطال�ي، خالل الميركاتو الجاري. وذكر موقع 
“فوتب�ول إيطاليا” أن باري�س يرغب في التعاقد 
مع البوس�ني ميرالي�م بيانيتش، ويجه�ز حالًيا 
من أجل تقديم عرض رس�مي خ�الل االنتقاالت 
الصيفية.وأضاف أن النادي الفرنس�ي سيعرض 
عل�ى يوفنتوس 30 مليون ي�ورو، باإلضافة إلى 
الشاب الفرنسي أدريان رابيو، من أجل الحصول 
على خدمات بيانيتش.وأوضح الموقع اإليطالي 
أن يوفنت�وس يري�د الحصول على أكث�ر من 30 
مليون ي�ورو، خاصة وأن رابيو ينتهي عقده في 

30 يونيو/ حزيران المقبل.

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

هن�أ البرازيل�ي نيمار دا س�يلفا، نج�م باريس 
س�ان جيرمان، مواطنيه فينيسيوس جونيور، 
مدري�د  لري�ال  توقيعهم�ا  بع�د  ورودريج�و، 
الس�ابق،  برش�لونة  نج�م  اإلسباني.وأش�ار 
“مون�دو  صحيف�ة  نقلته�ا  تصريح�ات  ف�ي 
ديبورتيف�و”، ح�ول توقي�ع الثنائ�ي للفري�ق 
الملكي، إلى أنه “اتصل بهما وهنأهما على تلك 
الخطوة”.وق�ال: “لقد اتصلت ب�كل منهما، أنا 

سعيد للغاية وسعيد لهما”.

وأردف مازح�ا “أتمن�ى أن يحقق�ا المزي�د من 
النجاح�ات، وأن يس�جال الكثير م�ن األهداف، 

ولكن ليس أمام باريس سان جيرمان”.
وت�م  عظيمت�ان  موهبت�ان  “إنهم�ا  وتاب�ع 
اكتش�افهما في البرازيل، وأتمنى لهما النجاح 

ألجل أسرهما ثم للبرازيل”.
وكان صاح�ب ال�26 عاما، كش�ف مؤخرا عن 
رغبته في االس�تمرار في الموس�م الجديد مع 
الباريس�ي، لينفي األخبار  الفريق 
الت�ي انتش�رت بش�أن انتقاله 

لريال مدريد.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف بيبي رينا حارس مرم�ى ميالن، حقيقة 
ارتباطه بالرحيل لتشيلسي، في ظل األنباء التي 

أكدت اقترابه من االنضمام للبلوز.
وقال رينا، في تصريحات نقلها موقع “فوتبول 
إيطالي�ا”: “أن�ا أذه�ب إلى س�اري؟ إنه�ا فقط 
ش�ائعات، للتو وصلت إلى هنا، أريد االس�تمتاع 
م�ع  والدخ�ول  الالعبي�ن،  م�ع  األي�ام  به�ذه 

المجموعة في أسرع وقت”.

وأض�اف “أتطلع إلعطاء الفري�ق أفضل ما 
لدي، واالستمرار في التحسن”.

ويس�تعد ميالن لخوض عدد م�ن المباريات 
الودية، في ظل مش�اركته في بطولة الكأس 

الدولية لألبطال، وسيواجه مانشستر يونايتد 
ثم توتنهام هوتسبير.

وانض�م رين�ا لصف�وف مي�الن، خ�الل فت�رة 
االنتق�االت الصيفية الجارية، في صفقة انتقال 
حر، بعدما انتهى عقده مع نادي نابولي، بنهاية 

الموسم المنقضي.

رينا ينفي شائعات ارتباطه 
بتشيليس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

دخ�ل النج�م البرازيل�ي روبينيو، العب س�يفاس س�بور 
التركي، دائرة اهتمامات نادي بيراميدز المصري.

وأعلن الحس�اب الرس�مي لن�ادي بيراميدز )األس�يوطي 
س�ابقا(، أن�ه س�يتم اإلع�الن ع�ن صفقة مهم�ة خالل 

الساعات القليلة القادمة.
وأك�د مص�در داخ�ل الن�ادي ل، أن نجم منتخب الس�امبا 
الس�ابق، دخل دائرة اهتمامات الفريق بقوة، واقترب من 

االنضمام بعد مفاوضات متقدمة.
وأوضح المصدر، أنه سيتم االستغناء عن البرازيلي آرثور، 
وض�م روبيني�و بدال منه، قب�ل غلق باب القي�د، وانطالق 

الدوري نهاية الشهر الجاري.
وكان بيرامي�دز تعاق�د مع 4 برازيليين ه�م كينو وآرثور 
وريبامار وكارلوس إدواردو، بجانب الفلس�طيني األصل 
األلماني الجنسية داني شاهين، والسوري عمر الميداني.

وترددت أنباء عن التفاوض مع الفرنس�ي سمير نصري، 
لالنضمام إلى صفوف بيراميدز.

روبينيو عىل مشارف الدوري املرصي

           المستقبل العراقي / وكاالت
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية، الي�وم، عن 
حقيقة عروض برش�لونة للتعاقد مع البرازيلي 
ويلي�ان، م�ن تشيلس�ي، في فت�رة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
وذك�رت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيفو” 
الكتالونية، أن برش�لونة لم يقدم عرضا 
بأكثر م�ن 60 ملي�ون ي�ورو للتعاقد 

مع ويليان، مثلما قال�ت التقارير اإلنجليزية. وأوضحت 
“البارس�ا لن يدفع تلك األموال ف�ي العب يبلغ من العمر 

29 عاما”.
وش�ددت الصحيفة على أن برشلونة يضع سقفا 

مالي�ا لصفقة ويليان، قيمت�ه 35 مليون يورو، 
وه�و األم�ر الذي يفهم�ه إرنس�تو فالفيردي، 

مدرب الفريق، المتمسك بضم البرازيلي.
ألكس�ندر  وص�ول  أن  الصحيف�ة  وتابع�ت 
جولوفين إلى تشيلس�ي، من سسكا موسكو، 

بغداد/ المستقبل العراقي            
 

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميالن 
تق�دم بعرض لتعزي�ز صفوفه من باي�رن ميونخ 
األلماني، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.

وبحس�ب صحيف�ة “كورييري ديللو س�بورت” 
اإليطالي�ة، فإن إنتر ميالن تق�دم بعرض بقيمة 
20 مليون ي�ورو لضم الالعب التش�يلي أرتورو 
فيدال من جانبها قالت صحيفة “بيلد” األلمانية 

“فيدال قبل العودة إل�ى إيطاليا، ولكن بايرن ميونخ 
يري�د الحص�ول عل�ى 30 ملي�ون ي�ورو، وهو ما 

يعن�ي أن على إنت�ر ميالن، رفع عرض�ه بمقدار 
10 ماليين ي�ورو إضافية إلب�رام الصفقة”.

وانض�م في�دال لصف�وف الفري�ق 
الباف�اري ع�ام 2015، قادًما من 
يوفنتوس اإليطالي مقابل 37.5 
مليون ي�ورو، وينتهي عقده في 

صيف 2019.

برشلونة يضع سقفًا ماليًا لصفقة ويليان

إنرت ميالن يتحرك القتناص نجم بايرن ميونخ

جستن مريام عىل أعتاب ناٍد يف دوري الدرجة الثانية األمريكي
           المستقبل العراقي / متابعة

 
اقترب نادي سينس�يناتي األميركي، 
من ض�م مهاجم المنتخ�ب الوطني 
ونادي اورالندو سيتي جستن ميرام 
الصيفي�ة  االنتق�االت  خ�الل فت�رة 

الجارية.
وق�ال مصدر مقرب م�ن الالعب في 
حدي�ث للس�ومرية ني�وز إن “نادي 
ف�ي  يتناف�س  ال�ذي  سينس�يناتي 
الدرج�ة الثاني�ة األميركي�ة اقت�رب 
من ضم جس�تن ميرام من اورالندو 
س�يتي”.وأضاف أن “صفقة انتقال 

الالع�ب باتت وش�يكة ج�داً، خاصة 
أن أورالن�دو منفتح على بيع الالعب 
أورالن�دو ه�ذا  تأقلم�ه م�ع  لع�دم 
الموسم”.يذكر أن نادي سينسيناتي 
األميرك�ي، يجهز لصفق�ات كبيرة، 
حيث س�يلعب في الدوري األميركي 
المقب�ل.  الموس�م   MLS��ال األول 
ويحتل سينس�يناتي ص�دارة دوري 
الدرج�ة الثاني�ة برصي�د 44 نقطة. 
ويعاني ميرام عالق�ة مضطربة مع 
مش�جعي أورالن�دو، الذي�ن هددوه 
بالموت وتم منحه إجازة لمدة ثالثة 

أيام ألسباب شخصية.
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تفادوا هذه األطعمة يف اجلو احلار
يف ظل ارتف�اع درجة الح�رارة , ما األطعمة 
الت�ي تزيد م�ن حرارة الجس�م وكيف يمكن 

التأقلم مع موجات الحر املتصاعدة ؟. 
 تضطلع مائدتنا بدور مهم يف تفادي الحرارة 
املرتفعة او زيادتها يف الجس�م، لذلك ننصح 
لتف�ادي الح�رارة املرتفع�ة بتجن�ب بعض 

األطعمة وأهمها:
 -ع�دم ت�ذّوق أطعم�ة أو أطب�اق جديدة يف 
الطق�س الح�اّر ألن املعدة تكون حّساس�ة 
وقد تتفاعل يف الجس�م وتس�بب الحساسية 

أو انزعاجاً
 -تناول وجبات صغرية خالل النهار وتجنب 

ح�رارة  الرتف�اع  تفادي�اً  الكب�رية  الوجب�ة 
الجسم.

-تناول بعض التوابل الحاّرة ألن من ش�أنها 
تربي�د الجس�م. فهي تزي�د ال�دورة الدموية 
تربي�د  يف  يس�اعد  ال�ذي  التع�ّرق  وبالت�ايل 

الجسم.
. الرتكيز عىل السلطة واللبن يف الوجبات-

لكن تبقى القاعدة األساس�ية أهمية اإلكثار 
م�ن رشب املياه والس�وائل تفادي�اً لجفاف 
الجس�م. الن ارتفاع الحرارة يؤدي إىل نقص 
السوائل يف الجسم ال س�يما أن املياه ُتشّكل 

75% من وزن الجسم.

االلبان تقي من اجللطات ملعقة من السكر تعزز الذاكرة واملزاج
كشفت دراس�ة حديثة أجريت يف جامعة “تكس�اس األمريكية” عن أن 
تن�اول األلب�ان كاملة الدس�م مثل الحلي�ب والزبادي والجبن�ة والزبدة، 

يمكن أن تقي من الجلطات.
وذكرت الدراس�ة أن “تناول ألبان كاملة الدس�م مث�ل الحليب والزبادي 
والجبنة والزبدة ال يقرص أعمار كبار الس�ن من 65 س�نة فما فوق وال 

توجد عالقة بني دهون األلبان وأمراض القلب والجلطة«.
واضافت الدراس�ة أن “النتائج تش�ري إىل أن الحمض الدهني املوجود يف 
األلب�ان يمكن أن يقلل خطر الوف�اة بأمراض القل�ب واألوعية الدموية 
وخاصة الجلطة ، وال تس�ند فحسب بل تعزز الكم املتزايد من األدلة عىل 
أن ده�ن األلبان، عىل الضد من االعتقاد الش�ائع، ال يزيد خطر اإلصابة 

بمرض القلب أو الوفاة عموماً يف كبار السن«.
ولم يجد الباحثون أي عالقة بني األحماض الدهنية وارتفاع خطر الوفاة 
بل إن أحد األحماض يرتبط بتقليل خطر الوفاة بأمراض القلب واألوعية 
الدموية. يضاف إىل ذلك أن خطر اإلصابة بجلطة يقل بنسبة 42 يف املئة 
لدى األشخاص ذوي املس�تويات املرتفعة من األحماض الدهنية نتيجة 

استهالكهم األلبان.

أكد بحث بريطاني جديد أن ملعقة من السكر يمكن أن تعزز ذاكرة كبار 
الس�ن، من خالل توفري الطاقة للدماغ، ما يجعلهم يشعرون بدافع أكرب 

للعمل بجد ويمنحهم ثقة أكرب بالنفس.
ويشري الباحثون من جامعة ُوِرك إىل أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن 
أن تساعد يف صياغة توصيات غذائية لألشخاص الذين يحاولون تحسني 

أداء أدمغتهم خالل فرتة الشيخوخة.
وق�ال خرباء يف الجامعة إن كمية صغرية من الس�كر يمكن أن تحس�ن 
الذاكرة يف س�ن 65 عاما، وتحفز املس�نني للعمل بجد وتضعهم يف حالة 
مزاجي�ة جي�دة. وقالوا إن الطاق�ة قصرية األمد، املتمثلة يف مس�تويات 
مرتفعة من السكر يف الدم، يمكن أن تكون عامال مهما يف تشجيع كبار 

السن عىل أداء بعض املهمات.
ووجد الباحثون أن رشابا يحتوي ملعقة صغرية من الغلوكوز، يحس�ن 
الذاكرة وامل�زاج والرتكيز لدى أولئك الذين تزي�د أعمارهم عن 65 عاما، 

مقارنة مع أولئك الذين يرشبون املحليات االصطناعية.
يف حني أن الذين ترتاوح أعمارهم بني 18 و27 عاما، والذين حصلوا عىل 

املرشوب نفسه، لم يشعروا بتحسن مزاجهم وذاكرتهم.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

حتذير من أرضار خطرية ترتتب عىل تأخري وجبة العشاء
كشفت دراس�ة طبية حديثة إىل أرضار خطرية 
ترتتب ع�ىل تأخري وجب�ة العش�اء إىل منتصف 

الليل أو حتى تناول وجبة خفيفة قبل النوم.
ووجد فريق من الباحثني اإلسبان أن األشخاص 
الذي�ن يتناول�ون وجبات العش�اء بانتظام بني 
الس�اعة التاسعة مس�اء والحادية عرشة ليال، 
يقلل�ون م�ن ف�رص تعرضهم لخط�ر اإلصابة 
برسطان الثدي عند النس�اء أو الربوستات عند 

الرجال بنسبة 25 يف املئة.

وأوض�ح الفريق التابع للمعهد العايل للصحة يف 
جامعة برشلونة أن وجبات الطعام املتأخرة إىل 
منتصف الليل وما بع�ده ترسع عملية التمثيل 
الغذائ�ي )األي�ض( خالل ف�رتة الن�وم التي تيل 
طع�ام العش�اء، وهو ما ي�ؤدي إىل خلل يف عمل 
هرمون�ات الجس�م، وغالب�ا ما يتم ع�الج ذلك 
الخل�ل باس�تخدام التستوس�تريون أو حج�ب 

اإلسرتوجني.
وتعم�ل الهرمون�ات ع�ىل تحفيزنا ع�ىل النوم 

أو جعلن�ا نش�عر بالج�وع واإلجه�اد، وبالتايل 
يمكن ربطها بإيقاعات الس�اعة البيولوجية يف 

الجسم.
وبحس�ب صحيف�ة “إندبندن�ت”، فقد توصلت 
الدراس�ة إىل نتائجه�ا بعد دراس�ة حالة 1800 
من مرىض رسطان الثدي والربوستات، و2000 
ش�خص ال يعان�ون أي�ا م�ن هذي�ن املرضني، 
متابع�ني أنم�اط األكل والن�وم وأي�ة خط�وات 

يتخذونها للحفاظ عىل صحتهم.

من منا ال يحب الخوخ، هذه الفاكهة 
اللذي�ذة التي تج�ذب الناظ�ر بلونها 
الش�هي ثم تس�حره بمذاقها الحلو 
غري أنه ما إن يس�تأنس بها و تصبح 
جزءا من غذائه اليومي حتى تختفي 
من األس�واق يف انتظار صيف السنة 
القادمة. طبعا فه�ي فاكهة صيفية 
و من الجيد استهالكها يف موسمها و 
االس�تفادة من خرياتها. فزيادة عىل 
أنها غنية باملاء و األلياف و النشويات 
و مض�ادات األكس�دة فه�ي تحتوي 
ع�ىل مع�ادن متنوعة كالبوتاس�يوم 
و الحدي�د و ع�ىل فيتامين�ات كث�رية 

كفيتام�ني ج و فيتام�ني أ و فيتام�ني ي. و 
بالتايل يمكن أن تفيد الجس�م و وظائفه بعدة 
أش�كال، لنتعرف يف ه�ذا املقال عىل بعض من 

فوائد هذه الفاكهة عىل  جسمنا.
الخ�وخ و الهضم: يعزز الخوخ صحة الجهاز 
واملع�ادن  باأللي�اف  غن�ي  ألن�ه  الهضم�ي، 
كالبوتاسيوم، فيحمي الجسم من اضطرابات 
الهضم واالمساك، ويس�هل عمل األمعاء كما 
يحت�وى عىل مواد تعمل عىل تطهري املعدة من 
الجراثيم والديدان، ويساعد يف توزان السوائل 

يف الجسم والوقاية من رسطان القولون.
الخوخ و الضغط: يس�اعد يف توازن الس�وائل 
بالجسم والعمل عىل خفض ضغط الدم وهو 
خ�ايل م�ن الصودي�وم ال�ذي يعمل ع�ىل رفع 
الضغ�ط. كم�ا تعمل األلي�اف الت�ي توجد يف 

الخوخ عىل خفض نسبة الكولسرتول.
الخ�وخ و فق�دان ال�وزن: نظرا لك�ون هذه 
الفاكه�ة غني�ة بامل�اء و األلي�اف و يف نفس 
الوق�ت التحتوي عىل عدد كبري من الس�عرات 
الحراري�ة فه�ذا يكس�بها خصائ�ص مهمة 
بالنس�بة لفقدان الوزن حيث تعطي ش�عورا 

رسيع�ا بالش�بع و تكاف�ح البدانة. 
لذل�ك تعد فاكه�ة مثالي�ة ألصحاب 

الريجيم و التخسيس.
الخوخ و البرشة: يعمل عىل ترطيبها 
وحمايته�ا من الجف�اف ومن ضمن 
فوائ�ده أيضا ه�و أن�ه يحميها من 
الهاالت الس�وداء و التجاعيد بفضل 
وج�ود فيتام�ني ج و زي�ادة إنت�اج 
الكوالجني بالجلد. أيضاً الخوخ غني 
بالربوتي�ات لذل�ك يس�اهم يف عالج 
الجل�د والحفاظ  أنس�جة  وإص�الح 
عليها من التلف وااللتهابات. ويحمي 
من أش�عة الش�مس الض�ارة نتيجة 
غناه بفيتام�ني أ و ج و ك و البيتا كاروتني و 

البوتاسيوم و املغنيسيوم و السلينيوم.
الخوخ و الحام�ل: الخوخ غذاء مثايل للحامل 
حيث أنه غني بالكثري من األلياف حيث يحمي 
من مش�اكل اإلمس�اك الذي عادة ما يصاحب 
فرتة الحم�ل. ومن فوائد الخ�وخ للحامل هو 
غناه بمحتواه من فيتامني ج الرضوري جداً 
أثناء فرتة الحم�ل حيث تحتاجة األم بكميات 
كبرية للحف�اظ عىل املناعة والوقاية من الربد 

واألمراض.

أرسار فاكهة الصيف احلمراء : اخلوخ
طور باحث�ون طريقة آمن�ة وفعالة لتبييض 
األس�نان بعي�دا ع�ن الط�رق التقليدي�ة التي 
تسبب رضرا بالغا لبنية ومينا األسنان، حيث 

تعتمد عىل مادة بريوكسيد الهيدروجني.
وبحس�ب صحيفة دييل ميل الربيطانية، قال 
الباحث�ون إن »الس�طح الخارج�ي لألس�نان 
عادة ما يتغري لونه عندما يتناول األش�خاص 
األطعم�ة واملرشوب�ات امللون�ة، مث�ل القهوة 
التدخ�ني،  إىل  باإلضاف�ة  وغريه�ا  والش�اي 
ونتيجة لذلك، يتحول العديد من األشخاص إىل 

عالجات وعمليات تبييض األسنان«.
وأضاف�وا أن�ه »يف الوق�ت الح�ايل، ف�إن أكثر 
منتجات تبييض األس�نان ش�يوعا تس�تخدم 
فيه�ا مادة »بروكس�يد الهايدروج�ني«، التي 
تس�تهدف الصبغ�ات الت�ي تس�بب تغري لون 
العملي�ة  ه�ذه  إرساع  األس�نان«.ويمكن 
بتعري�ض األس�نان للض�وء األزرق أو طي�ف 
األش�عة ف�وق البنفس�جية، لك�ن الرتكيزات 
العالي�ة من مادة »بروكس�يد الهايدروجني«، 
أن تك�رس مين�ا األس�نان، وتس�بب  يمك�ن 

الحساسية أو موت الخاليا.
وللتغل�ب ع�ىل ه�ذه املش�كلة، ق�ام الفريق 
بتعديل الجس�يمات النانوية ل� »ثاني أكسيد 

التيتانيوم« الذي يستخدم يف معجون األسنان، 
ومركب polydopamine« », وتمت إضافتهما 
إىل س�طح األس�نان وتس�ليط الض�وء األزرق 

عليها لتنشيط املركبات عىل سطح األسنان.
وبع�د 4 س�اعات م�ن العالج، كان مس�توى 
التبيي�ض مش�ابها ملس�توى التبيي�ض الذي 
الط�رق  باس�تخدام  علي�ه  الحص�ول  ت�م 

التقليدي�ة الت�ي تعتمد عىل مادة »بروكس�يد 
الهايدروجني«.

والح�ظ الباحثون أيض�ا أن الطريقة الجديدة 
آمن�ة، حي�ث إنه�ا ل�م تلح�ق أي رضر بمينا 
األس�نان، باإلضافة إىل ذلك، أظهرت الطريقة 
نش�اطا مضادا للبكترييا ض�د بعض بكترييا 

األسنان.

اكتشاف مادة جديدة »آمنة« لتبييض األسنان

ماجد عبد الغفار الحسناوي
الظل�م س�لب الحق�وق واحتق�ار الفق�راء م�ن الطبقات 
الكادح�ة ودائم�اً الغني ينس�ب الي�ه الصف�ات األخالقية 
كاألمانة والصدق والفقري ينسب اليه الصفات الرشيرة مثل 
الرسقة أي أن األموال هي التي تغطي عىل الرذائل والفقراء 
والع�وز يغط�ي ع�ىل  فضائل الن�اس واألم�ة ال تخلوا من 
الذكي والبليد والغني والفقري وأبناء األثرياء لديهم الرغبة 
يف االس�تبداد واالستعباد الن أباه مس�ؤول يف الحكومة أو 
زعيم يف الجيش أو قائد قبيلة أنهم ينهبون ويحبس�ون وال 
قان�ون يردعهم واذا كان مصدر ثروته�م بالجد واالجتهاد 
كان�وا أحرص الناس عىل حفظ هيئة األم�ه واذا كان املال 
ع�ن طريق الظلم والنهب والرش�وة، كانوا أش�د رضراً من 
العم�د لحبهم الظلم الذي صريهم يف ه�ذه بعد أن كانوا ال 
يملكون قوت يومهم وال تغركم هيبه ملبس ثمني وال جسم 
خضم وال مال كث�ري فالجوهر هو املحك وأحد ألوان الظلم 
التماي�ز الطبق�ي كم من فقري متع�ب ال يرحمه الغني وال 
يساعده وال يرشده وال يعطف عليه فأن باعه شيئاً غبنه 
وأن طلب منه أمراً غش�ه وأن صاحبه خونه وأن استفتاه 
أضل�ه هذه الصفات األخالقية التي نراها يف الغني املتمدن 
الغشاش املغتصب للحقوق وبطالن التميز الطبقي استنادا 
إىل مي�زان األخ�الق فالعل�م والفكر الصائ�ب مكانه كربى 
واملخرج األسايس من كل أزمة والحوار يف السياسة والدين 
ومختل�ف االتجاه�ات الس�بيل لتحقيق التق�دم والعمران 
وجه�ل الفقري بالحقوق والواجبات هو س�بب الظلم الذي 
يقع عليه س�واء ظل�م اقتصادي أو اجتماع�ي وهذا ينتج 
بعدم املعرفة بأهميته وقدرة نفس�ه وما لعلمة من فاعلية 
حقيقي�ه ولخلق حالة من الوعي لحف�ظ الحقوق والقيام 
بواجب�ات لخدمة الوطن وحمايت�ه ال يبقى الفرد ال يعرف 
م�ن القارة أال بل�ده وال علم يجادل به وال عقل يفكر به يف 
حف�ظ بلده وهل األغنياء خلقوا م�ن الذهب والفقراء من 
الرتاب. وأنش�اء جيل جديد يحب العلم والوطنية والتمسك 
بالقيم واآلداب اإلس�المية وأيقاظ األفكار الخامدة وتنبيه 
الوجه�اء واألم�راء أن يكون�وا عون�ا للفق�راء واملحتاجني 
والتقرب اليهم واالجتهاد يف إصالح البلد بهمة حتى تطيب 
النف�وس وما أحوجنن�ا الي�وم إىل أخالق األثرياء بأنش�اء 
املش�اريع الصغرية واملتوسطة النتشال الفقراء واملعوزين 
من البطالة ومس�اعدة املحتاجني منهم وهناك الكثري من 

األرامل واليتامى واملعوقني.

يتذك�ر املواطنون ان رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ واليته بدعوة قوية 
لالص�الح، وبعد مرور وقت وجيز اعلن عن رغبت�ه باجراء تعديل وزاري 
لتش�كيل حكومة الفريق املتجانس للميض قدم�ا بمرشوعه االصالحي. 
ث�م اتخذ مجموعة قرارات اتضح ان بعضها غري دس�توري فتم الرتاجع 
عنه�ا. حظيت الدعوة لالصالح بتاييد ش�عبي غري مس�بوق ودعم علني 
م�ن اعىل مرجعية دينية يف البالد. اعالميا، خصصُت حيزا كبريا من وقت 
شبكة االعالم وجهدها املرئي واملقروء واملسموع لدعم الدعوة االصالحية 
واطلق�ُت مصطلح »اصالحات العبادي«. م�ع نهاية والية العبادي خرج 
مواطنون مطالبني باالصالح. ما يعني ان هؤالء املواطنني، وبغض النظر 
ع�ن القول بوجود مندس�ني، لم يعودوا مقتنعني بدع�وات االصالح التي 
اطلقت يف الس�نوات االخرية عىل لس�ان الحكومة او غريها. ال اناقش يف 
كون عدم القناعة هذه سليمة ام ال، انما يهمني النتيجة، واالسباب هنا 
)اس�باب عدم االقتناع( ليس�ت موضوعا للنقاش. يف الدعوة اىل االصالح، 

ربما يوجد يف معسكر دعاة االصالح والتغيري فريقان:
1. فريق يعمل لالصالح وعينه عىل الطبقة السياسية
2. وفريق يعمل لالصالح وعينه عىل املواطن الفعال.

ولكل له مربراته ولس�ت بصدد مناقش�ة اي من الفريقني.
لك�ن التعوي�ل ع�ىل الطبق�ة السياس�ية الحالي�ة مش�كل م�ن الناحية 
املوضوعي�ة والعلمية، الن هذه الطبقة غري ق�ادرة عىل تحقيق االصالح 
النه�ا جزء من املش�كلة وال يمك�ن ان تكون جزًء من الح�ل. ان ما يقال 
عن الفساد وسوء االداء س�ببهما، من بني اسباب اخرى، هو ان الطبقة 
السياس�ية الت�ي تولت الس�لطة عرب االنتخاب�ات وغريها، م�ن مختلف 
التوجه�ات واالنتماءات، لم تكن مس�تعدة وال مؤهلة لخوض غمار بناء 

دولة، فاتسم بناؤها بعدد خطري من عيوب التاسيس واملمارسة.
يف السعي الصالح الوضع ثمة طريقان:

1. الطريق االصالحي، الذي يس�تهدف تحقيق م�ا يمكن اصالحه ضمن 
االطر الدس�تورية والقانوني�ة الراهنة. وهذا الطريق قد يكون مناس�با 
للفريق االول. وقد يمكن تحقيق بعض النتائج. حركة االحتجاج الحالية 
يبدو انها تس�لك هذا الطريق حتى االن. لكن الحلقة املفقودة االن يف هذا 
الح�راك هي عدم وج�ود جهة مخول�ة واقعيا، بغض النظ�ر عن الجدل 
الدس�توري، باالس�تجابة لطلب�ات املتظاهرين. فالحكوم�ة تعد ايامها 

االخرية، والربملان غري موجود.
2. الطريق الثوري، الذي قد يستهدف تحقيق االصالح عن طريق استبدال 
الطبقة السياس�ية الراهن�ة والبنى الدس�تورية والقانونية املعمول بها. 

سيواجه هذا الطريق مسالة الرشعية، اضافة اىل الكلفة العالية له.
ويف انتظ�ار تبلور الصورة، يكون افضل م�ا تفعله الحكومة الراهنة هو 
ان تص�ارح املواطنني بانها ال تمل�ك الوقت الكايف وال الصالحيات الالزمة 
لتحقي�ق مطالي�ب املتظاهري�ن وان عليه�م انتظ�ار تش�كيل الحكومة 

الجديدة وانعقاد الربملان الجديد.

مقاربات اصالحيةأخالق األغنياء 

محمد عبد الجبار الشبوط


