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رئيس اجلمهورية يؤكد للصليب االمحر عىل رضورة تكثيف اجلهود لرعاية النازحني ورفع االلغام
العراقي

ُ
شك ُر َك لِ ِنعم ٍة سالِف ٍة يقتضي
نعم ًة آنف ًة

اإلمام احلسني (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي
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كــتـائـــب حــزب اهلل:
ترصيح ترامب بشأن بناء

القواعد األمريكية احتالل
جديد للعراق

ص2

«»100يوم عىل حكومة عبد املهدي :ماذا حتقق من الربنامج احلكومي؟

رئيس الوزراء مل يغادر العراق ..ونفذ وعد رفع «الكونكريت» ..وعقد اتفاقيات مع اجلوار ..وأ ّجل تنفيذ مشاريع إىل األشهر املقبلة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أنهت الحكومة غري املكتملة ،التي يرأسها
ع�ادل عب�د امله�دي 100 ،ي�وم يف إدارة
العراق ،وس�ط جدل بني الكتل السياسية
والش�ارع عن إنجازها ،وع�ن رسعتها يف
إيفاذ بعض الوع�ود ،وتأجيل وعود أخرى
إىل املرحلة املقبلة ،وذلك بالرغم أن النقص
ما زال متواج�دا ً يف وزارات الحكومة .ولم
يحصل وزراء الدف�اع ،والداخلية ،والعدل،
والرتبيّةّ ،
حتى اآلن عىل التوافق بني الكتل
السياس�ية من أجل تمريره�م يف الربملان.
وعلى صعيد عبد املهدي ،الذي س�بق وأن

كان مرش�حا ً قويا ً ط�وال األعوام املاضية
ملنصب�ه ،فإنه خلال تس�لّمه منصبه لم
يغ�ادر العراق وال ملرّة واحدة ،عىل العكس
ّ
وتلقى عبد املهدي نحو
مما فعل سابقيه.
 24دعوة زيارة من من دول غربية وعربية
مختلفة ،أبرزها الواليات املتحدة وفرنسا
وبريطاني�ا وروس�يا ،إال أن�ه لم يلبّ�ي أيّا ً
منه�ا ،واكتفى رئيس الجمهورية بالقيام
بمهم�ة ه�ذه الزي�ارات .وق�د وضع عبد
املهدي يف برنامجه الحكومي املطول (121
صفح�ة)  48فق�رة تحت بن�د «رسيع»،
أي ينف�د يف م�دة أقصاها  6أش�هر ،حيث
تضمن املنهاج الذي قدمه يف ترشين األول

حمافظ البرصة يعلن هناية «السنوات العجاف»:
املشاريع تسري باالجتاه الصحيح

3

املايض ،ثالث مدد :قصرية من  6 -3أشهر،
ومتوس�طة من  7اىل  18ش�هرا ،وطويلة
م�ن  19اىل  48ش�هرا وأكث�ر .ورغم عدم
اكتم�ال الحكومة حت�ى اآلن ،التي ال تزال
ثالث من أهم الوزارات الس�يادية شاغرة
بس�بب الخالفات بني الكتل ،وهي الدفاع
والداخلية والعدل ،وتعمل حاليا ً بالوكالة،
إال أن الحكومة أنجزت أول وعودها ،وهو
فتح طرق بغداد املغلق�ة منذ عام ،2003
ومنها املنطقة الخرضاء ،إضافة إىل إطالق
مجلسا ً أعىل للفساد ،وهو تشكيل يضاف
إىل سلسلة تشكيالت .

التفاصيل ص2

حمافظ بغداد يشارك بتوزيع دفعة جديدة
من التعويضات لذوي الشهداء

3

مرص تعتزم تعديل الدستور إلبقاء السييس بالرئاسة بال قيد زمني

املحكمة االحتادية تصدر حك ً
ام دستوري ًا بشأن االتفاق
اجلنائي للجرائم

بغداد  /المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة االتحادي�ة ،أمس االحد،
حكما ً دستوريا ً بشأن (االتفاق الجنائي)
الوارد يف قانون العقوبات رقم ( )111لسنة
 ،1969مشرية إىل أن مفهومه يختلف عن
حرية التعبير الواردة يف الدس�تور .وقال
املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
منه ان «املحكم�ة االتحادية العليا عقدت
جلس�تها برئاسة القايض مدحت املحمود
وحضور القض�اة االعضاء كافة ،ونظرت

دعوى خاص�م فيها املدعي كل من رئيس
مجلس النواب ورئي�س مجلس القضاء/
اضاف�ة لوظيفتهم�ا» ،مبين�ا ان «املدعي
طع�ن بموج�ب عريض�ة دع�واه بع�دم
دستورية املادة ( )56من قانون العقوبات
رقم ( )111لس�نة  ،1969التي تعاقب كل
عضو يف اتفاق جنائ�ي بالعقوبة املحددة
ل�كل جريم�ة كان�ت موض�وع االتف�اق
الجنائي ولو لم يرشع بارتكابها» .واضاف
ان «املحكمة االتحادي�ة وجدت أن احكام
االتفاق الجنائي قد ذك�رت يف املواد (-55
 )59من قان�ون العقوبات ،ومنها يتضح

بغداد  /المستقبل العراقي

ان االتف�اق الجنائي هو وجود ش�خصية
او اكث�ر اتفق�ا عىل ارتكاب فع�ل يجرمه
القان�ون كجناي�ة او جنح�ه كالرسق�ة
واالحتي�ال والتزوي�ر ،وكان ه�ذا االتفاق
منظما ً ومستمرا ً ولو ملدة قصرية» ،مشريا
اىل ان «املحكم�ة أوضحت معنى ذلك بانه
الجريم�ة موضوع االتفاق من ش�انها ان
تتعرض اىل امن املجتمع او الحد اشخاصه
الطبيعي�ة او املعنوي�ة وت�دل عىل س�لوك
منحرف من اعضاء هذا االتفاق».

التفاصيل ص2

مفوضية االنتخابات متدد الفرتة املمنوحة لالحزاب الستكامل اجراءات التسجيل

ص3

ق�ال رئي�س مجلس الن�واب املصري عيل عبد
العال ،أمس األح�د ،إنه تلقى اقرتاحات لتعديل
الدس�تور ،األم�ر الذي�ن يضم�ن للرئي�س عبد
الفتاح السيايس البقاء يف منصبه من دون م ّدة
مح ّدد.
وق�ال عبد اله�ادي القصبي ،زعي�م األغلبية يف
املجل�س ،إن التعديلات املقرتحة الت�ي قدمها
خمس أعضاء املجلس تشمل زيادة مدة الفرتة
الرئاسية إىل ست سنوات .وقال عبد العال أمام

اللجن�ة العام�ة يف مجلس الن�واب املرصي بعد
أن أحال إليها اقرتاح�ات التعديالت إن املجلس
سيفس�ح املج�ال لح�وار ع�ام حوله�ا عندما
تعرض على اللجن�ة الترشيعية والدس�تورية
باملجلس ملناقشتها.
ولم يفصح عبد العال عن مضمون االقرتاحات،
لكن القصبي قال للصحفيني إنها تشمل زيادة
مدة الفرتة الرئاس�ية من أربع سنوات إىل ست
سنوات .ولم يذكر القصبي إن كانت اقرتاحات
التعديالت ترفع القيد عىل عدد الفرتات الرئاسية
الوارد يف املادة  140من الدستور املرصي والتي

تتضم�ن أن رئي�س الدول�ة ُينتخب «مل�دة أربع
س�نوات ميالدية ...وال يجوز إعادة انتخابه إال
ملرة واحدة».
وقال القصبي «تطلعا الس�تمرارية االس�تقرار
واس�تكمال الخطط التنموية يوجد مقرتح مد
فرتة الرئاس�ة إيل ست س�نوات» بني التعديالت
املقرتحة .وأضاف أن االقرتاحات تش�مل إنشاء
غرف�ة برملانية ثانية باس�م مجلس الش�يوخ،
وتمثيل النس�اء يف املجالس النيابية بنسبة 25
يف املئ�ة من مقاعده�ا ،واملحافظة عىل «تمثيل
مناسب» للمسيحيني والشباب واملعاقني.

الصيهـود :أمـيـركـا اخـتـارت طـريـق املـوت بـعـودتـهـا الـى العـراق
ايران تعلن قرب توقيع اتفاق مع العراق لبناء حمطات واعادة تأهيل شبكات الكهرباء

تركيا تستعد إلرسال مسؤوليها إىل بغداد :أوغلو الشهر املقبل واردوغان يف نيسان
وزارة العمل تنجز إصدار أكثر
من « »١٠٣آالف بطاقة ذكية لألرس
املدرجة ضمن الشمول اجلديد
ص3

املنتجات النفطية متدد
األوامر التجهيزية للقطاعات العامة
واخلاصة واملختلط اىل نيسان
ص3

الديمقراطي يعترب
«املرحلة املقبلة» مناسبة لـ «تصفري
األزمات» بني بغداد واربيل

ص2

ص3

ص2

مييس يعثر
عـلـى شـريـك مـثـالـي
يف برشلونة

ص3

وزير الصناعة :املدينة الصناعية بني العراق واألردن ستوفر « »٤٠ألف فرصة عمل

ص7

ص2

وزير الصناعة :املدينة الصناعية بني العراق واألردن ستوفر ( )٤٠ألف فرصة عمل
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اكد وزي�ر الصناع�ة واملعادن صال�ح الجبوري،
أمس االح�د ،إن املدينة الصناعية املشتركة بني
العراق واألردن س�توفر اكث�ر من  ٤٠الف فرصة
عمل .وقال الجب�وري ،يف ترصيح لقناة العراقية
الرس�مية ،ان «املدين�ة الصناعية املشتركة مع
االردن س�توفر اكث�ر م�ن  ٤٠ال�ف فرصة عمل
للعراقيني».
ووق�ع الع�راق واألردن ،الس�بت 13 ،اتفاقي�ة
اقتصادي�ة تضمن�ت مج�االت منه�ا اإلعف�اء
الرضيب�ي وتصدي�ر النفط إىل األردن ،واس�ترياد
العراق للكهرباء من من عمّ ان.
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رئيس الوزراء مل يغادر العراق ..ونفذ وعد رفع «الكونكريت» ..وعقد اتفاقيات مع اجلوار ..وأجل تنفيذ مشاريع إىل األشهر املقبلة

«»100يوم عىل حكومة عبد املهدي :ماذا حتقق من الربنامج احلكومي؟
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أنه�ت الحكوم�ة غير املكتمل�ة ،التي
يرأس�ها ع�ادل عبد امله�دي 100 ،يوم
يف إدارة العراق ،وس�ط جدل بني الكتل
السياس�ية والش�ارع ع�ن إنجازه�ا،
وع�ن رسعتها يف إيفاذ بع�ض الوعود،
وتأجي�ل وع�ود أخ�رى إىل املرحل�ة
املقبل�ة ،وذل�ك بالرغ�م أن النقص ما
زال متواج�دا ً يف وزارات الحكوم�ة.
ول�م يحصل وزراء الدف�اع ،والداخلية،
والع�دل ،والرتبيّ�ةّ ،
حت�ى اآلن على
التوافق بني الكتل السياس�ية من أجل
تمريرهم يف الربمل�ان .وعىل صعيد عبد
املهدي ،الذي س�بق وأن كان مرش�حا ً
قوي�ا ً ط�وال األعوام املاضي�ة ملنصبه،
ّ
تس�لمه منصبه ل�م يغادر
فإنه خالل
العراق وال ملرّة واحدة ،عىل العكس مما
ّ
وتلقى عبد املهدي نحو
فعل س�ابقيه.
 24دع�وة زي�ارة من م�ن دول غربية
وعربي�ة مختلف�ة ،أبرزه�ا الوالي�ات
املتحدة وفرنس�ا وبريطانيا وروس�يا،
إال أن�ه ل�م يلبّ�ي أيّ�ا ً منه�ا ،واكتف�ى
رئي�س الجمهوري�ة بالقي�ام بمهم�ة
هذه الزيارات .وق�د وضع عبد املهدي

يف برنامج�ه الحكومي املط�ول (121
صفح�ة)  48فقرة تحت بند «رسيع»،
أي ينفد يف مدة أقصاها  6أشهر ،حيث
تضم�ن املنهاج الذي قدم�ه يف ترشين
األول املايض ،ثالث مدد :قصرية من -3
 6أشهر ،ومتوسطة من  7اىل  18شهرا،
وطويل�ة م�ن  19اىل  48ش�هرا وأكثر.
ورغم عدم اكتمال الحكومة حتى اآلن،
الت�ي ال تزال ثلاث من أهم ال�وزارات
السيادية شاغرة بسبب الخالفات بني
الكتل ،وه�ي الدفاع والداخلية والعدل،
وتعمل حاليا ً بالوكالة ،إال أن الحكومة
أنج�زت أول وعوده�ا ،وهو فتح طرق
بغ�داد املغلقة منذ ع�ام  ،2003ومنها
املنطقة الخضراء ،إضاف�ة إىل إطالق
مجلس�ا ً أعىل للفس�اد ،وهو تش�كيل
يض�اف إىل سلس�لة تش�كيالت ولجان
وهيئات سابقة ش�كلت لهذا الغرض،
مث�ل هيئ�ة النزاه�ة ودي�وان الرقابة
املالي�ة ولجنة النزاه�ة بأمانة مجلس
الوزراء ،ومكاتب املفتشين العامّ ني يف
الوزارات ،وعددهم حتى اآلن  41مكتبا ً
بصالحيات واسعة .كما نجحت حكومة
عبد املهدي يف تليني العالقات مع إربيل،
والتوصل التفاق نفطي س�مح بإعادة

التصدير عبر أنبوب اإلقلي�م إىل ميناء
جيهان الرتكي ،واعتم�اد نظام داخيل
ألول م�رة ملجل�س ال�وزراء ،وإلغ�اء

بعض الحلق�ات الزائدة بقطاع التبادل
التج�اري بني الع�راق وجريان�ه ،التي
كانت أحد وجوه الفساد وسببا ً مبارشا ً

يف ارتفاع أس�عار املوا ّد املس�توردة عىل
املس�تهلك .باملقابل ،فإن مؤرش الفقر
والبطال�ة م�ا ي�زال مرتفع�اً ،كما أن

الخدمات األساس�ية يف امل�دن املحررة
ش�مال وغ�رب البلاد دون أي تق�دم،
وتعتمد بشكل مبارش عىل منح وبرامج
مس�اعدة تقوم به�ا منظم�ات دولية
وأممية ،إضافة إىل جمعيات إنس�انية
عربية ،أبرزها كويتية وقطرية .وقالت
مصادر سياس�ية ان «رئي�س الوزراء
ين�وي إنهاء أزمة اس�تكمال الحكومة
خالل الشهر الجاري ،بجولة مباحثات
جديدة مع الكتل السياسية املختلفة».
واضاف ان «الخطوة الجديدة للحكومة
عىل املس�توى الخدمي ستكون تفعيل
مق�ررات مؤتم�ر مانح�ي الكوي�ت
والحص�ول على أم�وال إلعم�ار املدن
العراقي�ة املدمرة ،وعدده�ا  48مدينة
وبل�دة كبيرة ش�مال وغ�رب العراق،
إضاف�ة إىل منح البصرة أولوية يف حل
مش�اكلها قبل الصي�ف ،وخاصة املاء
والكهرباء» ،بحس�ب قول�ه .ومن أبرز
م�ا انجزته حكومة عب�د املهدي خالل
الـ  100يوم املاضية هو موازنة 2019
التي ش�هدت ارتفاعا بنس�بة  %45عن
العام املايض وتعترب بني أكرب امليزانيات
يف تاري�خ الع�راق ،وتش�كل ص�ادرات
النف�ط نس�بة تص�ل اىل  89باملئة من

عائدات هذه املوازنة التي بلغت نس�بة
العجز فيه�ا  23,1ملي�ار دوالر ،ويعد
ضع�ف العجز ال�ذي س�جل يف موازنة
عام  .2018وأنهى عبد املهدي آخر يوم
من الـ  100يوم عىل الرشيط الحدودي
حيث التقى نظريه األردني عمر الرزاز
لوضع اتف�اق التعاون وتبادل املصالح
بين البلدي�ن حي�ز التنفي�ذ وافتت�اح
املنطق�ة الصناعي�ة املشتركة ،وق�د
أكد عب�د املهدي أثناء ق�راءة برنامجه
الحكومي أمام الربملان قبل أكثر من 3
أش�هر« ،اننا ننوي عدم الس�فر خارج
البلاد قب�ل التأك�د من إنج�از املراحل
األوىل للمه�ام الرسيع�ة للمنه�اج عىل
األقل ،كم�ا ننوي الحض�ور يف ميادين
العم�ل واملحافظات املختلفة لنش�ارك
أبناء شعبنا أفراحهم .ومنح الربملان يف
جلسته التاسعة من فصله االول للسنة
الترشيعي�ة االوىل لل�دورة االنتخابي�ة
الرابع�ة برئاس�ة محم�د الحلب�ويس
يف ال�ـ 24م�ن ترشي�ن االول ،2018
وبحض�ور  220نائبا ،الثقة لعادل عبد
امله�دي رئيس�ا ملجل�س ال�وزراء و14
وزيرا فضال عن التصويت عىل املنهاج
الحكومي.

املحكمة االحتادية تصدر حك ً
ام دستوري ًا بشأن االتفاق اجلنائي للجرائم
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت املحكم�ة االتحادي�ة ،أم�س االحد،
حكما ً دس�توريا ً بش�أن (االتف�اق الجنائي)
الوارد يف قانون العقوبات رقم ( )111لس�نة
 ،1969مشيرة إىل أن مفهوم�ه يختل�ف عن
حرية التعبري الواردة يف الدستور.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس
الس�اموك يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة من�ه ان «املحكم�ة االتحادي�ة العليا

عق�دت جلس�تها برئاس�ة الق�ايض مدحت
املحم�ود وحضور القض�اة االعض�اء كافة،
ونظ�رت دع�وى خاص�م فيه�ا املدع�ي كل
م�ن رئيس مجل�س النواب ورئي�س مجلس
القض�اء /اضاف�ة لوظيفتهم�ا» ،مبين�ا ان
«املدعي طع�ن بموجب عريضة دعواه بعدم
دس�تورية املادة ( )56من قان�ون العقوبات
رق�م ( )111لس�نة  ،1969الت�ي تعاقب كل
عضو يف اتفاق جنائي بالعقوبة املحددة لكل
جريمة كانت موض�وع االتفاق الجنائي ولو

موض�وع االتفاق من ش�انها ان تتعرض اىل
امن املجتمع او الحد اش�خاصه الطبيعية او
املعنوية وتدل عىل سلوك منحرف من اعضاء
هذا االتفاق».
وتاب�ع أن «املحكمة ذهب�ت يف حكمها إىل أن
هذا الفع�ل يلزم ان يعالج ام�ا بالعقوبة مع
االصلاح او بالعف�و ع�ن العقوب�ة اذا تمت
املبادرة باخبار الس�لطات العامة قبل وقوع
الجريمة و قبل قيام تلك الس�لطات بالتحرك
ض�د الجناة كم�ا تقضي بذلك امل�ادة ()59

لم يرشع بارتكابها».
واض�اف ان «املحكم�ة االتحادي�ة وجدت أن
اح�كام االتف�اق الجنائي قد ذك�رت يف املواد
( )59 -55م�ن قان�ون العقوب�ات ،ومنه�ا
يتض�ح ان االتف�اق الجنائ�ي ه�و وج�ود
ش�خصية او اكث�ر اتفق�ا عىل ارت�كاب فعل
يجرمه القان�ون كجناية او جنحه كالرسقة
واالحتيال والتزوير ،وكان هذا االتفاق منظما ً
ومس�تمرا ً ول�و مل�دة قصرية» ،مشيرا اىل ان
«املحكمة أوضح�ت معنى ذلك بانه الجريمة

رئيس اجلمهورية يؤكد للصليب االمحر عىل رضورة تكثيف اجلهود لرعاية النازحني ورفع االلغام
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح،
أمس االحد ،اهمي�ة تكثيف الجهود
إليالء النازحني والالجئني يف مختلف
انح�اء الع�راق االهتمام املناس�ب،
مشددا عىل العمل الجاد لرفع بقايا

االلغ�ام واملتفج�رات م�ن املناط�ق
املحررة.
وقال�ت رئاس�ة الجمهورية يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،إن صال�ح «اس�تقبل يف قرص
السالم ببغداد ،رئيس اللجنة الدولية
ملنظمة الصليب األحمر بيرت ماورير،

والوفد املرافق له ،وأكد أهمية تعزيز
العم�ل التطوعي اإلنس�اني وتقديم
يد العون للعوائل النازحة واملهجرة،
وخاصة يف جان�ب الرعاية الصحية
والنفسية».
وأش�اد صال�ح ،بحس�ب البي�ان،
«بال�دور الحي�وي ال�ذي تضطل�ع

ب�ه املنظم�ة الدولي�ة واملنظم�ات
التطوعية األخرى داخل البالد لتلبية
االحتياج�ات االنس�انية والطبي�ة
واملعيش�ية للنازحين واملترضرين
من العمليات االرهابية».
من جانبه استعرض ماورير جهود
املنظم�ة يف الع�راق والخدمات التي

تقدمه�ا يف ه�ذا الش�أن الس�يما
يف مج�ال البح�ث ع�ن املفقودي�ن
ومعرف�ة مصريه�م ،مثمن�ا جهود
رئيس الجمهورية واهتمامه الكبري
ب�دور منظم�ات العم�ل التطوع�ي
واالنس�اني ،وفق�ا لبي�ان رئاس�ة
الجمهورية.

مفوضية االنتخابات متدد الفرتة املمنوحة لالحزاب الستكامل اجراءات التسجيل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مفوضية االنتخابات ،أمس االحد ،تمديد
الفرتة املمنوحة لالحزاب الس�تكمال اجراءات
التس�جيل لغاية الثالث من آذار املقبل .وقالت
املفوضية يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه« ،اس�تنادا اىل الصالحيات املخولة
ملجل�س املفوضين يف مفوضي�ة االنتخاب�ات
بموج�ب قانون املفوضية رقم (  ) 11لس�نة

 2007املع�دل وقانون االح�زاب والتنظيمات
السياس�ية رق�م (  ) 36لس�نة  ،2015ق�رر
مجل�س املفوضين تمدي�د الفترة املمنوحة
لالح�زاب الس�تكمال اج�راءات التس�جيل
ولغاي�ة  .»2019/3/3وأضاف�ت املفوضي�ة،
أن «عىل االحزاب السياس�ية الت�ي تم منحها
اج�ازة تاس�يس مرشوط�ة مراجع�ة دائ�رة
االحزاب والتنظيمات السياس�ية خالل الفرتة
الت�ي منحها املجل�س وبخالفه س�يتم اتخاذ

االج�راءات القانوني�ة بحقه�م وف�ق احكام
القانون املذكور».
وتابع�ت ،أن «ه�ذا التمدي�د يش�مل االحزاب
السياسية التي لم تستكمل اجراءات التسجيل
ملراجعة دائرة ش�ؤون االح�زاب والتنظيمات
السياس�ية لغ�رض اس�تكمال اجراءاته�ا
وبخالفه س�يتم اتخ�اذ االج�راءات القانونية
بحقهم وفقا للقانون ذاته».
وكان مجل�س الن�واب ص�وت بجلس�ته التي

تركيا تستعد إلرسال مسؤوليها إىل بغداد :أوغلو الشهر املقبل
واردوغان يف نيسان
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزير الخارجي�ة الرتكي مولود
تش�اووش أوغلو ،األح�د ،أن الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان سيجري
زيــــــــ�ارة رس�مية إىل الع�راق
بع�د االنتخابات املحلية الـــــــتي
ستش�هدها تـــركيا يــوم  31آذار
املقبل.
وأوضح تش�اووش أوغل�و يف اجتماع
نظمته بلدية باي أوغلو بإسطنبول،
أن تركيا تتابع عن كثب مس�تجدات

األوضاع يف العراق.
وتاب�ع قــــــــــائلا« :إع�ادة
اإلعم�ار وتش�كيل حكوم�ة ش�املة
من أه�م األولويات يف الع�راق حاليا،
والتهدي�دات اإلرهابـــــــي�ة م�ا
زال�ت قائمة يف ه�ذا البلد ،ونعمل مع
املجتم�ع ال�دويل م�ن أجل إزال�ة تلك
التهديدات».
كما رصح تشاووش أوغلو أنه يعتزم
إج�راء زي�ارة إىل العاصم�ة العراقية
بغ�داد وإىل أربيل خالل الــــــفرتة
املقبلة ،بهدف اإلعداد للزيارة املرتقبة

التي سيجريها أردوغان.
وعن إعادة إعمار الع�راق ،قال وزير
الخارجية الرتك�ي ،إن أنقرة تعهدت
بدفع قرض لبغداد قيمته  5مليارات
دوالر أمريكي إلعادة إعمار البالد بعد
التخلص من تنظيم داعش اإلرهابي.
وأض�اف أن رج�ال األعم�ال األت�راك
سيس�تفيدون من الق�رض املذكور،
وأنه س�يتم اس�تخدامه يف املش�اريع
التي س�ينفذها رجال األعمال األتراك
يف الع�راق وإلنع�اش التج�ارة بين
الجانبني.

عقدت الس�بت  10ترشي�ن الثاني  2018عىل
انه�اء تجمي�د عم�ل مفوضي�ة االنتخاب�ات
واصدار قرار بتعديل قانون انتخابات مجلس
املحافظات .وقدمت املفوضية العليا املستقلة
لالنتخاب�ات ،مقرتح�ا لتحدي�د موع�د جديد
النتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات ،وبحس�ب
وثائ�ق حصل�ت الس�ومرية ني�وز ،عليها ان
«املقرتح حدد يوم التاس�ع من ترشين الثاني
املقبل من العام الحايل.

الصيهود :أمريكا اختارت طريق املوت
بعودهتا اىل العراق

بغداد  /المستقبل العراقي
اكد عضو ائتلاف دولة القانون
الربملاني السابق محمد الصيهود
ان امري�كا اختارت طريق املوت
بعودته�ا اىل الع�راق ومربراتها
املزيف�ة للتواج�د ل�ن تج�د لها
ارضا ً خصبة.
وق�ال الصيهود ،يف بي�ان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه،
ان املشروع الجدي�د بدأ واضحا
بتقس�يم املنطق�ة اىل مناط�ق
نف�وذ واعتب�ار الع�راق منطقة

نفوذ أمريكي بعد انسحابها من
سوريا.
واض�اف «يتحدث�ون ع�ن ان
داعش لم ينته وان هناك مسمى
جدي�د لإلره�اب لك�ي يبرروا
وجوده�م وه�م بذل�ك اختاروا
طريق املوت».
واش�ار الصيهود اىل ان «الربملان
الس�ابق ق�د اص�در ق�رارا يلزم
الحكومة السابقة بوضع جدول
زمني لخروج القوات األجنبية»،
داعي�ا ً مجلس الن�واب الحايل اىل
التصويت عىل قرار مماثل.

م�ن قانون العقوب�ات» ،موضحا ان «املدعي
استند إىل املادة ( /38اوال) من الدستور التي
تنص على «تكفل الدولة بما ال يخل بالنظام
الع�ام واالداب -:اوالً :حرية التعبري عن الراي
بكل الوسائل».
وبني الساموك أن «املحكمة االتحادية وجدت
أن هدف هذا النص مغاير للهدف الذي يريده
املدع�ي يف دعواه ،ذلك ان حري�ة التعبري عن
ال�راي مرتبطة بما ال يخ�ل بالنظام واالداب،
واالتف�اق الجنائ�ي كم�ا تق�دم مخالف كل

املخالف�ه مع النظ�ام الع�ام واالداب العامه
كما أن ما ذه�ب اليه القضاء املرصي يف احد
قراراته بهذا الخصوص فال يتقيد به القضاء
العراقي الختالف املوجبات واملكان والزمان»،
الفت�ا اىل ان «املحكمة ق�ررت رد الدعوى ضد
املدع�ي علي�ه االول رئيس مجل�س النواب/
اضاف�ة لوظيفته ،لعدم اس�تنادها إىل س�ند
من الدس�تور ،ورد الدعوى ضد املدعي عليه
الثاني رئيس مجلس القضاء االعىل /اضافة
لوظيفته ،لعدم توجه الخصومة».

كتائب حزب اهلل :ترصيح ترامب بشأن بناء القواعد
األمريكية احتالل جديد للعراق

بغداد  /المستقبل العراقي
اعتبرت كتائ�ب ح�زب الل�ه ,ترصيحات
الرئي�س األمريك�ي بش�أن بن�اء القواع�د
األمريكي�ة يف الع�راق بأنها إعلان رصيح
الحتلال العراق.ونقلت قن�اة “امليادين”،
عن املتحدث باس�م الكتائ�ب محمد محي
قول�ه ,إن “اله�دف األمريكي م�ن التواجد
العس�كري يف الع�راق مواجه�ة مح�ور
املقاومة”.وأض�اف مح�ي ,أن “ترصي�ح

ترام�ب إعلان رصي�ح الحتلال الع�راق
ومرحل�ة جدي�دة م�ن املواجه�ة” .وكان
ترامب قد أش�ار يف وقت س�ابق من األحد,
خالل مقابل�ة مع برنام�ج ( وجه االمة )
ال�ذي تنقله قناة “يس بي أس نيوز” إىل أن
“أميركا لديها قاعدة عس�كرية ال تصدق
ومكلفة ت�م بناؤها يف الع�راق ،وهي تقع
يف مكان مثايل ج�دا للنظر اىل جميع أنحاء
منطقة الرشق االوسط املضطرب بدال عن
االنسحاب من العراق”.

مكتبه :املحكمة االدارية تؤكد احقية حمافظ واسط املنتخب
حممد املياحي بإدارة املحافظة

بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مكت�ب محاف�ظ واس�ط املنتخ�ب
محم�د املياحي ،أمس االح�د ،ان املحكمة
االداري�ة اك�دت احقي�ة املياح�ي بادارته
منص�ب املحاف�ظ .وق�ال املكت�ب يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ان

«املحكمة اإلدارية ردت طلب التظلم املقدم
من قبل مجل�س محافظة واس�ط بالغاء
االمر الوالئ�ي الخاص يف اس�تمرار محمد
املياحي باداء مهامه محافظا لواسط».
واض�اف ان «املحكم�ة اك�دت االحقي�ة
ملحاف�ظ واس�ط املنتخب واملص�ادق عليه
بمرسوم جمهوري محمد املياحي».

الديمقراطي يعترب «املرحلة املقبلة» مناسبة لـ «تصفري األزمات» بني بغداد واربيل
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ،أمس
األحد ،ان العالقات بني بغداد واربيل جيدة
للغاية وتش�هد اس�تقرارا كبيرا يف جميع
املجاالت ،مبينا ان االستقرار السيايس بني
بغداد واربيل يعد فرصة مناس�بة لتصفري
االزمات وتطبيع االوضاع.
ونقلت وكالة «املعلومة» عن عضو الحزب
ماج�د ش�نكايل الق�ول إن “العالق�ات بني
بغداد واربيل هي باحس�ن احوالها س�يما
مع تمري�ر املوازنة املالي�ة وضمان رواتب

موظفي كردستان وحقوق االقليم بشكل
عام”.
واض�اف ش�نكايل ،ان ” تحس�ن العالقات
بين الجابني بع�د ازمة اس�تمرت ملدة 14
س�نة يحتم على الجميع الحف�اظ عليها
وتمتني العالقات باتفاقات أخرى ملصلحة
الطرفني”.
واوض�ح ش�نكايل ان “املرحل�ة املقبل�ة
ستش�هد انهاء الخالف�ات وتصفريها من
خالل تطبيع االوض�اع يف املناطق املتنازع
عليه�ا وتطبيق الدس�تور وتمري�ر قانون
النفط والغاز املوجود يف الربملان”.
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حبث مع احتاد االدباء انطالق فعاليات مهرجان املربد الشعري

حمافظ البرصة يعلن هناية «السنوات العجاف» :املشاريع تسري باالجتاه الصحيح
البصرة  /المستقبل العراقي

الفت�ح ه�ادي العامري رئيس�ا ً ملجلس
اعم�ار البصرة ،ق�ال العيدان�ي ا ِن
َ
ُ
ترحب ب�كل الجهود ولكن ال
املحافظ�ة
وصاي�ة على البرصة اال م�ن حكومتها
املحلي�ةومجل�ساملحافظ�ة«.
م�ن جهة اخرى بح�ث محافظ البرصة
م�ع رئي�س اتح�اد االدب�اء يف محافظة
البصرة س�لمان كاصد دع�م مهرجان
املربد الشعري يف املحافظة «.
وق�ال « العيدان�ي يف بيان صحفي صدر
ع�ن مكتب�ه االعالم�ي الخ�اص تلقته
«املستقبل العراقي»  ،ان اللقاء مع وفد
اتحاد االدب�اء يف البرصة تناول موضوع

ايران تعلن قرب توقيع اتفاق مع العراق لبناء
حمطات واعادة تأهيل شبكات الكهرباء
بغداد  /المستقبل العراقي

االستعدادات الخاصة بفعاليات مهرجان
املربد الش�عري واهمية اقامة املهرجان
يف املدين�ة والذي سيش�ارك فيه مختلف
الشعراء والش�خصيات األدبية والفنية
 .م�ن جهت�ه « ثمن رئيس اتح�اد ادباء
البرصة س�لمان كاصد تع�اون محافظ
البرصة املهندس اسعد العيداني يف دعم
اقامة فعاليات مهرجان املربد الشهري
 ،مثمن�ا ً يف الوق�ت نفس�ه دع�م وزي�ر
الثقافة يف اقامة املهرجان  ،مشريا ً اىل ان
املهرجان سيشارك فيه مختلف الشعراء
م�ن العراق والعالم وت�م توجيه دعوات
لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية .

اعل�ن وزير الطاق�ة االيراني رض�ا اردكانيان ،عن ق�رب التوقيع
النهائ�ي على اتفاق مع الع�راق العادة تأهيل ش�بكات الكهرباء
واملحطات املوجودة لديه وبناء محطات جديدة.
وق�ال اردكاني�ان يف ترصي�ح نقلته وكال�ة «ف�ارس» ،إن «وزير
الكهرب�اء العراقي س�يزور اي�ران خلال االيام القادمة وس�يتم
التوقي�ع النهائي عىل برنامج لثالث�ة اعوام يتضمن بناء محطات
كهرباء واعادة تاهيل محطات اخرى وشبكات الكهرباء الداخلية
وكذلك معالجة اهدار الطاقة الذي يحصل بنس�بة نحو  50باملائة
يف هذا البلد ،بمساعدة ودعم من املهندسني االيرانيني».
واض�اف ،ان «ص�ادرات الكهرب�اء اىل العراق ستس�تمر لغاية ما
يطلبون منا ونحن نعتزم تصدير الكهرباء عرب العراق اىل س�وريا
التي هي االن عىل اعتاب اعادة البناء واالعمار.

أمانة بغداد تكشف عن تقديم « »28رشكة أجنبية عروض ًا لرشاء النفايات وحتويلها اىل طاقة كهربائية

املنافذ تعلن ضبط أجهزة «آيباد» وإعادة سبع
إرساليات يف مطار بغداد والشيب

ق�ال محاف�ظ البرصة أس�عد العيداني
ا ِن س�نواتِ العج�اف يف البصرة انتهت
سير املش�اريع باالتجاه الصحيح
مع
ِ
واطلاق التخصيص�ات املالي�ة لس�نة
.2019
واض�اف العيدان�ي ،يف مؤتم�ر صحفي
مشرتك مع مجلس املحافظ ِة وبلدي ِتها،
َ
األم�وال لس�ن ِة  2109موج�ودة واَن
اَن
ُ
سير
لجنة مشتركة تعمل عىل متابع ِة
ِ
املرشوعات.
وعن انب�ا ِء ع�ن تكليف رئي�س تحالف

بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت أمانة بغداد عن تقديم  28رشكة أجنبية عروضا
لشراء النفايات وتحويلها اىل طاقة كهربائية ،مناش�دة
االمان�ة العامة ملجلس الوزراء برضورة االرساع بحس�م
احال�ة قط�اع النفاي�ات اىل االس�تثمار ألهميت�ه للواقع
الخدمي للعاصمة.
وق�ال مع�اون مدي�ر دائ�رة البيئ�ة واملخلف�ات الصلبة
يف االمان�ة وس�مي عبد االمير يف ترصيح اطلع�ت عليه
«املستقبل العراقي» ،ان «االمانة تدرس العروض املقدمة
من  28رشكة اجنبية لرشاء النفايات وتحويلها اىل طاقة

ضبط « »١٨حاوية مواد
كيمياوية خطرة معدة للتهريب
يف حمطة بوابة البرصة

كهربائية ،كاش�فا عن مناش�دة االمان�ة العامة ملجلس
ال�وزراء بضرورة االرساع باحال�ة قط�اع النفاي�ات اىل
االس�تثمار بعد ترش�يح ثالث رشكات متخصصة قدمت
طلبات الستثمار النفايات».
واضاف ان «العروض االس�تثمارية تش�مل ثالثة اشكال
االول بتحويل  2000طن يوميا ،والثاني تحويل خمس�ة
االف ط�ن يومي�ا ،اىل جان�ب العرض االخير الذي ينص
عىل اس�تثمار جميع نفايات العاصم�ة التي ترتاوح بني
 9 – 8االف طن يوميا لس�د حاجة بغداد كليا من الطاقة
الكهربائية».
وبين عبد االمري ان «الهدف من احالة قطاع النفايات اىل

االس�تثمار ،هو توفير االموال املخصصة ش�هريا لطمر
النفاي�ات والبالغ�ة  250ملي�ون دينار بالرغ�م من عدم
الحصول عىل موافقات بيئي�ة من وزارة الصحة ملوقعي
اب�و غري�ب والنباعي اللذين يس�تقبالن يومي�ا اكثر من
ثماني�ة االف طن م�ن النفايات ،اضافة اىل تقليل نس�ب
التلوث وانتشار االمراض واالوبئة التي قد تخلفها مواقع
الطمر الصحي».
واك�د ان «اح�دى الرشكات قدم�ت عرضا لشراء الطن
الواح�د من النفايات بمبلغ خمس دوالرات ومن ثم تبيع
الطاق�ة املنتج�ة لصال�ح وزارة الكهرباء بـ  4.5س�نت
ل�كل كيل�و واط ،بينم�ا تشير االحصائيات اىل اس�ترياد

الكيل�و واط م�ن دول الجوار بـ  11س�نتا ،مفصحا عن
ان االمان�ة اعدت ثمانية معايير الختيار الجهة املقدمة،
هي :تحديد كلفة التنفيذ ،وطريقة التعبئة املس�تخدمة،
وكمية الطاقة الكهربائية املنتجة ،والجانب االقتصادي،
واختزال الوقت والعمل بالنسبة للجهد االيل والبرشي».
واردف مع�اون مدي�ر دائرة البيئة واملخلف�ات الصلبة يف
أمان�ة بغ�داد ،ان «املعايري املعدة لالحال�ة تضمنت ايضا
رضورة انع�دام نس�ب التل�وث ،واعتم�اد الط�رق املثىل
الس�تثمار النفايات الس�تخراج غاز امليثان املولد للطاقة
الكهربائي�ة ،فضال عن االفادة من املتبقي منها كس�ماد
وعلف للحيوانات.

الكهرباء تعلن اعادة حمطة الرستمية الثانوية اىل اخلدمة بعد خروجها بسبب السيول
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الكهرباء ،عن اعادة محطة
الرس�تمية الثانوية ( ٣٣ك.ف) اىل الخدمة
بوقت قيايس بعد خروجها بسبب السيول
التي رضبت جرس دياىل القديم.
وذكرت الوزارة يف بيان ورد لـ»املس�تقبل
العراقي» ،ان « املالكات الهندسية والفنية

يف الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء بغداد،
تمكن�ت م�ن اع�ادة محط�ة الرس�تمية
الثانوي�ة الحاكمة ( ٣٣ك.ف) ،اىل الخدمة
بوق�ت قي�ايس ،والت�ي تغ�ذي مشروع
امل�اء ،وجميع محطات الصرف الصحي
وترصي�ف املي�اه ،لعم�وم مناط�ق رشق
القن�اة ،ومدين�ة الصدر ،بع�د ان خرجت
بس�بب الس�يول القادم�ة م�ن محافظة

دياىل ،والت�ي رضبت جرس دي�اىل القديم،
وأدت اىل س�قوط مقط�ع م�ن الجسر،
وترضر القابل�وات الرئيس�ية يف املحطة،
مساء يوم أمس االول الخميس».
واضاف�ت ان «بجه�ود اس�تثنائية ووقت
قيايس استنفرت مالكات الرشكة املذكورة
وجهده�ا اآليل ،رغ�م الس�يول الجارف�ة،
والتي بارشت العمل منذ الساعة السادسة

م�ن صباح ي�وم الجمعة» ،الفت�ة اىل «مد
قابل�وات بطول ( )١٥٠٠متر من محطة
الصمدية التحويلية ( ١٣٢ك.ف)».
واش�ارت اىل «تغيري مسار القابلوات ،عىل
جرس دي�اىل اآليل الجدي�د ،وانج�از العمل
بالكام�ل مبين�ة ان « الطاق�ة الكهربائية
أعي�دت اىل مشروع املي�اه ومحط�ات
الرصف االخرى .

التجارة توضح فوائد اإلتفاق مع األردن واإلعفاء الكمركي لسلعه
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الهي�أة العام�ة للكم�ارك /كمرك
محطة بواب�ة البرصة ،ع�ن «ضبط ( ١٨
) حاوي�ة حجم  ٢٠قدم تحم�ل  ٣٦٠الف
لتر م�واد كيمياوي�ة خط�رة (حام�ض
الهايدروكلوريك)».
وذكرت الهي�أة يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،انه�ا «بالتع�اون م�ع جه�از
املخاب�رات الوطن�ي م�ن ضب�ط ( ) ١٨
حاوي�ة حج�م  ٢٠ق�دم تحم�ل  ٣٦٠الف
لتر م�واد كيمياوي�ة خط�رة (حام�ض
الهايدروكلوري�ك) بنس�ب تركيز مختلفة
معدة للتهريب عن طري�ق تزوير اوراقها
من قبل مافيات التهريب».
وأضاف�ت أن�ه «ت�م اتخ�اذ االج�راءات
القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي
واحالتها للقضاء».
ودعت الهيأة ،بحسب البيان« :منتسبيها
يف املط�ارات واملنافذ الحدودية واملوانئ اىل
تش�ديد اجراءات الكش�ف عىل الحاويات
وتفتي�ش األمتع�ة الش�خصية وتح�ذر
ضعاف النفوس م�ن اإلقدام عىل عمليات
التهريب الت�ي تهدد حي�اة العراقيني وأن
الهيئ�ة س�تواصل ف�رض العقوبات بحق
ه�ؤالء بموجب أح�كام قان�ون الكمارك
العراقي .

كش�فت وزارة التجارة ،عن فوائد االتفاق املوقع بني العراق
واألردن لتعزيز التع�اون التجاري واالقتصادي بني البلدين،
مشرية اىل ان االتفاق ال يتضمن رفع التعرفة الكمركية عن
جميع السلع الداخلة اىل العراق.
وقالت التجارة يف بيان ورد لـ»أنباء املس�تقبل» ان «االتفاق
س�ينعكس ايجابا عىل اإلزدهار والرخاء للش�عبني األردني
والعراق�ي ،مل�ا له من اهمي�ة اقتصادية وتجاري�ة للبلدين،
حي�ث قررت الحكوم�ة االردني�ة إعفاء البضائ�ع العراقية
املس�توردة عن طريق مين�اء العقبة من  %75من الرس�وم
التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة،
وبالت�ايل يصب�ح املبلغ الذي يدفع�ه املس�تورد العراقي هو

نسبة  %25من رسوم املناولة».واضافت ان»اعفاء البضائع
من التعرف�ة الكمركية ال يتضمن جميع الس�لع والبضائع
ال�واردة اىل العراق ،حيث اش�تملت القائمة املعفاة الس�لع
التي ال تس�بب رضرا ً بالصناع�ة والزراعة املحلية العراقية،
كما انه س�يتم االبقاء عىل الرس�وم املفروضة عىل البضائع
التي تصنع يف العراق ،ومراجعة قائمة السلع املعافاة كل 6
اشهر بناءا ً عىل دراسات تقدمها الجهات املختصة يف العراق
بشأن حاجة البالد لتلك البضائع من عدمها».
األردن�ي واف�ق على منح
واوضح�ت ال�وزارة ان»الجان�ب
ّ
ّ
لألردن يف املواسم
أفضليّة للس�لع الزراعية العراقية للدخول
ّ
يش�ح فيها إنت�اج األردن لهذه الس�لع ،وهذه فرصة
التي
اىل الزراعيين العراقيين يف زيادة االنت�اج وتصدير الفائض
اىل االردن ،وه�ذا له فؤائد اقتصادي�ة تتمثل يف تعدد مصادر

رفد موازن�ة العراق باالموال ،بدال م�ن اعتمادها الكيل عىل
النفط».وبينت ان»االتفاق يتضمن انش�اء منطقة صناعية
حرة بين البلدي�ن ويف هذه الحال�ة سيس�تفاد العراق من
الحص�ول على اعف�اءات كمركية للس�لع والبضائ�ع التي
ينتجها ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها اململكة
األردني�ة الهاش�مية م�ع دول العال�م ،مم�ا يس�هل دخول
البضائع اىل الس�وق العاملية وبلدان يصل تعدادها اىل مليار
ش�خص ،كما ان انش�اء هذه املنطقة سيساهم مساهمة
فعال�ة يف تقلي�ص البطالة الت�ي يعاني منها الع�راق ،كما
ان�ه االتفاق سيس�اعد يف رسعة دخ�ول البضائع والس�لع
بين البلدين وهو ما يجعله�ا تحافظ عىل جودتها ،بدال عن
االج�راءات الروتينية التي تقلل من ج�ودة البضائع ،نتيجة
بقاء الشاحنات التي تنقلها السابيع يف املنافذ الكمركية.

وزارة العمل تنجز إصدار أكثر من « »١٠٣آالف بطاقة ذكية لألرس املدرجة ضمن الشمول اجلديد
بغداد  /المستقبل العراقي
انج�زت هيئ�ة الحماي�ة االجتماعية ب�وزارة
العم�ل اص�دار اكث�ر م�ن ( )١٠٣االف بطاقة
ذكي�ة (ك�ي كارد) للارس املش�مولة برات�ب
االعان�ة االجتماعي�ة ضمن وجبتي الش�مول
الجديدتين (الثالثة والرابع�ة) اللتني اعلنتهما
الوزارة يف وقت س�ابق بالتع�اون مع الرشكة
العاملي�ة للبطاق�ة الذكية.وق�ال مدي�ر ع�ام

دائ�رة تكنولوجيا املعلوم�ات يف هيئة الحماية
االجتماعية جمال عبد الرس�ول يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،ان «الرشك�ة انجزت
اص�دار اكث�ر م�ن ( )١٠٣االف بطاق�ة ذكية
للارس املش�مولة برات�ب االعان�ة االجتماعية
ضمن الوجبتني الجديدتين (الثالثة والرابعة)
يف بغداد واملحافظات عدا اقليم كردس�تان بعد
ان دقق�ت ال�وزارة معامالتها».وأض�اف عبد
الرس�ول ان «مالكات اقس�ام هيئ�ة الحماية

املنتجات النفطية متدد األوامر التجهيزية
للقطاعات العامة واخلاصة واملختلط اىل نيسان
بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت رشكة توزيع املنتجات النفطية عن اآلليات
املخصصة يف تدوير القطوع�ات وتمديد املوافقات
الخاصة يف تجهيز أنواع الوقود والتي كانت معتمدة
يف األوامر التجهيزية خالل العام املايض.
وق�ال مدي�ر عام الرشكة كاظم مسير ياسين يف
بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،انه «ومن خالل
هي�أة التجهي�ز التابعة له�ا ان الرشكة عملت عىل
إصدار تعميم يفوض فروعه�ا التوزيعية املنترشة
يف املحافظ�ات كاف�ة بتمدي�د األوام�ر التجهيزية
للحص�ص املخصص�ة لجميع الجهات املس�تفيدة
باإلعتم�اد على محارض الكش�ف املوقع�ي خالل
ع�ام  2018/ملختلف أنواع الوقود ووفقا ً لخططها
التجهيزية املوضوع يف بداية كل عام حتى األول من
نيس�ان القادم حرصا ً من الرشكة عىل توفري كافة
التس�هيالت وإزال�ة أي عائق قد يؤخر إس�تالمهم
لحصصهم».وأك�د «عىل اس�تمرار تجهيز رشكات
ومعام�ل القطاع الخاص املجازة من قبل (التنمية

الصناعي�ة ،اس�تثماري بكافة انواع�ه والرشكات
األخ�رى) والت�ي لديه�ا أوام�ر تجهيزي�ة بنف�س
الحصص املخصصة له�ا من الوقود للعام املايض،
ً
عالوة عىل اس�تمرار تجهيز (املطاح�ن الحكومية

واالهلي�ة ،االف�ران واملخاب�ز ،املزارعين ،زوارق
الصي�د ،املولدات ،املكاوي  ..الخ ) بنفس الحصص
املخصصة لها للعام املايض ايضاً».
من جانب�ه أوضح مدير هي�أة التجهيز يف الرشكة
أن «التمدي�د ناف�ذ لغاية األول من ش�هر نيس�ان
الق�ادم ولحين إس�تكمال كاف�ة املستمس�كات
املطلوب�ة إلس�تيفاء رشوط اإلس�تمرار يف تجهيز
الجهات املستفيدة بحصصهم املقررة لهم وحسب
الضوابط والتعليمات».
يذك�ر ان رشك�ة التوزيع ت�ويف بكاف�ة إلتزاماتها
تج�اه دوائر الدولة والقطاعين الخاص واملختلط
وتواض�ب على منحه�م الدع�م الكام�ل للتغل�ب
على الصعوبات وس�عيها ال�دؤوب لتقدي�م كافة
التسهيالت اللوجستية وذلك من خالل آلية خاصة
ومعتمدة لهذا الغرض.

االجتماعي�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات تواص�ل
عمله�ا يوميا حت�ى يف ايام العطل الس�تكمال
تدقي�ق كل معاملات االرس التي تم ش�مولها
ضم�ن الوجبتين االخريتين من اج�ل اصدار
البطاق�ات الذكي�ة تمهي�دا ملنحه�م الروات�ب
املس�تحقة وفق قانون الحماية رقم  ١١لسنة
 ، ٢٠١٤مشيدا بجهود مالكات اقسام الحماية
وما يبذلونه من عمل خدمة لرشيحة الفقراء».
ويج�ري عمل االقس�ام ب�إرشاف ميداني من

املديرين العامين يف هيئة الحماية االجتماعية
ومدي�ر مكت�ب رئي�س الهيئة وضم�ن توجيه
وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان القايض
بمتابعة عمل االقسام وتذليل اية عقبات تعمل
عىل تأخري انجاز معامالت املراجعني.
وتدع�و وزارة العمل املواطنين اىل االتصال
برقم الخط الس�اخن ( )1018يف حال وجود
استفس�ار او ش�كوى ليتس�نى له�ا القيام
بالالزم.

خالل حضوره احلفل الذي نظمته مؤسسة الشهداء

حمافظ بغداد يشارك بتوزيع دفعة جديدة
من التعويضات لذوي الشهداء
بغداد  /المستقبل العراقي

ش�ارك محافظ بغداد املهندس فلاح الجزائري الحفل
الذي نظمتة مؤسسة الشهداء والخاص بتوزيع دفعة
جدي�دة م�ن مبال�غ التعويض�ات
لعوائل الشهداء.
وذكر بيان اورده املكتب االعالمي ان
السيد املحافظ وخالل كلمة القاها
خالل االحتف�ال افاد» انه وبالرغم
م�ن تأخر اكم�ال ه�ذه املعامالت
االان قس�م التعويض�ات التاب�ع
ملحافظ�ة بغداد انجز مايقارب 65
الف معاملة تعويضات فيما يخص
بالتعويض�ات البرشي�ة واكثر من
 12الف معامل�ة تعويضات مادية
يف جانبي الكرخ والرصافة.
موضح�ا بأنن�ا اعطين�ا توقيتات
زمني�ة ألنج�از ه�ذه املعاملات

ورصف استحقاقات املواطنني بأرسع وقت ممكن.
واكد الجزائري باننا جادون بمتابعة االجراءات االخرى
املتعلق�ة ب�االرايض وغريه�ا بالتنس�يق م�ع الجهات
ذات العالق�ة يف اللج�ان الفرعية والقضاة ومؤسس�ة
الشهداء.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية ،ضب�ط أجهزة آيباد وأعادة س�بع
أرس�اليات يف مط�ار بغ�داد والش�يب ملخالفته�ا للضوابط.وقالت
الهيئة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،إنه «بنا ًء عىل معلومات
دقيقة من قبل مكتب االمن الوطني وبالتنسيق املشرتك مع املكتب
اعاله تم ضبط حاوية  40قدم تم ترويج معاملتها الجمركية بدون
فتح الس�يل الجمركي للحاوية يف منفذ مين�اء ام قرص الجنوبي».
واضافت الهيئة ،أنه «بأرشاف منتس�بي منفذ مط�ار بغداد الدويل
والجم�رك املدن�ي ت�م حج�ز  ٩٠جهاز آيب�اد ذات منش�أ صيني يف
صال�ة القدوم الرحلة القادمة من لبنان عىل متن الخطوط الجوية
اللبنانية مخالفة للضوابط».ولفتت الهيئة اىل انها «إعادت عجالت
س�بع ارساليات محملة بمس�حوق التايت وذلك لفشلها بالفحص
من قبل التقييس والس�يطرة النوعية يف منفذ الش�يب الحدودي».
وتابع�ت الهيئة انها «إع�ادت  ٢٤٠درزن من مادة الش�وربة لعدم
وجود اجازة اس�ترياد وش�هادة منش�أ اىل الجان�ب الكويتي خالفا
للضواب�ط يف منفذ س�فوان الح�دودي» ،مشيرة اىل «احالة جميع
املخالفات للجهات املعنية التخاذ االجراءات القانوينة بحقها .

صحة الكرخ تغلق جمموعة من حمالت بيع املواد
الغذائية يف شورجة البياع
بغداد  /المستقبل العراقي
نظمت ش�عبة الرقاب�ة الصحية يف قطاع االعلام للرقابة الصحية
بالتعاون مديرية امن الرش�يد –مكتب امن البياع و اللواء السابع
رشط�ة اتحادية الرسية الثالثة الفوج الثالث و حس�ب توجيهات
مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي حملة
رقابة مشرتكة عىل محالت بيع املواد الغذائية املتجاوزة يف شورجة
البياع» .وافاد بيان للدائرة ورد لـ»املستقبل العراقي» ،ان «الحملة
اسفرت عن اغالق مجموعة من محالت بيع املواد الغذائية و اتالف
كمي�ات من امل�واد الغذائية و املواد الس�ائلة كالعصائ�ر و اللبن و
املرشوبات الغازية املنتهية الصالحية «.وبني انه «تم اغالق املحال
املخالف�ة للرشوط و الضوابط الصحية وفق تحرير محرض اصويل
و بحض�ور اصح�اب العالق�ة اس�تنادا اىل امل�ادة ( )96من قانون
الصحة العامة ( )81لسنة ( )1981و تعديالته .

النجف متنع «البناء املرتفع»
يف وادي السالم
النجف  /المستقبل العراقي
أعل�ن محاف�ظ النجف األرشف ل�ؤي الي�ارسي ،عن من�ع البناء
املرتف�ع ف�وق مقابر مقبرة وادي السلام احدى اه�م املقابر يف
العال�م ،فيما أكد أنه س�يعاود مفاتحة اليونس�كو إلدراج املقربة
على الئحة الرتاث العاملي».وقال الي�ارسي يف ترصيحات متلفزة،
إنه «تم تش�كيل لجن�ة إلعادة تأهيل مقربة وادي السلام ،مؤكدا
أنه «لن نس�مح برفع البناء فوق مقابر وادي السلام ونعمل عىل
ان تك�ون القب�ور متس�اوية».وأضاف الي�ارسي أنه «س�نحاول
مفاتح�ة منظمة اليونس�كو التابعة لألمم املتح�دة إلدراج مقربة
وادي السلام عىل الئح�ة الرتاث العامل�ي كما حصل م�ع االهوار
مس�بقا».من جانب آخر بني الي�ارسي أن «تخصيصات محافظة
النجف يف موازنة  2019بلغت  110مليارات دينار ،الفتا إىل أنه «تم
تخصي�ص  40مليار دينار لقطاع الرتبية وهي تكفي الس�تكمال
بناء املدارس املتوقفة .

العدل :مكتب املفتش العام يويص
باسرتداد أكثر من « »60مليار دينار
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن املفتش الع�ام لوزارة العدل كريم الغ ّزي ،عن إجراءات
املكتب ونشاطاته الخاصة بإسترداد األموال خالل ،2018
إذ تج�اوز املبل�غ ( )60ملي�ار دينار».وأض�اف الغ� ّزي يف
بي�ان تلقته «املس�تقبل العراقي»  ،أن املبل�غ الكيل وصل اىل
( 60.959.810.000دينار) ستني مليار وتسعمائة وتسعة
وخمسين ملي�ون وثمانمائة وعشرة آالف دين�ار ،ويمثل
جه�ود أقس�ام املكت�ب كافة عىل م�دار الع�ام .2018وبينّ
املفتش العام ،أن «مصادر األموال املويص باسرتدادها ُتمثل
اقيام العقارات امل�ويص بإبطال قيودها وإعادة ملكيتها اىل
الدول�ة ،إضافة اىل قيم�ة القروض املمنوح�ة من املصارف
بضم�ان عق�ارات مُ بال�غ يف تقدي�ر اقيامه�ا واس�تخدمت
كضمانات عقارية لتلك القروض.
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مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

العدد17 :
التاريخ2019/1/7 :

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن
تأجير االمالك املدرج�ة اوصافها يف ادن�اه والعائدة اىل
مديرية بلدي�ة الصويرة وفق قانون بي�ع وايجار اموال
الدولة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالشرتاك
يف املزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية الصويرة خالل
فترة ( )30ثالث�ون يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرشها
يف الصح�ف اليومي�ة مس�تصحبني معه�م التأمين�ات
القانوني�ة البالغ�ة (  )30%من القيم�ة التقديرية بصك
مص�دق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة
يف الي�وم االخري من مدة االعالن يف مق�ر مديرية البلدية
اعلاه يف تم�ام الس�اعة (الع�ارشة صباح�ا) ويتحمل
من ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور النرش واالعلان وكافة
املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جل�ب هوية االحوال
املدنية مصورة واصلية ويت�م االلتزام بكافة التعليمات
والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس االقدم
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية 		
رقم االضبارة 2017 / 2291
التاريخ 2019 / 1 / 30
تبليغ باالحالة القطعية
اىل  /املدين  -:بشار عبد الكريم كاظم حسن اضافة
لرتكة مورثه عبد الكريم كاظم حسن /
اجلعيفر حملة  210عامرة  39طابق  3شقة 2
لقد تحق�ق من اش�ــــــعار التبليغات القضائية
ملحكمة اس�ــــتئناف بغ�داد  /الك�رخ االتحادية
املرق�م  / 411ت  2019 /يف  2019 / 1 / 29وتأييد
املجل�س البل�دي املحلي لحي الش�يخ مع�روف انك
مجه�ول محل االقام�ة وبالنظر لالحال�ة القطعية
للعق�ار عن حصتك م�ن مورثك عب�د الكريم كاظم
حس�ن من العقار تسلس�ل  20 / 287م العطيفية
العائد لكم عىل املشرتي حيدر عبد الله خرض بمبلغ
 3,680,555مليون دينار تسديدا ً لدين الدائن حيدر
عب�د الله خرض وتطبيقا ً الحكام املادة ( – )97ثالثا ً
– م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك�م بهذه االحالة
وبتس�ديد الدين البال�غ  7,588,075ملي�ون دينار
خالل عرشة اي�ام تبدا ً من اليوم الت�ايل للتبليغ بهذا
االشعار وعند عدم التس�ديد سيسجل العقار باسم
املشرتي وفق القانون .
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 2291
التاريخ 2019 / 1 / 30
تبليغ باالحالة القطعية
اىل  /املدين  -:ليىل عبد احلسني جميد اضافة لرتكة مورثها عبد الكريم كاظم حسن /
اجلعيفر حملة  210عامرة  39طابق  3شقة 2
لقد تحقق من اش�ــــــعار التبليغات القضائية ملحكمة اســــتئناف بغداد  /الكرخ
االتحادية املرقم  / 411ت  2019 /يف  2019 / 1 / 29وتأييد املجلس البلدي املحيل لحي
الش�يخ معروف انك مجهول محل االقامة وبالنظر لالحالة القطعية للعقار عن حصتك
من مورثك عبد الكريم كاظم حس�ن من العقار تسلس�ل  20 / 287م العطيفية العائد
لكم عىل املشتري حيدر عبد الل�ه خرض بمبلغ  1,577,395مليون دينار تس�ديدا ً لدين
ً
ثالث�ا – من قانون التنفيذ
الدائ�ن حيدر عبد الله خضر وتطبيقا ً الحكام املادة (– )97
تقرر تبليغكم بهذه االحالة وبتسديد الدين البالغ  3,252,035مليون دينار خالل عرشة
ايام تبدا ً من اليوم التايل للتبليغ بهذا االش�عار وعند عدم التسديد سيسجل العقار باسم
املشرتي وفق القانون .
املنفذ العدل  /مي زهري نوري
جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 2291
التاريخ 2019 / 1 / 30

تبليغ باالحالة القطعية

اىل  /املدين  -:اهياب عبد الكريم كاظم حسن اضافة لرتكة مورثه عبد الكريم كاظم حسن /

اجلعيفر حملة  210عامرة  39طابق  3شقة 2
لق�د تحقق من اش�ــــــعار التبليغات القضائي�ة ملحكمة اس�ــــتئناف بغداد  /الكرخ
االتحادي�ة املرق�م  / 411ت  2019 /يف  2019 / 1 / 29وتأيي�د املجل�س البلدي املحيل لحي
الش�يخ معروف انك مجهول محل االقامة وبالنظر لالحالة القطعية للعقار عن حصتك من
مورثك عبد الكريم كاظم حس�ن من العقار تسلس�ل  20 / 287م العطيفية العائد لكم عىل
املشتري حيدر عبد الله خرض بمبل�غ  3,680,555مليون دينار تس�ديدا ً لدين الدائن حيدر
عبد الله خرض وتطبيقا ً الحكام املادة ( – )97ثالثا ً – من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه
االحالة وبتسديد الدين البالغ  7,588,075مليون دينار خالل عرشة ايام تبدا ً من اليوم التايل
للتبليغ بهذا االشعار وعند عدم التسديد سيسجل العقار باسم املشرتي وفق القانون .
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 2291
التاريخ 2019 / 1 / 30
تبليغ باالحالة القطعية
اىل  /املدين  -:امحد عبد الكريم كاظم حسن اضافة لرتكة مورثه عبد الكريم كاظم حسن /
اجلعيفر حملة  210عامرة  39طابق  3شقة 2
لق�د تحقق من اش�ــــــعار التبليغات القضائي�ة ملحكمة اس�ــــتئناف بغداد  /الكرخ
االتحادي�ة املرق�م  / 411ت  2019 /يف  2019 / 1 / 29وتأيي�د املجل�س البلدي املحيل لحي
الش�يخ معروف انك مجهول محل االقامة وبالنظر لالحالة القطعية للعقار عن حصتك من
مورثك عبد الكريم كاظم حس�ن من العقار تسلس�ل  20 / 287م العطيفية العائد لكم عىل
املشتري حيدر عبد الله خرض بمبل�غ  3,680,555مليون دينار تس�ديدا ً لدين الدائن حيدر
عبد الله خرض وتطبيقا ً الحكام املادة ( – )97ثالثا ً – من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه
االحالة وبتسديد الدين البالغ  7,588,075مليون دينار خالل عرشة ايام تبدا ً من اليوم التايل
للتبليغ بهذا االشعار وعند عدم التسديد سيسجل العقار باسم املشرتي وفق القانون .
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

اعالن دعوة دائنني
اني املصفي املحامي ارجمند عمر زاهد
لرشكة رك�ن القمة للتجارة واملقاوالت
العامة محدودة املسؤولية ادعو كل من
ل�ه حق او دين على الرشكة مراجعتي
على العن�وان الت�ايل – بغ�داد – ح�ي
العامرية م  634ز  4د . 26
املصفي املحامي
ارجمند عمر زاهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد وصل قبض املرقم  16801بتاريخ
 2014 / 3 / 4ع�ن تامينات املحل / 1
 / 7باب املعظم بمبلغ قدره 1020000
ملي�ون وعشرون ال�ف والص�ادر من
الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود
بأس�م  /رامي فوزي عبد – فمن يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االتصال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقـدان
فقـد بـاج الدخول الصادر من الرشكة
العام�ة لتوزي�ع املنتج�ات النفطية /
هيئة توزيع الجنوب .بإس�م  /س�مري
قادر عب�د ،فمن يعثر عليه يس�لمه اىل
جهة اإلصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 313 :ش2019 / 5
التاريخ 2019 / 2 / 3 :
اىل  /املدع�ى علي�ه  /نبيل عب�د الرزاق
عبد الستار
م  /اعالن
اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك ( تغري�د عيل
رسح�ان ) الدع�وى الرشعي�ة املرقمة
بالع�دد اعلاه ام�ام ه�ذه املحكم�ة
ومضمونها اثبات نس�ب الطفلة زينب
ولكونك مجه�ول مح�ل االقامة وعدم
توفر املعلومات عنك حسب كتاب مركز
رشطة املفرق واش�عار مختار منطقة
ح�ي الريموك الثاني امل�ؤرخ / 1 / 21
 2019تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة
صب�اح ي�وم  2019 / 2 / 13ويف حالة
ع�دم حضورك او ارس�ال ماينوب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض
احمد ابراهيم نصار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد 2019 / 10 :
التاريخ 2019 / 1 / 8 :
اعالن
قدم الس�يد املدعي ( احم�د ثامر مطل�ق ) طلبا اىل هذه
املحكم�ة يطلب فيه�ا نصبه قيما عىل ش�قيقه املدعو (
يوس�ف ثامر مطلق ) وذل�ك لفقدانه بتاري�خ / 8 / 31
 2007قررت هذه املحكمة االعالن عن فقدانه بصحيفتني
محليتين عليك الحضور يف املحكمة املذكورة اعاله خالل
عرشة اي�ام من تاري�خ االعالن ويف حالة ع�دم حضورك
س�وف يتم نصب ش�قيقك املدعو ( احم�د ثامر مطلق )
قيما عليك وحسب القانون .
القايض
اسماعيل ابراهيم اسماعيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف منديل
محكمة بداءة منديل
العدد  / 231 :ب 2018 /
التاريخ 2019 / 1 / 3 :
اعالن
اىل  /املدعى عليهم :
 – 1حسني غايب محمد .
 – 2حسن غايب محمد .
 – 3نجاة غايب محمد .
 – 4شهاب احمد محمد .
 – 5محمد فيصل عبد الفتاح .
 – 6براء فيصل عبد الفتاح .
 – 7محمد خورشيد شوكة .
 – 8سعد خورشيد شوكة .
 – 9سعاد خورشيد شوكة .
 – 10بثينة خورشيد شوكة .
 – 11خولة خورشيد شوكة .
 – 12هدى خورشيد شوكة .
اص�درت هذه املحكمة قرار بالدع�وى العدد  / 231ب /
 2018بتاري�خ  2018 / 12 / 23تضم�ن الحك�م بازالة
ش�يوع العقار رق�م القطع�ة  29مقاطعة  / 1افش�لت
الغربية بيع�ا لعدم قابلية القس�مة الصغر حصة حكما
غيابيا بحقكم قابال لالعرتاض والتمييز وملجهولية محل
اقامتك�م تقرر االعلان عن تبلغهم بواس�طة صحيفتني
محليتين يوميتني من حقك�م االعرتاض على القرار او
تمييزه ضمن املدة القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار
الدرجة القطعية  ...مع التقدير
القايض
قحطان خلف خالد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية تنفيذ النجف
العدد2017/2421 :
التاريخ2019/2/3 :
تنويه
ورد س�هوا يف اعالن مديرية تنفي�ذ النجف رقم االضبارة
 2017/2421املنشور يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد
( )1829يف  2019/1/21االعتب�ار ال�كيل ( )4400خطأ
والصحي�ح ه�و ( )4480وذكر القيم�ة التقديرية (مائة
واثن�ان وعرشون مليون وتس�عون الف ومائ�ة وثمانية
وس�بعون الف دينار ) خطأ والصحيح هو (مائة واثنان
وعرشون مليون وتس�عون الف ومائة وثمانية وسبعون
دينار ) لذا اقتىض التنويه.

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 2291
التاريخ 2019 / 1 / 30

اىل املنفذ عليه  /مهند سامي كاظم اضافة لرتكة مورثه سامي كاظم حسن
شارع حيفا عامرة  39طابق  3شقة 2
لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار التبليغات القضائية ملحكمة استئناف بغداد
 /الك�رخ االتحادية املرقم  / 384ت  2019 /يف  2019 / 1 / 28وتأييد املجلس
املحلي لحي الش�يخ معروف انك مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم
او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة ( )27من قانون
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا ً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة
عشر يوما ً تب�دأ من اليوم التايل للنشر ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ الجربي وفق
القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

قرار محكمة اس�تئناف بغ�داد  /الكرخ االتحادية املرق�م  / 1173س 2016 /
يف  2017/1/12املتضم�ن الزامك بأن ت�ؤدي للدائن حيدر عبد الله خرض مبلغا ً
(  ) 9,105,684تس�عة ماليني ومائة وخمس�ة االف وستمائة واربعة وثمانون
دين�ار ع�ن حصتك م�ن الدين املرتت�ب بذمة مورثك س�امي كاظم حس�ن مع
الرسم

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 2291
التاريخ 2019 / 1 / 30
اىل املنفذ عليه  /امحد سامي كاظم اضافة لرتكة مورثه سامي كاظم حسن
شارع حيفا عامرة  39طابق  3شقة 2
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار التبليغات القضائية ملحكمة استئناف بغداد
 /الك�رخ االتحادي�ة املرق�م  / 384ت  2019 /يف  2019 / 1 / 28وتأييد املجلس
املحيل لحي الش�يخ معروف ان�ك مجهول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا ً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوما ً
تب�دأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

ق�رار محكمة اس�تئناف بغداد  /الكرخ االتحادية املرق�م  / 1173س  2016 /يف
 2017/1/12املتضم�ن الزام�ك بأن ت�ؤدي للدائن حيدر عبد الله خضر مبلغا ً (
 ) 9,378,864تس�عة ماليني وثالثمائة وثمانية وس�بعون الف وثمنمائة واربعة
وس�تون دينار عن حصتك من الدين املرتتب بذمة مورثك سامي كاظم حسن مع
الرسم

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 2291
التاريخ 2019 / 1 / 30

اىل املنفذ عليه  /سعاد عبد الكريم طاهر اضافة لرتكة مورثها سامي كاظم حسن

شارع حيفا عامرة  39طابق  3شقة 2
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار التبليغات القضائية ملحكمة استئناف بغداد
 /الك�رخ االتحادي�ة املرق�م  / 384ت  2019 /يف  2019 / 1 / 28وتأييد املجلس
املحيل لحي الش�يخ معروف ان�ك مجهول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا ً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوما ً
تب�دأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

ق�رار محكمة اس�تئناف بغداد  /الكرخ االتحادية املرق�م  / 1173س  2016 /يف
 2017/1/12املتضم�ن الزام�ك بأن ت�ؤدي للدائن حيدر عبد الله خضر مبلغا ً (
 ) 3,252,032ثالث�ة ماليني ومئتان واثنان وخمس�ون الف واثنان وثالثون دينار
عن حصتك من الدين املرتتب بذمة مورثك سامي كاظم حسن مع الرسم
جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 2291
التاريخ 2019 / 1 / 30

اىل املنفذ عليه  /رغد سامي كاظم اضافة لرتكة مورثها سامي كاظم حسن

شارع حيفا عامرة  39طابق  3شقة 2
لقد تحق�ق لهذه املديرية من اش�عار التبليغات القضائية ملحكمة اس�تئناف
بغ�داد  /الك�رخ االتحادية املرقم  / 384ت  2019 /يف  2019 / 1 / 28وتأييد
املجلس املحيل لحي الشيخ معروف انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة ( )27من
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا ً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل
خمس�ة عشر يوما ً تبدأ م�ن اليوم التايل للنشر ملبارشة املعاملات التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

قرار محكمة اس�تئناف بغداد  /الك�رخ االتحادية املرقم  / 1173س 2016 /
يف  2017/1/12املتضم�ن الزامك بأن تؤدي للدائن حيدر عبد الله خرض مبلغا ً
(  ) 4,689,450اربع�ة ماليين وس�تمائة وتس�عة وثمانون ال�ف واربعمائة
وخمس�ون دين�ار عن حصت�ك من الدين املرتت�ب بذمة مورثك س�امي كاظم
حسن مع الرسم

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 268ش 2019 /
التاريخ 2019 / 1 / 31

اعالن

اىل املدعى عليه  /يوسف نجاح حسن
اقامت املدعية وفاء حسين جرج�اك الدعوى املرقمة اعاله
تطالبك فيها بتأييد حضانتها لطفلتها ملك وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ق�رر تبليغك اعالنا ً يف
صحيفتين محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة
يف ي�وم  2019 / 2 / 7ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب
عنك قانونا ً س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا ً وعلنا ً وفق
القانون
القايض  /طارق رواد عباس

5

العدد ( )1839االثنين  4شباط 2019

اعالنات

كتاب الدعوة (اعالن)

املناقصة  /جتهيز ) Surgical Table ) Ophthalmic
مناقصة رقم  65/2019/7( :املوازنة اجلارية لوزارة الصحة )
رقم كتاب الدعوة ()7

 1ـ تدع�و وزارة الصح�ة /البيئ�ة  /الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوية
واملس�تلزمات الطبي�ة (كيمادي�ا)  /مقدمي العط�اءات املؤهلني لتقديم
العطاءات املختومة للتعاقد ( تجهيز Surgical Table Ophthalmic
بعدد )14
 2ـ سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح
باملش�اركة لجميع مقدم�ي العطاءات من الدول املؤهل�ة قانونيا كما تم
تحديده يف وثيقة املناقصة
 3ـ يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتمين وم�ن ذوي االهلي�ة القانوني�ة
الحص�ول عىل معلوم�ات اضافية من /وزارة الصح�ة /البيئة  /الرشكة
العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية  /كيماديا) قس�م االعالم
الدوائ�ي والعالقات العامة ـ الطابق الخامس مق�ر وزارة الصحة الربيد
االلكرتوني
 dg@kimadia.iqواملوق�ع االلكرتون�ي لكيمادي�ا www.kimadia.
 iqواالطلاع على وثائق املناقص�ة عىل العنوان ادناه م�ن  8:30 /لغاية
)2:30
 4ـ عىل مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بما يف ذلك / :
« سوف يعتمد»  /هامش افضلية للسلع الطبية من املجهزين  /املصانع
املحليين ان التفاصي�ل االضافية يتم تحديدها يف وثائ�ق املناقصة (انظر
الفقرة  / 30االفضلية املحلية من تعليمات اىل مقدمي العطاءات والفقرة
 30من ورقة بيانات العطاء  /املعدات واالجهزة الطبية)
 5ـ يمك�ن ملقدم�ي العطاءات املهتمين رشاء املجموع�ة الكاملة لوثائق
املناقصة باللغة ( «االنكليزية» و «العربية» ) عند تقديم استمارة تحريرية
عىل العنوان ادناه وبعد تسديد الرسم غري القابل لالسرتداد وبقيمة ( يتم
بيع املناقصات يف الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية
( / )kimadiaالقسم املايل  /الطابق السادس وبمبلغ مليون وخمسمائة
وخمس�ة وتس�عون الف دينار للمفاتحة التي تبلغ قيمة عرضها مليون
دوالرا او اقل ومبلغ مليونان وخمس�مائة وخمس�ة وتس�عون الف دينار
للعروض التي تبلغ قيمتها اكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم اهمال
العروض
ـ العروض التي تصل من خالل الربيد الرسيع فان املجهز مطالب بتقديم
املبلغ املذكور اعاله ويمكن قبول املبلغ بعد تاريخ الغلق برشط ان تكون
قبل البدء بدراسة العروض وبخالفه سيتم الغاء العرض
ـ يحق ملقدم العطاء الذي س�بق له االشرتاك يف املناقصة املعاد اعالنها ان
يقدم وصل الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة املعاد اعالنها
ويف حالة تعديل اس�عار رشاء ه�ذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق
بني الس�عرين يف حالة زيادة الس�عر ويرفق مع عط�اءه الوصلني االول
والثاني
ـ طريق�ة دف�ع هذا الرس�م س�تكون (نقدا) س�وف يتم ارس�ال وثائق
املناقصة وكما مشار اليها يف تعليمات منفذي العطاء
 6ـ يتم تسليم العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قبل ( 2:30بعد الظهر
 ( 2019/2/24سوف يتم رفض العطاءات املتأخرة سيتم فتح العطاءات
بحضور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور ش�خصيا
على العنوان ادناه يف ( 2019/2/25بداية الدوام الرس�مي ) يجب عىل
جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء بقيمة ) 8820 $ ( /
 7ـ العن�وان املش�ار اليه س�ابقا هو  /وزارة الصح�ة  /البيئة  /الرشكة
العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا)  /الطابق السادس
 /لجنة استالم وفتح العطاءات  /باب املعظم  /بغداد  /العراق
هـ  ، 4157667 :رقم هاتف النقال 07705419074 :
هاتف البدالة  4158401،5،7،8 :بدالة ذات اربعة خطوط
جهة التعاق�د (وزارة الصحة /البيئة  /الرشكة العامة لتس�ويق األدوية
واملستلزمات الطبية (كيماديا)
سلطة التعاقد ( :الصيدالني مظفر عيل عباس)
املنصب ( :املدير العام  /وكالة  /رئيس مجلس االدارة
التوقيع ( )
التاريخ ( )
فقدان
فق�دت هوية املوظ�ف جواد كاظم غ�ازي املرقمة 11546
صادرة م�ن وزارة امل�وارد املائي�ة الهيئة العامة لتش�غيل
مشاريع الري من يعثر عليهم تسليمها لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك جواد كاظم جاس�م اقتىض حض�ورك اىل مقر
بلدية النج�ف االرشف وذلك إلصدار اج�ازة البناء الخاصة
بالعقار املرقم  / 67935حي النداء الذي هو مناصفة بينك
وبين املواطنة فضيلة مهدي حسين وبعكس ذلك س�وف
تصدر االجازة وفق للقانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد / 1965:ب2018/
التاريخ 2019/1/31
اىل  /املدعى عليه  /ناظم حسني محسن
اعالن
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م /1965ب2018/
وامل�ؤرخ  2018/11/7حكما غيابيا يقضي الحكم بالزام
املدعى عليه ناظم حسين محسن بتأديته للمدعني حسن
عبد الرحمن عبد الله ولينه حسن عبد الرحمن مبلغا قدره
(  )21,600، 000واح�د وعشرون مليون وس�تمائة الف
دينار عراقي الذي يمثل بدل االيجار املس�مى بالعقد للفرتة
من  2014/3/1ولغاية  2018/8/31بواقع عرشة ماليني
وثمانمائ�ة الف دينار لكل واحد من املدعني ولتعذر تبليغك
حس�ب رشح مبلغ هذه املحكمة واملجل�س البلدي ملنطقة
الس�اعي علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتين محليتني
يوميتني ولك حق االعتراض والتمييز خالل املدة القانونية
وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
محمد نزار هاشم البعاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد محمد خلي�ل ابراهيم
عن ابنته القارص ( تس�ابيح محمد خليل) الذي يطلب فيه
تبديل اسمها من (تسابيح) اىل ( مريم) فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام
املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد / 1966:ب2018/
التاريخ 2019/1/31
اىل  /املدعى عليه  /ناظم حسني محسن
اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /1966ب2018/
وامل�ؤرخ  2018/11/19حكم�ا غيابيا يقيض الحكم
بالزام املدعى عليه ناظم حسني محسن بتخلية الشقة
املرقم�ة  4/3/5واملتخذة كمقر رشكة املش�يدة عىل
العقار تسلسل  3/5الخرض وتسليمه للمدعني حسن
عبد الرحمن عبد الله ولينه حس�ن عبد الرحمن خاليا
من الش�واغل ولتعذر تبليغك حسب رشح مبلغ هذه
املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة حي الس�اعي عليه
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني ولك
حق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواطن ( فيظ�ي عبد اللطيف محم�د) طلبا اىل
ه�ذه املديري�ة يطلب في�ه تبدي�ل االس�م البنته من
(ناجح�ة) اىل (داليا) وعمال بأح�كام املادة ( )22من
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة  2016املعدل
تق�رر نرش الطلب بإحدى الصح�ف املحلية فمن لديه
اعتراض مراجعة مراجعة ه�ذه املديرية خالل فرتة
خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف
ننظر يف الطلب حسب االصول

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون األحوال املدنية /الواقعات
العدد 1226 :
التاريخ 2019/1/30 :
بن�اء على الدعوة املقامة م�ن قبل املواط�ن ( جعفر
جلي�ل فاضل) الذي يطلب تبدي�ل لقبه من (فتالوي)
اىل (العيس�اوي) فم�ن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديري�ة خلال م�ده اقصاها (خمس�ة عشر يوم)
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة (  ) 22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية
رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
التاريخ 2019/2/3
العدد 156/
اعالن
قدم املستدعية ( بدرية جاسم محمد) طلبا اىل محكمة
االحوال الش�خصية يف الدجيل تطلب فيه نصبها قيما
على زوجها املفقود (لؤي عيل محم�د) وذلك لكونه
فقد بتاري�خ  2014/12/10وانقطعت اخباره فعىل
م�ن لديه اعرتاض عىل صدور الحجة تقديم اعرتاضه
خالل ثالثون يوما من تاريخ االعالن
القايض
معد نجم عبيد

www.almustakbalpaper.net
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة
التاريخ2019/2/3 :
اىل /املدعوة ( حوراء حسون عبد االمري جوني )
م/اعالن
قدم طالب حجة الوفاة (حسون عبد االمري جوني)
طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة
وف�اة بح�ق املدع�وة (حوراء حس�ون عب�د االمري
جوني) قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ
نشر االعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق
القانون .
القايض
عمار هادي املوسوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد/417 :ش2019 /4
التاريخ2019/2/3 :
اعالن
اىل /املدعى عليه ( /سيف سليم رايض )
اقام�ت املدعي�ة (ه�دى مرتىض مه�دي ) الدعوى
بالع�دد /417ش 2019 /4ام�ام ه�ذه املحكم�ة
تطل�ب فيه�ا تأيي�د حضان�ة الطفل�ة ( نب�أ ــ�ـ
تول�د  ) 2006وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار منطق�ة
ح�ي الجمعي�ة  /النجف ق�ررت املحكم�ة تبليغك
موضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة
صحيفتين محليتني يوميتني وعليك الحضور امام
هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم
 2019/2/13الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول .
القايض
عباس عيل هادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/ 4036 :ب2018/ 3
التاريخ2019/ 2/3 :
اعالن
اىل /الشخص الثالث (عامر كاطع لفتة )
اقام االش�خاص الثالثة كل من (زهراء ونبأ وبنني
بن�ات عيل محم�ود )الدعوى املرقم�ة اعاله والذي
يطلب فيها الحكم بـ(ابط�ال القيود الالحقة لقيد
االرض املرقمة  3/50677حي النداء املسجل بأسم
م�ورث املدعني واعتباره ثاب�ت الحكم) وقد قررت
املحكمة ادخالك ش�خصا ثالثا يف الدعوى اىل جانب
املدعى عليهم وملجهولية محل اقامتك حسب رشح
املبل�غ القضائي واش�عار مختار ح�ي الوحدة1 /
قضاء القاس�م ع املدعو ( جليل رحيم عبود) عليه
ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني
محليتين يوميتين للحض�ور يف موع�د املرافع�ة
املص�ادف  2019 /2/11وعن�د ع�دم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
خالد جابر عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة األحوال الشخصية يف الدجيل
العدد /42:ش2019/
التاريخ 2019/2/3 :
اىل  /املدعى عليه ( سالم عبد الكريم احمد)
اعالن
اقامت املدعية (عبري سعيد حميد) ضدكم الدعوى
املرقم�ة /42ش 2019/امام هذه املحكمة والتي
تطلب فيه�ا( تاييد حضانة) ولع�دم معرفة محل
اقامت�ك ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بواس�طة
صحيفتين محليتني وعن�د عدم حض�ورك يف يوم
املرافع�ة املص�ادف  2019/2/12او ارس�ال م�ن
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق للقانون.
القايض
معد نجم عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة
التاريخ2019/2/3 :
اىل /املدعو ( ثائر عباس حسني نارص اليارسي )
م/اعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة (ناظم عباس حسين
ن�ارص اليارسي) طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه
اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعو (ثائ�ر عباس
حسين ن�ارص اليارسي) ق�ررت املحكم�ة تبليغك
يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون .
القايض
عمار هادي املوسوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت اجازة ف�رن رقمها  2720االس�م التجاري
(فرن الرس�ول) العنوان (حي الجهاد) بأسم (عبد
الحسين عوض منح�ر) من يعثر عليها تس�ليمها
لجهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت هوية الطالب حسن عباس خزعل الصادرة
من املعهد التقني برصة قس�م ادارة املواد من يعثر
عليها تسليمها لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة
التاريخ2019/2/3 :
اىل /املدع�و ( مائدة عباس حسين نارص اليارسي
)
م/اعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة (ناظم عباس حسين
ن�ارص اليارسي) طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدع�و ( مائدة عباس
حسين ن�ارص اليارسي) ق�ررت املحكم�ة تبليغك
يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون .
القايض
عمار هادي املوسوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اءا عىل كتاب مديرية الوقف الش�يعي يف النجف
املرقم 1151/3/1/4املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ
 2018 /12/30لتس�جيل تم�ام العق�ار (جنس�ه
جام�ع مفرزة من�ه دكان بص�ورة غري رس�مية)
تسلسل  58محلة البو زوين باسم ( مديرية الوقف
الشيعي يف النجف االرشف) مجددا باعتبار حائزا له
بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية
املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وفق اح�كام قانون
التس�جيل العقاري رقم ( )43لس�نة  1971قررنا
اعلان هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة
او حق�وق معينة عىل هذا العقار تقديم مالديه من
بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا
م�ن اليوم التايل لنرش هذه االعالن وكذلك الحضور
يف موق�ع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من
الي�وم التايل النته�اء مدة هذا االعلان وذلك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض .
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنة
مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2019/ 1173 :
التاريخ2019/ 1 /24 :
اىل /املنفذ عليه ( احمد عبد العباس حسني)
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن (مذك�رة االخبار
بالتنفي�ذ واش�عار مخت�ار املنطق�ة جب�ار كري�م
البدي�ري) ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك
مواط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء
التبليغ واس�تنادا للمادة ( )27م�ن قانون التنفيذ
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ
الكوف�ة خالل خمس�ة عشر يوما تبدا م�ن اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل
اوصاف املحرر:
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف الكوفة بالعدد
(/2177ش )2018/يف  2018/10/18واملتضم�ن
ال�زام املدين (احم�د عبد العباس حسين) بتأديته
النفق�ة املاضية للدائنة ( بيداء س�تار جابر) مبلغ
مقداره (مائة الف دينار) وملدة سنة سابقة القامة
الدعوى والزامه كذلك كذلك بأن يؤدي لها نفقة لها
نفقة مس�تمرة مبلغ قدره ( مائة وخمس�ون الف
دينار ش�هريا) اعتب�ارا من تاريخ اقام�ة الدعوى
 2018/1/8وللمستقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
نموذج رقم ( )29تسجيل عقاري
العدد (  ) 3تسجيل مجدد ()2019
التاريخ 2019/1/22 :
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار عن طريق تسجيل مجدد
اس�تنادا اىل محضر تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف
 2019/1/22الخ�اص بالعقار تسلس�ل ()1209
محل�ة (الرش�ادية) وجنس�ه (دار) ويف االضب�ارة
املرقم�ة /3تس�جيل مج�دد 2019/وم�ن خلال
نتائج التحقيق املبينة فيه واس�تنادا اىل الصالحية
املخول�ة يل بموجب املادة  48من قانون التس�جيل
العق�اري رق�م  43لس�نة  1971املعدل ل�ذا قررت
تثبي�ت العائدية تمام العقار املذكور اعاله باس�م
طالب التسجيل املجدد العراقية ( ورثة عباس عبد
الرضا وكاع) عىل ان يعلن هذا القرار يف صحيفتني
محليتني يوميتني وملدة ثالثين يوما وفقا ألحكام
امل�ادة  49م�ن القانون اعلاه قرار قابلا للتمييز
وافهم علنا يف 2019/1/22
القايض
رئاس�ة لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة يف محكم�ة بداءة
الكوفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم 548
التاريخ 2019/2/3
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا على الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ
 2019/1/30لتسجيل تمام العقار تسلسل 2119
محلة الكوت بأس�م  /مديري�ة بلدية الزبري مجددا
باعتب�ار حائزا ل�ه بصفة املال�ك للم�دة القانونية
ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل
وفق احكام قانون التس�جيل العق�اري رقم ()43
لسنة  1971املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل
من يدعي بوجود عالق�ة او حقوق معينة عىل هذا
العق�ار تقديم ما لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة
خلال م�دة ثالثني يوما من الي�وم التايل لنرش هذا
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة
العارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا
االعالن وذل�ك ألثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
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أفضل كامريات اهلواتف الذكية
تطورت تكنولوجيا كاميرات الهواتف الذكية
بش�كل ملح�وظ خلال الس�نوات األخيرة،
وأصبحت مواصفات الكاميرا عامال مهما يف
عملي�ة الرشاء.وقد أج�رت مواقع متخصصة
عديدة تجارب عىل كامريات الهواتف الصادرة
العام الجاري واجمعت كلها تقريبا عىل اختيار
كامريا هاتف جوجل بكسل  3للمركز األول.تك
رادار يختار بكسل :رش�ح موقع Techradar

هاتف جوجل بكسل 3للمركز األول ثم هواوي
 Pro 20 Mateوسامس�ونج جالكسي نوت،9
وأيف�ون  XSو  ،XS Maxوجالكسي Plus S9
وه�واوي  Pro P20على الرتتي�ب .ديجيت�ال
كامريا وورلد :اخت�ار موقع Digital Camera
 Worldجوج�ل بكس�ل  3للمركز األول وبعده
هواوي  ،Pro P20ثم ش�قيقه األحدث هواوي
 Pro 20 Mateوأيف�ون  ،XSوجالكسي S9

سودوكو

بل�س ،وون بل�س  ،6T OnePlusوموت�و G6
 Plusوجالكسي نوت  9عىل الرتتيب .ديجيتال
ترن�دز :اخت�ار موق�ع  Digitaltrendsجوجل
بكس�ل للمرك�ز األول ثم أيف�ون  XSوهواوي
 Pro 20 Mateعلى الرتتيب .جوجل بكس�ل3
وبكس�ل  :XL 3ليس�ت فق�ط أفض�ل كامريا
هاتف عىل مس�توى أجه�زة أندروي�د بل عىل
مستوى كل الهواتف حتى اآلن.

جهاز خلداع الدماغ والقضاء عىل السمنة
ابتكر علماء جامع�ة «»Wisconsin-Madison
جه�ازا طول�ه  1س�م ،يمك�ن تثبيت�ه يف املعدة
إلخب�ار الدماغ بأنها ممتلئ�ة ،وذلك عرب تيارات
بسيطة من الكهرباء.
وينش�ط الجه�از عندم�ا تب�دأ املع�دة بتحريك
الطع�ام طبيعيا أثناء عملي�ة الهضم ،ما يؤدي
إىل تولي�د نبض�ات كهربائي�ة يت�م توصيلها إىل
العص�ب املبه�م (الحائ�ر) ،الذي يرب�ط القناة
الهضمية بالدماغ ،ك�ي يفهم أن املعدة ممتلئة

بعد عدة جرعات من الطعام.
وأظهرت االختب�ارات التي أجريت عىل الفرئان،
أن الجه�از قلص اس�تهالكها الغذائ�ي بمقدار
الثلث ،وتسبب يف فقدانها  %38من وزن الجسم
بعد  15يوما فقط.
وعلى عكس ح�زام املعدة ،يمك�ن إزالة الجهاز
بس�هولة ،بحي�ث تع�ود الفئران إىل عاداته�ا
الس�ابقة يف األكل مبارشةُ .
ونشرت النتائج يف
مجلة « »Nature Communicationsالعلمية.

المتاهات

وقال العلماء إن النبضات ترتبط بحركة املعدة،
م�ا يع�زز االس�تجابة الطبيعية للمس�اعدة يف
التحكم بكمية الطعام املتناولة.
والتق�ط الجه�از حرك�ة التموج�ات يف مع�دة
الفئران ،م�ن خالل جه�از كهربائ�ي ،لقياس
تحفي�ز العص�ب املبه�م ع�ن طري�ق األقطاب
الكهربائية.وأظهر الجهاز الجديد تقدما واضحا
من ناحية املخاوف املتعلقة بالسلامة ،وظل يف
وضع ثابت طوال فرتة الدراسة.

هل تعلم

؟؟

 .14الح�ظ العلماء أن النم�ل «يتثاءب» كالبرش
عندما يستيقظ من نومه يف الصباح..
 .15يف مرص الفرعونية ،كانت جثث نساء النبالء
ترتك لبضعة أيام قبل أن تبدأ إجراءات تحنيطها،
وكان الهدف م�ن وراء ذلك هو الس�ماح للجثة
ك�ي تفقد رونقها ونضارتها حتى ال تبدو مثرية
يف نظر املحنطني..
 .16الح�ظ علم�اء الحي�وان أن أنث�ى حي�وان
األرماديللو ــ وهو حيوان جنوب أمريكي يشبه
القنفذ ــ تحمل وتل�د دائما  4أجنة من الجنس
نفس�ه ،أي أنهم يكونون جميعا ً إما ذكورا ً وإما
إناثاً..
 .17تشير تقدي�رات علماء الفل�ك إىل أن مجرة
«درب التبان�ة»  -التي تش�كل كواكب املجموعة
الشمس�ية جزءا ً منه�ا  -ومجرة «ان�درو ميدا»
العمالقة ستتصادمان بعد نحو ملياري سنة
 .18قلب سمكة الروبيان يوجد يف رأسها.

أعلن�ت رشكة تويرت أنه�ا تحقق يف حركة
مرور غري اعتيادية قد تكون من املتسللني
الذي�ن ترعاه�م الدولة .وفيما يب�دو أنها
قضية غري ذات صل�ة ،قالت رشكة أمنية
إن املتسللني استخدموا املنصة يف محاولة
لرسقة بيانات املس�تخدمني ،مما أدى إىل
انخفاض أسهم تويرت بنسبة تقارب .%7
وأوضح�ت املنص�ة أنها اكتش�فت حركة
م�رور مش�بوهة إىل أح�د نم�اذج دع�م
العملاء أثن�اء التحقيق يف خل�ل يف األمان
يع�رض البيانات ،بما يف ذل�ك رموز بلدان
هوات�ف املس�تخدمني وتفاصي�ل ح�ول
الحسابات املقفلة.كما أضافت أن املشكلة
تتعلق بأح�د نماذج الدع�م الخاصة بها،
والت�ي يس�تخدمها أصحاب الحس�ابات
لالتصال بتويرت حول املش�كالت املتعلقة

«حركة مرور غري اعتيادية « يف تويرت
بحس�اباتهم ،وأن الخطأ اكتشف بتاريخ
 15نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي وتم إصالحه
يف اليوم التايل  16نوفمرب/ترشين الثاني.
وبحسب تويرت ،فقد الحظت الرشكة عددا ً
كبريا ً من الزي�ارات إىل موقع دعم العمالء
قادم�ة من عناوي�ن  IPفردي�ة لإلنرتنت
يف الصني .وش�ددت عىل أنها ال تس�تطيع
تأكي�د م�ا إذا كانت عناوي�ن  IPمرتبطة
بجه�ات فاعلة حكومي�ة ،لكنه�ا أبلغت
املتأثري�ن بش�كل مب�ارش ،وأوضحت أن
املتأثرين ال يحتاجون إىل القيام بأي يشء
آخر لتأمني حس�اباتهم ،مع تأكيدها عىل
أن�ه لم يتم الكش�ف ع�ن أي أرقام هاتف
كامل�ة وال أي بيان�ات ش�خصية أخرى.
وقال�ت« :يف حين أننا ال نس�تطيع تأكيد
الغرض عىل وجه اليقني ،فمن املحتمل أن

طبق اليوم

احلواويش الرسيع بالفلفل امللون

بعض عناوين  IPهذه قد تكون لها صلة
بالجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة .لقد
قمن�ا بتحدي�ث معلومات جه�ات تطبيق
القان�ون حول ه�ذه النتائ�ج ،بما يف ذلك
لجنة التجارة الفيدرالية ومفوض حماية
البيانات باالتحاد األوروبي واملستخدمني
املتأثرين».م�ن جهت�ه ،رف�ض متح�دث
باسم الرشكة الكشف عن التفاصيل ،بما
يف ذلك عدد الحس�ابات التي تأثرت بهذه
املش�كلة ،إال أن أس�هم الرشك�ة س�جلت
أكبر انخف�اض لها يف أكثر من ش�هرين.
وألق�ى املحل�ل مايكل باشتر ،من رشكة
الخدمات املالي�ة ،Wedbush Securities
بالل�وم يف مس�ألة انخفاض األس�هم عىل
املخ�اوف من أن األخبار ع�ن االخرتاق قد
تضر بالنمو والتفاعل مع املس�تخدمني،

ً
قائلا« :م�ن الواض�ح أن خ�رق مثل هذا
يضعف ثقة املستخدم يف املنصة».وبشكل
منفص�ل ،قالت رشك�ة برمجي�ات األمن
تريند مايكرو ،يف وقت س�ابق االثنني ،إن
مهاجمني أرس�لوا تغريدتين يف أكتوبر/
ترشي�ن األول يف محاولة لرسق�ة بيانات
م�ن آالت مصاب�ة س�ابقاً ،حي�ث أخفى
املتس�للون تعليم�ات برمجي�ة ضم�ن
تغريدات تتضمن رسوم هزلية مضحكة،
والتي أمرت بشكل رسي األجهزة املصابة
بإرس�ال املعلوم�ات ،بم�ا يف ذلك أس�ماء
املس�تخدمني وصور للشاشة ومحتويات
أخرى.وتعرض�ت الرشك�ة لالنتق�اد بعد
الحدي�ث ع�ن دورها يف الحملة الروس�ية
املضلل�ة بش�أن االنتخاب�ات الرئاس�ية
األمريكية لعام .2016

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهني�اً :قد يحمل اليوم االول من الش�هر كما اليوم الثاني
بعض املتاعب ،فتجد نفسك محشورًا يف الزاوية ،وتضغط
عليك االمور فتقلق بسبب بعض املهمات التي توكل اليك.
تحت�اج اىل محيط آمن وتش�عر بع�دم االرتي�اح عاطفياً:
نصيحة الفلك هي يف املحافظة عىل األرسار

الثور

العقرب

مهنياً :كن ذا افق واس�ع وبع�د نظر وخصوصا ً ىف تعاملك
مع رؤس�ائك ىف العمل .من االفضل ان تستفيد من االجواء
لالسرتخاء والتزود بشحنة اضافية من العزم عاطفياً :ما
زالت الضغوط تم�ارس يف مجال الحب ،فحاول التعويض
يف عالقاتك االجتماعية

اجلوزاء

مهني�اً :تتب�دل االجواء وتطمئن الخواطر ان�ه يوم مثمر
فتق�وى الحظوظ يف لقاءات ومفاج�آت ومعلومات جيدة
تحصل عليها وتيضء طريقك .تشجع عىل تكرار املحاولة،
ستعرف تضميدا ً للجروح وتخفيفا ً من األلم .تملك افكارا ً
غنية وحيوية فائقة

القوس

ق�د تتعثر الخطوات وتواجه مصاع�ب عملية جديدة ترتد
س�لبا ً عىل وضعك االقتصادي .ال توقع أي عقد أو صفقة،
وانتظ�ر بضعة أي�ام لتعرف عىل ما سرتس�و عليه الحالة
االقتصادي�ة .تجن�ب بعض األش�خاص الذي�ن يحاولون
اإليقاع بك يف حبائلهم عاطفياً :ال تنظر إىل الوراء

السرطان

إذا بدت لك األجواء دقيقة ملواجهة  ،فاعلم أنها تسري نحو
التصعي�د يف وس�طه ،وقد تتحول إىل احت�كاكات كبرية أو
حت�ى يشء من العنف عاطفياً :قد تضطر إىل التجاوب مع
قرارات ال تستسيغها ،أو تجد نفسك أمام موقف دقيق ،أو
مأزق تواجهه أو تتهرب منه

اجلدي

علي�ك أن تتجن�ب األناني�ة يف التعامل م�ع اآلخرين ،وهذا
س�تكون له انعكاس�ات إيجابية عىل مس�تقبلك عاطفياً:
منافس�ة رشيفة بينك وبني الرشي�كّ ،
لكنها قد تخرج عن
إطارها الحقيقي فتصبح تحديا ً غري محسوب النتائج

االسد

ال ت�زال الحظ�وظ تدع�م كل تطلّعات�ك وتوج ّهاتك .وال بد
م�ن أن تكون قد وضعت الخط�وط العريضة عىل مختلف
ّ
يتحسن الوضع
الصعد املالية والدراس�ية واملهنية وغريها
ربح اضايف أو انفراج ملسألة عالقة عاطفياً:
املايل من خالل ٍ
تبدو اليوم نشيطا ً ومتحمسا ً لفكرة مرشوع جديد

الدلو

حاذر من درب خاطئة تعتمدها ،فقد بسود ج ّو هذا اليوم
بعض اإلرب�اك وتواجه مطالب أو أوضاع�ا ً دقيقةّ .
تجنب
االنتقاد واالته�ام حتى ال ينقلب األمر علي�ك عاطفياً :قد
تق�دم عىل يشء مختل�ف أو تدور االثنين�اث برسعة نحو
مناخ أكثر إيجابية ووعدا ً

العذراء
املقادير:
نص�ف كيلو لحم�ة مفروم�ة  4 -رغيف خبز بل�دي  1 -حبة بصل
مف�روم ناع�م  1 -حبة فلف�ل أحمر مقطع  1 -حب�ة فلفل أخرض
مقط�ع  1 -حبة فلفل أصفر مقطع  1 -حب�ة فلفل حار مفروم -
رب�ع كوب م�اء  2 -معلقة كبرية زيت  1 -معلق�ة كبرية دقيق 1 -
معلق�ة صغرية به�ارات  1 -معلقة صغرية ثوم ب�ودرة  1 -معلقة
صغيرة بصل بودرة  -نصف معلقة صغرية جوزة الطيب مطحونة
 رشة قرفة  -رشة زنجبيلطريقة التحضري:
يسخن الفرن عىل درجة حرارة  140مئوية.
توضع اللحمة يف بولة ،ويضاف إليها البصل والفلفل امللون والحار،
وتخلط جيداً.
يض�اف الدقي�ق ،وتتبل بامللح والفلفل االس�ود والبه�ارات والبصل
البودرة والثوم البودرة وج�وزة الطيب والقرفة والزنجبيل ،وتخلط
جيدا ً حتى تتجانس.
يخلط املاء مع الزيت ،ويدهن به الخبز البلدي.
يحىش الخبز بخليط اللحم ويراعى توزيعه عىل كامل الرغيف.
يلف الخبز بورق ألومنيوم «فويل» ،ويدخل الفرن ملدة من  20إىل 25
دقيقة وحتى ينضج.
يخرج من الفرن ،ويزال الفويل ،ثم يقطع أرباع.
يرص يف الطبق ،ويقدم ساخن مع البطاطس املحمر ومخلل الفلفل
الحار.

حاف�ظ عىل ح�ذرك يف بداي�ة الش�هر وال تعرض نفس�ك
للج�روح والكس�ور وذل�ك حت�ى تاري�خ  ،312فكوك�ب
ً
معاكس�ا يولّد بعض البلبلة ،كما ان كواكب كثرية
مارس
ً
وقلقا ،فيعاكس�ك القمر ً
ّ
ايضا
مش�ك ًكا
يف العقرب تجعلك
ويتسبّب ببلبلة()1312%

عليك أن تحسم األمور العالقة رسيعاً ،ألن ذلك سيعيد اليك
الثق�ة بالنفس ويقط�ع الطريق على املصطادين يف املاء
العكر عاطفياً :التس�امح س�يكون عنوان املرحلة املقبلة
مع الرشيك ،وذلك سيساهم يف ترميم ما تهد صحياً :عليك
ان تحافظ عىل الغذاء الصحي ّ
املتبع

احلوت

يحمل إليك هذا اليوم برشى س�ارّة وهدي�ة من القدر .قد
مهم�ا أو تطلق عملية خالّقة جدا ً أو مرشوعا ً
ً
تعرف خربا ً
ً
ً
ممي�زا ً عاطفيا :قد يقدم إلي�ك الرشيك عرضا بارتباط ،أو
يحرك حدث ما مشاعرك .حاول أن تتناغم مع األجواء وال
توجه انتقادات إىل اآلخر

تبدأ الشهر مع وعود وتجارب جديدة وحظوظ آفاقا ً حلوة
ولق�اءات فكرية وثقافية وعواطف مزدهرة .قد تس�تعيد
اوراق�ا ً ضائعة أو عالقة كانت مه� ّددة عاطفياً :الرتابة يف
العالق�ة مع الرشيك تس�بب بعض املش�اكل ،لكن الحلول
سهلة وبني يديك.

كيف تتخلص من النعاس خالل القيادة؟
يظن كثير منا أن بوس�عهم الحفاظ عىل
االنتب�اه والرتكي�ز حتى عندما يش�عرون
بوطأة النعاس عىل أدمغتهم وأجسامهم.
لك�ن الحقيقة ه�ي أن النوم أش�به بتيار
بيولوجي ق�وي لدرجة تجعله يتغلب حتى
عىل أمهر الس�ائقني وكثريا ما تفشل معه
الحي�ل مث�ل فتح نواف�ذ الس�يارة أو رفع
صوت املذياع.
وتقول مؤسسة «النوم الوطنية األمريكية»
املعنية بأنم�اط النوم الصحي إن من املهم
معرفة س�بل التعامل مع النع�اس عندما

يهاجم قائد السيارة لحمايته هو وكل من
عىل الطريق.
ليس من الس�هل أن يقول املرء إنه متعب
لدرج�ة تمنعه م�ن القي�ادة ،وقد رشحت
املؤسس�ة عالم�ات تنب�ه ب�أن الوقت غري
م�وات للجل�وس خل�ف عجل�ة القي�ادة
وأهمها:
 صعوبة الرتكيز وغمض العني املتكرر أومقاومة حاجة ملحة لغلق العينني.
 رشود الذه�ن والخ�وض يف أف�كار غيرمتصلة

 معان�اة يف تذكر آخر بضع�ة كيلومرتاتعلى الطري�ق وتفوي�ت مخ�ارج الط�رق
وعالمات املرور
 التثاؤب املتكرر وفرك العينني صعوبة يف الحفاظ عىل استقامة الرأس االنحراف ع�ن الحارة املرورية واالقرتابالشديد من سيارة أخرى يف األمام
 الشعور بالضجر واالضطرابوقبل أن يتغلب النعاس عىل السائق يكون
فق�د االنتب�اه وب�طء رد الفع�ل خطريين
للغاية.
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حمرتف كولومبي يلتحق
بنفط الوسط

المستقبل العراقي /متابعة

وص�ل صب�اح الي�وم  ،إىل محافظ�ة النج�ف االرشف،
املحترف الكولومب�ي أرب�ي مين�ا تمهي�دا لاللتح�اق
بصفوف فريق نفط الوسط العراقي.
وق�ال مشرف الفريق ،ف�راس بحر العل�وم يف ترصيح
صحف�ي إن « مين�ا يلع�ب مهاجم�ا ،وم�ن املنتظر أن

كريستيانو يطمئن مجاهري
يوفنتوس
المستقبل العراقي /وكاالت

يخوض مرانه األول اليوم «.
وبين أن « الالع�ب الكولومب�ي يمث�ل آخ�ر تعاق�دات
الفريق يف االنتقاالت الش�توية ،بعد ضم املغربي زكرياء
إسماعيل «.
يش�ار إىل أن نفط الوسط تعاقد قبل توقف الدوري مع
امل�درب القدير رايض شنيش�ل ،لقي�ادة الفريق لنهاية
املوسم.

يصر نج�م يوفنت�وس كريس�تيانو
رونال�دو ،على أن وض�ع الفريق غري
مقل�ق ،رغ�م الهزيم�ة م�ن أتالنتا يف
الكأس والتعثر ضد بارما بالكالشيو.
وتعادل يوفنتوس بثالثة أهداف ملثلهم
أم�ام بارم�ا يف املب�اراة الت�ي جمعت
بينهما ضمن الجولة  22من الكالشيو
بعد أيام قليلة من الخروج ضد أتالنتا
من كأس إيطاليا.
وس�جل رونال�دو ثنائي�ة يف تع�ادل
يوفنت�وس أم�ام بارم�ا ،ووص�ل إىل
اله�دف  17وتربع عىل ص�دارة ترتيب
هدايف الدوري اإليطايل.
وقال كريس�تيانو
بعد املب�اراة «أنا

املريكاتو الشتوي ..زخم يف كتالونيا وهدوء بمدريد
المستقبل العراقي /وكاالت
اس�تعرضت إدارة برش�لونة عضالتها يف
االنتق�االت الش�توية املاضي�ة ،بالتعاقد
م�ع  3العبين جدد على عك�س غريمه
التقليدي ري�ال مدريد ،الذي اكتفى بعقد
صفقة واحدة فقط.
عاش جمه�ور الفريق الكتالوني س�وق
انتقاالت آخر مميز بعد يناير  2018الذي
ش�هد أغىل صفقات الن�ادي عىل اإلطالق
بالتعاقد م�ع الربازييل فيلي�ب كوتينيو،
باإلضافة للمدافع الكولومبي ياري مينا،
يف حين ل�م يتغير الوضع ل�دى العمالق
امللكي الذي اعتاد يف السنوات األخرية عىل
شتاء هادئ فيما يخص التعاقدات.
وأكم�ل برش�لونة ضم الثنائي جيس�ون
موريل�و م�ن فالنس�يا وكيفين برينس
بواتينج من ساسولو حتى نهاية املوسم
عىل سبيل اإلعارة ،بجانب الفرنيس جان

كلري توديب�و من تولوز بصفق�ة انتقال
نهائي ملدة  4مواسم ونصف.
بينما خطف ريال مدريد الشاب اإلسباني
إبراهيم دياز من مانشسرت سيتي مقابل
 15.3ملي�ون ي�ورو كصفق�ة وحيدة يف
الش�تاء ت�م اعتمادها بناء عىل سياس�ة
النادي بضم املواهب الشابة.
اضطر البلوجرانا لدخول املريكاتو لتعزيز
املراك�ز الت�ي يعان�ي الفري�ق من نقص
عددي فيه�ا ،وبالطبع أبرزها مركز قلب
الدف�اع الذي تأث�ر بعد ابتع�اد صامويل
أومتيتي لفترة طويلة بس�بب اإلصابة،
واعتماد امل�درب إرنس�تو فالفريدي عىل
بيكي�ه ولينجلي�ت يف ظ�ل ع�دم ثقته يف
البلجيكي توم�اس فريمايلني .وقد يأتي
التعاق�د مع موريليو ألن�ه العب خبري يف
الليجا ولدي�ه اإلمكانيات الفنية املطلوبة
ملساعدة الفريق عىل سد النقص العددي
يف الخلف مع كثرة البطوالت التي يشارك

فيها.بينما أق�دم النادي عىل التوقيع مع
توديبو لعدة أسباب ،أولها بحسب تقارير
صحفية عدي�دة ،املقابل امل�ادي الضئيل
ال�ذي ت�م دفع�ه لتول�وز نظ�را النته�اء
عقد الالع�ب بالصيف املقب�ل ،باإلضافة
لإلمكانيات الفني�ة املميزة التي يمتلكها
على الرغم من صغر س�نه ،كذلك التخاذ
املوسم الحايل كفرتة تأقلم عىل األجواء يف
برشلونة.
لم يكن وصول دياز كتدعيم للفريق األول
يف املوسم الحايل ،حيث يعلم الالعب مدى
صعوبة االحتف�اظ بمقعد يف التش�كيلة
يف ظل تواجد ع�دد وافر من العبي الخط
األمامي.
ح�اول الس�يتي إقن�اع دي�از بمواصل�ة
مسيرته مع الفريق وتجديد عقده الذي
كان س�ينتهي بعد أش�هر قليل�ة ،ولكن
قرار الالعب حسم انتقاله للريال ليشارك
حتى اآلن يف  3مباريات كبديل.

مييس يعثر عىل رشيك مثايل
يف برشلونة
المستقبل العراقي /وكاالت

كشف تقرير إس�باني عن أن األرجنتيني ليونيل مييس،
نج�م برش�لونة ،وجد رشيكا مثالي�ا جديدا يف صفوف
الفريق الكتالوني.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلس�بانية ،أن
كارلي�س أليني�ا الذي يحمل جينات برش�لونة ،تألق
بش�كل كبري أمام فالنسيا أمس ،وكان أفضل رشيك
ملييس ،يف ظل التفاهم الكبري بينهما.
وأوضحت أن من تاب�ع ألينيا قبل انضمامه للفريق
األول ،ي�درك أن برش�لونة لديه الع�ب مميز ويتمتع
بذكاء وشخصية يف امللعب.
وأش�ارت إىل أن ألينيا اكتس�ب ثق�ة جمهور «كامب
نو» رسي ًعا ،بعد أن وق�ف الجميع للتصفيق له أثناء
تبديل�ه أمام فالنس�يا .وكان ألينيا قد ش�ارك ملدة 66
دقيق�ة أمام فالنس�يا ،أمس الس�بت ،يف املب�اراة التي
انتهت بالتع�ادل  ،2-2ضمن منافس�ات الجولة الـ22
من الليجا.
وتمك�ن أليني�ا خلال املب�اراة من القي�ام ب�ـ 75تمريرة
صحيحة ،وأخطأ فقط يف  7تمريرات.

البطاقات الصفراء تغيب مهدي كامل عن مواجهة بغداد
المستقبل العراقي /وكاالت
أعلن ن�ادي الرشطة الريايض ،االحد ،غي�اب العبه مهدي كامل
عن صفوف فريقه الكروي يف مباراته املقبلة امام امانة بغداد.
وذكر النادي عرب موقعه الرسمي أن «تراكم البطاقات الصفراء،

تشيليس يصارع مانشسرت يونايتد
عىل عقل توتنهام
بغداد /المستقبل العراقي
دخ�ل تش�يليس يف رصاع مع مانشستر يونايت�د ،من أجل
التعاقد مع العقل املدبر لتوتنهام ،خالل الصيف املقبل.
وذك�رت صحيف�ة «ديلي إكسبريس» الربيطاني�ة ،أن
األرجنتين�ي ماوريس�يو بوكيتينو ،املدير الفن�ي لتوتنهام،
بات عىل الئحة اهتمامات تشيليس.
وت�درس إدارة تش�يليس إمكاني�ة االس�تغناء ع�ن امل�درب
اإليط�ايل ماوريس�يو س�اري ،يف حالة عدم تأه�ل البلوز إىل

دوري أبط�ال أوروب�ا ،يف املوس�م املقب�ل .يع�د بوكيتينو
أيض�ا هدفا ملانشستر يونايت�د الذي لم يح�دد حتى اآلن
مصري النرويج�ي أويل جونار سولس�كاير ،املدرب املؤقت
للشياطني الحمر.
وأشارت الصحيفة الربيطانية إىل أن بوكيتينو ما زال يرتبط
بعقد يمتد إىل  4أعوام مع توتنهام ،الفتة إىل
أن أي محاولة للتعاقد مع األرجنتيني
تعني دفع تعويض للس�بريز تصل
قيمته إىل  50مليون إسرتليني.

أليجري يربر ترصف ديباال
المستقبل العراقي  /متابعة
وجد ماسيمليانو أليجري ،املدير الفني ليوفنتوس،
مربرًا لترصف باولو ديباال ،نجم السيدة العجوز،
خالل مباراة بارما ،أمس السبت ،ضمن منافسات
الجولة الـ 22من الدوري اإليطايل.
وكان أليجري أبقى ديباال خالل مباراة بارما التي
انته�ت بالتعادل  ،3-3عىل مقاع�د البدالء ،إال أن

الالعب قرر مغ�ادرة امللعب والدخول إىل غرفة
املالبس.
وقال أليجري ،يف ترصيحات ملوقع «كالتش�يو
مريكاتو»« :مغادرة ديب�اال للملعب؟ أتوقع أنه
قام بذلك بعدما شعر بالربد».
يذك�ر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري اإليطايل
برصي�د  60نقط�ة ،وبفارق  9نق�اط عن نابويل
الوصيف.

برييسيتش يرد عىل منتقديه
برسالة حتفيزية
المستقبل العراقي  /متابعة

وجه الكرواتي إيفان برييسيتش ،جناح إنرت
ميالن ،رس�الة ش�كر لكل مُ هنئيه بمناسبة
ً
وأيض�ا ليش�كر منتقديه يف
عي�د ميلاده،
الفرتة األخرية.وتعرض برييس�يتش لهجوم
عنيف من جماهري إنرت ميالن ،التي أطلقت
صافرات االس�تهجان ،خالل إطلاق املذيع
الداخيل اس�مه بمباراة الفريق األخرية أمام
التس�يو ،بكأس إيطاليا.وبحس�ب صحيفة
«الجازيتا ديللو سبورت» ،كتب برييسيتش:
«شكرًا للثناء ولكن ً
أيضا شكرًا للمنتقدين،
كالهما بمثابة الوقود بالنسبة يل».وأضاف:
«يقولون إن�ه عندما تصل إىل س�ن الثالثني
فإنك تدخ�ل العرص الذهبي ،أش�كركم عىل
أطيب التمنيات بمناسبة عيد ميالد سعيد».

جدير بالذك�ر أن النرياتزوري أكد عىل رغبة
برييس�يتش يف الرحيل ع�ن صفوف الفريق
يف املريكات�و الش�توي األخري ،يف ظ�ل رغبة
اَرس�نال بالتعاقد معه ،قبل أن يبقى الالعب
بصفوف إنرت ميالن.

سعيد باألهداف ولكن ليس بالنتيجة،
ويف النهاية هذه هي كرة القدم».
وأض�اف «أنتظرون�ا حت�ى نرتك�ب
األخطاء ليس�جلوا ،ونجحوا يف ذلك ،يف
الدقائ�ق األخرية لم نك�ن عىل ما يرام
لذلك استطاعوا ان يحرزوا التعادل».
وأك�د النج�م الربتغ�ايل يف ترصيحاته
لشبكة « »DAZNاإليطالية« :ال أعتقد
أن النتائ�ج له�ا عالق�ة باملس�تويات
البدني�ة أو التدريب اإلضايف ،هي فقط
كرة القدم ،الجميع يتابعنا ألننا أفضل
فري�ق ،ودائم�ا ً م�ا يحاولون دراس�ة
طرق التغلب علينا».
واختتم «لس�نا قلقني ،نحتاج للهدوء
ألنن�ا نؤم�ن بفريقنا وأس�لوب لعبنا،
واملدرب واملوظفني يف النادي ،ال داعي
للقلق حتى بني الجماهري».

يحرم مهدي كامل من املشاركة أمام امانة بغداد».
ويتص�در الرشط�ة ترتيب ال�دوري املمت�از برصيد 33
نقطة ،جمعها من  10انتصارات وثالث تعادالت.
وستقام املباراة يف تمام الساعة  2:30ظهرا ً بتوقيت بغداد يوم
الثالثاء املقبل.

هامسيك يضحي من أجل نابويل
بغداد /المستقبل العراقي
رف�ض م�ارك هامس�يك ،قائ�د
ناب�ويل ،عرضا مغريا يف املريكاتو
الش�توي املايض ،احرتاما لناديه
الحايل.
وكشف موقع «كالشتيو مريكاتو»

اإليطايل ،أن هامسيك الذي يقف عىل بعد
خطوة واح�دة من االنتق�ال إىل الدوري
ً
عرضا من أجل االنتقال
الصيني ،رفض
إىل بوروسيا دورتموند األملاني.
ويعود رفض هامسيك للعرض األملاني،
إىل أن�ه ال يرغب يف تمثي�ل أي نا ٍد آخر يف
أوروبا احرتامً ا لنابويل.

ومن املق�رر أن يغادر نج�م نابويل ،غ ًدا
اإلثنني ،إىل الصني إلجراء الكشف الطبي
وإنهاء إجراءات انتقاله إىل فريق داليان
يفانج.
يذكر أن هامس�يك يمثل نابويل منذ عام
 2007وحتى اآلن ،ويعد أكثر من شارك
يف كل البطوالت بقميص البارتينوبي.

معاناة ديمبيل تزداد قبل الكالسيكو

بغداد /المستقبل العراقي

تزداد معاناة الفرنيس عثمان ديمبيل ،نجم برش�لونة،
قبل مب�اراة الكالس�يكو أمام ري�ال مدري�د ،واملقرر
إقامته�ا األربعاء املقب�ل ،يف ذهاب نصف نهائي كأس
ملك إسبانيا.وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» ،أن
الالعب أصيب بنزلة برد ،أمس السبت ،ولم يتحدد حتى

اآلن موع�د عودته إىل املالعب ،ومدى جاهزيته لخوض الكالس�يكو.
وكان ديمبيل أصيب بالتواء يف الكاحل أمام ليجانيس يوم  20يناير/
كان�ون ثان املايض ،وتقرر وقته�ا غيابه عن املباريات ملدة  15يومً ا.
وفكر املدرب اإلس�باني إرنس�تو فالفيردي ،يف االس�تعانة بديمبيل
خلال مب�اراة األمس ،أم�ام فالنس�يا ،إال أنه تراجع بعد إحس�اس
الالعب ببعض اآلالم.يذكر أن برشلونة تعادل ، ،مع فالنسيا بنتيجة
 ،2-2ورفع رصيده إىل  50نقطة يف صدارة الليجا.

هازارد يتحدى مانشسرت سيتي

بغداد /المستقبل العراقي

يؤم�ن النج�م البلجيكي إيدي�ن هازارد،
الع�ب تش�يليس ،بق�درة فريق�ه عىل
إس�قاط مانشسرت سيتي ،يف الجولة
ال�ـ 26م�ن ال�دوري اإلنجلي�زي.
وق�ال ه�ازارد يف ترصيح�ات
لقناة تشيليس اليوم« :املباراة
س�تكون مختلفة عن التي

خضناها منذ ش�هرين أو ثالثة ،أعتقد أن
املنافس س�يحصل عىل الكرة ،مانشستر
س�يتي لديه ه�ذه النوعية م�ن الالعبني،
بينم�ا نح�ن س�ندافع وبعدها سنس�جل
هدفا أو اثنني».وعن كثرة مباريات البلوز
يف ش�هر فرباي�ر ،أض�اف« :نحت�اج إىل أن
نك�ون أكثر تركي ًزا ،هذا الش�هر س�يكون
صعبا ولكننا تشيليس وبإمكاننا أن نهزم
أي فري�ق إذا أردنا».ويس�تعد تش�يليس

ملواجهة مانشستر سيتي ،يف الدوري قبل
مواجهت�ه يف نهائي كأس الرابطة يوم 24
من الشهر الجاري ،وسيخوض ً
أيضا خالل
الش�هر مواجهات أمام مانشسرت يونايتد
يف كأس االتح�اد اإلنجلي�زي ،وتوتنهام يف
الربيميريليج ،وماملو الس�ويدي يف الدوري
األوروبي.يذك�ر أن تش�يليس ،ف�از على
مانشستر س�يتي ،يف الجولة ال�ـ 16من
الدوري اإلنجليزي ،بثنائية نظيفة.

إنرت ميالن يرفض صفقة عربية
المستقبل العراقي  /وكاالت

رفض نادي إنتر ميالن اإليط�ايل ،ضم أحد
نج�وم الك�رة العربي�ة ،يف الصي�ف املقبل،
بشكل مجاني.
وذكر موقع «كالتشيو مريكاتو» اإليطايل أن
وكالء الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو
عرضوا الالعب عىل إدارة إنرت ميالن.
وأوض�ح املوق�ع اإليط�ايل أن براهيم�ي ليس

م�ن ضمن أولويات إنرت ميلان ،لدعم هجوم
الفريق يف الصيف املقبل.
ولفت إىل أن النرياتزوري يفضل بيع الكرواتي
إيفان برييس�يتش يف الصيف ،ث�م رشاء عقد
املعارين اإليط�ايل ماتيو بوليتانو والس�نغايل
كيتا بالدي بشكل نهائي.
يشار إىل أن عقد براهيمي مع بورتو ينتهي يف
الصيف املقبل ،وبالتايل كان س�ينتقل إىل إنرت
ميالن بش�كل مجاني ودون الرجوع إىل ناديه
الربتغايل.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1839
االثنين  4شباط 2019

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
سامحة العشق  ...سامحة الفنان...
سامحة املنترص

انت وهاتف
أبو تراب كرار العاملي

َط َّل علينا صاحب الس�ماحة ،س�يد املقاومة ،حبيب القلوب ،األب ،األخ،
العزيز ،الحبيب ،الرائع ،املُ َعلِّم ،املُلَ ِّقن وما ِش ْ
�ئ َت َف َع رِّب .بعد فرتة غياب،
طبيعية لعدم وجود مناس�بات تقليدي�ة ،وتكتيكية ِح َر ِفيَّة لكرس العدو
و َد ِّ
س أنفه يف الرتاب .ظهر «سماحة العشق» يف مقابلة عىل قناة امليادين
مع الس�يد «غس�ان بن جدو» ،وأفاض علينا من معني جوده الواس�ع،
كوكب�ة من األفكار واملعطي�ات التي تفتح أب�واب التحاليل والغوص يف
ثناياهاُ ،
وت َع ّد مواد دسمة الس�ترشافات مستقبلية يستطيع املحللون،
املتابعون ،أصحاب القرار والس�لطة وغريهم البناء عليها ورسم معالم
توجهات ملا قد تؤول إليه مختلف املجريات عىل شتى األصعدة واملحاور،
الدولية منها واإلقليمية وصوالً إىل املحلية.
نقطت�ان ملفتت�ان ال ب�أس بالتوق�ف عندهم�ا ،أوالهما تتعل�ق بأحد
املضامين املهمة يف كالم س�ماحته ،والثانية ترتبط باملش�هد الذي بان
عليه مكان إقامة املقابلة.
أما األوىل ،فهي الطريقة َ
الف ِّنيَّة الرائعة التي ينتهجها س�ماحته لِ ُي َحوِّل
ما يظهره العدو من «فقاعات فارغة» و»انتصارات وهمية» إىل خسائر
تفض�ح واقع الع�دو وانتصارات ومكاس�ب يف كفة املقاوم�ة تزيد من
ميزت يف ال َبينْ  :مَ جّ انيَّة هذه
َْي�نْ
رصيده�ا الالمع يف التفوق والتقدم .مع
األرب�اح للمقاوم�ة مقابل أثمان يدفعها العدو بنفس�ه فيهزم نفس�ه،
وتكوي�ن هذه املعادل�ة وتظهريها ب�كل مصداقية وش�فافيّةَ ،فهاتان
وت ِّ
ص َفت�ان ُت َم ِّيزان س�ماحته ُ
ش�كالن َد ْي َدن�ه يف التعامل كم�ا يعلم ُك ٌّل
ِ
ً
م�ن الصديق والعدو .بينم�ا الثانية ،فقد كان ملفت�ا اآلية املباركة من
وها ِبسَ َل�اَ م آمِ ِن َ
كالم الل�ه تعاىل عز وجل ـ {ا ْد ُخ ُل َ
ني} ـ التي زيّنت املكان
ٍ
وأضف�ت حالة م�ن التفكر لدى املراقب املتابع م�ع هال ٍة من الطمأنينة
والس�كون تج�ود بها هذه الح�روف اإللهية ،ويف أس�فل منها باقة من
ال�ورود الجميل�ة ـ كجمال س�ماحته ـ وامللونة والتي تبعث بإش�ارات
محب�ة ،إضاف�ة لعبارة «نه�ج البالغة» الت�ي ُك ِت َبت على مجموعة من
ّ
«ديكوري» ُثال ِث ّي
الكتب املصفوفة يف املكان ،لنجد أنفس�نا أمام مش�هد
األبعاد ،يرتك لنا حرية التفكر يف مضمون رس�ائله .وعليه ،ما املراد من
ه�ذا التموضع الثالثي يا ترى؟ األكيد ،أن�ه مهما اختلفت التأويالت ،إال
أن العامل املشترك بينها هو كينونتها مباركة وملؤها الخري واملسلكية
َ
الح َّقة والتوجه السليم يف عني الله ورعايته.
وقد يكون لسان حال املشهدية يقول :ادخلوا القدس ـ بل ومطلق سوح
الجه�اد واملواجهة ـ بكل اطمئنان وثقة ،وعزيمة وثبات ،وانرشوا فيها
املحب�ة واإلخ�اء .أو قد يذهب توج�ه آخر للقول :ادخل�وا ـ أيها األحبة،
األع�زة والرشف�اء ـ إىل الحلقة ،وإىل رحاب س�ماحة الس�يد بكل هدوء
وأم�ان ،وأب�دا ً ال ُتبالوا بما ُي َروّج ل�ه العدو من أكاذي�ب وتضليل تتعلق
بصحة سماحته وغريها من األمور .ويف ِكال االحتمالِينْ وغريهماُ ،يكمل
لس�ان الحال بأننا نميض يف منهجنا ونسري يف جهادنا عىل َب ِّينة وبصرية
من أمرنا ،وبتعقل وحكمة ،ودراية وعلم ،ونور وهداية ،وهذا ما ُتظهره
عبارة «نه�ج البالغة» وما تحوي�ه من روائع «أمري الك�ون» ،وعجائب
«أمري ال�كالم» ونورانيات «أمري املؤمنني(ع)» ...و»س�ماحة العش�ق ـ
حفي�د األمري(ع)» أعل�م .وقد ُتط�رَح مقاربة لطيفة :ابتس�امة وردية
لس�ماحته تقابلها ورود تس�انده يف طيبت�ه وروحه الطيب�ة .ومنطق
عزائمي يف ال�كالم وثبات يف القول املقارن للفعل تس�تمد إلهاماتها من
أمير البالغة وس�يد الكالم {أمير املؤمنني(ع)} .وحالة م�ن الطمأنينة
والت�وكل عىل مَ ْن بيده مقالي�د األمور َّ
جل وعالُ ،ت ْظ ِه ُ�ره لنا {ا ْد ُخ ُل َ
وها
ِبسَ لاَ م آمِ ِن َ
ني}.
ٍ
َ
ينْ
العامل املشترك يف كلت�ا النقطت ـ املنطق الكالمي واملش�هد املكاني ـ
هو طغيان عامل َ
الف ّن ،فيا لها من روعة يف تصغري العدو وما أروعه من
ٍّ
فن يف تظهري األش�ياء يف مختلف االتجاهات ،وبالت�ايل فتح باب التفكر
ً
َ
مرصاعيْه .نعم ،ليس غريبا ونحن يف محرضه ،محرض عب ٍد صالح
عىل
يمضي بن�ور الله تعاىل وضيائه ،بني َي َد ْي «س�ماحة َ
الف ّ
�ن» ...بني َي َد ْي
حفيد األمري(ع) .للجمال عنوان ...للبس�مة عنوان ...للشموخ عنوان...
لفصل الخط�اب عنوان ...للروعة عنوان ...للقي�ادة عنوان ...لإلرشاقة
عنوان ...للعاشقني عنوان ...للحب عنوان ...سماحة األمني عىل األرواح
والعيال واألوطان(حفظه الله وأدام ظله الرشيف).
ٌ
بعض من كالم الله تعاىل ،ألوان ورود زاهية ،رم ٌز يدل عىل سيد الفصاحة
وأمري البالغة(ع) ...وابتس�امة من س�ماحة األمني ،سماحة العشق...
س�ماحة َ
الف ّن�ان ...س�ماحة املُ ْن َتصرِ  ،م�ع منطق يف ال�كالم وفصل يف
ِّ
َ
ُ
ُ
الخطاب وتصويب يف املواقف ...عنارص تلخص لنا حال العدو ...وتقول
ُ
الويل لك يف الحرب القادمة.
له:
[وَلَ َق� ْد َك َتب َْن�ا ال َّز ُب�ور مِ �ن َبعْ� ِد ِّ
الذ ْك�ر أ َ َّن الأْ َر َ
ْض َي ِر ُث َه�ا ِع َب�ادِيَ
ِ
ِ
فيِ
الصالِحُ َ
َّ
ون].

هتنئة

هناء عبد الكريم

ال نختلف كثريا ً عن هواتفنا ،نولد بصفاء كامل وبرامج اصلية
ونكون مس�تعدين لتقبل اي تطبيق ي�روق لالبوين يتم تثبيته
يف ادمغتن�ا وتفعيل�ه يظهر واضحا ً يف مدى اس�تجابتنا لالمور
الحياتية ونوع تعاملنا مع االخرين وبالصورة التي نظهر فيها
للمجتمع.
الفرق اننا نس�تخدم االجهزة بكام�ل امكانياتها ونبحث دائما ً
عن االفضل لها وكل ماهو جديد ومنظم ،ولو شعرنا يوما انها
اصبحت ثقيلة او غري منظم�ة نعمل فورمات رسيع لنتخلص
من كل ش�ائبة يف الجه�از ونعيد تحديث تطبيقات�ه بما يتالئم
م�ع التطورات ونضع برامج حماية ملنع دخول اي فايروس قد
يؤذي هذه االجهزة..
هن�ا يأتي التس�اؤل :هل ه�ذه االجهزة اكثر اهمي�ة منا نحن
انفسنا؟!
ماذا لو تعاملنا مع ش�خصياتنا بنفس الطريقة ..يعني تراقب
نفس�ك وال تغفل عنها ،ال تقبل ان تضيف لها اي يشء يسء او
غير منظم ،وتخصص وقت معني من يومك لتنقيتها وتصفية
عقل�ك م�ن االف�كار الس�لبية ..ان لم تجد ه�ذا الوق�ت يوميا ً
خص�ص وقت نهاية االس�بوع وقم بحذف امللفات العش�وائية
التي تكون عىل ش�كل خطط وافكار غري منظمة وغري محددة
تس�بب تش�تت يف الذهن وش�عور بالقلق ،س�تجد ان�ك وفرت
مساحة تخزين كبرية تس�تطيع ان تملؤها بااليام املقبلة بكل
ما هو جميل وايجابي بحس�ب ما يتناسب مع شخصيتك وان
وجدت انك اهملتها فرتة طويلة دون املراقبة وتشعر ان نفسك
اصبحت مثقلة بالهموم والقلق والتشاؤم اعمل فورمات رسيع
مع عمل نس�خ احتياطي لصفاتك الجميلة وتحديد الس�يئة و
حذفه�ا تماما ..افت�ح عقلك للحياة كأنه جدي�د مفرغ من كل
االضاف�ات الس�لبية غري املرغوب به�ا وال يحت�وي اال الصفاء
والحب يعني التطبيقات االصلية فقط… ستجد انك تبدا ايامك
براحة تامة وقرارات جديدة تفتح افاق يف نفسك لم تتصور يوم
انك قد تفكر بها والس�بب هو ان�ك تحمل ذهنك اعباء ال تتالئم
م�ع رغباتك ،هي فقط محملة بداخل�ك منذ الصغر وعىل طول
س�نني عمرك تركتها لتتضخم وتتزايد لتس�يطر عىل ترصفاتك
مع االخرين وحتى مع نفسك.
قرر انك ستتحرر من كل هذا..
قرر انك ستعمل تصفية دورية لعقلك من كل السلبيات.
قرر ان تضيف لنفسك كل ماهو جميل فقط.
لتكون الشخص الذي تحب.

كـاريكـاتـير

أسطورة امللك آرثر تكشف أرسار الكأس املقدسة

يمك�ن للقص�ص الضائعة ح�ول امللك آرث�ر وصديقه
املقرب والساحر ،مريلني ،أن تقود املؤرخني إىل الكأس
املقدس�ة األس�طورية .وت�روي النص�وص املكتوب�ة
بخ�ط اليد قب�ل  800ع�ام ،وقائ�ع معرك�ة ترابيس،
حي�ث ألهم مريلني قوات آرثر بخطاب مثري واس�تخدم
سالحا س�حريا ناريا .ويف املجموعُ ،
اكتشفت  7أجزاء
من مخطوط�ة القرون الوس�طى ،يف أرش�يف مكتبة
بريستول املركزية .ويقوم الخرباء اآلن بتحليل األجزاء
الت�ي ُيعتقد أنها نس�خة م�ن «،»Estoire de Merlin
قص�ة مريلين .ولك�ن ،يف حين ت�روي املخطوط�ات
حكاي�ات عن العديد من أس�اطري آرث�ر ،إال أنها تتميز
بتغريات بس�يطة ولكنها مهمة يف القصص التقليدية.

وعىل سبيل املثال ،تكون الشخصيات املختلفة مسؤولة
عن قيادة الفروع األربعة لقوات آرثر.
وقالت الدكتورة ،ليا تيثر ،رئيسة جمعية «»Arthurian
الدولي�ة« :إن ه�ذه األج�زاء م�ن قص�ة مريلين ،هي
اكتش�اف مثير للغاية .وق�د تكون له�ا تداعيات عىل
دراس�ة النصوص األخرى أيضا ،والتي شكلت يف وقت
الحق فهمنا الحديث ألسطورة آرثر» .وتستند حكايات
امللك آرثر إىل حد كبري عىل الفلكلور وحفنة من نصوص
القرون الوس�طى ،وما زال املؤرخ�ون يتنازعون حول
ما إذا كان امللك موجودا بالفعل.
وتقول األس�طورة إن آرثر كان مل�ك بريطانيا ،وهزم
السكسونيني وأسس إمرباطورية واسعة يف أوائل القرن
الس�ادس .وامللك مشهور كرئيس مملكة «،»Camelot
وفرسان املائدة املستديرة ،الذين أطلقوا عملية البحث
عن جس�م ال يقدر بثمن ،يعرف باسم الكأس املقدسة
(وعاء اس�تخدمه الس�يد املس�يح يف العش�اء األخري).
و ُيعتق�د أن آرثر عثر علي�ه يف النهاية ،وخبأه يف مكان
ما حول بريطانيا.
وترضرت األجزاء املكتش�فة يف بريستول بشكل كبري،
ما سيجعل الخرباء يبذلون جهدا أكرب لفك رموزها.
وقال�ت الدكت�ورة تيثر« :سيكش�ف الوق�ت واألبحاث
عن املزي�د من أرسار أس�اطري آرثر ومريلين والكأس
املقدسة ،التي قد تحملها هذه املخطوطات».

االحرتار العاملي هيدد االطفال بعيوب خلقية قاتلة

كش�ف عدد من العلماء أن االحترار العاملي ربما يعني
زيادة يف والدة األطف�ال املصابني بعيوب خلقية قاتلة.
ويوضح العلماء أن التع�رض لدرجات حرارة مرتفعة
بش�كل غري عادي أثناء الحمل ،يزي�د من احتمال تلف
األعضاء الداخلية للجنني.
وتتنب�أ البح�وث بظه�ور  7آالف حال�ة إضافي�ة م�ن
األطف�ال املصابني بعي�وب يف القلب بين عامي 2025
و ،2035يف ثماني واليات أمريكية ،يبلغ عدد س�كانها
مجتمع�ة نحو  110ماليني نس�مة .وم�ع ارتفاع عدد
س�كان العالم ،فإن هذا يشير إىل أن تغري املناخ يمكن
أن يس�هم يف حوايل  45أل�ف حالة عيب خلقي يف القلب
كل عام.
وأدىل باحث�ون يف جامعة ألباني يف نيويورك بتوقعاتهم
هذه اس�تنادا إىل توقعات عدد املواليد وارتفاع الحرارة
خالل فرتة  11س�نة .واستخدموا البيانات من واليات:
أركنس�اس وأيوا ،وتكس�اس وكاليفورنيا ،ونيويورك
ونورث كارولينا ،ويوتا وجورجيا.
وعلى الرغم م�ن أنهم ليس�وا متأكدي�ن بالضبط من
س�بب جع�ل زي�ادة الح�رارة األطف�ال أكث�ر عرض�ة
ملشكالت القلب ،إال أن الدراسات عىل الحيوانات توحي
بأن تع�رض الجنني لدرجات حرارة خارجية ،قد يؤدي
إىل موت الخاليا أو تلف الربوتينات املس�تخدمة يف نمو
الجنني.واس�تنادا إىل هذه النتائج ،قال الدكتور ش�او

خدعة يف «واتس آب» جتنبك إحراج ًا غري متوقع
تقدم «واتس آب» ميزة تحميل امللفات
تلقائيا ،والتي يمكن أن تكون مزعجة
جدا بالنسبة لبعض املستخدمني.
ويق�وم تطبي�ق املراس�لة األش�هر يف
العال�م بتحمي�ل الص�ور ومقاط�ع
الفيديو التي يرس�لها األصدقاء إليك،
تلقائي�ا .ولك�ن ه�ذا األمر يس�تهلك
البيانات ،ويمكنه أن يحد من مساحة
التخزي�ن يف هاتف�ك برسعة .ويف حال
أرس�ل إليك ش�خص ما صورة سلفي
مثيرة ،فس�تظهر بش�كل مب�ارش يف
ألبوم الكامريا ،ما قد يسبب لك اإلحراج
عند عرض صور معينة أمام أصدقائك .ولكن
لحسن الحظ ،يمكن حفظ البيانات والحفاظ
على مس�احة التخزي�ن ،م�ن خلال التغيري
والتبديل يف بعض اإلعدادات البسيطة .وللقيام

بذل�ك يف هات�ف آيفون ،ق�م بتش�غيل واتس
آب ث�م انق�ر فوق رم�ز اإلع�دادات يف الزاوية
الس�فلية اليمنى .وبعد ذلك ،اخرت «استخدام
البيانات والتخزين» ،حيث يجب تعيني الصور
وتسجيالت الصوت ومقاطع الفيديو وامللفات

يف وضعية «أبدا» ( .)NEVERويف هذه
الحالة ،س�تحتاج إىل تحمي�ل امللفات
التي يرس�لها األصدقاء إىل واتس آب،
يدوي�ا .أما بالنس�بة لهواتف أندرويد،
فيج�ب تش�غيل وات�س آب وفت�ح
نافذة الدردش�ة ،حيث يت�م تخــزين
محادثاتك .ث�م انقر عىل «اإلعدادات»،
والت�ي يت�م تمثيله�ا بثلاث نقاط يف
الزاوي�ة العلوية اليسرى .وانتقل إىل
«( »Media Auto-Downloadتحميل
امللف�ات تلقائيا) ،وق�م بإلغاء تحديد
التحميل التلقائي للصور والفـــيديو
والتس�جيالت الصوتي�ة .وكما ه�و الحال يف
هوات�ف آيف�ون ،س�يكون عىل املس�تخدمني
تحمي�ل امللف�ات يدوي�ا ،إذا تم إرس�الها عرب
تطبيق واتس آب.

لني ،مدير علوم الصحة البيئية يف ألباني« :سيكون من
الحكمة بالنسبة للنس�اء يف األسابيع األوىل من الحمل
تجنب الحرارة القصوى».
ويؤك�د املعد الرئيس للدراس�ة ،وينغجيان تش�ان ،أن
نتائج الدراس�ة تسلط الضوء عىل «الطريقة الدرامية»
التي يمكن أن يؤثر بها تغري املناخ عىل صحة اإلنسان،
وأوضح أن «أم�راض القلب عند األطفال ،الناجمة عن
تش�وهات الخلقية ،ق�د تصبح نتيجة مهم�ة الرتفاع
درج�ات الحرارة».وتأتي هذه الدراس�ة بع�د أن حذر
خرباء الصحة هذا الشهر من أن ارتفاع درجات حرارة
األرض سيقتل عددا كبريا من البرش ،يفوق ما تتوقعه
منظمة الصحة العاملية.

استخدام هرمون هلزيمة مرض مميت
اكتش�ف علماء جامع�ة أيوا األمريكية ،أن هرمون الش�بع املس�مى
كوليسيس�توكينني ،يس�اعد يف تخفيض خطر تطور مرض ألزهايمر
غري القابل للعالج.
ويفي�د موق�ع « »EurekAlertب�أن الباحثين درس�وا معلومات من
نتائج فحص  287ش�خصا ضمن مشروع Alzheimer>s Disease
 Neuroimaging Initiativeأو ( ،)ADNIواكتش�فوا أن وج�ود
هرم�ون الش�بع يف األمعاء الدقيقة ،يس�اعد عىل امتص�اص الدهون
والربوتينات.
كم�ا اتض�ح أن احتمال إصاب�ة الذي�ن عندهم مس�توى مرتفع من
هذا الهرم�ون باالضطرابات املعرفية التي تس�بق م�رض ألزهايمر،
ينخف�ض بنس�بة  .%65وعند زي�ادة بروتني تاو الس�ام للدماغ ،فإن
هرمون الشبع لم يعد يؤثر يف ضعف الذاكرة.
وينوي العلماء دراس�ة النظام الغذائي الذي يساعد عىل رفع مستوى
هرمون الش�بع يف جسم اإلنسان .ألن هذا سيس�مح بابتكار طريقة
لعالج ألزهايمر أو عىل األقل لوقف تطوره.

مناديل متنحك القدرة عىل حتديد موعد مرضك!
يتق�دم كافة االه�ل واالقرب�اء بالتهنئ�ة اىل «قمر مهند
الرشيف�ي» بمناس�بة عي�د ميالدها وإيقادها الش�معة
الرابع�ة  ..كل ع�ام وقم�ر بأل�ف خير وأمنياتن�ا له�ا
بالتوفيق.

العراقـي

توصلت رشكة أمريكية إىل طريقة فريدة يف مكافحة
أم�راض البرد ،باس�تخدام منادي�ل بفريوس�ات
ب�دال من اللقاح�ات .وت�رى الرشكة أن اس�تخدام
ه�ذه املنادي�ل يجعل الش�خص عىل اتص�ال دائم
بالفريوسات املرضية ،ما يساعد يف تعزيز منظومة
مناعته .كما أن الش�خص نفسه يحدد الوقت الذي

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

علي�ه ملس الفريوس�ات فيه .ويؤك�د مبتكرو هذه
املنادي�ل ( )Vaev Tissueعىل أن هذه الطريقة أقل
خط�را م�ن اللقاح�ات واألدوية املض�ادة ألمراض
الربد .واس�تخدامها س�هل جدا ،حيث يكفي مسح
األنف بها ،بعدها يصاب الش�خص بزكام بس�يط،
وبفضل هذا يتهيأ جس�م اإلنس�ان ملقاومة الوباء.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

ويف املقاب�ل ،أكد خرباء على أن يف العالم عدد هائل
م�ن الفريوس�ات املختلفة ،ما يحتم على املنتجني
إنت�اج مناديل خاصة لكل فيروس ،وهذا بحد ذاته
مشكلة كبرية .كما عرب الخرباء عن تخوفهم من أن
تكون هذه املناديل خطرة عىل األطفال واألشخاص
الذين يعانون من ضعف املناعة.
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