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ص2 التقاعد تعلن عن دفع مكافأة هناية اخلدمة للمتقاعدين املدنيني

احلشد الشعبي يفكك عصابة تنتمي لـ »شبكة دولية« تتاجر باملخدرات واآلثار 

املحكمة االحتادية تتسلم تقرير خرباء بشأن الطعن يف جلسة التصويت عىل اجلربا
االدارة االنتخابية تدعو املواطنني إىل استالم »بطاقة الناخب«: مستعدون لالنتخابات املحلية

ص2 اللجنة االقتصادية يف جملس الوزراء تعقد اجتامعا  مهام يف  وزارة الصناعة واملعادن 

صحراء االنبار منطقة عسكرية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تحّولت صحراء االنبار إىل منطقة عس�كرية 
بع�د أن تع�رّض تنظيم »داع�ش« لعدد من 
الصيادين واملزارعني ورعاة األغنام لهم وهم 
يمارسون أعمالهم، يأتي ذلك، فيما أطلقت 
القوات األمنية حملة عسكرية ملالحقة فلول 
»داع�ش«، فيما رضبت الطائ�رات الحربّية 

مضافات للتنظيم يف عمق الصحراء.
واعلن�ت قي�ادة عملي�ات االنب�ار بالرشوع 
بعملية عسكرية ملالحقة واعتقال املطلوبني 

للقضاء يف املحافظة.
وذكرت خلي�ة االعالم االمن�ي يف بيان تلقت 

»املس�تقبل العراقي« ان »قيادة فرقة املشاة 
االوىل التابعة لقيادة عمليات االنبار، رشعت 
يف عملية عسكرية واسعة يف مناطق )جنوب 
الص�كار و قري�ة الضبعة( لف�رض االمن و 
مالحق�ة املطلوبني للقض�اء والبحث عن اذا 
م�ا كان هن�اك مختطفني وتدم�ر مخازن 
األسلحة واالعتدة و تدقيق معلومات العوائل 

كافة«. 
خط�ط  مواصل�ة  »ضم�ن  ان�ه  واضاف�ت 
مط�اردة وتتبع اإلرهابي�ني، انطلقت عملية 
نفذتها فرقة املشاة السابعة يف مناطق غرب 
ورشق وادي حوران، واس�فرت العملية عن 
تدمر س�تة انفاق وثالثة اوكار وتفجر ٢٩ 

عبوة ناس�فة«. بدوره، أفاد مصدر أمني يف 
محافظة االنبار بان القوات األمنية اعتربت 

صحراء األنبار منطقة عسكرية.
وج�اء يف تحذي�ر أمن�ي حصلت »املس�تقبل 
العراقي« عىل نس�خة من�ه »عىل كافة رعاة 
األغن�ام املتواجدي�ن يف الصح�راء مغ�ادرة 
املنطق�ة ف�وراً بإتجاه )الرطب�ة- النخيب- 
الكيلو 160( وتعترب املنطقة منطقة عمليات 

عسكرية يمنع تواجد املدنيني فيها«.
وأضاف انه »وخالف ذلك يعرض )املخالف( 
نفس�ه وعائلته للخطر ويعترب هدفاً معادياً 

لقواتنا االمنية«.
التفاصيل ص2

تنفيذ محلة عسكرية »كربى« مبشاركة قوات الطريان احلربي والقوات الربّية تسفر عن تدمري مضافات واعتقال قيادات إرهابية

اجلامعة العربية تطالب بموقف عريب موحد جتاه »انتهاكات« تركيا لألرايض العراقية

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الكرمل�ني، أم�س االثن�ني، إن الرئي�س 
فالديمر بوتن وقع مرسوما بتعليق مشاركة 
روس�يا يف معاهدة القوى النووية املتوس�طة 
املدى املوقعة مع الواليات املتحدة خالل الحرب 

الباردة.
وكانت روس�يا ق�د أعلنت الش�هر املايض أنها 
ستعلق مش�اركتها يف معاهدة القوى النووية 
املتوس�طة بعدما قالت الوالي�ات املتحدة إنها 

ستنسحب منها بسبب انتهاكات روسية.

وتنف�ي روس�يا انته�اك املعاه�دة، واتهم�ت 
واش�نطن بمخالفتها، وهو م�ا نفته الواليات 

املتحدة.
وجاء يف املرس�وم أن بوتن أم�ر بتعليق العمل 
باملعاه�دة إىل أن توق�ف واش�نطن انتهاكه�ا 
وطل�ب م�ن وزارة الخارجية إخط�ار أطراف 

املعاهدة بالخطوة الروسية.
وتأت�ي الخطوة ردا عىل إعالن الواليات املتحدة 
اعتزامها االنس�حاب من املعاهدة خالل س�تة 
أش�هر، إال إذا أوقف�ت موس�كو م�ا تصف�ه 

واشنطن بانتهاكات للمعاهدة.

وأبرمت الواليات املتحدة واالتحاد الس�وفيتي 
س�ابقا، معاه�دة الق�وى النووية املتوس�طة 
املدى، من أجل القضاء عىل الصواريخ النووية 

املتوسطة والقصرة املدى.
وقد وقع املعاهدة يف واشنطن العاصمة الرئيس 
الراح�ل رونالد ريغ�ان، واألمني الع�ام الراحل 
للجنة املركزية للحزب الش�يوعي الس�وفيتي 

ميخائيل غورباتشوف، يف 8 ديسمرب 1٩87.
وصدق مجلس الشيوخ األمركي عىل املعاهدة 
يف ٢7 ماي�و 1٩88، ودخلت حي�ز التنفيذ يف 1 

يونيو 1٩88.

روسيا تعلق معاهدة القوى النووية مع الواليات املتحدة

لتلبية احتياجات مشرتكيها يف كل العراق خالل لقائه باملتظاهرين من االجراء اليوميني
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التقاعد تعلن عن دفع مكافأة هناية اخلدمة للمتقاعدين املدنيني
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت هيئة التقاع�د الوطنية، أمس االثن�ن، عن دفع مكاف�أة نهاية الخدمة 
للمتقاعدي�ن املدنين من الذين أُحيلوا اىل التقاعد بالوجبات )نيس�ان، حزيران، 
آب، ترشي�ن األول، كانون األول 2018 وش�باط 2019(« . وقالت الهيئة يف بيان 
»س�يتم دف�ع كامل مبلغ املكافأة يف ح�ال كون مبلغ املكافأة أق�ل من 6 مليون 
دين�ار«، مبينة انه »تم تقس�يم مبال�غ املتقاعدين الذين تزي�د مكافأتهم عن 6 
ملي�ون دين�ار اىل دفعتن األوىل ُتس�لم األحد املواف�ق 2019/3/3 ، ويتم رصف 
الدفع�ة الثانية يف وجبة نيس�ان 2019«. واضافت ان�ه »بإمكان املتقاعدين من 
حاميل بطاقات الدفع االلكرتوني مراجعة مراكز الرصف الس�تالم مستحقاتهم 
». واوضح�ت »أم�ا بالنس�بة ملتقاعدي ال�رصف اليدوي يتوج�ب عليهم اصدار 
بطاق�ات الدفع اإللكرتوني يف املحافظ�ات وثم ُيصار اىل مراجع�ة ديوان الهيأة 

قسم حسابات املتقاعدين لغرض رصف مبالغ مكافأتهم .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تحّول�ت صح�راء االنب�ار إىل منطق�ة 
تنظي�م  تع�رّض  أن  بع�د  عس�كرية 
الصيادي�ن  م�ن  لع�دد  »داع�ش« 
واملزارع�ن ورع�اة األغن�ام لهم وهم 
يمارس�ون أعمالهم، يأت�ي ذلك، فيما 
أطلقت القوات األمنية حملة عسكرية 
ملالحقة فل�ول »داعش«، فيما رضبت 
الطائرات الحربّي�ة مضافات للتنظيم 

يف عمق الصحراء.
واعلنت قيادة عمليات االنبار بالرشوع 
بعملي�ة عس�كرية ملالحق�ة واعتقال 

املطلوبن للقضاء يف املحافظة.
وذكرت خلي�ة االعالم االمن�ي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« ان »قيادة 
فرق�ة املش�اة االوىل التابع�ة لقي�ادة 
عملي�ات االنب�ار، رشع�ت يف عملي�ة 
عس�كرية واس�عة يف مناطق )جنوب 
الصكار و قرية الضبعة( لفرض االمن 
و مالحق�ة املطلوبن للقضاء والبحث 
مختطف�ن  هن�اك  كان  م�ا  اذا  ع�ن 
وتدم�ر مخازن األس�لحة واالعتدة و 

تدقيق معلومات العوائل كافة«. 
واضافت انه »ضم�ن مواصلة خطط 

مط�اردة وتتبع اإلرهابي�ن، انطلقت 
عملية نفذتها فرقة املش�اة الس�ابعة 
يف مناطق غ�رب ورشق وادي حوران، 
واس�فرت العملي�ة ع�ن تدمر س�تة 
انفاق وثالث�ة اوكار وتفجر 29 عبوة 

ناسفة«.
ب�دوره، أفاد مصدر أمني يف محافظة 
االنبار ب�ان الق�وات األمني�ة اعتربت 

صحراء األنبار منطقة عسكرية.
حصل�ت  أمن�ي  تحذي�ر  يف  وج�اء 
»املس�تقبل العراقي« عىل نسخة منه 
»عىل كاف�ة رعاة األغن�ام املتواجدين 
يف الصح�راء مغ�ادرة املنطق�ة ف�وراً 
بإتج�اه )الرطب�ة- النخي�ب- الكيلو 
160( وتعترب املنطقة منطقة عمليات 

عسكرية يمنع تواجد املدنين فيها«.
وأض�اف ان�ه »وخ�الف ذل�ك يعرض 
)املخال�ف( نفس�ه وعائلت�ه للخط�ر 
ويعترب هدفاً معادياً لقواتنا االمنية«.

يش�ار اىل ان التحذير يأتي عىل خلفية 
اختط�اف واغتي�ال عدد م�ن املدنين 
م�ن  والرطب�ة  والثرث�ار  النخي�ب  يف 
قب�ل عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة يف 

األسبوعن املاضين.
من جانبه�ا، أفادت فرق�ة »العباس« 

القتالي�ة ان مقاتليها اقتحموا »وادي 
يف  الغربي�ة  الصح�راء  يف  الغ�دف« 
محافظ�ة االنب�ار، حس�ب توجيهات 

قيادة العمليات املشرتكة ضمن عملية 
»ثار املغدورين«.

وقالت الفرقة يف بيان تلقت »املستقبل 

العراقي« نسخة منه إن »قوات الفرقة 
انطلقت فجر االثنن بالصفحة الثانية 
م�ن عملية الفرقة الك�ربى واقتحموا 

وادي الغ�دف ال�ذي اعت�رب األخطر يف 
احتضان�ه ع�ىل م�ا تبقى م�ن خاليا 
تنظيم داعش«. يف غضون ذلك، كشفت 
وزارة الدف�اع ع�ن توجي�ه رضب�ات 
جوية نفذتها مقاتالت التحالف الدويل 
والطران العراقي مس�تهدفة عنارص 
تنظيم »داع�ش« يف صحراء محافظة 
األنبار. وقال مدير إعالم وزارة الدفاع 
اللواء تحس�ن ابراهيم الخفاجي، إن 
التحالف  »رضب�ات جوي�ة ملقات�الت 
العراقي اس�تهدفت  الدويل والط�ران 
صح�راء  يف  داع�ش  تنظي�م  مواق�ع 
محافظ�ة األنب�ار يوم أم�س األحد«. 
مشراً إىل أن الرضبات الجوية الحقت 

خسائر كبرة يف صفوف داعش.
وأض�اف أن الرضبة الجوية تركزت يف 
الصحراء الغربية من منطقة كبيس�ه 
ووادي ح�وران أق�ى غ�رب األنبار. 
املضاف�ات  م�ن  العدي�د  »أن  مؤك�داً 
التابع�ة لداع�ش قد ت�م تدمرها كما 

أبطلت نحو 37 عبوة ناسفة«.
الق�وات  أن  إىل  الخفاج�ي  ولف�ت 
العراقي�ة ضم�ن الفرقت�ن الس�ابعة 
والثامن�ة لقي�ادة عملي�ات الجزي�رة 
نفذت عملية عس�كرية واسعة خالل 

اليومن املاضين وأس�فرت عن تأمن 
مناطق واسعة يف وادي حوران وصوالً 

إىل مدينة القائم.
إىل ذلك، كش�ف مصدر امني يف رشطة 
محافظ�ة االنبار عن اعتق�ال 12 من 
املطلوبن بمناطق مختلفة من االنبار 

خالل عملية امنية استباقية.
وقال املصدر ان »معلومات استخبارية 
مكن�ت االجه�زة االمني�ة م�ن تنفيذ 
حملة امنية اس�تباقية شملت مناطق 
والخالدي�ة  الرم�ادي  م�ن  مختلف�ة 
والفلوجة وراوة والقائم اس�فرت عن 
اعتقال 12 مطلوبا امنيا وفق مذكرات 

قضائية ».
واض�اف املصدر ان »االجه�رة االمنية 
الذي�ن ت�م  ضبط�ت م�ع املطلوب�ن 
االس�لحة  م�ن  كمي�ات  اعتقاله�م 
والهوي�ات والوثائق امل�زورة فيما تم 
نقله�م اىل مرك�ز االحتج�از االمن�ي 

للتحقيق معهم بشكل موسع«.
واشار املصدر اىل ان »جميع الطلوبن 
الذين ت�م اعتقالهم متورطن باعمال 
ارهابية اس�تهدفت املدني�ن والقوات 
املاضي�ة  الس�نوات  خ�الل  االمني�ة 

بمناطق مختلفة من مدن االنبار«.

تنفيذ محلة عسكرية »كربى« مبشاركة قوات الطريان احلربي والقوات الربّية تسفر عن تدمري مضافات واعتقال قيادات إرهابية

صحراء االنبار منطقة عسكرية

رئيس اجلمهورية يدعو إىل »محاية القدس« من االنتهاكات االرسائيلية
        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئي�س الجمهورية بره�م صالح، أمس 
الرشي�ف«  »الق�دس  حماي�ة  اىل  االثن�ن، 
واملقدس�ات م�ن أي انتهاكات، مش�دداً عىل 
رضورة ب�ذل الجهود لتحقيق آمال الش�عب 

الفلس�طيني الشقيق يف الس�الم واالستقرار 
ونيله كامل حقوقه املرشوعة.

وقال املكتب االعالمي لرئاس�ة الجمهورية يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »رئيس الجمهورية برهم صالح اس�تقبل 
يف قرص الس�الم ببغداد، الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس والوفد املرافق له، وجرى خالل 
اللق�اء، بحث آخر املس�تجدات والتطورات يف 

الساحتن العربية واإلقليمية«.
ودع�ا صال�ح اىل »أهمي�ة حماي�ة الق�دس 
الرشي�ف واملقدس�ات م�ن أي انته�اكات«، 
مش�دداً عىل رضورة »بذل الجه�ود لتحقيق 

آمال الشعب الفلس�طيني الشقيق يف السالم 
واالستقرار ونيله كامل حقوقه املرشوعة«. 

وأوض�ح ان »العراق كان وما يزال س�ّباقاً يف 
الدفاع عن فلس�طن وعّدها القضية االوىل يف 
املحافل الدولية«، مش�را اىل »عمق العالقات 
األخوي�ة التأريخي�ة والروابط املش�رتكة بن 

العراق وفلسطن«. وأكد رضورة »العمل عىل 
تطويره�ا واإلرتقاء بها، بم�ا يخدم تطلعات 
الش�عبن الشقيقن، فضالً عن مناقشة عدد 
من امللفات املهمة لتعزيز التعاون والتنس�يق 
يف املج�االت كافة بما يضمن تحقيق املصالح 
املشرتكة«. من جانبه عرّب الرئيس الفلسطيني 

عن تهانيه للعراق، شعباً وحكومًة باالنتصار 
عىل عصاب�ات داعش وتحرير امل�دن، مجدداً 
تضام�ن الش�عب الفلس�طيني مع ش�قيقه 
العراقي يف تصديه لإلرهاب«. يذكر ان الرئيس 
الفلس�طيني محمود عب�اس وصل اىل بغداد، 

يوم امس االحد، يف زيارة رسمية.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت الجامع�ة العربي�ة، أم�س 
االثنن، بموق�ف عربي موحد تجاه 
»تدخالت« إيران يف الشؤون العربية 
ل�أرايض  تركي�ا  و«انته�اكات« 
العراقية. وقالت مصادر بالجامعة، 

إن م�رشوع ج�دول أعم�ال القم�ة 
العربية املرتقبة يف تونس سيتضمن 
املطالبة باتخاذ موقف عربي موحد 
إزاء التدخالت اإليرانية يف الش�ؤون 
الداخلي�ة لل�دول العربي�ة، وانتهاك 

القوات الرتكية للسيادة العراقية.
وانطلقت صباح أمس االثنن أعمال 

ال�دورة 151 ملجل�س الجامعة عىل 
مس�توى املندوبن الدائم�ن للنظر 
يف عدد م�ن القضاي�ا ذات االهتمام 
العربي املش�رتك والتي ستناقش�ها 
قم�ة تون�س، وس�رتفع قبله�ا إىل 
اجتم�اع وزراء الخارجي�ة الع�رب، 
املقب�ل،  األربع�اء  عق�ده  املق�رر 

م�رشوع  ويتضم�ن  القاه�رة.  يف 
ج�دول األعمال بندا بش�أن القضية 
الفلس�طينية، وال�رصاع العرب�ي – 
اإلرسائي�يل، والتضامن م�ع لبنان، 
وتط�ورات الوضع يف س�وريا وليبيا 
واليم�ن، ودعم الس�الم والتنمية يف 
الس�ودان والصومال وج�زر القمر، 

والح�ل الس�لمي للن�زاع الح�دودي 
الجيبوتي – اإلرتري.

كما يش�مل مرشوع جدول األعمال 
عىل تفعيل مبادرة الس�الم العربية، 
ورسقة  اإلرسائيلي�ة،  واالنته�اكات 
إرسائيل للمي�اه يف األرايض املحتلة، 

والجوالن السوري املحتل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكم�ة االتحادية العلي�ا عن تلقيها 
تقرير خرباء دعوى )فيصل فنر فيصل الجربا( 
للطعن بجلسة مجلس النواب للتصويت عليه 
وزي�راً للدفاع، فيم�ا أّجلت املرافع�ة إىل اليوم 
الثالث�اء. وقال املتح�دث الرس�مي للمحكمة 

إي�اس الس�اموك، يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت 
جلس�تها برئاس�ة الق�ايض مدح�ت املحمود 
وحض�ور القض�اة األعض�اء كاف�ة، ونظرت 
دعوى السيد فيصل فنر فيصل الجربا للطعن 
بجلس�ة مجلس النواب التي كانت مخصصة 
للتصويت عليه مرشحاً لوزارة الدفاع يف 24/ 

12/ 2018«. وأضاف الس�اموك أن »الجلسة 
كانت مخصصة للنظر يف تقرير الخرباء الذين 
قدموا تقريرهم إىل املحكمة خالل املوعد الذي 

تم تحديده لهم يف الجلسة السابقة«.
وذك�ر ان »املحكم�ة كان�ت ق�د كلف�ت ثالثة 
خرباء م�ن األدلة الجنائية لكي يؤدوا خربتهم 
يف الدعوى لتقديم تقريره�م وحلفت الخرباء 

اليم�ن القانوني�ة«.  وأش�ار اىل ان »تأجي�ل 
املرافعة الس�اعة التاس�عة من الي�وم الثالثاء 

لغرض تدقيق التقرير املقدم من الخرباء«.
وب�ن أن »األمر الوالئي الص�ادر عن املحكمة 
االتحادية العليا يف الجلس�ة السابقة الخاص 
بإيق�اف التصويت عىل منصب وزي�ر الدفاع 

سيبقى نافذاً لغاية صدور حكم يف الدعوى .

اجلامعة العربية تطالب بموقف عريب موحد جتاه »انتهاكات« تركيا لألرايض العراقية

املحكمة االحتادية تتسلم تقرير خرباء بشأن الطعن يف جلسة التصويت عىل اجلربا

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئي�س االدارة االنتخابية احمد رحيم 
بش�ارة، الناخبن ممن لم يتسلموا بطاقة 
الناخ�ب االلكرتوني�ة او ممن لم يس�جلوا 
بايومرتي�ا اىل مراجعة املراك�ز املنترشة يف 
عموم املحافظات، مؤكدا اس�تعداد االدارة 
لالنتخابات املقبلة«. وقال بش�ارة يف بيان 
ورد ل�«املستقبل العراقي«، إن »اإلدارة تتابع 
باستمرار لقضية االس�تعداد لالستحقاق 
االنتخاب�ي املقبل من خ�الل اللقاءات مع 
املدراء العامن ومعاونيهم ومدراء االقسام 
يف دوائ�ر العمليات واالتص�ال الجماهري 
وبناء القدرات واالقس�ام االخرى للخطط 
املوضوعة كل حسب اختصاصه والجداول 
الزمنية لتل�ك الخطط والعمل املس�تمر«. 
وتابع، »بخصوص افتت�اح مراكز تحديث 
العم�ل  اس�تمرار  م�ع  الناخب�ن  س�جل 
فيه�ا لتوزيع بطاقة الناخ�ب االلكرتونية 
م�ع  والتواص�ل  البايوم�رتي  والتس�جيل 

مكات�ب املحافظات يف زي�ادة وترة العمل 
بخص�وص ايجاد ط�رق ووس�ائل حديثة 
بالبطاق�ة  الخاص�ة  التوزي�ع  عملي�ة  يف 
البايومرتية«. ودعا بشارة »الناخبن ممن 
لم يتس�لموا بطاق�ة الناخ�ب االلكرتونية 
او ممن لم يس�جلوا بايومرتيا اىل مراجعة 
املحافظ�ات  عم�وم  يف  املنت�رشة  املراك�ز 
التخ�اذ االج�راءات الكفيلة بالتس�جيل«، 
مؤك�دا دعوت�ه »للفعالي�ات االجتماعي�ة 
ورجال الدي�ن ومنظم�ات املجتمع املدني 
ووس�ائل االع�الم اىل املزيد م�ن التعاون يف 
حث الناخبن اىل مراجعة مراكز التسجيل 

او تسلم البطاقات البايومرتية«.
ولفت إىل ان »مؤسس�ات الدولة ووزاراتها 
مدع�وة اىل ح�ث موظفيه�ا اىل املراجع�ة 
ان  مبين�ا  بطاقاته�م«،  تس�لم  لغ�رض 
»املفوضي�ة ع�ىل اس�تعداد ت�ام للتعاون 
م�ع اية جهة كانت لغرض تس�هيل مهمة 
تس�لم  او  بياناته�م  لتحدي�ث  املواطن�ن 

بطاقاتهم ممن حدث بياناته .

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس تحالف االص�الح واالعمار 
عم�ار الحكي�م بحض�ور ق�ادة التحال�ف 
مجلس العالقات العربية والدولية برئاسة 
اياد عالوي وحضور ش�خصيات سياسية 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  واف�اد  عربي�ة. 
العراقي« نس�خة منه، ان »الحكيم ناقش 
مع الوفد مس�تجدات االوضاع السياس�ية 
يف العراق واملنطقة والتحديات التي تواجه 
املنطقة العربية واالسالمية، مشددا عىل ان 
»اس�تقرار العراق مرهون بدولة املواطنة 
والتحالفات الوطنية العاب�رة للمكونات ، 
مبين�ا ان »العراق خطا خط�وات كبرة يف 
هذا املج�ال حيث تمكن من هزيمة داعش 
االرهابي وانهاء االحتالل الداعيش وش�كل 
تحالف�ن عابرين للمكون�ات هما تحالف 

االصالح واالعمار وتحالف البناء ».

واض�اف »بما يتعل�ق بالحكومة ارشنا اىل 
التش�كيل حيث تكليف شخصية مستقلة 
ذات رؤية اقتصادية ومنحه من قبل بعض 
الكتل باستيزار من يراه مناسبا للوزارات، 
مشددا عىل ان »االستقرار السيايس واالمني 
واالقتصادي يتطلب تغليب املصلحة العامة 
بتحالف�ات ق�ادرة عىل تش�كيل االغلبية ، 
ع�ادا تحالفي االصالح واالعم�ار وتحالف 
البناء ن�واة لذلك، مش�را اىل نموذج قدمه 
العراق يف ترس�يخ الديمقراطي�ة والتبادل 

السلمي للسلطة«.
وبن الحكيم »عن الواقع االقليمي والدويل 
ان مصلح�ة العراق باالبتعاد عن سياس�ة 
املح�اور االقليمي�ة والدولي�ة ، مش�را اىل 
اهمي�ة اعتماد الح�وار لحل املش�اكل مع 
اهمية اس�تحضار التحدي�ات ومواجهتها 
بم�ا يضم�ن مصلح�ة الجمي�ع ويحفظ 

الحقوق.

احلكيم ملجلس العالقات العربية والدولية: استقرار العراق مرهون 
بدولة املواطنة والتحالفات الوطنية

االدارة االنتخابية تدعو املواطنني إىل استالم »بطاقة الناخب«: 
مستعدون لالنتخابات املحلية

الربملان سيعقد جلسته املقبلة يف منطقة العالوي 
بسبب عمليات الصيانة يف املقر الرئييس

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مق�ررة مجل�س الن�واب، 
االثنن، أن املجلس سيعقد جلسته 
املقبل�ة االوىل من فصله الترشيعي 
الع�الوي  منطق�ة  يف  يف  الثان�ي 
ببغداد، فيما اشارت اىل ان الجلسة 
س�تتضمن التصوي�ت ع�ىل بعض 
الوزراء ورئاسات اللجان ومناقشة 

تواجد القوات االجنبية يف البالد.
وقال�ت خديج�ة ع�يل يف ترصي�ح 
صحفي إن »جلس�ة الربملان االوىل 
للفص�ل الترشيعي الثاني كان من 
املقرر عق�������دها يف الخامس 
من الشهر الجاري يف بناية مجلس 
الن�واب االساس�ية لكن�ه ولوجود 
عملي�ات صيانة وترميم فقد تقرر 
ان يتم عقد الجلس�ة االوىل للربملان 
الس�بت املقب�ل يف مبن�ى املجل�س 
الوطني سابقا يف منطقة العالوي«، 
مبينة انه »وفق املعطيات والتاهيل 

للبناي�ة االساس�ية فق�د يتم عقد 
جلس�ات اخرى يف املبنى البديل او 
العودة اىل املبنى االس�ايس وحسب 

معطيات الوضع«.
»الجلس�ة  ان  ع�يل،  واضاف�ت 
االوىل س�تتضمن التصوي�ت ع�ىل 
بع�ض الوزراء املتبق�ن اضافة اىل 
التصوي�ت ع�ىل رئاس�ات اللجان 
وط�رح موض�وع التصوي�ت عىل 
تعدي�ل االتف�����اقية االمنية بن 
العراق وواش�نطن ووقد يتم فيها 
اس�تضافة رئيس مجل�س الوزراء 
لالستفس�ار من�ه ع������ن بعد 
االمور التي تخ�ص تواجد القوات 

االجنبية ومدى الحاجة لها«.
مجل�س  رئاس�ة  وك�����ان�ت 
مجل�س  اعض�اء  دع�ت  الن�واب 
النواب لحضور جلس����������ة 
الربملان االوىل من الف��������صل 
الس�بت  ي�وم  الثان�ي  الترشيع�ي 

القادم.

        بغداد / المستقبل العراقي

يف  االقتصادي�ة  اللجن�ة  عق�دت 
مجلس ال�وزراء  اجتماعها الدوري 
يف مق�ر وزارة الصناع�ة واملع�ادن 
ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب  برئاس�ة 
املالية  للش�ؤون االقتصادية وزي�ر 
الدكت�ور ف�ؤاد حس�ن وبحض�ور 
وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن الدكتور 
صال�ح عبد الل�ه الجب�وري ووزراء 
التجارة والثقاف�ة والزراعة ووكالء 
النفط واملالية ومستشاري  وزارتي 
دولة رئي�س الوزراء ووكي�ل وزارة 

الصناعة الفني املهندس عادل كريم 
ومستشاري الوزارة وعدد من املدراء 
العام�ن يف مقر ال�وزارة ورشكاتها 
االجتم�اع  ه�ذا  ويأت�ي  العام�ة 
واملعوق�ات  املش�اكل  يف  للتباح�ث 
الت�ى تواجه القط�اع الصناعي من 
اج�ل ايج�اد الحل�ول املناس�بة لها 
ولغ�رض النه�وض به�ذا القط�اع 
وتطوي�ر االنت�اج الصناع�ي  كم�ا 
ونوع�ا  , ويف بداي�ة االجتماع رحب 
الس�يد وزي�ر الصناع�ة  بالحضور 
مثمنا هذه املبادرة من قبل مجلس 
الوزراء بعقد هذه الجلس�ة يف مقر 

وزارة الصناع�ة واملع�ادن  لغ�رض 
االستماع اىل املشاكل املعوقات التي 
يم�ر بها قط�اع الصناع�ة من اجل 
ت�دارك تداعياتها وق�دم رشحا عن 
الخط�ط والربام�ج التي تق�وم بها 
وزارة الصناع�ة  لالرتق�اء بالواقع 
املس�تقبلية  واالف�اق  الصناع�ي 
لتطوي�ر القط�اع الصناع�ي املحيل 
، مبين�ا املش�اكل واملعوق�ات الت�ي 
تواج�ه تق�دم الصناع�ة العراقي�ة 
وموضحا املقرتح�ات والحلول التي 
من ش�أنها ان تس�هم يف اعادة بناء 

القاعدة الصناعية يف البالد .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية أمن الحش�د الش�عبي، 
أم�س االثن�ن، ع�ن تفكي�ك عصاب�ة 
تعمل ضمن ش�بكة دولي�ة للمتاجرة 
باملخدرات يف العاصم�ة بغداد. وقالت 

املديري�ة يف بيان لها تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »قوة من امن 
الحش�د الش�عبي تمكنت م�ن تفكيك 
وإلق�اء القب�ض ع�ىل عصاب�ة تعمل 
ضمن ش�بكة دولية للمتاج�رة بمادة 
الكوكائ�ن املخ�درة واآلث�ار املزيف�ة 

يف العاصم�ة بغ�داد. وأض�اف البي�ان 
أن »عملي�ة التفكي�ك تم�ت بن�اء عىل 
معلوم�ات دقيقة ق�ادت إىل متابعتهم 
والقب�ض عليه�م بالج�رم املش�هود، 
مشرا إىل أنه تم التعامل مع املعتقلن 

وفق اإلجراءات االصولية والقانونية.

اللجنة االقتصادية يف جملس الوزراء تعقد اجتامعًا  مهاًم يف  وزارة الصناعة واملعادن 

احلشد الشعبي يفكك عصابة تنتمي لـ »شبكة دولية« تتاجر باملخدرات واآلثار 
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنيت هيئية املنافيذ الحدوديية، اعتقيال مسيافرين ايرانيين 
بحوزتهما مادة الرتياك املخدرة يف زرباطية«.وقالت الهيئة يف بيان 
تلقت »املسيتقبل العراقي«، إنيه »تم اعتقال مسيافرين ايرانين 
بحوزتهميا مادة مخدرة ترياك مع حبيوب مخدرة تقدر )92غم( 
ميع )82 حبة مخيدرة( يف منفيذ زرباطية يف محافظة واسيط«.

واضافت انه »تم ذلك بالتعاون املشرتك بن شعبة البحث والتحري 
ومفيرزة مكافحة املخدرات املنفذ ومركيز الجمرك ومكتب األمن 
الوطني يف املنفذ«.واشيارت اىل انه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقهم وإحالتهم إىل القضاء وفق محرض أصويل .

   المثنى / المستقبل العراقي

أكيدت محافظة املثنى انها تعمل عىل إنهياء ملف تحويل األجراء 
اليومين إىل نظام العقود، كاشفة عن اجتماع بهذا الخصوص.

وقال املحافظ أحمد منفي، يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إن 
»الدوائر املحلية تعمل عيىل تكييف أوضاع األجراء اليومين خالل 
الفرتة القليلة املقبلة بما يتعلق بالرواتب ونظام العمل وغريها«.

وأشيار  منفي إىل أن »االسبوع املقبل سيشهد عقد اجتماعات مع 
وزارة املاليية لحسيم ذلك امللف بشيكل نهائي«.وتابع انه«وجهنا 

الدوائر املحلية بااللتزام بقرارات الحكومة املركزية بهذا الشأن.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قسم العالقات العامة واالعالم يف مؤسسة 
الشيهداء، عن »موافقية وزيير الكهرباء لؤي 
الخطيب،عيىل تثبييت عقيود ذوي الشيهداء«.

وقال رئيس وفد املؤسسية رأفت الحسييني يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»وخالل لقاء وفد مثل مؤسسة الشهداء بوزير 
الكهرباء لؤي الخطيب، وافق االخري عىل تثبيت 
كافة املوظفن بعقود من ذوي شيهداء جرائم 
البعيث وضحايا االرهياب والحشدالشيعبي«.

وبن ان »موافقة الخطيب جاءت نتيجة طرح 
معانياة املوظفين بعقود والظروف املعيشيية 
التي يمرون بها والفرتات الطويلة التي قضوها 
يسيتحقون ان يناليوا حقوقهيم املرشوعية«.

وطالب الحسييني الوزارات ومؤسسات الدولة 
االخيرى بي«ان تحذو حيذو وزيير الكهرباء يف 
تثبييت العقود ، خصوصا امانية بغداد ودوائر 
بلدية محافظة بغيداد ووزارات امليوارد املائية 
واالسيكان واالعميار وغريهيا مين اليوزارات 
الخدميية االخرى«.يذكير أن »آالف املوظفين 
ممن عينوا يف مختلف اليوزارات بصفة عقد ال 
يزال مصريهم مجهوالً يف ظل تقليص الدرجات 

الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلن عن العمل.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت السيلطة الكمركيية يف مركيز كميرك 
زرباطية الحدودي، عن ضبطها اآلف التصاريح 
الكمركيية املزورة يف املنفيذ قادمة من الجانب 
االيراني«.وذكر بيان للكمارك تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، أن »هذه التصاريح كانت 
مخفية بكتب يف شياحنة تحتوي مواد مختلفة 
يف محاولة من السائق أليهام موظفي الكمارك 
بغية تهريبها عرب املنفيذ«. وأوضحت الكمارك 
»انهيا كانت بإنتظيار إتمام إجيراءات الضبط 
وتنظييم محرض أصويل وفقيأ للقوانن النافذة 
لإلعالن عن الخرب قبل أن تتفاجىء بإعالن أحد 
الدوائر الساندة عن تجيري هذا الخرب لصالحها 
يف محاولة ملصادرة جهود موظفينا بإعتبارهم 

الجهة الضابطة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلين امن الغرفية االيرانيية العراقية املشيرتكة 
حمييد حسييني ان الجانيب العراقي قيدم خالل 
زييارة ظريف للعيراق مقرتحاً لتأسييس مرصف 
مشيرتك مع ايران.واشيار امن الغرفية االيرانية 
»دور  اىل  حسييني  حمييد  املشيرتكة  العراقيية 
العالقيات املرصفية يف التبيادل التجاري بن ايران 
والعراق، قائال، ان عالقاتنا يف العراق تشيكلت بعد 
فرض الحظر عىل العراق واستمرت هذه العالقات 
يف مرحلية الحظير عىل اييران لذليك ان العالقات 
بين البلدين ليسيت قائمًة عىل اسياس العالقات 
املرصفية.ونيوه اىل عدم وجود فيروع للمصارف 
للمصدريين  يمكين  قائيال،  اييران،  يف  العراقيية 
االيرانيين تبدييل الدينار مين املصيارف االيرانية 
يف العيراق، ويف اييران يمكن لهم اسيتالم مقابلها 
بالرييال من املرصف الوطني.واعلن حسييني عن 
اسيتعداد العيراق لتأسييس مرصف مشيرتك مع 
ايران، قائال، جرى خالل املباحثات االخرية لظريف 
مع الجانب العراقي الحديث عن تأسييس مرصف 
مشيرتك بن البلدين، كما اعلين مرصف الرافدين 

استعداده لتأسيس فرع يف ايران.

وزارة الكهرباء توافق 
عىل تثبيت عقود ذوي الشهداء

الكامرك تعلن مصادرة اآلف 
التصاريح الكمركية املزورة

العراق يقرتح تأسيس 
مرصف مشرتك مع إيران

    بغداد / المستقبل العراقي

شيارفت امانة بغداد عىل »انجاز اعمال اكساء شارع )14تموز( 
الذي يعد من اهم الشوارع بجانب الكرخ من العاصمة بغداد«.

وافاد بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »مالكات دائرة املشاريع 
بلغت املراحل النهائية من اعمال اكسياء شارع )14 تموز (املمتد 

من مجرس دمشق اىل نفق الزيتون«.
واضاف ان »االعمال تضمنت فرش الشيارع باالسيفلت بمساحة 
)22000( ميرت مربع بالجهد الذاتي للدائرة التي تعمل عىل تأهيل 
وتطوير الشيوارع الحيويية واملهمة فضال عن املحالت السيكنية 

ومناطق االفراز الحديث .

امانة بغداد تشارف عىل انجاز اعامل 
اكساء شارع مهم بجانب الكرخ

    بغداد / المستقبل العراقي

التقيى وزيير الزراعة صالح الحسيني ممثلن عن »املسيتوردين 
وأصحاب الرشكات املحلية ملناقشة مطالبهم التي تخص استرياد 
اللحوم والدواجن ، بحضور مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة يف 

الوزارة ».وأكد الحسني خالل اللقاء بحسب بيان ورد لي«املستقبل 
العراقي«، عىل »حرص الوزارة عىل تذليل املشاكل واملعوقات التي 
يعاني منها املسيتوردين املحلين وبما ينسجم مع حماية املنتج 
املحيي لتحقيق االكتفاء الذاتي ملختليف مجاالت القطاع الزراعي 
والنهوض به« .واضاف البيان »كما نوقشيت إجراءات والية منح 

إجازة االسترياد ومدتها وحسب املوقف الوبائي وموافقة دائرتي 
التخطييط واملتابعية والبيطيرة والتعليمات القانونيية الصادرة 
من الوزارة ».واشار املسيتوردون ألهمية اللقاء واستماع الوزير 
ملطالبهيم ومالحظاتهم لعملية االسيترياد والتيي تصب يف خدمة 

وتحقيق توازن االسعار يف االسواق املحلية .

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة 
عبد الغني سيعدون السياعدي مع وفد من 
ممثيي قضياء النهيروان واقيع الخدميات 

الطبية والصحية يف منطقة النهروان«.
وبن املديير  العيام ان »الدائيرة عملت عىل 
فتح ردهة الوالدة وصالة الطوارئ يف  مركز 

9 نيسيان وكذليك  تمت مناقشية مع ممثل 
للميرشوع لغرض  املنفذة   )AKG(الرشكية
أعادة العمل يف مرشوع مستشفى النهروان 
، الن هذا امليرشوع له أهمية إىل أهايل مدينة 
ذات كثافة سكانية كبرية«.واكد ان »الدائرة 
عمليت بالرغم مين التحدييات البرشية من 
قلية االطباء أال تم تنسييب عدد مين اطباء 
االختصياص لغيرض الفحيص واملعالجية 

امليرىض ، فضيال عين دعيم مركيز صحيي 
النهروان الخافر لغرض تقديم واالسيتمرار 
بالخدمة عىل مدار السياعة من اجل  افضل 
الخدميات اىل اهيايل منطقية ». واشيار إننا 
»وضعنا خطة لدعم مراكز الرعاية الصحية 
األوليية من اجل إيصال الخدمات إىل املناطق 
الطرفيية ، فضيال عين متابعية املترسبين 
من اللقياح والصحة املدرسيية ورعاية إالم 

والطفيل ، مؤكيدا »إننيا نعميل بالرغم من 
كل التحديات التي تواجه الدائرة من شيحه 
امليالكات الطبيية والصحيية ،إال إن الدائرة 
عملت عىل تقديم الخدمة الطبية إىل املريض 
».واثنيى الوفد  بالجهيود التي تبذل من قبل 
دائرة صحية الرصافية يف توفيري الخدمات 
الطبيية املتميزة فضال عن مناقشية العديد 

من املحاور التي تخدم اهايل املنطقة.

    بغداد / المستقبل العراقي

جهزت رشكة توزيع املنتجات النفطية القواعد الجوية واملفارز 
الفنيية التابعة للها بميا يقارب من )5( ماليين لرت من منتوج 
وقيود الطائيرات وذلك عن طرييق الدفع باآلجيل، ضمن خطط 
الرشكية لتوفري وتجهييز كافية إحتياجات القوات العسيكرية 
الجنياح الحامي ألرض البيالد بأنواع الوقيود الالزم«.مدير عام 
رشكية توزييع املنتجيات النفطية كاظم مسيري ياسين بن يف 

بيان ورد لي«املسيتقبل العراقي«، بأن »الرشكة قد أصدرت أمراً 
تجهيزيياً يقيض بتجهيز قيادات القيوة الجوية وطريان الجيش 
بمنتوج وقيود الطائرات نوع ) jp8( وفق الكميات التي تطلبها 
تليك الجهات مؤكداً بيأن تجهيزهم يكون بنظيام الدفع باآلجل 
وذلك حسيب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمنحهم األهمية 
الكبرية وإسينادهم لوجسيتياً لغرض تأديية واجباتهم األمنية 
والعسكرية ».بدوره فّصل  مدير هيأة التجهيز يف رشكة التوزيع 
بأن »عدد القواعد الجوية املجهزة بلغت ثمانية قواعد جوية هي 

)األسيد. الحبانية. بلد. الكوت. التاجي. القيارة. الشيهيد محمد 
عالء. الشيعيبة(«، موضحاً بأن »ميالكات الرشكة قد خصصت 
مين أسيطولها الناقل آلييات لنقل منتيوج وقيود الطائرات اىل 
القواعيد الجوية ، مؤكداً بييان عملية التجهيز مسيتمرة لدعم 
الجهد العسيكري«.يذكر  بأن رشكة التوزيع تواظب عىل تجهيز 
أنيواع املشيتقات النفطية لقواتنيا األمنية بكافية صنوفها واىل 
قوات الحشيد الشيعبي األبطيال باإلضافية تقديم التسيهيالت 

واملساعدات اللوجستية لدعم جهودهم الحربية املتواصلة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الرتبية، خطة االجازات الدراسيية 
للتقدييم للدراسيات العليا داخل العيراق للعام 
اليدرايس 2019 -2020.وقيال مديير العالقات 
محميد  فيراس  اليوزارة  يف  واإلعيالم  العامية 
حسين يف بيان تلقته »املسيتقبل العراقي« ، إن 
»التقديم للدراسيات العليا بدأ يوم االحد املوافق 
2019/3/3 ويسيتمر لغايية ييوم الخمييس 
املوافق 2019/4/11 وال يتم ترويج اية معاملة 
بعد هذا التارييخ ، مضيفاً ان املفاضلة تتم من 

قبيل لجنة تشيكل يف املديريات العامية بديوان 
الوزارة واملديريات العامة للرتبية للنظر بطلبات 
املتقدمين وفق العيدد واالختصاص اليوارد يف 
الخطة«.وأضياف انه« تكون الرتشييحات عىل 
يف  اليواردة  لالختصاصيات  الخاصية  النفقية 
الخطة فقط وحسيب عدد املقاعد املتوفرة لكل 
اختصاص عىل قنياة القبول العام »، متابعاً ان 
»املديريات العامة للرتبية تقوم بمنح اسيتمارة 
عيدم املمانعية بيرشط وجيود االختصياص يف 
الخطة وحسيب عيدد املقاعيد وتطبيق رشوط 
املفاضلية بن املرشيحن املتقدمن للدراسية« 

.وأردف حسين انيه »ال يحق ألي منتسيب اداء 
االمتحيان التنافيي دون حصوله عيىل كتاب 
عدم ممانعة مين قبل مديرته وتقيوم املديرية 
املعنية بأخيذ تعهد قانوني خطي من املرشيح 
عنيد التقدييم ويتحمل صحة كافية املعلومات 
عنيد الرتشييح« .وبين ان »اليوزارة اكدت عىل 
وجوب االلتيزام باالختصاص الدقييق وقنوات 
القبيول يف اسيتمارة عيدم املمانعية للميرشح 
وبخالفه تلغى كافة االجيراءات الخاصة بمنح 
عدم املمانعة ويجب مطابقة العنوان الوظيفي 
ميع االختصياص ، وتتيوىل مديريية االجيازات 

الدراسيية يف املديرية العامة للعالقات الثقافية 
بدييوان الوزارة مهمة االرشاف واملتابعة الفنية 
عىل املديريات العامة كافة وسيتم تشكيل لجان 
من االجازات الدراسيية يف ديوان الوزارة ملتابعة 
الية املنح واإلجيراءات املتبعة لذلك يف املديريات 
العامة للرتبيية ».ولفت اىل انه »تتيوىل املديرية 
العامية للعالقات الثقافيية / مديرية االجازات 
الدراسيية مهمة انجاز منح االجازات الدراسية 
الخاصة بمنتسيبي املديرييات العامة يف ديوان 
الوزارة واملديريات العامة للرتبية يف محافظات 

) نينوى ، صالح الدين ، االنبار ، كركوك ( .

وزير الزراعة يناقش املطالب التي ختص استرياد اللحوم والدواجن مع جمموعة من املستوردين وأصحاب الرشكات املحلية

مدير عام صحة الرصافة يبحث مع وفد من ممثيل قضاء النهروان واقع اخلدمات الطبية والصحية

املنتجات النفطية جتهز طريان اجليش والقوة اجلوية بـ »5« مليون لرت من وقود الطائرات

الرتبية تعلن خطة االجازات للدراسات العليا داخل العراق

 بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت زين العراق، إحيدى رشكات مجموعة 
زين الرائيدة يف خدمات االتصياالت والبيانات 
املتنّقلية يف منطقة الرشق األوسيط وشيمال 
إفريقييا، عين افتتياح مركيز خدمية معتمد 
يف محافظية االنبيار -قضياء القائيم لتلبيية 
احتياجيات مشيرتكيها. وذكير مديير قسيم 
املبيعيات يف زين العراق ليث العبيدي تماشييا 
مع اسيرتاتيجية رشكتنا الهادفة اىل توسييع 
الرقعية الجغرافية ملراكز خدمتهيا، بادرنا إىل 
افتتاح مراكزنا املعتميدة انطالقاً من حرصنا 
عىل تسيهيل حصول مشيرتكينا عىل بطاقات 
الشيحن والخطوط ليتمكنوا مين البقاء عىل 
تواصل مع العالم« مضيفاً ان »هذا من ضمن 
سيعينا الدؤوب إىل التواصل مع مشرتكينا من 
خالل شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط 

البييع يف مختليف محافظات العيراق لتقديم 
أفضل الخدمات وتلبية احتياجات املشرتكن«. 
تجدر اإلشارة أن زين العراق هي أوىل الرشكات 
يف العراق التي بادرت إىل إعادة إعمار محافظة 
األنبار مين خالل إعادة تأهييل البنى التحتية 
لالتصياالت يف املحافظة. كميا واجهت جميع 
التحدييات األمنية والصعوبيات إلعادة تأهيل 
يف  لالتصياالت  التحتيية  والبنيية  الشيبكات 
املحافظة، واستنفرت جميع فرقها الهندسية 
وبالتعاون مع رشكائهيا التقنين لبناء أبراج 
االتصاالت الجديدة ومواقع وشيبكات الهاتف 
املحمول يف جميع أنحاء املحافظة حرصاً منها 
عىل عودة خدمة االتصاالت للمحافظة وبأعىل 
جيودة ممكنية وبفيرتات قياسيية وبتكلفة 
ماليية تخّطيت ماليين اليدوالرات. وتنيدرج 
هذه الخطوة يف سيياق خطة هادفة توسييع 
مراكيز خدمة املشيرتكن وتلبيية متطلباتهم 

ويمثيل  ممكنية،  طريقية  وأرسع  بأفضيل 
املركيز امتداداً لسلسيلة مراكيز تطلقها زين 
العيراق يف مختلف أنحاء البيالد لتكون قريبة 
مين مشيرتكيها. يقيّدم املركز باقية خدمات 
تشيمل بيع واسيتبدال الخطيوط، وبطاقات 
الشيحن وتسيديد الفواتري إضافية للخدمات 
االستشارية للمشيرتكن ضمن إطار متكامل 
بأسعار تنافسية وبسهولة تامة يذكر أن زين 
العراق هي إحيدى أكثر اليرشكات تقدماً من 
الناحيية التكنولوجية يف العيراق. وهي تبحث 
باسيتمرار عن كيفية استخدام أحدث الحلول 
وأبرزها  التكنولوجيية وتقديمها ملشيرتكيها 
التوثييق االلكرتونيي للبيانيات. كما تسيعى 
الرشكية للوصيول إىل كافية رشائيح املجتمع 
وتغطية كامل املحافظات يف العراق من خالل 
مختليف مراكزها ونقياط البييع التابعة لها 

لتضمن تأمن الخدمة األفضل واألرسع.

لتلبية احتياجات مشرتكيها يف كل العراق.. فرع معتمد جديد آخر 
خلدمات زين العراق يف القائم

   بغداد / المستقبل العراقي

كشيفت وزارة املاليية، عين »خطية تقييض باسيتحصال مبالغ 
رضيبية تتجاوز الي 5 ترليونات دينار للعام الحايل«.وقالت رئيسة 
الهيئية العامية للرضائب يف اليوزارة ناجحة عباس عيي يف بيان 
تلقته »املسيتقبل العراقي«، إن »الهيئة مسيتمرة بتنفيذ خطتها 
املوضوعية لغاية العيام 2023 التيي تقيض بتخفييض الرضيبة 
ليذوي الدخول املحدودة وخاصة املشيمولن بفقيرة )دخل املهن 
واالعميال الحرة(«.وأضافيت عيي أن »تخفيض حجيم الرضيبة 
ال يشيمل املوظفين، الن هذه الرشيحة من املفيرتض ان تفرض 
الرضيبية عيىل الراتب الكي وليس عىل االسيمي كميا هو حاصل 
حاليا«.وتابعت رئيسة الهيئة أنه »تم تشكيل لجنة مشرتكة فيها 
ممثليون عن االقلييم والهيئة العامة للرضائيب االتحادية، وتمت 
املبيارشة بتوحيد التعامل بالنسيبة الرضيبية نفسها«.وأشيارت 
إىل أن »خطة الهيئة تقيض باسيتحصال مباليغ رضيبية تتجاوز 

الخمسة ترليونات دينار للعام الحايل .

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أعلنت شعبة الرقابة الصحية يف قسم الصحة العامة لدائرة صحة 
كربيالء ، عين ضبط وإتالف طنيين من مادة الدجاج املُسيحب ) 
محي املنشيأ ( ُمعد للتسيويق يف أسواق املحافظة » ، عازية سبب 
إتالفه لفشيله يف الفحيص املختربي وعدم صالحيته لإلسيتهالك 

البرشي » . 
وذكير مديير الشيعبة الدكتور كيرار جيواد العبايس إنيه » وفقاً 
لتوجيهات مدير عام الدائرة ، الدكتور صباح نور هادي املوسيوي 
الهادفة للحفاظ عىل صحة وسيالمة املواطنن وأثناء قيام إحدى 
فرقنيا الرقابيية الصحيية بجولة تفتيشيية دورية عيىل املعامل 
الغذائية ملتابعة طرق تصنيعهيا وحفظها فقد تمكنت من ضبط 
كمية من مادة الدجاج املُسحب ) محي املنشأ ( ُتَقدر بنحو ) 2 ( 

طن كانت معدة للبيع يف أسواق املحافظة » . 
وبيَن العبيايس إنه » تم حجزها وإرسيال نميوذج منها للفحص 
املختيربي لغرض التأكد من صالحيتها لالسيتهالك البرشي حيث 

أظهرت نتيجة الفحص ) فشلها كيمياويا («.
واضياف »قمنا بإتالفهيا يف مناطق الطمير الصحي وفق محرض 
رسيمي بموجيب نظام األغذية رقم )4( لسينة 2011 ، وحسيب 
قانون الصحة العامة رقم ) 89 ( لسنة 1981، وبحضور صاحب 

العالقة » .
وأكيد العبايس إن » الشيعب الرقابية الصحية والجهات السياندة 
لها ماضيية يف إجراءاتها ومتابعتها لألسيواق واملحيال التجارية 
واملعامل الغذائية وأماكين الباعة الجوالن«، الفتاً اىل انها »تجري 
فحوصيات مختربيية عيىل مختلف امليواد الغذائيية وتصادر غري 

الصالح منها وتتلفه.

املالية تكشف عن خطة الستحصال مبالغ رضيبية 
تتجاوز »5« ترليونات دينار للعام احلايل

صحة كربالء تضبط وتتلف طنني من »الدجاج 
املسحب« لعدم صالحيته لإلستهالك البرشي

املنافذ تعلن اعتقال مسافرين بحوزهتام 
مادة الرتياك املخدرة يف زرباطية

املثنى تؤكد العمل عىل إهناء ملف 
حتويل األجراء اليوميني اىل عقود

    البصرة/ المستقبل العراقي

اعلين محافظ البيرصة املهندس اسيعد العيداني 
املوافقة عىل تشكيل لجنة لتحويل االجراء اليومين 
اىل عقيود تنفيذاً لقرار مجليس الوزراء رقم )12( 
لعيام 2019 .وقيال » العيدانيي يف بييان صحفي 
صدر عن مكتبه االعالمي الخاص خالل لقائه مع 

املتظاهرين من االجراء اليومين امام مبنى ديوان 
املحافظية انه تم مخاطبة دوائير الدولة املرتبطة 
بديوان املحافظة كافة بمعالجة موضوع تحويل 
االجور اليومية اىل عقود حيث تقرر تشكيل لجان 
مختصية يف دوائركم تتيوىل تنفيذ ما جياء بقرار 
مجليس اليوزراء رقيم )12( لعيام 2019 واملبلغ 
إلينا بأعمام االمانية العامة ملجلس الوزراء دائرة 

شيؤون مجلس الوزراء واللجيان يف تاريخ 1/1٧ 
/2019 حسيب تعليميات تنفييذ املوازنية للعام 
الجاري  القسم الثالث املالكات التعين.واضاف » 
العيداني انه تتوىل اليوزارات عدا وزارة الخارجية 
والجهات غري املرتبطة بيوزارة اىل تحويل االجراء 
اليوميين كافية املسيتمرين بالخدمية اىل عقود 

وتكييف وضع املتعاقدين .

خالل لقائه باملتظاهرين من االجراء اليوميني

 حمافظ البرصة يشكل جلنة لتحويل االجراء  اىل عقود 

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن رئيس مجلس محافظة البرصة صباح 
حسين البزوني، ان »رشكة هولندية قدمت 
عرضاً النشياء سيد عىل شيط العيرب ملنع 
اللسان امللحي وحل ازمة املياه يف املحافظة، 
مطالبياً الرشكية بتقدييم افضيل العروض 

والتصاميم النشاء املرشوع«.
وقيال البزونيي عقيب اجتماعيه ميع وفد 
مناقشية  تضمين  »اللقياء  ان  الرشكية، 
العيروض والتصاميم النشياءه، فضالً عن 
طرح ومناقشية اي االماكن يفضل انشياء 

ذلك السد«.

واشار البزوني اىل ان »املجلس طالب الرشكة 
بتقديم افضيل العروض لديهيا والتصاميم 
الهندسيية للمرشوع من اجل حل مشيكلة 

امللوحة يف املحافظة«.
فيما اوضح مدير مبيعات رشكة آرسيلوري 
ميتيال الهولنديية عيي صيالح، ان الرشكة 
قدمت مقرتح مرشوع انشياء سد عىل شط 
العيرب يتضمين انشياء سيد ميع هاويس 
وذليك حتيى ال يعيق حركة املالحة يف شيط 

العرب«.
من جهية اخيرى، أعلنيت رئاسية مجلس 
البرصة عن وصول خطة مشاريع املحافظة  
لعيام 2019 مين قبل الدييوان صباح امس 

االثنن.
وقيال رئييس مجليس املحافظية صبياح 
البزونيي للمربد انه »سييتم نسيخ الخطة 
وتوزيعهيا عىل األعضياء تمهييدا لقراءتها 
ومناقشتها نهاية هذا األسبوع أو األسبوع 
املقبل إلقرارها وإعادتها إىل الديوان إلحالتها 
إىل التنفيذ ليرشكات متخصصة،  مبينا بان 

الخطة تتضمن 388 مرشوعا«.
وأضياف البزونيي أن »قيمية تنفييذ تليك 
املشاريع وفق الخطة املعدة هي 3 ترليونات 
و314 مليار و180 ملييون دينار منوها إىل 
أن املشياريع وزعيت عىل أقضيية ونواحي 

املحافظة حسب النسب السكانية .

اعلن استالمه خطة مشاريع 2019 من الديوان واستعداده ملناقشتها

رئيس جملس البرصة يبحث مرشوعا اوربيا النشاء سد عىل شط العرب
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (

جتهيز سبورات ملديرية تربية البرصة  مناقصة )2/ تربية  / 2019 (
استنادا اىل كتاب قسم التخطيــــط واملتابعـــة يف محافظـــــة البصــرة املرقم )504 

يف 2019/2/11(.
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني  وذوي 

الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مرشوع
)  تجهيز سبورات ملديرية تربية البرصة ( وبكلفة تخمينية قدرها )497,000,000( أربعمائة 

وسبعة وتسعون . مليون دينار ضمن برنامج املنافذ الحدودية /الربامج الخاصة 
- مدة التتجهيز )90يوم( 

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة   والصنف / كهرباء- ميكانيك - كيمياوي. 
)وبعرض فني (

حددتها  التي  الوطنية  التنافسية  العطاءات  إجراءات  خالل  من  العطاء  تنفيذ  سيتم  أوالً-  
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط 

، ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم 
العقود الحكومية   /شعبة اعالن املشاريع( وذلك  من الساعة 8,00 صباحاً  اىل 2,00 ظهراً 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة 
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل إن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما 

ييل:
     القدرة املالية:

عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1 - الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب 
تقديم  فيتم  سنتني  الخر  ختامية  حسابات  الرشكة  امتالك  عدم  حالة  ويف  معتمد  قانوني 
حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 

يف 2017/8/29.
2- معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان اليقل عن )149,100,000(

مائة وتسعة واربعون مليون ومائة الف دينار عراقي فقط .
3- متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية 
كالسيولة النقدية اليقل بمبلغ قدره )149,100,000(  مائة وتسعة واربعون مليون ومائة 

الف دينار عراقي فقط .
دينار  الف  مليون ومائة  واربعون  مائة وتسعة     )149,100,000( قدره عن  بمبلغ اليقل 

التاريخ: 2019/3/4العدد:973
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عراقي فقط .

رابعاً :- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني 
جمهورية  البرصة  محافظة   / الحكومية  العقود  قسم   / القياسية  الوثائق  بيع  لجنة  من 
العراق. ودفع رسم غري مسرتد )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتباراً من يوم الثالثاء  

املصادف 2019/3/5.
خامسا - عىل مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها واملتمثلة 
ب )1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق 
القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة بموجب املواد )12-14( من 

تعليمات ملقدمي العطاءات .
4- توفيض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء 4- الوثائق املصادق 
عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرار ية اهلية مقدم العطاء 
اهلية  من  للتحقق  الرابع  القسم  يف  املدرجة  االستمارات  بموجب  الالحق  التاهيل  وثائق  او 

مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء .
الساعة  املصادف 2019/3/25  ااالثنني   يوم  قبل  أو  يف  العطاءات  تسليم  –  يجب  سادسا 
املعقل مبنى  البرصة /   : العنوان  البرصة  وعىل  املحيل ملدينة  التوقيت  12:00 ظهرا حسب 
اإللكرتونية )ال  العطاءات   - العطاءات  الجديد( قاعة لجنة فتح   ( البرصة  ديوان محافظة 
يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها - سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني 

عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
الوقت : الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االثنني  املصادف 2019/3/25.
فتح  لجنة  قاعة  )الجديد(/  البرصة  محافظة  ديوان  مبنى  املعقل/  البرصة/   : العنوان 

العطاءات.
سابعا -  يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 4,970,000( اربعة مليون 
وتسعمائة وسبعون الف دينار عراقي  عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان 

نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنا- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
عارشا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي 

الذي ييل   يوم العطلة .
احد عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك
. basra.gov.iq الثاني عرش - املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة
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جلنة البيع واالجيار الثانية
يف حمافظة نينوى

اعالن اول  )23( 24 /2019/2 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية برطلة وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريقة املزايدة العلنية  فعلى الراغب�ن باالجيار مراجعة مديرية بلدية برطلة 
وخالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل من تاريخ نش�ره باجلريدة الرمسية 
مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وستجري 
املزايدة فيي اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة 
املصاريف املتعلقة بنش�ر االعالن واية مصاريف اخرى على ان يقوم املستاجر 
بتسديد بدل االجيار بالكامل والرسوم االخرى وابرام العقد وخالل ثالثون يوم 
من تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن 
تأجري امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلن وكافة املصاريف املرتتبة 
على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا 
وس�تكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية برطلة وال حيق للمستأجر التنازل عن 
االحالة وخبالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق حبقه االجراءات القانونية املقتضاة.
مالحظة / مدة االجيار سنة واحدة فقط بصورة مؤقتة  وبدون مشيدات ثابتة

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة  نينوى

املشيد على القطعة املرقمة نوع العقار ورقمه  ت

القطعة املرقمة 270/6م75 
برطلة الغربية 

حديقة مبساحة واحد دومن ومخسة 
اولك وعشرون مرت مربع 

1

جزء من القطعة املرقمة 
253/2 م 138 برطلة الغربية 

ملعب حمروق بالكامل يوجد فيه 
سياج فقط مبساحة 1600م2

2

اعالن بيع مستهلكات للمرة الثانية 
تعلن دائرة صحة بغداد الرصافة 

عن بيع مستهلكات العائدة اىل / مستشفى فاطمة الزهراء )ع( عن طريق 
املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال رقم )21( لسنة 2013 املعدل 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة الحضور يف اليوم الخامس عرش من اليوم 
التايل لنرش اعالن الس�اعة العارشة صباح�ا واذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رسمية يكون اليوم التايل موعدا للمزايدة مستصحبني معهم املستمسكات 

التالية : 
1 � كت�اب عدم ممانعة من الدخ�ول يف املزايدة من الهيئة العامة للرضائب 

نافذ لسنة 2019 بأسم املشرتك يف املزايدة 
2 � تأمين�ات بمبل�غ )20%(  )294,000( ) مئت�ان واربعة وتس�عون الف 
دينار( المر املستشفى بصك مصدق او نقد يودع لدى محاسب املستشفى 

بموجب وصل امانات 
3 � هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن + البطاقة التموينية ) اصل مع 

صورة ( 
لن يسمح بدخول قاعة املزايدة اال املزايدين حاملني الرشوط اعاله ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن  الذي  رس�ت به املزايدة ونسبة 

2% اجور خدمة 
املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 304/ش2019/2

التاريخ : 2019/2/27
اعالن

اىل املدعى عليه / كاظم عبد الهادي هليل
اقام�ت املدعي�ة ) اقبال كردي حس�ني( الدع�وى بالعدد / 
304/ش/2019 ام�ام هذه املحكمة تطل�ب فيها تصديق 
الط�الق وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م  
بالتبليغ واش�عار منطقة حي ميث�م التمار /الكوفة قررت 
املحكم�ة تبليغك موضوع الدعوى وبموع�د املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة  يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم  2019/3/10 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حميد جخم علوان
������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
نموذج رقم )29( تسجيل عقاري

العدد 5/ تسجيل مجدد/ 2019
التاريخ 2019/2/12

قرار تثبيت عائدية عقار عن طريق التسجيل مجدد
اس�تنادا اىل محرض تثبيت العائدية املؤرخ يف 2019/2/12 
الخاص بالعقار تسلس�ل )11( محلة )بلوش(  وجنس�ه ) 
دار( ويف االضب�ارة املرقم�ة )5/تس�جيل مج�دد/ 2019( 
ومن خالل نتائج التحقيق املبينه فيه و اس�تنادا اىل الالحية 
املخول�ة يل بموجب املادة 48 من قانون التس�جيل العقاري 

رقم 43 لسنة 1971 املعدل
لذا ق�ررت تثبيت عائدية تمام العقار املذكور اعاله باس�م 
طالب التسجيل املجدد العراقي ) نداء محمد حسن( عىل ان 
يعلن هذا القرار يف صحيفتني محليتني يوميتني وملدة ثالثني 
يوم�ا وفقا الحكام املادة 49 م�ن القانون اعاله قرار قابال 

للتمييز  وافهم علنا يف 2019/2/12 
القايض

محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 322/ب2019/4
التاريخ : 2019/3/4

اىل  /  املدعى عليه )يارس مزهر مجيد(
اقام املدعي مازن محس�ن  جواد الدع�وى البدائية املرقمة 
اع�اله  والتي يطلب فيها الحك�م بتاديتك له مبلغا مقداره 
ملي�ون وس�بعمائة وثمانية وس�بعون الف دين�ار عراقي 
بموجب الكمبيالة املرقمة 5434 واملؤرخة يف 2018/4/29 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي الجهاد نوري عبد الهادي النويني عليه 
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافعة املص�ادف يف 2019/3/11 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1674/ش2019/1

التاريخ : 2019/3/4
اعالن

اىل / املدعى عليه ) عالء سعيد هاشم (
اقامت املدعية )دعاء عيل محي( الدعوى بالعدد 1674/ش2019/1 امام هذه املحكمة 
تطل�ب فيها تأييد حضانة االطفال  كل من ) فرقان وحس�ني(  وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة حي النفط/ النجف قررت املحكمة 
تبليغك موضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور امام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم املوافق يوم 2019/3/14 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم حضورك عليه س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا 
القايض

عامر حسني حمزة

فقدان
فقدت هوية الطالبة ) هدى مؤيد 
عبد الس�يد( الصادرة م�ن املعهد 
التقن�ي ب�رة م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
����������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب الص�ادرة 
م�ن املعهد التقني الطبي � قس�م 
الصيدل�ة بأس�م )ماج�د رسحان 
س�بع( من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار

حمافظة املثنى
مديرية بلدية الساموة

تنظيم املدن
اعالن

اس�تنادا اىل كتاب مديرية التخطيط العمران�ي يف املثنى املرقم ) 346 ( يف 
2019/2/27 تعلن مديرية بلدية السماوة عن التصميم القطاعي املرقم 
)715( مل�دة )30( ثالثون يوما بموجب املادة )43 ،44(  من قانون ادارة 
البلديات املرقم 65 لس�نة 1964 املعدل فعىل كافة الدوائر الرسمية وشبه 
الرس�مية والقطاع الخاص واملختلط تقديم اعرتاضهم خالل مدة االعالن 

اعاله وستتم مصادقة التصميم اعاله بعد انتهاء الفرتة املذكورة 
مع التقدير

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية 
العدد : 1765/ب/2009

التاريخ 2019/2/27
اعالن

اىل االشخاص الثالثة / 1 � احمد رايض غليم
2 � حميد فرحان ش�حاذه  3 � رش�اد عبادي رمضان 4 � برشى عباس 

متعب 5 � بلسم كريم اعفيت 6 � احمد ضيدان هاشم 
اق�ام املدع�ي  )امني بغداد ( الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله يطلب فيها 
)ابطال قيد العقار املرقم 12944/5 م22 صابيات وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق يوم 2019/3/11 الس�اعة الثامنة صباحا وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية 
محكمة بداءة الكوفة

نموذج رقم )30( تسجيل عقاري
العدد / 8/ تسجيل مجدد/ 2019

التاريخ 2019/2/19
اعالن 

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
بتاري�خ  قراره�ا  العائدي�ة  تثبي�ت  لجن�ة  اص�درت 
2019/2/19 اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدية املؤرخ يف 
2019/2/19 والذي يقيض بتثبيت عائدية العقار املرقم 
)2060( محلة )رش�ادية( جنس العق�ار )محالت( ويف 
االضبارة املرقمة ) 8/تسجيل مجدد/ 2019( بتسجيله 
باس�م طالب التس�جيل املجدد العراقي ) غالب صبحي 
يوس�ف وص�الح وحس�ني اوالد نعي�م صاح�ب( وفقا 
الحكام املادة 49 من قانون التس�جيل العقاري رقم 43 
لسنة 1971 املعدل لذا نعلن القرار اعاله بواسطة نرشه 
يف صحيفتني محليتني يوميت�ني فعىل من لديه اعرتاض 
ع�ىل الق�رار املذكور خالل م�دة االع�الن البالغة ثالثون 
يوما من الي�وم التايل لتاريخ ن�رشه يف الصحف املحلية 
تقديم اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادي�ة بصفته�ا التمييزية خالل امل�دة املذكورة ويف 
حالة عدم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة االستئناف 
بوق�وع الطعن ع�ىل القراراملذكور لديها فس�وف يكون 
القرار قد اكتس�ب الدرجة القطعية وس�تبارش مديرية 
التسجيل العقاري يف الكوفة بتسجيل العقار وفقا لقرار 

تثبيت العائدية حسب االصول
القايض

محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 

العدد : 188/ش/2019
التاريخ 2019/3/3

اعالن
اىل / املدعى عليه / لؤي رؤوف فليح

بناء ع�ىل اقامة الدع�وى بالع�دد 188/ش/2019 من 
قب�ل املدعي�ة  )نور صب�اح عباس( ضد املدع�ى عليه ) 
ل�ؤي رؤوف فليح( لغ�رض حض�ورك وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار املختار 
املرف�ق بالدعوى ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 2019/3/12 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب 

االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 458/ب2019/2

التاربخ 2019/2/28
اعالن

اىل / املدعى عليها )عائدة عبد عويد( 
اقام املدعي ) السيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله  ضدك والت�ي يطلب 
فيها )الحك�م بابطال كافة القيود ال�واردة  عىل العقار 
املرق�م 3/19158 ح�ي النر واعادة تس�جيلة بأس�م 
مديري�ة بلدية النجف( ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب كتاب مكتب معلوم�ات النجف بالع�دد 506 يف 
2019/2/14 علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2019/3/18 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء 
رئاسة محكمة استئناف منطقة كركوك / كرميان 

محكمة االحوال الشخصية يف خانقني / قورتو 
العدد : 22 / ش / 2018 

التاريخ : 27 / 2 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه / هيثم سالم سلطان 
اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
يف 30 / 1 / 2019 حكما غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز 
يق�يض الحك�م بالتفري�ق بينك وب�ني زوجت�ك املدعية 
) جه�ان عب�د املالك ع�يل ( الداخ�ل بها رشع�ا وقانونا 
اعتبارا من تاريخ 30 / 1 / 2019 واعتباره طالقا بائنا 
بينونة صغ�رى واقعا للمرة االوىل واليحل احدكما لالخر 
اال بموج�ب مهر وعق�د جديدين وعىل املدعي�ة االلتزام 
بعدته�ا الرشعية البالغ�ة ) 3 ( ثالثة ق�روء اعتبارا من 
تاري�خ ص�دور الق�رار يف 30 / 1 / 2019 واليجوز لها 
الزواج من رجل اخر اال بعد انتهاء فرتة عدتها الرشعية 
املش�ار اليها اعاله واكتس�اب هذا القرار لدرجة البتات 
وتحميلك الرسوم واملصاريف – وملجهولية محل اقامتك 
حسب ورقة التبليغ واشعار مختار املنطقة قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك عن طري�ق صحيفت�ني محليتني ويف 
حال�ة تبلغك بالحكم اعاله وع�دم الطعن به خالل املدة 
القانونية البالغة عرشة اي�ام والتي تبدا من اليوم التايل 

لنرش االعالن سوف يكتسب الحكم درجة البتات .
القايض 

سريوان محمود الزهاوي 
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد:170/ش/2019

التاريخ :2019/3/3
اىل املدعى عليه / قحطان علوان اسماعيل

نرش اعالن
قدمت املدعية )خنس�اء قيس زي�دان( الدعوى املرقمة 
لل�رضر  التفري�ق  تطال�ب  ض�دك  170/ش/2019 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
املبلغ  )جمال احمد يوس�ف( واملنسوب اىل مركز رشطة 
الرك�ة بتاريخ 2019/2/23 وتب�ني انه مرتحل اىل جهة 
مجهولة وحس�ب اش�عار  املختار )ليث احمد ابراهيم( 
مختار منطقة  17 ابار بطيخ االسحاقي واملذيل بتوقيع 
الش�اهدين حس�ني قيس زيدان وام�ري محمود انصيف 
واملص�دق م�ن املجل�س املح�يل لقض�اء س�امراء عليه 
واس�تنادا ألحكام امل�ادة 1/21 مرافع�ات مدنية قررت 
املحكمة بتبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني 
برضورة حض�ورك موعد املرافعة املوافق 2019/3/17 
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلناً.              

مع التقدير....
القايض 

قير عباس رشيد
����������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) احس�ان باقر جابر ( توجب عليك الحضور 
اىل مقر بلديه النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء للعقار 
املرقم 9882 /2 حي الكرامه خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه رعد جواد غالم عيل

����������������������������������������������
فقدان

فقدان سندات قبض نقدي املرقمة )0011557(بتاريخ 
 2012  /16/5 و)0024029(بتاري�خ   2012  /  2/5
الص�ادرة من وزارة النفط/ هيئة توزيع بغداد باس�م ) 
زي�اد طارق مدح�ت ( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

اعالن
اىل الرشكاء يف العقار املرقم )84391( حي النداء )عادل 
الباه�ز بج�اي( و )التف�ات جبري مط�ر( توجب عليكم 
الحضور اىل مديرية بلدي�ة النجف خالل عرشة ايام من 
تاري�خ النرش لغ�رض اصدار اج�ازة بن�اء اىل الرشيك ) 

فارس نزار فهد(
����������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة م�ن وزارة الثقافة – دار الكتب 
والوثائ�ق العراقية تاريخ الفق�دان كانون الثاني 2019 
صادرة ش�باط 2016 بأس�م / طالب امان حيدر زنكنة 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
����������������������������������������������

مديري�ة تنفي�ذ البرة
رقم االضبارة: 2017/2234

التاريخ: 2019/1/24
اىل املنف��ذ عليه / املدير املفوض لرشكة املعايل / إضافة 

اىل وظيفته.
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل كتاب املجلس البلدي 
لح�ي املنص�ور بالع�دد 2141 يف 2018/12/19 إن�ك 
مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار، يمكن اجراء التبليغ عليه، واستنادا للمادة )27( 
م�ن قانون التنفي�ذ، تق�رر تبليغك اعالن�اً بالحضور يف 
مديرية تنفيذ البرة خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات 
التنفي�ذ الجربي وفق القانون: علما انك مدين لصالح / 
املدير العام للرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية / 
إضاف�ة لوظيفته، بمبلغ ) 3991120736(  ثالثة مليار 
وتس�عمائة وواحد وتسعون مليون ومئة وعرشون الف 

وسبعمائة وستة وثالثون دينار.
اوص�اف املح�رر: ق�رار محكمة ب�داءة الب�رة بالعدد 

1206/ب/2011 يف 2011/7/27.
املنفذ العدل/ حيدر الياس خرض

����������������������������������������������
فقدان 

فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة 1348143 الع�دد 179 
ص�ادرة من ثانوي�ة الزكوات االهلية للبن�ني بتاريخ 17 
/ 10 / 2017 معنون�ة اىل كلية الهندس�ة قس�م الطرق 
والنقل يف جامعة القادس�ية بأسم / عيل صبحي عنون 

هاشم – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
����������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة من وزارة النفط – الرشكة 
العام�ة لتوزي�ع املنتج�ات النفطية فرع دياىل بأس�م / 
محمد خزعل خليل – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 255 / ب3 / 2019 

التاريخ : 3 / 3 / 2019 
اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه / سعدي هادي صالح الخزرجي 
اقام عليك املدعي : احمد خميس حسني وكيله املحاميان 
احمد خلف الخياط وسيزان احمد خلف الخياط الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 255 / ب3 / 2019 وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ احمد محم�د كامل يف 31 / 
1 / 2019 يف مرك�ز رشط�ة الرشق�ي بكتابهم ق2 / 9 
/ 2 / 1416 يف 2 / 2 / 2019 مرفق�ه اش�عار مخت�ار 
حي املهندس�ني املدعو ) عادل احمد عبد ويس ( املؤرخ 
يف 31 / 1 / 2019 واملص�دق م�ن املجلس املحيل لقضاء 
بعقوبة وقائممقامية قضاء بعقوبة يف 24 / 2 / 2019 
عليه تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
عىل موعد املرافعة املوافق 12 / 3 / 2019 ويف حال عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

شيماء عباس عيل

اعالن /تنويه
تعلن الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية عن اعالن 

  LAB/2019/2 ملحق رقم )1( للمناقصة املرقمة
وال�ذي يتضمن تمديد تاريخ غلق املناقص�ة ليكون يف 2019/3/14 

بدال من 2019/3/5

العدد / 3992
التاريخ 2019/2/28

ر.  مهندسني اقدم 
كريم جايل سلطان

مدير بلدية الساموة /وكالة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1860( الثالثاء  5  آذار  2019 اعالنات7

振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

 
Announcements for Provision of food, seasoning and commodity supply for EBS S2 camp 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender No: 008-PC-19 

 
Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil 
Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are carried 
out in Iraq. 
 
Tender Title: Provision of food, seasoning and commodity supply for EBS S2 camp 

Tender No.: 008-PC-19 

Tender Information:  

China ZhenHua Oil Co., Ltd. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with China ZhenHua Oil Co., Ltd.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date, to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign 
Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a Contractor for Provision of food, seasoning and commodity supply for EBS S2 camp 

Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

11:30 AM on 8th March 2019 at Nahrawan S2-1 Camp.  

 

Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 14th March 2019 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in English language to China ZhenHua Oil Co., Ltd. EBS Project, 

Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender.  

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 

B. Commercial proposal  

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 

in accordance with the ITB documents and the project name and tender number should be clearly on the envelop. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 

C&P Dept. before the date of 12th March 2019 by Email: wuchenshen@ebspetroleum.com / 

wangshaoyu@zhenhuuoil.com / baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the purpose of 

answering as soon as possible before the bidding date. 

5. The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

مجلس القضاء االعىل
البصرة  اسصتئناف  محكمصة  رئاسصة 

االتحادية 
محكمة بداءة البرة

العدد / 1613/ب/2018
التاريخ 2019/3/4

اىل / املدعصى عليه )رشصدي عبد الصاحب 
مهجر السعد( 

اعالن
اصصدرت هصذه املحكمصة قرارهصا املرقم 
1613/ب/2018 واملصؤرخ 2018/9/23 
حكمصا غيابيا يقصي الحكم بصرد دعوى 
املدعي مدير عام مرف الرافدين اضافة 

لوظيفته .
مبلصغ  رشح  حسصب  تبليغصك  ولتعصذر 
مركصز رشطصة الهصادي واملجلصس البلدي 
ملنطقصة الكندي عليه تقصرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتصن محليتصن يوميتصن ولك حق 
االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة 
القانونية وبعكسصه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

مصطفى  شاكر عيل
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

مجلس القضاء االعىل
البصرة  اسصتئناف  محكمصة  رئاسصة 

االتحادية
محكمة البداءة يف ابي الخصيب

العدد 29/ب/2019
التاريخ 2019/3/3

اعالن
حسصن  محمصد  خلصف  ايمصن  ص   1  / اىل 

املنشدي 
2 ص ايهم خلف محمد حسن املنشدي
3 ص مهند خلف محمد حسن املنشدي
4 ص ايمان خلف محمد حسن املنشدي

اقصام املدعصي / )شصهاب جصري مطرود(  
الدعصوى البدائية املرقمصة 29/ب/2019  
امصام  محكمة بداءة ابصي الخصيب والتي 
يطلصب فيهصا الحكصم بالزامهصم بتمليصك 
العقصار تسلسصل 7/261  مقاطعصة 13 
املطيحة ولثبوت مجهولية محل اقامتكم 
تقرر تبليغكم بالحضور اىل هذه املحكمة 
يف موعصد املرافعة 2019/3/13 السصاعة 
التاسصعة صباحصا نصرا ويف صحيفتصن 
يوميتصن ويف حالصة عصدم حضوركصم او 
حضصور مصن ينوب عنكصم قانونا سصوف 
تجصري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق 
القانون ويف حالة مصادفة موعد املرافعة 
عطلة رسصمية يؤجصل املوعد لليصوم الذي 

يليه 
القايض

فيصل سلمان عطار
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

والجصوازات  املدنيصة  االحصوال  مديريصة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 3603
التاريخ 2017/10/19

بناء عىل الدعصوى املقامة من قبل املدعي 
) حسصن عنون بلول كاظصم( الذي يطلب 
تسصجيل لقبه من )فصراغ( اىل ) العوادي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خصالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسصه 
سصوف تنظصر هصذه املديريصة يف الدعوى 
وفق احصكام املادة 24 من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم  24195  يف 12 /2016/6 
العقيد الحقوقي

حيدر عبد جاسم عنوز 
مدير شصؤون االحصوال املدنيصة يف النجف 

االرشف
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

والجصوازات  املدنيصة  االحصوال  مديريصة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 2474
التاريخ 2019/3/4

بناء عىل الدعصوى املقامة من قبل املدعي 
)مهدي عالوي خرض جصر الزرقي( الذي 
يطلب تبديل لقبه وجعله )الزريف( بدال من  
) الزرقصي( فمصن لديه اعصرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسصة 
عر  يوما  وبعكسصه سصوف تنظر هذه 
املديريصة  يف الدعوى وفق احكام املادة 22 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسصنة 

2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
مجلس القضاء االعىل

النجصف  اسصتئناف  محكمصة  رئاسصة 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1065/ب2019/4

التاريخ 2019/3/4
عبصد  رزاق  )سصعد  عليصه  املدعصى   / اىل 

الحسن( 
اقامت املدعية نصوال عباس فليح الدعوى 
البدائية املرقمصة اعاله  والتي تطلب فيها 
الحكصم بتأديتك لها مبلغا  مقداره سصتة 
مالين دينار عراقي بموجب الصك املرقم 
7835247 ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسصب رشح املبلصغ القضائصي واشصعار 
مختار حي الحسصن / 2 حسصام سلطان 
امليايل عليصه قررت هصذه املحكمة تبليغك 
يوميتصن  محليتصن  بصحيفتصن  اعالنصا 
بموعد املرافعة املصادف يف 2019/3/13 
وعنصد عدم حضورك او ارسصال من ينوب 
عنك قانونا سصوف تجصري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق  االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
النجصف  اسصتئناف  محكمصة  رئاسصة 

االتحادية
محكمة  بداءة النجف

العدد : 732/ب2019/3
التاريخ : 2019/3/4

اعالن
اىل / املدعصى عليصه  )احمصد عبد السصاده 

رايض( 
اقصام املدعصي )مصطفى حيصدر خليفه( 
املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضافصة لوظيفته الدعصوى املرقمة اعاله 
ضصدك والذي يطلب فيهصا الحكم بتأديتك 
لصه بالتكافصل والتضامن مبلغصا مقداره 
) 870 دوالر امريكصي عصن قصرض مؤرخ 
يوم 2018/1/2( ونظصرا ملجهولية محل 
اقامتصك حسصب رشح القائصم بالتبليغ يف 
كربالء واشعار مختار منطقة حي السالم 
/2 يف كربصالء حامد كاظم جبيد  لذا تقرر 
محليتصن  بصحيفتصن  اعالنصا  تبليغصك 
يوميتصن بموعصد املرافعصة 2019/3/10 
التاسصعة صباحصا وعنصد عصدم حضورك 
او ارسصال من ينصوب عنك سصوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

مجلس القضاء االعىل
النجصف  اسصتئناف  محكمصة  رئاسصة 

االتحادية
محكمة  بداءة النجف

العدد : 720/ب2019/1
التاريخ : 2019/3/3

اعالن
اىل / املدعى عليه  )موفق شمخي غايب( 
اقصام املدعصي )مصطفى حيصدر خليفه( 
املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضافصة لوظيفته الدعصوى املرقمة اعاله 
ضصدك والذي يطلب فيهصا الحكم بتأديتك 
لصه بالتكافل والتضامن مبلغصا مقداره ) 
2225 دوالر امريكصي عصن قصرض مؤرخ 
ملجهوليصة  ونظصرا   )2018/8/1 يصوم 
محل اقامتك حسصب حسصب رشح القائم 
بالتبليصغ يف بابل  واشصعار مختار منطقة 
نصادر  الثانيصة محمصد جصواد كاظصم   لذا 
تقرر تبليغك اعالنصا بصحيفتن محليتن 
يوميتصن بموعصد املرافعصة 2019/3/10 
التاسصعة صباحصا وعنصد عصدم حضورك 
او ارسصال من ينصوب عنك سصوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
نموذج رقم )30( تسجيل عقاري

العدد / 10/ تسجيل مجدد/ 2019
التاريخ 2019/2/26

اعالن 
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد

اصصدرت لجنصة تثبيصت العائديصة قرارها 
بتاريصخ 2019/2/26 اسصتنادا ملحصرض 
تثبيصت العائدية املصؤرخ يف 2019/2/26 
والصذي يقصي بتثبيصت عائديصة العقصار 
)1121( محلصة )رساي( جنصس  املرقصم 
العقصار )دار( ويف االضبارة املرقمة ) 10/

تسصجيل مجدد/ 2019( بتسجيله باسم 
طالصب التسصجيل املجدد العراقصي ) وفيه 
حسصن عبصود( وفقصا الحصكام املصادة 49 
من قانصون التسصجيل العقصاري رقم 43 
لسصنة 1971 املعدل لذا نعلن القرار اعاله 
بواسصطة نصره يف صحيفتصن محليتن 
يوميتصن فعصىل مصن لديصه اعصرتاض عىل 
القصرار املذكور خالل مصدة االعالن البالغة 
ثالثصون يومصا مصن اليصوم التصايل لتاريصخ 
نره يف الصحف املحلية تقديم اعرتاضه 
لصدى رئاسصة محكمصة اسصتئناف النجف 
االتحاديصة بصفتهصا التمييزية خالل املدة 
املذكصورة ويف حالصة عصدم ورود اشصعار 
من رئاسصة محكمصة االسصتئناف بوقوع 
الطعن عصىل القراراملذكور لديها فسصوف 
يكون القرار قد اكتسصب الدرجة القطعية 
وسصتبارش مديرية التسصجيل العقاري يف 
الكوفة بتسجيل العقار وفقا لقرار تثبيت 

العائدية حسب االصول
القايض

محمد كامل كرماشة
رئيصس لجنصة تثبيت العائديصة يف محكمة 

بداءة الكوفة
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

مجلس القضاء االعىل
النجصف  اسصتئناف  محكمصة  رئاسصة 

االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة

العدد  :545/ب/2018
التاريخ : 2019/3/4

اىل / املدعصى عليهم ) حسصن احمد محمد 
وسصعدية عبد النبي عبود واحمد وسجى 
وضحى ووالء وزهراء اوالد صباح مجيد( 
بتاريصخ  املحكمصة  هصذه  اصصدرت 
/545 املرقصم  قرارهصا    2018/11/29

ب/2018 واملتضمن ازالة شصيوع العقار 
33/الحصرة  مقاطعصة   20/247 املرقصم 
بيعصا وتوزيع صصايف الثمن عصىل الركاء 
كل حسب اسصتحقاقه وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ 
اقتصى  لصذا  املنطقصة  مختصار  واشصعار 
تبليغكصم بصحيفتن رسصميتن يوميتن 
ولكصم حق االعرتاض عصىل الحكم الغيابي 
خصالل عرة ايصام مصن تاريخ نصر هذا 
االعصالن  وبخالفه تنتهي الفصرتة املحددة 

لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

تنويه
ورد سصهوا  يف صجيفة املسصتقبل بالعدد 
شصباط   /  18 االثنصن  بتاريصخ   )1849(
/2019 ورد اقتى حضصورك اىل مديرية 
بلديصة النجصف خطصأ والصحيصح بلديصة 

الكوفة 
لذا اقتى التنويه

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

بالنظصر لنكول املزايدين تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار 
املبينة تفاصيلها ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وملدة )سنة واحدة ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )7( سبعة ايام من اليوم التايل لنر 
االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الروط املطلوبة مسصتصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( ومن 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السصيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وسصتجري يف 
بلدية الحيدرية الساعة التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النر وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل 
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مندة كرس القرار خمسة 

ايام من يوم اجرائها 

الروط:
1 ص تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 ص تبصدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املسصتأجر تسصديد بدل االيجار وكافصة املصاريف خالل )30( يوم من 
صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعتر ناكال بالتزامه

3 ص يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار 
او اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لروط العقد املرم

4 ص ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 ص عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املصأجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املأجور 

6 ص االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 ص عصىل املتقصدم ان يكصون قد مصارس نفس نوع االسصتعمال وعليه اثبصات ذلك باي وثيقصة حكوميصة او نقابية ويتحمل 
قانونيصا وقضائيصا صحصة بياناتها تنفيصذا لكتاب محافظة النجصف االرشف / مكتب السصيد املحافظ املرقصم )12078( يف 

 2012/11/21
8 ص تكون امانات دخول املزايدة لشصاغلن العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السصيد املحافظ املرقم )30( يف 

2016/1/3
 K-spane   9 ص يلتزم املسصتاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شصارع  نجف ص كربالء الشصارع الرئييس بعمل واجهة من مادة

بطول 4م
10 ص جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ رقم 6782 يف 

2018/5/20

اعالن
دائرة صحة كربالء املقدسة / مدينة اإلمام احلسني)ع( الطبية

مناقصة رقم )1( لسنة 2019 جتهيز مدينة اإلمام احلسني )ع( الطبية بوجبات الطعام
تعلن دائرة صحة كربالء املقدسصة/ مدينة اإلمام الحسصن )ع( الطبية)الوحدة 
القانونية( عن وجصود املناقصة أعاله وبكلفة تخمينية)249747201( مائتان 
و تسعة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعه وأربعون إلف ومائتان وواحد دينار 
ملدة )91( يوم و من تخصيصات املوازنة  الجارية  لسصنة 2019 وفق تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسصنة 2014 وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة 
لسصنة 2019 و باعتماد الوثائق القياسية الخاصة بالخدمات الغر استشارية 
فعىل الراغبن باالشرتاك يف املناقصة من ذوي الخرة و االختصاص والذين لديهم 
إعمصال مماثله من الصركات و املكاتب و املتعهدين الذين يحملون هوية غرفة 
تجارة صنف الثالث فما فوق نشاط خدمات فندقية او تجهيزات غذائية آو إي 
نشصاط له عالقة باملوضوع مراجعة مدينة اإلمام الحسن )ع( الطبية)الوحدة 
القانونيصة( لغصرض رشاء مسصتندات املناقصة لقاء مبلصغ )150,000( مائة و 
خمسصون إلف دينار غر قابل للرد عىل ان تقدم العروض لدى مقرر لجنة فتح 
العطصاءات يف مدينة اإلمام الحسصن )ع( الطبية و تكصون داخل ظرف مغلق و 
مختوم مع تثبيت العنوان الكامل عىل العطاء و اسم املناقصة ورقمها مع تقديم 
التأمينات األولية و البالغة )5,000000( خمسصة مليون دينار عراقي بموجب 
صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة أربعة أشصهر مصن تاريخ غلق املناقصة 
صصادر من مرف عراقصي معتمد وان موعد غلق املناقصة هو السصاعة )11( 
صباحا من يوم االثنن املصادف )2019/3/18( و يف حالة إن صادف هذا اليوم 
عطلة رسمية يكون الفتح يف اليوم الذي يليه. علما انه سيتم فتح العطاءات يف 
نفصس اليوم وبصوره علنية يف مقر املدينة الطبية وان جهة التعاقد غر ملزمة 
بقبصول أوطأ العطاءات  و سصيتحمل من ترسصو عليه املناقصصة أجور النر و 
اإلعصالن  و سصوف يتم إجصراء  محارضة يف مدينصة اإلمام الحسصن )ع( الطبية 
)الوحصدة القانونية( يوم األربعاء املوافصق)2019/3/13( لتوضيح املناقصة و 
اإلجابصة عن االستفسصارات علما ان العطاءات يجب ان تكصون نافذة ملدة ثالثة 
أشصهر من تاريخ غلصق املناقصة. و للمزيد من التفاصيصل يمكنكم االطالع عىل 

)www.kerbalahealty.gov.iq(موقع الدائرة االلكرتوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  بداءة النجف
العدد : 731/ب2019/2

التاريخ : 2019/3/3
اعالن

اىل / املدعى عليه  )ليث احمد يحيى( 
اقام املدعي )مصطفى حيدر خليفه( املدير املفوض ملؤسسصة االسصكان التعاونيصة اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقمصة اعاله ضدك والذي يطلصب فيها الحكم بتأديتك له بالتكافل والتضامصن مبلغا مقداره ) 4517 دوالر 
امريكصي عن قرض مؤرخ يوم 2018/7/29( ونظرا ملجهولية محل اقامتك  حسصب رشح القائم بالتبليغ يف 
بغداد واشعار املجلس املحيل لحي الجهاد لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة 
2019/3/10 التاسصعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسصال من ينوب عنك سصوف تجصري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

الدكتور
صباح كريم محزة

مديرمدينة اإلمام احلسني الطبية

العدد : 10
التاريخ 2019/3/4

مدة التأجير المساحة م2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

واحد سنة 12 م2 666 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية

واحد سنة 15م2 361 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية

واحد سنة 7,5 م2 1160 كشك حديد ـ شارع نجف ـ كربالء

واحد سنة 15 م2 195 حانوت ـ الجانب االيمن ـ شارع نجف ـ كربالء

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

اخليال واللغة عالقة املثقف احلقيقي بالواقع
علي محمد اليوسف الحقوقي ماجد الحسناوي

قب�ل دخول هذا الباب أود التنبيه اىل مس�ألة معّق�دة تهم مفهوم الخيال 
وعالقت�ه باللغ�ة. فنحن نتوف�ر عىل اكثر من ن�وع من التعبري، وش�كل 
ومحتوى يرتبط لغوياً بش�كل وآخر بالخيال االنساني، كما اجد من املهم 
التنوي�ه اىل ان علوم اللغة أصبحت محورا مركزيا يف الفلس�فة املعارصة 

وهذا يؤذن بفزع يف معنى الكتابة واالدب والفنون. 
- عندن�ا اوالً لغة التواص�ل االجتماعي كلهج�ات وكالم تواصيل وتفاهم 
شفاهي، وكذلك لغة املخاطبة يف الفصحى قراءة وكتابة يف املتعارف عليه. 
وهنا تكون لغة الخيال اللغوي صادرة شعوريا عن وصاية ورقابة العقل 
ع�ىل تنظيمها واعطاء تراتبية الش�كل املّنظم للغة م�ن حيث هي جنس 

معريف متقدم، وتماسك وتناغم املعنى اللغوي املراد توصيله تجريديا. 
- لغة الالش�عوراالبداعي التي تعتمد التداعيات الحلمية، كما يف النتاجات 
االدبية والفنية أبرزها مدارس الفن التجريدي التش�كييل ويف الشعر ايضا 

كما يف الرسيالية والدادائية والربناسية والتكعيبية.
- لغ�ة الالش�عور املرتبط بتعاطي املخ�درات يف محاولة  تخصيب الخيال 
االبداع�ي النتاج الفعاليات االدبية والفنية املس�تمدة م�ن عوالم متخيلة 

غري مسبوقة.
- لغ�ة الالش�عور املرتب�ط به�الوس امل�رىض العصابي�ني واالنفصاميني 
ومرىض التّوحد وهذاءات وغطرفة املجانني. وهنا تكون اللغة بمفهومها 
التواصيل، معّطلة التواصل مع اآلخر، يف غياب وتغييب التفكري الشعوري 

املتجانس عقليا يف توجيه وتنظيم هذا النوع من التعبري اللغوي.
- لغ�ة الش�عور يف الوجدان�ات الصامت�ة املّعرب عنها بحركات الجس�د يف 
الرق�ص والغن�اء والبالية واليوغ�ا، والديانة البوذية وطق�وس العبادات 
الديني�ة الوثنية ومرسحيات الش�خص الواحد الصامت�ة وبعض األلعاب 

الحركية االيحائية.
- لغة الالشعور عند الصوفية وسنأتي عىل تفصيلها الحقا.

اذا جاز لنا اعتبار حركات الجس�د يف الرقص والغناء واليوغا، ويف االديان 
الوثنية، لغة تواصل وجداني عاطفي مع اآلخر يف لغة صامتة ال منطوقة 
وال مقروءة وال مكتوبة، فهي لغة تواصلية صورية، وعالم اللغات لوفيدج 
فتنجش�تني يعترب ه�ذا النوع م�ن لغة الصم�ت املعرّب عنه�ا بمرموزات 
حركية صادرة عن الجس�د، تكون اقدر ع�ىل التواصل، وما نعجز التعبري 
عنه بالكلمات يكون التعبري عن�ه بالصمت كلغة. وتعبريات لغة الصمت 
املرتبط�ة بتش�كيالت ايحائية او جمالي�ة مصاحبة لفعالي�ة الرقص او 
املرسح االنفرادي لش�خص واحد او عدة اشخاص تقوم عىل صورية لغة 
التعب�ري الصام�ت، ورقص البالية، وح�ركات اليوغا، وع�ن ارتباط اللغة 
بحياة االنس�ان ومالزمة وجوده كأرث مالزم ومكمل له يرى فنتشجتني 
ان�ه )ال معن�ى ألي لفظة لغوية اال يف مجرى الحي�اة(. ويتابع بأن كل ما 
يقال يجب ان يقال بوضوح واال علينا ان نلوذ )بالصمت كمستودع نودع 

فيه ما نجهله(.

إن مصطل�ح املثقف ش�ديد العمومي�ة وبعيداً ع�ن التحديد وينبغي 
التميي�ز بني املتعل�م وبني املثقف خاصة بالنس�بة لل�دور الوظيفي 
واالجتماع�ي وكما هو معروف يلعب املثقفون دوراً هاماً يف املجتمع 
وم�ن املالحظ أن هناك نظرة متعالي�ة ملعظم مثقفي البلدان النامية 
عىل الجماهري كيف الغاء املس�افة بني امتي�از الثقافة وواقع الحال 
فالواقع ه�و حياة الناس والعالقة بالناس ه�ي العالقة بهذا الواقع 
اذن اين تكمن املس�ؤولية يف هذه املس�افة هل الواقع هو املس�ؤول 
ام املثق�ف او ايديولوجية هذا املثقف ومل�اذا تكون الثقافة يف البلدان 
النامي�ة طريقاً لالبتع�اد عن الواقع بدالً أن تكون س�بباً لاللتحام يف 
اكث�ر االحي�ان والتأثري املتب�ادل بني النظري�ة والتطبي�ق اي عالقة 
الثقاف�ة باملجتمع والكثري من املثقفني املندمجني بواقعهم ويف حالة 
انفص�ال املثق�ف عن واقعه وهذا اكثر ش�يوعاً فتتح�ول الثقافة اىل 
حاج�ب ب�ني املثق�ف واملجتمع بدل ان تك�ون باباً يق�ي إليه وهم 
يحس�بون أنفس�هم يتقدمون باتجاه التغيري لك�ن يف حقيقة االمر 
ينكص�ون دون ان ي�دروا فالثقاف�ة ال تعت�رب مجرد مس�توى فردي 
وشخيص بل درجة ومستوى من التطور االجتماعي ما الجدوى من 
عال�م يف الكهرباء يف مدين�ة ليس يف كهرباء اذن الوضع الغري متطور 
ملجتمعات ومس�ؤولية املثقف بذلك فأصب�ح املثقف ال يلمس الواقع 
بمق�دار ما يهرب منه فيصبحوا مثقف�ني معزولني داللة من دالالت 
التخل�ف وخط�ورة االبتعاد ع�ن الواقع ، م�ا الجدوى م�ن خطورة 
االطالع عىل حياة متقدمة ثم العودة اىل نمط حياة متخلفة مما دفع 
بع�ض املثقفني للعم�ل لالرتقاء باملجتمع عن طري�ق االندماج معه 
يف مش�كالته والس�عي لحلها والبعض منه�م االنفصال عن املجتمع 
واالبتع�اد عن�ه والكثري من املثقفني الصعود م�ن القرى واالحياء اىل 
مراكز الس�لطة وبوصوله�م تخلص اغلبهم م�ن ماضيهم وقطعت 
الصلة بأحيائهم وقراهم بينم�ا ابناء الحي او القرية معلقني اآلمال 
ع�ىل ه�ؤالء ويتص�ورون أن مرك�ز املثقف ال�ذي وصل اىل الس�لطة 
مركزهم والرغبة إلنقاذهم من التخلف واين صارت عالقته بهم بعد 
أن انتق�ل من فئة اىل فئ�ة اجتماعية لقد ترك املثق�ف القرية وصار 
يه�رب م�ن اصوله وأصبح يف ح�ي راقي بعد أن كان يف حي ش�عبي 
والبع�ض من املثقفني لن يكونوا يف عزلة بل التغني بحرارة االخالص 
له�ذا املجتم�ع واالش�ادة ببطوالت�ه عن طري�ق االش�كال الثقافية 
كالش�عر والقصة واملقال�ة ولن يكون�وا بعيداً عن الكف�اح الوطني 
لبالده�م ويملك اخالقية يف عملي�ة االبداع وتتج�ىل رضورة الثقافة 
كقيم�ة حضارية جمالية عليا وعمل خالق ينتجه الوعي االجتماعي 
بل يصب�ح عامالً من عوامل التغيري والتطوي�ر وما يبلغه من نقطة 

الحضور يف الواقع ليمتلك موقعه الصحيح. 

كيف نشخص اإلصابة بالسكتة الدماغية؟
تفي�د إحصائي�ات منظم�ة الصح�ة 
العاملي�ة بأن ع�دد الوفيات الس�نوية 
واألوعي�ة  القل�ب  أم�راض  بس�بب 
الدموية بما فيها الس�كتة الدماغية، 

بلغ 17.9 مليون شخص.
وتكم�ن املش�كلة األساس�ية له�ذه 
الوفيات يف أن غالبية الناس ال يدركون 
الخطر ويتجاهل�ون مراجعة األطباء 

والفحوصات الروتينية.
والس�كتة الدماغي�ة ه�ي اضط�راب 
ح�اد يف ال�دورة الدموي�ة يف الدم�اغ، 
يس�بب رضر وموت الخاليا العصبية. 
فعند انس�داد الوع�اء الدموي بجلطة 

دموي�ة، يؤدي إىل س�كتة إقفارية )احتش�اء 
دماغ�ي( وعن�د تم�زق الوعاء يح�دث نزيف 
دم�وي يف الدم�اغ. وتتميز الس�كتة الدماغية 

بظه�ور أع�راض عصبي�ة مفاجئة تس�تمر 
لخط�ر  املعرض�ني  وم�ن  س�اعات.  بضع�ة 
اإلصابة بالسكتة الدماغية الذين يعانون من: 
ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري، 

وارتفاع مستوى الكوليسرتول يف الدم 
أو الس�منة، توق�ف عملي�ة التنف�س 

أثناء النوم، واضطرابات تخثر الدم.
التدخ�ني  يس�بب  أن  يمك�ن  كم�ا 
واملخ�درات والكح�ول وقل�ة الحركة 
واإلجه�اد الس�كتة الدماغي�ة. وأكثر 
ضحاياه�ا ه�م م�ن الذين تج�اوزوا 

الخمسني من العمر.
وأوىل عالم�ات الس�كتة الدماغية هي 
خ�در اليدين أو الس�اقني، واضطراب 
ال�كالم والحرك�ة وفق�دان الت�وازن، 
وصداع ش�ديد عادة، وشعور بالدوار 
والغثي�ان. وعن�د وج������ود هذه 
العالم�ات، تصب�ح الرؤية غ�ري واضحة، وقد 
يصاب أحد جانبي الوجه بالش�لل، وأخريا قد 

يفقد املصاب وعيه.

عملية جراحية تقلب قدم مراهق بالعكس!
أجرى األطباء عملي�ة صعبة ملراهق كندي 
برتوا فيها ركبته واس�تبدلوها بساقه التي 
خيطوها بالعكس، وأصبحت قدمه بوضعية 
عكس�ية بنحو 180 درجة إىل الوراء. وقام 
األطب�اء بهذه العملية الخطرية كحل أخري 
بع�د وص�ول املريض البالغ م�ن العمر 14 

عاما، جاكوب بريدينهوف، إىل املستش�فى 
عىل كريس متحرك إلصاب�ة رجله اليرسى 
 »Osteosarcoma« العظمية  بالس�اركوما 
)ورم رسطاني غرني ينشأ يف العظام، ومن 
الش�ائع أن ينش�أ الورم بالعظام املحيطة 
بالركبة بصفة خاص�ة، ويف عظام العضد 

والفخذ وينترش ل�دى األطفال واليافعني(. 
وبرت األطباء جزءا كبريا من ساقه اليرسى 
)الركب�ة ومحيطه�ا( إلنق�اذ حيات�ه، ثم 
خيطوا س�اقه وقدم�ه بش�كل عكيس أي 
باستدارة مقدارها 180 درجة عن وضعها 

الطبيعي، وربطوهما مبارشة بالفخذ.

نظام غذائي نبايت يفيد يف عالج السكرياجلمع بني التدخني والكحول يدمر الدماغ
توص�ل أخصائيو مرشوع »ACS Chemical Neuroscience« إىل أن الذين 
يجمع�ون ب�ني التدخ�ني والكحول يرسع�ون يف تدمري أدمغته�م، مقارنة 

بالذين يدخنون أو يتناولون املرشوبات الكحولية.
وقي�م األخصائي�ون التأث�ري املش�رتك للتدخ�ني والكحول مع�ا يف الجهاز 
العصب�ي املركزي. وأجروا تج�ارب عىل الجرذان املخربي�ة التي عرضوها 
إىل دخ�ان التب�غ أو الكح�ول أو االثنني. وأظهرت نتائج ه�ذه التجارب أن 
تناول الكحول والتدخني معا، يس�اعدان عىل تكون كمية أكرب من أشكال 
األكس�جني النش�ط يف منطقة الحصني. أما الج�رذان التي تعرضت فقط 
للكحول أو دخان التبغ، فكانت كمية األكس�جني النش�ط املؤكسد لخاليا 
الدماغ أقل. ووفق�ا للمختصني، فإن هذا يؤكد عىل أن الجمع بني التدخني 
والكح�ول يدمر خاليا الحصني املس�ؤولة عن الذاك�رة والعواطف وتحديد 

االتجاه يف الفراغ.

أثب�ت علماء املركز الطبي بجامعة لوما لندا األمريكية، أن اتباع نظام 
غذائي نباتي له مفعول عالجي ملرض السكري.

وأج�رى الباحث�ون يف املرك�ز الطبي تجارب اس�تمرت 16 أس�بوعا، 
بمشاركة مصابني بالنوع الثاني ملرض السكري.

واتض�ح أن إفراز هرمون اإلنس�ولني ازداد بنس�بة عالي�ة عند الذين 
اتبعوا حمية نباتية.

واس�تنادا إىل ه�ذه النتيج�ة، يقول الباحث�ون: »النظ�ام النباتي هو 
اليشء الذي يجب أن يجربه املصاب بالسكري«.

وي�رى العلم�اء أن النظام النباتي يزيد نش�اط خاليا بيت�ا التي تفرز 
اإلنس�ولني، ويؤث�ر يف زيادة مس�توى هرمون إنكرتني املس�ؤول عن 

تخفيض الغلوكوز يف الجسم.
وأك�د الباحثون عىل أن النتائ�ج التي حصلوا عليها تتطابق مع نتائج 
دراس�ات أخ�رى تؤكد ق�درة التغذي�ة النباتية عىل تحس�ني مقاومة 

اإلنسولني ووظيفة خاليا بيتا.

اقرتب أملان�ي مصاب بداء الس�كري من حافة 
املوت بس�بب ارتفاع نس�بة الدهون يف دمه، يف 

حالة لم ير األطباء مثلها من قبل.
مريض�ا  أن   ،»Live Science« موق�ع  وذك�ر 
بالس�كري دخل غرفة الطوارئ بمستش�فى يف 
أملاني�ا يف حالة يرث�ى لها، وأخ�رب األطباء بأنه 
يش�كو من الغثيان والقيء والصداع الش�ديد، 

وأنه ال يتناول أدوية السكري بشكل منتظم.
وأس�عف األطباء املريض ال�ذي فقد وعيه وكاد 
يم�وت من االختناق، وأدخل�وا له أنبوب تنفس 
صناع�ي. وبع�د إخض�اع املري�ض لفحوصات 
وتحالي�ل دقيق�ة، تب�ني أن الرج�ل يعاني من 
مس�توى عال جدا من الدهون الثالثية يف دمه، 

التي تجاوزت الحد الطبيعي ب� 28 مرة.
وأش�ار األطب�اء إىل أن دم املري�ض أخ�ذ ل�ون 
الحليب الغني بالدس�م، بسبب ارتفاع الشحوم 

الثالثية، يف حالة لم يروا مثلها من قبل.
وأك�د األطب�اء أن مثل ه�ذه الحال�ة املرتاجعة 
لصح�ة املري�ض يمك�ن أن ت�ؤدي إىل اإلصابة 
بالتهاب البنكري�اس، وهذا ما أكدته الفحوص 
التالي�ة التي أثبتت وجود مس�توى مرتفع جدا 
من إنزيمات البنكرياس، التي يمكن أن تصيب 

الرجل بالتهاب قاتل.

وأج�رى أطب�اء املستش�فى للمري�ض عملي�ة 
تنقية دم مبارشة، بسبب سوء حالته الصحية، 
لكن جه�از التنقية لم يتمكن م�ن التغلب عىل 
املشكلة لتعرضه إلنسداد بسبب كثافة الدهون 

يف الدم.
وك�رر املختص�ون املحاول�ة ع�دة م�رات لكن 
الجهاز فشل يف تنقية دم املريض، فلجأ األطباء 
لس�فك ليرت كامل من دم املريض واس�تبدلوه 

بدم متربع آخر.
وتحس�نت صحة املريض قلي�ال بعد يومني من 

تبدي�ل الدم لذلك كرر األطب�اء، بعد ذلك، عملية 
تنقي�ة ال�دم خ�الل 5 أي�ام، اس�تقرت بعده�ا 
حالة الرجل وأزال األطب�اء عنه أنبوب التنفس 

الصناعي.
ووصف األطباء املعالج�ون الحالة بأنها فريدة 
جدا لم يش�هدوا مثلها ط�وال حياتهم املهنية. 
وأش�اروا إىل أن ارتف�اع مس�توى الده�ون يف 
الدم البرشي ينتج عن زي�ادة الوزن والوجبات 
الغذائي�ة غري الصحي�ة، والعالج غ�ري املنتظم 

ملرض السكري.

حالة نادرة حتول دم أملاين إىل »حليب« !

أجرى علماء جامعة تورونتو الكندية دراس�ة 
ش�ارك فيه�ا أش�خاص معرض�ون لإلصاب�ة 
بالجلط�ة الدماغية، واكتش�فوا أن النس�يان 
الفجائ�ي قد يك�ون عالم�ة لجلط�ة دماغية 
وش�يكة الح�دوث أو حدث�ت بالفع�ل. يق�ول 

الباحث�ون، »الن�اس الذي�ن يالحظ�ون بأنهم 
ينسون ما الذي يريدون قوله، عليهم مراجعة 
الطبيب املختص، ألن هذا قد يكون إش�ارة إىل 
احتمال حدوث جلطة دماغية أو نتيجة لجلطة 
دماغي�ة »صامت�ة« حدثت. ويوض�ح األطباء 

أن الجلط�ة الدماغي�ة »الصامت�ة« ه�ي تلك 
الت�ي ال ترافقها أع�راض معروفة مثل فقدان 
الرؤية الطبيعي�ة واضطراب الكالم والش�لل، 
ألن ه�ذا يعود إىل األوعية الدموية لجزء الدماغ 
ال�ذي حدثت فيه الجلطة. ف�إذا كانت الجلطة 
»صامتة«، فه�ذا يعني أنها لم تحدث يف أجزاء 
الدماغ املس�ؤولة عن الحركة والكالم والبرص. 
أي يمك�ن أن تح�دث دون أن يع�ي اإلنس�ان 
ذل�ك، يف ه�ذه الحال�ة فقط الفح�ص الدقيق 
باستخدام التصوير بالرنني املغناطييس يمكن 

أن يكشف حدوثها.
ويشري األطباء إىل أن هناك عالمات أخرى تشري 
إىل احتم�ال ح�دوث الجلط�ة الدماغية وهي: 
الش�عور بال�دوار، الضعف، بالدة اإلحس�اس، 
طن�ني يف األذن، اضط�راب الن�وم، وجع رأس 

شبيه بالصداع النصفي.
ويحذر األطباء من أنه يف مرحلة تغري املواس�م 
والطقس، تزداد حاالت الصداع النصفي، لذلك 
عىل املعرضني لإلصابة ب�ه أن يكونوا حذرين، 
دائم�ا  ليس�ا  األذن  والطن�ني يف  الص�داع  ألن 
نتيج�ة لتغري ضغط ال�دم والطقس الس�يئ. 
ألنها قد تكون إش�ارة لح�دوث جلطة دماغية 

»صامتة«.

النسيان قد يكون عالمة مرض قاتل


