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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

 العلم خير من املال، العلم يحرسك 

وأنت حترس املال

ص2رئيس اجلمهورية يؤكد لـ »السفراء اجلدد« عىل رضورة عكس صورة العراق املرشقة يف العالـم

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

مؤمتر وزراء الداخلية والعدل العرب يفعل االتفاقيات األمنية القضائية العربيـة

الفتح وسائرون يتوصالن التفاق هنائي بشأن الكابينة الوزارية

»قنبلة الغضب« تتدحرج يف كركوك
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

محافظ�ة  وع�رب  تركم�ان  اس�تنفر 
كركوك لرفض اتف�اق الحزبني الكرديني 
الرئيس�يني عىل تقري�ر مصريها وتعيني 
انطلق�ت  فيم�ا  له�ا،  ك�ردي  محاف�ظ 
تحذيرات من امكانية إحراق هذه االزمة 

للعراق واملنطقة.
وخالل اجتماع عقدته الهيئة التنس�يقية 
العليا لرتكمان العراق مع جينني هينيس 
بالس�خارت ممثل�ة االم�ني الع�ام لالمم 
املتحدة يف العراق، أكدت لها الهيئة رفضها 
وقلقه�ا لزج قضي�ة محافظة كركوك يف 

االتفاق الذي جرى بني الحزبني الكرديني 
دون حضور املكونات االخرى للمحافظة 

من العرب والرتكمان واملسيحيني.
طالبت  الهيئة التنسيقية العليا لرتكمان 
العراق، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه،األم�م املتحدة ب�دور اكثر يف 
تقري�ب مواق�ف مكون�ات املحافظة من 
مس�ألة ادارتها.وأك�د الق�ادة الرتكم�ان 
للممثل�ة الدولي�ة ان كرك�وك ال يمك�ن 
ادارتها اال بالتواف�ق بني املكونات الثالثة 
الرتكمان والعرب واالكراد، مشددين عىل 
ان فرض اي محافظ دون توافق االخرين 
ام�ر مرفوض ويؤدي اىل عدم االس�تقرار 

يف املحافظ�ة والع�ودة به�ا اىل املش�اكل 
القديم�ة قبل انت�زاع الق�وات االتحادية 
املحافظة من س�يطرة قوات البيشمركة 

الكردية يف 16 أكتوبر عام 2017. 
ان  لبالس�خارت  الرتكم�ان  وأك�د ق�ادة 
منص�ب محافظ كركوك من اس�تحقاق 
الرتكم�ان، ولي�س االكراد، ودع�وا االمم 
اوس�ع  مس�اعدات  تقدي�م  اىل  املتح�دة 
العادة اعمار املناط�ق الرتكمانية وعودة 
النازحني والضغ�ط عىل القادة العراقيني 

لتمثيل الرتكمان يف الحكومة الحالية.

التفاصيل ص2

التعليم العايل تلزم اجلامعات 
باإلرساع يف تنفيذ القرارات الوزارية 

اخلاصة بشؤون الطلبة

وزير العمل: نسعى إىل تعديل 
بعض فقرات قانون العمل من أجل 

بناء صناعة وطنية حقيقية

اخلطوط اجلوية: نقل
 )24785( معتمرًا اىل الديار املقدسة 

خالل األشهر الثالثة األخرية

استنفار عربي وتركماني ملنع تعيني حمافظ كردي.. واألمم املتحدة تدخل على خط األزمة.. وحتذير من تفاقم األوضاع
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رئيس جملس القضاء األعىل يبحث مع السفري املرصي التعاون بني البلديناالحتادية تقبض عىل ارهابيني وتعثر عىل عبوات ناسفة وصواريخ يف كركوك
رئيس الربملان يستقبل مساعد وزير اخلارجية األمريكية لشؤون النزاعات

لـوف يـصـدم
 ثـالثـي بايـرن ميـونخ 

بقرار مفاجئ
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جملس الوزراء يمنح النقل »استثناءات«  ويصوت عىل االقرتاض اخلارجي
عبد املهدي اكد التزام حكومته مبطالب اجملتمع املشروعة

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس مجل�س الوزراء ع�ادل عبد املهدي، 
الثالثاء، ان الحكومة ملتزمة بالنظر يف مطالب 

جميع رشائح املجتمع املرشوعة.
وق�ال عب�د امله�دي يف كلم�ة له خ�الل املؤتمر 
إن  ني�وز،  الس�ومرية  وتابعت�ه  االس�بوعي 
»الحكوم�ة ملتزم�ة بالنظ�ر بمطال�ب جميع 

رشائح املجتمع املرشوعة«.
واض�اف عب�د امله�دي، أن »الحكوم�ة وضعت 
خططا لالس�تمرار بمالحقة داع�ش والقضاء 
علي�ه«. اعلن رئي�س مجلس ال�وزراء ان االيام 
مهم�ة  ش�خصيات  زي�ارة  ستش�هد  املقبل�ة 
للعراق. وقال إن »االيام املقبلة ستش�هد زيارة 

شخصيات مهمة للعراق«.
واض�اف عبد املهدي، أنه »ت�م اصدار عدد كبري 

من القرارات يف اطار مكافحة الفساد«.
وعقد مجلس الوزراء  جلس�ته االعتيادية امس 
الثالثاء برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء الس�يد 

عادل عبد املهدي. 
النق�ل  وزارة  من�ح  ع�ىل  املجل�س  وص�وت   
اس�تثناءات وصالحي�ات توقيع عقود بش�أن 

مرشوع البنى التحتية مليناء الفاو الكبري .
وشهدت الجلسة التصويت عىل مرشوع النظام 

الداخيل ملجلس الوزراء.
كم�ا صوت مجلس ال�وزراء عىل مذكرة تفاهم 
تجهي�ز النفط الخ�ام بني حكوم�ة جمهورية 

العراق وحكومة اململكة االردنية الهاشمية .

العراقي�ة  امل�رأة  واق�ع  املجل�س  ناق�ش  و 
رئي�س  واس�تضاف  ودعمه�ا،  ومش�اركتها 
اللجنة الدائمة العليا للنهوض باملرأة واس�تمع 

للمالحظات واالقرتاحات ، 
وأقر مجلس الوزراء محرض اجتماع نقل ملكية 
الطائ�رات الكندي�ة ) CRJ ( ، اىل جان�ب اقرار 
توصي�ات املجل�س ال�وزاري للطاقة بجلس�ته 
العارشة ، واملوافقة عىل ايجار مبنى الس�فارة 

الفرنسية .
وصوت املجلس عىل االقرتاض الخارجي واملنح 
وآليات�ه .  وبحث مجلس الوزراء س�بل تنظيم 
العالقة بني الس�لطتني الترشيعي�ة والتنفيذية 
ع�ر مدون�ة تخ�دم عم�ل الس�لطتني وتع�زز 

دورهما الرقابي والتنفيذي  .

حمافظ البرصة يفتتح مشاريع خدمية أنجزت 
يف عدد من مناطق املحافظة

حمافظ بغداد: لدينا موازنة جيـدة هذا العـام 
2ستسهم بحلحلة مشكلة االبنية املدرسية 3

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت املحكم�ة االتحادي�ة العليا، أمس 
الثالثاء، رد دع�وى فيصل الجربا للطعن 
بجلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت 
علي�ه وزي�راً للدف�اع، فيم�ا ألغ�ت األمر 
الوالئي الص�ادر عنها بإيق�اف اجراءات 
التصوي�ت ع�ىل املنصب. وق�ال املتحدث 
الرسمي للمحكمة إياس الساموك يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»املحكمة االتحادية العليا عقدت جلستها 
برئاسة القايض مدحت املحمود وحضور 

القضاة األعضاء كافة، ونظرت يف دعوى 
الس�يد فيصل فنر فيص�ل الجربا للطعن 
بجلس�ة التصوي�ت علي�ه وزي�راً للدفاع 
والت�ي انعق�دت ي�وم 24/ 12/ 2018«. 
وأض�اف أن »املحكمة وج�دت أن املدعي 
أس�س دعواه عىل دليل�ني: األول محرض 
الجلس�ة املطعون بإجراءاتها حيث تبني 
أن املح�رض لي�س في�ه من دلي�ل خالف 
م�ا دفع ب�ه املدعي علي�ه رئيس مجلس 
النواب/ إضاف�ة لوظيفته«. وأش�ار، إىل 
ان »املحكم�ة االتحادي�ة العليا ذكرت أن 
الدليل الثاني وهو القرص املدمج لوقائع 

الجلس�ة الذي تمت احالت�ه إىل خراء من 
ذوي االختصاص بطلب من املدعي، حيث 
أوردوا يف تقريرهم أن ما عرضته الكامريا 
لم يكن شامالً بجميع تفاصيل الجلسة، 
الس�يما يف الصفوف الخلفية«.  وأوضح، 
أن »املحكم�ة أوردت أن الخراء ذكروا يف 
تقريرهم ع�دد الحضور ب��)259( نائباً 
من الجالس�ني و )12( من الواقفني، وان 
الذي�ن صوتوا برفع األيدي لصالح املدعي 

كما ظهر يف الصور هم )44( نائباً«. 

التفاصيل ص2

املحكمة االحتادية ترد دعوى الطعن بجلسة التصويت
 عىل منصب وزير الدفاع

رئيس جملـس حمافظـة البصـرة : 
االنتفاضة الشعبانية 

اسست لطريق طويل مكن الشعب 
ص3العراقي من نيل احلرية
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حمافظ بغداد: لدينا موازنة جيدة هذا العام ستسهم بحلحلة مشكلة االبنية املدرسية
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف محاف�ظ بغداد فالح الجزائ�ري، أمس الثالث�اء، ان موازنة 2019 ستس�هم يف حلحلة 
مشكلة االبنية املدرسية. وقال املكتب االعالمي للجزائري يف بيان إن »املحافظ خالل زيارته اىل 
عدد من مدارس بغداد هنئ االرسة الرتبوية والتعليمية يف العراق بمناس�بة عيد املعلم«، مبينا 
»اهمي�ة دع�م القطاع الرتبوي يف العراق بش�كل عام ويف العاصمة ع�ى وجه الخصوص وان 
تتضافر جهود الحكومة للس�عي يف تلبية كل ماتحتاجه العملية الرتبوية وخصوصا مايخص 

البنى التحتية وتفعيل قانون حماية املعلم والوقوف عى كل مطالبهم املرشوعه«.
وتحدث املحافظ عن »امكانية حلحلة مش�كلة االبنية املدرسية يف العاصمة من خالل املوازنة 

املالية لهذا العام وماخصص لقطاع الرتبية قد يسهم بأحداث تغيري واضح بقلة املدارس«.
وش�دد املحافظ ع�ى »مديريات الرتبية التعاون والتنس�يق مع املدارس والكوادر التدريس�ية 
واملرشفني واولياء االمور وبذل كل مابوسعهم لالرتقاء بالطلبة نحو املستقبل الواعد بمايسهم 

يف انجاح العملية الرتبوية يف املحافظة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تنفر تركم�ان وع�رب محافظ�ة 
كركوك لرفض اتفاق الحزبني الكرديني 
الرئيسيني عى تقرير مصريها وتعيني 
محاف�ظ ك�ردي له�ا، فيم�ا انطلقت 
تحذي�رات م�ن امكانية إح�راق هذه 

االزمة للعراق واملنطقة.
الهيئ�ة  عقدت�ه  اجتم�اع  وخ�الل 
التنس�يقية العليا لرتكمان العراق مع 
جين�ني هيني�س بالس�خارت ممثل�ة 
االم�ني العام لالمم املتح�دة يف العراق، 
أكدت لها الهيئ�ة رفضها وقلقها لزج 
قضي�ة محافظ�ة كرك�وك يف االتفاق 
الذي جرى بني الحزبني الكرديني دون 
للمحافظة  االخ�رى  املكونات  حضور 

من العرب والرتكمان واملسيحيني.
العلي�ا  التنس�يقية  الهيئ�ة  طالب�ت  
تلق�ت  بي�ان  يف  الع�راق،  لرتكم�ان 
»املستقبل العراقي« نسخة منه،األمم 
املتح�دة بدور اكث�ر يف تقريب مواقف 
مكونات املحافظة من مسألة ادارتها.   
للممثل�ة  الرتكم�ان  الق�ادة  وأك�د 
الدولي�ة ان كرك�وك ال يمك�ن ادارتها 
الثالث�ة  املكون�ات  بالتواف�ق ب�ني  اال 
الرتكمان والعرب واالكراد، مش�ددين 
ع�ى ان فرض اي محافظ دون توافق 
االخري�ن امر مرفوض ويؤدي اىل عدم 
االستقرار يف املحافظة والعودة بها اىل 
املش�اكل القديمة قبل انت�زاع القوات 
االتحادية املحافظة من سيطرة قوات 
أكتوب�ر  الكردي�ة يف 16  البيش�مركة 
الرتكم�ان  ق�ادة  وأك�د   .2017 ع�ام 

محاف�ظ  منص�ب  ان  لبالس�خارت 
الرتكم�ان،  كرك�وك م�ن اس�تحقاق 
ولي�س االكراد، ودعوا االمم املتحدة اىل 
تقديم مس�اعدات اوسع العادة اعمار 
املناط�ق الرتكمانية وع�ودة النازحني 
والضغط عى القادة العراقيني لتمثيل 

الرتكمان يف الحكومة الحالية.
وطالبت التنسيقية جينني بالسخارت 
بإعتبارها امرأة منح اهتمام واولوية 
الرتكماني�ات  املختطف�ات  لقضي�ة 
م�ن تنظي�م داعش من قض�اء تلعفر 
بمحافظة نينوى والعمل عى عودتهن 
الض�وء  وتس�ليط  عنه�ن  واالف�راج 

عليهن، كما للمختطفات االيزديات. 
وإزاء ه�ذه التط�ورات، دع�ا ممثل�و 
وعربه�ا  تركمانه�ا  كرك�وك  ع�رب 
اىل التوح�د واالس�تعداد للدف�اع ع�ن 
مصري محافظته�م. وطالب املمثلون 
الحكوم�ة االتحادية ومحافظ كركوك 
وكال�ة راكان الجب�وري بتجميد عمل 
مجلس املحافظة بس�بب ما قالوا انه 
تس�لط االك�راد عليه، ودع�وا يف بيان 
صحايف الجماهري العربية والرتكمانية 
اىل »التهي�ؤ والتوح�د ملرحل�ة الدف�اع 
عن حريتها ومكاس�بها التي تحققت 
بدم�اء الش�هداء األب�رار الذين ضحوا 

بأنفسهم عن عراقية كركوك«.
الن�واب  مجل�س  ع�ى  ش�ددوا  كم�ا 
العراق�ي ومحافظ كرك�وك برضورة 
العمل  عى إصدار قرار رصيح وعاجل 
بتجميد مجلس محافظة كركوك وفق 
اآلليات القانونية، وذلك بسبب تسلط 
قائم�ة التاخ�ي الكردية علي�ه والتي 

»كانت وم�ا زالت تهدد الس�لم األهيل 
واالس�تقرار يف كرك�وك بمكتس�بات 

فرض القانون ووحدة العراق«.
العراقي�ة  الحكوم�ة  طالب�وا  كم�ا 
االتحادية والقوات املس�لحة العراقية 
»بأن تكمل فرض القانون عى جميع 

الحدود االدارية ملحافظة كركوك«.
وحم�ل الق�ادة األط�راف الت�ي تعمل 
عى التصعي�د الس�يايس يف املحافظة 
املسؤولية كاملة عن اي خلل او خرق 

يهدد السلم االهيل يف كركوك.

وعى الصعيد نفس�ه، أكد نائب رئيس 
الجبه�ة الرتكماني�ة العراقية حس�ن 
توران رفض العرب والرتكمان سياسة 
االحزاب الكردي�ه يف كركوك. وقال إن 
الرتكم�ان يف مجلس محافظة كركوك 
لديهم 9 مقاعد بينما االتحاد الوطني 
يمل�ك 6 مقاع�د فق�ط وذل�ك فإنهم 
يستحقون منصب املحافظ، مشريا إىل 

أّنه استحقاق سيايس للرتكمان.
وحذر م�ن خط�ورة اقح�ام الحزبني 
الكرديني لكرك�وك يف ازمة جديدة بعد 

ان شهدت املحافظة استقراًرا أمنًيا. 
ومن جهته، شدد حزب الحق الرتكمان 
برئاسة الوزير السابق تورهان املفتي 
ان التواف�ق هو الح�ل الوحيد الختيار 
محاف�ظ كرك�وك. وق�ال الح�زب يف 
بيان ان وس�ائل اإلع�الم تناولت خربا 
مف�اده اتف�اق الح�زب الديمقراطي 
الكردستاني مع حزب االتحاد الوطني 
الكردس�تاني ع�ى اختي�ار محاف�ظ 
كركوك من قبلهم�ا، داعيا الجميع إىل 
رضورة الح�وار والتواف�ق بني ممثيل 

مكونات كركوك يف مثل هذه املس�ائل 
وع�دم التفرد بالق�رارات.. محذرا من 
ان ذلك سيكون مصريه الفشل حتميا 
والتجارب الس�ابقة خ�ري برهان عى 
ذل�ك. وأكد الحزب اهمية الحفاظ عى 
التعايش السلمي بني مجتمع كركوك 
واالبتعاد عن كل ما يثري الفتنة والرشخ 
بني مكوناته، مش�رياً إىل أن الس�نوات 
السابقة من ادارة كركوك اثبتت مدى 
الحي�ف والظل�م والتهمي�ش املتعم�د 
الذي طال شعب كركوك بكل قومياته 
وطوائفه لذلك ح�ان الوقت الن يكون 
املنصب للرتكمان لك�ي يجربوا ادارته 
وبم�ا يحقق رغبة الجمي�ع يف العيش 
الرغيد والرفاهية والعدالة واملس�اواة 
بني اهايل املحافظة إىل ذلك، حذر رئيس 
الجبه�ة الرتكماني�ة ارش�د الصالحي 
من ان كركوك النفطية وخصوصيتها 
الرتكمانية وعراقية وجودها ستفجر 
أزمة جديدة  ستحرق العراق واملنطقة 

اذا لم يتم التعامل معها بحذر.
»فيس�بوك«  الصالح�ي ع�ى  وكت�ب 
الكردي�ني  الحزب�ني  مح�اوالت  ان 
م�ن جعل كرك�وك صفقة ب�ني أربيل 
وبغ�داد خاطئة،الفت�اً إىل أّن محاول�ة 
الكردس�تاني  الديمقراط�ي  الح�زب 
باخضاع بغ�داد اىل ضغوطات اقليمية 
ومحاولة الحزبني الكرديني الس�يطرة 
ع�ى كركوك امنيا وعس�كريا مس�ار 
املركزي�ة  الس�لطات  خاط�ئ. ودع�ا 
يف بغ�داد اىل االفص�اح ع�ن موقفه�ا 
بش�أن مطالب حكومة االقليم بانهاء 
يف  الحكوم�ي  العس�كري  التواج�د 

كركوك برصاحة. ونوه إىل أّن محاولة 
االتحاد الوطني الكردس�تاني بالعودة 
اىل كركوك سياس�يا هي خطأ جسيم، 
مش�ددا عى ان تقري�ر مصري كركوك 
لن يتم من خارجه�ا. وقال الصالحي 
مخاطباً األح�زاب الكردية »ننصحكم 
خط�أ  ارت�كاب  بع�دم  اخ�رى  م�رة 
االس�تفتاء )وااله�م منه�ا ال تخدعوا 
الش�عب الكردي بالشعارات( فقضية 
كرك�وك تحل ب�ني مكوناته�ا وبغداد، 
ومنصب املحافظ اس�تحقاق سيايس 
للرتكمان«. ووقع نائب رئيس الحزب 
نيجريفان  الكردس�تاني  الديمقراطي 
بارزان�ي ونائب األمني الع�ام لالتحاد 
الوطني الكردس�تاني كورست رسول 
امس اتفاقا سياس�يا ش�امال يف أربيل 
الع�راق  كردس�تان  إقلي�م  عاصم�ة 
يتضم�ن اتفاقات بخصوص تش�كيل 
إلقلي�م كردس�تان  حكوم�ة جدي�دة 

العراق وتعيني محافظ  لكركوك.
ويح�دد االتف�اق نس�ب كل ح�زب يف 
حكومة االقليم املزمع تشكيلها قريبا 
وكذلك ح�ول منصبي وزي�ر العدل يف 
الحكوم�ة االتحادية ومحافظ كركوك 
الديمقراط�ي  الح�زب  واف�ق  حي�ث 
الكردس�تاني عى تس�مية رزكار عيل 
الوطن�ي محافظ�ا  االتح�اد  مرش�ح 
جديدا لكركوك«.  كم�ا اتفق الحزبان 
عى تش�كيل حكومة االقليم وانتخاب 
رئيس ل�ه قبل 21 مارس الحايل وعقد 
جلسة لربملان كردستان خالل أسبوع 
يت�م خالله�ا انتخ�اب رئي�س جدي�د 

للربملان من االتحاد الوطني.  

استنفار عربي وتركماني ملنع تعيني حمافظ كردي.. واألمم املتحدة تدخل على خط األزمة.. وحتذير من تفاقم األوضاع

»قنبلة الغضب« تتدحرج يف كركوك

رئيس اجلمهورية يؤكد لـ »السفراء اجلدد« عىل رضورة عكس صورة العراق املرشقة يف العالـم
        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهورية بره�م صالح خالل 
لقائه عددا من السفراء الجدد، أمس الثالثاء، 
رضورة عكس ص�ورة الع�راق املرشقة لدى 

دول العالم. وقال مكتب صالح يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن » رئيس 
الجمهوري�ة بره�م صالح اس�تقبل يف قرص 

السالم ببغداد، عدداً من السفراء الجدد«.
وأكد صال�ح »رضورة عكس ص�ورة العراق 

املرشق�ة ل�دى دول العال�م م�ن خ�الل عمل 
العراقية«،  الدبلوماسية  السفارات والبعثات 
مش�ددا عى ان »سياس�ة الع�راق الخارجية 
ترتك�ز ع�ى ثواب�ت وطني�ة تمن�ح األولوية 
وأن  العراق�ي،  الش�عب  مصلح�ة  لتحقي�ق 

س�فراء العراق أمامهم مهمة وطنية لعكس 
توجهات الع�راق ونهجه الثاب�ت يف االنفتاح 
عى دول العال�م يف املجاالت كافة وبما يخدم 

تطلعات شعبنا«.
ودعا صالح إىل »االهتمام بالجاليات العراقية 

يف الدول الش�قيقة والصديق�ة والوقوف عى 
احتياجاته�ا وتقديم التس�هيالت والخدمات 

املمكنة لها«.
وتمنى »للسفراء التوفيق والنجاح يف مهامهم 
الجدي�دة«، مؤكداً »دعم الرئاس�ة لجهودهم 

الوطني�ة لتعزيز مكانة الع�راق عى الصعيد 
الدويل«.

م�ن جانبهم أكد الس�فراء الج�دد »حرصهم 
عى عدم ادخار أي جهد من ش�أنه رفع اسم 

بلدهم يف املحافل الدولية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت املحكم�ة االتحادي�ة العليا، 
أم�س الثالث�اء، رد دع�وى فيص�ل 
مجل�س  بجلس�ة  للطع�ن  الجرب�ا 
الن�واب الخاص�ة بالتصوي�ت عليه 
وزي�راً للدف�اع، فيم�ا ألغ�ت األم�ر 
بإيق�اف  عنه�ا  الص�ادر  الوالئ�ي 

اجراءات التصويت عى املنصب.
وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكمة 
تلق�ت  بي�ان  يف  الس�اموك  إي�اس 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»املحكم�ة االتحادي�ة العليا عقدت 
القايض مدحت  برئاس�ة  جلس�تها 
املحمود وحض�ور القضاة األعضاء 
كافة، ونظرت يف دعوى السيد فيصل 
فنر فيص�ل الجربا للطعن بجلس�ة 

التصويت عليه وزي�راً للدفاع والتي 
انعقدت يوم 24/ 12/ 2018«.

وأض�اف أن »املحكم�ة وج�دت أن 
املدع�ي أس�س دعواه ع�ى دليلني: 

املطع�ون  الجلس�ة  مح�رض  األول 
بإجراءاته�ا حيث تب�ني أن املحرض 
ليس فيه من دليل خالف ما دفع به 
املدعي عليه رئيس مجلس النواب/ 

إضاف�ة لوظيفت�ه«. وأش�ار، إىل ان 
»املحكمة االتحادية العليا ذكرت أن 
الدلي�ل الثاني وه�و القرص املدمج 
لوقائع الجلسة الذي تمت احالته إىل 
خرباء م�ن ذوي االختصاص بطلب 
من املدعي، حيث أوردوا يف تقريرهم 
أن ما عرضته الكامريا لم يكن شامالً 
بجميع تفاصيل الجلسة، السيما يف 
الصف�وف الخلفي�ة«.  وأوضح، أن 
»املحكم�ة أوردت أن الخرباء ذكروا 
يف تقريرهم عدد الحضور ب�)259( 
نائب�اً م�ن الجالس�ني و )12( م�ن 
الواقف�ني، وان الذي�ن صوتوا برفع 
األي�دي لصالح املدع�ي كما ظهر يف 
الصور هم )44( نائباً«. واس�تطرد 
العلي�ا  االتحادي�ة  »املحكم�ة  أن 
وفق�اً لألع�داد التي أورده�ا تقرير 

الخرباء ذكرت أن االغلبية التي نص 
عليه�ا الدس�تور ق�د أصبح�ت غري 

متحققة«. 
وبني املتحدث الرس�مي، أن »املدعي 
قدم طعون�اً اخرى تتعلق بإجراءات 
رئيس مجلس الن�واب وقال املدعي 
إنه�ا تخالف النظ�ام الداخيل، حيث 
ردت املحكمة هذه الطعون، وأكدت 
أنها أم�ور تنظيمية رس�م القانون 
طريق�اً للطعن فيها غ�ري املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا«. وم�ى، إىل أن 
ردت  العلي�ا  االتحادي�ة  »املحكم�ة 
الدعوى لعدم استنادها إىل سند من 
الدس�تور، كما ألغت األم�ر الوالئي 
ال�ذي أصدرت�ه يف الس�ابق بوق�ف 
اجراءات التصويت عى منصب وزير 

الدفاع كون الدعوى قد حسمت«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، أمس 
الثالثاء، أن تحالفه توصل مع تحالف سائرون 
إىل اتفاق�ات نهائي�ة بش�أن إكم�ال الكابين�ة 
الوزارية، فيما بني أن جلسة يوم السبت سيتم 

م�ن خالله�ا تمرير جمي�ع ال�وزارات املتبقية 
لعب�د املهدي. وقال جاب�ر، يف ترصيح صحفي، 
إن “جمي�ع املرش�حني الذي�ن ت�م طرحه�م يف 
نقاشات اللجان املشرتكة بني سائرون والفتح 
تم اس�تحصال املوافق�ة عليهم”، الفت�ا إىل إن 
“الطرف�ني توصلوا إىل اتفاق�ات نهائية إلكمال 

الكابين�ة الوزاري�ة وع�دم تأخريه�ا مجددا”. 
وأض�اف أن “بع�ض األس�ماء الت�ي طرح�ت 
للداخلية والدفاع والرتبية والعدل يف وقت سابق 
تم استبدالها بش�خصيات جديدة حصلت عى 
موافق�ة جمي�ع الكت�ل السياس�ية”، مبينا أن 
“جلسة يوم السبت ستكون الحاسمة يف تمرير 

جميع ال�وزارات املتبقية”. وأك�دت النائب عن 
تحال�ف الفتح محمد كريم أن لق�اًء ثنائيا بني 
سائرون والفتح سيعقد خالل اليومني املقبلني 
بش�أن التفاهم�ات النهائي�ة ملا توصل�ت اليه 
اللجان, مؤك�دا أن فالح الفي�اض ما يزال أحد 

األسماء املرشحة ملنصب وزير الداخلية.

        بغداد / المستقبل العراقي

عثرت قوات الرشط�ة االتحادية، أمس الثالثاء، 
ع�ى عب�وات ناس�فة وصواري�خ، فيم�ا ألقت 
القبض عى ارهابيني اثنني يف محافظة كركوك. 
وذك�ر بيان لقيادة ق�وات الرشط�ة االتحادية، 

يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراق�ي«، ان »قوة 
من الفرقة الخامس�ة، نف�ذت واجب تفتيش يف 
منطق�ة تالل الب�و محمد بتجاه تلة الش�هداء 
يف محافظ�ة كرك�وك، وعث�رت ع�ى 4 عب�وات 
 )C4( ناس�فة، وصفيح�ة تحت�وي عى م�ادة
ش�ديدة االنفجار وتم تفجري ها من قبل مفرزة 

معالجة متفج�رات«. واض�اف ان »قوة اخرى 
م�ن الفرقة الخامس�ة رشط�ة اتحادية نفذت 
واج�ب تفتيش قري�ة املحمودي�ة يف محافضة 
كركوك بناء عى معلومات استخبارية، وعثرت 
ع�ى 21 عب�وة ناس�فة، واح�دة منه�ا كب�رية 
)قمعي�ة( تزن )70( كغم مجهزة للتفجري، كما 

عثرت ع�ى 7 صواريخ محلي�ة الصنع جاهزه 
لالنطالق، وتم تفكيك العب�وات من قبل مفرزة 
الجه�د الهنديس«. واوض�ح ان »قوة اخرى من 
ذات الفرق�ة الق�ت القبض ع�ى متهمني اثنني 
مطلوبني وفق املادة )4( اإلرهاب يف قرية مريم 

بيك بمحافظة كركوك«.

املحكمة االحتادية ترد دعوى الطعن بجلسة التصويت عىل منصب وزير الدفاع

الفتح وسائرون يتوصالن التفاق هنائي بشأن الكابينة الوزارية

االحتادية تقبض عىل ارهابيني وتعثر عىل عبوات ناسفة وصواريخ يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س مجل�س الن�واب محم�د 
الحلب�ويس، أم�س الثالثاء، مس�اعد وزير 
الخارجي�ة األمريكي�ة لش�ؤون النزاع�ات 
وعمليات االس�تقرار دينيس ناتايل والوفد 

املرافق لها.
وذك�ر مكت�ب الحلب�ويس يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ان�ه 
األوضاع  اللق�اء مس�تجدات  »اس�تعرض 
السياسية واألمنية يف البالد، وبحث تطوير 

العالق�ات الثنائي�ة بني بغداد وواش�نطن، 
والتنسيق يف مجال مكافحة اإلرهاب«. 

وأك�د خالل اللق�اء رضورة »دع�م العراق 
لتحقيق االستقرار وذلك من خالل التعاون 
وع�ودة  واالس�تثمار  اإلعم�ار  مج�ال  يف 
النازحني، مما يس�هم يف تحقي�ق التنمية 
واالس�تقرار للع�راق خصوص�ا واملنطقة 

عموما«.
م�ن جانبه�ا أكدت »نات�ايل الت�زام بالدها 
لتحقي�ق  الع�راق  جان�ب  إىل  بالوق�وف 

االستقرار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس القضاء األعى القايض 
فائ�ق زي�دان، أم�س الثالثاء، مع س�فري 

جمهورية مرص يف العراق عالء موىس.

وذكر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعى 
يف بيان مقتضب تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، أن »الجانبني بحثا التعاون بني 
البلدين الشقيقني يف االختصاص القضائي 

والقانوني وتبادل الخربات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

حرض وكي�ل وزارة الداخلي�ة االقدم، عقيل 
محمود الخزعيل فعاليات اليوم األخري ملؤتمر 
وزراء الداخلي�ة والعدل العرب يف جمهورية 
تونس. وقال بيان للوارة، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، انه »خرج املؤتمرون 
بمرشوع قرار ينص عى تفعيل االتفاقيات 

األمنية القضائية العربية، واالسرتاتيجيات 
والق�رارات ذات الصلة بمكافح�ة اإلرهاب 
الص�ادرة ع�ن مؤسس�ات العم�ل العرب�ي 
املشرتك«. واضاف انه »شارك يف هذا املؤتمر 
، عدد م�ن وزراء الداخلية والع�دل والوفود 
األمنية والقضائية الس�امية املمثلة ملختلف 
ال�دول العربي�ة وع�دد م�ن أعضاء الس�لك 

الدبلومايس املعتمدين بتونس«.

رئيس الربملان يستقبل مساعد وزير اخلارجية األمريكية 
لشؤون النزاعات 

رئيس جملس القضاء األعىل يبحث مع السفري املرصي 
التعاون بني البلدين

مؤمتر وزراء الداخلية والعدل العرب يفعل االتفاقيات 
األمنية القضائية العربية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1861( االربعاء  6  آذار  2019 حمليات3

 

   بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت السلطة الكمركية يف مركز الشيب 
م�ن   ، ميس�ان  محافظ�ة  يف  الح�دودي 
»إحب�اط محاولة لتهري�ب حبوب مخدرة 
نوع  ) B2 (حاول مسافر أدخالها اىل البلد 
قادم من الجانب االيراني عرب منفذ الشيب 
الحدودي يف محافظة ميسان«.وافاد بيان 
للهيئة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، انه » تمك�ن موظفي هيئة الكمارك 
من أكتشافها مخفية يف مالبسه الداخلية 
أثناء التفتيش وتم احالته مع املواد املهربة 
اىل الجه�ات املختص�ة ألتخ�اذ األجراءات 
القانونية بحقه وفقاً للتعليمات والقوانني 
الناف�ذة«. ج�اء ذلك يف خض�م األجراءات 
املكثف�ة التي تتخذه�ا هيئ�ة الكمارك يف 
املراك�ز الحدودي�ة للحيلول�ة دون دخول 

هكذا مواد ترض باملجتمع العراقي.

   ذي قار / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة توزي�ع كهرب�اء ذي ق�ار ، 
عن »اع�ادة الطاق�ة ألكثر م�ن 17 قرية 
يف املحافظ�ة بع�د عط�ل ط�ارئ يف خ�ط 
س�يد دخيل«.وقالت الدائرة يف بيان تلقت 
ان  من�ه،  العراق�ي« نس�خة  »املس�تقبل 
“عط�ل ط�ارئ بالخط رق�م 11 يف ناحية 
سيد دخيل مما تس�بب بنقطاع الكهرباء 
ع�ن 17 قري�ة باملحافظ�ة ».وأضافت ان 
»املالكات الهندسية والفنية اكملت أعمال 
الصيانة الطارئة عىل خط 11 بعد نصب 4 
أعمدة ضغط عايل بينية بني مشبك ومدور 
مع تسليك ش�بكة ضغط عايل، مشرية اىل 
ان�ه »تم إكم�ال أعمال الصيان�ة الطارئة 
خ�الل ف�رة قياس�ية وبجهود مس�تمرة 
أس�فرت ع�ن إع�ادة التي�ار الكهربائ�ي 

لجميع هذه القرى.

احباط حماولة لتهريب 
حبوب خمدرة يف منفذ 

الشيب احلدودي

ذي قار: الكهرباء تعيد 
الطاقة لـ »17« قرية 

بعد عطل مفاجئ

   بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح يف العاصمة بغداد أول معرض للصناعات الكهربائية 
االيراني�ة، بحضور وزي�ر الكهرباء لؤي الخطيب والس�فري 
االيراني لدى العراق، إيرج مس�جدي، وحش�د من الناشطني 

العراقيني وااليرانيني يف هذا القطاع.
ويف املراسم اعترب السفري االيراني هذا املعرض خطوة مهمة 

للمزيد من مشاركة بالده يف تعزيز التعاون مع العراق.
واضاف مس�جدي يف ترصي�ح »لقد س�عينا لتوفري االرضية 
لل�ركات االيراني�ة يف مختل�ف مج�االت ه�ذه القط�اع يف 
الس�وق العراقي�ة وان تك�ون هنال�ك اىل جان�ب ص�ادرات 

الكهرباء، صادرات املعدات وقطع الغيار ذات الصلة بصناعة 
الكهرباء«.

م�ن جانب�ه رح�ب وزي�ر الكهرب�اء الخطيب بتنظي�م هذا 
املعرض، مشيدا باالمكانيات التي تمتلكها الركات االيرانية 

يف مجال صناعة الكهرباء.
وق�ال الخطي�ب »نرح�ب بال�ركات اإليراني�ة املتخصصة 
بمج�ال الطاقة الكهربائي�ة للعمل بالعراق، ونحن س�عداء 
أن ن�رى ه�ذا الكم النوعي م�ن الركات اإليراني�ة يف بغداد 

للمشاركة يف إعادة إعمار البالد«.
وأش�ار إىل »خطط عراقية واعدة، للعمل عىل تحس�ني وضع 
الطاقة الكهربائية« واعداً »بأن يكون العام الحايل أفضل من 

العام املايض«.
وأوض�ح أن »إس�ترياد الطاق�ة الكهربائية من إي�ران وقتي 
ألن الع�راق بل�د غني، وأن االس�ترياد مس�ألة وقتية إىل حني 

استثمار الغاز يف العراق، ولدينا خطط بهذا االتجاه«.
وأضاف الخطيب »لدينا عقد حاليا مع ايران إلسترياد 1100 
ميغاوات من الطاقة الكهربائية ينتهي بنهاية العام الحايل، 

وحسب االحتياجات والطلب عىل الكهرباء«.
وفيم�ا يتعل�ق بالدي�ون املرتب�ة عىل الع�راق من اس�ترياد 
الكهرباء من إي�ران، قال الخطيب »هن�اك آلية معتمدة بني 
البلدي�ن تنظمه�ا األجه�زة املرصفية يف كال البلدين لحس�م 

موضوع الديون .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراعة، ع�ن إعدادها خطة 
الس�تالم جمي�ع الكميات املس�وقة محليا 
م�ن محصويل الحنطة والش�عري للموس�م 

الحايل.
وقال وكيل الوزارة االداري مهدي الجبوري 
»املس�تقبل  علي�ه  اطلع�ت  ترصي�ح  يف 
الخط�ة  »بحث�ت  ال�وزارة  ان  العراق�ي«، 
التس�ويقية وتس�هيل االجراءات وتقليص 

الروتني الس�تالم جميع الكميات املس�وقة 
محليا م�ن محصول الحنط�ة، منوها بأن 
محصول الحنطة س�يتم تسلمه من وزارة 
التج�ارة، اما الش�عري فستتس�لمه وزارة 

الزراعة وبنفس اسعار العام املايض«.
وبني ان »االستعدادات شملت تهيئة مخازن 
وس�ايلوات الوزارة واعداد س�احات كبرية 
الس�تالم املحص�ول اثن�اء مدة التس�ويق، 
متوقع�ا زي�ادة كب�رية يف االنت�اج املح�ي 
للمحصول�ني ه�ذا العام مقارن�ة باالعوام 

الس�ابقة بعد ان تم ادخال املناطق املحررة 
ضمن الخطة الزراعية للموس�م الش�توي 
الحايل وكثرة االمطار التي ش�هدتها البالد 

خالل املدة املاضية والحالية«.
واوض�ح الجب�وري ان ال�وزارة »اقرح�ت 
ع�ىل الجه�ات املعني�ة وض�ع آلي�ات ملنع 
دخول الش�حنات املس�توردة م�ن الخارج 
ملحصول الحنطة خالل موس�م التس�ويق 
باستثناء املستوردة منها الغراض البطاقة 
التمويني�ة، وتش�كيل لج�ان اس�تالم من 

كل الجه�ات املختص�ة باملحافظة لتنظيم 
عملية االستالم«.

واكد ان وزارة الزراعة »قررت ايضا تسليم 
جمي�ع مس�تحقات الفالحني م�ن املبالغ 
املالية بعد اس�بوع واحد فق�ط من تاريخ 
تسليمهم للمحصول اىل سايلوات ومخازن 
وزارة التجارة، مشريا اىل اسهام االجراءات 
بتش�جيع الفالحني عىل زراع�ة املحاصيل 
واملنتج�ات الزراعي�ة املحلي�ة وص�وال اىل 

االكتفاء الذاتي منها .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير البلديات واألشغال العامة بنكني 
ريكان�ي ان »وزارت�ه وبتع�اون ع�دد م�ن 
الجه�ات املانح�ة األجنبية خصص�ت مبلغ 

121 ملي�ار دينار الكمال م�روع مجاري 
الحلة الكبري«.وقال ريكاني يف مؤتمر صحايف 
عقده خالل زيارته للمحافظة ان »املروع 
س�يخدم عددا كبريا من األحياء السكنية يف 
مدين�ة الحل�ة ،مش�ريا إىل ان »هنالك الكثري 

من املشاريع املتوقفة التي ان تم استكمالها 
ستخلق الكثري من فرص العمل«.

واض�اف ان »ال�وزارة س�تضع الي�ة جديدة 
لتوزيع االرايض والقطع الس�كنية التي كان 
توزيعها يف الفرة املاضية يشوبه الكثري من 

االخط�اء« .وتاب�ع ان »توجه ال�وزارة نحو 
بن�اء العم�ارات الس�كنية التي ستس�هم يف 
التخفيف من معاناة الس�كن مشددا عىل ان 
الوزارة ستضع يف اولوياتها محاربة الفساد 

املايل واالداري بالوزارة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الركة الع�ام للخط�وط الجوي�ة العراقية، 
عن نقل ) 24785( معتمراً اىل الديار املقدس�ة حالل 

االشهر الثالثة االخرية.
وقال بيان ملدير عام الركة العامة للخطوط الجوية 
العراقية عباس نارص، »عن اس�تمرار الناقل الوطني 
بنق�ل املعتمري�ن العراقي�ني م�ن جمي�ع املط�ارات 
العراقي�ة العاملة يف البالد ) بغ�داد ، البرصة ، النجف 
، أربيل ، الس�ليمانية ( اىل مطار االمري محمد بن عبد 

العزيز يف املدينة املنورة ومطار امللك عبد العزيز الدويل 
يف جدة«.

وأض�اف البيان »مؤك�دا ان عدد املعتمري�ن الذين تم 
نقلهم خالل األش�هر األخ�رية املاضية )كانون األول، 
كان�ون الثاني، ش�باط( وص�ل إىل )24785( معتمر 

عراقي لغاية هذا اليوم ». 
واض�اف أيض�ا »ان طائ�رات الركة تنق�ل ضيوف 
الرحم�ن بش�كل مت�������واص�ل وحس�ب جدول 
رح�الت يتالئ�م مع ه�ذا النوع م�ن الرح�الت وعرب 
توقيت�ات زمنية مح�ددة ويجري ذل�ك تحت ارشاف 

ومتابع�ة متواصل�ة من قب�ل وزير النق�ل املهندس 
عب�د الله لعيبي الذي اوعز باس�تنفار جميع مالكات 
الركة وتس�����خري جميع االمكان�ات ووضعتها 
يف خدم�ة وراح�ة املعتمري�ن العراقي�ني خ�الل هذا 

املوسم«. 
وايضاً »من جانبهم اش�اد املعتمرين العراقيني اثناء 
التفوي�ج بالدور الكب�ري للخطوط الجوي�ة العراقية 
م�ن خالل الخدمة الكبرية الت�ي تقدم لهم اضافة اىل 
االلتزام الواضح بتوقيتات املغادرة اىل الديار املقدسة 

دون أي تأخري يذكر«.

افتتاح أول معرض إيراين للكهرباء يف بغداد.. واخلطيب يعد بصيف أفضل

الزراعة تعلن إعدادها خطة الستالم مجيع الكميات املسوقة حمليًا من حمصويل احلنطة والشعري

ختصيص »121« مليار دينار ملرشوع جماري احللة الكبري

اخلطوط اجلوية: نقل )24785( معتمرًا اىل الديار املقدسة 
خالل األشهر الثالثة األخرية

     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير النقل عبد الل�ه لعيبي، بروع 
فريق عم�ل من الكوادر الهندس�ية وفريق 
املسح التابع للركة العامة للسكك الحديد 
الجراء املس�وحات امليدانية عىل املس�ارات 
املقرحة لربط محطة قطار كربالء الحالية 

بمدخل املدينة املقدسة«.  
وق�ال لعيب�ي يف بي�ان صحف�ي تلق�ت » 
املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، من اجل 
تقديم افضل خدمة لنقل الزائرين وإيصالهم 
اىل اق�رب نقطة ملدينة كربالء املقدس�ة عن 
طريق اس�تخدام الجزرة الوسطية للطريق 
الخدمي او بواس�طة منحنى مبارش للربط 

مع الشارع العام ».
ولف�ت لعيب�ي انه »س�يتم دراس�ة جميع 
البدائ�ل املتاح�ة الع�داد ج�داول الكميات 
االولي�ة والكل�ف التقديري�ة التم�ام العمل 
بأرسع وق�ت ممك�ن، مبين�ا ان »مالكات 
وزارة النقل تبذل قص�ارى الجهود لتقديم 
افض�ل الخدمات للزائري�ن الوافدين للمدن 

املقدس�ة ع�ىل م�دار الس�نة وال س�يما يف 
الزيارات املليونية ».

 مش�ددا انن�ا »ل�ن نأل�وا جهدا ألس�تمرار 
التع�اون والتنس�يق م�ع جمي�ع الجهات 
املختص�ة لعكس ص�ورة طيبة ع�ن واقع 
الخدم�ة التي تقدم لجمي�ع فئات ورشائح 

املجتمع .

النقل تعلن الرشوع بربط حمطة قطار كربالء بمدخل املدينة املقدسة

   بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد وزي�ر العمل، باس�م عبد الزم�ان، دعوت�ه اىل توحيد جهود 
الصناعي�ني لتك�ون هناك جهة تمثي�ل واحدة له�ا ثقلها ووزنها 

تستطيع استحصال حقوق ابناء القطاع الصناعي«.
ونوه عبد الزمان يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، »خالل لقائه 
عددا من الصناعيني يف القطاع الخاص اىل ان توحيد الجهود يمنع 
الفوىض واالرباك ويعمل عىل ايجاد فرص اقوى لتشغيل الباحثني 

عن العمل«.
واكد ان »الوزارة شكلت لجانا من اجل تعديل بعض فقرات قانون 
العمل رقم 37 لس�نة 2015 بما يس�هم يف التخفيف عن اصحاب 
العم�ل وال�ركات الخاصة، ويحق�ق االهداف املنش�ودة لتعزيز 
اسهام القطاع الخاص يف حملتي االعمار والبناء يف ظل االستقرار 
االمني والس�يايس الذي يعيش�ه العراق بعد القضاء عىل االرهاب 

بفضل تضحيات ابنائه«.
وتابع البيان انه »جرى خالل اللقاء تبادل لالفكار والرؤى الساعية 
لتطوير القطاع الصناعي وفق احتياج سوق العمل وكذلك تدعيم 
املشاريع الصغرية واملتوس�طة املدرة للدخل، وتم اقراح تأسيس 
هيئة رأي للقطاع الخاص مهمتها تقديم وتوحيد املقرحات التي 
ت�ؤدي اىل صناعة وطنية حقيقي�ة تعتمد من قبل الجهات املنفذة 

املمثلة للقطاعات الصناعية املحلية.

   الغانم/ المستقبل العراقي

صدقت محكمة تحقيق الك�وت اعرافات متهم ضبطت بحوزته 
مادة الكرستال املخدرة يف املحافظة.

وذك�ر بيان صادر عن املركز االعالمي ملجلس القضاء االعىل تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، أن »املتهم القي القبض عليه من 

قبل قسم شؤون املخدرات وبحوزته مادة الكرستال املخدرة«.
واضاف أن«املدان اعرف بتعاطي وتجارة مادة الكرستال وبيعها 

عىل املتعاطني يف مدينة الكوت«.
واش�ار البيان إىل ان«املحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ االجراءات 
كاف�ة بحقه وفق�ا ألحكام امل�ادة 28/ اوال من قان�ون املخدرات 

واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 .

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�د وزي�ر الصناعة واملع�ادن صال�ح عبدالله الجب�وري اجتماعا 
مش�ركا ، مع نظريه وزير الصناع�ة والتج�ارة والتموين االردني 
ط�ارق الحم�وري ح�رضه الوكي�ل الفن�ي لل�وزارة ع�ادل كري�م 
واملستش�ارين واملفتش العام ومدي�ر عام املديري�ة العامة للتنمية 
الصناعية والس�فري االردني لدى بغداد والوفد االردني املرافق وعدد 
من الس�ادة املس�ؤولني يف دوائ�ر ال�وزارة للتباحث ح�ول عدد من 
املواضيع وامللفات املش�ركة منه�ا مايخص ملف عقد االس�تثمار 
الس�ابق املوقع مع احدى الركات االردنية الس�تثمار معمل ادوية 
نينوى«. واكد الجبوري يف بيان صحفي تلقت » املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، يف مستهل االجتماع اهمية الزيارات املتعاقبة واملتكررة 
ب�ني املس�ؤولني يف الع�راق واالردن للتوص�ل اىل خط�وات عملي�ة 
لالتفاقات املربمة بني البلدين الس�يما موضوع النقل وتبادل السلع 
واقامة املنطقة االقتصادية املش�ركة وغريها ، مشددا عىل رضورة 
االرساع يف حلحلة القضايا الخالفية بني الجانبني وحس�مها بحلول 

رضائية ونهائية تخدم املصالح املشركة للبلدين الشقيقني«.

وزير الصناعة ونظريه االردين يبحثان عدد من امللفات 
املشرتكة لتدعيم عالقات التعاون واالستثامر

   بغداد / المستقبل العراقي

ألزم وزير التعليم العايل والبحث العلمي قيص الس�هيل الجامعات 
بتنفيذ القرارات الوزارية التي تخص شؤون الطلبة.

وق�ال وكيل الوزارة لش�ؤون البح�ث العلمي فؤاد قاس�م محمد 
بحسب بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »وزير التعليم 
العايل قيص السهيل وجه الجامعات وتشكيالتها برضورة الحرص 
الشديد يف تنفيذ الكتب الوزارية الصادرة من قسم القبول املركزي 
يف دائ�رة الدراس�ات والتخطيط واملتابعة ال س�يما ما يتعلق منها 
بشؤون الطلبة وعدم التلكؤ والدخول يف اجتهادات تؤدي اىل إرباك 

العمل بما يؤثر يف مستقبل الطلبة«.
وأكد وكيل الوزارة عىل »إرشاك قس�م القبول املركزي عند تشكيل 

اللجان املختصة بمواضيع تخص شؤون الطلبة والتسجيل .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة بغداد, عن عودة ضخ املاء الصايف اىل مناطق ومحالت 
قاطع الرشيد جنوب غرب العاصمة.

وذكرت االمان�ة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« إنه »كان من 
املف�رض ان يت�م الضخ قبل عدة س�اعات لكن دائ�رة ماء بغداد 
)احدى تشكيالت االمانة( أجرت فحص للمقطع املترضر للتحقق 
من عدم وجود اي تش�ققات تس�بب بكرس مستقبي وهو اجراء 

إضايف لالطمئنان اكثر عىل انجاز العمل بشكل مثايل«. 
وأضافت أن »كوادرها عملت 20 س�اعة متواصلة من اجل اتمام 
العمل وعودة الضخ اىل املواطنني وبنظام التش�غيل الصيفي الذي 

يرسع من امتالء الخزانات والشبكة الرئيسية والفرعية .

التعليم العايل تلزم اجلامعات باإلرساع يف تنفيذ 
القرارات الوزارية اخلاصة بشؤون الطلبة

أمانة بغداد تعلن عودة ضخ املاء 
الصايف إىل قاطع الرشيد

وزير العمل: نسعى إىل تعديل بعض فقرات 
قانون العمل من أجل بناء صناعة وطنية حقيقية

حتقيق الكوت تصدق اعرتافات متهم 
ضبطت بحوزته مادة الكرستال املخدرة   البصرة / المستقبل العراقي

افتتح�ت حكومة البرصة املحلية، مش�اريع 
خدمي�ة أنج�زت يف مناط�ق البك�ر واألحرار 
وك�وت الحج�اج والتميمية، فيم�ا أكدت أن 
املش�اريع الجديدة ستنطلق بعد نحو شهر«.

وق�ال محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيداني ان 
»منطقة البكر واألحرار من بني عده مناطق 
أكملت أعمالها الخدمية وان املرحلة القادمة 
س�يتم تنظي�ف النه�ر فيه�ا وال�ذي تبنت�ه 
رشك�ة نفط الب�رصة بالتعاون م�ع مديرية 
املوارد املائي�ة وأيضا مرحلة أخ�رى من قبل 
االتح�اد األورب�ي العم�ار ال�دور الراثية.إىل 
ذل�ك ق�ال رئيس مجل�س محافظ�ة البرصة 

صب�اح البزوني إن املروع  هو من بني عدة 
مش�اريع تنفذ يف البرصة وان العمل جاري يف 
مناطق مثل حي الحس�ني وياس�ني خريبط 
والقبلة واملعقل وهي مشاريع سابقة، مبينا 
أن املش�اريع الجدي�دة س�تنطلق بع�د حوايل 
ش�هر بعد إقرارها من قبل مجلس املحافظة 
وإحالته�ا إىل الركات.وبني أن هذه الس�نة 
ستكون ألعمال الخدمات مثل املاء والكهرباء 
والبن�ى التحتي�ة، وس�تختلف االعم�ال ع�ن 
الس�نوات املاضي�ة، واعدا بتقدي�م الخدمات 
ألبن�اء املحافظة.اىل ذلك قال مدير رشكة ماء 
الس�ماء الجه�ة املنفذة للمش�اريع والء عبد 
سلمان للمربد إن عرة مناطق أكملت اعمال 
البنى التحتية فيها مثل حي األساتذة وشقق 

الفاو واألصمعي ودور الرطة وحي الرسالة 
ومنطق�ة نظران، وحديثا افتتحت مش�اريع 
حي البكر واألحرار وكوت الحجاج والتميمية 
اىل جانب منطقة الصبخة، مبينا ان ما تبقى 
من املناطق ه�ي منطقة الجمهورية وبعض 
األعمال يف الشارع التجاري .إىل ذلك قال مدير 
بلدية البرصة عىل املوسوي للمربد إن البلدية 
س�تقوم بإدامة العمل يف املناطق التي أكملت 
أعمال البنى التحتية فيها بما يخص النظافة 
وصيانة الش�وارع وتوفري حاويات النفايات 
والذي وعد بتوفريها ألهايل املناطق، موضحا 
ان هن�اك دور آخ�ر يق�ع ع�ىل املواطن وهو 
الحف�اظ عىل املناط�ق من خالل ع�دم رمي 

النفايات الشارع او يف األنهر.

حمافظ البرصة يفتتح مشاريع خدمية أنجزت يف عدد من مناطق املحافظة

    البصرة / المستقبل العراقي

هنأ رئيس مجلس محافظة البرصة الحقوقي صباح حسن 
البزوني، الشعب العراقي بالذكرى السنوية ال28 لالنتفاضة 

الشعبانية لعام 1٩٩1.
وقال البزون�ي يف حديث للمركز االعالمي« نس�تذكر يف اذار 
من كل عام، اللحظات التاريخية يف مس�رية شعبنا العراقي 
املجاه�د ض�ّد الظل�م والطغي�ان الّصدام�ي املقب�ور، ويف 
مقدمتها تلك الثلة الشبابية املؤمنة التي ثارت ضد الطاغية 
يف ش�عبان 1٩٩1. واض�اف« إذ انطلق�ت رشارة اإلنتفاضة 

الش�عبانية املباركة يف جن�وب العراق، وب�دأت من البرصة، 
مثلما تزامنت مع الثورة املجيدة ألبناء ش�عبنا يف كردستان 
لتنت�ر يف عم�وم الب�الد، وتنّفس�ت مدننا رحي�ق الحرية 
والتحرر بفضل أبنائها، من س�قط منهم ش�هيداً ومن رفع 
الس�الح بوجه الدكتاتورية«. وذكر ان التضحيات الجس�ام 
الت�ي قّدمه�ا العراقيون عام1٩٩1 أس�همت بحق يف تمكني 
الش�عب العراقي أن يحوز مستقبال زاهرا ، مبني عىل اسس 

الديمقراطية والتعددية والحياة الحرّة الكريمة
واختت�م البزوني حديثه بالقول« الرّحمة والرفعة لش�هداء 

العراق، شهداء االنتفاضة الشعبانية.

البزوين: االنتفاضة الشعبانية اسست لطريق 
طويل مكن الشعب العراقي من نيل احلرية
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كتاب الدعوة )االعالن(
املناقصة :  ) رشاء خدمة غسيل كىل دموي( 

دائرة صحة دهوك
مناقصة رقم : ]. 55/2019/43/ املوازنة اجلارية لوزارة الصحة[

رق�م كت�اب الدع�وة : )43( 
1 � تدعو )وزارة الصحة / البيئة  / الرشكة العامة لتس�ويق 
االدوية واملس�تلزمات الطبية )كيمادي�ا( ( مقدمي العطاءات 
املؤهل�ن لتقديم العط�اءات املوقعة املختوم�ة للتعاقد )رشاء 
خدمة غس�يل كىل دموي وبعدد ) 129000( غس�لة وصيانة 

وتحديث الجهزة الحالية والبالغ عددها )43( جهاز(
2 �   س�وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء 
حيث يس�مح باملش�اركة لجميع مقدمي العطاءات من الدول 

املؤهلة قانونيا كما تم  تحديده يف وثيقة املناقصة 
3 � يمكن ملقدمي العطاءات املهتمن ومن ذوي االهلية القانونية 
الحص�ول ع�ىل معلومات اضافية م�ن وزارة الصح�ة / البيئة/ 
الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية  )كيماديا(  
/ قس�م االع�الم الدوائي والعالق�ات العامة � الطاب�ق الخامس 
مق�ر وزارة الصحة الربيد االلكرتون�ي dg@kimadia.iq واملوقع 

www.kimadia.iq االلكرتوني لكيماديا
واالط�الع ع�ىل وثائق املناقصة ع�ىل العنوان ادن�اه من 8:30 

لغاية 2:30 (
4 � ع�ىل مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلب�ات املؤهالت 
بم�ا يف ذلك املتطلبات القانونية والفني�ة واملالية وكما مذكور 
يف وثائ�ق املناقص�ة : ) » س�وف يعتم�د«(  هام�ش افضلي�ة 
للس�لع الطبية من املجهزين / املصانع املحلين ان التفاصيل 
االضافي�ة يتم تحديدها يف وثائق املناقصة )انظر الفقرة 30 / 
االفضلية املحلية من تعليم�ات اىل مقدمي العطاءات والفقرة 

30 من ورقة بيانات العط�اء / املع�دات واالجه�زة الطبي�ة (
5 � يمك�ن ملقدمي العطاءات املهتمن رشاء املجموعة الكاملة 
لوثائ�ق املناقصة باللغ�ة )االنكليزية و العربي�ة(  عند تقديم 
اس�تمارة تحريري�ة عىل العنوان ادناه  وبعد تس�ديد الرس�م 
غري القابل لالس�رتداد وبقيمة ) يتم بيع املناقصات يف الرشكة 

العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية 
)kimadia(

/ القس�م املايل / الطابق السادس وبمبلغ مليون وخمسمائة 
وخمس�ة وتس�عون ال�ف دين�ار للمفاتح�ة التي تبل�غ قيمة 
عرضه�ا ملي�ون دوالرا او اق�ل  ومبلغ مليونان وخمس�مائة 
وخمس�ة وتسعون الف دينار للعروض التي تبلغ قيمتها اكثر 

من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم اهمال العروض
�  يع�اد ثمن رشاء وثائ�ق املناقصات اىل املناقصن يف الحالتن 

التاليتن :
أ �  حال�ة الغ�اء املناقص�ة وتغري اس�لوب التنفي�ذ اىل الدعوة 

املبارشة او العطاء االحتكاري
ب � عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا 

وبتسلسل جديد
 �  الع�روض الت�ي تصل من خالل الربيد الرسي�ع فان املجهز 
مطالب بتقدي�م املبلغ املذكور اعاله ويمك�ن قبول املبلغ بعد 
تاري�خ الغل�ق ب�رشط ان تكون قب�ل البدء بدراس�ة العروض 

وبخالفه سيتم الغاء العرض
 � يحق ملقدم العطاء الذي سبق له االشرتاك يف املناقصة املعاد 
اعالنه�ا ان يقم وصل الرشاء الس�ابق لها م�ع وثائق العطاء 
للمناقص�ة املعاد اعالنه�ا ويف حالة تعديل اس�عار رشاء هذه 
الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بن الس�عرين ويف حالة 

زيادة السعر ويرفق مع عطاءه الوصلن االول والثاني
� طريقة دفع هذا الرس�م س�تكون )نقدا( س�وف يتم ارسال 

وثائق املناقصة وكما مشار اليها يف تعليمات منفذي العطاء
6 �  يت�م تس�ليم العطاءات ع�ىل العنوان ادناه عن�د او قبل ) 
2:30 بعد الظهر يوم 2019/4/4( سوف يتم رفض العطاءات 
املتأخرة س�يتم فت�ح العطاءات بحض�ور ممثلن عن مقدمي 
العطاءات الذين اختاروا الحضور ش�خصيا عىل العنوان ادناه 
يف )ي�وم 7 /2019/4(  يج�ب عىل جمي�ع العطاءات ان ترفق 

)112889.40S(  بضمان للعطاء بقيمة
)مائ�ة واثنا ع�رش ال�ف وثمانمائة وتس�عة وثمان�ون دوالر 

امريكي واربعون سنت(  
7 � العنوان املش�ار اليه س�ابقا ه�و ) وزارة الصحة / البيئة 
/ الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة 
)كيماديا( / الطابق السادس / لجنة استالم وفتح العطاءات 

/ ب�اب املعظ�م / بغ�داد / الع�راق 
ه� : 4157667 ، رقم هاتف النقال : 07705419074

هات�ف البدالة : 8 ، 7 ، 5 ، 4158401 بدالة ذات اربعة خطوط

كتاب الدعوة )االعالن(
املناقصة :  ) رشاء خدمة غسيل كىل دموي( 

دائرة صحة النجف
مناقصة رقم : ] . 55/2019/30/ املوازنة اجلارية لوزارة الصحة[

رق�م كت�اب الدع�وة : )30( 
1 � تدعو )وزارة الصحة / البيئة  / الرشكة العامة لتس�ويق 
االدوية واملس�تلزمات الطبية )كيماديا( ( مقدمي العطاءات 
املؤهل�ن لتقديم العطاءات املوقعة املختوم�ة للتعاقد )رشاء 
خدمة غس�يل كىل دموي وبعدد ) 246000( غس�لة وصيانة 

وتحديث الجهزة الحالية والبالغ عددها )82( جهاز(
2 �   سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء 
حيث يسمح باملش�اركة لجميع مقدمي العطاءات من الدول 

املؤهلة قانونيا كما تم  تحديده يف وثيقة املناقصة 
3 � يمكن ملقدمي العطاءات املهتمن ومن ذوي االهلية القانونية 
الحص�ول ع�ىل معلومات اضافية م�ن وزارة الصح�ة / البيئة/ 
الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية  )كيماديا(  
/ قس�م االع�الم الدوائي والعالق�ات العامة � الطاب�ق الخامس 
مق�ر وزارة الصحة الربيد االلكرتون�ي dg@kimadia.iq واملوقع 

www.kimadia.iq االلكرتوني لكيماديا
واالط�الع عىل وثائ�ق املناقصة عىل العنوان ادن�اه من 8:30 

لغاية 2:30 (
4 � ع�ىل مقدم�ي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت 
بما يف ذلك املتطلب�ات القانونية والفنية واملالية وكما مذكور 
يف وثائ�ق املناقص�ة : ) » س�وف يعتم�د«(  هام�ش افضلية 
للس�لع الطبية من املجهزين / املصانع املحلين ان التفاصيل 
االضافية يتم تحديدها يف وثائق املناقصة )انظر الفقرة 30 / 
االفضلية املحلية من تعليمات اىل مقدمي العطاءات والفقرة 

30 من ورقة بيانات العطاء / املع�دات واالجه�زة الطبي�ة (
5 � يمكن ملقدمي العطاءات املهتمن رشاء املجموعة الكاملة 
لوثائ�ق املناقص�ة باللغة )االنكليزية و العربي�ة(  عند تقديم 
اس�تمارة تحريرية عىل العنوان ادناه  وبعد تس�ديد الرس�م 
غري القابل لالسرتداد وبقيمة ) يتم بيع املناقصات يف الرشكة 

العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية 
)kimadia(

/ القسم املايل / الطابق السادس وبمبلغ مليون وخمسمائة 
وخمس�ة وتس�عون الف دين�ار للمفاتح�ة التي تبل�غ قيمة 
عرضه�ا ملي�ون دوالرا او اق�ل  ومبلغ مليونان وخمس�مائة 
وخمسة وتسعون الف دينار للعروض التي تبلغ قيمتها اكثر 

من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم اهمال العروض
�  يع�اد ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصن يف الحالتن 

التاليتن :
أ �  حال�ة الغ�اء املناقصة وتغيري اس�لوب التنفي�ذ اىل الدعوة 

املبارشة او العطاء االحتكاري
ب � عن�د الغ�اء املناقصات للس�نة الس�ابقة واالع�الن عنها 

مجددا وبتسلسل جديد
 �  الع�روض التي تصل من خالل الربي�د الرسيع فان املجهز 
مطال�ب بتقديم املبلغ املذكور اع�اله ويمكن قبول املبلغ بعد 
تاري�خ الغلق ب�رشط ان تكون قب�ل البدء بدراس�ة العروض 

وبخالفه سيتم الغاء العرض
 � يحق ملقدم العطاء الذي سبق له االشرتاك يف املناقصة املعاد 
اعالنه�ا ان يقدم وصل الرشاء الس�ابق لها مع وثائق العطاء 
للمناقص�ة املعاد اعالنها ويف حالة تعديل اس�عار رشاء هذه 
الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بن الس�عرين ويف حالة 

زيادة السعر ويرفق مع عطاءه الوصلن االول والثاني
� طريقة دفع هذا الرس�م س�تكون )نقدا( سوف يتم ارسال 
وثائق املناقصة وكما مشار اليها يف تعليمات منفذي العطاء

6 �  يتم تس�ليم العط�اءات عىل العنوان ادن�اه عند او قبل ) 
2:30 بعد الظهر يوم 2019/4/4( سوف يتم رفض العطاءات 
املتأخرة س�يتم فتح العطاءات بحض�ور ممثلن عن مقدمي 
العطاءات الذين اختاروا الحضور شخصيا عىل العنوان ادناه 
يف )ي�وم 7 /2019/4(  يجب ع�ىل جميع العطاءات ان ترفق 

)112889.40S(  بضمان للعطاء بقيمة
)مائ�ة واثنا عرش ال�ف وثمانمائة وتس�عة وثمان�ون دوالر 

امريكي واربعون سنت(  
7 � العنوان املش�ار اليه س�ابقا هو ) وزارة الصحة / البيئة 
/ الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوي�ة واملس�تلزمات الطبية 
)كيماديا( / الطابق السادس / لجنة استالم وفتح العطاءات 

/ ب�اب املعظ�م / بغ�داد / الع�راق 
ه� : 4157667 ، رقم هاتف النقال : 07705419074

، 5 ، 4158401 بدال�ة ذات اربع�ة   7 ،  8 : البدال�ة  هات�ف 
خطوط

اعالن
تعل�ن مديرية زراعة ص�الح الدين وللم�رة الثانية 
مس�احة 10 دون�م ضم�ن القطع�ة املرقم�ة 105 
مقاطع�ة 3 / عوارة وذلك لوج�ود كرس قرار وفق 
تعليمات 35 لس�نة 1983 فع�ىل الراغبن بالتأجري 
الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الساعة 
الع�ارشة صباح�ا مس�تصحبن معه�م التامينات 
القانوني�ة 15% م�ن القيم�ة التقديري�ة ويتحم�ل 
من ترس�و عليه املزاي�دة مصاريف واج�ور النرش 
وس�تجري املزاي�دة اليوم الس�ابع من الي�وم التايل 

لنرش االعالن بالصحيفة الرسمية

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ

العدد 1456 / ش / 2019  
التاريخ 5 / 3 / 2019  

اعالن
اىل املدعى عليه / امري فؤاد مجيد

اقامت املدعية ) همس�ه ابراهي�م مصطفى ( 
الدع�وى الرشعية املرقمة اع�اله دعوى نفقة 
وملجهولية محل اقامتها حسب ما جاء برشح 
املبلغ القضائي واملؤيد من املجلس املحيل تقرر 
تبليغ�ك بموع�د املرافعة بصحيفت�ن يوميتن 
واس�عتي االنتش�ار ويف حالة عدم حضورك او 
من ين�وب عنك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة 
غيابي�اً وعلن�اً وف�ق القان�ون علم�اً ان موعد 

املرافعة املوافق 14 / 3 / 2019 

القايض / جابر عبد جابر

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 1652

التاريخ : 2019/3/4
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
 ( املرق�م  العق�ار  2015/12/24 لتس�جيل تم�ام 
3337( محل�ة )الرش�ادية( يف الكوف�ة اىل طال�ب 
التس�جيل املج�دد ) ه�ادي هاش�م عب�د مه�دي( 
لتس�جيله مجددا بأس�مه بصفت�ه املال�ك والحائز 
للم�دة القانوني�ة ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة 
لها تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العقاري )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فع�ىل كل من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق معينة 
ع�ىل هذا العقار تقديم ما لدي�ه من بيانات اىل هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املفوض

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مجاس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 447/ج2019/1

التاريخ 2019/2/20
اعالن

اىل املتهم الهارب / طالب شاكر ثامر
حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة ) 447/

)فلي�ح  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2019/1( 
كاظ�م زغريون( وفق املادة 1/459 من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 2019/4/1 
وعن�د عدم حضورك  س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل
��������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة التجارة 
– الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية بأس�م 
/ عام�ر حس�ن محم�د – فم�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 646/ 2019

التاريخ : 2019/3/4 
اىل  /املنفذ عليه ) جاسم محمد كاظم( 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ 
القضائ�ي لهذه املديرية ومخت�ار الرضوية 7 
عبد االمري كاظم الش�مري ان�ك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية التنفي�ذ النجف االرشف 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر:

ق�رار محكمة االح�وال الش�خصية يف النجف 
بالعدد املرقم 7309/ش2018/6

يف 2018/11/28 واملتضم�ن الزام�ك بتأدي�ة 
نفقات ماضية ومستمرة للدائنة حليمة وادي 

حمزة

سعد كامل تركي 
رئيس مهندسني زراعيني 
مدير زراعة صالح الدين

جهة التعاقد : )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتسويق 
االدوية واملستلزمات الطبية  )كيماديا( 

سلطة التعاقد : ) الصيدالني مظفر عيل عباس( 
املنصب : )املدير العام /وكالة/ رئيس مجلس االدارة(

التوقيع )    (
التاريخ )      (

جهة التعاقد : )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتسويق 
االدوية واملستلزمات الطبية  )كيماديا( 

سلطة التعاقد : ) الصيدالني مظفر عيل عباس( 
املنصب : )املدير العام /وكالة/ رئيس مجلس االدارة(

التوقيع )    (
التاريخ )      (
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وزارة النفط 
الرشكة العامة للمعدات  اهلندسية الثقيلة

اعالنشعبة االعالم
)Call of(

تدع�و الرشك�ة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيل�ة احدى تش�كيالت وزارة النف�ط جميع الرشكات م�ن ذوي الخربة 
 )pipe and tube( �واالختصاص التي لها القابلية عىل تجهيز الرشكة بال

والخاصة بالصناعة النفطية والبرتوكيمياوية وضمن املواصفات الفنية والقياسية العاملية التي سيتم تزويدكم بها يف 
مقر الرشكة لالشرتاك وتقديم املستمسكات املطلوبة  ادناه اىل مقر الرشكة الكائن يف بغداد � مجمع مصفى الدورة 

الرشوط واملستمسكات املطلوبة :
1 � ملف تعريفي بالرشكة

2 � عقد تأسيس الرشكة
3 � اجازة تسجيل يف سجل الرشكات صادرة من وزارة التجارة 

4 �  الحسابات الختامية الخر سنتني مصدقة وفق القانون والتعليمات النافذة
5 � الكفاءة املالية للرشكات ) ال تقل عن عرشة مليار دينار(

6 � اعمال مماثلة مؤيدة من الجهة املستفيدة ال تقل عن عملني
7 � املستمسكات االصولية ملدير الرشكة )هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية العراقية ، بطاقة السكن ( او البطاقة 

الوطنية املوحدة
8 � هوية غرفة تجارة الرشكات

9 �  يكون التجهيز ضمن مناىشء رصينة يتم تحديدها من قبل رشكتنا ومس�تكملة لكافة وثائقها املطلوبة )ش�هادة 
منشأ وتصديقاتها ، وثائق فحص مصنعي( 

10 � يتوفر مخزن لدى الرشكة يف العراق ويتم الكشف عنه من قبل لجنة متخصصة
11 � يتم استبعاد كافة الرشكات واملجهزين الذين تلكؤا يف تنفيذ  االعمال املوكلة اليهم من قبل رشكتنا سابقا

س�يتم ترش�يح عدد ال يقل عن س�ت رشكات العتمادها عىل مبدأ )Call of( ليكون مجهزا معتمدا يف رشكتنا ملدة س�تة 
اش�هر او س�نة وحس�ب الضوابط والتعليمات  التي يتم تحديدها ضمن اليه )Call of(واملعمول به  وبعقد اصويل بني 

الطرفني. 
وسيكون موعد الغلق يوم االثنني املوافق 2019/3/25 وترفض الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ 

الربيد االلكرتوني للوزارة 
E-mail: administration@oil.gov.iq

www.oil.gov.iq : املوقع االلكرتوني للوزارة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك 
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية( وملدة تأجري )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه 
ال�رشوط املطلوب�ة  مراجعة بلدية الحري�ة او اللجنة خالل )15( يوم تبدء م�ن اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل 
ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من م�دة االعالن البالغة )15( يوم يف الس�اعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن + 

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار االحالة لغرض 

تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف / مكت�ب الس�يد املحاف�ظ املرق�م 10881 يف 
2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة 

املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد / 1759/ب/2018

التاريخ 2019/3/4 
اعالن

عطف�ا عىل القرار الصادر م�ن محكمة بداءة الس�ماوة بالدعوى 
الدرج�ة  واملكتس�ب   2018/9/6 يف  1759/ب/2018  املرقم�ة 
القطعية املتضمن ازالة ش�يوع العقار املرق�م 1803/7 مقاطعة 
5 ام التل�ول والجالج�ة يف الس�ماوة بيع�ا املدرج�ة اوصافه ادناه 
ملدة ثالثني يوما من اليوم التايل لنرش االعالن وس�تجري املزايدة يف 
هذه املحكمة الس�اعة الثانية عرش ظه�را وعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبني معه�م  التأمينات القانونية 
البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة البالغة )ثماني�ة وثالثون مليون 
دينار( بصك مصدق المر هذه املحكمة ان لم يكن من الرشكاء من 
مرصف حكومي واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فستجري 

املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي
عرصة خالية من البناء تقع يف حي الحكم يف السماوة قرب محطة 
تولي�د الكهرب�اء عىل ش�ارع فرع�ي بعرض 10 م ضم�ن منطقة 

سكنية مساحتها ) 200م(  جنس العقار ملك رصف 
القايض

فليح حسن جاسم 

����������������������������������������������
تنويه

اش�ارة اىل االع�الن املنش�وريف صحيفة املس�تقبل الع�دد 1858يف 
2019/3/3 ورد يف اعالن احوال بعقوبة الدعوى 594/ش/2019 
اس�م طليق�ك عب�د الحس�يب عبدعيل خط�اء والصحي�ح هوعبد 

الحسيب سامي عبد عيل .

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 152 / ب3 / 2019 
التاريخ : 5 / 3 / 2019 

اعالن تبليغ غيابي 
اىل املدعى عليه االول / باسم سلمان جرجيس 

اقام�ت عليك املدعية : هدى رشيف حس�ن وكيل�ه املحامي محمد 
 2019 البدائي�ة املرقم�ة 152 / ب3 /  الب�زاز الدع�وى  ياس�ني 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ كريم عبد عيل حس�ن 
يف 7 / 2 / 2019 يف مرك�ز رشط�ة الرش�اد بكتابه�م املرقم 19 / 
2543 يف 12 / 2 / 2019 علي�ه تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني عىل موع�د املرافعة املوافق 12 / 3 / 2019 ويف 
حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

شيماء عباس عيل 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الخالص 

رقم االضبارة : 75 / 2014 
التاريخ : 5 / 3 / 2019 

اىل / املنفذ عليه / باسم عبد مهدي مطرود 
لق�د تحقق لهذه املديرية من جهة رس�مية واملتمثلة بمختار حي 
الزهراء الس�يد حس�ن فاضل س�عود ان�ك مجهول مح�ل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ الخالص خالل خمس�ة عرش يوما 
تب�دا من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات التنفيذ 
الجربي وفق القانون . علما بانه قد تم وضع الحجز التنفيذي عىل 

العقار املرقم 2 / 301 م82 كصري.
املنفذ العدل 

جواد كاظم حسن 

اعالن 
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) احم�د كريم ماهود 
( ال�ذي يطل�ب فيه تبدي�ل ) اللقب ( م�ن ) الحاله ( اىل ) 
الش�حماني ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

����������������������������������������������
اعالن 

بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) فائق كريم ماهود( 
ال�ذي يطل�ب فيه تبدي�ل ) اللق�ب ( من ) الحال�ه ( اىل ) 
الش�حماني ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

����������������������������������������������
اعالن 

بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) محمود كريم ماهود 
( ال�ذي يطل�ب فيه تبدي�ل ) اللقب ( م�ن ) الحاله ( اىل ) 
الش�حماني ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

����������������������������������������������
اعالن 

بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) رشهان نجم خنيفر 
( ال�ذي يطل�ب فيه تبدي�ل ) اللقب ( م�ن ) الحاله ( اىل ) 
الش�حماني ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

����������������������������������������������
اعالن 

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد ) عبد االم�ري كريم 
ماه�ود ( ال�ذي يطلب فيه تبديل ) اللق�ب ( من ) الحاله 
( اىل ) الش�حماني ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 

من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

السماوة
العدد / 2016/1402

التاريخ 2019/3/4
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الس�ماوة باملزاد 
املرقم�ة  )15730  الحف�ارة  العلن�ي 
مثن�ى( فحص مؤق�ت ن�وع كوبلكو 
ط�راز 1991 العائدة للمدي�ن )منديل 
نعي�م كش�يش ( لق�اء طل�ب الدائ�ن 
حس�ني مفت�ن عب�اس والبالغ عرشة 
مالي�ني ومائتان الف دين�ار والحفارة 
مودع�ه يف ك�راج الجن�وب / منطقة 
معارض السيارات الكائن يف السماوة 
ومدة النرش بالجرايد الرسمية خمسة 
ع�رش يوما اعتب�ارا من الي�وم الثاني 
للنرش يف الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا 
والقيمة املقدرة للحفارة اعاله عرشة 
مالي�ني دينار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
مس�تصحبا معه  التامينات القانونية 
البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة وان 

اجور  الداللية عىل املشرتي
الحفارة املرقمة 15730 مثنى فحص 
مؤقت وفي�ه ارضار بطاري�ات وجام 

رديء وجك رفع( 
املنفذ العدل 

عدي حاتم صعيب الزريجاوي
������������������������������

وزارة العدل 
مالحظية التسجيل العقاري 

يف الرميثة
نموذج )28( تسجيل عقاري

اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
الوريث�ة  املج�دد   التس�جيل  طال�ب 

)كفاية عطية عيل حسون( 
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم  اىل ه�ذه 
الدائرة بتاريخ 2018/7/16 لتسجيل 
تمام العقار تسلس�ل )223(  محلة ) 
الغربي( الواقع يف الرميثة بأسم )ورثة 
املتويف عطية عيل حس�ون(  باعتباره 
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية 
املذك�ورة  امللكي�ة  تثبي�ت  ولغ�رض 
تمهي�دا للتس�جيل وف�ق القانون 43 
لس�نة 1971 املعدل قررن�ا اعالن هذا 
الطلب فعىل من يدع�ي بوجود عالقة 
او حق�وق عيني�ة او ش�خصية ع�ىل 
هذا العق�ار تقديم ما لديه من طلبات 
او دف�وع او اعرتاض�ات خ�الل م�دة 
ثالث�ون يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل 
لنرش االعالن وكذلك الحضور يف موقع 
العقار يف الساعة العارشة صباحا من 
الي�وم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن 
وذل�ك الثب�ات م�ا لدي�ه م�ن حقوق 
موقعيا اثناء الكشف الذي سيجري يف 
املوعد املذكور اعاله وسوف يتم لصق 
نسخة من هذا االعالن يف موقع العقار 
ويف لوح�ة االعالنات الخاص�ة بدائرة 
التس�جيل العقاري وسوف يتم تزويد 

دوائر املالية واالوقاف بنسخة منها 
رئيس الدائرة 

املالحظ/ سالم نعيم عبد الله

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد : بال

التاريخ : 2019/1/31
اىل املدعو/حسنه عبد العباس كاطع

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة قاسم فاضل 
عب�د الله طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو 
) حس�نه عبد العباس كاطع( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عامر حسني حمزة
������������������������������

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد / 1409/ش2019/7

التاريخ 2019/3/5
اعالن

اىل / املدع�ى عليه�ا / صفاء عباس 
عيل

اق�ام املدع�ي )ك�رار حمي�د نارص( 
الدعوى بالع�دد 1409/ش2019/7 
امام ه�ذه املحكمة  تطلب فيها ضم 
حضان�ة الطفل )كي�ان(  وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
التبليغ واش�عار مختار منطقة حي 
االنص�ار / النج�ف ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك موض�وع الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
الحضور  محليت�ني يوميتني وعلي�ك 
امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الق�ادم املواف�ق ي�وم 2019/3/13 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن
������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن كلية 
الرافدي�ن – علوم الحاس�وب مرحلة 
ثانية ش�عبة أ – بأسم / بتول صفاء 
حس�ني – فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .

العدد : 2098
التاريخ 2019/3/5

املدير العام / وكالة
رئيس جملس االدارة

الربيد االلكرتوني للرشكة :
E-mail : info@ heesco.oil.gov.iq

www.heesco.oil.gov.iq: املوقع االلكرتوني للرشكة

العدد /53
التاريخ 2019/3/3

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
مقابل مستشفى الحرية 16,5م2 16/2 كشك 1

امام مدرسة امنة بنت وهب 6,25 م2 17/2 كشك 2
امام مدرسة امنة بنت وهب 18 م2 18/2 كشك 3

مجاور دائرة البريد 8,75 م2 10/2 كشك 4
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

ما هو الكوالجني؟ وما فوائده الصحية؟
أصب�ح بروتني الكوالجني مثار حديث الكثري 
م�ن خ�راء الصح�ة واملهتم�ني بالجم�ال، 
بالجس�م،  الطبيع�ي  وج�وده  فبجان�ب 
فإن�ه ينترش يف أش�كال عديدة أخ�رى منها 
وحب�وب  التجمي�ل  ومنتج�ات  املس�احيق 

املكمالت الغذائية.
والكوالج�ني أكث�ر الروتين�ات يف الجس�م، 
وال�دم،  والب�رشة،  العض�الت،  يف  ويوج�د 

والعظام، والغرضوف، واألربطة.
وأب�رز فوائ�د الكوالجني هي تعزي�ز نضارة 
البرشة، وتقوية العظام، والعضالت، وحماية 
األجهزة الرئيسية بالجسم، وتقوية املفاصل 
واألوتار، وحرق الدهون. وينتج الجسم هذا 
الروتني بش�كل منتظم لكن اإلنتاج يقل مع 

التقدم يف السن.
 ومس�ألة احتياج املرء لجرعات أو مكمالت 

غذائية بالكوالجني تختلف من حالة ألخرى، 
وتختلف أيضاً بحسب نمط الحياة.

وقال موق�ع »هيلث الين« إن بعض األبحاث 
تؤيد تقديم مكمالت الكوالجني لكبار الس�ن 
وبع�ض امل�رىض، لكنه أوضح أن الش�خص 
الصحي�ح ال�ذي يعتم�د ع�ى نظ�ام غذائي 
متوازن قد ال يجد فائدة يف التزود بمثل هذه 

املكمالت.

تصنع حقيبة من جلد ساقها املبتورة
تبحث امرأة تبلغ من العمر 55 عاماً من مدينة 
مانشس�ر الرياطنية، عن ش�خص يمكنه أن 
يصنع حقيبة لها من جلد س�اقها التي س�يتم 
بره�ا قريباً بس�بب إصابتها بم�رض رشياني 

خطري.
وتلق�ى موقع »س�يوبورت« اإللكرون�ي الذي 
يخت�ص بتوف�ري خدم�ة التواصل ب�ني الزبائن 
وال�رشكات املصنعة، رس�الة غريب�ة من امرأة 
تدع�ى ج�وان، تطلب فيه�ا التواص�ل مع أحد 

مصنع�ي الحقائب، لصناعة حقيبة يد من جلد 
ساقها التي سيتم برها قريباً.

وعوض�اً عن رفض طلبها الغري�ب، قرأ الخراء 
يف املوقع رس�التها بعناية، وقرروا تلبية طلبها، 
بعدم�ا اقتنع�وا بذريعته�ا الت�ي دفعته�ا لهذا 
الطل�ب، والتي تتمثل يف أنها ال ترغب بأن تذهب 

ساقها املبتورة سدى.
وكش�ف القيمون عى موقع »س�يوبورت« بأن 
ج�وان ق�ررت االتص�ال به�م بعد ق�راءة طلب 

غريب آخر م�ن امرأة أرادت صنع فس�تان من 
شعر والدتها.

وإلظه�ار م�دى جدي�ة طلبه�ا، قام�ت ج�وان 
بإرسال رسم لتصميم الحقيبة التي ترغب بها، 
وه�ي حقيبة متوس�طة الحجم م�زودة بحزام 
قصري. وق�د خصصت جوان حوايل 3000 جنيه 
إسرليني )3900 دوالر أمريكي( لهذا املرشوع، 
وأعربت عن اس�تعدادها لدفع املزيد إن لم يكن 

املبلغ كافياً.

الكلمة المفقودة

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّنك عندما تبتسم بوجه أبيك سيقول 
لك ماذا فعلت يا كلب هل تعلم أّنك إذا ابتسمت 
لرشطّي فإّنك قد لبس�ت تهم�ة هل تعلم أّنك 
إذا ابتسمت لوالدتك ستقول لك ال يوجد معي 

مال اغرب عن وجهي.
ه�ل تعل�م أّن�ك إذا ابتس�مت البن�ك س�تزيل 
الحواجز بينكم، ويمكن من ابنك أن يتحّمس 
ويقوم بعزمك عى كأٍس من املرشوبات، وإذا 
كانت االبتس�امة أكر فس�وف يتحّمس أكثر 

ويعزمك عى سيجارة. 
هل تعلم أّنك إذا ابتسمت لجاٍر لك سوف يفّكر 
أو يش�ك بأّنك أنت الّ�ذي رسقت الكهرباء من 
ع�ّداد بيته هل تعلم أّنك إذا ابتس�مت يف وجه 
زوجتك ستش�ّك بأّنك متزّوج عليها هل تعلم 
أنك إذا ضحكت يف إحدى محارضات الجامعة 
سوف يقول لك الّدكتور اخرج من املحارضة 
ي�ا قلي�ل األدب ه�ل تعل�م أّن امل�رأة يجب أن 

تطالب بحقوقها سواء كانت ذكراً أم أنثى. 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
التاريخ 2019/3/5

العدد : 378
اىل / الصحف املحلية  / جريدة )املستقبل ( وجريدة 

)املواطن(
نرش فقدان

ق�ررت ه�ذه املحكم�ة نرش فق�دان املدع�و ) حاتم 
مه�دي محم�د(  الذي فقد يف محافظ�ة صالح الدين 
بتاري�خ 2015/4/5 ول�م يع�رف يشء عن مصريه 
لح�د االن وعى من يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات 
عنه االتصال بذويه الساكنني يف )ناحية االسحاقي( 
او مرك�ز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر م�ن اليوم 

التايل لنرش االعالن
للتفض�ل باالط�الع واتخاذ م�ا يلزم م�ن قبلكم مع 

التقدير
القايض

حردان خليفة جاسم
������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / )الرشطي محمد جلود حاجم( 

املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان / مجهول االقامة

بما انك متهم وفق املادة /5/ من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 2016/10/10  
ولح�د االن وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ى تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ى ان تح�رض ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة 
ثالثون يوما من تاريخ ن�رش هذا االعالن يف صحيفة 
محلي�ة يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الحكام 
امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 4/ش/2019

اىل/ الصح�ف املحلية/ جريدة )املس�تقبل( وجريدة 
)املواطن(

م/تبليغ
أص�درت محكمة األحوال الش�خصية يف االس�حاقي 
قرارها املرق�م 4/ش/2019 املقامة من قبل املدعيه 
)تغريد اس�ماعيل س�عيد( املتضمن التفريق للهجر 
وبالنظر اىل مجهولية محل إقامة املدعى عليه )غانم 
احمد عيل( لذا تقرر اجراء تبليغك بالصحف الرسمية 
ويف ح�ال عدم اتباعك طرق الطعن القانونية س�وف 
يكتس�ب الق�رار درج�ة البت�ات. للتفض�ل باالطالع 

واتخاذ ما يلزم من قبلكم مع التقدير
القايض 

حردان خليفة جاسم

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1482

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 � اس�م  املتهم الغائ�ب الرشطي )عمار صبيح لفت�ه دريب ( )مطرود 
من الخدمة(

3 � رقم الدعوى 2018/1482
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  2018/6/30

5 � تاريخ  الحكم 2018/11/28
6 � املادة  القانونية )34(  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7�  املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة
8  �  خالص�ة الحك�م : تصحيح مادة االحالة م�ن املادة )34( اوال وثانيا 
م�ن ق ع  رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اىل امل�ادة )37( من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 كون الفعل وقع قبل تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعمال 

باحكام املادة 31 من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام  رقم 27 لس�نة 2016 

لعدم اعادة ما بذمته او دفع مبلغ التضمني 
10 � الحبس البس�يط ملدة ) س�تة اش�هر(  وفق احكام املادة 37 /اوال 
من ق ع د  رقم 14 لس�نة 2008 الهماله مما تس�بب بفقدان املس�دس 

الحكومي الذي بذمته  واملرقم )X50610Z(  نوع برتا عام 2007 
11 � تضمين�ه مبلغ مقداره ) 1,250,000( ماليني ومئتان وخمس�ون 
ال�ف دين�ار وفق امل�ادة ) 37( ثانيا من  ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عن 
قيمة املس�دس املش�ار اليه اعاله وحس�ب التس�عرية املعتم�دة بتاريخ 

الفقدان  تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
12 � اعطاء املوظفني  العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008 

13 �  حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 / 
رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  

14� اخراج�ه من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 
42/اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية بداللة  املادة  89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
15 � تعميم اوصاف املسدس املوصوف اعاله وفق القانون

16 � تنزي�ل املس�دس املش�ار اليها اعاله م�ن الذمة بعد اكتس�اب قرار 
الحكم الدرجة القطعية 

17 � مصادرة املس�دس املرمز محليا بنفس رقم املسدس االصيل املذكور 
اعاله والذي جلبه املتهم قطعة تعويضيه عن مسدسه املفقود وتسليمه 
اىل مديرية البنى التحتية / قس�م املوارد املعادة واملستهلكة بعد اكتساب 
قرار الحكم الدرجة القطعية عمال باحكام املادة 117 من ق ع  رقم 111 

لسنة 1969 املعدل
18 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد االمري جابر( 
البالغ�ة )25,000(  خمس�ة وعرشين الف دين�ار  عراقي ترصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادسا من 
ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعراض والتمييز استنادا الحكام املادة 

71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/11/28
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة

������������������������������������������
اعالن

اىل املتهم الغائب / )الرشطي محمد جلود حاجم( 
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة

العنوان / مجهول االقامة
بما انك متهم وفق املادة /5/ من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 2016/10/10  
ولح�د االن وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ى تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ى ان تح�رض ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة 
ثالثون يوما من تاريخ ن�رش هذا االعالن يف صحيفة 
محلي�ة يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الحكام 
امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة ملحافظة املثنى 
قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
قدم املواطن ) عب�د الرضا ثامر خوام(  
طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تبديل 
االس�م وجعله )عبد الله( بدال من )عبد 
الرضا(  وعمال باحكام املادة )22(  من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 املع�دل تقرر نرش الطلب باحدى 
الصح�ف املحلي�ة فمن لدي�ه اعراض  
مراجع�ة  ه�ذه املديري�ة خ�الل فرة 
خمس�ة عرشة يوما م�ن تاريخ النرش 
وبعكسه سوف ننظر يف الطلب  حسب 

االصول
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة/ وكالة
��������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 2019/1957 
التاريخ :2019/3/5

نرش اعالن
قدمت السيدة )امل يارس خضري( طلب 
اىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجر 
وقيموم�ة ع�ى املفقود )عب�د املهيمن 
احمد عبد الرحمن( والذي فقد بتاريخ 
2014/8/31 علي�ه واس�تنادا لقانون 
رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه 
بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من 

حياة املفقود  
القايض 

قيرص عباس رشيد
��������������������������������������

فقدان
فقدت مني هوية الطالبة الصادرة من 
الكلية الربوية املفتوحة يف املثنى بأسم 
) ش�دن عزيز م�وىس ( عى م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة  

العدد:3056/ش/2018
التاريخ: 2019/3/3 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / جعفر عبدالس�الم 

جعفر
بن�اء ع�ى الدع�وى الرشعي�ة املقامة 
امام هذه املحكمة بالعدد أعاله والتي 
تطلب فيه�ا زوجت�ك املدعي�ة )وديان 
جبار عبدالعايل(، أصدرت هذه املحكمة 
يف  3056/ش/2018  بالع�دد  قراره�ا 
الحك�م  واملتضم�ن   2018/10/28
الغياب�ي بإلزام�ك بتأدية امله�ر املؤجل 
اقامت�ك  وملجهول�ة  أع�اله،  للمدعي�ة 
ق�رر تبليغ�ك اعالن�اً بواس�طة الن�رش 
بصحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني ولك 
حق االعراض عى الحكم الصادر خالل 
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

الحكم درجة البتات.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي بس�ام صميم 

شاكر( 
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة

العنوان / مجهول االقامة
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة /5/ من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 
2016/10/16 ولح�د االن وملجهولي�ة اقامتك 
اقت�ى تبليغ�ك به�ذا االعالن ع�ى ان تحرض 
ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل / 
املنطقة الخامس�ة البرصة خ�الل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاري�خ نرش هذا االع�الن يف صحيفة 
محلي�ة يومية وتعليقه يف مح�ل اقامتك ومقر 
دائرتك وتجيب عن التهم�ة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( من 
قان�ون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

��������������������������������������
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/57
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامسة

2 � اس�م املتهم الغائب : العريف فوزان طعمه 
مسري سمري

3 � رقم الدعوى : 2013/405
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2013/10/18

5 � تاريخ الحكم : 2019/8/57
6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 

2008 املعدل
7 � املنس�وب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة 

الرابعة
8 � خالص�ة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله 
بقانون العفوالعام  رقم 27 لسنة 2016 كونه 
ما زال ماكثا يف الغياب ولعدم صدور امر فصل 
او طرد او استقالة حسب كتاب دائلرته املرقم 

657 يف 2018/10/17  
9 � الحبس الشديد ملدة )خمس سنوات (  وفق 
اح�كام امل�ادة )5( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل  وبدالل�ة امل�واد  61/اوال و 69/

اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه 
عن تاريخ 2017/3/23 ولحد االن 

10 �  ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل 
وتنحيه ع�ن الوظيفة نهائيا اس�تنادا الحكام 
امل�ادة )38/اوال /أ م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008  املع�دل بدالل�ة امل�ادة  89/اوال م�ن ق 
أ د رق�م 17 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
الق�اء القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذالحكم 
الص�ادر بحقه وال�زام املواطن�ني باالخبار عن 
محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقول�ة  
اس�تنادا الحكام املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008  
13 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
)حس�ني عبد االمري جاب�ر( البالغة )25,000( 
خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له 
من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادر باتف�اق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 60 / سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 
لس�نة 2008 قابال لالعراض والتمييز استنادا 
الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون 

وافهم علنا بتاريخ 2019/1/29
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

اعالن 
بناء عى الطلب املقدم من السيد ) ماجد كريم 
ماهود ( الذي يطلب فيه تبديل ) اللقب ( من ) 
الحاله ( اىل ) الش�حماني ( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة 
��������������������������������������

���
تنويه

ورد يف االع�الن املنش�ور يف جريدتك�م بالع�دد 
1813 يف 26 / 12 / 2018 والصادر من مديرية 
تنفي�ذ الكاظمية حيث ورد في�ه رقم االضبارة 
3024 / 2018 خطأ والصحيح 3204 / 2018 

لذا اقتى التنويه مع التقدير   
��������������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد : 8/ش/2019
التاريخ 2019/3/4

اىل / الصح�ف املحلي�ة  / جريدة )املس�تقبل ( 
وجريدة )املواطن(

تبليغ 
قررت هذه املحكمة تبليغ املدعى عليه ) وسام 
ظاهر جاسم( بقرار املحكمة يف الدعوى املرقمة 
)8/ش/2019( واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة 
)هناء عب�اس احم�د(  بموعد ق�رار الحكم يف 
تاري�خ 2019/3/4 واملتضمنة دعوى التفريق 
م�ن قبل هذه املحكمة وملجهولية محل اقامته 
ق�رر نرش التبليغ بجريدت�ني محليتني للتفضل 

باالطالع واتخاذ ما يلزم من قبلكم 
مع التقدير

القايض
حردان خليفة جاسم

��������������������������������������
تبليغ

اىل الرشيك / عالوي حس�ن عيل تقرر حضورك 
اىل بلدي�ة النج�ف وذلك عن اص�دار اجازة بناء 
للعق�ار املرقم 54007/3 حي النداء عن طريق 
رشيكك يف العقار املواطنة )  انعام عزيز فجر ( 
وعند عدم حضورك س�وف تصدر االجازة وفق 

للقانون
��������������������������������������

فقدان وثيقة
فق�دت الوثيقة املرقمة 3529 يف 2016/12/7 
الص�ادر م�ن مديرية الوقف الش�يعي يف املثنى 
املعنون�ة اىل معه�د الزهراء بأس�م ) ريام جر 
رهيف( عى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
��������������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي محم�د عامر 

احمد( 
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة

العنوان / محافظة بغداد
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة /5/ من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 
اقت�ى  اقامت�ك  وملجهولي�ة    2016/10/9
تبليغك بهذا االعالن عى ان تحرض امام محكمة 
قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة 
البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش 
هذا االع�الن يف صحيفة محلية يومية وتعليقه 
يف مح�ل اقامت�ك ومق�ر دائرت�ك وتجي�ب عن 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد  
)65 و 68 و 69( م�ن قانون اصول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
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جتاوز املحنة واستبسال جالل ضمن أبرز مشاهد تعادل الزوراء
              المستقبل العراقي/ متابعة

استهل فريق الزوراء، مشواره يف دوري 
أبطال آسيا، بتعادل ثمني )0-0(، أمام 
مضيف�ه ذوب آهن أصفه�ان اإليراني، 

عىل ستاد فوالذ شهر.
ويع�د التعادل يف ملع�ب املنافس، وفقا 
للظروف التي يمر به�ا الزوراء، نتيجة 
جي�دة، ع�ىل أن يراه�ن ع�ىل املباريات 

املقبلة للميض قدما يف البطولة.
، أب�رز مش�اهد مب�اراة  ويس�تعرض 
الزوراء وذوب آهن يف مستهل منافسات 

املجموعة األوىل بدوري أبطال آسيا:
تجاوز املحنة

تج�اوز ال�زوراء املحن�ة التي م�ر بها 
مؤخ�را، والت�ي أث�رت ع�ىل الفريق يف 
الدوري املحيل، بس�قوطه أم�ام أربيل، 
واس�تقالة الجهاز الفن�ي بقيادة أيوب 
أوديش�و، ال�ذي ق�اد الفري�ق للتتويج 

بلقب الدوري املوسم املايض.

خربة الحكيم
إدارة الزوراء وبعد التفكري يف الخيارات 

املطروحة، لجأت ملدرب يشهد له حسن 
التعامل مع الجوانب النفسية لالعبني، 

وه�و املدرب حكيم ش�اكر ال�ذي يملك 
من الخربة الكث�ري إلرشافه عىل تدريب 

املنتخبات الوطنية.
ونجح شاكر يف أن يقدم الفريق صورة 
مغايرة ع�ن وضعه يف ال�دوري املحيل، 
ليربهن عىل أنه قادر عىل قيادة الفريق 

وإخراجه من أزمته.
فرص ضائعة 

املباراة شهدت كما من الفرص السهلة 
الضائعة للفريقني، وتقاسم الفريقان 
ش�وطي املباراة، األول سيطرة واضحة 
لفري�ق ذوب آهن الذي أه�در 3 فرص 

ممكنة للتسجيل.
بينم�ا تس�يد فري�ق ال�زوراء الش�وط 
الثان�ي، وكان الطرف املبادر يف الهجوم 
وأهدر مهند عب�د الرحيم وعالء عباس 
فرصت�ني س�هلتني، وأضاع�ا فرص�ة 

خطف النقاط الثالث يف بداية املشوار.
استبسال جالل

املب�اراة ش�هدت تألق�ا كب�ريا لحارس 

مرم�ى ال�زوراء، ج�الل حس�ن، الذي 
الفري�ق  مح�اوالت  رد  يف  استبس�ل 
اإليران�ي وتعملق يف رد الفرصة األخرية 
لفريق ذوب آهن يف الدقيقة األخرية من 

املباراة.
ورغ�م أن التس�ديدة أتت من مس�افة 
قريب�ة، لكن رد فعله كان رسيعا وأنقذ 
مرم�اه م�ن ه�دف محق�ق وبالت�ايل 
اس�تحق جائزة أفضل الع�ب يف املباراة 

بحسب االتحاد اآلسيوي.
تراجع املستوى

ورغ�م اإلش�ادة بفريق ال�زوراء، إال أن 
ذوب آهن لم يكن يف مستواه الحقيقي، 
إذ تراجع الفريق بشكل غريب يف املوسم 
الحايل، إذ يحتل املركز الخامس عرش يف 

الئحة ترتيب الدوري اإليراني.
وه�و م�ا يدل�ل ع�ىل تراجع مس�توى 
الفري�ق اإليران�ي، وكان باإلم�كان أن 
يس�تغل الزوراء تراجع منافسه والنيل 

منه يف ملعبه.

»صاحب املعجزة« مرشح لتدريب روما

عضو االحتاد العراقي: كاتانيتش سيحظى بفرصة أخرية

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يواج�ه إيزيبي�و دي فرانشيس�كو، املدي�ر الفن�ي لروم�ا، 
مس�تقبالً غامًض�ا م�ع »ذئ�اب العاصم�ة«، بع�د النتائج 

السلبية التي يحققها الفريق منذ بداية املوسم.
 وتعرض روما لهزيمة ثقيل�ة ومذلة أمام غريمه التقليدي 
التس�يو، بنتيج�ة )3-0(، يف ديرب�ي العاصم�ة، لحس�اب 

الجولة 26 من الدوري اإليطايل.
دي  موق�ف  أن  مريكات�و«،  »كالتش�يو  موق�ع  وذك�ر   
فرانشيسكو، أصبح أقل أماًنا من أي وقت مىض، مشريا إىل 
أن الن�ادي ينتظر مواجهة الفريق أم�ام بورتو، واملقرر لها 

غًدا األربعاء، يف إياب دور ال� 16 من دوري أبطال أوروبا.
 وأضاف أن مون�ي، املدير الريايض لروما، حدد عدة بدائل 

يف حالة ح�دوث نتيجة س�لبية أمام بورتو. وأش�ار املوقع 
إىل أن روم�ا يود أن يمنح مهمة املدير الفني إىل ماوريس�يو 
س�اري، مدرب تش�يليس الحايل، إال أنه يعد خياًرا صعًبا، يف 
ظ�ل صعوبة مغادرته للبلوز قبل نهاية املوس�م. وأردف أن 
النادي حدد كالوديو رانيريي، مدرب ليس�ر سيتي األسبق، 
والذي نجح يف قي�ادة الثعالب للتتويج بلقب الربيمريليج يف 
2016، أو روبرتو دونادوني، مدرب بولونيا السابق، ليتسلم 
إحداهما املهمة حتى نهاية املوسم.وقالت تقارير أخرى إن 
مدرب فيورنتينا الس�ابق باولو س�وزا مرش�ح لخالفة دي 
فرانشيسكو، موضحة أن املدرب الربتغايل سيكون موجودا 
يف املدرج�ات يف مباراة األربعاء.وأح�د الخيارات لخالفة دي 
فرانشيس�كو، هو مدافع روما السابق كريستيان بانوتي 

الذي يقود حاليا منتخب ألبانيا.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد عض�و االتحاد العراق�ي لكرة الق�دم، يحيى كريم، أن الس�لوفيني 
رسيتش�كو كاتانيتش، مدرب املنتخب الوطني سيمنح فرصة أخرى يف 

قيادته املنتخب العراقي، بعد اإلخفاق يف بطولة كأس آسيا.
وقال كري�م، يف ترصيحات خاصة: »االتحاد قرر منح املدرب كاتانيتش 
فرصة أخرى إلثبات قدرته عىل قيادة املنتخب العراقي بأفضل حال بعد 
أن أخف�ق منتخبنا بتجاوز دور ثمن نهائي بكأس آس�يا، واالتحاد رغم 
التغيريات التي أجراها عىل الطاقم الفني، لكنه تمس�ك باملدرب عىل أمل 

أن ينجح يف قيادة املنتخب بصورة أفضل«.
وبني أن بطولتي الصداقة التي ستقام الشهر الجاري يف البرصة 
وبطولة غرب آس�يا، محطة اختبار حقيق�ي للمدرب وفرصته 

األخرية إلثبات قدراته الفنية«.
وأشار إىل أن يف حال لم يقدم املنتخب خالل البطولتني املذكورتني 
الص�ورة املقبولة س�يذهب االتحاد باتجاه فس�خ التعاقد معه، 
والذهاب باتجاه مدرب آخر.يش�ار إىل أن اتحاد الكرة أقال املدرب 
املساعد أحمد خلف ومدربي اللياقة البدنية رسدار محمد وأوسكار 

نجل املدرب كاتانيتش.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد فرينك�ي دي يونج العب خط وس�ط 
إدارة  أن  الهولن�دي،  أمس�ردام  أياك�س 
برش�لونة طالبت�ه برضورة إقص�اء ريال 
مدري�د، م�ن ثم�ن نهائ�ي دوري أبط�ال 

أوروبا.
وقال دي يونج، خالل ترصيحاته لصحيفة 
»برش�لونة  الهولندي�ة:  تليج�راف«  »دي 
أثن�اء توقيع العقد طالبوني بإقصاء ريال 
مدريد م�ن دوري 

األبطال«.
وأضاف: 

»ش�اهدت الكالس�يكو الس�بت املايض يف 
املن�زل، لك�ن لي�س لتحليل ري�ال مدريد، 

ولكن كمتابع عىل األريكة«.
وتابع: »إذا أطاحنا بريال مدريد من دوري 
األبطال سنفاجئ عالم كرة القدم بأكمله، 

ونضع اسم أياكس عىل الخريطة«.
واختتم: »يجب أن نلعب بش�كل هجومي، 
ونضغ�ط ونلع�ب بجماعي�ة، ولدين�ا ما 

يكفي من الجودة لنفاجئ الجميع هنا«.
ووق�ع دي يون�ج عقود انتقال�ه لصفوف 
املقب�ل،  املوس�م  م�ن  بداي�ة  برش�لونة، 
وس�يخوض مس�اء اليوم الثالثاء أياكس 
لقاء إياب ثمن النهائي ضد ريال مدريد، يف 
ملعب »سانتياجو برنابيو«، بعد الخسارة 

ذهابا بنتيجة )1-2(.

دي يونج: برشلونة طالبني بإقصاء 
ريال مدريد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�رر يواكيم لوف، مدرب منتخب أملانيا، إقصاء ثالثي 
بايرن ميونخ من قائمة املانشافت، التي سيعلن عنها 

خالل األيام القليلة املقبلة.
وبحس�ب ش�بكة »س�كاي س�بورتس«، ف�إن املدرب 
األملان�ي س�افر إىل ميون�خ، لالجتماع بثالث�ي البايرن 

ماتس هوميلز، توماس مولر وجريوم بواتينج.
وأف�ادت بأن ل�وف اجتم�ع بالثالثي األملان�ي، اليوم 
الثالث�اء، إلبالغه�م بقراره اس�تبعادهم م�ن قائمة 
املاكين�ات قبل مواجهة رصبيا ودًيا يوم 20 مارس/ 

آذار الجاري.
وأبرزت »س�كاي« ترصيحات لوف بع�د االجتماع، 
حيث قال: »كان من املهم بالنسبة يل إبداء أسبابي 
لالعب�ني، بعد قرار اس�تبعادهم من القائمة، كما 
ناقشت املسؤولني يف النادي بشأن ذلك بشكل 

شخيص«.
واختت�م: »بالنس�بة للمنتخ�ب الوطني، من 
املهم اآلن وضع مسار للمستقبل، فنحن نريد 
بن�اء فريق بوجه جديد، وأنا واثق من صحة 

هذه الخطوة«.
وأمل�ح ل�وف به�ذه الترصيح�ات إىل عزمه 
اس�تبعاد ثالث�ي باي�رن ميونخ م�ن قائمة 
أملاني�ا ط�وال الف�رة القادمة، لنيت�ه تكوين 
فريق شاب يخوض به تصفيات يورو 2020.

لوف يصدم ثالثي 
بايرن ميونخ 
بقرار مفاجئ

        المستقبل العراقي / وكاالت

يس�عى ن�ادي يوفنت�وس، للحصول ع�ىل خدمات 
موهب�ة فري�ق فيورنتين�ا، خ�الل ف�رة االنتقاالت 

لتدعي�م  املقبل�ة،  الصيفي�ة 
الخط األمام�ي للبيانكونريي، 

بداية من املوسم الجديد.
»توت�و  صحيف�ة  وبحس�ب 
س�بورت«، فإن فابي�و باراتييس، 
املدي�ر الري�ايض لن�ادي يوفنتوس، 
يرغ�ب يف ضم فيديريك�و كييزا، نجم 
فيورنتينا، عىل غرار عملية التعاقد مع 
فيديريكو برينارديسكي، يف 2017، بعدما 

انضم من فيورنتينا أيًضا إىل اليويف.

وأضاف�ت أن يوفنتوس س�يقدم عرًض�ا بقيم�ة 55 إىل 60 مليون 
ي�ورو، يدفعها النادي فوًرا، تضاف إليه�ا مكافاَت مرتبطة بإعادة 

البيع املستقبيل لالعب.
وتابع�ت الصحيف�ة أن البيانكون�ريي، يمك�ن أن ُيضح�ي بنجمه 
الربازي�يل دوج�الس كوس�تا، وال�ذي كان 
هدًفا أساسًيا ملانشسر يونايتد والسيتي، 
لف�رة طويل�ة، من أج�ل تموي�ل خطوة 

التعاقد مع كييزا، يف الصيف املقبل.
وكان�ت الصحيف�ة، أش�ارت إىل أن إدارة 
يوفنت�وس، رفض�ت عروًض�ا بقيم�ة 80 
مليون يورو، لرحيل كوس�تا، إال أنه خالل 
الش�هور القليل�ة املقبلة، يمك�ن أن تتغري 
إس�راتيجية الن�ادي، م�ن أج�ل جوهرة 

فيورنتينا.

يوفنتوس يستعد للتضحية بنجمه 
لضم موهبة فيورنتينا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، أن ري�ال مدريد أع�اد فتح 
ملف التعاقد مع الربازييل نيمار دا س�يلفا، نجم باريس سان 
جريم�ان، يف املريكات�و الصيف�ي املقبل.ووفًق�ا لصحيفة »ال 
ريبوبليكا« اإليطالية، فإن فلورنتينو برييز رئيس ريال مدريد 
ين�وي التضحية بأكث�ر من العب يف صف�وف امللكي، لتمويل 
صفقة نيمار.وضمت قائم�ة الضحايا، الويلزي جاريث بيل، 
واإلس�باني إيس�كو والربازي�يل مارس�يلو، والثالث�ي ليس يف 
حس�ابات األرجنتيني سانتياجو س�والري، مدرب املرينجي، 
وكث�رًيا ما وضعه هذا املوس�م عىل مقاع�د البدالء.وأوضحت 
الصحيف�ة أن برييز قد يضحى أيًض�ا باألملاني توني كروس، 
ولكن يف حالة قدوم عرض ضخم للتعاقد معه.وكان نيمار فتح 

الب�اب مؤخ�رًا 
ري�ال  أم�ام 

مدري�د للس�عي 
مجدًدا نحو التعاقد 

مع�ه، وذلك ع�ن طريق 
الترصي�ح ب�أن املرينجي هو واح�د من أك�رب األندية يف 
العالم، وأي العب يرغب يف االنضمام إليه.وأوضح نيمار 
أنه يش�عر بس�عادة بالغة مع س�ان جريم�ان، ولكن ال 
أحد يعرف ماذا س�يحدث يف املستقبل، مما ترك مساحة 
إلمكانية رحيله عن باريس يف الصيف املقبل.وكان نيمار، 
بطل املريكاتو الصيفي عام 2017، بعدما قرر الرحيل عن 

برش�لونة صوب باريس س�ان جريمان، مقابل دفع قيمة 
الرشط الجزائي 222 مليون يورو.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

قدم نادي تش�يليس اس�تئناًفا لدى االتحاد 
الدويل لكرة القدم »فيفا«، إليقاف العقوبات 
الت�ي تعرض لها بس�بب انتهاك�ه لقوانني 
التعاقد مع العبني قرص.وكان الفيفا حرم 
تش�يليس من إبرام صفق�ات خالل فرتي 
االنتق�االت املقبلت�ني بس�بب مخالفات�ه، 
دوالر. أل�ف   600 تغريم�ه  إىل  باإلضاف�ة 

الربيطانية،  »إندبندن�ت«  ووفًقا لصحيفة 

فإن تش�يليس اس�تأنف اليوم للسماح له 
بإبرام صفقات خالل الصيف املقبل.وقال 
الفيف�ا، يف بي�ان رس�مي، إن�ه ال يمكنه 
إعطاء جدول زمني لعملية االستئناف، 
كم�ا ال يمك�ن الترصي�ح ب�أن الحظر 
سيتم رفعه، ولكن يجب االنتظار حتى 
الجلس�ة.وأضاف البيان: »أي قرارات 

عملي�ة  خ�الل  العقوب�ات  تخ�ص 
االستئناف سيتخذها رئيس لجنة 

االستئناف يف الفيفا«.

ضحايا سوالري يمهدون طريق 
نيامر إىل ريال مدريد

تشيليس يستأنف للخروج من سجن املريكاتو

             بغداد/ المستقبل العراقي

رد البلجيك�ي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشس�ر يونايتد، 
عىل األنباء التي انترشت مؤخرًا بش�أن دخوله يف خالف مع 

زميله الفرنيس بول بوجبا.
وكان�ت صحيفة »صن« الربيطاني�ة أكدت أن لوكاكو دخل 
يف مناقش�ة ح�ادة مع بوجب�ا يف غرفة مالبس مانشس�ر 
يونايت�د، بس�بب أن النجم الفرنيس لم يس�مح له بتس�ديد 

ركلة الجزاء ضد س�اوثهامبتون ضمن منافسات الجولة 
ال�29 من الربيمريليج.

وكت�ب لوكاكو، عىل حس�ابه الرس�مي بموق�ع التواصل 
االجتماع�ي »توير«: »عندما ال ينفع الكره، بدأوا يف نرش 
األكاذيب«.يذكر أن لوكاكو يس�تعد مع مانشسر يونايتد 

ملواجه�ة باري�س س�ان جريم�ان، غ�ًدا األربع�اء، 
بحديقة األمراء ضمن منافس�ات إياب دور ال�16 

من بطولة دوري أبطال أوروبا.

لوكاكو يرد عىل أنباء خالفه مع بوجبا
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
الفن�ي  املدي�ر  سولس�كاير،  جون�ار  أويل  أعل�ن 
ملانشسر يونايتد، قائمة الفريق الخاصة بمباراة 
باري�س س�ان جريم�ان، املق�رر له�ا غ�ًدا 
األربع�اء، يف إياب ثم�ن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
الرس�مي  للموق�ع  ووفًق�ا 
لليونايتد، فإن القائمة تضم كل 

م�ن: دي خيا - روم�ريو - جرانت - باييل - دالوت 
- لينديلوف - روخو - شاو - سمولينج - ويليامز 
- يون�ج - فريد - جارنر - جومي�ز - مكتوميناي 
 - لوكاك�و   - جرين�وود   - تش�ونج   - فريي�را   -

راشفورد.
ويغي�ب عن الش�ياطني الحمر يف املب�اراة كل من: 
جي�يس لينج�ارد - خوان مات�ا - أندي�ر هرييرا - 
أليكسيس سانش�يز - أنتوني مارسيال - نيمانيا 
ماتيت�ش - أنطوني�و فالنس�يا - ماتي�و دارميان 

- في�ل جون�ز لإلصابة، بينم�ا يغيب ب�ول بوجبا 
لإليقاف بعد أن تعرض للطرد يف مباراة الذهاب.

وتشهد قائمة املباراة تواجد 8 العبني من خريجي 
أكاديمية اليونايتد وهم تشونج - جارنر - جوميز 
- جرين�وود - مكتوميناي - برييرا - راش�فورد - 

ويليامز.
وكان س�ان جريمان تغلب عىل اليونايتد يف مباراة 
الذه�اب بملع�ب »أولد تراف�ورد« بهدفني دون رد 

أحرزهما كيليان مبابي وبريسنيل كيمبيمبي.

سولسكاير يعلن قائمة اضطرارية ملوقعة سان جريمان

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تف�وق الربازييل الش�اب فينيس�يوس جوني�ور، الجناح األيرس 
لريال مدريد، عىل نجوم الفريق امللكي خالل شهر فرباير/شباط 
املايض.وأعاد الحساب الرسمي لريال مدريد عىل »توير« نرش 
التغريدة الخاصة باستفتاء »ما هو«، والذي أسفر عن تتويج 

فينيسيوس بلقب العب شهر فرباير/ش�باط بالنادي امللكي.وظهر 
فينيس�يوس خالل الش�هر املايض بأداء مميز م�ع املرينجي، ولذلك 
تفوق يف االس�تفتاء عىل كل من لوكاس فاسكيز، سريجيو راموس، 
كريم بنزيما، وسريجيو ريجيلون. وكان فينيسيوس أحد أبرز العبي 
ريال مدريد يف مباراتي الكالسيكو بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، 

رغم أنه لم يتمكن من زيارة مرمى الفريق الكتالوني.

فينيسيوس هيزم نجوم ريال مدريد
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

األثر االجتامعي لألحكام اجلزائية أرض الرمادي رمادية اللون 
القاضي إياد محسن ضمد احمد علي حسين

كل جريم�ة ت�رك خلفها مس�احة من الوج�ع وكما هائال م�ن الحزن.. 
ويمكنك تحس�س ه�ذا الوجع وذلك الحزن يف قل�وب ذوي املجنى عليه يف 
جرائ�م القتل والخط�ف ويف عيون من رسق�ت أموال�ه يف جرائم الرسقة 
ويف قس�وة الش�عور بازدراء الناس يف جرائم السب والقذف والرضر الذي 
يقع عىل املجنى عليه أكان نفس�يا أم ماديا يدفعك اكنت ضحية للجريمة 
ام مراقب�ا لها ملطالبة املحكمة بانزال اق�ى العقوبات بحق املتهم.  عىل 
الجان�ب اآلخر للمتهم اما وابا تنهار قواهم�ا الصحية حني القبض عليه 
وللمته�م زوجة ال تس�تطيع دفع مبلغ اس�تئجار الدار وس�تقف حائرة 
حني يقطع عن بيتها التيار الكهربائي نهاية الش�هر لعدم تس�ديد اجور 
الكهرب�اء لصاحب املول�دة وللمتهم ابن�اء صغار بعمر الزهور يمش�ون 
خلف والدتهم بمنتهى االنكس�ار يجرون خلفه�م خطى الخيبة يجوبون 
معه�ا اروق�ة املحاكم وغ�رف قضاة التحقي�ق ومراكز الرشط�ة ملتابعة 
مصري ابيهم املتهم يف مشهد تتفطر معه القلوب أملا وتذرف الجله الدموع 
حرسة وانت حني تش�اهدهم بثياب رثة وأقدام حافية حتما س�تتعاطف 
م�ع ابيه�م وتتمنى ع�ىل املحكم�ة ان تخفف الحك�م عنه... مل�اذا...الن 
العقوب�ة التي س�تصدر بح�ق أبيهم س�تكون بمثابة العقوب�ة الصادرة 
بحقه�م ألنها س�تمنع عنه�م الرعاية االبوي�ة وتجعلهم ب�ال معيل وبال 
م�ورد مايل للعيش يف مثل هذا الزمن وهذا باعتقادي هو األثر االجتماعي 
للعقوب�ة التي تصدرها املحاكم هذا الحكم ال�ذي ال يقف اثره عىل املتهم 
بل تمتد ابعاده االنس�انية لتش�مل كامل األرسة الت�ي ينحدر منها املتهم 
وتنح�در منه.  تقاطع املصالح والعواطف بني املتهم والضحية ومس�ألة 
التوفي�ق بني حفظ االم�ن العام وردع وزجر املتهم وب�ني مراعاة ظروفه 
اإلنسانية وإحداث املوازنة بينهما مسألة غاية يف التعقيد غالبا ما تسعى 
محاك�م الجنايات والجن�ح للتوفيق بينهما عند اصدار العقوبات س�يما 
املقيدة منها للحرية لذلك تلجأ محاكم املوضوع لالس�تناد اىل مواد قانون 
العقوب�ات التي تن�ص عىل الظروف واالعذار املخففة كذلك اىل اس�تخدام 
صالحياته�ا يف تخفيض العقاب او وقف تنفي�ذه حني الحكم عىل بعض 
املدانني واملجرمني.  وربما يبدو الحكم غريبا وغري رادع ملن يحرض جلسة 
املحاكمة او ملن يسمع عن بعد بقرار الحكم وتبدو العقوبة خفيفة النه ال 
يعلم ان املحكمة أخذت كل الظروف اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية 
للمته�م والضحية عن�د إصدارها العقوب�ة ووضعتها يف مي�زان الحكمة 
والت�وازن ال�ذي يمتلك�ه القض�اء باالس�تناد إىل واليته العام�ة يف تقدير 
العقوب�ات وفرضها تلك الوالية التي توجب ان ال تتحول س�لطة القضاء 
يف الحكم اىل س�لطة انتقام وال اىل س�لطة مراخية ومتعاطفة مع املتهم 
وإنما يجب ان تظل سلطة ابوية متوازنة تسعى اىل تحقيق العدالة ترعى 
اط�راف العالقة يف القضي�ة املنظورة بميزان قانوني إنس�اني يجمع بني 

ردع املتهم وزجره وبني مراعاة ظروفه العائلية واإلنسانية.

عندما س�يطر تنظيم داع�ش اإلرهابي ع�ىل مدينة الرمادي ل�م يتبَق يف 
تل�ك املدين�ة يشء اال وطالته أيادي االره�اب ولتهمت ج�زء منه النريان 
والرص�اص وخيم�ت فوق�ه غيمة دخ�ان فكل البن�ى التحتي�ه واملباني 
الجميل�ة التي تزين هذه املدينة اصابتها اف�واه البنادق والصواريخ ولم 
يكتفي االرهاب بتلك األعمال فطال حقدهم حتى البساتني واملزارع التي 
تحيط باملدينة من كل صوب وخاصتاً يف الجزء الرشقي  والش�مايل ايضا 
فأصبحت االشجار تشكو من لونها الرمادي الخايل من الخرضه وكأنها 
توايس مدينتها بش�كالها ولونها رديف ألس�م املدينة ال�ذي يثري العطف 
واآلسف وتمتاز بساتني املدينة بسعة االرض وكثرة انواع محاصيلها من 
الرمان،العنب،التفاح،التمر،املش�مش...ألخ  ل�م يبقى منها اليوم س�وى 
ذك�رى وأزقه مهجوره عليها بقايا من الخش�ب املتكرس اليابس من تلك 
األش�جار التي كانت رائحتها تمطنئ النفوس ومنذ اكثر من س�نتني عىل 
تحرير تلك االرض املعطاء ال زالت البس�اتني تش�كو اىل فالحيها الوحده 
والهج�ران من اياديهم التي كانت تداعب ثمارها واغصانها ويف لقاء مع 
أح�د الفالح�ني قال ان هذه االش�جار تراوح اعمارها ما بني س�بعة اىل 
عرشين س�نة وقد يصل بعض أعمار االشجار مثل النخيل اىل ثالثني سنه 
وقد س�ألته عن سبب اهمالهم لبس�اتينهم طوال تلك املده فتحدث قائالً 
يجب اوالً ان تقلع كل هذه األش�جار وتحرث األرض من جديد وتخصيب 
تل�ك الربه ألن الحرب ومخلفاتها قد ارهقت تلك األرايض  باملواد الضاره 
فض�ال عن إن بع�ض الخطوط األروائي�ه قد ترضرت ج�راء الحرب مما 
يسبب صعوبة يف نقل املاء اىل البساتني وان تلك العملية الشاقة والصعبه 
تحت�اج اىل مبالغ مالية عالية وال يوجد لدين�ا املال الكايف وخاصتاً ونحن 
ترضرنا من جراء النزوح وعندما عدنا وجدنا املكائن اما معطله ،منهوبه 
، محروق�ه وترضرت منازلنا فال نس�تطيع اليوم ان نجع�ل من اراضينا 
خ�رضاء اال عن طريق تقديم س�لف مالي�ة م�ن وزارة الزراعة وتصليح 
الخطوط االروائية وتنظيف األرايض جيداً من مخلفات الحرب وبهذا فأن 
األرايض الزراعي�ة تحتاج اىل وقفة جاده من قبل وزارة الزراعة ملس�اندة 
الفالح�ني وحثهم عىل زراع�ة األرض ألن املدينة اليوم تش�تكي نوعاً من 
التصح�ر وخاصتاً ان أرض االنب�ار ارض صحراوية تتعرض بأس�تمرار 
اىل عواص�ف ترابية ويف لقاء اخر مع اح�د الفالحني ذكر ايضاً مما ذكره 
الف�الح األول لكنه اضاف قائالً حتى الحيوانات التي كانت ترعى يف هذه 
الحق�ول والبس�اتني لم يعد هن�اك مكان إليوائها حي�ث كانت ترعى بني 
العش�ب واألش�جار وتتغذى جيداً لكن االن ال مكان له�ا بني هذا الخراب  
والتصح�ر ال�ذي أص�اب األرض ....  اذا تفاقمت هذه الظاهرة واس�تمر 
الح�ال هكذا م�ن دون مد يد العون م�ن الوزارات املختصه بهذا الش�أن 
والرقاب�ة عىل تل�ك االريض والتأكد من زراعته�ا ورش املبيدات الحرشيه 
وازالة كافه مخلفات الحروب س�تتحول املدينة اىل صحراء جراء األهمال 
الذي نش�اهده اليوم وبدوره سيكون هناك تلوث بيئي وتنترش االمراض 

واالوبئة يف ارض لم تشاىف ارضها بعد . 

»أسطورة دراكوال« للعيش بال أمراض!
عكفت ع�رشات الرشكات املبتدئة عىل تطوير 
عمليات نقل الدماء الشابة من الب�����الغني 
األصغ�ر س�نا لع�الج األم�راض املرت���بطة 

بالتقدم يف العمر.
ولكن أحد علم�اء الوراثة الرائدين 
بالعاصم�ة  كولي�دج  جامع�ة  يف 
الربيطانية لندن، يرص عىل أن هذه 
التج�ارب ليس�ت مزح�ة، وتعت�رب 
هام�ة وجدي�رة بالثق�ة م�ن قبل 
األطب�اء الرائدين، لتك�ون من أهم 
املشاريع الواعدة يف الطب الحديث.

لين�دا  الوراث�ة،  عامل�ة  وتق�ول 
تحلي�ال  ن�رشت  الت�ي  بارتري�دج، 
إن  الطبيع�ة،  مجل�ة  يف  للبيان�ات 

األبحاث تظهر أن الدم الشاب يمكن أن يسمح 
لإلنسان بأن يعيش حياة خالية من األمراض، 
مث�ل الرسطان والخرف وأمراض القلب، حتى 
وفات�ه. ويش�كل عملها جزءا م�ن موجة من 

األبح�اث واملح�اوالت، بم�ا يف ذل�ك مجموعة 
م�ن التج�ارب البرشي�ة املدعوم�ة م�ن، بير 
تيل، يف الرشكة الناشئة بس�ان فرانسيسكو، 
Ambrosia، والت�ي تقدم لكبار الس�ن الدماء 
الش�ابة، وهو أمر قد يكلف 8 آالف 
إذا ُط�رح للجمهور.وأظه�ر  دوالر 
البحث ال�ذي أجرته الربوفيس�ورة 
األك�رب  الف�ران  أن  بارتري�دج، 
س�نا الت�ي ُمنحت دماء ش�ابة، لم 
تصب بأم�راض مرتبط�ة بالعمر، 
وحافظ�ت ع�ىل وظيف�ة إدراكي�ة 
ح�ادة، يف حني أن الف�ران األصغر 
الت�ي ُعرض�ت لدم�اء غري ش�ابة، 

شهدت تأثريا معاكسا.

تباريح يف وجه الغروب خـطـر الـنـعـاس!
حيدر حاشوش العقابي

)1(
لست احد

غامت الشمُس بدهشتها املعتادة
وانتفض الجسد آلخره

لكنه ليس جسد
كل ايل احمله قبعة فوق رايس

تحميني
من  رش النفاثات والحسد

 ****
تعودُت

ان اغلف
طبقات صوتي باالنتظار

هكذا اجد مأوى
يحميني

قبل يجرفني الزمُن وتحرقني البحار...
  ****

قالت
يل اللوحة

اقصد قالت يل امرأة 
ملاذا وجهك مصفرا...

 قلت ألنني كلما اكتب 
قصيدة يحرض وطني

اكتش�ف علم�اء جامع�ة ج�ون هوبكن�ز األمريكي�ة أن األش�خاص الذين 
يشعرون بالنعاس خالل اليوم، هم أكثر عرضة من غريهم لإلصابة بمرض 

ألزهايمر بثالث مرات.
ويفيد املوقع اإللكروني للجامعة، بأن العلماء درس�وا وحللوا بيانات 123 
متطوعا كانوا مع التقدم بالعمر يقدمون خالل 16 سنة تقارير عن حالتهم 

الصحية، وكانوا يخضعون للتصوير املقطعي البوزيروني للدماغ.
واتضح أن املتطوعني الذين كانوا يش�كون م�ن النعاس دائما خالل النهار، 
أكث�ر عرضة بثالث مرات لإلصابة بمرض ألزهايمر مقارنة باآلخرين، وذلك 
بسبب تراكم بروتني بيتا أميلويد وبالذات الببتيد Aβ42 الذي يعترب أحد أهم 

العوامل املسببة ملرض ألزهايمر.
ووفقا آلدم س�بري، أحد معدي الدراس�ة، فإن اس�تنتاجات العلماء تس�مح 
بالحديث عن وج�ود عالقة بني اضطرابات النوم وتط�ور مرض ألزهايمر. 
وأضاف أن هذا يؤكد فرضية فقط، تفيد بأن النوم السيئ يمكنه املساهمة 

يف تطور املرض.

أالسنان اللبنية »حتارب« االمراض!
يمك�ن أن تس�اعد األبح�اث الت�ي أجري�ت عىل 
الهي�اكل العظمي�ة ألطف�ال أنجل�و سكس�ون 
الذي�ن ماتوا منذ أكثر م�ن ألف عام، يف مكافحة 
البدانة وداء الس�كري وأمراض القلب يف العرص 
الحديث. وقدم تحليل األسنان اللبنية من هياكل 
 Northamptonshire عظمية اكُتشفت يف موقع
ال�ذي يعود للقرن العارش، مؤرشا أكثر موثوقية 
للباحث�ني حول اآلثار الس�لبية للنظ�ام الغذائي 

والصح�ة، مقارنة مع التحليل التقليدي لعينات 
العظام. وفحص الباحثون العاج، وهو النسيج 
العظمي الصلب تحت مينا األسنان. ومن خالل 
ذلك، تمكنوا من معرفة ما إذا كان الطفل يعاني 
من س�وء التغذية خالل األش�هر الثالثة األخرية 
م�ن التط�ور داخ�ل الرحم.ويعتق�د الباحثون 
أن تحليل أس�نان األطف�ال الحديث�ة بالطريقة 
نفسها، يمكن أن يحمل مفتاح مكافحة أمراض 

مثل البدانة والسكري وأمراض القلب.
وتش�ري األدل�ة إىل أن نم�ط هذه األم�راض يتم 
تحديده قبل س�ن الثانية، كما توضح الدراس�ة 
الحديث�ة أن الباحثني قاموا بقي�اس الصحة ما 
قبل الوالدة بهذه الطريقة.ويقول الباحثون إنه 
يمكن لألطباء اس�تخدام هذه الطريقة لتحديد 
أكثر األطفال ضعفا، ما يؤدي إىل اتخاذ إجراءات 

وقائية خالل السنوات األوىل من حياتهم.

جدي�دة  نيجريي�ة  دراس�ة  نف�ت 
النظري�ة القائل�ة إن م�ؤرش كتل�ة 
الجس�م املرتفع يقل�ل من خصوبة 

الرجال.
ويأتي ذل�ك بعد أس�ابيع فقط من 
 Bath and North إعالن مجموع�ة
س�تحرم  أنه�ا   ،East Somerset
النس�اء من التلقي�ح االصطناعي، 
مم�ن لديه�ن رشي�ك ذك�ر بمؤرش 
كتلة جس�م أكث�ر م�ن 30، أي أنه 

يصنف عىل أنه بدين.
كم�ا تن�ص التوجيهات الرس�مية 
الصادرة عن املعهد الوطني للصحة 
والرعاي�ة املمت�ازة )NICE(، ع�ىل 
أن الرجال ذوي مؤرش كتلة جس�م 

أعىل من 30، أقل فرصة ليصبحوا آباء. وحلل 
باحث�و جامعة Benin نح�و 206 من الرجال 
األصحاء، ت�راوح مؤرش كتلة الجس�م لديهم 
إىل  الطبيع�ي، ب�ني 18.5 و25،  املع�دل  م�ن 
السمنة. وقدم الرجال، الذي تراوح أعمارهم 
ب�ني 20 و40 س�نة، عين�ات م�ن الحيوانات 
املنوي�ة التي تم تقييمه�ا يف املخترب عىل مدى 
يف  املنش�ورة  النتائ�ج  وأش�ارت  أش�هر.   10

املجل�ة الدولية للطب الحيوي اإلنجابي، إىل أن 
»مؤرش كتلة الجس�م املرتفع ال يؤثر بش�كل 
كبري عىل جودة السائل املنوي«. وقال الدكتور 
جيمس أوس�اييوكوموان، الباح�ث الرئييس، 
إن »مقارن�ة الس�ائل املنوي للمش�اركني مع 
م�ؤرش كتل�ة الجس�م، أظه�رت ع�دم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية يف معايري الس�ائل 
املن�وي )ع�دد الحيوان�ات املنوي�ة والحرك�ة 
والتش�كل(«. وعىل الرغم من عدم وجود صلة 

ب�ني وزن الرج�ل وخصوبته، إال أن 
الدكت�ور أوس�اييوكوموان ي�ويص 
بأن يحافظ الذكور عىل وزن صحي 
لصال�ح الرفاهي�ة العام�ة. وقال: 
»يوج�د جدل حول أن ال�وزن الزائد 
والس�منة، م�ن املخ�اوف الصحية 
الرئيس�ية يف جميع أنح�اء العالم، 
وال يمكن التأكيد عىل فوائد التحكم 
يف ال�وزن«. ويف معرض حديثها عن 
النتائج، قالت هانا فيسنوفا، مديرة 
عي�ادة الخصوبة IVF Cube، براغ، 
التي لم تشارك يف الدراسة: »هناك يف 
الواق�ع القليل من األدلة التي تربط 
ب�ني الس�منة ونوعي�ة الحيوان�ات 
املنوي�ة ل�دى الرج�ال، وه�ذا األمر 
يتطل�ب املزيد من الدراس�ة. وع�ىل الرغم من 
ذل�ك، يجب مراعاة أمور أخ�رى عندما يتعلق 
األم�ر بالرغب�ة الجنس�ية«. وتتناق�ض هذه 
املفاهيم مع دراسة صدرت يف يوليو من العام 
املايض، تق�ول إن أعداد الحيوان�ات املنوية يف 
الغرب، قد انخفضت بنس�بة 60% يف السنوات 
األربعني املاضية، حيث ألقى الباحثون باللوم 

عىل السمنة، فضال عن اإلجهاد والتدخني.

أوش�ك طفل حديث ال�والدة عىل املوت عقب 
التقاط�ه فريوس »الهريب�س« أو »القوباء« 
القاتل، من ش�خص مص�اب بقرحة باردة 

عن طريق ما يعرف باسم »قبلة املوت«.
وهرع�ت لويس كين�دال، البالغة م�ن العمر 
23 عام�ا، والدة الطفل أوليف�ر ميلر، البالغ 
م�ن العمر 11 يوم�ا، بابنها إىل املستش�فى 
يف كينغس�تون أبون هال، بإنجل�را، عندما 

ب�دأ يرف�ض رشب الحليب بش�كل مفاجئ 
وبدأ ظهره يف التقوس بش�كل مخيف جراء 

األلم.
وعقب خضوعه الختبارات متعددة، شّخص 
األطباء أوليفر مع مرض »الهريبس البسيط 
عن�د حديثي الوالدة«، بعد 8 أيام من مكوثه 
يف املستش�فى، ويعتق�د األطباء أن�ه التقط 
الف�ريوس بع�د أن قّبل�ه أو ملس�ه ش�خص 

مصاب بقرحة باردة.
والقرح�ة الباردة هي بث�ور حمراء مملوءة 
بالسوائل تتشكل يف املناطق املحيطة بالفم، 
وتعترب السبب الرئييس يف مرض »الهريبس« 

الذي ينتقل عرب التقبيل.
وظ�ل أوليفر يف املستش�فى م�دة 21 يوما، 
حتى أنه تم وضعه يف العناية املركزة بعد أن 
س�اءت حالته وأوشك عىل املوت، وقد سمح 
للرضيع بالع�ودة إىل منزله بع�د تلك الفرة 

من العالج.
وش�ددت والدة أوليفر ع�ىل رضورة حماية 
األطف�ال من األش�خاص املصابني باملرض، 
والحف�اظ عىل س�المتهم بإبقائهم بعيدين 
ع�ن أولئ�ك الذي�ن تظه�ر لديه�م القرح�ة 

الباردة.
وقال�ت كين�دال: »لق�د كان األم�ر مروع�ا 
للغاية، كنا مصدومني ولم نعرف ما يجري«، 
مؤكدة: »لم يكن كل منا يعاني من الهربس 
أو القروح الباردة«، ولن يتوقف عالج أوليفر 
بعد عودته إىل املنزل، حيث سيستمر يف تلقي 
العالج ملدة 6 أشهر عىل األقل وسوف يتطلب 
األم�ر خضوعه املنتظم لالختب�ارات الطبية 

خالل تلك الفرة.

اعتقاد شائع حول خصوبة الرجال! »قبلة املوت« كادت تنهي حياة طفل!


