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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

خذ احلكمة أّنى كانت، فإّن احلكمة 

ضّالة كّل مؤمن

ص2العراق وتركيا.. اتفاق عىل تشكيل فريق ملتابعة مشكلة املياه بني البلدين

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

دائـرة ضـحـايـا اإلرهـاب تـمـنـح اسـتـثـنـاءات لـكـبـار الـسـن والـمـرضـى

اجلنائية املركزية حتكم باإلعدام عىل إرهايب اشرتك بتفجري »ساحة 55« يف حي مجيلة

العراق »سد منيع« أمام احلرب اإلقليمية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

علاد العلراق ليؤكلد ملن خلال موقفه 
الرسلمي وقوفله بالضلد ملن الوقلوف 
يف أي طلرف يف الحلرب اإلقليميلة التلي 
األمريكيلة  املتحلدة  الواليلات  تحرّكهلا 
ومن خلفها السلعودية، فيما شدد أيضاً 
على حياديتله، ووقوفله أملام ضلد أي 
حلرب تندلع يف املنطقلة، فضاً عن عدم 
اسلتغال أراضيه للعلدوان عى جريامه. 
وأكد رئيس الجمهوريلة برهم صالح ان 
الهدف من التواجد األمريكي بالعراق هو 
ملحاربة اإلرهلاب ال لغرض آخر، نافيا أن 

تكون هناك قواعد عسكرية وقوات برية 
أمريكيلة يف العراق. وقال صالح، يف حوار 
خلال ملتقلى السلليمانية السلادس يف 
الجامعة االمريكية، إن »الواليات املتحدة 
دولة صديقة وحليفة وساعدتنا بالحرب 
ضد اإلرهاب ونشلكر تلك املسلاهمة وال 

نرتدد عن ذلك الشكر«.
وأضاف أن »العنارص األمريكية املوجودة 
بالعلراق بموافقلة الحكوملة العراقيلة 
وتحديدا لتدريب وتمكني القوات العراقية 
ضلد  الحلرب  يف  االستشلارة  وتقديلم 
اإلرهاب«، مؤكدا »ليست هناك قوات برية 

قتالية او قواعد عسكرية امريكية«.

وتابلع الرئيلس صاللح أن »الهلدف من 
تواجدها هو ملحاربلة اإلرهاب ال لغرض 
آخلر«، مردفلا بالقلول »وأي غرض آخر 
خلارج هلذا االتفلاق غلري مقبلول ملن 
الحكوملة العراقيلة، وتلم التأكيلد على 
هذا الجانب خال الحلوارات مع الجانب 

األمريكي الذي ابدى تفهما لهذا األمر«.
واسلتطرد صالح »فيما يتعلق بالسجال 
األمريكي واإليراني، ان العراق يعمل عى 
تخفيف التوتلر وال نريد للعراق ان يكون 
جزءا من تلك السلجات وال نقبل تحميل 

العراق وزر سياسيات اخرى«.
التفاصيل ص2

انطالق فعاليات مهرجان 
سعيد بن جبري القرآين الدويل 

السادس يف واسط

شــرطـة ديـالـى تعلـن
 القبض عىل إرهابـي وتدمري 

مضافتني يف خانقني 

املرور حتدد موعد 
املبارشة بتنفيذ مرشوع إجازة 

السوق االلكرتونية
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وزير الزراعة يلتقي  وفد رئيس اجلمعيات الفالحية ويؤكد استمرار الدعمالقبض عىل »أمني« الرمادي يف »داعش« اإلرهايب  وتصديق اعرتافاته
جملـس نينـوى يضـع مصيـر »املحافـظ« بيد الربملــان واحلكومــة

بايرن ميونخ
 يتجه لتجديـد الثقـة يف 

ليفاندوفسكي
ص3 ص2 ص3

دول العالـم حتارص السعودية بملفات انتهاك حقوق اإلنسان
      بغداد / المستقبل العراقي

دعت مفوضلة األمم املتحدة لحقوق اإلنسلان 
ميشليل باشلليه السلعودية، أملس األربعاء، 
لإلفراج عن ناشلطات محتجزات ترتدد تقارير 

عن تعرضهن للتعذيب يف اململكة.
وقالت باشليه، يف كلمة ألقتها يف مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة »اضطهاد نشطاء 
مساملني يتعارض بوضوح مع روح اإلصاحات 

الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها«.
وكانلت وكاللة األنبلاء السلعودية الرسلمية 
قد ذكلرت الجمعلة املاضية أن مكتلب النيابة 
العامة اسلتكمل التحقيقات بحلق محتجزين 
ضبطوا العام املايض باتهامات أمنية استعدادا 

إلحالتهم للمحاكمة. وللم يذكر تقرير الوكالة 
تفاصيل أخرى لكنه أشلار إىل بيان سلابق عن 
عمليلات ضبط تمت يف حزيلران 2018 قال إن 
تسعة أشلخاص، خمسلة رجال وأربع نساء، 
احتجلزوا لاشلتباه يف أنهم ارتكبلوا ما يمس 
بمصاللح الباد وقدموا دعملا لعنارص معادية 

يف الخارج.
ويف ذللك الوقت أبلغت جماعات حقوقية دولية 
عن احتجاز 11 ناشلطا بارزا عى األقل أغلبهم 
نسلاء كن يروجن لحق املرأة يف قيادة السليارة 
يف اململكة ويطالبن بإلغلاء نظام والية الرجل. 
وأفرجت السللطات عن بعضهم فيما بعد لكن 
نشلطاء قاللوا إن العديد من النسلاء احتجزن 
يف حبلس انفلرادي ألشلهر وتعرضلن لتعذيب 

سلعودي  مسلؤول  وقلال  جنلي.  وتحلرش 
املحتجلزات  معامللة  بإسلاءة  االدعلاءات  إن 

وتعذيبهن خاطئة وال عاقة لها بالحقيقة.
عى صعيد متصل، قال دبلوماسليون ونشطاء 
لرويلرتز إن دوال أوروبية سلتحث السلعودية 
)اليوم الخميس( عى إطاق رساح الناشلطات 
والتعلاون ملع تحقيق تقلوده األملم املتحدة 
بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي يف أول 
توبيلخ للمملكلة يف مجللس حقوق اإلنسلان. 
وقال نشطاء إن أيسللندا تقود مبادرة حصلت 
على دعم اللدول األوروبيلة وربما وفلود دول 
أخرى أيضا من أجل توجيه انتقاد للسلعودية، 
العضو يف مجلس حقوق اإلنسلان التابع لألمم 

املتحدة الذي يضم 47 دولة.

وزير التجارة: دعم الصناعات الوطنية اولوية 
الدفاع املدين يعلن امخاد 27 حريقًا يف بغداد قصوى يف عمل الوزارة

3واملحافظات خالل 24 ساعة
3

        بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكمة االتحادية، أمس االربعاء، 
بعدم دسلتورية مادتني يف قانون مجلس 
النلواب وتشلكياته رقلم )13( لسلنة 
2018، الفتلة إىل أن قانلون املحافظلات 
غري املنتظملة يف إقليم رقم )21( لسلنة 
2008 رسلم آليات استجواب املحافظني. 
وقلال املتحدث الرسلمي للمحكمة إياس 
»املسلتقبل  تلقلت  بيلان  يف  السلاموك 
»املحكملة  إن  منله  نسلخة  العراقلي« 
االتحادية العليا عقدت جلسلتها برئاسة 

القايض مدحت املحمود وحضور القضاة 
األعضاء كافة ونظرت بدعوتني موحدتني 
أقامهلا محافظلا االنبار وصلاح الدين 
إضافة لوظيفتهما، خاصما فيهما رئيس 
مجلس النلواب إضافة لوظيفته، للطعن 
بعدم دسلتورية امللادة )27/أحد عرش( 
وامللادة )31( من قانلون مجلس النواب 
وتشلكياته رقلم )13( لسلنة 2018«. 
وأضاف السلاموك، أن »امللادة )27/أحد 
عرش( من القانون نصت عى اختصاص 
مجللس النلواب يف اسلتجواب املحافلظ 
وفقاً لإلجراءات املتعلقة بالوزراء وإقالته 

باألغلبيلة املطلقة بناء عى اقرتاح رئيس 
مجلس الوزراء وبعد ثبوت أحد األسلباب 
اآلتيلة )1- علدم النزاهلة أو اسلتغال 
املنصب الوظيفي، 2- التسبب يف هدر املال 
العلام، 3- فقدان احلد رشوط العضوية 
مجاللس  قانلون  يف  عليله  املنصلوص 
املحافظات قم )21( لسنة 2008 املعدل، 
4- اإلهملال أو التقصري املعتمدين يف أداء 
الواجب واملسلؤولية(«. وتابع أن »املادة 

)31( من القانون ذاته .

التفاصيل ص2

املحكمة االحتادية تقيض بعدم دستورية مادتني ختوالن الربملان 
استجواب املحافظني

رئيـس جمـلـس البصـرة يشكـو 
تراجع منافذ املحافظة بسبب 

االتـفـاقـيـة االردنيــة وهيـدد 
ص3بتظاهرات كبرية

باشراف مباشر ومتابعة ميدانية من اللواء كاظم بوهان
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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دائرة ضحايا اإلرهاب متنح استثناءات لكبار السن واملرضى
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت دائرة ضحايا اإلرهاب، أمس األربعاء، منح استثناءات لكبار السن واملرىض 
والذين لديهم أكثر من شهيد.

وق�ال املكتب االعالمي للدائرة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»مدير عام دائرة شهداء ضحايا اإلرهاب طارق املندالوي منح عدد من االستثناءات 
لكب�ار الس�ن وامل�رىض والذين لديهم أكثر من ش�هيد ل�ذوي الش�هداء واملصابني 
لتبسيط اإلجراءات الخاصة بإنجاز معامالتهم وإرسالها إىل هيئة التقاعد الوطنية 

إلصدار هوياتهم التقاعدية ورصف رواتبهم املستحقة وفقا للقانون«.
واكد املندالوي عىل ان »مؤسس�ة الشهداء هي الجهة الراعیة لذوي شهداء العراق 
والجرح�ى وس�اعیة باملطالبة م�ن الجه�ات الحكومیة والترشیعی�ة لتخصیص 
املوازنات املالیة للمؤسس�ة لینال جمیع ذوي الش�هداء االستحقاقات التي كفلها 

قانون مؤسسة الشهداء لهذه األرس الكریمة .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�اد الع�راق ليؤكد من خ�الل موقفه 
الرس�مي وقوفه بالضد م�ن الوقوف 
يف أي ط�رف يف الح�رب اإلقليمية التي 
تحرّكه�ا الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
وم�ن خلفها الس�عودية، فيما ش�دد 
أيض�اً ع�ىل حياديت�ه، ووقوف�ه أمام 
ض�د أي حرب تندلع يف املنطقة، فضالً 
عن ع�دم اس�تغالل أراضي�ه للعدوان 
عىل جريام�ه. وأكد رئيس الجمهورية 
بره�م صال�ح ان الهدف م�ن التواجد 
األمريكي بالعراق هو ملحاربة اإلرهاب 
ال لغ�رض آخر، نافي�ا أن تكون هناك 
قواعد عسكرية وقوات برية أمريكية 
يف العراق. وقال صالح، يف حوار خالل 
ملتقى السليمانية السادس يف الجامعة 
االمريكي�ة، إن »الواليات املتحدة دولة 
صديق�ة وحليفة وس�اعدتنا بالحرب 
ضد اإلرهاب ونشكر تلك املساهمة وال 

نرتدد عن ذلك الشكر«.
األمريكي�ة  »العن�ارص  أن  وأض�اف 
املوجودة بالع�راق بموافقة الحكومة 
العراقي�ة وتحدي�دا لتدري�ب وتمكني 
القوات العراقية وتقديم االستشارة يف 

الحرب ضد اإلرهاب«، مؤكدا »ليس�ت 
هن�اك ق�وات بري�ة قتالي�ة او قواعد 

عسكرية امريكية«.
وتابع الرئيس صال�ح أن »الهدف من 
تواجدها هو ملحاربة اإلرهاب ال لغرض 
آخ�ر«، مردف�ا بالق�ول »وأي غ�رض 
آخ�ر خارج ه�ذا االتفاق غ�ري مقبول 
من الحكوم�ة العراقية، وت�م التأكيد 
ع�ىل هذا الجانب خ�الل الحوارات مع 
الجان�ب األمريكي الذي اب�دى تفهما 

لهذا األمر«.
واستطرد صالح »فيما يتعلق بالسجال 
األمريكي واإليران�ي، ان العراق يعمل 
عىل تخفيف التوتر وال نريد للعراق ان 
يكون جزءا من تلك السجالت وال نقبل 
تحميل العراق وزر سياسيات اخرى«، 
مبينا »كما اننا نرفض ان يكون بلدنا 
قاعدة عسكرية ضد اي من جرياننا«. 
ودعا رئيس الجمهورية، إىل »تأسيس 
منظوم�ة اقليمية جدي�دة مبنية عىل 
اس�اس احرتام الس�يادة وخلق البنى 
التحتية للمصالح االقتص دية بني دول 
الجمهورية  املنطقة«. واعترب رئي�س 
أن القض�اء عىل »اإلرهاب« ال يتم عرب 

الوسائل العسكرية فقط.

وق�ال صال�ح »القضاء ع�ىل اإلرهاب 
ال يتم عرب الوس�ائل العسكرية فقط، 
ونحتاج إىل التعاون الدويل واإلقليمي«. 
ب�دوره، ألتقى رئي�س مجلس النواب 
محم�د الحلبويس يرافق�ه وفد نيابي 
رئي�َس مجلس الش�ورى اإليراني عيل 
الريجاني وناقش�ا العالق�ات الثنائية 
ب�ني البلدين، وتفعيل لج�ان الصداقة 
الربملاني�ة، فض�ال ع�ن توس�يع آفاق 

التعاون يف املجاالت كافة. 
كم�ا بح�ث الرئيس�ان بحس�ب بيان 
ملكت�ب الحلب�ويس تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه »أهم التحديات 
التي تواجه املنطقة، ورضورة تنسيق 
املواق�ف يف املحاف�ل الدولي�ة إزاء تلك 
مصلح�ة  يخ�دم  وبم�ا  التحدي�ات 
الشعبني«. وأكد الحلبويس أن »العراق 
بع�د انتص�اره ع�ىل داعش م�ا زالت 
أمامه تحديات تتعلق باإلعمار وإعادة 
النازحني وفرض االستقرار، وال بدَّ من 
دع�م األصدقاء يف هذا املجال، فالعراق 
خ�اض حرباً نيابًة عن العالم كله ضد 
تنظي�م متطرف وانت�ر عىل داعش 
بجه�ود أبنائ�ه ودمائهم م�ن القوات 
األمنية بجميع مس�مياتها فضال عن 

دعم الدول الصديقة«.
»الع�راق حري�ص ع�ىل  أن  وأض�اف 
ب�ني  املش�رتكة  العالق�ة  ديموم�ة 
العراق  البلدي�ن«، موضح�اً »موق�ف 
الثابت م�ن اس�تخدام أراضيه لش�نِّ 
أي هج�وم أو اعتداء ع�ىل دول الجوار 
أن�ه »ال  إىل  املنطق�ة،« مش�ريا  ودول 
منص�ًة  أراضي�ه  اس�تخدام  يمك�ن 
لالعت�داءات، فضال عن تأكيده موقف 
العراق الرافض للعقوبات التي ُتفرض 

عىل الشعوب«.
م�ن جانب�ه ش�كر الريجان�ي موقف 
الع�راق إزاء العقوب�ات تج�اه إيران، 
مؤك�دا دعم بالده للع�راق يف املجاالت 
كاف�ة، ومنه�ا االس�تمرار يف تزويده 

بالكهرباء.
وأض�اف أن »الع�راق حالي�ا يترف 
بحكمة، وأثب�ت أنه يمتلك قوات قوية 
اس�تطاعت دح�ر اإلره�اب، مرحًب�ا 
بوجه�ة نظ�ر الع�راق يف الحفاظ عىل 

سيادته واعتبارها خًطا أحمر«.
وقدَّم الحلبويس دعوًة لنظريه اإليراني 
للمش�اركة يف قم�ة بغ�داد لربملان�ات 
دول ج�وار الع�راق، وقد وع�د األخري 

بتلبيتها.
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العراق »سد منيع« أمام احلرب اإلقليمية

املحكمة االحتادية تقيض بعدم دستورية مادتني ختوالن الربملان استجواب املحافظني
        بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكمة االتحادية، أمس االربعاء، بعدم 
دس�تورية مادت�ني يف قانون مجل�س النواب 
وتش�كيالته رقم )13( لسنة 2018، الفتة إىل 
أن قان�ون املحافظات غ�ري املنتظمة يف إقليم 
رقم )21( لسنة 2008 رسم آليات استجواب 
املحافظني. وقال املتحدث الرسمي للمحكمة 
إي�اس الس�اموك يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه إن »املحكمة االتحادية 
العليا عقدت جلستها برئاسة القايض مدحت 
املحم�ود وحض�ور القض�اة األعض�اء كافة 

ونظرت بدعوتني موحدت�ني أقامها محافظا 
االنبار وص�الح الدي�ن إضاف�ة لوظيفتهما، 
خاصما فيهم�ا رئيس مجلس النواب إضافة 
لوظيفته، للطعن بعدم دستورية املادة )27/

أحد ع�رش( واملادة )31( م�ن قانون مجلس 
النواب وتش�كيالته رقم )13( لسنة 2018«. 
وأضاف الساموك، أن »املادة )27/أحد عرش( 
م�ن القان�ون نصت عىل اختص�اص مجلس 
النواب يف استجواب املحافظ وفقاً لإلجراءات 
املتعلق�ة بالوزراء وإقالت�ه باألغلبية املطلقة 
بناء عىل اقرتاح رئي�س مجلس الوزراء وبعد 
ثبوت أحد األس�باب اآلتي�ة )1- عدم النزاهة 

أو اس�تغالل املنصب الوظيفي، 2- التس�بب 
يف ه�در املال الع�ام، 3- فق�دان احد رشوط 
العضوية املنص�وص عليه يف قانون مجالس 
املحافظات قم )21( لس�نة 2008 املعدل، 4- 
اإلهمال أو التقصري املعتمدين يف أداء الواجب 
واملس�ؤولية(«. وتاب�ع أن »امل�ادة )31( من 
القانون ذاته نصت عىل أن للنائب وبموافقة 
خمسة وعرشين عضواً توجيه استجواب إىل 
رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو مس�ؤويل 
الهيئات املس�تقلة أو املحافظني ملحاس�بتهم 
يف الش�ؤون الت�ي تدخ�ل يف اختصاصه�م«، 
مش�ريا اىل ان »املحكم�ة وج�دت أن امل�ادة 

)61/س�ابعاً/ج( م�ن الدس�تور ق�د حددت 
عناوين املناصب التي يختص مجلس النواب 
باس�تجواب ش�اغليها ح�راً وه�م كل من 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ملحاسبتهم يف 
الش�ؤون التي تدخل يف اختصاصهم ولم يرد 
ذك�ر املحافظ ضمن تل�ك املناصب«. واضاف 
الس�اموك أن »املحكمة ذكرت أن املادة )61/

ثامناً/ه���( م�ن الدس�تور نص�ت ع�ىل أن 
))ملجل�س الن�واب حق اس�تجواب مس�ؤويل 
الهيئات املس�تقلة وفقاً لإلج�راءات املتعلقة 
م�ن   )108-102( امل�ادة  وأن  بال�وزراء((، 
الدس�تور عددت الهيئات املس�تقلة ولم يكن 

)املحافظ( من ضمن الهيئات املس�تقلة ولم 
يرد من ضمن االختصاص�ات ملجلس النواب 
يف املادة )61( صالحية استجواب املحافظ«.

وأوض�ح أن »املحكمة االتحادية العليا ذهبت 
إىل أن الدس�تور يف امل�ادة )61/س�ابعاً/ج( 
ويف امل�ادة )61/ثامناً/ه���( أورد أصح�اب 
عناوي�ن املناصب الت�ي ملجلس الن�واب حق 
اس�تجوابهم يف الش�ؤون الت�ي تدخل ضمن 
اختصاصه�م حراً ولم يكن )املحافظ( من 
ضم�ن تلك العناوين«، الفت�ا اىل ان »املحكمة 
ذك�رت أن امل�ادة )7/ثامن�اً/أ( م�ن قان�ون 
املحافظات غ�ري املنتظمة يف أقليم رقم )21( 

لس�نة 2008 املعدل قد نصت عىل استجواب 
املحافظ من قبل مجلس املحافظة، لذلك فأن 
توجيه االس�تجواب اىل املحاف�ظ يكون وفق 
أح�كام هذا القان�ون«. وتاب�ع ان »املحكمة 
بن�اء عىل م�ا تقدم قض�ت بعدم دس�تورية 
امل�ادة )27/أح�د ع�رش( وامل�ادة )31( م�ن 
قان�ون   2018 لس�نة   )13( رق�م  القان�ون 
مجل�س النواب وتش�كيالته ملخالفة ألحكام 
الدستور«، موضحا ان »جميع ما يصدر عن 
املحكمة االتحادية العليا من أحكام وقرارات 
بات وملزم للسلطات كافة وفق املادة 94 من 

الدستور«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس القض�اء االعىل، أمس 
االربع�اء، عن اع�دام االرهابي الذي 
اش�رتك بتفج�ري س�احة 55 يف حي 

جميلة رشقي بغداد.
تلق�ت  بي�ان  يف  املجل�س  وق�ال 

»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 
إن »املحكم�ة الجنائي�ة املركزية يف 
رئاس�ة اس�تئناف بغ�داد الرصافة 
االتحادي�ة قض�ت حكم�ا باإلعدام 
شنقا حتى املوت عىل إرهابي اشرتك 
بتفج�ري س�احة 55 يف ح�ي جميلة 
بعد جلبه لس�يارة مفخخة يقودها 

انتح�اري«. واض�اف أن »املحكم�ة 
الجنائي�ة املركزي�ة نظ�رت دع�وى 
م�دان اعرتف بانه بع�د االتفاق مع 
متهمني اخرين قام بجلب انتحاري 
يدع�ى »اب�و دجان�ة« م�ن منطقة 
ب�وب الش�ام م�ع س�يارة مفخخة 
ن�وع كيا حمل والتي تم تفجريها يف 

ساحة 55 بحي جميلة راح ضحيته 
العرشات من الش�هداء«، مشريا اىل 
انه »تم اصدار حكم باإلعدام ش�نقا 
حتى املوت بحق املدان جاء استنادا 
ألح�كام امل�ادة الرابعة م�ن قانون 
مكافح�ة اإلره�اب رقم 13 لس�نة 
2005 ».  يذك�ر أن س�احة ال�55 يف 

حي جميلة بمدينة الصدر ش�هدت 
يوم الثان�ي من كان�ون الثاني عام 
2017، انفجار سيارة مفخخة ادت 
اىل مقت�ل 20 ش�خصا واصابة نحو 
30 اخرين اضافة اىل الحاق خسائر 
مادي�ة يف املباني واملح�ال التجارية 

القريبة من مكان الحادث.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مجلس محافظة نين�وى، أمس االربعاء، 
عدم امتالكه أي صالحية بش�أن تقرير لجنة 
تقيص الحقائق النيابية يف املوصل، مش�ريا اىل 
ان الربمل�ان والحكومة هما م�ن يقرران بقاء 
املحافظ نوفل العاك�وب من عدمه كما جرى 

يف احداث كركوك.
ونقل�ت وكالة »املعلومة« ع�ن عضو املجلس 
حس�ام العب�ار ان “تقري�ري لجن�ة تق�يص 
الحقائ�ق النيابي�ة وكذل�ك تق�يص االوض�اع 
الحكومي�ة يف املوص�ل  ابع�د س�لطة مجلس 
املحافظة بش�كل تام عن موضوع محاس�بة 

أي متورط ملفات فساد ضمن التقرير”.

يف  كرك�وك  “س�يناريو  أن  العب�ار  واض�اف 
محاس�بة املحافظ نجم الدين كريم سيعاد يف 
املوصل من خ�الل اتخاذ القرار من الربملان او 
الحكومة بش�ان بقاء العاكوب او ش�خصية 
اخ�رى م�ن عدم�ه”، داعي�ا اىل “ع�دم اتخاذ 
أي ق�رار وفق�ا لالتجاهات السياس�ية وعىل 
الحكومة محاس�بة من تثب�ت ادانته دون أي 

مجامل�ة “. وكان مقرر لجنة تقيص الحقائق 
بش�أن تقييم وض�ع محافظة نين�وى النائب 
احم�د الجب�وري أك�د يف تريح س�ابق، ان 
اللجنة س�تقدم تقريرها اىل مجلس النواب يف 
االسبوع املقبل، فيما رجح ان يتضمن قرارات 
قد تصل اىل اكثر من سحب اليد للمتورطني يف 

ملفات الفساد.

اجلنائية املركزية حتكم باإلعدام عىل إرهايب اشرتك بتفجري »ساحة 55« 
يف حي مجيلة

جملس نينوى يضع مصري »املحافظ« بيد الربملان واحلكومة

        بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق وزير املوارد املائية جمال العاديل مع 
الس�فري الرتكي فاتح يلدز، أمس االربعاء، 
عىل تش�كيل فريق ملتابعة مش�كلة املياه 

والحصول عىل »حصة عادلة«.
وق�ال املكتب االعالم�ي للم�وارد املائية يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه انه تم »تش�كيل فريق عمل مش�رتك 
يضم اعض�اء من كاف�ة الجه�ات املعنية 
للوص�ول اىل ح�ل ملش�كلة تقاس�م مي�اه 

نهري دجلة والفرات وحصول العراق عىل 
حصت�ه العادلة م�ن املياه املش�رتكة مع 

الجارة تركيا“.
واضاف ان »الطرفني بحثا حول مساهمة 
ال�رشكات الرتكية يف االس�تثمار بالقطاع 
االروائ�ي والزراعي وإدخ�ال التكنولوجيا 
الحديث�ة يف االرواء للتقن�ني يف اس�تهالك 
املياه وزي�ادة االنتاج الزراع�ي فضالً عن 
االس�تفادة من الخ�ربات الرتكية يف تدريب 
امل�الكات الفني�ة والهندس�ية العراقية يف 

مجال ادارة املياه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

توق�ع رئي�س تحال�ف اإلص�الح واإلعمار 
عم�ار الحكيم، إكتمال الكابينة الحكومية 

يف غضون أسابيع قليلة.
وق�ال الحكيم، خالل مش�اركته يف ملتقى 
السليمانية الذي تقيمه الجامعة االمريكية 
يف املحافظ�ة، ان »49% من ابناء الش�عب 
العراق دون 19 س�نة وهو ش�عب شبابي 
وفت�ي علين�ا ان ال ننظ�ر ونك�ون يف واٍد 

والشعب العراقي يف واٍد آخر«.
وأض�اف ان »العراق مختل�ف بعد داعش، 
تحدي�ات  كل  يف�وق  الخدم�ات  وتح�دي 
الع�راق« مبين�ا ان »الع�راق اآلن مختل�ف 
تماماً عما كان عليه يف العام 2003 ونحن 
أمام ع�راق مختلف«. وأع�رب عن تفاؤله 
»تجاه مس�تقبل العراق يف ظ�ل التجوالت 
الكبرية يف ظل التفهم اإلقليمي« مؤكدا انه 
»ليس من مصلحة العراق ان يكون مع أي 
ط�رف إقليمي ضد آخ�ر وان يكون جرساً 
بني الفرقاء«. وش�دد السيد عمار الحكيم 
»البد ن نبني دولة قوية اذا اردنا اإلستقرار 

يف الع�راق وان ينفتح م�ع دول الجوار وال 
ينشغل بجراحه فقط«.

ولف�ت اىل ان »الصيف املقبل س�يكون أول 
تحدي حقيقي للحكومة يف توفري الكهرباء 
وامل�اء«. وتابع ان »تحال�ف اإلصالح صمد 
أم�ام تحدي�ات كب�رية ويركز حالي�اً عىل 
مرشوعه، ونشعر بقلق إزاء تقييم اإلتحاد 

االوروبي لالنتخابات العراقية«.
وأشار اىل ان »هناك إستثمار لقوات الحشد 
»إكتم�ال  متوقع�اً  الس�يايس«  العم�ل  يف 

الكابينة الحكومية يف غضون أسابيع«.
»تأس�يس  ان  اىل  الحكي�م  عم�ار  ون�وه 
تي�ار الحكمة خطوة س�رتاتيجية لتمكني 
الش�باب«. وش�دد ع�ىل »جع�ل العالم ان 
يتفاع�ل م�ع العراقي�ني يف ه�ذه املحن�ة 
والوقوف معهم واس�تثمار هذه الفرصة« 
داعي�ا اىل »رضورة ت�وازن عالقات العراق 

مع محيطه االقليمي«.
وأك�د ان »حاجة الع�راق للتحال�ف الدويل 
تحدده�ا الحكوم�ة حراً« مش�ريا اىل ان 
»هناك ق�رار برملاني وليس قانوناً بش�أن 

تواجد القوات األمريكية يف العراق«.

احلكيم يتوقع إكتامل الكابينة احلكومية يف غضون أسابيع 

العراق وتركيا.. اتفاق عىل تشكيل فريق ملتابعة مشكلة املياه 
بني البلدين

        بغداد / المستقبل العراقي

صدقت محكمة تحقيق رشق األنبار املختصة 
بقضايا االرهاب يف رئاس�ة محكمة استئناف 
االنب�ار االتحادي�ة، اعرتاف�ات متهماً يش�غل 
منصب ما يسمى ب�«أمني الرمادي« يف تنظيم 

داعش اإلرهابي.
واوضح بيان صادر عن املركز االعالمي ملجلس 
القض�اء االع�ىل ورد ل�«املس�تقبل العراقي« 
ان »محكم�ة تحقي�ق رشق األنب�ار صدق�ت 
اعرتاف�ات إرهاب�ي ينتمي إىل تنظي�م داعش 

بعد القب�ض عليه من قبل الق�وات االمنية يف 
محافظة االنبار«.

البي�ان اىل ان »املته�م ال�ذي يش�غل  ولف�ت 
منصب )أمن�ي الرم�����������ادي( اعرتف 
بارت�كاب ع�دة جرائ�م ارهابي�ة يف املحافظة 
ابرزها االش�رتاك بتفجري س�يارة مفخخة يف 

مدينة الرمادي«.
واضاف البيان ان »املحكمة دونت اقوال املتهم 
باالع�رتاف واتخ�ذت االجراءات كاف�ة بحقه 
وفق�اً الح�كام امل�ادة الرابعة /1 م�ن قانون 

مكافحة اإلرهاب .

        البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة رشط�ة دياىل، أم�س األربعاء، 
القبض ع�ىل إرهاب�ي وتدم�ري مضافتني يف 

خانقني بدياىل.
وذكر إعالم القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن قوة امنية من قسم 
رشط�ة خانقني وجل�والء ومديرية ش�ؤون 
االفواج وفوج طوارئ دياىل السادس والثامن 
والنموذج�ي ومف�ارز م�ن مكافح�ة اجرام 
خانقني وش�عبة االس�تخبارات واالتصاالت 
ومف�ارز م�ن مكافح�ة املتفج�رات وقس�م 

الكالب البوليسية، رشعت بمداهمة وتفتيش 
قرى املعدان وش�يخ عباس والغاية وش�ريك 

ومنطقة جرس حلوان«.
ع�ن  أس�فرت  »العم���لي�ة  ان  واض�اف 
الق�اء القب�ض ع�ىل مطل�وب واح�د وف�ق 
امل�ادة )4اره�اب( وتدمري مضافت�ني كانت 
تستخدمها الخاليا االرهابية يف محيط قضاء 

خانقني«.
وتاب�����ع أن »ه�ذه العملي�ة االمنية تأتي 
ملالحقة اوكار داعش االرهابية والقضاء عىل 
خالياه النائمة للحفاظ عىل امن واس�تقرار 

املواطنني يف عموم املحافظة«.

شــرطـة ديـالـى تعلـن القبـض عىل إرهـابــي 
وتدمري مضافتني يف خانقني 

القبض عىل »أمني« الرمادي يف »داعش« اإلرهايب
 وتصديق اعرتافاته
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   بغداد / المستقبل العراقي

اجرى مركز ابن البيطار التخصيص لجراحة القلب حملة الصيانة 
الدوري�ة عىل جه�از املفراس من قب�ل رشكة )البهج�ة( املجهزة 
للجه�از و الوكيل الحرصي لرشكة فيلبس الهولندية«.وافاد بيان 
لدائرة صحة الكرخ ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »حيث قامت 
بعمل فحص ش�امل لكاف�ة محتويات الجهاز و و تتبع سلس�لة 
املش�اكل املتوقعة الحدوث ومعالجتها لت�ايف حصول اي عطل يف 
الجهاز ».واضاف انه »تم صيانة جزء الس�لب لنك وتزييت الجزء 
املتحرك يف الكانرتي مع صيانة وتنظيف اجزاء االش�ارة الضوئية 
والتأك�د م�ن حركة محدد االش�عة بص�ورة مثالية مع الكش�ف 
واملعاي�رة والتنظي�ف لكل اج�زاء الكانرتي باألضاف�ة اىل تنظيف 
كافة الحواسيب يف غرفة السيطرة والتحكم وكذلك غرفة الطبيب 
املخت�ص مع تنظيف وتزييت الس�دية املخصصة لفحص املريض 
والقي�ام بمعاي�رة تحس�ن الصورة ».وب�ن ان »م�اكات املركز 
الفنية و الهندس�ية مس�تمرة يف صيانة و فحص كافة االجهزة و 
املعدات الطبية من اجل ديمومة العمل و االرتقاء بتقديم خدمات 

طبية متميزة و اعطاء نتائج فحوصات دقيقة .

   بغداد / المستقبل العراقي

تواصل امانة بغداد تنفيذ خطتها إلكساء اكثر من )900000( م2 
من الشوارع الرئيسة والفرعية ضمن قاطع دائرة بلدية الرشيد«.

وافاد بيان لامانة ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »دائرة املشاريع 
إحدى تش�كيات امان�ة بغداد وبالتعاون مع دائرة بلدية الرش�يد 
تواص�ل العم�ل بإكس�اء )950000( م2بواقع ث�اث طبقات من 
االسفلت وانشاء )1450( مش�بكاً لترصيف مياه االمطار ضمن 
املحات)845و847و885( بمناطق حي الرتاث وكفاءات السيدية 
وحي الجهاد باإلعتم�اد عىل الجهد الذاتي  ».واضاف ان »االعمال 
تضمن�ت فتح بوك�س ترابي وفرش حىص خابط و انش�اء قالب 
جانبي تلتها اعمال اإلكس�اء بثاث طبقات من االسفلت ، مشرية 
اىل  ان »أمان�ة بغ�داد تنفذ خطة كربى إلكس�اء وتأهيل عدد كبري 

من شوارع العاصمة بغداد .

املسافرين والوفود تكرم 
السواق املشاركني يف واجبات 

نقل احلشد الشعبي

وزير الزراعة يلتقي
 وفد رئيس اجلمعيات الفالحية 

ويؤكد استمرار الدعم

    ميسان / المستقبل العراقي

أعلن ف�رع توزي�ع كهرباء ميس�ان أحد ف�روع الرشك�ة العامة 
لتوزي�ع كهرب�اء الجن�وب عن انج�از أعمال مرشوع اس�تحداث 
مغذي الجامعة الهوائي )11 ك.ف( ، الذي يغذي الحي الجامعي يف 
مدينة العمارة« .وقال مدير الفرع املهندس »جاسم رايض بريدي« 
بان ماكاته يف قس�م تنفيذ املش�اريع بإرشاف مس�ؤول القس�م 
وبالتع�اون مع مركز خدم�ات العم�ارة األول ، انتهت من أعمال 
مرشوع اس�تحداث مغذي الجامعة الهوائي الجديد و املس�تحدث 
ضمن خطة الرشك�ة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب لعام 2018. 
وأش�ار »بري�دي »  إىل أن ط�ول الخ�ط املس�تحدث )1700 م( ، 
ويخرج من محطة عواش�ة )11/33 ك.ف( ، مبيناً ، بان األعمال 
الت�ي قام�ت بها ماكات�ه هي » نص�ب )30( عم�ود ضغط عايل 
مختلف ، ومد أس�اك حجم /120 مل�م2 / بطول )5000م( ، مد 
قابلو /3× 150 ملم2/ بطول )250 م ( فضاً عن صندوق نهاية 
/3× 150 مل�م2/ خارجي ع�دد )1( مع داخيل عدد )1( مع ربط 
معدات ول�وازم أخرى ، موضحاً ، بأن مدة العمل كانت )15( يوم 
، وان الخط املس�تحدث قد دخل للعمل بع�د االنتهاء من إجراءات 

الفحص عليه وتم إطاق التيار الكهربائي به.

كهرباء ميسان : مغذي اجلامعة املستحدث 
يدخل للعمل بعد انجازه بنسبة »%100«

    الغانم/ المستقبل العراقي 

برعاي�ة الحكوم�ة املحلية يف واس�ط وبالتع�اون مع العتبة 
العلوية املقدس�ة والعتبتن املقدستن الحسينية والعباسية 
ورابطة القرآنين يف املحافظة بدء فعاليات مهرجان س�عيد 

بن جبري القرآني الدويل السادس يف محافظة واسط«.
وحرض املهرجان النائب الثاني ملحافظ واس�ط رشيد عيدان 
البدي�ري ونائ�ب رئي�س مجلس واس�ط ترك�ي الغنيماوي 
والنائب عن واس�ط  س�لمان الغريباوي إضافة اىل معاوني 
ومستشاري املحافظ ورؤساء الدوائر واملؤسسات الحكومية 

يف املحافظة وجمهور غفري من أبناء القضاء وخدمة القرآن 
الكريم وأعضاء الروابط القرآنية يف واسط«.

والقى نائب املحافظ رش�يد عيدان البديري كلمة رحب فيها 
بضي�وف املهرج�ان ، مؤكدا يف الوقت ذاته ع�ىل »أهمية هذا 
املهرجان الذي يقام يف محافظة واسط وعند رضيح التابعي 
الجلي�ل س�عيد بن جب�ري إحي�اء للق�رآن الكري�م ونفحاته 
الطاهرة«.وش�اركت يف املهرجان وفود تمثل 15 دولة عربية 
واس�امية ويس�تمر املهرجان لغاية يوم غد الجمعة الثامن 
م�ن آذار الحايل وتتخلله عدة محافل قرآنية تقام يف االقضية 

والنواحي .

انطالق فعاليات مهرجان سعيد بن جبري القرآين الدويل السادس يف واسط

     بغداد / المستقبل العراقي

تثمين�ا لجهوده�م املباركة ودروه�م البطويل 
يف الدف�اع عن الوط�ن اقامت الرشك�ة العامة 
لنق�ل املس�افرين والوف�ود ، احتفالية خاصة 
لتكري�م منتس�بيها املش�اركن يف واجب نقل 
ابطال الحش�د الش�عبي خال معارك التحرير 
بحض�ور مدي�ر ع�ام الرشكة املهن�دس كريم 
كاظم حس�ن«.املدير العام خال كلمة القاها 
للحض�ور بن بحس�ب بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه،  ان »وزير النقل عبد الله 
لعيبي قدم خالص ش�كره وامتنانه اىل ابطال 
الرشك�ة و اش�اد بال�دور الكبري ملنتس�بيها يف 
الدف�اع عن وطنهم ومش�اركة القوات االمنية 
والحش�د الش�عبي جنب�ا اىل جنب عىل س�وح 
الرشف وجبهات القتال لتحرير عراقنا الحبيب 
».واضاف ان »تضحيات الرشكة كبرية وعزيزة 
ع�ىل كل منتس�ب كم�ا ان التاريخ سيس�جل 
كي�ف امتزجت دماء الق�وات االمنية مع دماء 
الحف�اظ  يف  الرشك�ة  موظف�ي  وتضحي�ات 
ع�ىل ارض الوط�ن وعرضه.م�ن جهتهم ثمن 
الحارضون ح�رص الوزير وادارة الرشكة عىل 
دعمه�م وتكريمه�م مؤكدين انه�م باقون يف 
خدمة الوطن وانتمائهم الوظيفي يف اي واجب 

يوكل اىل الرشكة.

     بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير الزراعة صالح الحس�ني وفدا ضم 
رئي�س الجمعي�ات الفاحي�ة حس�ن نصي�ف 
واملزارع�ن  الفاح�ن  التميم�ي وع�ددا م�ن 
الحس�ني  ».وش�دد  املحافظ�ات  مختل�ف  يف 
خ�ال اللقاء بحس�ب بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، عىل »استمرار الوزارة بمد يد العون 
للفاح�ن واملزارعن وتقدي�م الدعم لهم ، وان 
»التعاون مثمر مع الجمعيات الفاحية لتذليل 
املعوقات ورفع مستوى االنتاج الزراعي سيما 
بع�د منع اس�ترياد اثنا عرش محص�وال زراعيا 
بس�بب وفرتها يف االس�واق املحلي�ة ».واضاف 
ان »هن�اك تع�اون كبري ب�ن ال�وزارة ووزارة 
امل�وارد املائية لتوفري الحص�ص املائية الازمة 
للمساحات الكبرية املخصصة لإلنتاج الزراعي 
ومنها املحاصيل االسرتاتيجية«.كما استعرض 
الحض�ور بحس�ب البي�ان »مختل�ف القضايا 
االداري�ة واملعوق�ات الت�ي قد تع�رتض طريق 
العم�ل الزراع�ي بش�قيه النبات�ي والحيواني 
املن اس�تمرار التعاون واللق�اءات بغية حث 
الفاحن واملزارعن عىل اعتماد الطرق العلمية 
يف الزراعة ». بما يضمن موسما زراعيا وانتاجا 
وفريا م�ن املحاصي�ل املختلف�ة ، حيث قدمت 
والق�روض  التس�هيات  العراقي�ة  الحكوم�ة 
للفاحن الس�تثمار اراضيهم وتوفري االسمدة 

والبذور واملكننة الزراعية الحديثة .

     بغداد / المستقبل العراقي

ع�دت مدي�رة املع�ارض يف وزارة الصناع�ة 
واملع�ادن، هن�اء حس�ن، ان مع�رض وزارة 
الصناعة واملعادن ) صنع يف العراق ( املستمرة 
اعماله عىل ارض معرض بغداد الدويل، فرصة 
ذهبي�ة امام املؤسس�ات الرس�مية يف الدولة 
والقط�اع الخ�اص، ليطلع�وا ع�ىل منتجات 

الصناع�ة العراقية«.وقال�ت حس�ن يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »مؤسس�ات 
الوزارة ومعاملها قادرة عىل تغطية الس�وق 
العراقي�ة بكث�ري من املنتج�ات الوطنية التي 
تضاه�ي بل وتتفوق ع�ىل املنتجات االجنبية 
املس�توردة« مبين�ة، ان »املنتج�ات العراقية 
تتناس�ب مع حاج�ة هذا الس�وق واملتوافقة 
تمام�ا م�ع التقيي�س والس�يطرة النوعية«.

واضاف�ت، ان »الغاية من ه�ذا املعرض، هو 
الثبات عل�و كعب الصناع�ة العراقية، والتي 
تحم�ل الطموح بايص�ال الع�راق اىل مرحلة 
يستغني بها عن الكثري من املنتجات االجنبية 
واس�تبدالها باملنتج�ات الوطني�ة بمختل�ف 
القطاع�ات ».وتابع�ت، ان »االعتم�اد ع�ىل 
املصانع واملنتجات العراقي�ة الفاخرة مهمة 
وطني�ة، ستس�اهم بتق�دم البلد، وس�توجد 

مصادر اخرى لرفد ميزانية البلد غري املصدر 
الرئيس، النفط، فضا عن انها س�توفر ايدي 
عاملة وستساعد عىل القضاء عىل البطالة«.

ودعت حسن مؤسسات البلد كافة واصحاب 
الرشكات يف القطاع الخاص »بزيارة املعرض 
ومن ثم رسم الخطط املس�تقبلية بالتنسيق 
م�ع كاف�ة ال�وزارات، وال�رشوع بامل�رشوع 

الوطني )صنع يف العراق( .

     بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
استقبل نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير املالية، فؤاد حسن، طارق الحموري وزير 
الصناعة والتجارة والتموين يف اللملكة االردنية 
الهاش�مية والوفد املرافق له.وذك�ر بيان ملكتب 
الوزير تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »جرى 

خال اللقاء الذي حرضه ، منترص الزعبي سفري 
االردن يف بغ�داد اس�تعراض العاق�ات الثنائية 
املتمي�زة ب�ن البلدين ومتابعة تنفي�ذ االتفاقية 
»الحم�وري  ان  االردنية«.واض�اف  العراقي�ة 
اس�تعرض خط�وات تنفي�ذ االتفاقية«.واش�ار 
الحموي، وفقا للبيان اىل ان »االمور تسري بشكل 
يس�ري ومنتظم مضيف�ا اىل ان الجان�ب االردني 
بانتظار قوائم باسماء السواق العراقين لغرض 

منحهم س�مات الدخ�ول يف الحدود«.من جانبه 
اش�ار نائب ئيس الوزراء اىل »اهمي�ة االتفاقية 
العراقية واالردنية وانها ستس�هم بازدياد حجم 
التبادل التجاري بن البلدين وتنش�يط الس�وق 
خصوص�ا يف املنطق�ة الغربية من الع�راق مما 
س�يؤثر ايجابا عىل الوض�ع االمني واالقتصادي 
وس�يخلق فرص عم�ل كثرية يف تل�ك املناطق«.

وتاب�ع البي�ان ان�ه »كما اتف�ق الطرف�ات عىل 

تنس�يق العمل من اجل اجتماع الوفد الفني من 
وزارت�ي املالية يف كا البلدين ملناقش�ة القضايا 
املش�رتكة يف ه�ذا املج�ال ومايتعلق ب�ه خدمة 
للمصلحة املشرتكة«.وابدى الحموري »استعداد 
االردن الكام�ل لتدريب الك�وادر العراقية ونقل 
التكنولوجي�ا والتقنيات الحديثة التي تس�تعمل 
يف وزارات االردن واالستفادة منها لتطوير عمل 

مؤسسات الدولة املختلفة .

مديرة املعارض: الصناعة العراقية قادرة عىل تغطية السوق واإلستغناء عن املستورد

االردن تعلن انتظارها قوائم باسامء السواق العراقيني لغرض منحهم سامت الدخول يف احلدود

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت رشك�ة اب�ن ماج�د العام�ة احدى 
رشكات وزارة الصناعة واملعادن يف محافظة 
مرشوعه�ا  يف  االس�تمرار  ع�ن  الب�رصة 
االس�رتاتيجي النشاء ثمانية خزانات للنفط 
الخام يف مس�تودع الف�او النفطي وتكليفها 
بالكش�ف عن الجس�ور يف املحافظة وبيان 
مدى الحاجة اىل الصيانة او التبديل او انشاء 

جسور جديدة«.
واعلن مدير عام الرشكة حيدر طاهر جاسم 
يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ع�ن 
»اس�تمرار كوادر الرشك�ة  بتنفيذ مرشوع 

انش�اء )8( خزانات س�رتاتيجية تس�تخدم 
لتصدير النفط سعة الواحد منها )58( الف 
م�رت مكع�ب بكاف�ة ملحقاتها م�ن بنايات 
س�يطرة ومع�دات لضخ النفط ، مش�ريا اىل 
ان »الرشكة اس�تخدمت تقنية حديثة والول 
م�رة يف البل�د يف تنفيذ هذا املرشوع تس�مى 
بطريق�ة الخل�ط العمي�ق )DMM( نتيجة 
طبيعة وخصوصية االرض الرخوة يف مدينة 
الف�او ».وب�ن »حي�ث اس�تطاعت الرشكة 
وباسناد من رشكات اجنبية تجهيز معدات 
تق�وم بعملي�ة خلط ترب�ة الفاو م�ع املياه 
بدون اس�تخدام اي مواد انشائية من حىص 
او رم�ل اوحدي�د التس�ليح وانش�اء قواعد 

وركائز كونكريتي�ة للخزانات اذ يصل قطر 
الخزان م�ع الكونكريت )86( مرت وبارتفاع 
)12,7( م�رت ، مضيفا ب�أن »الخزانات ذات 
س�قف متحرك بوزن )86( ط�ن عبارة عن 
طواف�ات بطبقتن ذات قواطع وغرف حيث 
يت�م رفع هذه الطوافات ع�ن طريق الهواء 
املضغ�وط ».واكد ان »املرشوع س�رتاتيجي 
وحي�وي وينف�ذ بتقنيات واس�اليب حديثة 
والول م�رة يف البل�د بجهود وخ�ربات كوادر 
باري�زا  رشك�ة  م�ع  وبالتع�اون  الرشك�ة 
االيطالي�ة املرشفة عىل املرشوع ومن املؤمل 
انج�از املرشوع يف املوعد املحدد له ، مش�ريا 
يف ذات الوق�ت اىل ان وزي�ر النفط واملعنين 

فيها اشادوا بمستوى العمل املنجز وخربات 
الرشكة بهذا املجال«.

يف ش�أن اخر اشار جاسم اىل تكليف الرشكة 
م�ن قب�ل محاف�ظ الب�رصة بالكش�ف عىل 
جمي�ع الجس�ور يف املحافظ�ة وبي�ان مدى 
حاجتها اىل صيانة او تبديل او انشاء جسور 
جدي�دة ، مؤك�دا ان الرشكة وبجه�ود ذاتية 
من كوادرها وبالتع�اون مع مديرية الطرق 
والجس�ور تقوم باع�داد هذه الكش�وفات 
اضافة اىل اعداد التصاميم بالنسبة للجسور 
التي تحت�اج اىل تبديل بهدف فك االختناقات 
وتوفري فرص العمل وزيادة خربات الرشكة 

بهذا املجال.

تكليف رشكة ابن ماجد العامة بإنشاء جسور جديدة يف البرصة

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الدفاع املدني، االربع�اء، عن اخماد 27 حريقاً يف بغداد 
واملحافظات خال 24 ساعة.

وقال الدفاع املدني يف بيان صدر عنه اليوم وحصلت املستقبل 

العراقي عىل نس�خة منه، إنه »تم اخماد )26( حادث حريق 
واعش�اب و)1( حادث حريق نفاي�ات يف بغداد واملحافظات 

خال ال� 24 ساعة املاضية.
واض�اف البي�ان ان جه�ود رج�ال الدف�اع املدن�ي يف اخماد 
ومكافح�ة الحرائ�ق تمت ب�ارشاف وبمتابع�ة ميدانية من 

املدير العام اللواء كاظم بوهان.
يذك�ر أن بغ�داد وع�دداً م�ن املحافظ�ات تش�هد ب�ن فرتة 
وأخرى اندالع حرائق عدة، الس�يما يف دوائر الدولة واألسواق 
التجارية، فيما تعزو ف�رق الدفاع املدني غالبيتها إىل حدوث 

تماس كهربائي.

الدفاع املدين يعلن امخاد 27 حريقًا يف بغداد واملحافظات خالل 24 ساعة
بارشاف مبارش ومتابعة ميدانية من اللواء كاظم بوهان

   ذي قار / المستقبل العراقي

كش�ف قائممقام قضاء الش�طرة، محمد جهاد، عن تخصيص ما 
يق�ارب 13 ملي�ار دينار لبناء م�دارس جديدة يف قضاء الش�طرة.

وق�ال جه�اد ل�«عن العراق ني�وز«، أنه، »تم تخصي�ص 13 مليار 
و700 مليون ملرشوع املدارس الجدي�دة، بعيدا عن موازنة القضاء 
البالغ 12 ملي�ار دينار«.وأوضح، بأن »هذه األموال التي خصصت 
هي إلنش�اء مدارس جديدة بعيداً عن املدارس املتلكئة أو املتوقفة« 
مضيفا انه »ستكون هناك خطة تضعها القائممقامية بشأن بناء 

املدارس واالحتياجات التي تحتاجها املدينة واملناطق التابعة لها .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة اإلصاح العراقية التابعة لوزارة العدل، عن موقفها الشهري 
الخاص بعدد املطلق رساحهم لشهر شباط املايض.وقال بيان صادر عن 
الوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان » العدد الكيل للمفرج 
عنهم من س�جون ال�وزارة خال الش�هر املايض بل�غ )484( نزياً من 
سجون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم )53( مشموالً بالعفو العام، 
و)29( من النساء و)455( من الرجال تم االفراج عنهم بعد انتهاء فرتات 
محكوميتهم«.وأك�د البيان أن » دائرة االصاح قطعت اش�واطاً كبرية يف 
مجال عملي�ات اطاق الرساح مع تطبيقها نظام االرش�فة االلكرتونية 
والذي يتيح امكانية تحديد النزالء املنتهية احكامهم القضائية ويساهم 
بحس�م ملفاتهم وفقاً للم�دة القانونية املحددة إلط�اق الرساح«.يذكر 
ان ع�دد املطلق رساحهم بقان�ون العفو العام قد بلغ )8391( نزياً منذ 

شهر 2016/11 ولغاية 2019/2/28.

ختصيص »13« مليار دينار لبناء مدارس 
جديدة يف احد اقضية حمافظة ذي قار

العدل: اإلفراج عن »484« نزياًل خالل 
شهر شباط املايض

صحة الكرخ جتري »صيانة شاملة« جلهاز 
املفراس يف مركز ابن البيطار جلراحة القلب

أمانة بغداد تعلن املبارشة بإكساء أكثر من 
»900« ألف مرت مربع جنوب العاصمة بغداد       بغداد / المستقبل العراقي

حددت مديرية املرور العامة موعد املبارشة 
بتنفيذ مرشوع إجازة السوق االلكرتونية«.

وقال مدي�ر العاق�ات واالع�ام يف املديرية 
العمي�د مؤي�د خلي�ل س�لمان يف ترصي�ح 
ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل  علي�ه  اطلع�ت 

»املديري�ة س�تبارش تنفيذ م�رشوع اجازة 
الس�وق االلكرتوني�ة يف موق�ع التاجيات يف 
بغ�داد اعتبارا من يوم االحد املقبل املصادف 
الع�ارش من ش�هر اذار الح�ايل, ليتم تعميم 
آلي�ات العم�ل يف ه�ذا امل�رشوع الجدي�د يف 
باق�ي املواق�ع التابع�ة للمديري�ة يف بغداد 
واملحافظات بعد تجهيز تلك املواقع باملعدات 

واالجهزة الازمة لذلك«.
وب�ن ان »املرشوع يتضم�ن اجراء عمليات 
وتعليم�ات  بانظم�ة  املتعلق�ة  االختب�ار 
واش�ارات املرور الكرتونيا للشخص الراغب 
يف الحص�ول ع�ىل اجازة الس�وق م�ن قبل 
ضب�اط متخصصن تم تدريبهم الجراء تلك 
االختبارات, مشريا اىل بقاء االختبار املتعلق 

بقيادة املركب�ة عىل نفس الخط�ة املعمول 
به�ا من قب�ل املديري�ة ليتم بع�د ذلك منح 
اجازة الس�وق للش�خص الذي يجت�از تلك 

االختبارات بنجاح«.
م�ن جانب اخر كش�ف س�لمان ع�ن قرب 
تس�لم املديري�ة لوجبة جديدة م�ن لوحات 
تس�جيل املركب�ات )االملان�ي( م�ن الرشكة 

العاملية التي تم التعاقد معها من قبل وزارة 
الداخلي�ة, مش�ريا اىل ان املديري�ة س�تقوم 
بتوزيع تلك اللوحات بن مديرياتها يف بغداد 
واملحافظات بع�د اجراء عملي�ات الفحص 
من قبل جهاز التقييس والس�يطرة النوعية 
والتاكد من مطابقتها للمواصفات املعتمدة 

عامليا .

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزير التج�ارة محم�د هاش�م العاني، ان 
»اولويات عمل وزارته ه�و دعم املنتج الوطني 
واع�ادة بري�ق الصناع�ات الوطني�ة من خال 
التنس�يق مع وزارة الصناعة وارشاك رشكاتها 
يف عملي�ات تجهي�ز البطاقة التمويني�ة للمواد 
املصنع�ه محليا.وق�ال الوزي�ر العان�ي خ�ال 
جولت�ه يف معرض صن�ع يف العراق ال�ذي يقام 
عىل ارض بغداد الدويل بحسب بيان للوزارة ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، بأن«ما تشهده أروقة 
املعرض وأجنحته للصناعات الوطنية لرشكات 
وزارة الصناعة يمثل خطوه يف االتجاه الصحيح 
لبناء وتحديث قط�اع الصناعة يف العراق والذي 

ت�رضر كثريا نتيج�ة تعرض املعام�ل واملصانع 
اىل عملي�ات تخريب جراء العمليات العس�كرية 
فضا عن االنفتاح الذي شهده السوق العراقية 
بدخول شتى انواع البضائع التي اثرت سلبا عىل 
تطور الصناع�ات العراقية«.واك�د عىل«اهمية 
القوانن الت�ي اصدرها مجل�س النواب يف دعم 
املنتج الوطن�ي والحاجة اىل قوان�ن وتعليمات 
الوطني�ة  الصناع�ات  انح�دار  تمن�ع  جدي�دة 
وتضع أسس�ا لنموه�ا وتطورها يف املس�تقبل 
القريب خاص�ة وان توجه�ات الحكومة تقوم 
ع�ىل حماي�ة املنتج الوطن�ي ومنح�ه الفرصة 
الحقيقية للمنافسة مع باقي املنتجات املصنعة 
عامليا«.وش�دد العان�ي، عىل«الدور ال�ذي تبذله 
وزارة الصناع�ة ورشكاته�ا الع�ادة الصناعات 

الوطنية اىل بريقه�ا من خال مرشوع متكامل 
س�يحقق النج�اح اذا توف�رت عوام�ل متعددة 
اهمه�ا التفاع�ل مع م�ا يحصل م�ن تطورات 
صناعي�ة وتكنلوجية واالس�تفادة من الخربات 
األجنبية، فضا عن الدور الذي ممكن ان يؤديه 
القطاع الخاص العراقي كونه الرشيك األساس 
يف بن�اء صناعات وطنية متط�ورة تمتلك القوة 
والقدرة عىل التنافس ويف ضوء التاريخ املرشف 
للصناعات الوطنية يف اوجهها املختلفة«.وثمن 
العان�ي جه�ود رشكات وزارة الصناعة يف ابراز 
املنتوج�ات العراقي�ة، مؤكدا الحاج�ة لتضافر 
كل الجه�ود م�ن اجل دعم خط�ط الحكومة يف 
رس�م سياس�ة صناعية تتيح تنمي�ة وتطوير 

الصناعات الوطنية .

    البصرة / المستقبل العراقي

إته�م مجلس البرصة، هيأة املنافذ الحدودية 
بمحاباة مناف�ذ اقليم كردس�تان وطريبيل، 

فيما هدد بتظاهرات عارمة يف املحافظة.
وقال رئيس املجلس صباح البزوني ، إن »إدارة 
هيئة املنافذ الحدودية بالطريقة الحالية من 
ش�انها أن تتسبب بخسارة البرصة لواردتها 

والت�ي تعتمد عليه�ا املحافظة وف�ق قانون 
املوازن�ة بواقع 50% م�ن واردات منافذها«، 
مشريا إىل أن »الحكومة املحلية ستدعو أبناء 
املحافظ�ة إىل التظاه�ر احتجاج�ا عىل عدم 
توحي�د لتعرف�ة الكمركية يف جمي�ع املنافذ 

واملطالبة باسرتداد حقوقهم«.
وأوضح أن »منافذ البرصة طبقت التعليمات 
الحكومي�ة عكس باقي املناف�ذ، مما ادى اىل 

توق�ف منافذنا واثر عىل الحركة االقتصادية 
يف الب�رصة، وهن�اك تقص�ري م�ن ع�دد من 
الوزارات والجهات ذات العاقة النها تساهم 
يف خنق البرصة، وبالتايل س�تؤثر عىل الوضع 

االقتصادي للعراق«.
وأض�اف أن »هذه الحالة س�تقلل مدخوالت 
املناف�ذ الحدودي�ة يف الب�رصة وتزي�د اعداد 
العاطلن عن العمل بشكل مقصود وجهل يف 

ادارة امللفات االقتصادية و التجارية«.
وتابع أن: »هناك محاب�اة للمنافذ الحدودية 
يف اقلي�م كردس�تان وطريبي�ل ع�ىل عك�س 
خ�اص  بش�كل  الب�رصة  مناف�ذ  محارب�ة 
واملنافذ الجنوبية عىل وج�ه العموم«، داعيا 
»الحكومة االتحادية للتعامل بش�كل موحد 
م�ع كل املحافظات واملناف�ذ العراقية وعدم 

غبن جهة عىل اخرى .

املرور حتدد موعد املبارشة بتنفيذ مرشوع إجازة السوق االلكرتونية

وزير التجارة: دعم الصناعات الوطنية اولوية قصوى يف عمل الوزارة

رئيس جملس البرصة يشكو تراجع منافذ املحافظة بسبب االتفاقية االردنية وهيدد بتظاهرات كبرية
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اعالن مزايدة  علنية 
تعل�ن رئاس�ة جامعة الكوف�ة / قس�م القانونية عن اج�راء املزايدة 
العلنية لتأجري االموال العائدة لجامعتنا واملدرجه ادناه فعىل الراغبني 
يف االش�راك باملزاي�دة املذكورة مراجع�ة ديوان الجامعة / الش�ؤون 
القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة / نجف لالطالع عىل 
التفاصي�ل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء 
من اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من الي�وم التايل للم�دة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني 
معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 50% من القيم�ة املقدرة وبصك 
مصدق معنون اىل رئاس�ة جامع�ة الكوفة / صن�دوق التعليم العايل 
وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة املختصة تتضمن عدم املمانعة يف 
الدخول باملزايدات لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي 
للمزاي�د اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االح�وال املدنية عىل ان يتم 
جلب ع�دم املحكومية والترصيح االمني للمتقدم للمزايدة وبحس�ب 
محافظته عىل ان يقوم املس�تاجر بأي�داع تأمينات مقدارها 10% من 
قيمة عقد االيجار السنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة 
ع�دم ترتب مبال�غ بذمته نتيج�ة مخالفة رشوط العق�د او ارضاره 
باملأجور وال يجوز اش�راك املوظفني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( 
من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون 

املشار اليه اعاله
اوال / مكتب استنساخ رقم )1(

1 � موقع العقار /كلية االدارة واالقتصاد 
2 � القيمة التقديرية السنوية ) 7500000( سبعة ماليني وخمسمائة 

الف دينار
ثانيا / مكتب استنساخ رقم )2( 

1 �  موقع العقار / كلية االدارة واالقتصاد
2 � القيمة التقديرية السنوية )7500000( سبعة ماليني وخمسمائة 

الف دينار

اعالن رقم )9( 
تعل�ن الرشكة العام�ة لتصنيع الحب�وب / فرع البرصة عن اج�راء مزايدة 
علني�ة لبي�ع )حاويات مس�تهلكة( ع�دد )6( )س�نة واح�دة( املوجودة يف 
مطحنة الفراهيدي الحكومية حس�ب قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
)21( لس�نة � 2013 والتعليمات رقم )4( لس�نة � 2017 وذلك يف الس�اعة 
الع�ارشة من صب�اح يوم االحد املواف�ق 2019/3/17 يف مق�ر بناية الفرع 
الكائ�ن يف محل�ة الحكيمية / مقاب�ل قيادة رشطة الب�رصة ويحق للمزايد 
االطالع عىل املواد املعروضة للبيع قبل يوم املزايدة وعىل الراغبني باالش�راك 

تقديم املستمسكات االتية :
1 � تقديم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن اصل ومصورة او البطاقة 

املوحدة ان وجدت
2 � تقدي�م تامين�ات بصك مص�دق ومحرر المر الرشكة م�ن احد املصارف 
الحكومية ال تقل عن )20%( من القيمة املقدرة  والبالغة ) 359000( )فقط 

ثالثمائة وتسعة وخمسون الف دينار ( 
3 � تقدي�م ب�راءة ذمة من الهيئ�ة العامة للرضاب او اح�د فروعها للعام � 

2019 بأسم املشرك حرصا  او من يخوله قانونا 
4 �  ع�ىل املش�ري دفع ب�دل البيع وكام�ل املصاريف خالل )س�بعة ايام ( 
م�ن تاري�خ االحالة القطعية بعد م�ي فرة كرس الق�رار البالغة )5( ايام 

وبعكسه يعترب ناكل تطبق بحقه كافة االجراءات القانونية 
5 � يلت�زم املش�ري برفع امل�واد املباعة خالل )15( يوم م�ن تاريخ االحالة 

القطعية وبعد انتهاء مدة الضم وبعكسه ترسي االحكام املقررة قانونا 
6 � يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور الخدمة البالغ�ة )2%( من قيمة 

البيع 
7 � يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 

8 � اذا ص�ادف الي�وم املحدد لعملية البيع عطلة رس�مية فتح�ول اىل اليوم 
الذي يليه 

مالحظة / اذا لم ترسو املزايدة من املرة االوىل تكون املزايدة الثانية يوم الثالثاء 
املوافق 2019/4/2 وتكون املزايدة الثالثة يوم االربعاء 2019/4/17

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 171/خ/2018

التاريخ : 2019/3/5
اىل / املنفذ عليه /  كريم خضري صبيح

لقد تحقق لهذه املديرية من مذكرة االخبار حس�ب كتاب مركز 
رشطة االنصار بالعدد  11239 يف 2018/8/13 واشعار املختار 
بأن املدعو / كريم خضري صبيح  غري مس�جل لدينا يف س�جالت 

منطقة االنصار/2 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من 

قانون التنفيذ
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ النجف خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

يف  3/ب/2018  بالع�دد  الب�داءة  محكم�ة  ق�رار  اىل  اس�تنادا 
2018/2/19 ق�ررت املحكم�ة الحكم بال�زام املدعي عليه كريم 
خضري صبيح بتأديته للمدعي كاظ�م عبد الزهرة ابراهيم مبلغ 

قدره ستون مليون دينار 
��������������������������������������������������

فقدان
فقدت من�ي براءة الذمة الص�ادرة من الهيئ�ة العامة للرضائب 
فرع النج�ف االرشف ذي الع�دد ) 10824( بتاريخ 2017/5/9 
واملعنون�ة اىل الوح�دة التخميني�ة يف مرور النجف بأس�م ) عالء 
عباس مال الله( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/543

التاريخ : 2019/2/28
اىل / املنفذ عليه / عمار عزاوي عبد الله

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبل�غ القضائي 
له�ذه املديرية ومختار حي االمام املهدي )ع( عيل دوهان ابو 

صيبع  
 ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( من 

قانون التنفيذ
تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النجف خالل 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

حسنني عبد الزهرة عرس
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة ب�داءة النج�ف بالع�دد 3828/ب2018/4 يف 
2018/12/23 واملتضم�ن الزامك بتأدية مبلغ ثالثون مليون 
دين�ار مع فائ�دة قانونية 4% واعتبارا م�ن تاريخ املطالبة يف 

2018/10/2 اىل الدائن أياد عبد الكاظم عبد الزهرة 
��������������������������������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالبة )دع�اء ابراهيم كاظ�م( الصادرة من 
جامعة الكوفة � كلية طب االسنان فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة 

م/ اعالن فرصة استثامر رقم 2019/1
ي�رس الرشك�ة العامة ملع�دات االتصاالت والقدرة احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن واس�تنادا الحكام امل�ادة  15/ثالثا من 
قانون الرشكات العامة رقم 22 لس�نة 1997 املعدل ان تعلن عن توفر فرصة اس�تثمار بمبدأ املشاركة لتطوير معمل انتاج االعمدة 

)Tubular & Lattice steel poles الكهربائية )املدورة واملشبكة
وحسب املواصفات املعتمدة لدى وزارة الكهرباء العراقية وتدعو الرشكات العراقية والعربية واالجنبية من ذوي الخربة واالختصاص 
يف هذا املجال للمش�اركة يف فرصة االس�تثمار اعاله ومراجعة  قس�م االس�تثمار يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة صالح الدين / 
قضاء الدور / املجمع السكني للحصول عىل الرشوط والوثائق املطلوبة وامللف الخاص باملرشوع لقاء مبلغ قدره )150000( مائة 

وخمسون الف دينار غري قابل للرد ويتم تقديم العروض الفنية والتجارية بظرف مغلق يف صندوق العطاءات / قسم االستثمار 
الرشوط  والوثائق املطلوبة :

1 � تك�ون االفضلي�ة لل�رشكات العاملي�ة املصنعة واملتخصصة يف ه�ذا املجال وكذلك يت�م قبول العروض من ال�رشكات االخرى او 
املؤسس�ات املالية او التجارية او املس�تثمرين او اصحاب االموال عىل ان ترفق معها وثائق تعاقدها وتعاونها )تخويل او وكالة او 

مشاركة ( مع رشكات مصنعة متخصصة ساندة يف املجال املعلن عنه 
2 � ان يكون قد مىض عىل تأسيس الرشكة مدة ال تقل عن  )2 ( سنة

3 � تقدم الرشكة وثائقها من شهادة التأسيس والبيانات املالية ) باللغة االنكليزية للرشكات غري العربية ( الخر سنتني 
4 � تقديم مطبوعات او نرشات تعريفية حول اعمال الرشكة 

5 �  تقدي�م كت�اب تأيي�د من املصارف الرصينة تؤيد كفاءتها املالية وتعامالتها مع كش�ف تأييد النقود والودائع الخر س�نة مالية 
مصادق عليها من قبل مراقب حس�ابات ومجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحس�ابات للرشكات العراقية داخل العراق او من سفارة 

جمهورية العراق يف بلد الرشكات غري العراقية 
6 � تقديم الرشكة صاحبة العرض امكانيتها الفنية وخطتها لتطوير املنتجات القائمة او الدخول يف منتجات جديدة

7 � تقديم كش�وفات تتضمن املكائن واملعدات او الخطوط االنتاجية  والعدد واالدوات ووس�ائل النقل واالنتقال والخدمات املطلوبة 
واالس�تعداد لنق�ل التكنولوجيا والتدريب مع تفاصيل املبالغ املرصدة ل�كل فقرة مع التأكيد عىل ان تكون املكائن والخطوط والعدد 

واملعدات جديدة ومن مناىشء معتمدة 
8 � يخضع العقد اىل القوانني والترشيعات العراقية لفض النزاع ويكون القضاء العراقي هو املختص يف النظر يف ذلك 

9 � تقدي�م خط�اب ضمان لحس�ن التنفيذ قبل توقيع العقد بمبلغ ال يقل عن )100000( مائ�ة الف دوالر  يتم اطالقه حال اكتمال 
املتطلبات املرتبة عىل الرشيك )الطرف الثاني ( 

10 � وجوب فتح فرع مسجل يف العراق للرشكات االجنبية عند التعاقد وتسجيل اصوليا لدى مسجل الرشكات خالل مدة )3( اشهر 
من تاريخ توقيع العقد او فرع للرشكات املوصوفة يف )1( اعاله متعاقدة مع املتخصصة

11 � يتم شمول الرشكات واملؤسسات املالية والجهات االخرى غري الصناعية واملستثمرين واصحاب رؤوس االموال املنوه عنهم يف 
)1( اعاله  لتقديم ما جاء بالفقرات للرشكات املتخصصة الساندة لها

12  �� ال يتم فتح العروض اال بعد مي مدة ال تقل عن )30( يوم من تاريخ النرش 
13 � يف ح�ال ع�دم ورود  عط�اءات خالل 30 يوم يعترب االعالن نافذا لحني ورود عرض مقبول ويتم رفع االعالن املس�تمر بعد فتح 

العطاء او تحديثه بما يقيد انتهاء الغاية منه 
14 � يف حال ورود عرض وحيد مقبول  فنيا وتجاريا  يتم اتخاذ االجراءات الالزمة لدراسته وتحليله ويعترب االعالن مستمرا يف حال 

عدم ورود عروض غري مطابقة ويكون االعالن نافذا
15 � استضافة وفد من رشكتنا لالطالع عىل امكانيات الرشكة قبل توقيع العقد

16 � يخضع العقد للرسوم والرضائب وفقا للتعليمات النافذة
تنويه هام جدا / هذا االعالن تعديل لالعالن املنشور بتاريخ 2019/2/3

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 2230

التاريخ 2019/2/25
بناء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
احمد يوسف عبد الرضا( الذي يطلب تسجيل 
لقب�ه وجعله )الزريف( بدال من  ) فراغ( فمن 
لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
املادة 24 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم  24195  

يف 12 /2016/6 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 2485
التاريخ 2019/3/4

بناء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
نص�ري مس�يلم حمود حس�ن( ال�ذي يطلب 
تبدي�ل االس�م وجعل�ه  )ع�يل( ب�دال م�ن ) 
نص�ري( فمن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش 
يوما وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة ) 22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 2491
التاريخ 2019/3/4

بناء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
نبيل كاظم جاسم محمد الرقاع ( الذي يطلب 
تبدي�ل لقبه وجعله  )الش�جريي( بدال من ) 
الرق�اع( فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش 
يوما وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة ) 22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

فق�دت التصاري�ح املرقمة رق�م الترصيحة 
اللوح�ة  رق�م    )1104190930022(
 )1104130910109( والترصيح�ة   215
 ( والترصيح�ة   866 اللوح�ة  رق�م 
1104130910108(  رق�م اللوح�ة )882( 
بأس�م رشك�ة دانش�يغ الصينية م�ن يعثر 

عليهم تسليمهم اىل جهة االصدار
������������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائب / )الرشط�ي احمد موىس 

كاظم( 
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة

العنوان / مجهول االقامة
بم�ا ان�ك متهم وف�ق املادة /5/ م�ن ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك 
بتاري�خ 2016/3/16 ولحد االن وملجهولية 
اقامت�ك اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان 
تحرض ام�ام محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
االوىل / املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة خ�الل 
مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن 
يف صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه يف محل 
اقامت�ك ومقر دائرت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوج�ه ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمتك غيابي�ا اس�تنادا الحكام 
امل�واد  )65 و 68 و 69( م�ن قان�ون اصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى االم�ن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013

تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار يف مديرية بلدية العمارة عن اج�راء مزايدة علنية 
لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني 
باالش�راك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة 
)30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغة )100%( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة 
الع�ارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النتهاء امل�دة اعاله من تاريخ النرش 
وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون 
موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة 
املصاري�ف املرتب�ة عىل ذلك مع جلب هوي�ة االحوال املدنية وبطاقة الس�كن 
ويك�ون عليه مراجعة مديرية بلدي�ة العمارة خالل فرة )10( عرشة ايام من 
تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاق�د االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية

رشوط التأجري :
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء العقد 

دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل / املدين واثق يعقوب يوسف 
عنوانه م 517  ز63  د9

الكفيل / مرهون مهدي مرهون  عنوانه م635 ز 73 د 1

انذار
نظرا لعدم قيامكم بتس�ديد مبلغ الدين املستحق بذمتكم بالتكافل والتضامن 
ع�ن )قرض( املمن�وح للمدين اعاله والبال�غ ) 10,000,000( )عرشة مليون 
دينار ( وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل 
الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 فأني وحس�ب الصالحية املمنوحة يل 
بموج�ب املادة الثانية م�ن القانون اعاله انذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين 
املش�ار اليه اعاله مع الفوائد املرتب�ة عليه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم 
التايل لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا 
الحكام املادة الخامس�ة الفقرة )1( م�ن القانون املذكور وذلك لتحصيل مبلغ 

الدين ولقد اعذر من انذر

العدد : 8179
التاريخ : 2019/2/26

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

سنة واحدة 850,000 ثمانمائة 
وخمسون الف دينار

 133
م2 الماجدية جزء من العقار 

245/4 1

سنة واحدة 850,000 ثمانمائة 
وخمسون الف دينار

 133
م2 الماجدية جزء من العقار 

245/4 2

سنة واحدة 850,000 ثمانمائة 
وخمسون الف دينار

 133
م2 الماجدية جزء من العقار 

245/4 3

سنة واحدة 850,000 ثمانمائة 
وخمسون الف دينار

 133
م2 الماجدية جزء من العقار 

245/4 4

سنة واحدة 850,000 ثمانمائة 
وخمسون الف دينار

 133
م2 الماجدية جزء من العقار 

245/4 5

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

التاريخ 2019/3/5

معمر عبد القادر جاسم 
مدير فرع البرصة 
رئيس جلنة البيع

594/6/3
2019/3/5

نضال حييى مجعة
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
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Gazprom Neft Badra B.V 

نفت بدرة بي في مشركة غاز برو  GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
مناقصةالأعالن   TENDER ANNOUNCEMENT 

  
نفت بدرة بي في ("المشغل") بموجب عقد الخدمة تطوير وإنتاج منطقة عقد بدرة شركات ("مقدمي العطاءات") للمشاركة  مغاز بروتدعو شركة 

:في المناقصة التالية  
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tenders: 

  
 TENDER No. 1157 1157 قمر المناقصة

 (خدمات منفصلة)الحفر االفقي المائل  السوائل ألعمال حفر واكمال تقديم خدماتاسم المناقصة: 
 

TENDER NAME: DRILLING & COMPLETION FLUIDS SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT 
SERVICES) 

  
 TENDER No. 1158 1158رقم  المناقصة

 )منفصلةألعمال الحفر االفقي المائل (خدمات  الموجهالضغطي  الحفر تقديم خدمات اسم المناقصة:
 

TENDER NAME: MANAGED PRESSURE DRILLING (MPD) SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT 
SERVICES) 

  
 TENDER No.  1162 1162رقم  المناقصة

 TENDER NAME: SURFACE WELL TESTING SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES) )خدمات منفصلة(ألعمال الحفر االفقي المائل  سطح البئر اختبار خدماتتقديم  اسم المناقصة:
  
 TENDER No.  1170 1170رقم  المناقصة

 TENDER NAME: DRILLING BITS SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES) )خدمات منفصلةألعمال الحفر االفقي المائل (االتجاهي الحفر  خدماتتقديم  اسم المناقصة:
  

خطي (يقدم على ورقة رسمية لدي الشركة وموقعة من قبل نود اعالمكم بأن مقدمي العطاءات يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة عند تقديم طلب 
يحتوي على االسم الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان البريد، عنوان البريد اإللكتروني إلرسال وثائق المناقصة واالسم و الممثل المخول)

 لي الخاص بالمشغل:الكامل ومنصب الشخص المسؤول عن االتصال إلى عنوان البريد اإللكتروني التا
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under these Tenders upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
 عن مسؤولية أي دون اإللكتروني البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند

 التسليم في التأخر أو الخسارة
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
بمبلغ ) ضمان البنكي (سند العطاءال أن تقدم الشركة وهودنى من شروط التأهيل أن تلبي الحد األ يجب على الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة

:قدره  
دوالر امريكي 00000,57.– 1157للمناقصة رقم   
دوالر امريكي 00000,50.– 1158للمناقصة رقم   
دوالر امريكي 000.00,10– 6211للمناقصة رقم   
دوالر امريكي 00000,10.– 7011للمناقصة رقم   

 

Please note that in order to be considered for further evaluation under these Tenders, the Bidder as a 
minimum shall provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of: 
For Tender No. 1157 – 75,000.00 USD 
For Tender No. 1158 – 50,000.00 USD 
For Tender No. 1162 – 10,000.00 USD 
For Tender No. 1170 – 10,000.00 USD 

  
 .Bidders may submit their bids for any number of tenders  المرقمة على أي من المناقصات عطاءاتهم تقديميمكن للمشاركين في المناقصة 

  

جب العقد وفقا ً للضوابط العراقية، سيقوم المشغل باستقطاع المبلغ المحدد في وثائق المناقصة والخاص بإعالن المناقصة من الفاتورة األولى بمو
 الموقع مع الفائز بالعطاء

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي  احالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء او ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالم نا

 او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك. للعطاء شركة مقدمة
 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under the Tenders, or terminate 
any or all abovementioned Tenders, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability 
towards any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
هي كالتالي: اتلنهائية لتقديم العطاءات بموجب هذه المناقصالمواعيد ا  

 (UTC/GMT+3:00) 17:00 ، الساعة الخامسة مساءً 2019 نيسان 7 هو على جميع المناقصاتعطاءات ال لتقديملالموعد النهائي 
 

The Bid Due Date & Time for all Tenders is 17:00 (UTC/GMT+3:00) April 7, 2019. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفينفت بدرة بي  ازبرومغ شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :  حجة وفاة

التاريخ : 2019/2/26
اىل املدعو/ مها عبد االمري حسن

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة س�عدية عبد الزهرة 
حس�ن طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه 
اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق املدع�و )مها 
عبد االمري حس�ن( ق�ررت املحكمة تبليغك يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن  وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : بال / حجة وفاة
التاريخ : 2019/2/26

اىل املدعو/ سهى عبد االمري حسن
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة س�عدية عبد الزهرة 
حس�ن طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه 
اس�تصدار حج�ة وف�اة بحق املدعو )س�هى 
عبد االمري حس�ن( ق�ررت املحكمة تبليغك يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن  وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 1301/ش2019/5

التاريخ 2019/3/6
اعالن 

املدع�ى علي�ه / محم�د ماج�د عب�د   / اىل 
الحسني 

اقام�ت املدعية ) مها كاظم علوان (  الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  1301/ش2019/5  بالع�دد 
املحكمة تطلب فيها تفريق للهجر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م التبليغ 
واش�عار مختار منطقة حي الش�هيد الصدر 
/ النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك موضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
املوافق يوم 2019/3/12 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : بال / حجة وفاة

التاريخ : 2019/3/5
اىل املدعو/ سهيلة توفيق عبد الحسني

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة محمد توفيق عبد الحسني 
طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدعو )س�هيلة توفيق عبد الحس�ني( 
ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خ�الل ع�رشة ايام م�ن تاريخ 
ن�رش االعالن  وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 76/ب2019/2

التاريخ 2019/3/5
اعالن

اىل / االش�خاص الثالثة / )زيد وعطاف وس�وزان 
اوالد حسن حميد(

اق�ام املدع�ي )عص�ام حس�ن حمي�د ( الدع�وى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاله والتي يطل�ب فيها الحكم 
)بأبطال القيد 15/ك/2008 مجلد 1169 وجميع 
القيود الالحقة له من بيع وتوحيد واعادة تسجيل 
العق�ار بأس�مه( وق�د ق�ررت املحكم�ة ادخالكم 
اش�خاصا ثالث�ة يف الدع�وى منظم�ني اىل جان�ب 
املدع�ى عليه�م وملجهولية محل اقامتكم حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الريموك 
محلة 612 ناحية املنصور ومختار املجلس املحيل 
لحي الش�يخ مع�روف املدع�و يحي�ى محمد عيل 
التميمي عليه ق�ررت هذه  املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور يف موعد 
املرافع�ة املصادف يف يوم 2019/3/19 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1082/ب2019/1
التاريخ 2019/3/6

اىل / املدعى عليه /  )محمد هاشم عبادي(
اق�ام املدعي ) عالء حس�ني ابو س�وده( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة  اعاله والتي يطل�ب فيها الحكم 
)بتخلية العقار املرقم 2/6023 حي االنصار لعدم 
دف�ع االج�رة(  ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ واش�عار مختار ح�ي االنصار 
/2 احمد طاهر امليايل قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/3/14 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املراف�ع بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الرميثة
العدد / 416/ج/2017

التاريخ 2019/3/4
اىل املتهم الهارب / كريم عبد االمري عارية

تبليغ
بالنظر لتعذر تبليغك بواس�طة  مركز رشطة 
اقامت�ك علي�ه  العرشي�ن وملجهول�ة مح�ل 
ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املحاكمة املصادف 
2019/4/7 ويف حال�ة عدم حضورك س�وف 
تج�ري املحاكمة بحق�ك غيابي�ا وعلنا  وفق 

االصول القانونية 
القايض

عدنان عيدي البديري
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 593/ب2019/4

التاريخ 2019/3/6
اىل / املدعى عليه ) عيل جبار عبد الكاظم(

اقام املدعي ) السيد مدير بلدية النجف اضافة 
لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله 
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م ) بأبط�ال كافة 
قي�ود العقار املرق�م 3/79954 حي العروبة 
واعادة تسجيله بأس�مه ( ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ واش�عار 
مختار حي ميس�ان عباس علوان الحدراوي 
ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/3/13 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : بال / حجة وفاة

التاريخ : 2019/3/5
اىل املدعو/ ليىل توفيق عبد الحسني

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة محم�د توفيق عبد 
الحس�ني طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه 
اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق املدع�و )ليىل 
توفيق عبد الحس�ني( قررت املحكمة تبليغك 
يف الصح�ف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها 
خ�الل عرشة اي�ام م�ن تاريخ ن�رش االعالن  

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 1137 / ش1 / 2019 

التاريخ : 5 / 3 / 2019 
املدعى عليه / عمار محمود عبد القادر 

م / تبليغ 
اقام�ت املدعية زوجتك ) نج�وى عبد الخالق 
ص�ادق ( الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اعاله 
ماضي�ة  بنفق�ة  مطالبت�ك  ومضمونه�ا 
ومستمرة لها ونفقة مستمرة الطفالكما كل 
من ) محم�د ونور الهدى ( لرتكك اياهم دون 
نفق�ة او منفق رشعي من�ذ تاريخ 15 / 1 / 
2019 ولكونك مجهول محل االقامة وحسب 
املحكم�ة  ه�ذه  يف  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
واش�عار مختار قضاء بعقوبة ناحية اشنونا 
منطق�ة الجانب الصغ�ري يف 26 / 2 / 2019 
ق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم 12 
/ 3 / 2019 ويف حال�ة ع�دم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق القانون .
القايض 

وميض عادل عبد القادر 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 1021 / ش5 / 2019 

التاريخ : 6 / 3 / 2019 
اىل / املدعى عليه / عالء سلومي حسني 

م / اعالن 
اقامت املدعي�ة زوجتك ) نادية عامر هادي ( 
الدعوى الرشعية املرقم�ة بالعدد اعاله امام 
هذه املحكم�ة ومضمونها تطلب فيها نفقة 
مس�تمرة الطفالها حس�ني وزهراء ولكونك 
مجهول محل االقام�ة وعدم توفر املعلومات 
عنك حس�ب كت�اب مركز رشط�ة الرشقي / 
قسم رشطة بعقوبة واشعار مختار بعقوبة 
املرك�ز تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 24 / 3 / 2019 ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال ماينوب عنك قانونا س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول 

.
القايض 

احمد ابراهيم نصار 
�������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهويه الصادره من دائرة مدينه 
الطب مستشفى شهيد غازي الحريري بأسم 
) رائد سالم كريم (فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهه االصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 
العدد : 198 

التاريخ : 5 / 3 / 2019 
م / اعالن 

اىل / املفقود ) محمد طيب عطا مهدي ( 
بتاري�خ 5 / 3 / 2019 ق�دم وال�دك ) عط�ا 
مهدي زيدان ( طلبا يروم فيه نصبه قيم عليك 
لخروج�ك من ال�دار بتاري�خ 1 / 9 / 2009 
ولعدم معرفة حياتك من مماتك – عليه قررت 
تبليغك بالصحف املحلية وخالل خمسة عرش 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل للنرش فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املحكمة وبعكس�ه 
سوف تقوم املحكمة بنصب املستدعي والدك 

) عطا مهدي زيدان ( قيم عليك .
القايض 

غازي جليل عبد 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة كنعان 
العدد : 66 / ب / 2019 
التاريخ : 6 / 3 / 2019 

اىل املدعى عليه / غسان رضا مصطفى 
اقام�ت املدعية بديعة محم�د دارا امام هذه 
املحكم�ة الدع�وى املرقم�ة اع�اله وطلب�ت 
اعادة حال اىل ماقب�ل العقد وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار مختار مقاطعة 9 – 
املدعو قاس�م محمد ش�حل املرفق مع كتاب 
التبليغ�ات القضائية املرق�م 110 يف 5 / 3 / 
2019 قررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق 
النرش بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني 
للحض�ور اىل هذه املحكم�ة صباح يوم 17 / 
3 / 2019 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غياب�ا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

فالح حسن محمود 
�������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك )احس�ان باق�ر جعف�ر( توجب 
علي�ك الحضور اىل مق�ر بلدية النجف لغرض 
اصدار اج�ازة بناء للعقار املرقم ) 2/9882( 
حي الكرامة خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك 
طالب االجازة

رعد جواد غالم عيل

اعالن 
اىل الرشيكني / فوزية صدام محمد / رازقية 

عيىس شفي .
اقت�ى حضورك�م اىل بلدي�ة التاجي لغرض 
استخراج اجازة البناء للقطعة املرقمة 2496 

/ 1 سبع البور .
الرشيك 

محمد جابر محسن 
�������������������������������������

فقدان 
فقدت املستمس�كات التالية بأس�م / حمزه 
عب�اس جاب�ر – ب�اج عس�كري م�ع بطاقة 
الناخب مع عقود زواج محكمة – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������������

فقدان 
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ة النعمانية 
املرق�م 1010140 يف 29 / 11 / 2017 بمبلغ 
79500 تس�عة وس�بعون الف وخمس�مائة 
دينار بأس�م / وليد مجيد جاس�م – حانوت 
501 والوص�ل املرق�م 1010141 يف 29 / 11 
/ 2017 بمبلغ 79500 تس�عة وسبعون الف 
وخمسمائة دينار بأسم / وليد مجيد جاسم 
– حان�وت 505 والوص�ل املرق�م 1010142 
يف 29 / 11 / 2017 بمبل�غ 79500 تس�عة 
وسبعون الف وخمسمائة دينار بأسم / وليد 
مجيد جاسم – حانوت 525 – فعىل من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار .
�������������������������������������

تنويه
اشارة اىل االعالن املنشور يف صحيفة املستقبل 
العراقي العدد 91812يف 2018/12/25  ورد 
يف اعالن محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء 
املرق�م 27   ان تاري�خ الفق�دان 2015/8/2 

خطاء والصحيح هو 2015/8/4
�������������������������������������

تنويه
اشارة اىل االعالن املنشوريف صحيفة املستقبل 
اع�الن  يف  ورد   2019/2/12 الع�دد1845يف 
تنفيذ بل�دروز 2015/185 الفقرات من 4 اىل 
الفقره 8 خطاء والصحيح هو يكون كاالتي

4-مش�تمالته:-   الطاب�ق االول )11( مح�ل 
الطاب�ق الثان�ي هيكل مس�قف بالكونكريت 

املسلح تحت االنشاء
5-مساحته:-  100 م2

6-- درجة العمران :- جيدة
7-الش�اغل:- 11 مح�ل مش�غولة م�ن قبل 

مستاجرين من اشخاص عدة
8-القيم�ة املق�درة    :- )100/000/000( 
مائ�ة مليون دينارحصة س�هام املدين هيثم 

خليل بريس هو
ومائت�ان  مالي�ن  تس�عة     )9210526   (
وع�رشة االف وخمس�مائة وس�تة وعرشون 

دينارالغريها .
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

وجه مومو يثري فزع الناظر إليه
كث�رت األنب�اء التي تتن�اول لعب�ة “مومو” 
مقت�ل  أو  انتح�ار  بعملي�ات  وعالقته�ا 
أشخاص، وأصبحت صورة “مومو” املرعبة 
ش�ائعة للغاية وتكاد ال تختفي عن شاشات 

الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.
رؤيت�ه،  الذع�ر عن�د  ويث�ر وج�ه موم�و 
خصوصا بأنفها املقلوب وعينيها الواسعتني 
واملنتفخت�ني وفمها الكب�ر املمتد عىل طول 

وجهها بضحكتها املثرة للخوف، بحسب ما 
ذك�ر موقع مجلة “بوبيولر س�اينس”، لكن 
مل�اذا تثر هذه الص�ورة الكرتوني�ة الخوف 

والذعر يف الناظر إليها؟
يعتق�د أس�تاذ عل�م النف�س بكلي�ة نوكس 
يف غيلس�برغ بوالي�ة إلين�وي، فران�ك ماك 
أندرو، الذي يدرس ظاهرة الريبة والذعر أنه 
“عندما ترى أش�ياء مثل مومو، فإنها تحفز 

الق�درة عىل االنتباه.. وتدفع املرء إىل الرتكيز 
ع�ىل يشء م�ا ويح�اول فهم�ه م�ن خ�الل 
معالجته”.وتش�كل الح�رة النابعة من ذلك 
أساس العواطف واألحاسيس، التي يفرسها 
اإلنس�ان باعتبارها ش�عورا مخيفا.ويشكل 
وجه مومو يف التحدي جزءا من الشخصيات 
أو الدم�ى املرعب�ة، التي ظه�رت يف عدد من 

األفالم واملسلسالت.

كثريون يقعون فيها
يطهو كثرون بعض األطعمة يف امليكروويف 
اس�تغالال للوق�ت، يف حني يلجأ آخ�رون إىل 
تس�خني أغذية يف أوان ال يصلح أن توضع يف 
الجهاز، األمر الذي قد يتس�بب لهم بأرضار 
صحي�ة خطرة. ووف�ق تقرير نرشه موقع 
»ريدي�رز دايجس�ت« فهن�اك مجموعة من 
األطعمة ال ينبغ�ي أن توضع يف امليكروويف 
كونها قد تول�د موادا كيماوية ضارة كما يف 

القائمة التالية:

تذويب اللحم
يمكن للميكروويف أن يحرق أطراف قطعة 
اللح�م يف حني يبقى الوس�ط كم�ا هو، مما 

يسمح بنمو البكرتيا الضارة للصحة.
الفواكه املجمدة

يتسبب وضع الفواكه املجمدة يف امليكروويف 
يف تحويل املواد املضادة لألكس�دة يف الفواكه 

إىل أخرى مرسطنة.
البيض

ينب�ه خ�راء التغذي�ة م�ن خط�ورة وضع 
البيض يف امليكروويف، لكون ذلك يتسبب يف 
تكوين مواد سامة، األمر الذى يرض بالجهاز 

الهضمي.
الحليب

تنص�ح دراس�ات طبي�ة بتجن�ب تس�خني 
الحليب يف امليكروويف كون ذلك يتلف نسبة 
جي�دة من فوائ�د امل�واد الغذائي�ة املوجودة 

فيه.

الكلمة المفقودة

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أّنك عندما تبتس�م بوجه أبيك س�يقول 
لك م�اذا فعلت يا كل�ب هل تعلم أّنك إذا ابتس�مت 
لرشط�ّي فإّنك قد لبس�ت تهم�ة هل تعل�م أّنك إذا 
ابتس�مت لوالدتك س�تقول لك ال يوج�د معي مال 

اغرب عن وجهي.
ه�ل تعلم أّنك إذا ابتس�مت البنك س�تزيل الحواجز 
بينكم، ويمكن من ابنك أن يتحّمس ويقوم بعزمك 
ع�ىل كأٍس م�ن املرشوبات، وإذا كانت االبتس�امة 
أكر فسوف يتحّمس أكثر ويعزمك عىل سيجارة. 

هل تعلم أّنك إذا ابتس�مت لجاٍر لك س�وف يفّكر أو 
يشك بأّنك أنت الّذي رسقت الكهرباء من عّداد بيته 
هل تعلم أّنك إذا ابتس�مت يف وجه زوجتك ستش�ّك 
بأّن�ك مت�زّوج عليها ه�ل تعلم أن�ك إذا ضحكت يف 
إحدى محارضات الجامعة سوف يقول لك الّدكتور 
اخ�رج م�ن املحارضة ي�ا قليل األدب ه�ل تعلم أّن 
امل�رأة يجب أن تطالب بحقوقها س�واء كانت ذكراً 

أم أنثى. 

المتاهات

ختذيرات من استخدام اهلاتف وقت الطعام
حذر علماء من مخاطر اس�تخدام 
الهات�ف أثناء تناول وجب�ات اليوم 
وف�ق  الصح�ة،  ع�ىل  الرئيس�ية 
م�ا ذك�رت صحيف�ة »دي�ي ميل« 

الريطانية.
أن  حديث�ة  دراس�ة  ووج�دت 
يس�تخدمون  الذي�ن  األش�خاص 
هواتفه�م يف نف�س وق�ت تن�اول 
س�عرات  يس�تهلكون  الوجب�ات، 
حراري�ة أكث�ر بنس�بة 15 يف املئة، 

مقارنة مع األشخاص اآلخرين.
وتوصل�ت الدراس�ة، الت�ي أجريت 
بتنس�يق بني جامعت�ني يف الرازيل 
وهولن�دا، إىل أن مطالع�ة الهات�ف 
الس�منة  إىل  ي�ؤدي  األكل  أثن�اء 

واألمراض املرتبطة بها.

وقالت »التحديق يف شاش�ة الهاتف 
قد يجعل اإلنسان ال ينتبه إىل كمية 

الطعام التي يتناولها يف األصل«.
وذك�ر مارس�يو جيلرت�و، املؤلف 
الرئييس للدراسة »استخدام الهاتف 
خالل األكل يؤدي إىل استهالك املزيد 
من الس�عرات الحراري�ة والدهون 

دون االنتباه إىل ذلك«.
وأضاف »األجهزة اللوحية والهواتف 
الذكية باتت مصدر رئييس لتشتيت 

العقل خالل أوقات األكل«.
وأوض�ح أن ه�ذا األم�ر ب�ات يؤثر 

بالخصوص عىل األطفال.
ونرشت الدراسة، قبل أيام، يف مجلة 
»عل�م وظائف األعضاء والس�لوك« 

الهولندية.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 4 عدد رشيحة جبنة شيدر

x 1 عدد بصلة )مفرومة(
x 1 معلقة صغرة فلفل اسود مطحون

x 1 عدد صفار بيضة
x 1 معلقة صغرة ملح

x 1 معلقة كبرة مسرتدة
x 1 عدد رغيف عيش فينو

½ x كيلو لحمة مفرومة
الخطوات:

يف وعاء زجاجي كبر هنضيف اللحمة املفرومة
نضي�ف عليها صفار البيض و امللح و الفلفل و لبابة العيش الفينو 

و البصل املفروم و املسطردة و نقلبهم كويس جدا
بعد التقليب هناخد ش�وية برجر يف اليد و نشكلهم عىل شكل كورة 

و بعدين نضغط عىل الكورة علشان تبقى مسطحة و متساوية
عىل النار هنجيب الطاس�ة الجريل و ندهنا بالزيت و بعدين نضيف 

الرجر
قب�ل م�ا نّطلع الرج�ر بثواني نحط علي�ه رشائح الجبنة الش�يدر 

علشان تسيح معاه
يقدم ىف ساندويتش مع الخس والطماطم والبصل. بالهنا والشفا

برجر بيتي

اعالن 
رقم االخطار
2015/741

من / محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة
اىل املتهم الهارب ) الرشطي نزار جر عيىس( املنس�وب اىل 
قيادة حدود املنطقة الرابعة ملا كنت متهما وفق املادة /5 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك من 
تاري�خ 2014/7/24 ولحد االن  وبم�ا ان محل اختفائك 
مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا االع�الن عىل ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االم�ن الداخ�ي االوىل للمنطقة الخامس�ة 
يف الب�رصة خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا 
االعالن يف محل اقامت�ك  وتجيب عن التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
اموال�ك املنقول�ة والغ�ر منقول�ة ويطلب م�ن املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدتم وتس�ليمك 
اىل اقرب س�لطة حكومية والزام االهلي�ني الذين يعلمون 

بمحل اختفائك
 باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة ) 69/ اوال وثانيا 
ورابعا( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم /17 / 

لسنة 2008
رئيس املحكمة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 2537
التاريخ 2019/1/5

طلب املواطن) ش�اني محم�د عبود( لغ�رض تبديل لقبه 
وجعل�ه )الش�مري( ب�دال م�ن  ) الش�بالوي( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما  وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة )22(  من قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم  24195  يف 12 

 2016/6/
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

اىل ال�رشكاء )كاظم محمد حس�ني وبدري�ة حبيب محمد 
وظاف�ر جواد كاظم وس�امر ج�واد كاظم وجن�ان جواد 
كاظ�م( اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
وذلك لغرض اصدار اج�ازة  بناء للقطعة املرقمة 16168 

/3 حي العروبة يف النجف 
الرشيك / عامر عزيز حسني

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد / 1059/ب2019/1
التاريخ 2019/3/4

اىل / املدعى عليه ) سيف صفاء ضياء( 
اقام املدعي  )عبد املحس�ن عنر( الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله والتي يطلب فيها )الحكم بالزامك بتأديتك له مبلغا 
قدره س�بعة وع�رشون مليون وخمس�مائة ال�ف دينار 
عراقي عن ايجاره ملخازن حي املثنى ( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
ح�ي الغري / 2 كاظم محمود االس�دي عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغكم�ا اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2019/3/12 وعند عدم 
حضوركما او ارسال من ينوب عنكما قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري

محكمة قوى االمن الداخي للمنطقة الخامسة يف البرصة
اىل املتهم�ني الغائب�ني املنس�وبني اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة البرصة 
واملدرج�ة اس�مائهم ادناه ملا كنت�م متهمني وف�ق املواد املبين�ة  ازاء كل 
اس�م منكم من ق . ع .د  رقم 14 لس�نة 2008 ولغيابكم عن مقر عملكم 
بالتاري�خ املؤرش ازاء كل اس�م منكم ولحد االن وبم�ا ان محل اختفائكم 
مجه�ول اقتىض تبليغكم بهذا االعالن عىل ان تحرضوا امام محكمة قوى 
االمن الداخي االوىل للمنطقة الخامس�ة يف الب�رصة خالل مدة )30( يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك�م وتجيبوا عن التهم املوجه 
ضدك�م وعند عدم حضوركم س�وف تج�ري محاكمتك�م غيابيا وتحجز 
اموالك�م املنقولة والغر منقول�ة ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء 
القبض عليكم اينما وجدتم وتس�ليمكم اىل اقرب س�لطة حكومية والزام 
االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائكم باخبار الجهات املختصة استنادا 
للم�ادة ) 69/ اوال وثاني�ا ورابعا( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

رقم /17 / لسنة 2008

 

رئيس املحكمة

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن نقابة املهندس�ني العراقيني 
بأس�م / رش�ا قاس�م حمادي فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

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

فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني  العراقيني  رقم 
االنتس�اب / 197417 بتاريخ 2017/7/9 بأسم / احمد رشيد 

عي فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

فق�د مني س�ند العقار املرق�م 3/64937 حي الن�داء يف النجف 
والصادر من التسجيل العقاري يف النجف بأسم / هاني جهادي 

دحام فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار 

�����������������������������������������������
مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس : 
2015/1552

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي مرض ابراهيم عبد الرحمن 

عبد الحليم / مديرية رشطة محافظة البرصة 
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/1450
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2011/9/1

تاريخ الحكم : 2015/11/10
املادة القانونية : 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم :
حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بأسم الشعب عىل 
املدان الغائب ) الرشطي مرض ابراهيم عبد الرحمن عبد الحليم( 

غيابيا بما يي /
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر ( وفق احكام املادة 5 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادة 69 من ق ا د رقم 
17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله م�ن تاريخ 2011/9/1 

ولحد االن
2 � اخراج�ه من الخدمة يف قوى االمن الداخي اس�تنادا الحكام 

املادة 42/ثانيا /أ من ق ع  د رقم 14 لسنة 2008 
3 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية  الق�اء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 

69/ ثانيا من ق أ د 
4 � ال�زام املواطن�ني االخبار عن مح�ل اختف�اء املحكوم اعاله 

استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق ا د 
5 � حج�ز امواله املنقول�ة وغر املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق ا د
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب جب�ار عاتي جر 
مبل�غ ق�دره ثالثون الف دين�ار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
ص�در الق�رار باتف�اق االراء قابال لالع�رتاض اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 71/ثاني�ا م�ن ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 وافهم علنا يف 

2015/11/10
العميد الحقوقي

رئيس املحكمة

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/52
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكمة قوى االمن الداخ�ي االوىل املنطقة 
الخامسة

2 � اس�م املتهم الغائب : مش�تاق بوهان س�لطان عي )املطرود 
من الخدمة(

3 � رقم الدعوى : 2019/52
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2014/10/7

5 � تاريخ الحكم : 2019/1/28
6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت 
8 � خالصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  
رقم 27 لس�نة 2016 كونه ما زال ماكثا يف الغياب و لصدور امر 
ط�رده من الخدمة بتاريخ 2018/9/7 بع�د نفاذ قانون العفو 

اعاله 
9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام املادة )5( 
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كونه القان�ون االصلح للمتهم 
عم�ال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
وبدالل�ة امل�واد 61/اوال  و 69 /اوال م�ن ق أ د  رق�م 17 لس�نة 
2008  وذل�ك لغياب�ه م�ن تاري�خ 2014/10/7 ولغاية طرده 
م�ن الخدمة بتاري�خ 2018/9/7 بموجب االم�ر االداري املرقم 
31706 يف 2018/9/7 وحس�ب ما جاء بكت�اب مديريته اعاله 

املرقم 15808 يف 2018/12/22 
10 �  اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة )42/ثانيا  /أ 
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
13 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جر( 
البالغة )25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادسا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثاني�ا من نفس القانون وافهم 

بتاريخ 2019/1/28
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

المادة القانونية تاريخ الغياب او 
نوع الجريمة

رقم 
االخطار

اسم المتهم 
الكامل الرتب ت

)5( من ق .ع.د 
رقم 14لسنة 

2008
 2014/10/1

ولحد االن
علي مجيد 

سعيد ن . ع 1

)5( من ق .ع.د 
رقم 14لسنة 

2008
 2014/7/28

ولحد االن
فاضل 
عباس 
ناصر

ن . ع 2

)5( من ق .ع.د 
رقم 14لسنة 

2008
 2013/12/8

ولحد االن 215 جواد كاظم 
صالح ن . ع 3
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»3« مدربني مرشحون ملساعدة كاتانيتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

رش�ح االتح�اد العراق�ي 3 مدربني، لخالف�ة املدرب 
املس�اعد يف املنتخب الوطني املقال من منصبه أحمد 
خل�ف، وذل�ك للعمل م�ع املدي�ر الفني الس�لوفيني 
يف  االتح�اد  م�ن  مق�رب  مص�در  كاتانيتش.وق�ال 
ترصيحات خاصة: »االتحاد س�يفاضل بني 3 أسماء 
ت�م اختياره�ا للعمل كمدرب مس�اعد للس�لوفيني 
كاتانيت�ش، واملدرب�ني هم رحيم حمي�د وعيل هادي 

وق�ي منري«.وأض�اف أن االتحاد سيحس�م هوية 
املدرب املس�اعد خالل االجتماع املقب�ل ملجلس إدارة 
االتح�اد، قائ�ال: »هن�اك آراء مختلف�ة ب�ني أعضاء 
االتحاد الختيار من سيتوىل املنصب يف الفرتة املقبلة«.

وأوضح املص�در أن االتحاد العراق�ي فاتح عدًدا من 
مدربي اللياقة البدنية من أجل اختيار أحدهم للعمل 
م�ع الفريق.يش�ار إىل أن رئيس لجن�ة املنتخبات يف 
االتحاد فالح موىس قّدم استقالته من اللجنة ووافق 

عليها االتحاد.

باسم قاسم يوضح أسباب إهناء تعاقده مع القوة اجلوية
            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف املدرب باس�م قاسم أس�باب إنهاء 
تعاقده مع فريقه الس�ابق القوة الجوية، 
مؤك�دا أن أم�ني رس النادي ولي�د الزيدي، 
وضعه أمام خيارين، مشريًا إىل أن االستقالة 

كانت تعد الخيار األفضل بالنسبة له.
وق�ال قاس�م يف ترصيحات خاص�ة ل�««: 
»الجه�از الفن�ي لم يكن يخط�ط يوما من 
األي�ام مغ�ادرة الفري�ق بدلي�ل أنن�ا قدنا 
الوحدة التدريبي�ة صباح اليوم، وكنا نتهيأ 

للمب�اراة املؤجلة التي تجمعن�ا بالزوراء يف 
الكالسيكو، لكن فرض عقوبة عىل الجهاز 

الفني والالعبني قرار ال يليق بنا«.
وأض�اف: »الجهاز الفن�ي جلس مع عضو 
الهيئ�ة اإلدارية س�مري كاظم ال�ذي أظهر 
تجاوبه الشخي معنا، وطالبناه برضورة 
حفظ هيب�ة ومكانة الجه�از الفني ورفع 
العقوب�ة الت�ي أصدره�ا أم�ني رس النادي 
ولي�د الزيدي، لكن الرد جاء بإرصار واضح 

منه«
وأوض�ح: »العقوب�ة ال تلي�ق بم�ا قدمناه 

للن�ادي وتعن�ي الني�ل من اس�م باس�م 
قاس�م الذي حصد للق�وة الجوية لقبني 
آسيويني والدوري املحيل، وبالتايل أجربنا 
ع�ىل إنهاء التعاق�د مع أنن�ا تنازلنا عن 
مرتباتنا لشهرين كاملني، من أجل حفظ 
كرام�ة الجه�از الفن�ي ولن نس�مح ألي 

شخص مصادرة جهودنا«.
يش�ار إىل أن إدارة الق�وة الجوية أصدرت 
عقوب�ة بح�ق الالعب�ني والجه�از الفني 
بقطع 5 % من نسبة عقودهم عىل خلفية 

خسارة الفريق أمام نفط ميسان.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أصدر ري�ال مدري�د، بياًنا رس�مًيا، اليوم 
األربعاء، ح�ول اإلصابة الت�ي تعرض لها 
الربازي�يل فينيس�يوس جوني�ور، خ�الل 
مواجه�ة أياكس أمس�رتدام، يف إياب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
»بع�د خض�وع  الرس�مي  البي�ان  وق�ال 
فينيس�يوس للفحوصات الطبية الالزمة، 
ت�م تش�خيص إصابت�ه بأنه�ا تم�زق يف 
أربطة املفصل األيمن من الس�اق اليمنى، 
حالته«.وتع�رض  تط�ور  انتظ�ار  ويف 
فينيسيوس جونيور لإلصابة وخرج باكًيا 
م�ن أرض امللع�ب، ليق�رر 

سانتياجو س�والري املدير الفني للملكي، 
الدقيق�ة  يف  أسينس�يو  بمارك�و  الدف�ع 
35، م�ن املب�اراة التي خرسه�ا املرينجي 
بنتيجة )1-4(.وأشارت صحيفة »ماركا« 
فينيس�يوس  غي�اب  أن  إىل  اإلس�بانية، 
ع�ن  وس�يغيب  ش�هرين،  إىل  س�يصل 
املش�اركة مع املنتخب الربازييل بعد أن تم 
توجيه الدعوة إليه ألول مرة يف مس�ريته.

وس�يغيب فينيس�يوس عن مواجهات بلد 
الوليد وس�يلتا فيجو وهويسكا وفالنسيا 
وإيب�ار وليجانيس وأتلتيك بيلباو وخيتايف 
وري�و فاليكانو يف الليجا، وقد يلحق بآخر 
3 مباريات يف املوس�م ضد فياريال وريال 

سوسييداد وبيتيس.

صدمة جديدة لريال مدريد 
بعد تشخيص إصابة فينيسيوس

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة أملاني�ة، 
الي�وم األربع�اء، أن ن�ادي باي�رن 
ميون�خ، يرغب يف تمدي�د تعاقده 
مع املهاج�م البولن�دي روبرت 
ليفاندوفس�كي، حت�ى ع�ام 

.2023
وبحسب صحيفة »بيلد« 
الرياضي�ة، فإن النادي 
الباف�اري يه�دف من 
وراء تمدي�د تعاق�ده 
مع املهاجم البولندي، 
إىل التأكي�د عىل ثقته يف 

األخري.
أعل�ن  ميون�خ،  باي�رن  وكان 
أمس الثالث�اء، تمديد تعاقده مع 
الش�اب، س�ريجي  األملاني  املهاجم 
جنابري، ملدة 3 س�نوات قادمة، حتى 

عام 2023.
يش�ار إىل أن ليفاندوفسكي أعرب يف وقت 
س�ابق، عن رغبته يف الرحي�ل عن الفريق 
األملان�ي، حي�ث توات�رت ش�ائعات ع�ن 

اهتمام ريال مدريد، بالتعاقد معه.
ولكن بايرن ميونخ، أكد مجددا تمس�كه 
بالالع�ب البولندي، وش�دد ع�ىل أهميته 
داخل غرفة خلع مالب�س الفريق، كأحد 
أبرز وأه�م الالعبني بعد الح�ارس الكبري 

مانويل نوير.

بايرن ميونخ يتجه لتجديد 
الثقة يف ليفاندوفسكي

       المستقبل العراقي / وكاالت

»مجل�س اإلدارة يرى أن هن�اك تناقًضا 
كبريًا بني جودة ريال مدريد الذي 
تم ترشيح 8 العبني له يف الكرة 
الذهبية، وهو أمر لم يس�بق 
ل�ه مثي�ل يف تاري�خ النادي، 
والنتائ�ج التي ت�م تحقيقها 
حت�ى اآلن«، كان ه�ذا بي�ان 
إقالة جول�ني لوبيتيجي املدير 

الفني السابق للملكي. 
وه�ي جمل�ة تلخ�ص حال�ة 
العن�اد الت�ي اس�تحوذت عىل 
تفك�ري فلورنتينو برييز رئيس 
ريال مدريد، هذا املوسم، والتي 
خ�ايل  الفري�ق  خ�روج  إىل  أدت 
الوفاض من املوسم، حيث اكتفى 
بلقب كأس العالم لألندية فقط، يف 

موسم كارثي للمرينجي.
وقتل�ت الهزيم�ة املُذلة ض�د أياكس 

أمسرتدام أمس الثالثاء، برباعية مقابل 
ه�دف، آخر حل�م للمرينج�ي، لتحقيق 
لقب ينقذ موس�م الفريق بعد سلس�لة 

من النتائج الكارثية.
نصيحة زيدان

ل�م يكن زي�ن الدين زيدان مج�رد العبا 
اس�تثنائيا يف املالع�ب، بل أيًض�ا مدرًبا 
اس�تثنائًيا وذكًيا ألبعد مدى، بعدما قاد 
ريال مدري�د لحصد لق�ب دوري أبطال 

أوروبا 3 مرات عىل التوايل.
وكان زيدان يش�عر بما يمكن أن يحدث 
للملك�ي هذا املوس�م، وح�ذر برييز من 
األمر وأخربه بأن�ه لن يصبح قادًرا عىل 
قيادة الفريق، إذا لم يتم إعادة تأسيسه 
مرة أخ�رى، يف ظ�ل م�ؤرشات االنهيار 
الت�ي ظه�رت يف موس�م 2018-2017، 
بعدم�ا وص�ل ه�ذا الجي�ل إىل حالة من 

التشبع بعد حصد معظم األلقاب.
ورف�ض بريي�ز، تقب�ل النصيحة وأرص 
عىل عناده، وقرر التعاقد مع لوبيتيجي 

الذي فش�ل م�ع الفري�ق، ثم اس�تعان 
بس�والري الذي واصل سلس�لة الفش�ل 
بالخ�روج  الحاس�م،  الش�هر  أيًض�ا يف 
م�ن دوري األبط�ال وكأس امللك وضياع 

حظوظ املنافسة يف الليجا.
ولم ُيدعم برييز، الفريق بأي العب مميز 
لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو عىل 
أق�ل تقدي�ر، بل اعتمد ع�ىل ضم العبني 
ش�باب مثل ماريانو دياز وفينيسيوس 

جونيور وإبراهيم دياز.
التفريط يف رونالدو 

كان بريي�ز الس�بب الرئي�ي يف رحي�ل 
نج�م  رونال�دو  كريس�تيانو  الربتغ�ايل 
الفري�ق األول، خ�الل ف�رتة االنتق�االت 
الصيفية املاضية إىل يوفنتوس اإليطايل.

ورصح رونال�دو ملجل�ة فرانس فوتبول 
»كنت أش�عر بأنني ال أحظ�ى بالتقدير 

املناسب من رئيس ريال مدريد«.
وش�دد رونالدو ع�ىل أنه ل�م يرحل عن 

صفوف املرينجي بسبب األموال.

خمتصون: عناد برييز ينهي حقبة ملكية تارخيية

            المستقبل العراقي / متابعة
 

عل�ق بايرن ميون�خ عىل الق�رار املفاج�ئ ليواكيم لوف، م�درب منتخب 
أملانيا، باس�تبعاد ثالث�ي البافاري، مات�س هوميلز، وج�ريوم بواتينج، 

وتوماس مولر، من قائمة املانش�افت للمعس�كر املقبل.وقال بايرن، 
الي�وم األربعاء، يف بيان عرب موقعه الرس�مي، إنه يح�رتم القرارات 

الفنية ملدرب املنتخب األملاني، لكنه يدين توقيت إعالن لوف قراره 
لوس�ائل اإلعالم.وأش�ار النادي إىل الفرتة الصعبة التي يمر بها، 

قب�ل مواجهة فولفس�بورج الس�بت املقبل، يف البوندس�ليجا، 
ثم ليفرب�ول يف إياب دور ال�16 لدوري أبط�ال أوروبا.وأبدى 
النادي انزعاجه الشديد، الحتمال تأثري هذا القرار عىل الحالة 
الذهني�ة لالعبني، ال س�يما قبل مب�اراة الريدز الحاس�مة، 
مشريًا إىل اندهاشه من إعالن هذه التفاصيل، رغم الزيارة 
الرسي�ة للمدرب وأوليفر بريه�وف، مدير املنتخب األملاني، 
لباي�رن ميون�خ.ويف ختام البي�ان، أبرز العم�الق البافاري 
إس�هامات الثالثي، يف النجاحات الت�ي حققتها املاكينات، 
عىل مدار العقد املايض، ال س�يما يف الف�وز بلقب مونديال 

2014.وكان ل�وف قد كش�ف عن اجتماعه، أم�س الثالثاء، 
بكل من بواتينج وهوميلز ومولر.

بايرن ميونخ يبدي اندهاشه من لوف

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، اليوم األربعاء، 
أن يوفنت�وس وض�ع خطة خاص�ة، من أجل 
إع�داد نجمه الربتغايل، كريس�تيانو رونالدو، 

ملوقعة أتلتيكو مدريد.
أم�ام ضيف�ه  للع�ودة  ويس�عى يوفنت�وس 

األتلت�ي، الثالث�اء املقبل، يف إي�اب دور ال�16 
بدوري أبط�ال أوروبا، بعدما خرس )0-2( يف 

الذهاب.
ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت«، فإن رونالدو 
س�يحصل عىل راحة أمام أودينيزي، الجمعة 
املقب�ل، ضم�ن الجول�ة ال��27 م�ن الدوري 
اإليط�ايل، ليكون أكثر جاهزي�ة ضد أتلتيكو. 

وأش�ارت الصحيفة إىل أن رونالدو، لم يسجل 
أهداًف�ا يف آخر 3 مباريات بال�دوري، كما أنه 
ظهر مجهًدا، وعانى م�ن بعض العصبية، يف 

لقاء نابويل األخري بملعب »سان باولو«.
قم�ة  ع�ىل  يهيم�ن  يوفنت�وس  أن  يذك�ر 
الكالتش�يو، برصيد 72 نقطة، لكن موس�مه 

األوروبي تحت التهديد.

خطة خاصة لرونالدو قبل موقعة أتلتيكو مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي

أكد العب التنس االس�كتلندي، أندي موراي، اليوم األربعاء، 
أنه يريد مواصلة اللعب واملنافس�ة، ألنه ال يش�عر باأللم يف 

الساق حاليا، لكنه ال يعرف ما إذا كان ذلك ممكنا.
وخ�الل حفل أقيم يف ن�ادي كوينز بالعاصم�ة الربيطانية، 
لندن، حي�ث أعلن موراي عن عقد رعاي�ة جديد مع رشكة 
كاس�تور، أكد أنه س�عيد للغاية أكثر من ذي قبل، ألنه بات 

أفضل يف الوقت الراهن.

وتاب�ع: »أريد مواصل�ة اللعب، وقلت ذلك يف أس�رتاليا، 
املشكلة هي أنني ال أعرف ما إذا كان ذلك ممكنا«.

وق�ال إن »عملية إعادة التأهيل تميض بش�كل بطيء، 
لكنه�ا تتواصل عىل نحو جي�د.. فقط ينبغي أن أتمهل 
وأرى كي�ف تس�ري األم�ور، إذا كان ممكن�ا فس�رتوق 

يل الع�ودة للمنافس�ة«.وكان موراي قد ق�ال يف مؤتمر 
صحفي س�ابق، لدى انطالق بطولة أس�رتاليا املفتوحة، 
إنه ينوي االعتزال خالل هذا املوسم، جراء اإلصابة التي 

عرقلت مسريته منذ نحو عامني.

موراي يغلف مستقبله بالغموض

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تعرض منزل امل�درب األيرلندي الش�مايل، بريندان 
رودج�رز، املدير الفني لليس�رت س�يتي، للس�طو، 

صباح اليوم األربعاء.
ووفًقا لش�بكة »س�كاي س�بورتس«، ف�إن منزل 

رودجرز يف إس�كتلندا تعرض للسطو، بعد أسبوع 
واح�د من رحيل املدرب عن القي�ادة الفنية لفريق 
س�يلتك.وأنهى رودج�رز ف�رتة عام�ني ونصف يف 
الدوري اإلس�كتلندي، األس�بوع امل�ايض، من أجل 
االنتق�ال إىل ليس�رت س�يتي، خلًفا للفرن�ي كلود 

بويل.

وبحس�ب الش�بكة، لم يتعرض أي شخص باملنزل 
لرضر خ�الل الس�طو، ولك�ن التحقيق�ات أكدت 

وجود رسقة لبعض املمتلكات.
يذك�ر أن رودج�رز، خ�رس أول مباراة ل�ه كمدرب 
لليسرت، األحد املايض، بنتيجة 1-2، أمام واتفورد، 

ضمن منافسات الجولة ال�29 من الربيمريليج.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف إنرت مي�الن، اليوم األربع�اء، أن 
رئيس�ه التنفيذي، جوسيبي ماروتا، عقد 
جلس�ة ودية مع ماورو إي�كاردي، مهاجم 
الفري�ق، بحض�ور زوجته ووكيل�ة أعماله، 

واندا نارا.
وق�ال النريات�زوري، عرب حس�ابه الرس�مي عىل 
»تويرت«: »عق�د الرئيس التنفي�ذي بيبي ماروتا، 
اجتماًع�ا ودًيا مع م�اورو إيكاردي ووان�دا نارا، 

بحًثا عن حل يناسب جميع األطراف«.
وكان إي�كاردي قد دخل يف أزمة م�ع إنرت مؤخرًا، 

ع�ىل خلفي�ة تعث�ر تجديد عق�ده، وهو م�ا أدى 
لغياب�ه ع�ن مباريات الفري�ق، من�ذ 13 فرباير/

ش�باط امل�ايض، بعد قرار النادي بس�حب ش�ارة 
القي�ادة من�ه، ومنحه�ا لس�مري هاندانوفيتش، 

حارس املرمى.
ولم ُيعلن النادي نتائج االجتماع، حتى اآلن.

السطو عىل منزل رودجرز يف إسكتلندا

اجتامع مفاجئ حلل أزمة إيكاردي

    بغداد/ المستقبل العراقي

ش�دد النائب األول لرئيس مجلس النواب 
حس�ن كري�م الكعب�ي ، ع�ىل »رضورة 
اس�تكمال مرشوع ملع�ب مدينة الصدر 
الدويل » خالل الف�رتة املحدده له ، فضال 
ع�ن انج�از كاف�ة املش�اريع الرياضية ، 
خاصة بعد اق�رار تخصيصات مالية لها 
ضمن موازنة 2019 التي ستكون كفيلة 
بإس�تكمال اج�راءات تنفيذه�ا ، لتكون 
اح�د اه�م العوام�ل التي تس�هم يف رفع 

الحظر الريايض عن املدن العراقية« . 
واض�اف  خ�الل زي�ارة ميداني�ة اجراها 
اىل م�رشوع ملع�ب مدينة الص�در الدويل 
، برفق�ة وزير الش�باب والرياضة احمد 
العبي�دي ، اضافة اىل جول�ة اخرى مللعب 
ال�� 5000 واالطالع عىل س�ري اعم���ال 

التاهيل الخاصة به ». 

وم�ى الكعب�ي قائ�ال : ان ع�ام 2019 
س�يكون ع�ام الرياض�ة ، بعد ان ملس�نا 
ولالس�ف خ�الل الف�رتة املاضي�ة ع�دم 
تفاعل املؤسسات الخدمية والساندة مع 
النشاطات واملش�اريع الرياضية ، ولكن 
االمر اليوم مختلف ، س�يما بعد التعاون 
والجه�ات  ال�وزارات  قب�ل  الكب�ري م�ن 
التنفيذي�ة االخ�رى ، مم�ا سيس�اهم يف 
افتت�اح العديد م�ن املش�اريع الرياضية 

العمالقة . 
واك�د الكعبي ع�ىل رضورة انجاز ملعب 
مدين�ة الصدر خالل الوق�ت املحدد ملا له 
من اثر نفي كبري عىل الشباب يف مدينة 

الصدر خاصة ، وبغداد بصورة عامة . 
وتعه�د بح�ل كافة املش�اكل الت�ي تعيق 
م�ع  والتنس�يق  امل�رشوع  عم�ل  س�ري 
الجهات املعنية النهاء مشكلة التجاوزات 

والخدمات املحيطة بامللعب.

اكد وجود ختصيصات مالية كافية وكفيلة بإستكمال اجناز املشاريع الرياضية

الكعبي من ملعب مدينة الصدر: افتتاحه سيكون بداية لرفع احلظر الريايض عن مالعب بغداد
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

رعاة البقر العفاريت  مملكة العبودية واألوهام الفكرية
حنان النبلي  ماجد عبد الغفار الحسناوي

ل�م يكن التلفاز آنذاك قد دخل كل البي�وت، وربما كنت محظوظة 
ألنن�ا كنا نمتل�ك واحداً يف منزلن�ا، ورغم أنه كان ضخماً ويش�به 
الصن�دوق وال أل�وان فيه س�وى األبيض واألس�ود، فقد ش�اهدنا 
فيه لس�نوات روائع األعمال املرصي�ة وبعض املرسحيات واألفالم 
والرس�وم املتحركة، قب�ل أن يتوق�ف نهائياً وتب�وء كل محاوالت 

إصالحه بالفشل.
كان علين�ا أن�ا وإخوتي االنتظ�ار إىل ما بعد عطلة نهاية الس�نة، 
ليفاجئنا والدي بتلفاز جديد وعرصي أصغر من س�ابقه وبجهاز 
تحك�م أيضاً، كما جلب عمي بعده بأيام جهاز DVD، بالنظر ألنه 

كان يعشق مشاهدة األفالم. 
كن�ت أقاس�م عمي هذا العش�ق أيض�اً، لكن لم يكن مس�موحاً يل 
بمش�اهدة كل األف�الم التي يجلبه�ا، وكان خي�ايل الجامح يرسح 
بعي�داً يف تصوي�ر املش�اهد وتركيب القص�ص، بينم�ا كان عمي 
يستمتع بجديد أفالم األكشن والحروب، وبعض األفالم الكوميدية، 

وغريها.
كان يجلب لنا سلس�لة رس�وم كارتونية وبع�ض قصص األنبياء 
والرس�ل، وأذكر أيضاً أنه س�مح لن�ا يف العطلة بمش�اهدة الفيلم 
امل�رصي »العفاريت«، وك�م ارتعبت من ش�خصية »أمنا الغولة«، 
الت�ي كانت تع�ذب الصبية وتجربهم عىل التس�ول وتس�لبهم كل 

يشء، يف املقابل أعجبت بأغاني الفيلم وحفظتها عن ظهر قلب.
يف تل�ك األي�ام، كان التلفزيون يعرض مس�اء كل جمعة فيلماً من 
أفالم رعاة البقر »الكاوبوي«، وهو النوع األثري لدّي، كنت مفتونة 
بقصصهم وبالخيول وقبعات األبطال واألحذية املسننة والقمصان 
واألسلحة، وكنت أنتظر الحصة بفرح غامر، وأحرص عىل أن تنام 
شقيقتي، يف محاولة لالستمتاع بكل لحظة من تلك اللحظات، وأنا 

ممددة عىل أريكة ال صحن فشار أو قطع شكوالتة بجانبي.
وعرب تلك الشاشة املعلقة سافرت مع روائع كريك دوغالس وغاري 
كوبر وبرت النكرس وكريك دوغالس وكلينت إيس�توود، الذي أبدع 

يف رائعتي »الطيب والرشس والقبيح« و«مهرجان الدوالرات«.
غ�ري أن حظي لم يكن جي�داً دائماً، فقد حدث يف م�رات عديدة أن 
تزام�ن دخول والدي مع مش�اهد تختفي فيها املسدس�ات وتنفد 
الطلقات النارية، لتفس�ح يف املجال ملش�اهد تعكر مزاجه أو ربما 
كان يراه�ا غري مالئمة ملراهقة يف عم�ري، فيغلق الجهاز ويتوعد 
بحرمان�ي من الفرجة بش�كل نهائ�ي إذا لم أحص�ل عىل معدالت 
دراس�ية مرتفعة. ك�م كانت هذه الفكرة ترعبن�ي، فقد كان ذلك 
املالذ األول واألخري لخيال ينمو، ويستمتع بمالعبة األبطال كمتعة، 

ثم بعد ذلك تأتي القصة والرسائل.

ان االفكار املتحررة اشبه بمعول هدم ضد الجمود والتطرف 
الدين�ي لتبديد ظلم�ات الجهل والتعص�ب والظلم وما يدور 
من جرائم يف الس�عودية من قمع الحريات وانتهاك الحقوق 
والحكم بالس�يف والس�ياط ويف هذه اململكة تقطع يد من 
يرسق خبزاً لس�د رمق جوعه واالمري والوزير ينهب املاليني 
واملناص�ب ينتقل فيها كيف ش�اء واالنس�ان مهان وجرائم 
يهت�ز لها الضم�ري اإلنس�اني وتعش�عش يف ه�ذه اململكة 
رشكات كرشك�ة ارامك�و التي تنظ�ر اىل الش�عب باحتقار 
وه�ذه اململكة التي تغدق ماليني من الدوالرات عىل املرتزقة 
من وس�ائل اعالم وصحفيني والكتاب لتضلي�ل الرأي العام 
وتلمي�ع صورة العائلة الس�عودية القبيحة وغض النظر ما 
يدور داخل الس�تار الحديدي من مطاردة االحرار واملفكرين 
ولك�ن هذه االموال ال تس�تطيع حجب حقيق�ة الواقع من 
قم�ع الحري�ات والكرام�ة الوطنية حرمت بي�ع الضمري يف 
سبيل املال فاضحة العهد الفاسد والخالص من حكم العائلة 
السلطوي وال������مواطن السعودي يعيش دوامة الفوىض 
واالس�تبداد وكذلك جحيم العبودية والشعب السعودي حزم 
امره بالنضال بعناد وإرصار ليهزم الظالم بصالبة الشباب 
ومعاون�ة القوى الوطنية لتعود خ�ريات االرض وثرواتها إىل 
جيب الشعب ولتنهض الجماهري لتغسل هذه الرتبة الطيبة 
م�ن رجس عبيد االجنبي والتحرر م�ن قيود الذل والعبودية 
واغلبية هذا الش�عب تحت سطوة نظام متعفن رشس يزج 
باألبرياء بالس�جون ب�دون ذنب او محاكم�ة ويزعم حكام 
الس�عودية بتطبيق الرشيع�ة اإلس������المية وبراءة مما 
يزعمون فاالمر بيد امللك العميل وصاحب الس�لطة املطلقة 
ال�ذي ارتم�ى باحض�ان اع�داء اإلس�الم واصبح�ت امريكا 
البوصل�ة لتحديد اتجاه سياس�ة النظام ل�رب الحركات 
التحرري�ة وطبخ املؤامرات وحبك الدس�ائس ل�كل مواطن 
رشيف وهذه الرتاكمات س�ت������ؤدي اىل تحريك مشاعر 
الجماه�ري الوطني�ة من مثقف�ني وطالب وتجار وش�يوخ 
القامة حكم وطني يؤمن بالحريات االساس�ية فالتضحية 
تقدمها الش�عوب قرباناً عىل مذبح الكرامة ولتذهب عبارة 
السمع والطاعة يا قصري العمر بدالً من طويل العمر ووضع 
نهاي�ة لنظام ارهابي ل�ن يرتوي من الدماء التي س�الت يف 
انح�اء املعم������ورة ولريوا ح�كام الس�عودية مصريهم 
االسود الذي ينتظرهم شان من سبقهم من امللوك والحكام 

املستبدين .

دواء لعالج األمراض املعوية يسبب الرسطان
اكتش�ف علماء م�ن جامعتي دندي 
وامللكة ماريا ومعهد سينغر، رضرا 
كبريا لدواء ش�ائع لع�الج األمراض 
 ،Eurekalert املعوية.ويفي�د موقع
بأن العلماء اش�تبهوا منذ فرتة بأن 
الدواء املعروف باس�م »آزاثيوبرين« 
الذي يس�تخدم عىل نطاق واس�ع يف 
ع�الج التهاب�ات األمع�اء والته�اب 
املفاص�ل واألوعي�ة الدموية، يمكن 
أن يس�بب تط�ور رسط�ان الجل�د. 
وقد أك�دت نتائج الدراس�ة األخرية 

ه�ذا االش�تباه، وأن اس�تخدام هذا 
الدواء ي�ؤدي إىل زيادة الحساس�ية 
الضوئية وخطر ح�دوث طفرات يف 
خاليا الجل�د، قد ت�ؤدي إىل اإلصابة 
برسط�ان الجلد. ويش�ري الباحثون 
إىل أن امل�رىض الذين عولج�وا بدواء 
»آزاثيوبرين« عليهم إجراء فحوص 
إضافي�ة، م�ن ش�أنها أن تكش�ف 
وج�ود مضاعفات ناتجة عن تناول 
هذا الدواء. كما عليهم عدم التعرض 

ألشعة الشمس طوال السنة.

غوغل »تقتل« تطبيقاهتا! غوغل متهم بالتحيز اجلنيس!
 ،»Inbox« ق�ررت غوغل إيقاف العمل بتطبيق صندوق الربيد الخاص بها
 »Gmail« وسيتعني عىل املس�تخدمني التحول إىل اعتماد تطبيق وخدمات

التابع للرشكة، قبل التاريخ املحدد إليقاف التطبيق.
وكت�ب فري�ق »Inbox« ع�ىل تويرت قائ�ال: »عىل م�دى الس�نوات األربع 
املاضية، س�اعدتمونا عىل تحس�ني الربيد اإللكرتوني، لق�د قدمنا ميزات 
Inbox الش�ائعة إىل Gmail ملس�اعدة املس�تخدمني عىل إنج�از املزيد من 
املهام، ش�كرا. س�نركز عىل Gmail وس�نقول وداع�ا إىل Inbox يف نهاية 
 »Gmail« يف غوغل جزءا من فريق »Inbox« م�ارس 2019«. ويعد فري�ق
األوس�ع، وأش�ار موقع »ذي فريج« املتخصص يف األخب�ار التقنية، إىل أن 

التخيل عن هذا التطبيق لن يفقد أيا من املوظفني عمله.
وطرح تطبيق وخدمات Inbox، يف أكتوبر 2014، للمس�اعدة عىل تحسني 
خدمة الربي�د اإللكرتوني Gmail. كما طرح�ت الرشكة التطبيق كمنصة 
 .Gmail تجريبي�ة الختبار امليزات الجديدة التي س�يتم طرحها الحقا عىل
ث�م يف ماي 2015، قدم�ت الرشكة إصدارا محس�نا م�ن التطبيق، صمم 

لجعل تصفح الربيد اإللكرتوني تجربة أكثر إنتاجية وسهولة.

 Google« وج�د باحثون من الربازيل أن خوارزميات برنامج غوغل للرتجمة
Translate« متحيزة مس�بقا عند ترجمتها للجمل، وتستبعد حالة الجنس 

يف النحو   )مذكر ومؤنث( يف العديد من اللغات. 
واتض�ح للباحثني أن ترجمة برنام�ج »Google Translate«، لعدة آالف من 
الجم�ل م�ن 12 لغة إىل اللغ�ة اإلنجليزية، تس�تبعد حالة التأني�ث النحوية 

 ملجموعة من املهن التقنية. 
ونسب مرتجم غوغل ممثيل املهن التقنية إىل فئة املذكر يف 71% من ترجماته، 

وربع الرتجمات فقط أنث فيها  أصحاب هذه املهن. 
وكم�ا هو معروف، ف�إن توزيع ممثيل الجنس�ني عىل مه�ن دون غريها ال 

يتطابق مع اإلحصائيات الوظيفية الحقيقية املوجودة يف عرصنا  الحايل. 
وتالحظ هذه املشكلة والتحيز يف الرتجمة يف مجموعة لغات مثل الهنغارية 

والفنلدية والسواحلية واألرمنية واإلستونية.  

الفطريات  تساعد يف معاجلة بعض التحديات الكربى يف العالـم
قال خ�رباء إن الفطريات يمكن أن تس�اعد يف 
معالجة بعض التحديات الكربى يف العالم مثل 
العث�ور عىل وق�ود نظيف ومعالج�ة القمامة 
البالستيكية.ويش�ري بحث جدي�د إىل أن هناك 
ح�وايل ثالثة مالي�ني نوع من الفط�ر، ولكن ال 
يع�رف إال القلي�ل عنه�ا، وقد تتع�رض العديد 
م�ن األن�واع إىل التهدي�د نتيج�ة لفق�دان املاء 
وتل�وث النيرتوج�ني وتغري املن�اخ، وقد حذرت 
الدراس�ات م�ن أن هذا ق�د يكون ل�ه تأثريات 
أوسع عىل الحياة الربية والنظم الطبيعية التي 
تعتم�د عليها.وأجري البح�ث الجديد من قبل 

الباحث�ني يف »الحدائق النباتية امللكية يف كيو«، 
بع�د أن عثروا عىل فطري�ات يف مكب للنفايات 
يف باكس�تان قادرة عىل تدمري البالستيك، مثل 
الب�ويل يوريث�ني أو متعدد اليوريث�ان من نوع 
البوليس�رت.وهذا الن�وع م�ن الفطري�ات الذي 
ق�ادر   »Aspergillus tubingensis« يس�مى 
ع�ىل فع�ل ذل�ك يف غضون أس�ابيع، ب�دال من 
مئات الس�نني التي يتطلبه�ا عادة تدمري املواد 
البالس�تيكية، م�ن خ�الل ك�رس الروابط بني 
جزيئات البالستيك ثم تفتيتها، ما يرفع اآلمال 
حول طرق جديدة ملعالجة التلوث البالستيكي 

العاملي.وق�ال العلم�اء إن الفطريات يمكن أن 
تكون مفتاح الفوز يف الحرب عىل البالس�تيك، 
حي�ث يمك�ن تس�خري الخصائ�ص الطبيعية 
للفط�ر يف تطوير م�واد خاص�ة، يمكن إتالف 
البالس�تيك بش�كل طبيعي بواس�طتها خالل 
أس�ابيع فقط.وأج�ري البحث م�ن قبل فريق 
مك�ون م�ن أكثر من 100 عالم م�ن 18 دولة، 
حي�ث توضح النتائج الت�ي توصلوا إليها كيف 
يمكن للكائن�ات الحية املختلفة أن تحلل املواد 
البالس�تيكية وتنظف املواد املش�عة وتزيد من 

رسعة إنتاج الوقود الحيوي.

أجرت مجموعة علماء من جامعة إلينوي يف أوربانا شامبني األمريكية دراسة 
علمية اتضح من نتيجتها أن حىص الكىل تتحلل وتتفكك وتعود للرتاكم والنمو 
ثاني�ة. وتفيد مجل�ة Scientific Reports التي نرشت ه�ذه النتائج، بأنه إىل 
اآلن، هيمنت يف الطب نظرية بش�أن عدم إمكانية تفتيت )إذابة( حىص الكىل. 
وبموجب هذه النظرية، تعد حىص الكىل تكوينات متجانس�ة ال تشبه أي من 
األحجار املوجودة يف الطبيعة. بيد أن الدراس�ة األخرية دحضت هذه النظرية. 
فقد اتضح للعلماء أن بنية حىص الكىل شبيهة بالتكوينات املعدنية الطبيعية، 
وحتى أنها تتف�كك جزئيا وتعود لتنمو من جديد.كما توصل الباحثون إىل هذا 
االس�تنتاج بعد حصولهم عىل نتائج تحاليل اس�تخدمت فيها أحدث أس�اليب 
الفح�ص املجهري، حيث ش�اهدوا بنية حىص الكىل بمقي�اس عدة مئات من 

النانومرتات، ما سمح لهم بمعرفة كيفية تكونها.

رس تكون حصى الكىل

المستقبل العراقي / علي ابراهيم

يف ترصيح خص به »املس�تقبل العراقي«، قال الفنان 
واملخ�رج والكاتب املبدع ثامر الش�طري ان »تواجده 
وباق�ي الفنان�ني العراقي�ني يف الس�احة الفني�ة هو 
اليمانهم بان الفن رس�الة وطنية وانسانية واخالقية 
يجب ان تس�تمر  رغم كل الصعوب�ات التي يواجهها 

الفنان العراقي ».
واض�اف ان » ابرز تلك الصعوب�ات هو الجانب املادي 
والذي رغم حاجته املاسة له اال انه لن يشغل تفكريه 
وم�ازال متواجد يف الس�احة الفنية ال يصال رس�الته 
الت�ي يؤمن بها وقد وصل الح�ال يف بعض االحيان ان 
اج�ور الفنان الذي يعمل باملرسح ال تكفي لتنقله من 
واىل امل�رسح لكننا نراه مواضبا عىل الحضور واالبداع 

.«
وبني ان »من اهم اسباب وصول حال الفن العراقي اىل 
ماهو  عليه االن هو عدم وجود دعم حكومي حقيقي 
للفن�ان واملس�ارح ذات القطاع الخاص فعىل س�بيل 

املثال ان اجور الكهرباء الوطنية عالية جدا وهي غري 
مس�تمرة وغري مس�تقرة بصورة عامة مما يضطرنا 
اىل االعتماد عىل املولدات وهذه ايضا مش�كلة تواجه 
املنت�ج الذي يضطر ل�رشاء الكاز باس�عار عالية كي 
يس�تمر العمل وهذا عكس ماكان معمول به س�ابقا 
حيث كانت الكهرباء الوطنية ال تنقطع عن املس�ارح 
العراقي�ة كونها رصوح فنية قيمة وواجهة حضارية 
وثقافية للبلد ». وفيما يخص ظاهرة الكروبات الفنية 
اكد الش�طري ب�ان »العم�ل بالكروبات ه�ي ظاهرة 
صحية تخلق جوا من التفاهم بني فريق العمل الواحد 
كذلك تسهل عىل الكاتب كتابة الشخصيات عىل قدرة 
ومكان�ة وكارزمة الفنانني الذي�ن يعملون يف الكروب 
وق�د عمل�ت الكث�ري م�ن االعم�ال الفني�ة املرسحية 

الناجحة بطريقة الكروب ».
ويف ختام حديثه طالب الشطري من الحكومة بصورة 
عام�ة ووزارة الثقافة بص�ورة خاصة ان ترعى الفن 
والفنان�ني وتق�دم له�م. الدع�م الكام�ل والالئق كي 

يرتقوا بالفن العراقي اىل املكانة التي يستحقها.

الفنان ثامر الشطري لـ »                           « : تواجدنا  يف الساحة الفنية رغم كل 
الصعوبات هو اليامننا بان الفن رسالة جيب ان تستمر


