
Issue No  ( 1886 )  April Wed 17  2019    العدد ) 1886( 17 نيسان 2019           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

بالطاعة يكون الفوز، باملعصية

 يكون الّشقاء

ص2االصالح يدعو الرئاسات الثالث إىل عقد »اجتامع عاجل« بشأن العقوبات األمريكية عىل إيران

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

قـوات احلشـد الشعبـي منتشـرة عىل احلـدود ملنع تسلل »الدواعـش« إىل وادي حـوران 

جملس النجف: مسودة قانون قدسية املحافظة ستكون جاهزة يف اجللسة املقبلة

اليوم.. رئيس الوزراء يزور الرياض إلحداث »حتول كبري« مع السعودية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
إىل  زيارت�ه  تفاصي�ل  الثالث�اء،  أم�س 
الس�عودية اليوم األربع�اء، وفيما تحّدث 
ع�ن زيارتني قريبتني إىل أملانيا وفرنس�ا، 
إقلي�م يف  بإقام�ة  املطال�ب  ع�ّرج ع�ى 
محافظة البرصة، جاء ذلك يف الوقت الذي 
اتخذ مجل�س الوزراء عدد م�ن القرارات 
الجدي�دة. وقال عبد امله�دي، يف مؤتمره 
الصحفي األسبوعي، بشأن مصري املجلس 
التنس�يقي )العراقي �� السعودي( الذي 
ش�كل خالل فرتة الحكوم�ة املاضية، إن 

»زيارة الس�عودية )اليوم ستكون برفقة 
عدد كبري من رجال االعمال«.

وأضاف عبد املهدي، أن »الزيارة ستشهد 
بح�ث اتفاقيات جدي�دة، إضافة إىل رفع 
مستوى التعاون االقتصادي بني البلدين«، 
االقتصادي�ة  »االتفاق�ات  أن  إىل  مش�رياً 
خالل الزيارة س�تكون مكملة لتفاهمات 
املجلس التنس�يقي ب�ني البلدين، يف زمن 

رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي«.
وأش�ار رئيس ال�وزراء، إىل أن »الحكومة 
م�ع  العالق�ات  يف  كب�ري  تح�ول  أم�ام 
الس�عودية«. كما كش�ف رئي�س الوزراء 
عن زي�ارة إىل أملانيا وفرنس�ا، قبل حلول 

ش�هر رمض�ان، وق�ال أنه س�يتوجه إىل 
»زي�ارة أملانيا وفرنس�ا قبل حلول ش�هر 
رمض�ان املقبل«، الفت�ًا إىل »توجيه دعوة 

إىل بابا الفاتيكان لزيارة العراق«.
م�ن جان�ب آخر، أك�د رئيس ال�وزراء أن 
اقام�ة إقلي�م الب�رصة أمر م�رتوك ألهل 

املحافظة.
وأوضح إن »الدعوة إلقامة إقليم البرصة، 
ه�ي ردة فع�ل ملا تش�هده املحافظة من 
أوضاع وليس�ت نت�اج رؤي�ة حقيقية«، 
الفت�ًا إىل أن »أم�ر اقامة إقلي�م البرصة، 

مرتوك ألهل البرصة«.
التفاصيل ص2

النفط تصدر أمرا وزاريًا 
بتعييـن »335« مـن خرجيـي 

هندسة النفط

التجارة تعلن بدء استالم
 اوىل كميات احلنطـة املحليـة 

من الفالحني ملوسم ٢٠١٩

رشكة احلفر تعلن إنجاز حفر البئر 
النفطي QY – 97 يف حقل القيارة 

جنوب املوصل

يعتزم التوجه إىل املانيا وفرنسا قبل رمضان.. وترك أمر إقامة »إقليم البصرة« ألهل احملافظة

ص7

ص2

ص2

ص2ص2

ص2

االحتاد الكردستاين يرجح تشكيل حكومة اإلقليم قبل هناية نيسان القضاء األعىل يصدق اعرتافات متهم هدد فتاة بنرش صورها
الـصـدر: املـخـدرات تـنـتـشـر بصـورة فظيـعـة ومـزريـة 

ديوكوفيتش: 
نادال هو املرشح األبرز 

عىل أي ملعب ترايب
ص3 ص3 ص3

الربملان املرصي يقر تعديالت دستورية تتيح للسييس البقاء يف السلطة
      بغداد / المستقبل العراقي

أق�ر الربملان امل�رصي، أمس الثالث�اء، التعديالت 
الدس�تورية الت�ي تس�مح للرئيس عب�د الفتاح 
الس�ييس بإمكانية البقاء يف الس�لطة حتى عام 
2030، بحس�ب اإلع�الم الرس�مي. وذكر موقع 
»األهرام« اإلخب�اري الرس�مي وتلفزيون »نايل 
ت�ي يف« أن والية رئيس الجمهورية الحايل تنتهي 
بانقضاء س�ت سنوات من تاريخ إعالن انتخابه 
رئيس�اً للجمهورية ع�ام 2018، ويج�وز إعادة 
انتخاب�ه مل�رة تالية«. كم�ا أقر الن�واب تغيريات 

واس�عة يف الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش 
نف�وذا أوس�ع يف الحياة السياس�ية كم�ا تمنح 
الس�ييس س�لطة أك�رب ع�ى القض�اء. ويتوقع 
أن تط�رح التعديالت يف اس�تفتاء ش�عبي آواخر 
الش�هر الحايل قب�ل أن يبدأ ش�هر رمضان.  ويف 
ش�باط املايض وافق 485 نائب�ا من إجمايل 596 
يف املجل�س »م�ن حي�ث املب�دأ« ع�ى التعديالت 
املقرتح�ة من قبل كتلة برملانية تدعم الس�ييس، 
بينما لم يص�ل عدد الذين رفض�وا التعديالت إىل 
20 نائبا. وهذا األس�بوع، ت�م تحديث التعديالت 
م�رة أخ�رى بعد ع�دة ج�والت من املناقش�ات 

الربملانية وينص دستور مرص الحايل عى أن مدة 
الرئاس�ة هي أربعة أعوام فقط ويجوز للرئيس 
الحكم لفرتتني. وفاز السييس بفرتة واليته األوىل 
كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه يف آذار 2018 
بأكثر من 97 يف املئة من األصوات، بعد ترش�حه 
دون معارض�ة تقريبا. وإضاف�ة إىل تمديد فرتة 
والية رئي�س الجمهوري�ة، تضمن�ت التعديالت 
املقرتحة دوراً أكرب للجيش يف الحياة السياسية. 
كما تضمنت إنش�اء غرفة ثانية للربملان وتعديال 
يف هي�اكل الس�لطة القضائي�ة وأال تق�ل حصة 

تمثيل املرأة يف الربملان عن 25 يف املئة.

حمافظ بغداد يوقع مذكرة تفاهم مع رشكتي »الستوم« 
و«هيونداي« لتنفيذ القطار املعلق

وزير االعامر يعلن موعد تشغيل مرشوع 
3ماء البرصة الكبري 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة اإلعم�ار واإلس�كان، أم�س 
الثالثاء، أنها بارشت بفرز وتهيئة االرايض 
بغي�ة توزيعه�ا ضم�ن مب�ادرة الس�كن 
الت�ي اطلقه�ا رئي�س ال�وزراء يف بغ�داد 

واملحافظات.
االعم�ار  ل�وزارة  الفن�ي  الوكي�ل  وق�ال 
واالس�كان والبلدي�ات العام�ة جاب�ر عبد 
خاجي الحس�اني يف ترصيح اطلعت عليه 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »ال�وزارة تعمل 
ع�ى تهيئة وف�رز قط�ع االرايض يف بغداد 

واملحافظات لغرض توزيعها ضمن مبادرة 
الس�كن التي اطلقها رئيس الوزراء عادل 
عب�د املهدي، وذلك من خالل فرق فنية من 

الدوائر البلدية املنترشة يف املحافظات«.
واض�اف ان “الوزارة تبذل جهدا الن تكون 
هذه املساحات بمثابة مدن حديثة تتوفر 
فيه�ا اغل�ب الخدم�ات كامل�اء وال�رصف 
الخدم�ات  وبقي�ة  والكهرب�اء  الصح�ي 
االخرى، وذلك اسهاما بحل ازمة السكن،” 
الفتا اىل ان “الوزارة تعمل بجهود مضاعفة 
للمش�مولني  وتوزيعه�ا  االرايض  لح�رص 

بحسب مبادرة رئيس الوزراء”.

ولفت الحس�اني اىل “مناقش�ة الخطوات 
العملي�ة والتنفيذي�ة مع الف�رق املختصة 
باختي�ار قطع االرايض الس�كنية الجديدة 
داخ�ل الح�دود االداري�ة ل�كل محافظ�ة، 
اس�تعداداً للقي�ام باختي�ار وتحديد قطع 
اراض، حيث تم تش�كيل ثمانية فرق فنية 
تض�م مختل�ف االختصاص�ات يت�وىل كل 
فريق اعداد تقرير عن محافظتني، عى ان 
تعرض نتائج اعمالها ومقرتحاتها بتقرير 

فني مفصل ضمن املدة املحددة”.

التفاصيل ص2

بالتفاصيل.. »                               « تنرش أسامء املناطق التي ستوزع 
فيها األرايض عىل املواطنني

حمافظ البرصة يعلن قـرب 
افتتاح قاعدة بيانات 

للمعلومات وسوق للجملة
فـي قـضـاء الـزبيـر
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرتبية: حيق للموظف إكامل دراسته خالل متتعه بإجازة اخلمس سنوات
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت املديرية العام�ة للش�ؤون االدارية يف 
وزارة الرتبي�ة، أمس الثالثاء، ع�دم وجود ما 
يمنع من اكمال املوظف لدراسته خالل تمتعه 
باإلجازة الخمس س�نوات املمنوحة له براتب 
اس�مي. وقال بي�ان ملديرية العالق�ات العامة 
واإلعالم يف الوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه انه »يج�ب إن تكون هناك عالقة 
بني الش�هادة الدراس�ية وطبيعة العمل الذي 
يمارسه املوظف مع مراعاة خضوع الشهادة 
التي يحصل عليه�ا املوظف اثناء مدة االجازة 

لسلطة االدارة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د 
املهدي، أمس الثالثاء، تفاصيل زيارته 
إىل الس�عودية الي�وم األربع�اء، وفيما 
تحّدث عن زيارت�ني قريبتني إىل أملانيا 
وفرنس�ا، ع�ّرج عىل املطال�ب بإقامة 
إقليم يف محافظة البرصة، جاء ذلك يف 
الوق�ت الذي اتخذ مجلس الوزراء عدد 

من القرارات الجديدة.
وقال عبد املهدي، يف مؤتمره الصحفي 
األس�بوعي، بش�أن مص�ر املجل�س 
التنس�يقي )العراق�ي �� الس�عودي( 
ال�ذي ش�كل خ�الل ف�رتة الحكوم�ة 
املاضية، إن »زيارة الس�عودية )اليوم 
س�تكون برفقة عدد كب�ر من رجال 

االعمال«.
»الزي�ارة  أن  امله�دي،  وأض�اف عب�د 
جدي�دة،  اتفاقي�ات  بح�ث  ستش�هد 
التع�اون  إىل رف�ع مس�توى  إضاف�ة 
االقتصادي بني البلدين«، مشراً إىل أن 
»االتفاق�ات االقتصادية خالل الزيارة 
املجلس  لتفاهم�ات  س�تكون مكملة 
التنس�يقي بني البلدين، يف زمن رئيس 

الوزراء السابق، حيدر العبادي«.
وأشار رئيس الوزراء، إىل أن »الحكومة 
أم�ام تح�ول كب�ر يف العالق�ات م�ع 

السعودية«.
كما كش�ف رئيس ال�وزراء عن زيارة 

إىل أملاني�ا وفرنس�ا، قبل حلول ش�هر 
رمضان، وقال أنه سيتوجه إىل »زيارة 
أملانيا وفرنسا قبل حلول شهر رمضان 
املقبل«، الفتاً إىل »توجيه دعوة إىل بابا 

الفاتيكان لزيارة العراق«.
من جانب آخ�ر، أكد رئيس الوزراء أن 
اقامة إقليم الب�رصة أمر مرتوك ألهل 

املحافظة.
وأوض�ح إن »الدع�وة إلقام�ة إقلي�م 
الب�رصة، ه�ي ردة فع�ل ملا تش�هده 
املحافظ�ة م�ن أوضاع وليس�ت نتاج 
رؤية حقيقية«، الفتاً إىل أن »أمر اقامة 

إقليم البرصة، مرتوك ألهل البرصة«.
وكان 20 عض�وا يف مجل�س محافظة 
نيس�ان   1( يف  صوت�وا  ق�د  الب�رصة 
اىل  املحافظ�ة  تحوي�ل  ع�ىل   ،)2019
إقلي�م، وتش�ّكيل ُلجن�ة ملتابعة األمر، 
فيم�ا ح�ذر زعي�م التي�ار الص�دري 
مقت�دى الص�در م�ن مخاط�ر ذل�ك 
ألنه »يس�هل س�يطرة الفاسدين عىل 
البرصة واحتالله�ا من قبل الطامعني 

من الداخل والخارج«.
يف الغض�ون، عق�د مجل�س ال�وزراء 
جلس�ته االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س 
مجلس الوزراء، وقرر املجلس الوزراء 
تخويل رئيس مجلس الوزراء املوافقة 
ع�ىل التعدي�الت الت�ي ق�د تط�رأ عىل 
مرشوع اتفاقية تش�جيع االس�تثمار 
ب�ني الع�راق والس�عودية الت�ي وافق 

عليها مجلس الوزراء.
وص�وت املجل�س ع�ىل اطف�اء ديون 
جمهوري�ة الع�راق ضم�ن صنادي�ق 
جامعة الدول العربية، واطفاء املتبقي 
م�ن رصي�د الق�رض العراق�ي بذمة 
تونس تقدي�را ملوقفها بش�أن اطفاء 
ديونه�ا ع�ىل الع�راق . واق�ّر املجلس 

تأمني الس�يولة املالية يف اسناد ودعم 
بعض املستشفيات .

ووافق مجلس الوزراء عىل قيام وزارة 
الكهرب�اء بالتعاقد م�ع رشكة النخبة 
ع�ىل صيانة وتش�غيل وتأهيل محطة 

كهرباء الدورة الحرارية . 
كما تمت املوافقة عىل شمول املنتجات 

وزارة  لصال�ح  املس�توردة  النفطي�ة 
النفط بقراري مجلس الوزراء املرقمني 
)23 لس�نة 2018 ، و 3 لسنة 2019( 
اس�تثناًء من االجراءات الكمركية بما 

اليتعارض مع قانون الكمارك .
وخ�ّول مجلس ال�وزراء وزي�ر املالية 
صالحي�ة التف�اوض والتوقي�ع ع�ىل 

االزدواج  تجن�ب  اتفاقي�ة  م�رشوع 
الرضيب�ي ومن�ع الته�رب م�ن دف�ع 
الرضائب املفروضة عىل الدخل ورأس 
امل�ال بني حكوم�ة جمهوري�ة العراق 
وحكوم�ة اململكة العربية الس�عودية 
بصيغت�ه املُعدلة من مجل�س الدولة، 
إس�تناداً إىل أحكام امل�ادة )80 / البند 

سادساً( من الدستور .
وق�رر املجل�س تخوي�ل وزي�ر النقل 
صالحي�ة التف�اوض والتوقي�ع ع�ىل 
م�رشوع اتفاقية تع�اون بني حكومة 
اململكة  الع�راق وحكوم�ة  جمهورية 
العربي�ة الس�عودية يف مج�ال النق�ل 
البح�ري بصيغته املُعدل�ة من مجلس 
الدولة ، إس�تناداً إىل أحكام املادة ) 80 

/ البند سادساً ( من الدستور .
وحول االرايض والبساتني، قرر مجلس 
الوزراء تأليف فريق عمل عىل مستوى 
عاٍل من )وزارة املالية / دائرة عقارات 
الدولة ، وزارة العدل / املديرية العامة 
للتس�جيل العق�اري وزارة الزراعة / 
املديري�ة العام�ة ل�أرايض الزراعية ، 
امانة بغداد( إلعداد برنامج تحضري 
لورش�ة عمل كربى بحضور الوزارات 
األخ�رى املعنية يتم م�ن خاللها رفع 
التوصي�ات النهائي�ة الالزم�ة لغرض 
الق�رارات  وإص�دار  صياغ�ة  إع�ادة 
املتعلق�ة بتجري�ف األرايض الزراعي�ة 
والبساتني. ووافق مجلس الوزراء عىل 

معالجة ظاهرة نفوق االسماك .
ولتخصي�ص اراٍض ألغراض صناعية 

وافق املجلس عىل ما يأتي:-
اوالً:  قي�ام ال�وزارات والجه�ات غر 
ذات  واملحافظ�ات  ب�وزارة  املرتبط�ة 
العالقة بإفراز قط�ع األرايض التابعة 
لها بمس�احات مالئم�ة وتخصيصها 
لأغراض الصناعية بمختلف اصنافها 
ومناط�ق  مجمع�ات  إنش�اء  به�دف 

صناعية .
- االس�تعانة بمطورين ومس�تثمرين 
واملناط�ق  املجمع�ات  ه�ذه  إلنش�اء 
ورفدها بالخدمات الالزمة مقابل اجر 
يتقاضون�ه م�ن املس�تفيدين من تلك 

املجمعات .
- تدريب الش�باب العاطلني عن العمل 
وفق برنام�ج تدريبي تع�ده الجهات 

ذات العالقة لهذا الغرض .
- منح الش�باب العاطلني ع�ن العمل 
إنش�اء  الصغ�رة لغ�رض  الق�روض 

مشاريعهم الصناعية.
صالحي�ات  املحافظ�ني  تخوي�ل   -
ال�وزارات الالزم�ة لتنفي�ذ اإلجراءات 

الرضورية كافة لتنفيذ ما جاء آنفاً .
ثانياً: تأليف لجنة برئاسة وزير العمل 
والش�ؤون االجتماعية تتوىل االرشاف 
عىل تنفيذ ما ج�اء يف الفقرة اوالً آنفاً 
، وتخ�ّول الصالحي�ات الالزم�ة كافة 

لتنفيذ هذا القرار .

يعتزم التوجه إىل املانيا وفرنسا قبل رمضان.. وترك أمر إقامة »إقليم البصرة« ألهل احملافظة

اليوم.. رئيس الوزراء يزور الرياض إلحداث »حتول كبري« مع السعودية

بالتفاصيل.. »                               « تنرش أسامء املناطق التي ستوزع فيها األرايض عىل املواطنني
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان، أمس الثالثاء، 
بغي�ة  االرايض  بف�رز وتهيئ�ة  ب�ارشت  أنه�ا 
توزيعه�ا ضمن مبادرة الس�كن الت�ي اطلقها 

رئيس الوزراء يف بغداد واملحافظات.
وق�ال الوكيل الفني لوزارة االعمار واالس�كان 
والبلديات العامة جابر عبد خاجي الحساني يف 
ترصيح اطلعت عليه »املس�تقبل العراقي«، ان 

»الوزارة تعمل ع�ىل تهيئة وفرز قطع االرايض 
يف بغ�داد واملحافظات لغ�رض توزيعها ضمن 
مب�ادرة الس�كن الت�ي اطلقها رئي�س الوزراء 
ع�ادل عبد امله�دي، وذلك من خ�الل فرق فنية 

من الدوائر البلدية املنترشة يف املحافظات«.
واضاف ان “الوزارة تبذل جهدا الن تكون هذه 
املساحات بمثابة مدن حديثة تتوفر فيها اغلب 
الخدم�ات كاملاء والرصف الصح�ي والكهرباء 
وبقية الخدم�ات االخرى، وذلك اس�هاما بحل 

ازم�ة الس�كن،” الفت�ا اىل ان “ال�وزارة تعم�ل 
بجه�ود مضاعف�ة لح�رص االرايض وتوزيعها 

للمشمولني بحسب مبادرة رئيس الوزراء”.
الخط�وات  “مناقش�ة  اىل  الحس�اني  ولف�ت 
املختص�ة  الف�رق  م�ع  والتنفيذي�ة  العملي�ة 
باختيار قطع االرايض السكنية الجديدة داخل 
الحدود االدارية لكل محافظة، استعداداً للقيام 
باختيار وتحديد قطع اراض، حيث تم تشكيل 
ثمانية ف�رق فنية تضم مختلف االختصاصات 

يت�وىل كل فريق اعداد تقرير ع�ن محافظتني، 
عىل ان تع�رض نتائ�ج اعماله�ا ومقرتحاتها 

بتقرير فني مفصل ضمن املدة املحددة”.
واوض�ح ان�ه “ت�م رشح مهام الف�رق املكلفة 
وتب�ادل ال�رؤى واملقرتح�ات م�ع املحافظات 
وممث�ي الوزارات بش�أن كيفي�ة اختيار قطع 
االرايض الالزم�ة للتنفي�ذ، “مؤك�دا ان “نجاح 
ه�ذا امل�رشوع س�يحقق نقل�ة نوعي�ة ع�ىل 
يف  للتصامي�م  الح�رضي  التخطي�ط  صعي�د 

عموم املحافظات وس�يوفر االرايض الس�كنية 
للمواطنني من ذوي الدخل املحدود واملستحقني 
من الرشائح املشمولة مع توفر البنى التحتية 

للمناطق التي سيشملها التوزيع”.
م�ن جهته، ق�ال املستش�ار االعالمي ل�وزارة 
البلدي�ات جاس�م محم�د س�الم يف ترصي�ح 
اويل  بش�كل  احص�ت  “ال�وزارة  ان  صحف�ي 
االرايض الت�ي س�يجري فرزها وه�ي يف بغداد 
بمناطق اللطيفية والزهور والتاجي والحصوة 

}أبو غريب{، فيما احصت االرايض يف محافظة 
ذي ق�ار باكث�ر م�ن 6 االف دون�م ومحافظة 
ميس�ان 5600 دونم والديواني�ة 4550 دونما 
واملثن�ى 1375 دونم�ا وكرب�الء 14400 دونم، 
اما يف النجف االرشف فقد بلغت املس�احة 106 
دونم�ات وواس�ط 2000 دون�م وباب�ل 8000 
دونم وكرك�وك 14300 دونم ودي�اىل اكثر من 
10 آالف دونم واالنب�ار 11 الف دونم والبرصة 

بحدود 106 دونمات.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د تحالف اإلص�الح واإلعم�ار، أمس 
الترشيع�ات  إق�رار  أهمي�ة  الثالث�اء، 
الالزم�ة للح�د م�ن ظواه�ر الفس�اد، 
أولوي�ة  من�ح  رضورة  ع�ىل  مش�دداً 
قصوى للقوانني التي وصلت إىل مراحل 
متقدمة يف الدورات الربملانية الس�ابقة 
وتوقفت ل«أسباب سياسية«، فيما دعا 
الرئاس�ات الثالث والقيادات السياسية 
إىل عقد اجتماع عاجل لدراسة تداعيات 
بش�أن  الخط�ر« ألم�ركا  »التصعي�د 
والح�رس  والج�والن  الق�دس  قضاي�ا 
الثوري اإليراني. وجاء يف بيان للتحالف 

نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
من�ه، أن »الهيئ�ة السياس�ية للتحالف 
عقدت اجتماعها برئاسة عمار الحكيم 
وناقش�ت مس�اعي إغاثة أهايل ميسان 
الترشيع�ي للفص�ل  وكذل�ك املخط�ط 
الترشيع�ي الثان�ي للربمل�ان العراق�ي، 
فيم�ا تم�ت مناقش�ة املح�ور ال�دويل 
التصعيد  املجتمع�ون  واإلقليمي ناقش 
الجمهوري�ة  ض�د  األخ�ر  األمريك�ي 
اإلس�المية اإليراني�ة«. ودع�ا التحالف، 
الحكومة املركزي�ة والحكومات املحلية 
ومنظم�ات املجتمع املدن�ي واملواطنني 
والقوى السياسية إىل »االستمرار بدعم 
ورضورة  الس�يول،  م�ن  املترضري�ن 

تعويض املترضري�ن ونقلهم إىل أماكن 
آمن�ة، وأهمي�ة أخ�ذ الحيط�ة والحذر 
واالستعداد ملواجهة السيول القادمة يف 
محافظة ميسان واملحافظات األخرى«. 
وطال�ب التحال�ف، مجل�س الن�واب ب 
»االلتزام بتطبيق نظامه الداخي بشكل 
تفصي�ي«، مؤكداً ع�ىل »أهمي�ة إقرار 
القوان�ني ذات الصل�ة املب�ارشة بحياة 
املواطنني والترشيعات التي تتعلق ببناء 
هيكل الدولة العراقية كقانون املحكمة 
االتحادي�ة وقان�ون مجل�س الخدم�ة 
االتح�ادي وغرهما«. وش�دد التحالف 
ع�ىل »أهمية إق�رار الترشيعات الالزمة 
للحد من ظواهر الفس�اد والتي تساعد 

الحكومة يف مس�اعيها به�ذا االتجاه«، 
مؤك�داً أن »تعدي�ل قان�ون انتخاب�ات 
أولوي�ة  يمث�ل  املحافظ�ات  مجال�س 
قصوى، ورضورة إعطاء األولوية أيضاً 
للقوانني التي تمت دراستها وصياغتها 
يف دورات س�ابقة ووصل�ت إىل مراح�ل 

متقدمة وتوقفت ألسباب سياسية«.
وأشار إىل »أهمية ترشيع قانون يحفظ 
حقوق امل�رأة العراقية ب�كل انتماءاتها 

وحمايتها وإنصافها«.
من جان�ب آخر، أك�د املجتمع�ون عىل 
»رضورة توحي�د رؤي�ة التحالف تجاه 
مش�اريع القوان�ني والترشيع�ات التي 

تطرح يف مجلس النواب«.

ع�رب  واإلقليم�ي،  ال�دويل  املح�ور  ويف 
التحال�ف ع�ن »قلق�ه ازاء التط�ورات 
والتصعيد يف املوقف األمريكي يف قضايا 
الق�دس والج�والن والح�رس الث�وري 
اإليران�ي«، داعي�اً إىل »اجتم�اع عاج�ل 
للرئاس�ات الثالث والقيادات السياسية 
لدراس�ة تداعيات هذا التصعيد الخطر 
واتخاذ ما يلزم من مواقف تجاه ذلك«.

اس�تمرار  »ض�����رورة  إىل  وأش�ار 
الحكوم�ة العراقي�ة بسياس�ة الحي�اد 
اإليجاب�ي وتجنيب الع�راق مضاعفات 
ه�ذا ال�رصاع«، مش�دداً ع�ىل »أهمي�ة 
الوحدة والتماسك لدرء جميع األخطار 

عن العراق«.

االصالح يدعو الرئاسات الثالث إىل عقد »اجتامع عاجل« بشأن العقوبات األمريكية عىل إيران
        بغداد / المستقبل العراقي

رأى زعي�م التيار الصدري مقت�دى الصدر، 
أم�س الثالثاء، أن املخ�درات تنترش يف البالد 
بص�ورة فظيع�ة ومزرية. وق�ال الصدر يف 
تغريدة له عىل توي�رت، إن »املخدرات تنترش 
بص�ورة فظيعة ومزرية«، مبينا أن »اغلبها 

يذه�ب بالعقل والصح�ة ويحت�اج فاعلها 
للمعالجة يف املصحات الطبية والنفس�ية اال 
ماكان للتداوي«. وأضاف الصدر، »فال يجب 
االفراط ب�ه، بل ويجب استش�ارة املختص 
واال ح�رم«. وتعل�ن الق�وات االمني�ة ب�ني 
الح�ني واآلخر عن اعتق�ال عصابات تتاجر 

باملخدرات يف اماكن متفرقة من البالد.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء األعىل، أمس الثالثاء، 
ع�ن تصدي�ق محكم�ة تحقي�ق الش�عب 
اعرتافات مته�م بابتزاز فت�اة عىل مواقع 
التواصل االجتماعي. وقال املجلس يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»املته�م اع�رتف أمام ق�ايض التحقيق أنه 
تعرف ع�ىل فتاة قب�ل ش�هرين من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي )برنامج بيكو 
الي�ف( حتى تكونت عالق�ة غرامة بينهما 
فوعدها بالزواج، وبعد زرع الثقة بداخلها 

حصلت مكاملة فيديوي�ة وقام بتصويرها 
أثناء املكاملة«.

وأضاف البيان، أن »املتهم قام بمس�اومة 
الفتاة عىل مبلغ مايل قدره 3 ماليني دينار 
عراق�ي لقاء عدم نرش صوره�ا يف مواقع 
التواصل االجتماع�ي، وألقي القبض عليه 
بع�د نص�ب كمني ل�ه م�ن قب�ل الجهات 
املختص�ة«. وتاب�ع البي�ان، أن »املحكم�ة 
صدقت أقواله استنادا ألحكام املادة 452/ 
1 من قان�ون العقوب�ات العراقي وبصدد 
إحالته عىل املحكمة املختصة لينال جزاءه 

العادل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الحش�د الش�عبي، أم�س الثالث�اء، 
ان قوات�ه منترشة ع�ىل الح�دود العراقية 
الس�ورية، وذل�ك ملنع تس�لل الدواعش اىل 
وادي حوران.وقال مسؤول عمليات اللواء 
17 يف الحش�د الش�عبي جاس�م النوري يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »ق�وات اللوائي�ني الس�ابع عرش 
والثامن عرش للحش�د الش�عبي منترشان 

عىل ط�ول طريق عكاش�ات- القائم حتى 
تقاط�ع الرطبة غ�رب االنب�ار »، الفتا اىل 
ان »القطعات املنت�رشة لديها نقاط ثابتة 
ومتحركة لتأمني الطريق فضال عن تنفيذ 
عملي�ات احرتازي�ة يف العمق تحس�با ألي 
تسلل من الجانب السوري باتجاه األرايض 

العراقية منها وادي حوران«.
وأض�اف ان »قواتن�ا عىل جهوزي�ة عالية 
وتؤم�ن الطري�ق ال�دويل بمس�افة 70 كم 

وصوال إىل عكاشات«.

الصدر: املخدرات تنترش بصورة فظيعة ومزرية 

القضاء األعىل يصدق اعرتافات متهم هدد فتاة بنرش صورها

قوات احلشد الشعبي منترشة عىل احلدود ملنع تسلل »الدواعش«
 إىل وادي حوران 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس اللجن�ة القانونية يف مجلس النجف 
حس�ني العيس�اوي، أمس الثالثاء، أن مسودة 
قان�ون »قدس�ية« املحافظة س�تكون جاهزة 
للتصويت خ�الل الجلس�ة املقبلة.وقال رئيس 

املجل�س خضر الجبوري خالل ترأس�ه »ندوة 
تلق�ت  ملكتب�ه  بي�ان  بحس�ب  جماهري�ة«، 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »عقد هذه 
الن�دوة جاء من أجل مناقش�ة قانون قدس�ية 
النجف االرشف كونها تعد قبلة للزائرين يؤمها 
املاليني من كافة بقاع العالم وبغية الحفاظ عىل 

قدسيتها وحرمتها من االفعال املنافية لالداب 
ومحاسبة مرتكبيها ودراس�ة بعض الظواهر 
املخل�ة لح�رم املحافظ�ة وايج�اد الضواب�ط 
القانوني�ة لردع املس�يئني«.وأضاف الجبوري، 
أن »أغلب اآلراء املقدمة من قبل الحضور كانت 
مطابقة ومتجهة صوب تفعيل هذا القانون«.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية حسني 
العيساوي أن »املس�ودة النهائية لهذا القانون 
س�تكون جاهزة خالل جلسة املجلس القادمة 
لغرض التصويت عليها«.يشار إىل أن محافظة 
النجف شهدت أكثر من تظاهرة تطالب بإقرار 

قانون »قدسية« املحافظة.

جملس النجف : مسودة قانون قدسية املحافظة ستكون جاهزة يف اجللسة املقبلة 

        بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  االتح�اد  يف  القي�ادي  رج�ح 
أم�س  الس�ورجي،  غي�اث  الكردس�تاني 
الثالث�اء، اكتمال تش�كيل حكوم�ة اقليم 
كردس�تان قبل نهاية نيسان الحايل.وقال 

السورجي يف ترصيح صحفي إن “األطراف 
الكردس�تانية بص�دد االنتهاء م�ن تنفيذ 
االتفاقية السياس�ية وتطبيقها عىل أرض 
الواقع”، مش�را أن “الخالفات يف طريقها 
للحل خالل هذه األيام س�يما وان الحزب 

الديمقراطي يسعى للحل الشامل”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن جه�از مكافح�ة اإلرهاب، أم�س الثالثاء، 
القب�ض عىل أربع�ة إرهابي�ني بينهم مس�ؤولة 

توزيع املبالغ املالية لداعش شمايل بغداد.
و قال الجهاز يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 

نس�خة منه، إنه »بمعلومات استخبارية دقيقة 
ومتابعة من استخبارات جهاز مكافحة اإلرهاب 
ت�م اعتق�ال 4 ارهابي�ني يف ش�مال بغ�داد م�ن 
بقاي�ا عصابات داع�ش االرهاب�ي احدهم امرأة 
وهي املس�ؤولة ع�ن توزيع املبال�غ املالية ألفراد 

التنظيم«.

القبض عىل إرهابيني بينهم »مسؤولة« توزيع املبالغ املالية
 لـ »داعش« شاميل بغداد

االحتاد الكردستاين يرجح تشكيل حكومة اإلقليم 
قبل هناية نيسان 
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد، عن تحقيق نس�بة انجاز بلغت 71 %  باالعمال 
الخاصة بالطريق الرسيع محمد القاسم. 

وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
انه�ا »قام�ت بنصب جميع مس�اند االرت�كاز الحديدي�ة وبواقع 
1200 مسند واملستوردة خصيصا من أملانيا باالضافة اىل تزحيف 
الفضاءات الخارجة عن مس�ارها وبع�دد 22 فضاء من اصل 28 

واملتبقي 6 فقط ».
واضاف�ت، ان »الرشك�ة املنف�ذة س�تبارش بالعم�ل ع�ى نص�ب 
الكايدريل ) س�ياج الطريق الواقي والي�دوي ( اىل حني وصول ما 
تبق�ى من مفاص�ل التمدد الفرنس�ية الصنع والت�ي تمت عملية 
فحصها وهي يف طور الش�حن مع ش�به انجاز لألعم�ال الرتابية 

تحت املجرس.

   المستقبل العراقي/ الغانم

أعلن محافظ واس�ط، محمد جميل املياحي ان عمليات تس�ويق 
الحنطة يف املحافظة أنطلقت رسمياً، أمس األثنني.

وتوق�ع املياحي ان »يتجاوز انتاج املحافظة هذا العام املليون طن 
وهو يش�كل ما يص�ل نس�بته اىل 25  %  من اجمايل انت�اج الوطن 

للموسم الزراعي«.
وأض�اف »وفرنا ه�ذا العام 8 مراكز الس�تالم املحاصيل القمحية 
وتوزع�ت عى امت�داد الرقع�ة الجغرافي�ة للمحافظ�ة، من اجل 
تخفيف معاناة املزارعني وانهاء عذابات التسويق التي اعتادت ان 

ترافقهم يف كل عام«.
ولف�ت اىل »تعوي�ض املزارعني الذي�ن أتلفت األمطار او الس�يول 
محاصيلهم، وحصلنا عى تأكيدات متكررة من قبل رئيس مجلس 

الوزراء عى اعتبارها محصول مسوق مسبقاً .

   بغداد / المستقبل العراقي

املوس�م  »ب�دء  التج�ارة  وزارة  اعلن�ت 
التس�ويقي ملحصول الحنط�ة يف عدد من 
املحافظات وسط توقعات بزيادات كبرية 
يف الكمي�ات املس�وقة هذا املوس�م نتيجة 
زيادة املس�احات املزروعة قياسا باالعوام 

السابقة ».
وقالت ال�وزارة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، نق�ال مدير عام الرشكة العامة 
لتج�ارة الحب�وب نعي�م محس�ن جرب ان 
»املراكز التس�ويقية فتح�ت ابوابها اليوم 
للموسم التسويقي ، يف محافظات الوسط 

والجنوب االثنني املوافق 15 نيسان ».
انه�ت  »الرشك�ة  ان  البي�ان  يف  وج�اء 
كاف�ة االج�راءات الفني�ة واالدارية لتؤكد 
الكمي�ات  كاف�ة  الس�تالم  جاهزيته�ا 

املسوقة« .
واضاف جرب ان »فرع الرشكة يف محافظة 
املثن�ى اس�تلم اول الكمي�ة املس�وقة من 

محصول الحنطة املحلية درجة اوىل .
و كشف ان »اوىل الكميات املستلمة اليوم 
بلغت )26،720( فقط ستة وعرشون طن 
وسبعمائة وعرشون كغ وبحضور معاون 
املحافظ للشؤون الزراعية واملوارد املائية 
ومدي�ر الرقاب�ة التجاري�ة واملالية ومدير 

مكتب مفتش العام وزارة التجارة«.
وت�م تفريغ الكمية داخ�ل صومعة الفرع 
بعد اج�راء كاف�ة الفحوص�ات املختربية 
حسب الضوابط والتعليمات الصادرة من 

مقر الرشكة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اكدت ادارة س�د املوصل، ان »الس�د يؤدي 
وظيفته الخزنية بصورة طبيعية.

واف�اد بيان ل�وزارة امل�وارد املائي�ة تلقت 
ان  من�ه،  العراق�ي« نس�خة  »املس�تقبل 
»جميع منش�آت الس�د بحال�ة جيدة جدا 
الفيضاني�ة  املوج�ات  لخ�زن  ومس�تعد 

املحتملة«.
واض�اف البي�ان ان ادارة الس�د تطم�ن 
املواطن�ني ب�ان »س�د املوص�ل يف افض�ل 

حاالته وال داعي للقلق.

التجارة تعلن بدء استالم 
اوىل كميات احلنطة املحلية 

من الفالحني ملوسم ٢٠١٩

املوارد املائية: سد املوصل 
بخري ومستعد خلزن 
املوجات الفيضانية

    بغداد / المستقبل العراقي

أفتتحت أمينة بغداد ذكرى علوش مخترب إنتاج النباتات النسيجية 
االول يف العاصم�ة عى هامش مهرجان بغداد الدويل الحادي عرش 

للزهور.
وذك�ر بيان لالمان�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
عل�وش »افتتحت مخت�رب انتاج النباتات النس�يجية ضمن قاطع 

بلدية املنطقة الخرضاء وطريق املطار وبجهود ذاتية«.
وبني ان »املوقع يتضمن منشآت اساسية للمخترب واالدارة وثالث 
ظلل تربيد تتحك�م بدرجة الحرارة ومعمل انت�اج املواد العضوية 

من فضالت النباتات )الكامبوست(«.
وأش�ار البيان اىل ان »أهم النباتات التي س�يتم انتاجها يف املخترب 
)التني البايل والعرعر والفتونيا وزهور القطف والدائمية( والعديد 

من النباتات املستوردة التي نجحت زراعتها يف العاصمة بغداد .

إفتتاح اول خمترب إلنتاج النباتات 
النسيجية يف بغداد

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط، عن صدور أمر وزاري بتعيني 335 من 
خريج�ي كليات هندس�ه النفط اس�تنادا اىل تعليمات تنفيذ 

املوازنة االتحادية لعام 2019 .
وقال املتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي« انه »استناداً اىل توجيه السيد نائب رئيس 
الوزراء لش�ؤون الطاقة وزير النف�ط ثامر عباس الغضبان 
بايجاد فرص عمل لخريجي الكليات الهندس�ية فقد توفرت 

335 درجة وفرصة تعيني يف الرشكات النفطية«.
واض�اف جه�اد ان »الدائ�رة االداري�ة ق�د دعت املش�مولني 
واملعلن�ة اس�مائهم يف القوائم املنش�ورة اىل مراجعة جهات 
التعيني من الرشكات املعنية خالل فرتة زمنية ال تتجاوز 30 
يوما من تاريخ صدور أمر التعيني وبخالفه يس�قط حقهم 
يف التعيني استنادا اىل املاده 16/ 1 من قانون الخدمة املدنية 
رقم 24 لسنة 1960 املعدل«، مؤكداً »مطالبة الدائرة االدارية 
من املش�مولني باالمر الوزاري بتقديم التعهدات الخطية اىل 
جه�ات انتس�ابهم يف ال�رشكات النفطية والت�ي تنص عى 

ع�دم مطالبتهم بالنق�ل اىل رشكات اخرى خ�الل مدة ثالث 
سنوات«.واش�ار املتحدث بإس�م الوزارة ان الدائرة االدارية 
»قد اعدت قوائم بأس�ماء الخريج�ني االحتياط يف حال توفر 

درجات وظيفية او اخالل احد املعينني برشوط التعيني«.
ويذكر ان الوزارة تعمل عى توفري درجات وظيفية ش�اغرة 
لش�مول اعداد كبرية من الخريجني وان آلية اختيار املعنيني 
يف األمر اعاله تمت من خالل مقابلة املتقدمني واعتماداً عى 
معايري التنافس واألفضلية والخربة واالس�تحقاق والحاجة 

والتخصص.

   بغداد / المستقبل العراقي

تنفي�ذا لتوجيه�ات وزي�ر العم�ل والش�ؤون 
االجتماعية باس�م عب�د الزم�ان اعلنت هيئة 
رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ،عن 
اط�الق راتب املعني املتف�رغ للمدنيني من غري 
املس�تلمني لالع�وام 2016 و2017 و2018 يف 
محافظة بغداد بعد اس�تحصال التخصيصات 

املالية الالزمة لهم يف موازنة 2019 واملشمولني 
وفق املادة 19/2 من قانون الهيئة رقم )38( 
لس�نة 2013 وحسب قوائم االسماء املنشورة 
يف صفحة الهيئة والوزارة وموقعها الرسمي«.

حيث بلغ عدد املشمولني براتب املعني املتفرغ 
من املدنيني ملحافظة بغداد )3450( مستفيدا 
بواقع راتب لثالثة أش�هر األوىل من عام 2019 
وهي كانون الثاني وش�باط واذار بمبلغ 510 

ال�ف ل�كل مس�تفيدا ابت�داء من ي�وم األثنني 
2019/4/8 ومل�دة ع�رشة اي�ام بواق�ع 350 
مس�تفيدا مدني يوميا من الساعة 8 والنصف 
صباح�ا وحتى الس�اعة 1 والنص�ف ظهرا«.

وس�يكون التوزي�ع للمس�تفيدين املدنيني يف 
مق�ر وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية عى 
قاعة املرك�ز العراقي – الكوري من الس�اعة 
الثامن�ة والنصف صباحا اىل الواحدة والنصف 

ظه�را بواق�ع 350 مس�تفيد يومي�ا وتك�ون 
املراجع�ة وفق�ا للح�روف األبجدي�ة للمع�اق 
الستيعاب اعداد املراجعني من )معني ومعاق( 
بغية اصدار ش�هادة الحياة وتحديث البيانات 
وتوطني الراتب حس�ب رغبة املعني يف اختيار 
املرصف الذي يناس�به مع جلب املستمسكات 
األصلية واملصورة للطرفني وصورتني لكليهما 

)املعني واملعاق(.

النفط تصدر أمرا وزاريًا بتعيني »335« من خرجيي هندسة النفط

العمل: هيئة رعاية ذوي االعاقة تطلق مستحقات »3« اشهر من راتب املعني املتفرغ

   بغداد / المستقبل العراقي

رشعت الرشكة العام�ة للربيد والتوفري 
إحدى تشكيالت وزارة االتصاالت ، بنقل 
الربي�د العراق�ي وباالتف�اق م�ع رشكة 
زوود م�ول املتخصص�ة يف مج�ال نقل 
الربي�د م�ن دول العالم كاف�ة إىل العراق 
بواس�طة الربيد الجورجي وبالتنس�يق 
مع إدارة الربيد اللبناني ..حيث ستعتمد 
اإللكرتوني�ة  التج�ارة  أنظم�ة  أح�دث 
لتقديم أفضل الخدم�ات وبالتايل تعزيز 

املوارد املالية للرشكة.
كما تم تطبيق نظام IPS Post للخدمات 
املقدم�ة م�ن إدارة بري�د الع�راق والتي 
س�تمكن املواطن من االستعالم وتقفي 
البع�اءث الربيدي�ة الص�ادرة وال�واردة 
وبالتع�اون مع قس�م التب�ادل الربيدي 
وقسم التس�ويق واإلعالم اللذان يعمالن  
لتذلي�ل كاف�ة املعوق�ات واإلجاب�ة عى 
االستفس�ارات والش�كاوى الواردة من 
املواطن أو وسائل التواصل االجتماعي.

     بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلمي، ش�مول أبناء أعض�اء الهيئة 
التدريس�ية من حملة األلقاب العلمية 
واألم�ام  الكاظ�م  األم�ام  كليت�ي  يف 
األعظم بضوابط االنتقال بني الكليات 
واملعاهد اعتباراً من الس�نة الدراسية 

.2019/2020
وق�ال املدير الع�ام لدائرة الدراس�ات 
والتخطي�ط واملتابع�ة أيه�اب ناج�ي 

»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  عب�اس 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه »يح�ّق 
ألبناء أعض�اء الهيئة التدريس�ية من 
حملة األلقاب العلمية يف كليتي األمام 
باختي�ار  األعظ�م  واألم�ام  الكاظ�م 
النقل إىل الدراس�ة املناظرة يف الكليات 
أو  س�كناهم  محافظ�ة  يف  واملعاه�د 
اختي�ار القس�م )الف�رع( يف الكلية أو 
املعهد الت�ي قبلوا فيه�ا مركزيا ويتم 
تنفيذ ذلك اعتباراً من السنة الدراسية 

.2019/2020

الرشكة العامة للربيد توفر خطوط نقل حديثة 
لتسفري الربيد العراقي

التعليم تقرر شمول أبناء اهليئة التدريسية لكليتني 
بضوابط االنتقال بني اجلامعات

     بغداد / المستقبل العراقي

انج�زت امل�الكات الفني�ة والهندس�ية يف 
 97- QY رشكة الحفر العراقية حفر البرئ

يف حقل القيارة النفطي جنوب املوصل .
تلق�ت  بي�ان  يف  الرشك�ة  اع�الم  وذك�ر 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، »يأتي 

حفر البرئ ضمن العق�د املربم مع رشكة 
أب�ار   10 لحف�ر  االنغولي�ة  س�ونانكول 
نفطي�ة يف حقل القي�ارة النفطي 60 كم 
جن�وب مدين�ة املوص�ل »، مش�ريا اىل ان 
عملي�ات الحف�ر تمت باس�تخدام جهاز 
الحف�ر IDC 223 ذو الق�درة الحصانية 

. HP 1000

     بغداد / المستقبل العراقي

 قضت محكمة جنايات صالح الدين حكما 
بالس�جن س�بع س�نوات مع غرامة مالية 
قدره�ا  ع�رشة مالي�ني دينار ع�ى متاجر 
بمواد مخدرة .  وقال املركز اإلعالمي ملجلس 
القض�اء األعى يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي«نس�خة منه إن »محكمة جنايات 
ص�الح الدي�ن  فرض�ت عقوبة الس�جن 7 

س�نوات وغرام�ة 10 ماليني دين�ار ملروج 
مواد مخدرة .»  وأضاف »جرى القبض عى 
املتهم من قبل قوات الرد الرسيع يف الطوز، 
وضب�ط  بحيازت�ه حبوب مخ�درة متنوعة 
داخ�ل كي�س م�ع مس�حوق  موضوع�ة 
الكرس�تال، وكذل�ك  عث�ر ع�ى مس�دس 
ن�وع كل�وك وخمس�ة هويات تع�ود لعدة 
مؤسسات وان حيازته للمواد  كانت بقصد 

الرتويج بها .» 

رشكة احلفر تعلن إنجاز حفر البئر النفطي 
QY – 97 يف حقل القيارة جنوب املوصل

جنايات صالح الدين: السجن سبع سنوات 
والغرامة )١٠( ماليني ملروج خمدرات   

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الزراعة صالح الحسني، أن وزارته تعمل ضمن الخطط 
اإلس�رتاتيجية الكبرية لدعم املنتج املحيل ومن بينها زراعة مليون 
نخلة وتعميم منظومات املرش�ات عى األرايض الزراعية ملواجهة 

شح املياه مستقبالً.
وقال الحس�ني، إن »الوزارة مقبلة عى خطط س�رتاتيجية كبرية 
لزي�ادة ع�دد النخيل ع�رب برنامج زراع�ة مليون نخل�ة، وخطط 
زراعي�ة أخرى تبناه�ا رئيس ال�وزراء لنرش وتعمي�م منظومات 

الرش عى األرايض الزراعية ملواجهة شح املياه مستقبال«.
وأضاف، أن »سياس�ة ال�وزارة الجدي�دة تعتمد إنت�اج محاصيل 
زراعية تس�د حاجة الس�وق املحلي�ة ومنع اس�تريادها، ووصول 
املي�اه بش�كل كام�ل إىل املزارعني كتقني�ة حديثة م�ن دون هدر 
املي�اه«، الفت�ا إىل أن »دور رئيس الوزراء واضح يف دعم الزراعة يف 
الع�راق بزيادة التخصيصات املالية إضافة اىل دعم مجلس النواب 
بالترشيعات بما يحفظ املنتجات الزراعية وحماية املنتج الزراعي 

املحيل ومنع االسترياد«.
وتاب�ع الوزير، أن »الوزارة تعتمد تنفي�ذ الرزنامة الزراعية ودعم 
املنتجات بما يخدم حماية املنتج املحيل ومنع استرياد كل املنتجات 
الت�ي تتوفر زراعتها يف العراق وتكفي لس�د حاجة الس�وق منها، 

وعند الشحة من املمكن أن يستأنف االسترياد مرة ثانية.

   بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير االعمار واالسكان بنكني ريكاني، موعد تشغيل 
مرشوع ماء البرصة الكبري.

وقال ريكاني يف تغريدة اطلعت عليها »املس�تقبل العراقي«، 
ان » يف اجتم�اع ي�وم ام�س حددن�ا  2019/10/24 موعداً 
نهائي�ا غ�ري قاب�ل للتجديد إلنجاز وتش�غيل م�رشوع ماء 

البرصة الكبري ليكون يف خدمة أهايل البرصة الكرام«.
واض�اف، »هذا س�يكون موع�داً نهائيا ولن نقب�ل بتجديد 

املوعد.

وزير الزراعة يعلن زراعة مليون 
نخلة لدعم املنتج املحيل

وزير االعامر يعلن موعد تشغيل 
مرشوع ماء البرصة الكبري

امانة بغداد تعلن انجاز »7١« باملئة
من االعامل اخلاصة بطريق حممد القاسم

حمافظ واسط يعلن عن بدء 
تسويق احلنطة

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي 

اعلن محافظ بغداد ف�الح الجزائري، توزيع 
الدفع�ة الثالث�ة م�ن التعويض�ات الخاصة 
ب�األرضار املادي�ة والبرشية نتيج�ة االعمال 

االرهابية.
وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي ان »الجزائري قال 
خالل حف�ل اقي�م يف مبنى محافظ�ة بغداد 
ف�ت وف�ق قانون  إن »الدفع�ة املذك�ورة صرُ
تعويض املترضري�ن نتيجة األعمال الحربية 
واالرهابي�ة واالخطاء العس�كرية رقم«20« 
لس�نة 2009 , وش�ملت »500 » مت�رضر, 

وبمبلغ اجمايل يقدر بملياري دينار«.
واش�ار الجزائري اىل »وج�ود دفعات الحقة 
م�ن تعويض�ات ضحاي�ا االره�اب والنظام 
املباد س�ترصف يف االسبوع املقبل واالسبوع 

الذي يليه«.
واض�اف ان »لج�ان التعويضات عاكفة عى 
اكم�ال جمي�ع املعامالت, ال س�يما وان لدى 

محافظ�ة بغ�داد التخصيص امل�ايل ال نجاز 
تلك املعام�الت وفق القان�ون وبأرسع وقت 

ممكن«.
م�ن جانب آخ�ر وقع محافظ بغ�داد مذكرة 
الس�توم  رشكت�ي  م�ع  مش�رتكة  تفاه�م 
الفرنسية وهيونداي الكورية لتنفيذ مرشوع 
قط�ار بغ�داد املعل�ق بحض�ور الس�فريين 
الفرن�ي والك�وري، باالضاف�ة اىل مجل�س 
محافظ�ة بغداد وع�دد من اعض�اء مجلس 

املحافظة.
عق�ب  ل�ه  ترصي�ح  يف  الجزائ�ري،  وق�ال 
توقي�ع املذك�رة م�ع وف�دي الرشكت�ني، ان 
»توقي�ع مذك�رة التفاه�م س�تعطي صورة 
اخرى تعك�س اهتمام املحافظ�ة بالجوانب 
االستشارية واعادة التفاوض مع الرشكتني 
م�ن الجان�ب الفن�ي والتج�اري واملرصيف«، 
مؤك�دا ان »حكوم�ة بغ�داد املحلية حريصة 
عى اكمال ه�ذا مرشوع القطار املعلق كونه 

مدرج ضمن الربنامج الحكومي«.

واض�اف محاف�ظ بغ�داد ب�ان »الحكوم�ة 
املحلي�ة ووزارة النق�ل امان�ة العاصمة هي 
الجه�ات املس�ؤولة والراعية له�ذا املرشوع 
لك�ون املحافظة هي الجهة املس�تفيدة التي  

خصصت االموال ألكمال املرشوع«.
وش�دد الجزائ�ري عى ان »م�رشوع القطار 
املعلق عى درجة عالية من األهمية ملحافظة 
بغداد النه سيحقق نقلة نوعية يف مجال النقل 

ألهايل العاصمة«.واوضح ان »تنفيذ مرشوع 
القط�ار املعل�ق س�يكون عى ع�دة مراحل، 
تشمل املرحلة االوىل اكثر من 21كم، ونقطة 
انطالقة من املحط�ة العاملية باتجاه جانبي 

الكرخ والرصافة، وبواقع  14محطة«.
العاملي�ة  ودع�ا محاف�ظ بغ�داد ال�رشكات 
املج�االت  كاف�ة  يف  الرصين�ة  االس�ثمارية 
للتواج�د يف العراق عموم�ا ومحافظة بغداد 
خصوصا واستثمار االس�تقرار االمني الذي 

يعترب رسالة اطمئنان للجميع«. 
ولف�ت اىل ان »الفري�ق الفن�ي للمحافظ�ة 
متواصل مع الجهات االخرى املتمثلة بوزارة 
النق�ل والتخطي�ط واملالي�ة واالمان�ة، م�ن 
اج�ل رسع�ة املبارشة به�ذا امل�رشوع وعدم 
تعطيل�ه«.ويف ختام حديث�ه، طالب محافظ 
بغ�داد وزارة املالي�ة والوزارات الس�اندة اىل 
التعام�ل بجدية مع م�رشوع القطار املعلق 
الن�ه يحظى باهمية بالغ�ة من قبل حكومة 

بغداد املحلية.

حمافظ بغداد يوقع مذكرة تفاهم مع رشكتي »الستوم« و«هيونداي« لتنفيذ القطار املعلق
اعلن توزيع الدفعة الثالثة من التعويضات اخلاصة باألضرار نتيجة االعمال االرهابية

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرصة اس�عد عبد االم�ري العيداني عن قرب 
افتت�اح قاعة خاصة بقاعدة املعلومات االلكرتونية يف مبنى 
قائ�م مقامية قضاء الزبري غرب الب�رصة فضالً عن افتتاح 

سوق للجملة يف القضاء .
وق�ال العيدان�ي يف بيان صحفي صدر ع�ن مكتبه االعالمي 
الخاص ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، خالل لقاء قائم مقام 
قضاء الزب�ري عباس ماهر ان »االيام املقبلة سيش�هد فيها 
القضاء افتتاح قاعدة معلومات الكرتونية خاصة باملواطنني 
يف قائ�م مقامية  قضاء الزبري  من خ�الل البيانات املعتمدة 
لدى املختارين حيث س�تكون قاع�دة البيانات هي موحدة 

بس�كان القض�اء اضاف�ة اىل افتتاح س�وق منظ�م للجملة 
والذي اكتمل بالتعاون مع الحكومة املحلية يف  الزبري«  .

م�ن جهته »ق�ال قائم مقام قضاء الزب�ري عباس ماهر  ان 
اللق�اء م�ع محافظ الب�رصة اس�عد العيداني  ه�و لوضع 
اللمس�ات االخ�رية لس�وق الجملة ال�ذي تم اكمال�ه بارادة 
محلية،  مش�رياً اىل ان الس�وق منظم وحديث ومزود بكافة 
الخدم�ات وسيس�اهم بالح�د م�ن التج�اوزات واألس�واق 
العش�وائية ،مبين�اً ان هن�اك عمل النش�اء أس�واق موحدة 
باللح�وم والدجاج والس�مك« .وتابع قائم مق�ام الزبري  انه 
»تم التطرق خالل اللقاء مع محافظ البرصة  اسعد العيداني 
قرب فتح س�وق خاص باألكش�اك الصحاب البسطات من 

املواطنني الفقراء الذين ال يمتلكون فرص عمل .

حمافظ البرصة يعلن قرب افتتاح قاعدة بيانات 
للمعلومات وسوق للجملة يف قضاء الزبري
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اعالن رقم )9( 
رقم الطلبية 2019/2073

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن مناقصة )تنظيف مسارات وساحات داخل الرشكة من الرتبة امللوثة واالسفلت السيال يف هياة الدهون / املرحلة االوىل ( 
للم�رة )االوىل( وبكلف�ة تخمينية مقدارها ) 221,850,000( دينار عراقي فقط )مائتان وواحد وعرشون مليون وثمانمائة وخمس�ون الف دينار عراقي ال غري( 
وبمدة تنفيذ )180( يوم بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000(  دينار )مائة وخمسون الف 
دينار ال غري ( غري قابل للرد فعىل الراغبني باملشاركة من ذوي االختصاص تقديم العطاءات بالدينار العراقي ) مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض( ويكون  
نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوما( مع ارفاق التامينات االولية والبالغة ) 6,655,000( دينار عراقي فقط ) س�تة ماليني وس�تمائة وخمس�ة وخمسون الف دينار 

عراقي فقط( 
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :

رقم املناقصة : موضوعها : تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 

تاريخ نفاذ التامينات االولية 
العناوين الرصيحة للرشكة  او املكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني 

وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشك�ة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الس�اعة )الواح�دة ( بعد الظهر لوم 2019/5/14 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير

مالحظة :
1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما 

يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 
2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :

أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب � هوية االحوال املدنية او جواز سفر  نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 

3  �اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة 
4 � تقدم التأمينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة

5 � وبأمكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل 
لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا 

6 � يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل 
7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة  للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات 

8 � تقدم التأمينات االولية  عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة
9 � ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تس�هيل مهمة  من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة  االس�ترياد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية تجهيز وايصال 

املواد اىل رشكتنا 
10 � ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله السباب تتعلق بأخراج املواد من املوانىء 

11 � يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة 20% فاكثر من الكلفة التخمينية
WWW.mrc.oil.gov.iq : 12 � يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 762 / 2019 
التاريخ 16 / 4 / 2019  

اىل املنفذ عليه / حيدر محمد عيل نوري يس�كن الكاظمية م 415 
ز 35 د 6 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من اش�عار كت�اب محكم�ة االحوال 
الش�خصية يف الكاظمي�ة املرق�م 5308 يف 7 / 4 / 2015 وتأييد 
مخت�ار محلة 415 قض�اء الكاظمية انك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه اس�تناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوماً 
تب�دأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / نبيل حسن عيل
 ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية املرقم 195 / ش 
/ 2019 يف 10 / 2 / 2019 واملتضم�ن الزام�ك بتأدية مبلغ مائة 
وخمس�ون الف دينار ش�هرياً كنفقة ماضي�ة اىل الدائنة فاطمة 
حس�ن طالب واعتباراً من تاريخ الرتك يف 20 / 3 / 2019 ولغاية 
13 / 1 / 2019 والزامك بتأدية نفقة مس�تمرة للمدعية فاطمة 
حسن طالب مبلغ مئتان وخمسون الف دينار شهرياً اعتباراً من 
تاريخ املطالبة القضائية يف 13 / 1 / 2019 وللمستقبل والزامك 
بتأدية مبلغ مائة وخمس�ون الف دينار ش�هرياً كنفقة مستمرة 
لكل واحد من اطفاله ش�بري و ش�رب اعتباراً م�ن تاريخ املطالبة 

القضائية يف 13 / 1 / 2019 وللمستقبل  

�����������������������������������������������
جمهورية العراق / وزارة العدل

دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية   
رقم االضبارة 259 / خ / 2018  

التاريخ 11 / 4 / 2019  
اع��الن

تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية العقار تسلسل 448 / 33 م الشيوخ 
الواقع يف الكاظمية / الشيوخ بالقرب من شارع الرشيف الريض 
العائد للمدين مظف�ر محمد رضا محمد عيل املحجوز لقاء طلب 
الدائن هيثم كامل جاس�م البالغ 80,340,000 مليون دينار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مستصحباً معه التأمينات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املواصفات :-

املنفذ العدل / حنان فاضل حسني  
1- موقع�ه ورقمه :- 448 / 33 م الش�يوخ بالقرب من ش�ارع 

الرشيف الريض
2- جنسه ونوعه :- بناية مكونة من طابقني    

3- ح�دوده واوصافه :- العقار عبارة ع�ن بناية تجارية مكونة 
م�ن طابق�ني الطاب�ق االريض يحت�وي ع�ىل 13 مح�ل جميعها 
مستأجرة عدا محلني فارغني ثم درج يؤدي اىل الطابق االول الذي 
يحت�وي ع�ىل 11 محل جميعه�ا مؤجرة للغري ع�دا اربع محالت 
فارغة مع ش�قة عدد 1 فارغة والشقة مكونة من غرفتني فقط 
م�ع حمام ع�دد 2 خارجيني . الس�قوف من الكونكريت املس�لح 
واالرضي�ة للطابقني مبلطة بالكايش املوزائيك العادي والس�طح 

مبلط بالشتايكر    
4- مشتمالته :-  

 5- مساحته :-  265,94 م2
 6 - درجة العمران :-  دون الوسط 

 7- الش�اغل :- عدة مس�تأجرين يرغبون بالقباء بعد بيع حصة 
املدين 

8- القيم�ة املق�درة لعم�وم العق�ار ) 1,063,760,000 ( مليار 
وثالثة وس�تون مليون وس�بعمائة وس�تون الف حصة املدين يف 

العقار ) 56,733,866 ( مليون دينار

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 4169 / ش / 2018 

التاريخ 16 / 4 / 2019  
اعالن

املدعي / رجاء احمد ظاهر 
املدعى عليه / عيل لفته جواد     

اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكماً 
غيابي�اً بحقك بالرق�م 4169 / ش / 2018 يف 16 / 10 / 
2018 وال�ذي يق�يض قرر الحكم بال�زام املدعى عليه عيل 
لفته جواد بتأدي�ه اوالً نفقة ماضية للمدعية رجاء احمد 
ظاه�ر مبلغ قدره خمس�ة وس�بعون الف دينار ش�هرياً 
اعتب�اراً م�ن 1 / 6 / 2018 لغاي�ة 24 / 9 / 2019 ثانياً 
نفقة مس�تمرة للمدعية رجاء احمد ظاهر مبلغ ثمانون 
الف دينار ش�هرياً اعتباراً من تاريخ املطالبة القضائية يف 
24 / 9 / 2018 ثالث�اً نفقة مس�تمرة للطفلة جنات عيل 
مبلغ قدره تس�عون ال�ف دينار ش�هرياً وملجهولية محل 
اقامتك تق�رر تبليغك بالنرش يف صحيفتني محليتني وعدم 
اعرتاضك عىل القرار الص�ادر بحقك ضمن املدة القانونية 
البالغ�ة ثالث�ون يوم�اً اعتباراً م�ن تاريخ النرش فس�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية . 
القايض/ طارق رواد عباس     
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 

العدد 789 / اعرتاصية / 2019       
التاريخ 15 / 4 / 2019  

اعالن
اىل املعرتض عليها / رنا عبد حمزه

اق�ام املعرتض ماهر ظاهر عب�اس الدعوى املرقمة اعاله 
امام ه�ذه املحكمة تطالب�ك فيها الحك�م بتعديل الحكم 
الغياب�ي بالع�دد 789 / ش / 2019 يف 18 / 2 / 2019 
الص�ادر م�ن ه�ذه املحكم�ة وملجهولية مح�ل اقامتك و 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد املجل�س املحيل لذا 
ق�رر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 23 / 4 / 2019 
الس�اعة التاس�عة صباحاً ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناً س�يجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً و 

وفق االصول  
القايض / نور عدنان ارحيم 

�����������������������������������������������
جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 244 / ش / 2019 
التاريخ 16 / 4 / 2019

اعالن
اىل املدع�ى عليه / مرتىض خليل خض�ري – مجهول محل 

االقامة
اقام�ت املدعية نورهان خري الله خض�ري الدعوى املرقمة 
244 / ش / 2019 والت�ي تطل�ب فيها الحك�م بالتفريق 
للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني رس�ميتني واس�عة االنتشار 
وق�د ت�م تحدي�د ي�وم 28 / 4 / 2019 موع�داً للمرافعة 
بالدع�وى اع�اله وعليك الحضور باملوع�د اعاله ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او من ين�وب عن�ك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة بحقك وفق االصول
القايض / محمد صالل حمزة

محكمة االحوال الشخصية يف  بعقوبة
العدد/1698/ش2019/5

  اىل/  املدعى عليه / طه محمد مغري
  اعالن

أقام�ت املدعي�ة زوجتك ) زينب ه�ادي مغري( الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة  بالع�دد اعاله امام ه�ذه املحكم�ة  ومضمونها  تطلب 
فيه�ا التفريق لل�رضر  لكونك مجهول محل االقام�ة وعدم توفر  
املعلومات عنك حس�ب  كت�اب مركز رشطة ابوخميس واش�عار 
مخت�ار قرية الجي�ل العدواني  تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 

محليتني  بالحضور  امام هذه املحكمة  صباح يوم
2019/4/25 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن  ين�وب  
عنك قانونا س�وف تجري  املرافعة بحق�ك  غيابيا ووفق القانون 

االصول
القايض

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

فقدان
فق�دت من�ي  الهوية الص�ادرة من  وزارة النف�ط/ رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطية /فرع دي�اىل) هوية موظفي الدولة( باس�م/ 
نهاد س�امي عليوي محمد – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

دائرة التسجيل العقاري  يف الشعب
  اعالن باعادة مزايدة

التسلسل او رقم القطعة/ 275/1
املحلة او رقم  واسم املقاطعة/ م10 بوب  الشام

الجنس/ معمل
النوع/ / ملك رصف

املش�تمالت/املعمل  يحت�وي ع�ىل قاع�ة كب�رية   لخزن املعس�ل 
ناراكي�ل مع صغ�رية عىل مكائن تغليف كالصات املعس�ل وغرفة 

حارس وغرفة ادارة
الش�اغل/ زهري جبار الغبان/مدير  رشكة نسيم الصناعية/ رقم 

الهوية00415572
مقدار البيع/ الس�هام البالغة كل منها 332640 و 332640  من 

االصل االعتبار الكيل 165280 سهم
بنتيجة املزايدة الجارية بتاريخ 2019/4/2لبيع العقار املوصوف  
اعاله  العائد للراهنني  وليد عبد العباس محمد ومالك  عبدالصمد 
جاس�م  فقد احيل قطعيا بعهدة املرصف الزراعي التعاوني  ببدل 
مقداره)1000000000() مليار دينار  وبالنظر لنكول  املش�رتي 
املذكور فقد اقتيض  اعادة املزايدة  ملدة) 15( خمس�ة عرش  يوما  
اعتب�ارا من اليوم الت�ايل  لتاريخ نرش  هذا االعالن فعىل الراغب  يف 
االشرتاك فيها مراجعة  دائرة التسجيل  العقاري يف الشعب  خالل 
املدة  املذكورة مستصحبا معه  تامينات قانونية  نقدية  او كفالة 
مرصفية التقل عن 10% من القيمة  املقدرة  البالغة) 8875000( 
ثمانمائة و س�بعة وثمانون مليون وخمس�مائة ال�ف دينار وان 
املزاي�دة س�تجري الس�اعة 12 ظهرا م�ن اليوم االخ�ري  وبعدها  

تجري االحالة النهائية  عىل كل حال بالبدل االخري
هديل محسن محمد

مديرة التسجيل العقاري يف  الشعب

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ قره تبة 
العدد : 21 / ت / 2019 
التاريخ : 8 / 4 / 2019 

اىل / املنفذ عليهم / مطرش محسن عيل ومحمد محسن عيل .
م / اعالن 

لقد تحقق لهذه املديرية من التبليغات الواردة اليها وحس�ب كتاب مركز 
رشط�ة قره تب�ة املرق�م 1010 يف 11 / 3 / 2019 واش�عار مختار قرية 
الن�رص وليد جدع�ان اللهيبي وتاييد املجلس املح�يل لناحية قره تبة انكم 
مجهول�ني محل االقامة وليس لكم موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغكم 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ قره تبة خالل خمس�ة عرش يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضوركم ويف حالة 
ع�دم حضوركم س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون .
القايض واملنفذ العدل 

زبري احمد محمود 
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة بداءة قره تبة املرق�م 82 / ب / 2018 يف 30 / 9 / 2018 
الق�ايض بالزامكم برفع التجاوز الحاصل عىل العقار املرقم ) 136 / 674 
( مقاطع�ة 52 عيل رساي علي�ا والعائد للمنفذ ) نوره�ان كريم محمد ( 
وبمساحة قدرها 50 م2 ) 5 / 2 م عرض * 20 م طول ( واملؤرشة باملداد 

االحمر وهي عبارة عن مشيدات مكونة من سياج وغرفة من الطني .

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

رقم الدعوى : 401 / ب / 2018 
التاريخ : 15 / 4 / 2019 

اعالن 
بن�اءا عىل الدع�وى املرقم�ة 401 / ب / 2018 واملقامة م�ن قبل املدعي 
فؤاد محمد عبد الصاحب ضد املدعى عليه – نعمه حسن حسني ولصدور 
قرار الحكم بازالة شيوع العقار املرقم 96 مقاطعة 54 دور اللصة بتاريخ 
23 / 12 / 2018 والكتس�ابه الدرج�ة القطعية فقد قررت هذه املحكمة 
بيع العقار اعاله باملزاي�دة العلنية واملدرجة اوصافه ادناه فعىل الراغبني 
بالرشاء الحض�ور امام هذه املحكمة بعد مرور ثالث�ون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 

10 % من القيمة املقدرة وسيتم تسجيل العقار باسم املزايد االخري .
االوصاف : 

1 – موقع العقار – بلد – دور اللصة . 
2 – جنس العقار – دار سكنية . 

3 – االوص�اف – عب�ارة عن جزء من دار املدعي البالغ مس�احته ) 195 ( 
م2 وال�ذي ه�و مجموع مس�احته من ثالث قطع ه�ي ) 95 و 125 و 96 
( مقاطع�ة 54 دور اللص�ة وان موضوع الدعوى ه�ي القطعة 96 البالغ 

مساحتها 50 / 68 م2 . 
4 – املش�تمالت : عب�ارة عن ج�زء من دار تحتوي عىل اس�تقبال ومطبخ 
وحديق�ة وتبل�غ مس�احتها 50 / 68 م2 وتق�ع يف منطق�ة اللص�ة قرب 

الجامع الكبري . 
5 – املالكون : املدعي وعائلته .

6 – املساحة : 50 / 68  م2 .
7 – القيمة التقديرية للعقار : عرشون مليون دينار .

القايض 
عيل منديل خريبط

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 21 / 2 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / عدي محمد طه الشمري 
بتاريخ 21 / 2 / 2019 قدمت ) زوجتك ( املدعوة ) ايناس سهيل 
عب�د ( تطلب فيه نصبه�ا قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 24 / 
9 / 2006 ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم الثاني 
من تاريخ النرش س�وف تنصب ) ايناس س�هيل عبد ( قيمة عليك 

الدارة شؤونك .
القايض 

منذر خالد خضري
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 1906 / ش 3 / 2019 

التاريخ : 16 / 4 / 2019 
اىل / املدعى عليه ) مثال خضري جبار ( 

اعالن 
ملقتضي�ات الدع�وى الرشعي�ة املرقمة اع�اله واملقام�ة من قبل 
املدعي ) احمد قاس�م محمد ( والتي موضوعها ) اسقاط نفقة ( 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مبلغ مركز رشطة الرشقي 
يف دياىل – عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني بالحضور يف موعد املرافعة يف 30 / 4 / 2019 ويف حالة 

عدم حضورك ستجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب 
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

دار القضاء يف الزهور 
محكمة االحوال الشخصية يف الزهور 

العدد : 4394 
التاريخ : 8 / 4 / 2019 

اعالن 
ملقتضي�ات اصدار حجة الوف�اة الخاصة باملتويف ) مالك حس�ني 
جبار ( بتاريخ 1 / 11 / 2015 اس�م والدته ) رساب عيل ( قررت 
هذه املحكم�ة النرش يف صحيفتني يوميت�ني لغرض اصدار حجة 
وفاة ومن تتوفر لدي�ه اي معلومات عن املوما اليه الحضور امام 
محكمة االحوال الشخصية يف الزهور وخالل فرتة عرشة ايام من 

تاريخ النرش البداء مالديه من معلومات

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي
اعالن

ادناه االنذار املسري من قبل دائرتنا بواسطة دائرة لكاتب العدل يف الباب الرشقي 
املحرتم  بالعدد 8516 يف 2019/3/19 واملوجه اىل )عالء هاتف شالكة( 

العن�وان : حي الجه�اد / م 891 ز 5  د 89  وملجهولية محل االقامة تقرر نرشه 
يف الصحف املحلية 

جهة االنذار 
س�بق وان تم احالة  س�احة الباع�ة املتجولني ع�ىل القطعة املرقم�ة 6/6305 
/ 18 /ح�ي الجه�اد  ( وبموج�ب االحال�ة املرقم�ة ) 2014/167(  للف�رتة 
م�ن )2014/11/24( ولغاي�ة )2016/11/23( وب�دل ايج�ار س�نوي ق�دره  

)90,000,000(  تسعون مليون دينار ترتب بذمتكم ما ييل :
ولغاي�ة   2015/7/24( م�ن  وللف�رتة  االخريي�ن  للقس�طني  ايج�ار  ب�دل   �
2016/11/23( والبال�غ قدره )120,000,000( مائ�ة وعرشون مليون دينار 

لغاية نهاية العقد 
�  فوائد تأخريية عن بدل ايجار للقس�طني االخريين وبنس�بة 7% والبالغ قدره 

)37,295,000( سبعة وثالثون مليون ومئتان وخمسة وتسعون الف دينار 
� فوائ�د تأخريية عن فرق العقدين  وبنس�بة 7%  والبالغ قدره )17,000,000( 

سبعة عرش مليون دينار 
� وبذل�ك يكون  مجموع املرتت�ب  بذمتكم ه�و )200,845,000( مئتان مليون 

وثمانمائة وخمسة واربعون الف دينار 
تق�رر انذارك�م برضورة تس�ديد املبل�غ  املرتت�ب بذمتكم وخالل ف�رتة اقصاها  
)14( يوم من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار وبخالفه س�يتم اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية اس�تنادا اىل قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 مع 

التقدير

العدد العمومي 9631
السجل 49

التاريخ 2019/4/4

امني بغداد / اضافة لوظيفته 
وكيله املحامي / امحد مظهر بادي 

بموجب الوكالة املرقمة ق/3856/8 
يف 2019/3/17 والصادرة من امانة بغداد 
H23216 واملعرفة هبوية امانة بغداد املرقمة

بغداد / ساحة اخلالين

المصارف 
الحكومية ت

الرافدين 
/ تم دمج 
مصرف 
العراق ) 
االشتراكي 
سابقا( معه

1

الرشيد 2

الصناعي 3

الزراعي 
التعاوني 4

العقاري 5

العراقي 
للتجارة 6

مصرف 
النهرين 
االسالمي

7

المصارف التجارية ت
بغداد 1

التجاري العراقي 2
الشرق االوسط  العراقي لالستثمار 3
التنمية الدولية لالستثمار والتمويل 4

الموصل للتمويل واالستثمار 5
بابل 6

االهلي العراقي 7
االئتمان العراقي 8
سومر العراقي 9
الخليج التجاري 10

اشور الدولي لالستثمار 11
المنصور لالستثمار  12

عبرالعراق 13
االقليم التجاري لالستثمار والتمويل )اميرالد سابقا(  14

مصرف الهدى 15
مصرف اربيل 16

العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية 17
كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية  18

الوطني االسالمي 19
التعاون االسالمي لالستثمار 20

ابو ظبي االسالمي 21
جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي 22
العالم االسالمي لالستثمار والتمويل 23

الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل 24

المتحدة االسالمي لالستثمار والتمويل  25
نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل  26
زين العراق االسالمي لالستثمار والتمويل 27

الدولي االسالمي 28
مصرف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل 29
مصرف القابض االسالمي لالستثمار والتمويل 30

مصرف الثقة الدولي االسالمي 31
مصرف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل 32

زرات التركي )الزراعي التركي ( )فرع العراق(  33
بيبلوس اللبناني 34

انتركونتيننتال لبنان 35
بنك بيروت والبالد العربية  36

وقفلر للشركة المساهمة التركية  37
ايش بنك شركة مساهمة )العمل التركي(  38

بنك عوده 39
البحر المتوسط 40

البنك اللبناني الفرنسي 41
ستاندر تشارترد  42

فرنسبنك 43
لبنان والمهجر  44

بنك االعتماد اللبناني 45
الشرق االوسط وافريقيا 46

ملي ايران 47
بنك بارسيان 48

زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة

ورئيس جملس االدارة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد / 8/ج/2019

التاريخ 2019/2/17
اعالن

املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
املج�رم  8/ج/2019 يف 2019/2/27 بح�ق 
اله�ارب مصطف�ى احم�د عبد االم�ر غيابيا 
الحك�م بعقوبة الحبس البس�يط ملدة )س�نة 
امل�ادة  1/459  اس�تنادا الح�كام  واح�دة(  
عقوب�ات وم�ن حق�ه االعرتاض ع�ىل الحكم 
الغيابي اعاله  مدة ثالثة اشهر من تاريخ نرش 
االع�الن   وعند عدم االع�رتاض يصبح الحكم 
بالتجريم والعقوبة بمنزل�ة الحكم الوجاهي 

استنادا الحكام املادة 243/أ االصولية 
القايض

احم دعبد مسلم
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 2428/ج2018/3

التاريخ 2019/3/12
اعالن

اىل املتهم الهارب / غزوان زهر هادي
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة )2428/

احم�د   ( باملش�تكي  والخاص�ة  ج2018/3( 
نزار مجيد( وف�ق املادة 1/456/أ  من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرفق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/4/21 
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املختصة بنظر 
قضايا النزاهة يف النجف

العدد : 36/ج نزاهة/ 2018
التاريخ : 2019/3/27

اعالن
اىل املدان الهارب/  عادل كاظم حسني

اص�درت محكمة جنح النج�ف قرارها املرقم 
)36/ ج نزاه�ة/  2018(  يف 2018/10/9 
غيابي�ا ضدك واملتضمن الحكم عليك بالحبس 
البس�يط ملدة سنة واحدة استنادا للمادة 331 
م�ن قان�ون العقوب�ات واصدار ام�ر القبض 
والتح�ري بحقك وفق امل�ادة 331  من قانون 
العقوب�ات وملجهولية محل اقامت�ك لذا تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني بقرار 
الحك�م الغياب�ي املذك�ور اع�اله  ول�ك ح�ق 
االع�رتاض ع�ىل الق�رار ضم�ن امل�دة املقررة 
قانونا وبخالفه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 37/ج نزاهة/ 2018

التاريخ : 2019/3/27
اعالن

اىل املدان الهارب/  عادل كاظم حسني
اص�درت محكمة جنح النج�ف قرارها املرقم 
)37/ ج نزاه�ة/  2018(  يف 2018/5/30 
غيابي�ا ضدك واملتضمن الحكم عليك بالحبس 
البس�يط ملدة سنة واحدة استنادا للمادة 331 
عقوب�ات عن ش�كوى املش�تكي احم�د جواد 
كاظ�م والحبس البس�يط مل�دة س�نة واحدة 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 331 عقوب�ات ع�ن 
ش�كوى املش�تكي احمدحس�ني كاظ�م تنفذ 
العقوب�ات بالتعاقب اس�تنادا الح�كام املادة 
143/أ عقوبات واصدار  امر القبض والتحري 
بحقك وفق املادة 331  م�ن قانون العقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ل�ذا تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بق�رار الحكم 
الغياب�ي املذكور اع�اله  ولك ح�ق االعرتاض 
عىل القرار ضمن املدة املقررة قانونا وبخالفه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

حسن عبد االمر الحدراوي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 86/ج2019/2
التاريخ 2019/3/25

اعالن
اىل املتهم الهارب / مهدي محمد عيل انظاري
حيث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )86/

)الح�ق  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2019/2( 
العام( وفق املادة 5/10 من قانون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق 
يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د 
املحاكم�ة املص�ادف ي�وم 2019/5/9 وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 825/ج2019/3

التاريخ 2019/3/26
اعالن

اىل املتهم الهارب / ارحيم سعود مطرود
حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )825/

ج2019/3( والخاص�ة باملش�تكي ) نج�الء 
ه�ادي عب�اس ( وف�ق امل�ادة 1/456/أ  من 
قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف يوم 
2019/4/30 وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول

القايض
حسن عبد االمر جرب

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف 
العدد: 457/ج2019/1 
التاريخ : 2019/3/10 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / حيدر هاتف محمد 

حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )457/
ج2019/1 (والخاصة باملش�تكي )سيف عبد 
الهادي دحام ( وفق املادة 1/459   من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا الدع�وى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحضور يف 
موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2019/4/11 
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف 
العدد: 1903/ج/2018 

التاريخ : 2019/4/7 
اعالن 

اىل املتهم الهارب / مرتىض فاضل ابراهيم 
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة )1903/

)ه�الل  باملش�تكي  (والخاص�ة  ج2018/1 
مس�لم عودة ( وف�ق امل�ادة 377   من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا الدع�وى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحضور يف 
موع�د املحاكمة املصادف يوم 16/ 5 /2019  
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف 
العدد: 766/ج2019/1 

التاريخ : 2019/4/7 
اعالن 

اىل املتهم الهارب / رزاق طاهر كاظم 
حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )766/

)جعف�ر  باملش�تكي  (والخاص�ة  ج2019/1 
موىس جعفر ( وفق املادة 1/459   من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا الدع�وى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحضور يف 
موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2019/5/27 
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنايات  النجف
العدد: 318//2019 

التاريخ : 2019/4/7 
اعالن 

اىل املتهم الهارب / باسم كاظم مجبل جاسم 
الجبوري 

اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمت�ك ح�ول التهم�ة املس�ندة اليك وفق 
اح�كام املادة 1/412 وبداللة مواد االش�رتاك  
49/48/47 م�ن قانون العقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا يف محل 
العباس�ية وه�ذه  اقامت�ك ومرك�ز رشط�ة 
املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 12/8/ 

 2019
الرئيس 

حليم نعمة حسني 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد 106/ج/2019
التاريخ 2019/3/11

اعالن
اىل املتهم / )احسان عبد االمر كريم(

اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكمة الجراء  
املحاكمة حول التهمة املسندة اليك وفق املادة 
1/456 عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
تق�رر تبليغك اعالن�ا يف محل اقامت�ك ومركز 
رشط�ة الح�رة وه�ذه املحكم�ة بالحضور 

امامها صباح يوم 2019/3/20 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح العباسية
العدد :129/ج/2019
التاريخ 2019/3/13

اعالن
اىل  /املته�م اله�ارب جاس�م خض�ر عباس 

البديري
بن�اء ع�ىل الش�كوى املقام�ة ضدك م�ن قبل 
املش�تكي )مديرية جنس�ية النجف االرشف( 
ولتع�ذر تنفي�ذ ام�ر القب�ض الص�ادر بحقك 
ملجهولي�ة محل اقامتك علي�ه قررت  املحكمة 
محليت�ني   صحيفت�ني  طري�ق  ع�ن  تبليغ�ك 
بالحض�ور امام هذه املحكم�ة يوم املحاكمة  
املص�ادف  2019/4/15 الس�اعة التاس�عة  
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تجري 
املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق احكام املادة  

292 من قانون العقوبات وحسب االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف 
العدد: 464/ج2019/1 
التاريخ : 2019/2/19 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / عيل نارص محمد 

/464( املرقم�ة  الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 
ج2019/1 (والخاصة باملش�تكي )عيل عبد حسن 
ثاب�ت ( وفق امل�ادة 1/459  من قان�ون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف 
ثناي�ا الدعوى علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بوجوب الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم 
2019/3/31 وعن�د ع�دم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض

سجاد محمد اسماعيل 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح النجف 

العدد: 638/ج2018/2 
التاريخ : 2019/3/13 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / عيل عبد عيل ناجي 

/638( املرقم�ة  الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 
ج2018/2 (والخاص�ة باملش�تكي )ع�دي كاظ�م 
مك�ي ( وفق املادة 1/459   م�ن قانون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف 
ثناي�ا الدعوى علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بوجوب الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم 
2019/4/28 وعن�د ع�دم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

عدنان كريم عبد عيل 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح النجف 

العدد: 1367/ج2018/2 
التاريخ : 2019/3/13 

اعالن 
اىل املتهمة الهاربة / برشى عبد الكاظم لفتة 

حي�ث ان�ك متهم�ة يف الدع�وى املرقم�ة )1367/
ج2018/2 (والخاصة باملش�تكية )حسنة جاسم 
عب�د الخ�ر ( وف�ق امل�ادة 1/459   م�ن قانون 
العقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
املرفق يف ثنايا الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
ي�وم 2019/4/28 وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض

عدنان كريم عبد عيل 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الكوفة 

العدد: 189/ج/2019 
التاريخ: 2019/3/20 

اىل /املته�م الهارب مجهول مح�ل االقامة /محمد 
جابر محسن 

م/اعالن غيابي 
حيث انك متهم بالدع�وى املرقمة 189/ج/2019 
واملش�تكي فيها مه�دي عبد العباس يوس�ف وفق 
اح�كام امل�ادة 1/456/أ وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب اش�عار املختار املرفق يف اضب�ارة الدعوى 
تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 2019/4/22 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري املحاكم�ة وفق 

القانون .
القايض 

حميد جخم علوان 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الكوفة 

العدد: 395/ج/2019 
التاريخ: 2019/4/9 

اىل /املتهم الهارب مجهول محل االقامة /حس�ني 
عبد االخوة كريم البرماني 

م/اعالن غيابي 
حيث انك متهم بالدع�وى املرقمة 395/ج/2019 
واملش�تكي فيه�ا فيصل غ�ازي عبد س�لمان وفق 
احكام املادة 2/459وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار املخت�ار املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى تقرر 
تبليغك بموعد املحاكم�ة املوافق 2019/5/12 ويف 
حالة عدم حضورك تجري املحاكمة وفق القانون.

القايض 
محمد عبد السجاد عبود 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الكوفة 

العدد: 157/ج/2019 
التاريخ: 2019/3/11 

اىل /املش�تكية  مجهول محل االقامة /الهام غازي 
حسني عيل  

م/اعالن غيابي 
/157 املرقم�ة  بالدع�وى  مش�تكية  ان�ك  حي�ث 

ج/2019 واملتهمان فيها  ماجد عبد الكاظم جريو 
وحيدر عبد الكاظم جريو وفق احكام املادة 434/

عقوباتوبدالل�ة مواد االش�رتاك 49/48/47/ منه  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى تق�رر تبليغ�ك بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2019/4/11 ويف حال�ة ع�دم 

حضورك تجري املحاكمة وفق القانون .
القايض 

محمد عبد السجاد عبود 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الكوفة

العدد: 157/ج/2019 
التاريخ: 2019/3/11 

اىل /املشتكي  مجهول محل االقامة /صالح مهدي 
هاشم زايد املالكي  

م/اعالن غيابي 
/157 املرقم�ة  بالدع�وى  مش�تكي  ان�ك  حي�ث 

ج/2019 واملتهمان فيها  ماجد عبد الكاظم جريو 
وحيدر عبد الكاظم جريو وفق احكام املادة 434/

عقوب�ات وبدالل�ة م�واد االش�رتاك 49/48/47/ 
منه  وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار املختار 
املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى تق�رر تبليغ�ك بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2019/4/11 ويف حال�ة ع�دم 

حضورك تجري املحاكمة وفق القانون .
القايض 

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة 
العدد: 929/ ج/ب/ 2018 

التاريخ : 2019/3/10 
اىل /املتهم الهارب مجهول محل االقامة /عبد 

الحسني براك الشبيالوي 
م/اعالن غيابي 

حيث ان�ك متهم بالدع�وى املرقمة 929/ج/
ب/2018 واملش�تكية فيها ن�ران عباس عيل 
وفق احكام املادة 457/عقوبات وبداللة مواد 
االشرتاك 49/48/47/ منه وامجهولية محل 
اقامتك حسب اشعار املختار املرفق يف اضبارة 
الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 
2019/4/14 ويف حال�ة عدم حضورك تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

محمد عبد السجاد عبود 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة 
العدد: 339/ ج / 2019 
التاريخ : 2019/3/14 

اىل /املته�م اله�ارب مجهول مح�ل االقامة /
امر عبد الحسني شاكر عبود  

م/اعالن غيابي 
حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 339/ج 
/2019 واملشتكية فيها اشواق طالب بعيوي 
وفق احكام امل�ادة 434/عقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار املرفق يف 
اضبارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة 
املوافق 2019/4/15 ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

محمد عبد السجاد عبود 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة 
العدد: 413/ ج / 2019 
التاريخ : 2019/4/11 

اىل /املتهم الهارب مجهول محل االقامة /عيل 
نارص محمد حسني الخزعيل  

م/اعالن غيابي 
حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 413/ج 
/2019 واملش�تكي فيه�ا عقي�ل نعي�م عب�د 
الحس�ن عب�د الحم�زة وف�ق اح�كام امل�ادة 
1/456/أ وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
اشعار املختار املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر 
تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 2019/5/14 
ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وفق القانون .
القايض 

محمد عبد السجاد عبود 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة 
العدد: 426/ ج / 2019 
التاريخ : 2019/4/11 

اىل /املته�م اله�ارب مجهول مح�ل االقامة /
عدي شاكر كريم مزهر الحفري  

م/اعالن غيابي 
حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 426/ج 
/2019 واملش�تكي فيها فالح جياد محس�ن 
جواد الجنابي وفق احكام املادة 457/عقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار املختار 
املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد 
املحاكمة املوافق 2019/5/14 ويف حالة عدم 
حضورك تجري املحاكم�ة بحقك غيابيا وفق 

القانون .
القايض 

محمد عبد السجاد عبود 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف 
العدد: 700/ج2018/2 
التاريخ : 2019/3/13 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / عبد الله محمد حسني 

حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )700/
)كوث�ر  باملش�تكية  (والخاص�ة  ج2018/2 
حميد عبدالله ( وفق املادة 1/459  من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا الدع�وى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحضور يف 
موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2019/4/28 
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

عدنان كريم عبد عيل 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف 
العدد: 363/ج2019/1 
التاريخ : 2019/2/14 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / احمد حسن عبد الله 

حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )363/
)س�مر  باملش�تكي  (والخاص�ة  ج2019/1 
ص�ادق جعف�ر ( وفق امل�ادة 446  من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا الدع�وى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحضور يف 
موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2019/3/31 
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

سجاد محمد اسماعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحيدرية 
العدد 85/ب/2019

التاريخ 2019/4/15
اىل  /املدع�ى علي�ه ) كاظ�م مصي�و مزه�ر 

الحيدري( 
اق�ام املدع�ي  )عقي�ل كاظم لفت�ه(  الدعوى 
دي�ن  وملش�غولية  85/ب/2019(  املرقم�ة 
بذمت�ك باملبل�غ )ع�رشة ماليني وخمس�مائة 
الف دين�ار عراقي ال غ�ر  ( وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ ر.ع سالم 
عبيد راجي واش�عار مخت�ار ناحية الحيدرية 
منطق�ة امل�زارع / مقابل الق�وس املختار / 
رياض طاهر الخفاجي قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني يوميتني محليتني بموعد املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2019/4/25 املص�ادف 
صباح�ا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق لالصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1968/ ب2019/4

التاريخ 2019/4/15
اعالن

اىل / املدعى عليها )هدية مرهج حمزة( 
اق�ام املدع�ي ) الس�يد مدي�ر بلدي�ة النج�ف 
اضافة لوظيفت�ه( الدعوى البدائي�ة  املرقمة 
اعاله  ضدك واملدعى عليه  وزير العدل اضافة 
لوظيفته والتي يطل�ب فيها الحكم بتصحيح 
الخطأ امل�ادي الوارد يف الق�رار املرقم 1968/

واملتضم�ن   2018/10/16 يف  ب2018/5 
ابط�ال قي�د العق�ار املرق�م 3/63165 ح�ي 
املي�الد وحي�ث ورد يف القرار اس�م املحلة هو 
حي النرص يف حني ان الصحيح هو حي امليالد 
كما ورد اس�م الحقوقي الذي حر جلس�ات 
املرافعة هو الحقوقي رائد هاشم الفتالوي يف 
حني ورد يف القرار اسم الحقوقي عبد العباس 
جاس�م (  ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
الرموك  2 أ املدعو اس�عد طالب الزيادي عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني  بموع�د املرافعة املصادف 
يف ي�وم 2019/4/21 وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / 46/ب/2019
التاريخ 2019/4/16

اعالن مزايدة 
تبيع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية القطعة 
املرقم�ة 1/382 مقاطع�ة 36 الح�رة فع�ىل 
الراغب�ني بالرشاء الحض�ور اىل هذه املحكمة 
يف اليوم الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن 
القانوني�ة  التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحم�ل  

املشرتي اجور االعالن 
مع فائق التقدير

القايض
ظاهر عباس الفتالوي

االوصاف /
القطعة عبارة عن بس�تان  مس�احته 5 دونم  
و 1 اولك و 77 سم  يقع عىل الشارع الرئييس 
الراب�ط ب�ني املن�اذرة � الديواني�ة وان ارض 
القطعة ب�ور يف الوقت  الحارض وتحتوي عىل 
مجموعة من اشجار النخيل املثمر تقدر بحوايل 
ثمانون نخلة اضافة اىل مجموعة من اشجار 
الت�ني والحمضي�ات واش�جار العن�ب الهالك 
قس�م من القطعة يقع عىل نهر حطاب وجزء 
اخر يقع عىل نهر الفرات مسيجة بسياج )بي 
ار يس( قيم�ة املغروس�ات  ) 10,250,000( 
ع�رشة ماليني ومائتان وخمس�ون الف دينار 
مائ�ة   )152,130,000 ( االرض  قيم�ة  ام�ا 
واثن�ان وخمس�ون ملي�ون ومائ�ة وثالث�ون 
 ( للقطع�ة  الكلي�ة  والقيم�ة  دين�ار  ال�ف 
162,380,000( مائة واثنان وس�تون مليون 

وثالثمائة وثمانون الف دينار
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم االضبارة  938/ ت/2019

التاريخ 2019/4/16
اىل املنفذ عليه 

طالب خضر سحور
لق�د تحقق له�ذه املديرية من ورق�ة تكليف 
بالحضور واشعار مختار منطقة حي الشعب 
ع�دي خضر عبد حس�ني  ان�ك مجهول محل 
االقام�ة و لي�س ولك موطن دائ�م واو مؤقت 
او مخت�ار يمكن جاراء التبليغ عليه اس�تنادا 
للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النجف   
خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من ي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل  

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر 

ق�رار محكمة ب�داءة النجف بالع�دد 4631/
ب2018/5 يف 2018/12/26 املتضم�ن الزام 
املدع�ى  عليه ) املدين( طالب خضر س�حور 
بتأديته اىل املدعي )الدائن ( رياض كاظم نارص 
مبلغ س�بعة االف وخمس�مائة دوالر امريكي 
ول�دى تحوي�ل املبل�غ بالدين�ار العراق�ي من 
قبل هذه املديرية اصب�ح املبلغ )8925000( 
ثمانية ماليني وتس�عمائة وخمسة وعرشون 
الف وكذلك اتعاب املحامات مبلغ )500000( 

خمسمائة الف دينار عراقي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الشعب 
رقم االضبارة : 2694 / 218 

التاريخ : 15 / 4 / 2019 
اىل / املنفذ عليه / عيل فاضل مجيد – عنوانه 

– الشعب 333 بالداللة  .
لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار مركز 
رشطة سومر بالعدد 913 يف 28 / 3 / 2019 
وتاييد املجل�س املحيل ملحلة 333 انك مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية التنفيذ الش�عب 
خ�الل ثالثة ايام تب�دا من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون . 
اوصاف املحرر : 

تبليغ�ك لغ�رض تقدي�م كفي�ل ضام�ن لدين 
االضب�ارة اع�اله وبخالف�ه يص�ار اىل من�ع 

سفرك.
املنفذ العدل

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الوركاء

العدد / 91/ش/2019
التاريخ 2019/4/15

اىل  /املدعى عليه / عيل حسني عباس
اعالن

بالنظ�ر لعدم حض�ورك يف الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة 91/ش/2019 واملقام�ة م�ن قب�ل 
املدعي�ة وفاء ه�ادي عطية يف موع�د املرافعة 
امل�ؤرخ  2019/4/15 ول�ورود مركز رشطة 
 2019/4/15 يف   3517 بالع�دد  ال�وركاء 
ومرفق�ة ورق�ة التبلي�غ املتضمن�ة انتقال�ك 
املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت  مجهول�ة  جه�ة  اىل 
تبليغ�ك نرش يف صحيفت�ني محليتني يوميتني 
ندعوك للحض�ور يف موع�د املرافعة املصادف 
2019/4/25 الس�اعة التاس�عة صباحا  ويف 
حالة عدم حضورك س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا
القايض

عبد االمر عبد الحسني حسن 
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة / 2019/590

التاريخ 2019/4/15
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الرميثة العقار تسلس�ل 
155 مقاطع�ة  73 ابو رمل الواقع يف الوركاء 
س�هام املدي�ن  نعمة حس�ن ع�زوز املحجوز 
لقاء طلب الدائن  ع�يل عذيب اعور وجماعته   
البالغ 2,484,000 مليونني واربعمائة واربعة 
وثمانون الف دينار ال غر فعىل الراغب بالرشاء  
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تب�دأ من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

عالء حبيب الهدابي
املواصفات : 

1 � موقع�ه ورقمه : الوركاء ال ابو حويجمة 
ورقمه 155 م73 ابو رمل 

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية 
3 � ح�دوده واوصافه : توجد بعض اش�جار 

النخيل
4 � مشتمالته : 

5  �مس�احته : س�هام املدي�ن 10 اول�ك و56 
مرت 

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل : 

8 � القيمة املقدرة س�هام املدين 3,379,000 
ثالثة ماليني وثالثمائة وتس�عة وسبعون الف 

دينار سهام املدين 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : بال

التاريخ 2019/3/4
اعالن

اىل /املدعو / معالم مجيد عيىس 
ق�دم طالب حجة الوف�اة ) منعم محمد جواد 
كاظ�م( طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه 
اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدع�و ) معالم 
مجي�د عي�ىس( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس  القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد / 574/ش/2019
التاريخ / 2019/4/16

اعالن
اىل / املدعى عليه /عيل ضياء كاظم

اقام�ة املدعي�ة حنني حي�در  ه�ادي الدعوى 
املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطلب 
فيها نفقة ماضية  ومس�تمرة لها والطفالها 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قرر تبليغ�ك اعالنا 
للحض�ور  يوميت�ني   بصحيفت�ني محليت�ني 
امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 
صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة    2019/4/25
وعند عدم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا 
فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر
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العدد )1886( االربعاء  17  نيسان  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

»القهوة« توقف نمو رسطان الربوستاتا!
وجد العلماء أن املرّكبات املوجودة يف القهوة 
يمك�ن أن تبطئ أو حتى توقف نمو رسطان 
الربوس�تاتا.ودرس علم�اء من الياب�ان آثار 
مركبني معينني شائعني يف حبوب القهوة، يف 
دراس�ة تجريبية لخفض نمو الورم يف خاليا 
 Kahweol»الفرئان.وتبني أن »الكافيتول« و
acetate« يمنعان النم�و يف الخاليا املقاومة 
لألدوية الش�ائعة املضادة للرسطان.ويشدد 

العلم�اء ع�ى رضورة توخ�ي الح�ذر عن�د 
تطبيق هذه النتائج عى البرش، لكنهم قالوا 
إن املركبات يمكن أن تكون مرش�حة لعالج 
رسطان الربوس�تاتا املق�اوم للعقاق�ر، إذا 
تم تأكيد فاعليته�ا عى البرش.وغالبا ما يتم 
تجريد مركبات الهيدروكاربون، والتي يمكن 
العث�ور عليه�ا يف » اإلسربيس�و« و«القهوة 
املصفاة«.وقدمت ه�ذه النتائج التي نرشت 

املؤتم�ر  يف   ،»The Prostate« مجل�ة  يف 
األوروب�ي الرابع والثالث�ني لجمعية أمراض 
املس�الك البولي�ة يف برش�لونة.وقال الباحث 
هرواك�ي  الدكت�ور  الدراس�ة،  يف  الرئي�س 
إيواموتو من كلية الدراسات الطبية بجامعة 
 Kahweolكانازاوا: »وجدن�ا أن الكافيتول و
acetate ح�اال دون نم�و الخاليا الرسطانية 

يف الفرئان.

»محاقة« متنح زوجني قرصًا بدالً من شقة !
اش�رى زوجان قرصا مهج�ورا يبلغ من العمر 
120 عاما يف مزاد علني عن طريق الخطأ، عندما 

كانا يبحثان عن شقة متواضعة لرشائها.
وخطط كال هانر وزوجته كلر سيغي

رين لرشاء ش�قة يف مدينة غالسكو باسكتلندا، 
مقاب�ل 30 ألف جني�ه إس�رليني، إال أن الحال 
انته�ى بهم�ا ب�رشاء »Jameswood Villa« يف 
مدين�ة دان�ون، وهو ق�رص مهجور م�ن دون 

سقف أو نوافذ، وألواح أرضياته مفقودة.

وحرض كال، من مدينة هال، رشق يوركش�اير، 
امل�زاد وحده أثن�اء وجود زوجته كل�ر يف كندا، 
وقدم عرضا عن طريق الخطأ عى املبنى املنهار 
جزئي�ا واملدرج مب�ارشة قبل الش�قة يف قائمة 

املزاد.
لك�ن الزوجني يرصان عى أن حماقة كال كانت 
»خط�أ جمي�ال«، ومن�ذ نوفم�رب امل�ايض، قاما 
بإعادة ترميم املبنى، عى الرغم من أن السكان 
املحليني واملستشارين يقولون إن عليهما هدمه 

والبدء من جديد من نقطة الصفر.
وظل من�زل »Jameswood Villa« مهجورا ملدة 
20 عام�ا، وترك م�ن دون أي ام�دادات للمياه 

والرصف الصحي والكهرباء.
ويخط�ط الزوج�ان إلدخال امل�اء والكهرباء إىل 
»الق�رص« وتحويله إىل ثالث ش�قق، س�يبيعان 
ويحص�الن  ديونهم�ا،  لس�داد  منه�ا  اثنت�ني 
الس�تكمال  أصدقائهم�ا  م�ن  مس�اعدة  ع�ى 

مرشوعهما.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم:غرب أنواع الزواحف هو الثعبان الدائري فمن 
املعتق�د انه يأخذ ذيله بني أس�نانه ليكون دائرة وبهذه 
الطريق�ة يمكن�ه أن يتدح�رج عى االرض مث�ل عجلة 
الدراجة ويعتقد بعض الناس أن رسعته بهذه الطريقة 

تفوق رسعة أي حيوان اخر.
يسمى “حوت العنرب” يقوم بأكل ما يريده طوال اليوم 
أثناء سباحته يف املياه، لكن يف بعض الوقت ال تستطيع 
أمع�اؤه هدم كل ما يأكله أو يعل�ق بمعدته أثناء رشبه 
للم�اء، لذل�ك تقوم أمعائ�ه بإفراز م�ادة معينة تحمي 

داخله من تلك املواد التي ال يمكنها هضمها. 
وبعد فرة، يقوم حوت العنرب بلفظ تلك املواد غر قابلة 
للهض�م، فيلتقطها الصي�ادون ويبيعونها يف األس�واق 
بس�عر عرشي�ن أل�ف دوالر أمريك�ي للكيل�و الواح�د، 
الس�تخدامها يف صناع�ة أفخر العط�ور العاملية، وهذه 

املواد هي ما ُنطلق عليه نحن “العنرب”. 
الق�رد  ه�و حي�وان ذكى ج�دا بالنس�بة لنس�بة ذكاء 
الحيوانات القليلة وهو يش�به االنس�ان كثرا من حيث 

التكوين والترشيح الجسمانى .

المتاهات

حالة واحدة متكنك االستعانة باألسربين
قالت صحيف�ة »يو.إس.إيه ت�وداي« األمريكية إن 
االعتق�اد الش�ائع بأن تناول جرع�ة منخفضة من 
األس�ربين يومياً يقي من اإلصابة باألزمات القلبية 
والجلط�ات لم يع�د يوىص به ملعظم املس�نني وفقاً 

لتوصيات نرشت يوم األحد.
وظ�ل األطب�اء يقولون ع�ى مدار عق�ود إن جرعة 
ت�راوح ما بني 75 و100 ميلليجرام من األس�ربين 
قد تحول دون اإلصابة بمشكالت يف القلب واألوعية 
الدموية، لكن الكلية األمريكية لطب القلب وجمعية 

القلب األمريكية دحضتا هذه الفكرة.
 وقال�ت الصحيف�ة إن بحث�اً طبي�اً كب�راً وجد أن 
الجرع�ة اليومي�ة م�ن األس�ربين ال تفي�د األف�راد 
األصحاء املسنني بل عى العكس أشارت إىل احتمال 
وجود صلة بني هذه الحبوب وحاالت نزيف كبرة.

وتق�ول التوصي�ات إن�ه ال ينبغي إعط�اء جرعات 
صغرة م�ن األس�ربين للوقاية من أم�راض القلب 

واألوعية الدموية بشكل روتيني للبالغني فوق سن 
السبعني أو ألي بالغ معرّض للنزيف.

ونقلت الصحيفة األمريكية عن طبيب القلب روجر 
بلومنت�ال قوله يف بيان: »ينبغ�ي للطبيب أن يكون 

انتقائياً بشدة عن وصف األسربين ألفراد ال يعانون 
من أي مرض يف القلب واألوعية الدموية«.

وأض�اف: »وم�ن امله�م أكث�ر التأكي�د ع�ى عادات 
صحية يف نمط الحياة، والس�يطرة عى ضغط الدم 

والكوليسرول قبل التوصية باألسربين«.
وأوض�ح بلومنت�ال أن فئة واحدة فق�ط من الناس 
يمك�ن أن تلجأ إىل األس�ربين وهم َم�ن يعانون من 
أمراض يف القلب وتقل لديهم يف نفس الوقت مخاطر 

النزيف وذلك تحت إرشاف الطبيب.
وذك�رت الكلي�ة األمريكي�ة لطب القل�ب وجمعية 
القلب األمريكية أن التمرينات املنتظمة واملحافظة 
التدخ�ني،  الصح�ي، واالبتع�اد ع�ن  ال�وزن  ع�ى 
واملواظب�ة عى نظام غذائي غني بالخرضاوات تقل 
فيه الس�كريات والدهون هي من أفضل الوس�ائل 
للحيلولة دون اإلصابة بمش�اكل يف القلب واألوعية 

الدموية.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 3 عدد بصل أخرض )مفروم(

x 2 معلقة كبرة زبدة
x 2 كوب جبنة شيدر )برتقاىل(

x 1 معلقة كبرة صوص )تاباسكو(
x 1 عدد قرن فلفل حامى )مفروم(

¾ x كوب قشطة
½ x معلقة صغرة كمون

الخطوات:
ىف إن�اء ع�ى النار نض�ع الزب�د والبصل والكم�ون والفلف�ل الحار 

ونقلب.
ي�رك الخلي�ط عى ن�ار هادئ�ة مدة خم�س دقائ�ق م�ع التقليب 

املستمر.
ثم نضيف القشطة مع التقليب.

وعندما يصبح املزيج دافئ نضيف الجبن ونقلب حتى تذوب الجبن 
تماما ويصبح املزيج متجانس.

يغ�رف الصوص ىف طب�ق التقديم ويوزع فوقة صوص التاباس�كو 
يقدم دافئ بالهنا والشفا.

صوص اجلبن
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد / 125/ج/2019

التاريخ 2019/3/27
اعالن

اىل  /املتهم الهارب   )منهل ساجت عزيز رايض الغزايل(
الدع�وى املرقم�ة 125/ج/2019  ان�ك مته�م يف  حي�ث 
والخاصة باملشتكي جاسم عبد االمر فرهود  وفق احكام 
املادة 1/459  م�ن قانون العقوبات ولصدور امر القبض 
والتح�ري بحق�ك بموجب مذك�رة امر القب�ض والتجري 
املرقمة 2018/18 يف 2018/5/15 واشعار مختار قضاء 
محافظ�ة النجف / املركز  املرب�وط يف ثنايا اضبارة  هذه 
الدع�وى املتضمن بان�ك غر متواجد ضم�ن منطقتهم يف 
الوقت الحارض عليه  قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني بالحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة صب�اح يوم املحاكم�ة املص�ادف 2019/4/29 
الج�راء محاكمتك  وفق احكام  امل�ادة 1/459 من قانون 
العقوب�ات وعند عدم حضورك س�تجري املحاكمة  بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

احمدعبد مسلم
�����������������������������������������������

فقدان
فقدت هوية املوظ�ف الوزارية الصادرة من 
وزارة الكهرب�اء / رشك�ة توزي�ع كهرب�اء 
الجنوب بأس�م )  عيل عيدان حاتم( من يعثر 

عليها تسليمها لجهه االصدار
�����������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/201

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل 

املنطقة الخامسة
2 � اسم املجرم الغائب العريف قيص عامر محسن رضب 

الفضل 
3  � رقم الدعوى 2019/201

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  2018/1/18
5 � تاريخ الحكم 2019/3/3

6 � امل�ادة  القانوني�ة )5 و32(  من ق ع درقم 14 لس�نة 
2008 املعدل 

7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة  
8  �  خالصة الحكم :  الحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( 
وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وبداللة املواد  61/اوال  و 69 /اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 

2008 وذلك لغيابه من تاريخ  2018/1/18  ولحد االن  
9 � السجن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة 32 /اوال 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وبداللة املواد 61/

اوال و69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه 
الهوي�ة الوزاري�ة املرقم�ة 2025380 عند غياب�ه بتاريخ 

 2018/1/18
االف  ثالث�ة   )3,750( مق�داره  مبل�غ  تضمين�ه   �  10
وس�بعمائة وخمس�ون دينار عن قيمة الهوية املختلس�ة 
املش�ار اليها اعاله اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 32 من 

ق ع د  تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
11 � ط�رده م�ن الخدم�ة  وتنحيته ع�ن الوظيفة نهائيا 
عم�ال باح�كام املادة 38/اوال/أ من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008
12 � اعتب�ار جريمته الواردة يف الفق�رة )9( اعاله مخلة 

بالرشف استنادا للمادة 61/أ � 6 ق ع 
13 � تنف�ذ العقوبتان اعاله بالتعاقب عمال باحكام املادة 

143/ اوال من ق ع  رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
14 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخب�ار عن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
15 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة  استنادا الحكام 

املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
16 � تعميم اوصاف الهوية املختلسة اعاله وفق القانون

17 � تنزيل الهوية املوصوفة اعاله من الذمة بعد اكتساب 
قرار الحكم الدرجة القطعية 

18 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبارعاتي 
ج�رب( البالغ�ة )25,000(  خمس�ة وعرشين ال�ف دينار  
عراق�ي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
ق�رارا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعراض 
والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/3/3
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد 288/ج/2019
التاريخ 2019/3/26

اعالن
عطي�ه  مه�وس  م�وىس  )حس�ن   / اله�ارب  املته�م  اىل 

الزرفات(
اقت�ى حض�ورك امام ه�ذه املحكمة الج�راء  املحاكمة 
حول التهمة املسندة اليك وفق املادة 1/406 /أ من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا 
يف مح�ل اقامتك ومكت�ب الوفاء ملكافحة االج�رام  وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2019/11/26 
الرئيس 

حليم نعمة حسني
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد / 96/ج/2019
التاريخ 2019/3/25

اعالن
اىل  /املتهم الهارب   )عيل هادي عبادي محمد(

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 96/ج/2019 والخاصة 
باملش�تكي حيدر عبد  حاجم س�لطان وفق اح�كام املادة 
1/459  م�ن قان�ون العقوب�ات ولص�دور ام�ر القب�ض 
والتح�ري بحق�ك بموجب مذك�رة امر القب�ض والتحري 
املرقم�ة 2014/40 يف 2018/12/18 واش�عار مخت�ار 
قض�اء املن�اذرة املرب�وط يف ثناي�ا اضبارة  ه�ذه الدعوى 
املتضمن بانك غ�ر متواجد ضمن قضاء املناذرة ومرتحل 
اىل جه�ة مجهولة ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني بالحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة صب�اح يوم املحاكم�ة املص�ادف 2019/4/29 
الج�ؤاء محاكمتك  وفق احكام  امل�ادة 1/459 من قانون 
العقوب�ات وعند عدم حضورك س�تجري املحاكمة  بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ستار مالك الفتالوي
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد 289/ج/2019
التاريخ 2019/3/26

اعالن
اىل املتهمني الهاربني / )محمد فاضل عبيس وليى خضر 

عبيس وكاظم عبيس عطية (
اقت�ى حضوركم امام هذه املحكمة الجراء  محاكمتكم 
حول التهمة املسندة اليكم وفق املادة 1/406 /أ من قانون 
العقوبات وملجهولية مح�ل اقامتكم تقرر تبليغكم اعالنا 
يف مح�ل اقامتكم ومكتب الغ�ري ملكافحة االجرام  وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2019/11/26 
الرئيس 

حليم نعمة حسني
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسةمحكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 870/ج2019/2

التاريخ 2019/4/8
اعالن

اىل املتهم الهارب /مهدي حبيب سلمان
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقم�ة )870/ج2019/2( 
والخاص�ة باملش�تكي ) س�عد صاحب عبد االم�ر  ( وفق 
املادة 2/295 من قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املص�ادف يوم 20 /5 /2019 وعند عدم حضورك س�وف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمر جرب
�����������������������������������������������

فقدان
فق�ت من�ي ب�راءة الذم�ة الص�ادرة م�ن الهيئ�ة العامة 
للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد  )9274(  بتاريخ 
2015/5/10 واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العامة للرضائب فرع 
املس�يب بأس�م ) صالح جاس�م حس�ني( فعى م�ن يعثر 

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

فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة م�ن الهيئ�ة العامة 
للرضائ�ب فرع النجف االرشف ذي العدد  )5943( بتاريخ 
2013/3/11 واملعنونة اىل مديرية مرور محافظة ذي قار 
بأس�م ) احمد صالح عبد الحس�ني( فعى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������������������

فقدان
فق�دت اجازة  صياغ�ة ذهب صادرة من جه�از التقييس 
والس�يطرة النوعية يف البرصة بأسم ) طه ياسني مويش(  

عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 

شكر وتقدير 
كل كلم�ات الثن�اء تصمت خجالً أمام م�ا تقدموه من 
ُجهٍد متميز وعمٍل دؤوب الجل املصلحة العامة ، شكرنا 
املوصول اىل الس�يد مدير عام دائ�رة العالقات الثقافية 
العامة قس�م املوارد البرشية يف وزارة الثقافة ، واىل كل 

العاملني يف هذا القسم .
أرف�ع لكم جميع�اً أجمل باقات الحب والثناء والش�كر 
عى ما قدمتموه وتقدموه  يف سبيل عملكم، كما أنكم 
تحرصون دائماً عى أفضل أداء وهذا ُيعطي دفعًة كبرًة 
باتجاه النجاح والعمل املس�تمر. ب�ارك الله بجهودكم 

الخرة خدمة لعراقنا العظيم .
شركة الساري 

لإلعالن والتوزيع 
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املنتخب العراقي يلتقي تونس وديًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، ، أن املنتخب العراقي سيلتقي 
املنتخب التونيس ودًيا يوم 7 من حزيران يف تونس.

ونقلست التقارير ان االتحاد التونسيس لكرة القدم، رتب 
بعض املباريات الودية للمنتخب اسستعداًدا لكأس األمم 

اإلفريقية 2019.
ويسستعد منتخسب تونسس للمشساركة يف كأس األمسم 
اإلفريقيسة 2019، املقرر إقامتهسا يف مرص يف الفرتة ما 

بني 21 حزيران املقبل حتى 19 تموز.
وأشارت التقارير أن معسسكر املنتخب التونيس ينطلق 
يوم 1 حزيران املقبل، ويواجه نظريه العراقي ودًيا يوم 

7 من نفس الشهر يف تونس.
ويتجسه املنتخسب التونسيس بعدهسا إىل زغسرب ملواجهة 

كرواتيا أيًضا يوم 11 من شهر حزيران.
ووقع املنتخب التونيس يف املجموعة الخامسة يف بطولة 
كأس األمسم اإلفريقيسة بجسوار كًل مسن املنتخبات مايل 

وموريتانيا وأنجوال.

الطلبة يقر بصعوبة لقاء الرشطة ويذّكر مجاهريه باالثارة

ليفربول يضع رشطًا تعجيزيًا لرتك ماين 
إىل ريال مدريد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد تقرير صحفي إسسباني، اليسوم ، أن ليفربول وضع رشًطا 
تعجيزًيا، من أجل املوافقة عىل انتقال السسنغايل ساديو ماني، 

إىل ريال مدريد.
ووفًقسا لربنامج »الترشينجيتو« اإلسسباني، فسإن ريال مدريد 
أرسسل استفسساًرا إىل ليفربول، مسن أجل معرفة ثمسن انتقال 
سساديو مانسي إىل »سسانتياجو برنابيسو« يف املريكاتو الصيفي 

املقبل.
وأشسار الربنامج اإلسسباني إىل أن ليفربول رد عىل ريال مدريد 

بسأن الثمن هسو التعاقد مسع املوهبسة الربازيلية فينيسسيوس 
جونيسور، إال أن املرينجسي رفض األمسر. ويؤهل ريسال مدريد، 
فينيسسيوس، ليصبح نجسم الفريق األول يف املسستقبل، يف ظل 

اإلمكانيات الكبرية التي يمتلكها. 
وأوضحت تقارير سسابقة أن الفرنيس زين الدين زيدان، املدير 
الفنسي لريسال مدريد، يضسع مانسي كهسدف أول للمرينجي يف 

املريكاتو الصيفي املقبل.
كما أن ماني كان عىل وشك التوقيع مع ريال مدريد يف الصيف 
املسايض، ولكن اسستقالة زيسدان من قيسادة املرينجسي أوقفت 

الصفقة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اكسد الجهاز الفني لفريسق الطلبة لكرة القدم، 
اليوم الثلثاء، صعوبة مباراته املقبلة بالدوري 

العراقي املمتاز امام فريق الرشطة.
وقال مدرب حراس مرمى الفريق عماد هاشم 
» ان »مباراتنسا امام فريسق الرشطة لها طابع 
خساص، فالخصم يمتلك العبني مميزين ولديه 
الحلسول بالتشسكيلة االساسسية واالحتياطية، 
ومن الطبيعي ان تشسهد ندية واثارة، بحضور 

جماهري الفريقني«.
واضساف ان »فريسق الطلبة عازم عسىل تقديم 
مسستوى يليسق باسسمه وتاريخسه الكسروي، 
ونهسدف للحصول عسىل نقاط املبساراة اليقاف 
نزيف هسدر النقاط السذي حصسل يف املباريات 

االخرية«.
الفسرق  »مباريسات  ان  اىل  هاشسم  واشسار 
الجماهرييسة تكسون ندية وحاميسة، وغالبا ما 
تتوفر الحلول عىل ارضية امللعب«، مشريا اىل ان 
»العبسي الطلبة عازمون عىل تطبيق الواجبات 

املناطة بهم، واسستغلل الفرص التي ستتاح 
لهسم خسلل اللقاء«.ولفست اىل ان »اللعبني 
احمد محمد وامجد كلف ومصطفى جودة 

وعيل لطيف سيغيبون عن اللقاء«، مؤكدا 
ان »باقسي اللعبسني جاهسزون لخوض 
اللقساء بمعنويات مرتفعة«. ومن املقرر 
ان يتواجه فريقسا الطلبة والرشطة يوم 

الخميس املقبل عىل ملعب الشسعب الدويل 
ضمسن منافسسات الجولة 23 مسن الدوري 

العراقي املمتاز.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اعلنست وزارة الشسباب والرياضسة، ، انها 
سستعقد اجتماعساً موسسعاً مسع االنديسة 
الرياضيسة لبحث عدة محاور تخص واقع 

االندية يف العراق.
وذكسرت السوزارة يف بيان تلقت املسستقبل 
العراقي ، نسسخة منه، أنسه »برعاية وزير 
الشسباب والرياضسة احمد ريساض، تعقد 
دائسرة الرتبية البدنيسة والرياضة اجتماعا 

موسعا ملمثيل األندية الرياضية وذلك 

يف السساعة العارشة مسن صباح اليوم عىل 
قاعة االجتماعسات يف الدائرة«. واوضحت 
انه »سسيتم من خلل االجتماع مناقشسة 
عدة محاور تخص واقع األندية الرياضية 
يف العسراق ومسن أهسم تلك املحساور تعديل 
قانسون األندية الرياضية رقسم )18( لعام 
1986 وتعديلسه رقسم )37( لعسام 1988، 
وعائديسه األرايض الشساغلة لهسا األنديسة 
الرياضية، واملنح املالية لألندية الرياضية 
فضسل عن تعديل ضوابسط منح اإلجازات 

الدائمية لألندية«.

اليوم.. الشباب والرياضة تعقد 
اجتامعًا موسعًا مع االندية

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قال نوفاك ديوكوفيتش، املصنف 
األول عاملًيا، إنَّ غريمه اإلسباني 
رافاييل نادال، هو املرشح األبرز 
للهيمنسة عسىل موسسم امللعسب 

الرتابية هذا العام.
وقال ديوكوفيتش، قبل انطلق 
مونتسي  بطولسة  يف  مشسواره 
كارلو لألسساتذة هذا األسسبوع 
بحسسب مسا نقل موقسع رابطة 
محرتيف التنس: »أعتقد أنَّ نادال 
دائًمسا ما يبقسى املرشسح األبرز 
للفسوز بسأي بطولسة تقسام عىل 
امللعب الرتابية، ولسن يتغري هذا 
األمر، فإذا كان جاهزًا بدنًيا، فهو 
اللعسب رقم 1 عىل تلسك األرضية 

بدون شك«.

ديوكوفيتش: نادال 
هو املرشح األبرز 

عىل أي ملعب ترايب

          المستقبل العراقي / وكاالت

انضسم إنرت ميلن اإليطايل، لسسباق جديد حول ضم أحد 
أهداف بايسرن ميونسخ األملاني، خلل فسرتة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
وأفادت صحيفة »ليكيب« الفرنسسية بسأن اإلنرت دخل 
عسىل خط املفاوضات مسع ليل الفرنسيس، لضم جناحه 

اإليفواري نيكوالس بيبي.

وأشسارت الصحيفسة إىل تقسدم النرياتزوري بعسرض يبلغ 
60 مليسون يورو، نظري جلسب الدويل اإليفسواري إىل ملعب 
»جوزيبسي مياتزا«.وجسذب صاحسب السس23 عاًمسا أنظار 
مسسؤويل اإلنرت يف ظل تألقه مع ليل هذا املوسسم، بتسجيل 
19 هدًفسا وصناعة 13 خسلل 32 مبساراة. وكانت تقارير 
صحفية قد أفسادت مؤخرًا باقرتاب البايرن من ضم بيبي، 
بعدما أملح جريارد لوبيسز، رئيس النادي الفرنيس، لوصول 

عرض ال ُيمكن رفضه نظري بيع اللعب.

إنرت ميالن يزاحم بايرن ميونخ عىل صفقته املنتظرة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

بدأ نادى مانشسسرت يونايتد اإلنجليزي التحرك من اجسل التعاقد مع الفرنس يانطوان 
جريزمان نجم اتليتكو مدريد اإلسباني باملريكاتو الصيفي املقبل.

وذكسرت صحيفة”ذا صسن” الربيطانية إن املسان يونايتد قرر الدخسول ىف مفاوضات 
مع جريزمان بعد قرار إدارة برشسلونة اإلسسباني باسستبعاد اللعسب من مريكاتو 

البلوجرانا وهو ما فتح الباب امام الشياطني الحمر إلغلق الصفقة.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

دخل نيكوس سوىل مدافع بايرن ميونخ األملانى دائرة اهتمامات مانشسرت 
يونايتسد اإلنجليسزي الذى يبحث عسن تعزيسز دفاعاته باملريكاتسو الصيفي 

املقبل.
وذكسرت تقاريسر صحفيسة بريطانيسة إن إدارة اليونايتد قد اسستفرست عن 

إمكانية التعاقد مع سوىل عقب نهاية املوسم الجارى.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تلقى جينارو جاتوزو، املدير الفني مليلن، 
أنبساء جيدة خسلل تدريبسات الفريق التي 
أجريست صباح اليوم ، اسستعداًدا ملواجهة 
بارمسا، السسبت املقبسل بالجولسة 33 من 

الدوري اإليطايل.
وذكرت شبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، 
أن لوكاس باكيتا العب وسط الروسونريي، 
عاد ليتسدرب برفقة املجموعة وشسارك يف 
التدريبسات كاملة، بعدما عانى من إصابة 

مبساراة  خسلل  األيمسن  كاحلسه  يف 
أودينيزي، مطلع شهر أبريل الجاري.

وأضافت أن جيانلويجي دوناروما حارس 
ميسلن، وكاالبريسا مدافع الفريسق، تدربا 
أيًضا بانتظام مع الفريق، لتتأكد جاهزية 
الثلثسي للمشساركة يف املباريسات املقبلة. 
ويسستعد ميسلن ملواجهسة بارما السسبت 
املقبل بالدوري اإليطايل، فيما سسيصطدم 
بنظريه التسسيو، يف ملعب سسان سسريو، 
بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا، يوم 24 

أبريل.

ميالن يستعيد الثالثي املصاب

اليونايتد يتحرك لضم جريزمان

مدافع البايرن يدخل دائرة 
اهتامم اليونايتد

             بغداد/ المستقبل العراقي

يرفسع فريسق الكهربساء، شسعار تعويسض الخسسارة أمام 
الحسسني، عندما ُيواجه الديوانية اليوم ، بالجولة الس23 من 

الدوري العراقي لكرة القدم.
وكان الكهرباء، الس15 بس23 نقطة، خرس أمام الحسسني يف 

الجولة املاضية 2-3 يف مفاجأة كبرية.
وقسال عباس عطيسة، مدرب الكهربساء، يف ترصيح صحفي 
»مبساراة اليسوم تحٍد من نوع خاص بالنسسبة لنسا. الفريق 

رت الفريق كثريًا«. تعرض لكبوة يف الجولة املاضية أخَّ
وأوضح »الفرق املهددة بالهبوط ليسست بعيدة عن فريقنا. 
نحن مطالبون بالتعويض؛ ألن الهزيمة قد تضع الفريق يف 

موقف حرج«.
وأضساف »الفوز وحده ُيسريض طموحاتنسا، ويعيد الفريق 
للمناطق الدافئة، رغم أنَّنا سسنواجه فريًقا محرتًما بحجم 
الديوانيسة السذي اعتاد عسىل تقديم 
يف  متميسزة  مسستويات 

العاصمة بغداد«.

الكهرباء يدخل يف دائرة اهلبوط
           بغداد/ المستقبل العراقي

 
أكسد تقريسر صحفي إيطسايل، اليوم ، أن 
أنطونيسو كونتسي، املدير الفني السسابق 
لتشسيليس، بات عىل رادار عملق أوروبي 
جديد يف املوسسم الحايل.وسسبق أن أشارت 

العديد مسن التقارير إىل أن أنديسة ميلن وإنرت 
ويوفنتسوس تسدرس التعاقسد مسع كونتسي يف 
املوسسم املقبل.ووفًقسا لصحيفسة »كوريسري 
ديللو سسبورت« اإليطالية، فإن بايرن ميونخ 
أظهر اهتماًما بالتعاقد مع كونتي كي يخلف 
الكرواتسي نيكسو كوفاتسش عىل مقعسد املدير 

الفني.وأشسارت إىل أن املدرب اإليطايل لم يحدد 
بعد وجهتسه املقبلة، إال أنه يريد الحصول عىل 
راتب يبلغ 11 مليون يورو يف املوسسم الواحد.

يذكسر أن كونتي تعرض لإلقالة من تشسيليس 
عقب نهاية املوسسم املايض، بسبب انتقاداته 

العلنية إلدارة البلوز بشأن الصفقات.

كونتي يدخل اهتاممات عمالق أوريب جديد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ملح املدرب الفرنيس زين الدين زيدان إلمكانية تعاقد 
ريسال مدريد مسع مهاجم جديسد يف فسرتة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة.زيسدان يمتلك الفرنيس بنزيمة الذي 
يقدم أفضل مسستوياته منذ الوصول للنادي األبيض 
اإلسسباني لكنه فتح الباب لضم مهاجم آخر واصفا 
بنزيمسة بسأن مركزه االصيل ليس مهاجسم رقم »9«. 
وقسال زيدان يف ترصيحات عقب التعادل بهدف لهدف 

أمام ليغانيس مسساء اإلثنني يف الدوري اإلسباني: »بنزيما 
ليسس مهاجم رصيسح وذلك منسذ أن رأيته يلعسب يف ليون، 
لعب أكثر يف الوسط خلف املهاجم كمهاجم وهمي، أو عىل 
األطراف«.وتابع ترصيحاته:« هو يعلم أنه يستطيع القيام 
بالكثري من األمور، حتى يسسجل األهسداف عىل أنه مهاجم 
رقسم 9 لكن ذلك ليس مركزه األصيل«.ويرتبط ريال مدريد 
بقوة بالتعاقد مع املهاجسم الرصبي لوكا يوفيتش مهاجم 
إينرتاخت فرانكفورت بنهاية املوسم الحايل من أجل تعزيز 

صفوف الفريق.

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

كشسف تقرير صحفي إسباني، اليوم 
، أن ليسل الفرنسيس وضسع مزيسًدا من 
يف  برشسلونة  القيسود عسىل مريكاتسو 

الصيف املقبل.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، 
فإن ليل طلب الحصول عىل 80 مليون 
يسورو، من أجسل التخيل عسن خدمات 

مهاجمسه اإليفواري نيكوالس بيبي يف 
املريكاتو املقبل.

ويعد بيبي من أبرز أهداف برشسلونة، 
لتدعيسم هجوم الفريسق كبديل للنجم 
يف  سسواريز  لويسس  األوروجوايانسي 

املوسم املقبل.
بارتوميسو،  ماريسا  جوسسيب  وكان 
أن  مؤخسرًا  أكسد  برشسلونة،  رئيسس 
الفرنسيس أنطوان جريزمسان، مهاجم 

أتلتيكسو، ليس عسىل طاولة البارسسا، 
الفريسق  خيسارات  مسن  يقلسل  ممسا 
الكتالوني يف املريكاتو املقبل.ويحظى 
بيبسي باهتمام أيًضا مسن جانب أندية 
بايرن ميونخ ومانشسرت سيتي وإنرت 
ميسلن، باإلضافة إىل برشسلونة.يذكر 
أن املهاجم اإليفسواري أحرز 20 هدًفا 
وقدم 14 تمريرة حاسسمة يف مختلف 

البطوالت خلل املوسم الحايل.

زيدان يلمح لوصول مهاجم جديد 
إىل ريال مدريد

ليل يعقد مريكاتو برشلونة
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

الرصاحة جارحة
حوا بطواش

ه�ذا األس�بوع... اس�تمرّت سلس�لة جرائ�م القتل الت�ي ال تنتهي، 
وخرجت ناش�طات نس�ويات يف تظاهرات واحتجاجات غاضبة يف 
الن�ارصة وس�خنني وحيفا ويافا تدعو إىل وقف جرائم قتل النس�اء 
ومعاقب�ة املجرمني، وكالع�ادة لم نعرف الكثري م�ن التفاصيل عن 

الجريمة، ماذا حدث؟ ملاذا حدث؟ كيف؟ ومن؟ ال يشء. 
عرفن�ا فق�ط أن إمرأة أخرى ُقتلت، بعد أس�بوعني فقط من العثور 
ع�ى جّثة الفتاة ي�ارا )16 عاما( يف حاوية للقمامة يف قرية الجش، 
وقد ُش�وّهت بوحشّية، تلك الجريمة املروّعة التي هزّتنا جميعا ولم 

نكد نستفيق منها حتى صدمتنا الجريمة التالية.
وما زلنا نتساءل: إىل متى؟ إىل متى هذا القبح؟

هذا األسبوع أيضا...
كنُت يف حيفا لحضور أمس�ية أدبّية من أمسيات نادي حيفا الثقايف 
الت�ي تقام أس�بوعّيا، ول�م أتمّكن م�ن حضورها منذ م�دة طويلة 
بعض اليشء. حيفا عّجت بالّزوار الذين وقفوا يلتقطون الّصور لها 
ومعه�ا، ورغم أن موقف الس�يارات التي قرب مكان األمس�ية كان 

ممتلًئا، إال أن الحضور يف القاعة كان أقّل من العادة.
»مل�ن أمس�ية اليوم؟« س�ألت إح�دى زميالت�ي التي تح�رص عى 
الحضور كل أس�بوع، حتى دون أن تع�رف موضوعها. أجبُتها إنها 
لكاتب جزائري ومناقش�ة روايتني ل�ه، ثم خطر يل أن ذلك قد يكون 
سبب قلة الحضور، فاألمس�يات تكون عادًة للكّتاب املحلّيني، وهم 
ُكث�ر، ولكن جمي�ٌل أن نتعرّف أيضا عى إص�دارات الكّتاب يف الدول 
العربي�ة، وحب�ذا ل�و يفعل�ون هم نفس ال�يشء معنا، نح�ن كّتاب 

فلسطينّي الداخل.
لك�ّن الكات�ب الجزائري حّس�ان أحمد ش�كاط لم يأَب�ه بذلك. وقد 
تن�اول د. أليف فرانش روايت�ه »ذاكرة عالقة« مرّك�زا عى جوانبه 
النفسية، وتناولت د. لينا الشيخ حشمة رواية »عني الغراب« بشكل 
موضوعي، ناقد والذع، ثم ُعرض فيديو مسّجل للكاتب الذي تحّدث 

عن الروايتني.
قبل أيام... أرس�لت يل صديقة فيسبوكية رسالة خاصة تطلب مني 
فيها أن أكتب لها عنواني الربيدي ألنها تريد أن ترسل يل كتابها األول 
الذي ص�در حديثا. ال أعرف الكثري عن تلك الصديقة الفيس�بوكية، 
إال اس�مها وأن لها مح�اوالت يف الكتابة، فقد أرس�لت يل عدة مرات 

نصوًصا كتبتها وسألتني عن رأيي فيها.
كتب�ُت لها م�ا أرادت، وفعال، وصلن�ي كتابها، الذي ه�و عبارة عن 
قصة لألطفال، فأخربُتها بوصول الكتاب يف رسالة خاصة وشكرتها 

جدا. 
بعد أيام تواصلْت معي وسألتني عن رأيي يف كتابها.

علامء حيفزون الدماغ الستعادة قدرات الذاكرة الضعيفة
ال ي�زال العلماء يعملون ع�ى اخرتاع دواء 
من ش�أنه إعادة الذاكرة إىل البالغني الذين 
يعان�ون م�ن فقدانه�ا أو ضعفها بس�بب 

التقدم يف العمر.
بوس�طن  جامع�ة  يف  العلم�اء  واق�رتح 
األمريكي�ة س�بيال يمك�ن أن يس�تعني به 
ذاكرتهم، يس�تخدم  البالغ�ون الس�تعادة 
أس�لوب التحفيز الكهربائي للدماغ، حيث 
توض�ع أقط�اب كهربائية ع�ى الرأس من 
الخ�ارج، ولي�س يف داخله كما ح�و الحال 

عند تطبيق أسلوب التحفيز العميق.
ويرمي هذا األس�لوب إىل اس�تعادة الذاكرة 
تل�ك  وت����نش�ط  األم�د.  قصي����رة 
الذاك�رة كل مرة نتخذ قرارا ونفكر ونتذكر 

مشرتياتنا عى سبيل املثال.

وتبدأ الذاكرة قص�رية األمد يف التاليش عند 
بلوغ اإلنسان الثالثني من عمره، وتتدهور 
عند بلوغ الس�تني والسبعني، حتى يف حال 

عدم إصابته بالخرف.
وق�ال العلماء إن تلك العملية قابلة للكبح. 

واخترب أس�لوب التحفيز الخارجي للدماغ 
ع�ى املتطوع�ني الذين ت�م تقس�يمهم إىل 
مجموعتني: شباب بسن 20 عاما ومسنون 

بسن 60-70 عاما.
وظه�ر بداي�ة أن الش�باب يتقدم�ون عى 
أف�راد املجموعة الثانية بق�درات ذاكرتهم. 
لك�ن بع�د أن أجري�ت للمس�نني 25 جولة 
من »التحفي�ز الناعم« الش�خيص للدماغ، 
اختفى الف�رق بني املجموعتني. واس�تمر 

التعادل بينهما ملدة ساعة واحدة.
وق�ال العلم�اء إن هذا األس�لوب يؤثر عى 
األم�د،  قصي�����رة  الذاك�رة  يف  آليت�ني 
تتمثالن يف آلية االرتباط وآلية الت����زامن، 
اللتني تتم استع���ادتها بواسطة التحفيز 

الخارجي للدماغ.

ذوبان جليد سيبرييا قد »حييي« أمراضًا قديمة!
يمكن أن ي�ؤدي ذوبان الجليد يف س�يبرييا 
إىل إط�الق الجم�رة الخبيث�ة وغريه�ا من 

األمراض القديمة الكارثية.
ويزعم العلم�اء أن ارتفاع درجات الحرارة 
العاملية، يمكن أن يتس�بب يف انتش�ار وباء 
»كارث�ي« أق�وى م�ن كارث�ة تش�رينوبيل 
الصقيعي�ة  الرتب�ة  وتحت�وي  النووي�ة. 

القديم�ة يف س�يبرييا عى الجراثي�م، التي 
يمكن أن تتكاثر وتنترش يف درجات الحرارة 

املنخفضة )أقل من 15 درجة مئوية(.
ويف ع�ام 2016، نفق�ت آالف من حيوانات 
إىل  األش�خاص  مئ�ات  وُنق�ل  الرن�ة، 
املستش�فيات، بس�بب »إحي�اء« جراثي�م 
الجم�رة الخبيث�ة القديم�ة، ش�مال غرب 

»ياكوتي�ا«  منطق�ة  س�يبرييا.وتضم 
الروسية مواقع الدفن الجماعي للحيوانات 
واملاش�ية، الت�ي ُيعتقد أنها نفقت بس�بب 
تف�يش األم�راض املعدي�ة، مث�ل الجم�رة 

الخبيثة والجدري.
ومع اس�تمرار ذوب�ان الرتب�ة الصقيعية، 

يمكن إطالق املزيد من البكترييا القديمة.

ابتكار »خبز ذكي« ملرضى السكري! الشوكوالتة متنع فقدان السمع!
ابتكر خرباء التغذية يف أوس�يتيا الش�مالية، خبزا يفيد يف تحسني حالة 
م�رىض الس�كري، أطلقوا عليه اس�م »الخبز الذكي«، ال يؤثر س�لبا يف 

عملية التمثيل الغذائي وال يرفع مستوى السكر يف الجسم.
ويتيح الخبز املبتكر ملرىض السكري الحرية بعدم التقيد بنظام غذائي 

خاص، وتناول كمية غري محددة منه.
وال ترف�ع املكون�ات الرسية لهذا الخب�ز الذي ابتكره خ�رباء الكيمياء 
الحيوية يف أوسيتيا الشمالية، مستوى السكر يف الدم، وهي قادرة عى 

تخفيضه، لذلك أطلق عليه »الخبز الذكي«.
وق�د أعلن الخرباء أنهم سيكش�فون مكونات هذا الخبز بعد حصولهم 
عى براءة اخرتاع، وإطالق عملية إنتاجه تجاريا، ما سيحس�ن الحالة 

الصحية ملرىض السكري ويساعد أيضا يف تقليص عددهم.

يساعد تناول الش�وكوالتة األشخاص متوسطي العمر عى الحفاظ عى 
حاسة السمع ومنع طنني األذن يف مرحلة الشيخوخة، وفقا لنتائج دراسة 
أجراها علماء من كوريا الجنوبية. ويفيد موقع مجلة »Nutrients« بأن 
علماء كوريا الجنوبية اكتشفوا خاصية جديدة للشوكوالتة، بعد دراسة 
يف إط�ار املرشوع الوطن�ي للفحص الطب�ي والتغذية لنتائ�ج مجموعة 
دراس�ات أجري�ت عام�ي 2012 و2013. ويقول املرشف عى الدراس�ة: 
»اكتش�فنا أن األش�خاص الذين عدوا أنفس�هم من محبي الش�وكوالتة 
وتناولوه�ا بصورة منتظمة ودورية، كانوا أقلية بني الذين يش�كون مع 
التقدم بالعمر من مشكالت يف السمع ومن طنني األذن. وفعال، اتضح أن 
خطر فقدان حاس�ة السمع يف عمر 40-64 سنة، كان أقل بكثري مقارنة 
بظهوره لدى الذين ال يتناولون الشوكوالتة«. ووفقا للباحثني، فإن سبب 
ذلك يعود إىل تأثري الش�وكوالتة املضاد لاللتهابات، ألن ملركبات متعددات 
الفين�ول )Polyphenole( املوجودة يف ال�كاكاو خصائص قوية مضادة 
لألكسدة، ما يجعل الشوكوالتة وس�يلة ملكافحة االلتهابات، والتي تؤثر 

يف حالة أجهزة السمع ونوعيته مع التقدم بالعمر.

النجف االرشف / فراس الكربايس

تواصالً لسلس�لة مشاريعها الرتبوّية 
والتعليمّي�ة وانس�جاماً مع خططها 
الرق�ّي  يف  املس�اهمة  اىل  الرامي�ة 
بالجان�ب العلم�ّي يف البل�د، افتتحت 
العتبُة العّباس�ية املقّدس�ة يف مدينة 
النج�ف  والعلم�اء محافظ�ة  العل�م 
التعليم�ي  املجم�ع  مبن�ى  األرشف، 
الجديد لجامعة الكفيل، وبمواصفاٍت 
فّنية وهندس�ّية فائق�ة الجودة وبما 
وتبع�اً  عاملّي�اً،  قريناته�ا  يضاه�ي 
لخصوصّي�ات كّل كلّية مّم�ا تتطلّبه 
من مس�تلزمات تعليمّية، وتماش�ياً 
م�ع تعليم�ات وزارة التعلي�م الع�ايل 

والبحث العلمّي.
حف�ُل افتتاح هذا ال�رح األكاديمّي 
أقي�م يف إح�دى القاع�ات الدراس�ّية 
لكلّية طب األس�نان فيه�ا وبحضوٍر 
واس�ٍع وكبري ضّم شخصّياٍت ووفوداً 
مّثلت جهاٍت عديدة دينّية وأكاديمّية 
وثقافّي�ة، بضمنه�م وزي�ُر التعلي�م 
العايل والبح�ث العلمّي الدكتور قيص 

الس�هيل، فضالً عن ع�دٍد من ضيوف 
مهرجان ربيع الشهادة الثقايفّ العاملّي 
الذي�ن ُوّجه�ت لهم الدع�وُة لحضور 
ه�ذا االحتف�ال، باإلضاف�ة اىل املتويّل 
املقّدس�ة  العّباس�ية  للعتبة  الرشعّي 
سماحة الس�يد أحمد الصايف وأمينها 
العاّم املهندس محمد األشيقر ونائبه 
وع�دٍد م�ن أعض�اء مجل�س إدارتها 
املوّقر ورؤس�اء األقسام فيها، فضالً 

عن السادة العمداء ورؤساء األقسام 
يف الجامعة.

وقال املتويّل الرشعّي للعتبة العّباسية 
يف  الص�ايف  أحم�د  الس�ّيد  املقّدس�ة 
كلمت�ه التي ب�نّي فيه�ا »يطي�ب لنا 
ونح�ن يف هذا امل�كان العلمّي ويف هذا 
الشهر املبارك شهر ش�عبان املعّظم، 
وه�و  لدين�ا  خصوصّي�ة  ل�ه  ال�ذي 
االحتف�ال باملوالي�د املبارك�ة لألئّم�ة 

وذك�رى  الس�الم(  األطهار)عليه�م 
النصف من شعبان، وأحببنا أن يكون 
أو يتزام�ن افتت�اح ه�ذه الجامع�ة 

العلمّية تربّكاً يف هذا الشهر«.
ج�اءت بعدها كلم�ٌة لوزي�ر التعليم 
العايل والبح�ث العلمّي الدكتور قيص 
الس�هيل أش�اد من خالله�ا باملنحى 
والنهج الذي اّتبعته العتبُة العّباس�ية 
مؤّسس�اٍت  إنش�ائها  يف  املقّدس�ة 

تعليمّي�ة رصينة، وبمواصفاٍت جّيدة 
تف�وق يف بعض األحي�ان اإلمكانّيات 
التي تمتلكها املؤّسس�ات الحكومّية، 
من حيث البن�اء واملختربات وغريها، 
حّت�ى من حي�ث األس�اتذة والخرباء، 
وما ُيحس�ب له�ا أيضاً اس�تضافتها 
الخ�رباء  واس�تضافة  للفّعالي�ات 
والعلماء يف ه�ذا املجال. ملتابعة باقي 

الكلمة اضغط هنا

قّدم بعد ذل�ك الدكتور نورس الدّهان 
رشح�اً  الكفي�ل  جامع�ة  رئي�ُس 
توضيحّياً أعط�ى فيه نبذًة مخترة 
ع�ن الجامع�ة من�ذ تأسيس�ها وم�ا 
قّدمت�ه من منج�زاٍت علمّي�ة، فضالً 
عن خدماتها املجتمعّية ألهايل مدينة 
النج�ف األرشف، وب�نيّ كذلك مراحل 
إنش�اء الجامع�ة وم�ا تضّم�ه م�ن 
إلكرتونّية  منظوماٍت تقنّية وخواّص 

املخت�ربات  ع�ن  فض�اًل  حديث�ة، 
والقاع�ات العلمّي�ة وكّل م�ا يتعلّ�ق 
بط�رق التدريس الحديث�ة، والخطط 
االس�رتاتيجّية النوعّية وكّل ما يخّص 
الريادة واالبتكار يف طرائق التدريس، 
إضاف�ًة اىل الربامج النوعّي�ة العاملة 
عى تطوي�ر الجانب البحث�ّي للطلبة 
التي من ش�أنها أن ترتق�ي بالعملّية 

التعليمّية الجامعّية يف البالد.
ش�ّنف بعد ذل�ك أس�ماع الحارضين 
الش�اعر أحم�د العلي�اوي بقصي�دٍة 
ش�عرّية، أعقبها تكريُم الشخصّيات 
تنفي�ذ ه�ذا  يف  دوٌر  له�ا  كان  الت�ي 
امل�رشوع، ليكون مس�ك خت�ام هذه 
الفّعالي�ة ه�و التوّجه لق�ّص رشيط 
افتتاح املبنى الجديد للجامعة وإجراء 
جولٍة يف أروقة كلّياتها، واالستماع ملا 
تحويه وتضّمه م�ن أنظمة وتقنّيات 

أغلبها ُتنّفذ يف العراق ألّول مرّة.
ُيذك�ر أّن فّعالية افتتاح املبنى الجديد 
للجامعة قد أُقيم عى هامش فّعاليات 
مهرجان ربيع الشهادة الثقايفّ العاملّي 

الخامس عرش.

النجف االرشف تشهد افتتاح مبنى جامعة الكفيل بمواصفات فائقة اجلودة

مزايا ومساوئ تعدد االحزاب 
الـسـيـاسـيـة

الحقوقي ماجد الحسناوي
ان حري�ة تعدد االحزاب املظهر الجوهري للديمقراطية 
وتعلب دوراً اساسياً يف تقويم السلطة وكشف اخطاءها 
ولك�ن الصورة لم تكن ايجابية دائم�اً فهناك انتقادات 
قاس�ية لألحزاب السياس�ية واتمهما البعض انها اداة 
فساد الس��������ياس�ية ووجودها تخريب للمبادئ 
الديمقراطي�ة وم�ن مزاياه�ا ه�ي التي تم�د املجتمع 
ب�اآلراء السياس�ية وتقرتح الحلول للمش�كالت العامة 
يف نط�اق يتم�اىش م�ع ايدلوجيتها وفلس�فتها وتعمل 
االحزاب عى التث���������قيف والتوعية والتنوير من 
خالل املناقشات والتدريس لفئات معينة لرفع مستوى 
الف�رد ملعرفة حقوق�ه والحرص عليه�ا وربط املواطن 
بمشكالت وطنه والتصدي للحكومة وكشف اخطاءها 
حتى تنقص من ش�عبيته��������ا واالحزاب مدارس 
لتخري�ج ك�وادر سياس�ية مدربة والكث�ري انخرطوا يف 
االح�زاب بتاهي�ل متدنى وص�اروا بعد ف�رتة من كبار 
الق�ادة ول�كل ح�زب مواق�ف م�ن مش�كالت املجتمع 
ومسؤولية كل حزب من خالل اعماله ومواقفه يسهل 
للن�اس التعرف ع�ى االحزاب بالتايي�د او الرفض ومن 
ومس�اوئ االح�زاب اختالفه�ا وتطاحنهات ي�ؤدي اىل 
الفرقة والتفكك مما يؤدي فش�ل املبادئ الديمقراطية 
ويرى البعض انها معامل للدسائس واملؤامرات وتنافس 
االح�زاب عى الس�لطة يعص�ف باالس�تقرار املطلوب 
لل�وزارة فالوزير ي�رتك وزارته قبل ان يت�اح له الوقت 
لإلملام باملس�ائل التي يريد انجازها والوزراء يش�عرون 
انهم لن يس�تمروا مما يفقد الشعور باملسؤولية وعدم 
االهتم�ام بالصالح العام والنائ�ب يف الربملان يديل باراء 
الح�زب الذي ينتمي اليه حتى لو كان غري مقتنع بهذه 

االراء وتفضل االحزاب املصلحة الحزبية عى الوطنية.
فاالح�زاب السياس�ية رضورة ب�رشط التخل�ص م�ن 
االنتخابي�ة  االنظم�ة  كأص�الح  ومس�اوئها  عيوبه�ا 
واالس�تفتاء الش�عبي يخفف من الراع�ات الحزبية 
كل  فلي���������س  الربمل�ان  اس�تبداد  م�ن  ويح�د 
الترشيعات والقوانني تمر عى الربملان بل الش�عب يديل 
برايه فاذا كان من الس�هل التاثري عى النواب يف الربملان 
من الصعب التاثري عى الشعب وكذلك الرقابة القضائية 
ع�ى جميع املراح�ل االنتخابية والرقاب�ة املحايدة عى 

ترفات وسلوكيات االحزاب.


