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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

عليك بالعدل في الّصديق والعدو، 

والقصد في الفقر والِغنى

ص2قمة رؤساء الربملان يف بغداد: لتعزيز االمن واالستثامر 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الـخـارجـيـة: عـلـى الـمـجـتـمـع مـحـاسـبـة مـمـولـي الـعـمـلـيـات االرهـابـيـة

الربملان ينهي تقرير ومناقشة مرشوع قانون املرور ويرفع جلسته اىل 27 نيسان

العراق يقود وساطة لـ »حلحة األزمات« يف املنطقة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وق�ع العراق والس�عودية يف الرياض، أمس 
تفاه�م  ومذك�رة  اتفاقي�ة   13 األربع�اء، 
بحضور املك س�لمان وعبد امله�دي ووزراء 
م�ن البلدي�ن تتعل�ق بالتع�اون يف مجاالت 
السياسة والكهرباء والنفط والغاز والتعليم 

والثقافة والزراعة. 
وتتعل�ق االتفاقي�ات ومذك�رات التفاهم يف 
مج�االت املش�اورات السياس�ية وبرنامج 
املطابق�ة  بش�هادة  املتب�ادل  االع�راف 
للمنتج�ات وتش�جيع وحماية االس�تثمار 
والتعاون الزراعي ومذكرات تفاهم يف مجال 

الصناع�ة والث�روة املعدنية ومج�ال النفط 
والغ�از والطاق�ة الكهربائي�ة والتفاهم يف 
مجال التعاون العلمي والتعليمي بني وزارة 
التعلي�م الس�عودية ووزارة التعلي�م العايل 
والبحث العلمي العراقية وبرنامج للتعاون 
الثقايف ومذك�رة تفاهم ب�ني وزارة التعليم 
الس�عودية ووزارة الربية العراقية واخرى 
ح�ول برنامج تعاون فن�ي ومذكرة تفاهم 
لدراس�ة جدوى الربط الكهربائي وللتعاون 
يف املج�ال البح�ري و تتنظي�م عمليات نقل 
الركاب والبضائع عىل الطرق الربية. وعقد 
رئي�س ال�وزراء عادل عبد امله�دي والعاهل 
السعودي سلمان بن عبد العزيز اجتماعا يف 

القرص امللكي بالعاصمة الرياض حيث شدد 
امللك عىل وقوف اململكة مع العراق. وقال ان 
»م�ا يجمعنا ه�و ديننا وامنن�ا ومصالحنا 
املش�ركة الت�ي يج�ب ان تتع�زز يف جميع 
املج�االت وقد وجهن�ا الوزراء واملس�ؤولني 
بإب�داء كل م�ا يس�تطيعون م�ن تع�اون 
وتنس�يق وتنفي�ذ لالتفاق�ات واملذكرات«، 
مؤك�داً ان »اململك�ة حريص�ة كل الحرص 
ع�ىل التع�اون مع العراق ودعم�ه يف جميع 
املجاالت ومس�تعدة للتعاون ملا فيه تحقيق 
املصالح املشركة معربا عن ارتياحه لحالة 

االستقرار التي يشهدها العراق. 
التفاصيل ص2

احلشد الشعبي يرشع
 بإجراءات احرتازية لدرء خطر 

السيول عن سكان البرصة

املنتجات النفطية تنهي 
إستعداداهتا إلستقبال الزيارة الشعبانية 

وتكشف عن خطتها التجهيزية

هيئة احلج تفحص
 احلافالت التي ستنقل احلجاج 

برًا اىل الديار املقدسة

عبد املهدي يلتقي امللك السعودي.. وتعزيز عالقات بغداد والرياض بتوقيع )13( اتفاقية تتضمن الكهرباء والغاز
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العراق يشارك بصياغة بنود وقرارات الدورة الـ)٤٦( ملؤمتر العمل العريب بالقاهرةوزير العدل يوافق عىل حتويل االجراء اليوميني اىل عقود
مدير الدفاع املدين: انتشال )120( جثة من حادثة عبارة املوصل

سيلتا فيجو
 يـمـدد عـقـد أســبـاس 

حتى املئوية
ص8 ص3 ص3

أرسته: البشري نقل إىل سجن »كوبر« باخلرطوم
      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت أرسة الرئيس الس�وداني املع�زول عمر 
البشري، أمس االربعاء، اعتقال البشري وإيداعه 
يف سجن كوبر يف العاصمة السودانية الخرطوم. 
ولم يعرف مكان تواجد الرئيس الس�ابق البالغ 
من العم�ر 75 عاما من�ذ تولىّ الجي�ش الحكم 
الخمي�س إذ أكد قادة البالد العس�كريني الجدد 
أن�ه محتجز »يف مكان آمن«، لكن وكالة األنباء 
األملاني�ة )دب أ( قالن نقال عن مصدر يف األرسة 
إن الرئيس املعزول تم اعتقاله الثالثاء من بيت 
الضيافة وس�ط العاصمة الخرط�وم حيث تم 
التحفظ علي�ه منذ فجر الخميس املايض عقب 

إعالن الجيش السوداني االنقالب عليه.
 يذك�ر أن البش�ري وضع ره�ن اإلقامة الجربية 

تحت حراسة قوات الدعم الرسيع.
وتحدث ش�هود عيان عن انتشار كثيف للجنود 
ولعنارص قوة الدعم الرسيع املس�اندة للجيش 

خارج السجن الواقع يف شمال الخرطوم.
وأطاح الجيش بالبش�ري الخمي�س املايض بعد 
أربع�ة ش�هور م�ن االحتجاج�ات املناهض�ة 

لحكمه الذي استمر لثالثة عقود.
وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد 
م�دة حكمه بعامني، إال أن رئيس�ه »عوض بن 
عوف« استقال بعد يوم واحد من توليه املنصب 
ج�راء الرفض الش�عبي، وخلفه »عب�د الفتاح 

الربهان«، وس�ط مح�اوالت للتوصل إل تفاهم 
مع أحزاب وقوى املعارضة بشأن إدارة املرحلة 

املقبلة.
 لكن اعتقال البشري لم يكِف إلرضاء املتظاهرين 
الذي�ن أطلقوا تظاه�رات مناهض�ة للحكومة 
منذ كان�ون األول واعتصموا أمام مقر القيادة 

العامة للجيش منذ السادس من  نيسان.
بع�ض  العس�كريون  الق�ادة  تقدي�م  ورغ�م 
إقال�ة  ذل�ك  يف  بم�ا  للمتظاهري�ن  التن�ازالت 
النائ�ب العام عمر أحمد محم�د الثالثاء، إال أن 
املتظاهرين مستمرون يف االعتصام أمام قيادة 
الجيش بالخرطوم حتى تتحقق مطالبهم بنقل 

السلطة إل حكومة مدنية.

حمافظ البرصة يبحث سبل تطوير قطاعي 
الصحة والزراعة مع أرمينيا

حمافظ بغداد يفاتح جملس الوزراء ونواب العاصمة 
3إلجياد حلول ملوظفي العقود 3

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

اك�د رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي، 
أمس االربعاء، لوفد من مجلس الش�يوخ 
االمريك�ي ع�ىل اهمي�ة التش�اور بش�أن 
الق�رارات التي قد تنعكس بش�كل مبارش 
ع�ىل االوضاع يف الع�راق واملنطقة، مجددا 
ح�رص الع�راق ع�ىل اقامة عالق�ات مع 
جميع دول الجوار. وقال مكتب عبد املهدي 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه إن »رئيس الوزراء ع�ادل عبداملهدي 
اس�تقبل، بمكتبه الرس�مي وف�د مجلس 

الش�يوخ االمريكي برئاس�ة الس�يناتورة 
جني ش�اهني«، مبين�ا أن »اللقاء حرضه 
مجل�س  عض�و  جون�ز  دوغ  الس�ناتور 
الشيوخ عن الحزب الديمقراطي عن والية 
االباما عضو لجنة القوات املسلحة ولجنة 
الفرعي�ة  واللجن�ة  املرصفي�ة  الش�ؤون 
االقتصادية، والس�ناتور جاك  للسياس�ة 
ريد، والقائم بأعمال الس�فارة االمريكية 
ل�دى الع�راق، باالضاف�ة ال رئي�س لجنة 
االم�ن والدف�اع النيابية عدنان االس�دي، 
ونائب رئي�س اللجنة املالية النيابية هيثم 
الجب�وري«. ونقل البيان ع�ن عبد املهدي 

تأكيده عىل، »أهمي�ة التعاون بني العراق 
والواليات املتحدة«، مش�ريا ال أن »داعش 
رسطان يستلزم التخلص منه، وان العراق 
استطاع بتضحيات شعبه هزيمة داعش، 
وامامنا الكث�ري من العمل لتحقيق التقدم 
الذي نصب�و اليه يف مجاالت اعادة االعمار 
وتوف�ري الخدم�ات واكمال ع�ودة جميع 
النازحني ال مناطقهم، ال جانب تحديات 
اع�ادة البن�ى التحتي�ة وتوط�ني الرواتب 
لتقليل الفس�اد، وتنشيط القطاع الخاص 

واالستثمارات«.
التفاصيل ص2

رئيس الوزراء لوفد امريكي: جيب التشاور بشأن القرارات
 التي تنعكس عىل العراق 

صباح البزوين يكشف 
قـرب أكـتـمـال اجـراءات 

الرشوع بأقليم البرصة
ص3
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العراقي
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وزير العدل يوافق عىل حتويل االجراء اليوميني اىل عقود
     بغداد / المستقبل العراقي 

وافق وزير الع�دل وكالة بنكني ريكاني، أمس األربع�اء، عىل تحويل االجراء 
اليوميني اىل عقود. وقال وكيل وزارة العدل للشؤون االدارية عبد الكريم فارس 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »وزير العدل/ وكالة بنكني 
ريكان�ي، أصدر موافقته عىل تحويل جميع العامل�ني بأجر يومي يف الدوائر 
العدلي�ة اىل عقود اس�تناداً اىل اح�كام قرار مجلس الوزراء رقم )12( لس�نة 
2019 واح�كام قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم )603( لس�نة 1987«. 
واضاف انه »س�يتم التثبيت وفقاً لصيغة العق�د املعتمدة من االمانة العامة 
ملجلس الوزراء عىل ان يتم تحديد طبيعة العمل يف العقد وفقا ملتطلبات عمل 
الدائرة املعنية وبما ال يتعارض مع احكام قانون العمل رقم )37(«. واش�ار 
اىل ان »تنظي�م العقود ورفعها للتوقيع تم تحديدها بمدة أقصاها )10( ايام 

واعتباراً من تاريخ حصول موافقة الوزير بتاريخ 11 نيسان 2019«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وقع الع�راق والس�عودية يف الرياض، 
أمس األربع�اء، 13 اتفاقي�ة ومذكرة 
تفاه�م بحض�ور امل�ك س�لمان وعبد 
امله�دي ووزراء م�ن البلدي�ن تتعل�ق 
السياس�ة  مج�االت  يف  بالتع�اون 
والكهرب�اء والنف�ط والغ�از والتعليم 

والثقافة والزراعة.
وتتعلق االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
السياس�ية  املش�اورات  مج�االت  يف 
وبرنامج االع�راف املتبادل بش�هادة 
املطابقة للمنتجات وتشجيع وحماية 
االستثمار والتعاون الزراعي ومذكرات 
تفاه�م يف مج�ال الصناع�ة والث�روة 
املعدنية ومجال النفط والغاز والطاقة 
الكهربائية والتفاهم يف مجال التعاون 
العلمي والتعليمي ب�ني وزارة التعليم 
الع�ايل  التعلي�م  ووزارة  الس�عودية 
والبح�ث العلم�ي العراقي�ة وبرنامج 
للتع�اون الثقايف ومذك�رة تفاهم بني 
ووزارة  الس�عودية  التعلي�م  وزارة 
الربية العراقية واخرى حول برنامج 
تعاون فن�ي ومذكرة تفاهم لدراس�ة 
جدوى الرب�ط الكهربائي وللتعاون يف 
املجال البحري و تتنظيم عمليات نقل 

الركاب والبضائع عىل الطرق الربية.
وعقد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
والعاه�ل الس�عودي س�لمان بن عبد 
العزي�ز اجتماع�ا يف الق�ر امللك�ي 
بالعاصم�ة الرياض حيث ش�دد امللك 

عىل وقوف اململكة مع العراق.
وق�ال ان »ما يجمعنا هو ديننا وامننا 
ومصالحن�ا املش�ركة الت�ي يجب ان 
تتع�زز يف جميع املج�االت وقد وجهنا 
ال�وزراء واملس�ؤولني بإب�داء كل م�ا 
وتنس�يق  تع�اون  م�ن  يس�تطيعون 
وتنفي�ذ لالتفاقات واملذكرات«، مؤكداً 
ان »اململك�ة حريصة كل الحرص عىل 
التع�اون مع الع�راق ودعمه يف جميع 
املج�االت ومس�تعدة للتع�اون ملا فيه 
معرب�ا  املش�ركة  املصال�ح  تحقي�ق 
ع�ن ارتياحه لحال�ة االس�تقرار التي 

يشهدها العراق. 
ب�دوره، ق�ال عبدامله�دي ان الع�راق 
الي�وم يعيش اس�تقرارا امنيا ونتطلع 
إىل تحقيق نهضة اقتصادية وعمرانية 
وان اململك�ة العربي�ة الس�عودية بلد 
جار وش�قيق ومتط�ور وان االنفتاح 
العراقي عليها يحقق مصالح البلدين 
والشعبني، مشريا إىل أّن اجتماع اللجنة 
التنسيقية العليا املشركة اثمر رسيعا 
عن التوقيع ع�ىل اتفاقيات ومذكرات 

تفاهم.
واض�اف ان »العراق بل�د غني بثرواته 
البرشي�ة والطبيعي�ة لكنه�ا وضعت 
يف غري محلها وُب�ددت بحروب نتيجة 
انحراف�ات وسياس�ات ارّضت العراق 
داخلي�ة  ح�رب  جان�ب  إىل  وش�عبه، 
ث�م ابتلين�ا بتنظيم القاع�دة وداعش 
االرهابيني فقد اس�تباحت داعش كل 
يشء وه�ي عصاب�ة يج�ب ان تجتث 

كليا الن بقاء خلية واحدة منها يمكن 
ان يتكاثر«.

وأك�د عب�د امله�دي »اهمي�ة التعاون 
ورضورة  الش�قيقني،  البلدي�ن  ب�ن 
ان تس�تقر املنطق�ة وان نعم�ل وفق 

املشركات الكثرية التي تجمعنا«.
وأشار عبد املهدي إىل أّن الحكومة ُتديم 
الزخ�م االمني للحفاظ عىل اس�تقرار 
الب�الد وتحرص ع�ىل اقام�ة عالقات 

مع جميع اش�قائها وجريانها. وشكر 
امللك س�لمان عىل ُحس�ن االس�تقبال 
وع�ىل التع�اون ال�ذي يبديه ال�وزراء 
لتنفي�ذ  الس�عوديون  واملس�ؤولون 
االتفاقات ومذكرات التفاهم كما ثمن 
توجيهه بفتح الكعب�ة الرشيفة امام 

الوفد العراقي.
إىل ذلك، أكدت مصادر سياسّية عراقّية 
أن زي�ارة رئي�س ال�وزراء ع�ادل عبد 

املهدي لم تأِت فقط لتوقيع اتفاقيات 
وتوطيد العالقات مع السعودية، الفتة 
إىل أن عب�د امله�دي يحم�ل معه خّطة 
لحلح�ل التوترات يف املنطقة، الس�يما 

بني السعودية وإيران.
وقالت املص�ادر أن عبد املهدي يحاول 
حلحلة هذه األزمات املتفجرة ليكون 
وس�يطا ب�ني دول املنطق�ة لتخفيف 
التوت�ر. ووص�ل عب�د امله�دي أم�س 

االربعاء إىل مدينة الرياض يف مس�تهل 
زيارت�ه إىل اململكة العربية الس�عودية 
التي تستغرق يومني يرافقه وفد كبري 
ضم وزراء النف�ط واملالية والخارجية 
والتخطي�ط والتج�ارة والتعليم العايل 
والبح�ث العلم�ي والزراعة والش�باب 
واملع�ادن  والصناع�ة  والرياض�ة 
والكهرب�اء والنق�ل.. اضاف�ة إىل عدد 
م�ن املس�ؤولني الحكومي�ني والنواب 
ورؤس�اء  واملستش�ارين  واملحافظني 
الهيئ�ات ورج�ال االعم�ال والس�فري 

العراقي لدى السعودية.
وي�رأس عب�د امله�دي خ�الل زيارته 
هذه إىل الس�عودية بدعوة رسمية من 
عاهلها امللك س�لمان بن عب�د العزيز 
وفدا يضم حوايل 150 عضوا بينهم 11 
وزيراً و68 مسؤوالً حكومياً وأكثر من 
70 رج�ل أعمال من القط�اع الخاص 
حيث س�يتم خاللها التوقيع عىل عدة 
اتفاقيات تعاون ب�ني بغداد والرياض 
يف مختلف املجاالت باالضافة إىل بحث 

تطورات األوضاع يف املنطقة.
وسيبحث الجانبان العراقي والسعودي 
العالق�ات  تتن�اول  مهم�ة  ملف�ات 
الثنائية ب�ني البلدين وس�بل تعزيزها 
اإلقليمي�ة  القضاي�ا  يف  واملس�تجدات 
والدولية ذات االهتمام املش�رك وبما 
يؤس�س لعالق�ات س�راتيجية تخدم 
مصال�ح البلدي�ن. كم�ا س�تعقد عىل 
هام�ش الزي�ارة اجتماع�ات اللجن�ة 
السياس�ية واألمنية والعسكرية التي 

يرأسها وزيرا خارجيتهما. 
وته�دف الزي�ارة التي تس�تمر يومان 
إىل فت�ح آف�اق جديدة م�ن التعاون يف 
مختلف املجاالت بما يف ذلك السياسية 
والتنموي�ة  واالقتصادي�ة  واألمني�ة 
والتجارية واالس�تثمارية والسياحية 
والثقافي�ة بهدف االرتق�اء بالعالقات 
الثنائية ألفاق جديدة ضمن خطة عمل 

محددة ومتفق عليها من الجانبني«.
وم�ن املنتظر ان تتناول مباحثات عبد 
امله�دي يف الري�اض ايض�ا بحث منح 
س�مات الدخول للمواطنني العراقيني 
ورجال األعمال وإمكانية إلغاء رسوم 

التأشرية أو تخفيضها.
وستحمل الزيارة ملفات مهمة لبحث 
العالقات بني البلدين وس�بل تعزيزها 
اإلقليمي�ة  القضاي�ا  يف  واملس�تجدات 
املش�رك،  االهتم�ام  ذات  والدولي�ة 
الس�عودية  العالق�ات  ترتك�ز  حي�ث 
العراقي�ة عىل أس�س تاريخية ودينية 
الرغب�ة  إىل  باإلضاف�ة  واجتماعي�ة، 
السياس�ية يف الرياض وبغداد لتعميق 
هذه العالقات لتكون انطالقة جديدة 
ملرحلة جديدة بني البلدين الش�قيقني 
وهو ما يؤس�س لعالقات اسراتيجية 

تخدم مصالح البلدين.
إىل  إضاف�ة  امله�دي  عب�د  وس�يجري 
مباحثاته التي تمت مع امللك س�لمان 
لق�اء م�ع ويل العهد االم�ري محمد بن 
س�لمان تتناول تط�ورات االوضاع يف 

املنطقة وتطوير عالقات البلدين.

عبد املهدي يلتقي امللك السعودي.. وتعزيز عالقات بغداد والرياض بتوقيع )13( اتفاقية تتضمن الكهرباء والغاز

العراق يقود وساطة لـ »حلحة األزمات« يف املنطقة

رئيس الوزراء لوفد امريكي: جيب التشاور بشأن القرارات التي تنعكس عىل العراق 
        المستقبل العراقي / نهاد فالح

اك�د رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي، أمس 
االربعاء، لوفد من مجلس الش�يوخ االمريكي 
عىل اهمية التش�اور بشأن القرارات التي قد 
تنعكس بشكل مبارش عىل االوضاع يف العراق 
واملنطق�ة، مجددا حرص الع�راق عىل اقامة 

عالقات مع جميع دول الجوار.

وق�ال مكت�ب عب�د امله�دي يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن »رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عبداملهدي اس�تقبل، بمكتبه 
الرس�مي وف�د مجل�س الش�يوخ االمريك�ي 
برئاسة الس�يناتورة جني شاهني«، مبينا أن 
»اللق�اء حرضه الس�ناتور دوغ جونز عضو 
مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي عن 
والي�ة االبام�ا عضو لجن�ة القوات املس�لحة 

ولجنة الش�ؤون املرفي�ة واللجنة الفرعية 
ج�اك  والس�ناتور  االقتصادي�ة،  للسياس�ة 
ري�د، والقائ�م بأعم�ال الس�فارة االمريكية 
لدى العراق، باالضاف�ة اىل رئيس لجنة االمن 
والدفاع النيابية عدنان االسدي، ونائب رئيس 

اللجنة املالية النيابية هيثم الجبوري«.
ونق�ل البي�ان عن عب�د املهدي تأكي�ده عىل، 
والوالي�ات  الع�راق  ب�ني  التع�اون  »أهمي�ة 

املتح�دة«، مش�ريا اىل أن »داع�ش رسط�ان 
يس�تلزم التخلص منه، وان العراق اس�تطاع 
بتضحي�ات ش�عبه هزيمة داع�ش، وامامنا 
الكث�ري م�ن العم�ل لتحقي�ق التق�دم ال�ذي 
نصبو اليه يف مجاالت اع�ادة االعمار وتوفري 
الخدم�ات واكمال عودة جمي�ع النازحني اىل 
مناطقه�م، اىل جان�ب تحديات اع�ادة البنى 
التحتي�ة وتوط�ني الرواتب لتقليل الفس�اد، 

وتنشيط القطاع الخاص واالستثمارات«.
وبش�أن سياس�ة العراق الخارجية، اكد عبد 
املهدي، »ح�رص العراق ع�ىل اقامة عالقات 
تعاون وتبادل مصالح مع جميع دول الجوار 
من أجل تحقيق االستقرار واالزدهار باعتبار 
العراق مرك�ز ثقل يف املنطقة«، مش�ددا عىل 
»اهمي�ة التش�اور ح�ول الق�رارات التي قد 
تنعكس بشكل مبارش عىل االوضاع يف العراق 

واملنطقة«. من جهتها، اشادت رئيسة الوفد 
ب�«التطورات االيجابية يف البالد واستقرارها 
مقارنة بزيارتها االخرية اىل بغداد عام 2010 
»، مبينة أن »اللقاء بحث التعاون بني البلدين 
يف املجال االقتص�ادي وعمل الرشكات وتلبية 
احتياج�ات الع�راق لتنفي�ذ برام�ج االعمار 
وتطوي�ر االقتص�اد ، وتبادل وجه�ات النظر 

حول القضايا ذات االهتمام املشرك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد ش�اكر حامد املتحدث الرس�مي 
محم�د  الربمل�ان  رئي�س  باس�م 
الحلبويس، أمس األربعاء، قمة بغداد 
الت�ي س�تعقد، ي�وم الس�بت املقبل 
لتعزيز االمن واالستثمار.وقال حامد 
يف مؤتم�ر صحفي عقده يف مجلس 

الن�واب، حرضته »الغ�د برس«، إنه 
»بدع�وة من رئيس مجل�س النواب 
س�تعقد قمة بغ�داد يف 20 نيس�ان 
يوم السبت املقبل، لرؤساء برملانات 
دول ج�وار الع�راق«. واض�اف انها 
»تمث�ل قدرة العراق يف تمتني اوارص 
العالقة يف املنطقة لدعم االستقرار، 
بع�د انتص�اره ع�ىل ق�وة الظالم«، 

مبين�ا ان »القم�ة تؤكد ع�ىل نجاح 
الع�راق بتبني ع�دم االنحياز وتوكد 
نج�اح العمل الربملاني خالل زيارات 
رئي�س املجل�س اىل دول املنطقة ». 
وتابع ان »القمة س�تحقق مكاسب 
يف  تس�اهم  واقتصادي�ة  سياس�ية 
تعزيز االم�ن واالس�تثمار وتقريب 
وجه�ات النظر لتحس�ني العالقات 

ب�ني ش�عوب املنطق�ة »، مبين�ا ان 
»القمة سيش�ارك فيها الس�عودية 
والكوي�ت واي�ران وتركي�ا واالردن 
وس�وريا«. ولفت اىل انه »س�تتخلل 
القم�ة كلمات للمش�اركني وتختتم 
ببيان ختامي«، مش�ريا اىل ان »قمة 
بغداد تؤكد عىل دور العراق املحوري 
واملنتر والذي يس�اهم يف ترطيب 

االجواء«. واك�د ان »القمة تنعقد يف 
ظروف يف بالغ االهمية بعد س�نوات 
عجاف يف حرب رضوس »، موضحا 
ان »املشاركني يف القمة عىل مستوى 
رؤساء الربملانات املجاورة باستثناء 
االيراني�ة  االس�المية  الجمهوري�ة 
س�يحرض عنها وف�دا برملانيا رفيع 

املستوى«.

قمة رؤساء الربملان يف بغداد: لتعزيز االمن واالستثامر 
        بغداد / المستقبل العراقي

أنهى مجلس الن�واب، أمس األربعاء، تقرير 
ومناقش�ة مرشوع قانون املرور، فيما رفع 
جلس�ته إىل الس�ابع والعرشي�ن من ش�هر 
نيس�ان الح�ايل. وق�ال مص�در برملان�ي إن 
»مجلس النواب أنهى القراءة االوىل ملرشوع 
قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية 

بنك االس�تثمار االس�يوي للبن�ى التحتية«. 
وأض�اف أن »الربمل�ان أنه�ى أيض�اً تقري�ر 
ومناقشة مرشوع قانون املرور، فضالً عن 
إنهاء تقرير ومناقشة مرشوع قانون املدن 
الصناعية«، موضحاً أن »رئيس الربملان قرر 
رفع الجلس�ة اىل السبت 27 نيسان«. وعقد 
مجلس النواب جلس�ته االعتيادية الحادية 

عرش برئاسة محمد الحلبويس.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت وزارة الخارجي�ة، أم�س االربعاء، 
ع�ىل رضورة مالحقة املتورط�ني يف تمويل 
ودعم العمليات االرهابية، مؤكدًة أن اهداف 
الع�راق الحالية هو امليض نحو االس�تقرار 
واع�ادة النازح�ني. وق�ال املتحدث باس�م 
اف، يف بيان  وزارة الخارجّي�ة، أحم�د الصحَّ
تلق�ت “املس�تقبل العراقي” نس�خة منه، 
“ينبغ�ي أن يتضمن الجه�د الدويل مالحقة 
املُتورط�ني، والداعمني، واملُمولني للعمليات 
اإلرهابي�ة”، مؤك�داً أن “املرحل�ة الحالي�ة 

تحت�اج تعاون�اً دولياً يف معالج�ة ما خلفه 
اإلرهاب م�ن دمار”. وأض�اف، أن “العراق 
يس�عى لالنتقال من مرحلة االس�تقرار اىل 
مرحل�ة اع�ادة البن�اء واالعمار، لتس�هيل 
عودة النازحني ومعالجة املشاكل والقضايا 
ويف مناطق س�كناهم”، مبيناً أن “برنامج 
االم�م املتح�دة االنمائ�ي ُيع�د واح�داً م�ن 
اذرع مجموعة اعادة االس�تقرار ويس�عى 
م�ع الحكومة العراقية  اىل التس�هيل عودة 
الالجئني وتس�هيل عودتهم بصورة طوعية 
منها ازال�ة االلغام واقامة مش�اريع املياه 

واعادة الخدمات اىل املناطق املحررة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الحكومة الكندية، أم�س األربعاء، 
ع�ن تمدي�د مهمته�ا العس�كرية ضم�ن  
التحالف الدويل يف العراق حتى عام 2021. 
وذك�ر موق�ع راديو كندا ال�دويل، أن “كندا 
الع�راق  يف  عس�كري   500 ح�وايل  لديه�ا 
ويش�مل ذلك 200 عس�كري يشاركون يف 

املهمات التدريبية مع حل�ف الناتو و120 
عس�كري ضمن افراد الق�وات الخاصة يف 

التحالف الدويل ملحاربة داعش”. 
واض�����اف املوقع أن ”الق�وات الكندية 
تس�اعد الق�وات العراقي�ة يف التعامل مع 
ما تبقى م�ن مقات�ي داع�����ش والتي 
مازال�ت بع�ض جيوبه�ا موج�ودة حول 

مدينة املوصل“. 

الربملان ينهي تقرير ومناقشة مرشوع قانون املرور 
ويرفع جلسته اىل 27 نيسان

اخلارجية: عىل املجتمع حماسبة ممويل العمليات االرهابية

كندا متدد مهمة )500( عسكري يف العراق حتى عام 2021

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ارك العراق، أمس األربعاء، يف صياغة بنود 
وقرارات ال�دورة ال�46 ملؤتم�ر العمل العربي 

املقامة يف العاصمة املرية القاهرة.
وذكرت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أن »املشاركني يف أعمال الدورة ال�)46( ملؤتمر 
العمل العربي، أنج�زوا املوضوعات املطروحة 
ع�ىل ج�دول أعماله�ا ي�وم االربع�اء املواف�ق 

.»2019�4�17
وأض�اف البي�ان، أنه »ت�م اختي�ار مدير عام 
الدائ�رة القانوني�ة يف وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة احم�د البنية نائب�اً لرئيس لجنة 
صياغة بن�ود املؤتمر وعضو صياغة القرارات 

الت�ي خ�رج به�ا«، الفت�اً إىل »انتخ�اب املدير 
الع�ام ملنظم�ة العم�ل العربية فاي�ز املطريي 
لوالي�ة ثاني�ة تس�تمر حت�ى ع�ام 2023، إىل 
جان�ب تكري�م الكوكبة السادس�ة م�ن رواد 
العم�ل الع�رب املؤلف�ة م�ن 24 رم�زاً من 15 
دول�ة عربية، اذ واظبت منظمة العمل العربية 
كل ث�الث س�نوات عىل تكري�م رواد العمل من 
أطراف اإلنتاج الثالث�ة يف الدول العربية، وذلك 
منذ أن أقره مؤتمر العمل العربي ىف دورته ال� 

30 عام 2003«.
ولف�ت، إىل أن »ال�دورة الحالية ش�هدت عددا 
م�ن املوضوع�ات املهم�ة وعىل رأس�ها تقرير 
املدي�ر العام ملكتب العمل العربي فايز املطريي 
وعنوان�ه )عالقات العمل ومتطلب�ات التنمية 
املس�تدامة(، ليقاط�ع بني مس�تقبل أس�واق 

العم�ل العربي�ة وواقع الق�وى العاملة، ودور 
الرشاكة الحقيقية ب�ني أطراف اإلنتاج الثالثة 
بهدف اإلسهام يف تحقيق خطط ورؤى التنمية 
املس�تدامة يف ال�دول العربي�ة بش�كل تكامي 

وفاعل«.
واس�تعرضت ال�دورة، وفق�اً للبي�ان »بندين 
فنيني األول تحت مسمى )تعزيز دور االقتصاد 
األزرق لدعم فرص التشغيل(، أما البند الثاني 
ف�كان تحت عنوان )دور التكنولوجيا الحديثة 
يف إدم�اج األش�خاص ذوي اإلعاق�ة يف س�وق 
العمل(«، مس�تعرضاً أيضاً »ع�دداً من البنود 
التي تق�دم تقاري�ر عن نش�اطات وإنجازات 
املنظم�ة، ومجلس إدارته�ا واللجان النظامية 
املعنية بالحريات النقابية والخرباء القانونيني 
وش�ؤون عمل امل�رأة العربية، ولجن�ة تطبيق 

االتفاقيات والتوصيات، بهدف توحيد املواقف 
والرؤى العربية، كما ناقش مذكرة املدير العام 

للدورة 108 ملؤتمر العمل الدويل 2019«.
يذك�ر ان فعاليات املؤتم�ر انطلقت يوم األحد 
امل�ايض، برعاي�ة الرئيس امل�ري عبدالفتاح 
الس�ييس، وبحض�ور محم�د س�عفان وزي�ر 
الق�وي العامل�ة ممثال عن الرئيس الس�ييس، 
و17 وزير عمل عربيا ورؤس�اء وأعضاء وفود 
من�����ظم�ات أصح�اب العم�ل واالتحادات 
العمالي�ة، واألمان�ة العام�ة لج������امع�ة 
ال�دول العربي�ة، وممث�ي املنظم�ات العربية 
والدولية، واالتحادات النوعية واملهنية العربية، 
وعدد من الش�خصيات العربية وال����عاملية 
الفاعل�ة يف مج�ال التنم����ي�ة االقتصادي�ة 

واالجتماعية.

العراق يشارك بصياغة بنود وقرارات الدورة الـ)٤٦( ملؤمتر العمل العريب بالقاهرة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير الدفاع املدني اللواء كاظم 
س�لمان بوهان، أم�س األربعاء، عن 

انتشال 120 جثة من حادثة العبارة 
لغاي�ة )األربع�اء(. وق�ال بوهان يف 
تريح صحفي إنه »تم انتشال 120 
جث�ة من حادثة عبارة املوصل لغاية 

الي�وم«. وأض�اف أن »هن�اك نس�اء 
وأطف�ال م�ن ب�ني جث�ث الحادثة«. 
وكان�ت مدين�ة املوص�ل ق�د ُفجعت 
بتاريخ )21-3-2019( بحادث غرق 

عبارة مليئة بالعوائل يف أيرس املدينة، 
م�ا تس�ببت بوف�اة املئ�ات وفقدان 
الع�رشات. وأكد النائب عن محافظة 
نينوى نايف الشمري، اليوم األربعاء، 

أن اللجن�ة الحكومي�ة ه�ي املعني�ة 
بحسم ملف حادثة العبارة، فيما دعا 
إىل اىل اإلرساع بالكش�ف عن األطراف 

املتورة بهذه »الجريمة البشعة«.

مدير الدفاع املدين: انتشال )120( جثة من حادثة عبارة املوصل



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1887( الخميس  18  نيسان  2019 حمليات3

 

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

تمكن�ت ش�عبة احي�اء ال�راث الدين�ي والثق�ايف التابع�ة للعتبة 
الحس�ينية املقدسة من العثور عىل مخطوطة نادرة مهمة لكاتب 
قصة مقتل االمام الحسني عليه السالم السيد عبد الرزاق املقرم.

وقال مس�ؤول شعبة احياء الراث احس�ان خضري عباس العالم 
العتب�ة ان »املخطوطة تعد من املخطوطات النادرة واملهمة ملا لها 
من قيمة تاريخية كونها تختص بيوم عاشوراء يف االسالم«، مبينا 
ان »املخطوطة خطت بيد السيد املقرم قبل وفاته ببضع سنني«.

وأضاف »ناقش�ت هذه املخطوطة قضية يوم عاش�وراء تاريخيا 
فض�ال عن مناقش�ة جمي�ع الش�عائر الحس�ينية«, الفت�ا اىل ان 
»املخطوطة تتضمن ردا عىل جميع االش�كاليات واالنتقادات التي 

تخص عاشوراء والقضية الحسينية«.
وأوض�ح ان »املخطوط�ة ارتكزت عىل ثالث محاور اساس�ية هي 

التاريخ والنقد والطاعات«.
وأشار عباس اىل ان »السيد املقرم هو السيد عبد الرزاق بن محمد 
بن عباس املقرم قدس الله نفس�ه يعد من ابرز العلماء املحققني, 
الذين كان لهم االثر الكبري عىل الساحة العلمية يف العرص الحارض 
فهو فقيه اصويل وباحث قدير, وهو احد اعالم الش�يعة يف نرصة 
اهل البيت عليهم الس�الم, وله مؤلفات عديدة ابرزها كتاب مقتل 
اإلمام الحس�ني عليه الس�الم أو )حديث كربالء(«.واعلنت شعبة 
احي�اء ال�راث الديني والثقايف يف العتبة الحس�ينية املقدس�ة عن 
عزمها إقامة املؤتمر العلمي االول الذي يتناول اثار وتراث وسرية 
)الس�يد عبد الرزاق املوس�وي املقرم( وبالتعاون مع كلية العلوم 
االسالمية يف جامعة كربالء تاريخ )18/ محرم الحرام/1441ه�( 

املوافق )17 /9 /2019( يف الصحن الحسيني الرشيف.

   بغداد / المستقبل العراقي

شاركت وزارة النقل العراقية  ، باجتماعات اللجنة العليا للطوارئ 
والدفاع املدني التي تش�كلت بامر من دولة الس�يد رئيس الوزراء 
الدكتور ع�ادل عبد امله�دي وبحضور جميع الجه�ات والوزارات 
املعنية لبحث موضوعة ازمة الس�يول والفيضانات التي اجتاحت 

البالد مؤخرا.
واوض�ح وزير النق�ل عبدالل�ه لعيبي يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »تم وضع خطة ط�وارئ محكمة بالتنس�يق مع 
الجه�ات املعنية إلجالء املواطنني وارس�ال عدد كايف من الحافالت 
الحديثة اىل املحافظات التي تتعرض اىل سيول او املتوقع تعرضها 
ملخاطر الفيضانات لضمان س�المه املواطنني واجالئهم بالرسعة 

املمكنة«.
ون�وه لعيب�ي ان »ل�وزارة النق�ل كان كلمة الفص�ل فيما يخص 
االن�واء الجوي�ة وحالة الطق�س واملناطق االكث�ر تعرضا لزخات 
املطر الش�ديدة وتقلبات الجو وما ينعكس ع�ىل حياة املواطنني . 
مضيفاً ان الوزارة س�بق وان جه�زت اعداد اضافيه من الحافالت 

تحسبا ألي طارئ«.
يذكر ان اعمال اللجنة مستمرة وعىل مدار الساعة اىل حني انتهاء 

االزمة واعادة املواطنني اىل مناطقهم وقراهم االصلية.

   المستقبل العراقي / منى خضير عباس

اجرت الهيئة العليا للحج والعمرة فحص 
الحاف�الت الحكومي�ة والتابع�ة لرشكات 
النقل الخاص التي ستنقل الحجاج برا اىل 

الديار املقدسة«.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م الهيئ�ة 
حس�ن فهد الكنان�ي ان » الهيئة ش�كلت 
لجن�ة مكون�ة م�ن 23 عضوا ل�الرشاف 
عىل فحص الحافالت ضمت مع رئيس�ها 
12 فنيا متخصص�ا بالصيانة وامليكانيك, 
اضافة اىل 10 موظف�ني اداريني ينظمون 

الية الفحص«.
واوض�ح ان »  فح�ص الحاف�الت التابعة 
لرشكات النقل االهلية استمر لعرشة ايام 
متواصلة وشمل 800 حافله سيتم اختيار 
500 منها , ام�ا حافالت النقل الحكومية 
فاجري الفحص عىل 220 حافلة وس�يتم 

اختيار 150 حافلة منها ».
واض�اف الكنان�ي ان » الهيئ�ة حرص�ت 
عىل اختي�ار حافالت حديثة ومن ماركات 
ومناش�ئ عاملي�ة رصين�ة تحت�وي ع�ىل 
مواصفات فني�ة عالية الج�ودة كالتربيد 
املالئم لألجواء العراقية واملقاعد املتحركة 
لألم�ام وعىل الجوان�ب, اضاف�ة اىل توفر 
ثالجات وشاش�ات عرض امامية وخلفية  

ومرافق صحيه.

   بغداد / المستقبل العراقي

 خصصت وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار 
العراقي�ة 94 ملي�ار دين�ار )ح�وايل 78.8 
ملي�ون دوالر( إلص�الح املواقع الس�ياحية 
والراثي�ة يف محافظ�ات العراق.وحصل�ت 
املدين�ة االثري�ة يف بابل ع�ىل الحصة األكرب 
البالغة 59 مليار دينار )حوايل 49.4 مليون 
دوالر(. ه�ذه األم�وال مخصص�ة إلنش�اء 
البني�ة التحتية الثقافي�ة وإصالح األرضار 
التي لحقت باملواق�ع األثرية.ووفقا لوكالة 
اسوش�يتد برس ف�ان األموال تم تس�ليمها 
اىل اإلدارة املحلي�ة للمحافظ�ات املش�مولة 
بإص�الح املواق�ع االثري�ة، وم�ن املتوق�ع 
أن يج�ذب ه�ذا ب�دوره الهيئ�ات الدولي�ة 
للمس�اعدة يف الحفاظ عىل البني�ة التحتية 
للمدن الراثية«.وخصصت الوزارة 20 مليار 
دين�ار )ح�وايل 16.8 ملي�ون دوالر( ملدينة 
س�امراء ، ش�مال بغداد. كما تم تخصيص 
م�ا مجموعة 15 مليار دين�ار )حوايل 12.6 
ملي�ون دوالر( لبن�اء الهياكل الس�ياحية يف 
األهوار يف محافظات وسط وجنوب العراق.

وتس�عى الحكومة العراقية إىل االستثمار يف 
العديد من املواق�ع األثرية والراثية األخرى 
لدع�م قطاع الس�ياحة يف الب�الد كجزء من 
جهوده�ا لتنويع مصادر اإليرادات الوطنية 

ودعم امليزانية املالية للبالد.

هيئة احلج تفحص احلافالت 
التي ستنقل احلجاج برًا 

اىل الديار املقدسة

الثقافة ختصص »94« 
مليار دينار إلصالح املواقع 

السياحية واألثرية

   المستقبل العراقي/ الغانم

تابع محافظ واسط محمد جميل املياحي ميدانياً أعمال االكساء 
ملجموع�ة من الش�وارع التي يج�ري تنفيذها يف ناحي�ة الدبوني 

باالعتماد عىل جهود الكوادر البلدية يف الناحية«.
وأكد املحافظ خ�الل الجولة التي رافقه فيها رئيس لجنة االعمار 
يف مجلس واس�ط مهدي يونس عيال ومدير ناحية الدبوني هادي 
زيت�ون ومدي�ر بلدي�ات واس�ط عيل عب�د صيوان ع�ىل أن »هذه 
الناحي�ة لها أهمي�ة خاصة كونه�ا بحاجة ماس�ة اىل الكثري من 
الخدمات وأن ش�اء الله س�نعمل كحكومة محلية عىل تنفيذ أكرب 
ع�دد من املش�اريع الخدمية فيه�ا وتلبية احتياج�ات ومتطلبات 

أهاليها الكرام.
كم�ا دعا كوادر البلدية اىل الدقة يف العم�ل واالهتمام باملواصفات 

الفنية بموجب الكشوفات املعدة مسبقاً .

حمافظ واسط يتابع اعامل االكساء ملجموعة 
من الشوارع التي جيري تنفيذها يف ناحية الدبوين

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املنافذ الحدودية، ع�ن إحباط محاول�ة تهريب أربع 
عج�الت دون املودي�ل يف منفذ ميناء ام قرص الش�مايل يف محافظة 
البرصة.وذكر بيان للمنافذ تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »شعبة البحث والتحري يف الهيأة تمكن من ضبط عجلتني نوع 
)Bmw( وعجلت�ني نوع )ك�روان( خارج الح�رم الكمركي لغرض 
تهريبه�ا اىل داخل البالد مخبأة يف حاوي�ة 40 قدم محملة بأدوات 
احتاطي�ة ودراج�ات هوائية م�ن مناش�ئ متعددة«.وأضاف »تم 

إحالة املضبوطات اىل مركز رشطة ميناء أم قرص.

إحباط حماولة هتريب أربع 
عجالت دون املوديل يف أم قرص

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت الرشكة العام�ة لصناعة الس�يارات واملعدات يف 
االس�كندرية إح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن عن 
عزمها التعاقد مع وزارة النفط لتجهيزها باس�طول من 
الش�احنات واملقطورات«.وبني مدير عام الرشكة مظهر 
صادق س�بع التميمي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ب�أن »وزارة النفط وبعد حص�ول موافقة وزيرها اوعزت 
اىل رشك�ة نق�ل وتوزيع املنتج�ات النفطي�ة بتوقيع عقد 
مع الرشكة العام�ة لصناعة الس�يارات واملعدات لغرض 

تجهيزه�م بإس�طول من الش�احنات واملقط�ورات لنقل 
املنتجات النفطية بعدد )200( شاحنة و)200( مقطورة 
وس�يتم توقي�ع العقد خالل االيام املقبل�ة وبمبلغ اجمايل 
يقدر بحوايل )58( مليار دينار عراقي ، مؤكدا أن هذا العقد 
سيحقق نسبة ارباح جيدة للرشكة وسيساعد عىل زيادة 
اإليرادات وتلبي�ة الطموحات«.واكد التميمي بأن »توقيع 
هذا العقد ج�اء تأكيدا لنجاح جهود الرشكة ومس�اعيها 
الروي�ج ملنتجاته�ا تنفي�ذا لتوجيه�ات  وتحركاته�ا يف 
الوزير صالح عبدالله الجبوري املتعلقة بتنش�يط الجانب 

التسويقي لرشكات الوزارة وترصيف املنتجات املحلية.

رشكة صناعة السيارات تعتزم التعاقد مع وزارة النفط 
لتجهيزها بأسطول من الشاحنات واملقطورات

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي 

أعل�ن محافظ بغداد فالح الجزائ�ري عن »مفاتحته مجلس 
الوزراء ونواب بغداد ل�إرساع بإيجاد حلول ملوظفي العقود 

املفسوخة ضمن تنمية األقاليم«.
وأش�ار املحافظ اىل »إرساله كتابا رسميا اىل مجلس الوزراء 
والهيئ�ة العليا للتنس�يق بني املحافظ�ات يدعوهم اىل إيجاد 
حلول مناس�بة وواقعي�ة ملعالجة موضوع عق�ود موظفي 

تنمية األقاليم يف محافظة بغداد ماليا وقانونيا ».
كم�ا دعا » نواب بغ�داد خالل االجتماع املوس�ع اىل رضورة 
التدخ�ل ومفاتح�ة وزارة املالي�ة بخصوص توف�ري االموال 
الالزم�ة وم�ن املوازن�ة التش�غيلية لتأمني رواتبهم بش�كل 
مستمر وعودتهم اىل الخدمة«.هذا وسبق للمحافظ ان طالب 
بعودة موظفي العقود لحاجة املحافظة املاسة اىل خدماتهم 
فضال عن رضورة مراعاة ظروفهم املعيش�ية واالقتصادية 

وما قدموه من جهود طوال س�نوات خدمتهم«.ويف س�ياق 
متصل كش�ف محافظ بغداد ع�ن »حصوله عىل تأييد نيابي 
م�ن اعضاء مجل�س النواب عن العاصم�ة بغداد بخصوص 
اس�تمرار تنفيذ املش�اريع املتوقفة بالعاصم�ة ».الجزائري 
وخالل اجتماع حرضه برئاس�ة النائب االول لرئيس الربملان 
واعضاء عن العاصمة ووزير التخطيط وامني بغداد افاد ان 
»محافظ�ة بغداد تحتاج اىل تضاف�ر الجهود وثورة عمرانية 
كب�رية لالرتقاء بالواقع الخدمي امل�زري اذ تحتاج العاصمة 
اىل تنفيذ مش�اريع مهمة وضاغطة سيما مشاريع املجاري 
وامل�اء واالكس�اء وغريه�ا ، مؤك�دا حصول تأيي�د كبري من 
النائب االول لرئيس الربملان والسادة ممثيل بغداد من اعضاء 
مجل�س الن�واب« .واض�اف ان »االجتماع تضمن مناقش�ة 
املش�اريع املتوقف�ة والتأكي�د ع�ىل رضورة تنفيذها،فضال 
عن مناقشة املش�اريع الضاغطة االخرى وخطط املشاريع 

ملحافظة بغداد وباقي الدوائر الخدمية.

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
ع�ن خطته�ا التوزيعي�ة الخاص�ة بالزيارة 
احتياج�ات محافظة  الش�عبانية بتجهي�ز 
كربالء املقدسة من أنواع املشتقات النفطية 
وذل�ك خدم�ة لزوارالعتب�ات املقدس�ة أثناء 

إقامة شعائر زيارة الزيارة املباركة.
وقام فرع الرشكة يف كربالء املقدسة بتشكيل 
غرفة عمليات خاصة بالفرع مرتبطة بغرفة 
العملي�ات املركزية يف مقر الرشكة برئاس�ة 
املدير العام، تم من خاللها تقسيم املحافظة 
اىل أربعة محاور هي )مدخل بغداد – مدخل 

الهندية - مدخل النجف – مركز كربالء(«.
وقال مدير عام الرشكة كاظم مسري ياسني 

يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »تم 
تأمني أكث�ر من )5( ماليني ل�ر من منتوج 
البنزي�ن وخمس�ة مالي�ني ل�ر أخ�رى من 
منت�وج زيت الغاز ، فضال ع�ن زيادة الوارد 
من الغاز الس�ائل بواق�ع )400( طن يومياً 
طيلة فرة الزيارة وتخصيص )10( سيارات 
لنقل هذا املنتوج يتم تنس�يبها لفرع كربالء 

إثناء املراسيم«.
أما فيما يتعلق باملواكب الحسينية املشاركة 
بخدم�ة الزائري�ن أك�د مدي�ر ف�رع كربالء 
حس�ني الخرس�ان »بتجهيزالنف�ط األبيض 
لألف�ران واملخاب�ز التابعة للمواك�ب وزيت 
الغاز للمولدات الكهربائية واألفران العاملة 
بهذه املادة والبويلرات وبالس�عر الرس�مي 

املدعوم وحسب تقدير لجان خاصة«.

وكشف » عن تزويد االفران واملخابز الرسمية 
بحصة إضافية مقداره�ا 25 % من الحصة 
الش�هرية ومثلها للدوائ�ر الخدمية واألمنية 
املش�اركة بالزي�ارة .، فض�اًل ع�ن تش�كيل 
اللج�ان الفني�ة لتهي�أة املحط�ات املتنقل�ة 
بعدد )6( محطات لتزويد السيارات التابعة 
للوزارات املش�اركة بنقل الزائرين )مجاناً( 
، باإلضاف�ة اىل نص�ب كرفان�ات متنقلة يف 
الس�احات املخصص�ة لتوظيفه�ا يف خدمة 
الوافدين والزائري�ن يف محافظ كربالء«.من 
جانب�ه أفصح مدير هيأة التجهيز إحس�ان 
غان�م ع�ن تحمي�ل كمي�ات البنزي�ن ع�ايل 
االوكتني اىل مس�تودع كرب�الء الحديث وبما 
ال يق�ل ع�ن الخطة املق�ررة بالتنس�يق مع 
ف�رع الرشكة يف كربالء املقدس�ة بخصوص 

الكمي�ات املطلوبة لتوف�ري البنزين الجاهز« 
مشريا اىل »إعتماد منفذي التجهيز يف )النجف 
أو السماوة( لتأمني تعزيز موقف املحافظة 
م�ن املنتجات البيضاء يف ح�ال الحاجة لها، 
والتأكيد عىل تحمي�ل الكمية املخصصة من 
زيت الغاز والبالغة )750( ألف لر يومياً من 
مستودعات الشعيبة وشط البرصة، ونفس 
الكمية من جزرة الخور اىل مس�تودع كربالء 
الجدي�د«. يذك�ر أن رشكة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة الرشك�ة تض�ع خطط�اً منّظم�ة 
وش�املة لتغطية جميع املناس�بات الدينية 
والوطني�ة واألعي�اد وبزي�ادة ملحوظ�ة يف 
كمي�ات الوقود يف محافظ�ات بغداد، كربالء 
اىل  باإلضاف�ة  األرشف  والنج�ف  املقدس�ة 

سامراء املقدسة.

     المستقبل العراقي / جاسم كريم الطائي

نظم�ت دائرة االعم�ار الهنديس أحدى تش�كيالت وزارة االعمار 
واالس�كان والبلدايات واالشغال العامة دورة عن كيفية تصميم 
أألبني�ة املعدني�ة ) الهي�اكل الحديدي�ة (بأس�تخدام برنامج ال� 
ETABS وذل�ك ملواكبة التقدم والتطور الحاصل يف مواد البناء يف 
العالم«.وقالت مديرة عام دائرة االعمار الهنديس وكالة املهندسة 
احالم س�عيد جواد ان »الدائرة نظمت دورة أنشائية ملدة خمسة 
أيام عن كيفية أعداد التصاميم الخاصة بأألبنية املعدنية)الهياكل 

الحديدي�ة( من خالل اس�تخدام برنامج ال�� ETABS ،مبينة ان 
»الدائ�رة حريصة عىل تطوير كوادرها وبمختلف االختصاصات 
نتيجة التطور العلمي املعماري واالنش�ائي الحاصل يف العالم«.

وأضاف�ت ان »الهدف من تنظيم هذه الدورة هو ملواكبة التطور 
الحاص�ل يف مجال البناء املعماري يف العالم.وملا يش�هده العراق 
حديث�ا من تنفيذ هذا التطور حاليا ببناء الهياكل الحديدية لعدد 
من املش�اريع«.فيما أشار مدير قس�م التخطيط والدراسات يف 
الدائ�رة املهندس باس�م محمد فرحان الطائ�ي ان »الدورة التي 
نظمت عىل قاعة التدريب وبمش�اركة عدد من منتسبي الدائرة 

وبالتنس�يق مع قس�م التصاميم تطرق�ت اىل رشح مفصل عن 
كيفية أس�تخدام برنامج ال�� ETABS بتصاميم االبنية املعدنية 
متع�ددة الطواب�ق ) الهي�اكل الحديدية ( والجملون�ات ، مبيننا 
ان »أس�تخدام ه�ذا الربنامج يب�ني عملية أظهار كاف�ة النتائج 
وتفاصيل الربط والجداول الخاصة بالنتائج والكميات مع عرض 
املخططات االنشائية بالربنامج ». علما ان هذا الربنامج يعد من 
الربامج االنش�ائية املهمة عامليا يف تحليل وتصميم االبنية بع أن 
طرأت الحاجة يف الوقت الحارض اىل اس�تخدام االبنية املعدنية ملا 

يميزها بقوة تحملها ورسعة تنفيذها مع خفة وزنها.

حمافظ بغداد يفاتح جملس الوزراء ونواب العاصمة إلجياد حلول ملوظفي العقود

املنتجات النفطية تنهي إستعداداهتا إلستقبال الزيارة الشعبانية وتكشف عن خطتها التجهيزية

دائرة االعامر اهلنديس تنظم دورة خاصة بتصاميم األبنية املعدنية

كشف عن تأييد نيابي لتنفيذ مجيع املشاريع املتوقفة يف العاصمة

   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر التج�ارة محمد هاش�م العاني مع الس�فري 
امل�رصي ع�الء م�وىس العالق�ات املش�ركة ب�ني البلدين 
والرغبة املشركة لتفعيلها وزيادة حجم التبادل التجاري 
فض�اًل عن فت�ح قن�وات اتصال جدي�دة تخدم الش�عبني 

الشقيقني« .
وأك�د الوزي�ر العان�ي بحس�ب بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ب�ان »توفر االمن واالس�تقرار يف الع�راق بعد 
تحقي�ق االنتص�ارات الكب�رية ودح�ر عصاب�ات داع�ش 
االرهابي�ة فضال ع�ن عوامل كثرية اخرى كل ذلك س�اعد 
العراق ان يكون قبلة للمس�تثمرين العادة البناء واالعمار 
وان تأخ�ذ ال�رشكات املرصية دورها وتك�ون حارضة يف 
اعادة االعمار واالستثمار وسيعود ذلك بالنفع االقتصادي 

والتجاري اىل الشعبني العراقي واملرصي ».
واض�اف بأن »العراق منفتح عىل الجميع يف ضوء برنامج 
الحكوم�ة فض�ال عن وجود رغبة مش�ركة ب�ني البلدين 
تمخضت عن اللقاءات املتواصلة بني مسؤويل البلدين كان 
اخرها زيارة الوفد الحكومي واللقاء مع القيادة املرصية 
واقامة امللتقى االقتص�ادي بني رجال االعمال يف البلدين« 
. وبحث اللقاء االس�تعدادات الجتماعات اللجنة املشركة 
ب�ني البلدين واالتفاقات التي س�توقع بني الجانبني خالل 
املرحلة املقبلة ومايتطلب ذلك من اس�تعدادات استثنائية 

وطرح لكافة االمور املتعلقة بني البلدين .

وزير التجارة يبحث مع السفري املرصي تفعيل العالقات 
الثنائية والتهيئة الجتامعات اللجنة املشرتكة

العثور عىل خمطوطة نادرة ومهمة 
عن مقتل االمام احلسني »عليه السالم«

وزارة النقل تشارك يف اجتامعات اللجنة العليا 
للطوارئ والدفاع املدين لبحث ازمة السيول

    البصرة / المستقبل العراقي

بح�ث محافظ الب�رصة أس�عد عبداالم�ري العيداني، مع 
س�عادة الس�فري األرميني املعتمد لدى جمهورية العراق 
»هراتش�يا بوالدي�ان«، ع�ددا م�ن القضاي�ا وامللف�ات 
االقتصادي�ة منه�ا والسياس�ية، ويف مقدمته�ا تطوي�ر 
قطاع�ي الصحة والزراعة، جاء ذلك خالل لقاء مش�رك 

جمع بينهما ظهر اليوم يف دار الضيافة البرصي،
العيداني ويف مس�تهل حديثه رحب بهذه الزيارة، مؤكدا 
للوفد الضيف عىل حالة التعايش الس�لمي التي تعيش�ها 
محافظ�ة البرصة ب�ني مختلف األدي�ان واملكونات، عىل 
الرغ�م م�ن حالة ع�دم االس�تقرار التي س�ادت األجواء 

العراقية يف الفرة املاضية،
ويف الجان�ب االقتص�ادي، أوض�ح محاف�ظ الب�رصة أنه 
»ت�م بحث عدد م�ن امللفات وكان أبرزه�ا ملفي الصحة 
والزراع�ة، ملايتمتع به األصدقاء يف جمهورية أرمينيا من 
خربات واسعة يف هذين املجالني، وإمكانية استقدام عدد 

م�ن الكوادر الطبية، وعىل وجه الخصوص يف مجال طب 
العيون، إضافة إىل إرس�ال بعثات دراس�ية اىل الجامعات 

األرمينية،
ويف ختام حديث�ه أعرب » العيداني« عن دعمه لتوجهات 
السفري األرميني لعقد اتفاقية توأمة بني البرصة وإحدى 

املدن األرمينية يف املستقبل القريب«.
من جانبه عرب الس�فري »بوالديان« عن اهتمام حكومته 
بفت�ح آفاق التعاون املش�رك م�ع الحكوم�ة املحلية يف 
الب�رصة ويف مختلف املجاالت، مبيًن�ا اىل  ان وفداً أرمينيا 
رفيع املستوى سيقوم بزيارة إىل العاصمة بغداد، تعقبها 
أخ�رى مماثل�ة إىل محافظ�ة الب�رصة لعق�د اتفاقي�ات 
مش�ركة ويف العدي�د م�ن القطاع�ات وأبرزه�ا الصحة 

والزراعة والتعليم العايل والبحث العلمي. 
ه�ذا.. وحرض اللق�اء مع�اون املحافظ لش�ؤون البلدية 

والبلديات الحقوقي حسن النجار.
ع�ىل صعيد متص�ل أكد الس�فري الهنغاري ل�دى العراق، 
اتيال تار، خالل لقائه محافظة البرصة، أس�عد العيداني، 

عزم ب�الده تنفيذ مش�اريع تتعلق بالقط�اع الصحي يف 
البرصة«.

وذك�ر املكتب االعالم�ي ملحافظ البرصة، يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي« ، أن »العيدان�ي بحث مع الس�فري 
الهنغاري يف العراق اتيال تار، دخول الرشكات الهنغارية يف 
املحافظة للعمل ضمن املشاريع الخاصة بكل القطاعات 

املهمة يف البرصة«.
وق�ال العيدان�ي، إن »اللق�اء تطرق اىل دخ�ول الرشكات 
الهنغارية للعمل يف محافظة البرصة باعتبارها بيئة أمنة 
الس�تقبال كل الرشكات العاملية، مش�رياً اىل ان »السفري 
الهنغاري أوصل رس�الة اىل ان الحكومة الهنغارية لديها 

اهتمام عايل بمشاريع القطاع الصحي« .
من جانبه، قال الس�فري الهنغاري ل�دى العراق، اتيال تار 
إن »الع�راق وهنغاري�ا لهم تاريخ جيد وه�ذه العالقات 
انقطعت ألسباب عديدة مر بها العراق والزيارة التي جرت 
الي�وم هي لتجدي�د العالقة املنقطعة وهن�اك تركيز عايل 

املستوى يف البرصة كونها محافظة غنية بالواردات«.

وأك�د تار، أن »ب�الده تطمح لتنفيذ اعم�ال يف املحافظة 
تتعلق بالقط�اع الصحي يمكن تنفيذه�ا بأقىص رسعة 

ممكنة يف املستقبل.

حمافظ البرصة يبحث سبل تطوير قطاعي الصحة والزراعة مع أرمينيا
حبث مع السفري دخول الشركات اهلنغارية يف احملافظة

    البصرة/ المستقبل العراقي

كش�ف رئيس مجلس محافظة البرصة صباح 
حس�ن البزون�ي ع�ن ق�رب اكتمال اج�راءات 
ال�رشوع باقلي�م الب�رصة فيما اك�د ان الوقت 
املتبقي االجراءات مع املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات.وقال البزوني يف كلمته التي القاها 
خ�الل املؤتم�ر االول النطالق تأس�يس رابطة 
أقلي�م البرصة وذلك عىل قاع�ة رجال االعمال ، 
ان الوقت املتبقي الجراءات الرشوع باالستفتاء 

خالل االيام القادمة بعد ان ارسل املجلس كتابا 
اىل رئيس الوزراء يحتوي عىل تواقيع 22 عضوا 
يف مجلس البرصة من اصل 35 عضوا يطالبونه 
باقام�ة اقلي�م البرصة فضال عن طلب س�ابق 
للمفوضي�ة مك�ون من تواقي�ع 2 يف املائة من 
املواطن�ني البرصيني تم تقديم�ه اىل املفوضية 
بش�كل مبارش.وتاب�ع البزون�ي يف حديث�ه ان 
مجلس البرصة لم يتدخ�ل المن بعيد او قريب 
يف قضي�ة التصويت عىل االقليم وس�وف يرك 
الخيار للمواطن البرصي يف االختيار او الرفض 

عل�ر الصنادي�ق املغلقة.من جانب�ه قال عضو 
الرابطة حس�نني الس�عد ان اللقاء جمع دعاة 
االقليم العالن البيان التاس�ييس للرابطة واخذ 
وجه�ات النظر لجمي�ع املهتمني بهذا الش�ان 
بخصوص تش�كيله وخطواته الالحقة.اىل ذلك 
طالب�و انص�ار االقلي�م الذين ح�رضو املؤتمر 
مسؤويل البرصة بالتجرد عن االنتماء السيايس 
واالنتم�اء للب�رصة فقط والش�عور بمعاناتها 
املجل�س  رئاس�ة  الوق�ت  ذات  يف  ش�اكرين 

واالعضاء املوقعني عىل طلب االقليم .

البزوين يكشف قرب أكتامل اجراءات الرشوع بأقليم البرصة
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcements for Tender No: 020-SC-19 
Provision of General Wellsite and access road building package 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  

 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing 

under the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, 
hereby gladly invite you to tender Provision of General Wellsite and access road 
building package. 

 
Tender Title: Provision of General Wellsite and access road building package 
Tender No.: 020-SC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for first time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the 
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase 
Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek some companies who have the qualified professional 
experience for wellsite and access road in EBS oilfield. 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM of 23rd April 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which 
sealed separately before 4:00 PM on 3rd May 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 30th April 2019 by Email to 
tanli@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 
The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاج�ر االمالك املدرجة اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�راك 
يف املزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعماني�ة خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف 
الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن يف مقر مديرية  البلدية اعاله يف تمام 
الساعة )العارشة صباحا ( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل 
املس�تأجر جل�ب هوية االحوال املدنية مصورة واصلي�ة ويتم االلتزام بكافة التعليم�ات والضوابط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد

مديرية زراعة صالح الدين

كرس قرار
تعل�ن مديري�ة زراع�ة ص�الح الدي�ن للمرة 
الثاني�ة ع�ىل ك�ر ق�رار املس�احة املدرجة 
تفاصيله�ا امل�رة الثانية ادناه وف�ق احكام 
بي�ع  وقان�ون   1983 لس�نة   35 القان�ون 
وايجار ام�وال الدولة  رقم 21 لس�نة 2013 
املعدل فع�ىل الراغبني بالتأج�ر الحضور اىل 
مقر مديرية  زراعة )صالح الدين( الس�اعة 
)10/صباحا( مستصحبني معهم التامينات 
القيم�ة  م�ن   )%15( البالغ�ة  القانوني�ة 
التقديري�ة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
املصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يف 
اليوم الس�ابع اعتبارا من اليوم الثاني لنرش 

االعالن يف الصحيفة الرسمية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية
العدد  /103/ش/2019

التاريخ 2019/4/17
اىل  /املدعى عليه )ثائر بدر كاظم( 

تبليغ
اقامت املدعية ) هدى حس�ن كاظم(  امام هذه املحكمة 
الدع�وى املرقم�ة ) 103/ش/2019( تطل�ب فيها تاييد 
واج�رة حضان�ة الطفالها كل من )مرت�ى ومصطفى(  
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم  بالتبليغ ر.ع 
س�الم عبيد راجي اش�عار مختار ناحي�ة الحيدرية  حي 
الزه�راء املخت�ار / نارص عباس ق�ررت  املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني محليت�ني بموعد 
املرافعة املصادف 2019/4/25 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوق 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا لالصول
القايض 

عيسم عيل الجبوري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد  /1283/ب2017/3
التاريخ 2019/4/17

تنويه
ورد س�هوا يف صحيفتي الع�راق االخبارية بالعدد 817 يف 
2019/4/4 وصحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 1877 
يف 2019/4/4 ع�ن بي�ع العقار املرق�م 203/3188 حي 
الس�عد يف النج�ف اال انه ل�م يذك�ر يف الصحيفتني اعاله 
مس�احة العقار املذك�ور اعاله علما ان مس�احة العقار 

الكلية هي 592 مر مربع لذا اقتى التنويه بذلك 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 61659/3 ميالد

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 
الجنس : دار مفرز لثالث دور بصورة غر رسمية 

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : سهامها 40 م2 من اصل 250م2
املش�تمالت : صالة ومطب�خ وصحيات وغرف�ة يف االعىل 

سقوفه شيلمان 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : راهن خارجي

مقدار املبيع : حصتها من العقار 40 سهم من اصل 250 
سهم

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف االوىل باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله  العائد للراهن منال توفيق 
كريم لقاء طلب الدائن املرتهن صدام نعمة محسن البالغ 
)15000000( خمس�ة عرش مليون دين�ارا فعىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن  مستصحبا 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيم�ة املقدرة للمبيع البالغ�ة  )20000000( 
ع�رشون مليون دينارا وان املزايدة س�تجري يف  الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخر
محمد فالح حسن

مدير دائرة التسجيل العقاري  يف النجف االوىل

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

دائرة الكاتب العدل يف / النجف
العدد  :798

التاريخ : 2019/4/16
اعالن
انذار

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بواسطة السيد الكاتب العدل يف النجف االرشف املحرم

وجه الس�يد  )عادل نوري محمد( املدير املفوض ملرصف 
الخليج التج�اري اضافة لوظيفته وكيله املحامي ) مهند 
محم�د عيل( االن�ذار املرق�م بالعدد العموم�ي )10634(  
سجل )53( يف 2019/4/2 ويف سجل االنذارات ) 798( اىل 
السيدة )ش�ذى ماجد حميد( عنوانها /النجف / حي ابو 
خال�د /م/102/ز11/د/7 بالنظر االنقط�اع عن الدوام 
الرس�مي اعتبارا م�ن 2019/3/24 وب�دون عذر مرشع 
وامل�رور )5/ايام( عن انقطاعك نن�ذرك بوجوب التحاقك 
بالدوام الرسمي ويف حال بلوغ غيابك )10/ايام(  متصلة 
س�يتم فصلك م�ن العم�ل يف املرصف ارس�ل االن�ذار بيد 
مبلغ دائرتنا الس�يد )كاظم مسلم كاظم( لغرض تبليغك 
باالن�ذار املذكور اع�اله واعيد الينا مرشوح�ا عليه بانها 
مرتحلة اىل جهة مجهولة وحس�ب اشعار مختار منطقة 
ح�ي ابو خالد الس�يد ) كري�م ظاهر الكس�ار(  لذا قررنا 
النرش بالصحيفتني  الرس�ميتني لغ�رض تبليغك باالنذار 

ويعترب التبليغ نافذ من تاريخ النرش اعذر من انذر
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل

اعالن
رقم الدعوى

188/ج/2019
اىل املتهم الهارب )اياد جبار حسن نادر(

احال�ك الس�يد  ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموجب ق�رار االحالة 
املرق�م 2019/183 يف 2019/3/26 غيابيا الجراء 
محاكمت�ك بدعوى غ�ر موجزة وفق اح�كام املادة 
443 م�ن قانون العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحدي�د ي�وم 2019/6/3  موع�دا للمحاكم�ة ويف 
حالة عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

������������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد / 1164/ش/2019
اعالن

اىل املفقود ) احمد حسن رحيل(
اقام والدك املدعو حس�ن حسن رحيل محل الدعوى 
املرقم�ة 1164/ش/2019 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
طل�ب فيها تأيي�د وفاتك كون�ك قد فق�دت بتاريخ 
2005/12/31 وانقطع�ت اخبارك ولم يتم التوصل 
اىل اي معلوم�ة ع�ن حياتك من ممات�ك وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك ل�ذا ق�ررت املحكم�ة ن�رش تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم 2019/4/24 او من 
ينوب عنك قانونا وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون 
القايض

باسم فتحي حمود
������������������������������������������

محكمة بداءة السماوة
العدد 639/ب/2019
التاريخ 2019/4/16

اعالن
اىل  /املدعى عليه /بشار حسني عيل

اق�ام املدعي بكر موىس حمد الدعوى املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها الحكم له باملبلغ املطالب به والبالغ 
ستة ماليني وخمسمائة الف دينار وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
منطقة حي الزهراء يف السماوة املختار حيدر رزاق 
عب�د الل�ه يف  2019/4/10 لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني  بموعد املرافعة املوافق الساعة 
الثامنة من صباح يوم 2019/4/29 ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ن ينوب عنك قانون�ا او بيان معذرة 
مرشوعة س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون
القايض

عماد ياسني خضر

تنويه
كنا قد نرشنا يف جريده املستقبل العراقي بالعدد)1883 ( يف 14 
/ 4 / 2019  إعالن مديريه زراعه صالح الدين وقد ورد س�هوا 
يف ت ) 5 ( حق�ل املقاطعه) 26 / ش�ناس ( خطاء والصحيح) 

29 / شناس (  لذا اقتى التنويه
���������������������������������������������������

تنويه 
كنا قد نرشنا يف جريده املس�تقبل العراق�ي بالعدد)1866 ( يف 
13 / 3 / 2019 اع�الن مديري�ه زراع�ه ص�الح الدين وقد ورد 
سهوا يف حقل القطعه يف ت) 4 و 5 ( ) 25 ( خطاء والصحيح) 
25 / 22 ( ويف) 8 ( )157 ( خط�اء والصحي�ح) 12 / 157 ( 
ويف ت ) 10 ( ) 41 ( خط�اء والصحي�ح) 15 / 41 ( ويف ت) 
11 ( ) 194 ( خط�اء والصحيح)1 / 194 ( وقد ورد س�هوا يف 
حق�ل املقاطع�ه يف ت  ) 1 و 8 ( ) 42 العلكه والذكور ( خطاء 

والصحيح) 42 العكله والذكوره( لذا اقتى التنويه
���������������������������������������������������

اعالن
رقم الدعوى

176/ج/2019
اىل املتهم�ني الهارب�ني ) ن�ورة ه�ادي ش�اهر وطاه�ر هادي 

شاهر(
احالكم�ا قايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل محكمة جنايات 
املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 2019/176 يف 2019/3/24 
غيابيا الج�راء محاكمتكم�ا بدعوى غر موج�زة وفق احكام 
امل�ادة 444 م�ن قانون العقوب�ات ولع�دم حضوركما اىل هذه 
املحكمة تقرر تبليغكما عن طريق صحيفتني محليتني وتحديد 
يوم 2019/6/2  موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم حضوركما 

سيتم اجراء محاكمتكما غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة  بداءة السماوة
العدد 1810/ب/2018
التاريخ 2019/4/15 

اعالن
عطف�ا ع�ىل الق�رار الصادر م�ن محكمة ب�داءة الس�ماوة بالدع�وى املرقمة 
1810/ب/2018 يف 2018/11/27 واملكتسب الدرجة القطعية املتضمن ازالة 
شيوع العقار املرقم 75/1 مقاطعة 5 ام التلول والجالجة يف السماوة بيعا ملدة 
ثالث�ني يوما من اليوم التايل لنرش االعالن وس�تجري املزاي�دة يف هذه املحكمة 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا وع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة البالغة 
235,000,000 مائتان وخمس�ة وثالثون مليون دينار بصك مصدق المر هذه 
املحكم�ة ان لم يكن من الرشكاء من مرصف حكومي واذا صادف يوم املزايدة 

عطله رسمية فستجري املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف :

عبارة عن االرض بمس�احة )400م( مشيد عليها دارين مفرزتني بصورة غر 
رس�مية  وخربة الدار االوىل مبنيه من الطابوق االس�منت والكونكريت املسلح 
من  طابقني الطابق االريض يش�تمل عىل غرفة نوم واحدة ومطبخ ومجموعة 
صحي�ة وغرفة نوم يف الطابق الثاني مش�غولة من قبل املدعى عليه احمد عيل 
عب�د العزيز وافراد عائلت�ه درجة عمرانه جيدة وخلف تلك الدار خربة تش�مل 
عىل غرفتي نوم وكليدور مس�قفة بالش�يلمان بناءها غر صالح للس�كن اما 
ال�دار الثانية مبنية من الطابوق واالس�منت والكونكريت املس�لح من طابقني 
الطاب�ق االريض يش�تمل عىل طارم�ة خارجية واس�تقبال ومطبخ ومجموعة 
صحي�ة  داخلي�ة واخرى خارجي�ة اما الطابق االول يش�تمل ع�ىل ثالث غرف 
ن�وم ومجموعة صحية ارضية الدار مبلطة بالكايش درجة عمرانه متوس�طة 

مشغول من قبل املدعى عليه امجد وافراد عائلته

مناقصة رقم 1 / 2019 
نقل منتسبي اهليأة الغربية وفرع صالح الدين 

تعلن رشكة توزيع املنتجات النفطية / اهليأة الغربية وفرع صالح الدين / صاحب العمل – عن اجراء مناقصة رقم 1 / 2019 
) نقل منتسبي اهليأة الغربية وفرع صالح الدين ( 

وبكلفة تخمينية تبلغ ) 870096000 ( ثمانمائة وس�بعون مليون وس�تة وتسعون الف دينار لنقل منتسبي الفرع والهيأة ملدة سنة 
وحس�ب ال�رشوط العامة والوثائق القياس�ية للمناقص�ة التي يمكن الحصول عليه من الش�عبة القانونية يف موق�ع الفرع الواقع يف 
مركز محافظة صالح الدين / قضاء تكريت لقاء مبلغ قدره ) 250000 ( مائتان وخمسون الف دينار غر قابل للرد فعىل الرشكات 
املتخصصة من ذوي الخربة واالختصاص من الراغبني باالشراك باملناقصة اعاله واملجددة هوياتهم مراجعة مقر الفرع املذكور اعاله 
/ الشعبة القانونية لرشاء وثائق املناقصة والوثائق القياسية وتقديم عطاءاتهم ضمن فرة االعالن وتعترب الرشوط العامة وتعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 جزء اليتجزء من بنود العقد وسيتم اعتماد النسب الرجيحية لغرض االحالة املرفقة طي 
salahaldeen_branch@ / وثائ�ق املناقصة ويمكنكم االستفس�ار واالطالع عىل رشوط املناقصة من خالل موقع فرعن�ا االلكروني

 yahoo.com
يجب ان تتضمن العطاءات املستمسكات واملتطلبات االساسية االتية : 

أ – تقديم العطاء بظرف مغلق وموقع ومختوم تثبت عليه اسم املناقصة ورقمها واسم مقدم العطاء وعنوانه الكامل .
ب – ارفاق وصل رشاء وثائق املناقصة ) النسخة االصلية ( 

ج – تقديم تامينات اولية بنس�بة ) 2 % ( من قيمة الكلفة التخمينية للمناقصة ويكون بش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر 
م�ن مرصف عراقي معتمد وحس�ب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراق�ي يف حينها ومعنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية 
/ فرع صالح الدين وبمبلغ ) 17401920 ( س�بعة عرش مليون واربعمائة الف دينار وتس�عمائة وعرشون دينار عراقي وتكون فرة 

نفاذية تلك التامينات مدة التقل عن ستة اشهر . 
ت – شهادة تاسيس رشكة مع النظام الداخيل لها مع البينات املالية ) الحسابات الختامية ( الخر سنتني مؤيدة من محاسب قانوني 

معتمد .
ث – عدد االعمال املماثلة املطلوبة للرشكة عمل مماثل واحد مؤيد من جهات التعاقد املعنية للسنوات الثالث االخرة .

ج – كتاب عدم ممانعة نافذ لسنة املناقصة من الرضيبة موجه لجهة التعاقد .
ح – اعتماد الهوية الرضيبية ملقدم العطاء واستخدام الرقم الرضيبي .

خ – تقديم مايؤيد حجب البطاقة التموينية ملقدمي العطاء .
د – تقديم سيولة نقدية بمايعادل 30 % من الكلفة التخمينية .

ذ – تتحمل الرشكة املحال اليها املناقصة اجور النرش وكافة االعالنات واملصاريف االخرى .
ر – تقديم كافة املستمسكات الخاصة بالرشكة وصاحب الرشكة او من يخوله بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل .

مالحظة :
- بام�كان جه�ة التعاقد اضافة بيانات اخ�رى تتالئم مع طبيعة املناقصة ب�رشط ان ال تتعارض مع الترشيع�ات القانونية املنظمة 

الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق وعىل مقدمي العطاءات االلتزام بالرشوط اعاله وبخالفه يهمل العطاء ويستبعد . 
- يلت�زم مقدموا العطاء بملئ اس�تمارة تقديم العطاء يف القس�م الثالث من وثائق املناقصة املرفقة بج�دول الكميات وبخالفه يهمل 

العطاء ويستبعد .
- يتم اعتماد عنوان املناقص املثبت يف العطاء عنوانا للمراس�الت والتبليغات وعىل املناقص اش�عار جهة التعاقد بكل تغير يطرأ عىل 

هذا العنوان خالل مدة سبعة ايام من تاريخ حصوله . 
- اذا صادف يوم فتح العطاء عطلة رسمية يكون اليوم الذي يليه هو تاريخ الفتح . 

- فرة نفاذية العطاءات مدة التقل عن ) 120 ( يوم من تاريخ غلق املناقصة .
- تس�لم العطاءات اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية / مقر فرع صالح الدين / يف قضاء تكريت ويكون اخر يوم الس�تالم العطاءات 
نهاي�ة ال�دوام الرس�مي بعد ) 12 ( يوم عمل الخر نرش يف الجريدة الرس�مية وس�يتم فت�ح العطاءات بحض�ور الراغبني من مقدمي 

العطاءات .
- يت�م عق�د مؤتم�ر خ�اص لالجابة ع�ىل استفس�ارات الراغبني بتقدي�م العطاءات بع�د ثالثة ايام م�ن تاريخ اخر ن�رش يف الجريدة 

الرسمية.
وتقبلوا فائق االحرام

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار 

المساحة 
بالدونم المقاطعة القطعة ت

زراعية /800
دينار 67/دونم

/42
العكلة 
والذكوره

157 1

سعد كامل تركي 
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

سامر عباس حممد 
مدير هيأة توزيع املنطقة الغربية

العدد 891
التاريخ 2019/3/31

الحي الصناعي  سنة واحدة  1150 4 ساحة لبيع المواد االنشائية 25
الحي الصناعي  سنة واحدة  1150 5 ساحة لبيع المواد االنشائية 26
الحي الصناعي  سنة واحدة  1150 5 ساحة لبيع المواد االنشائية 27
الحي الصناعي  سنة واحدة  1150 6 ساحة لبيع المواد االنشائية 28

بداية شارع الشوملي سنة واحدة  1000
جزء من القطعة 

505/6م18 
بغيلة

كوفي شوب 29

الموقع مدة االيجار مساحته م2 رقم الملك نوع الملك ت
الحي الصناعي سنة واحدة   1725 632 ساحة الغراض صناعية 1
الحي الصناعي سنة واحدة   1725 633 ساحة الغراض صناعية 2
الحي الصناعي سنة واحدة   1725 634 ساحة الغراض صناعية 3

الشيشان سنة واحدة   12 597 ارضية كشك 4
الشيشان سنة واحدة   12 598 ارضية كشك 5
الشيشان سنة واحدة   12 607 ارضية كشك 6

منتزه الحي التجاري سنة واحدة   924 328 ساحة تارتان 7
الكراج الموحد  سنة واحدة   6 459 كشك 8
المجمع الطبي سنة واحدة   18 340 مختبر 9
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 1 ساحة لبيع المواد االنشائية 10
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 2 ساحة لبيع المواد االنشائية 11
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 3 ساحة لبيع المواد االنشائية 12
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 4 ساحة لبيع المواد االنشائية 13
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 5 ساحة لبيع المواد االنشائية 14
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 6 ساحة لبيع المواد االنشائية 15
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 7 ساحة لبيع المواد االنشائية 16
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 8 ساحة لبيع المواد االنشائية 17
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 9 ساحة لبيع المواد االنشائية 18
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 10 ساحة لبيع المواد االنشائية 19
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 11 ساحة لبيع المواد االنشائية 20
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 12 ساحة لبيع المواد االنشائية 21
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 1 ساحة لبيع المواد االنشائية 22
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 2 ساحة لبيع المواد االنشائية 23
الحي الصناعي سنة واحدة  1150 3 ساحة لبيع المواد االنشائية 24

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1/913 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرشيدية 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 675.5م2
املشتمالت :

املزروعات او املغروسات
واردات البيع السنوية 

الشاغل : املالك / نعيمة طوينه عودة وافراد ارستها
مقدار املبيع :

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الزبريباملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله  العائد للراهن نعيمة طوينه عودة 
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن م�رف املنصور لالس�تثمار 
البال�غ   )100.000.000( دينار فعىل الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30( يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش هذا االع�الن  مس�تصحبا معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرفي�ة ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة  )436.250.000( 
)اربعمائة وس�تة وثالثون مليون ومائتان وخمسون الف 
دين�ار( وان املزايدة س�تجري يف  الس�اعة )12( ظهرا من 

اليوم االخري
نجم عبد الله

مالحظ دائرة التسجيل العقاري  يف الزبري

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

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد / 1511/ش/2019
التاريخ 2019/4/17

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / باس�م يحيى س�لمان مجه�ول محل 
االقامة حاليا اقامت املدعية هيفاء جميل فرحان الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة  1511/ش/2019 ل�دى هذه املحكمة  
تطلب فيه�ا الحكم لها بمهرها املؤجل البالغ مليون دينار 
وقد عني يوم 2019/5/6 موعدا للمرافعة وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم  بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي 
ملنطقة انتقالك اىل جهة مجهولة تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني ويف حال�ة عدم حضور يف موعد املرافعة 

سوف يتم اجراء املرافعة غيابا بحقك وفق القانون
القايض

قحطان عدنان  الياسني

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنقطة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2015/1188
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة قوى االم�ن الداخلية االوىل 
املنطقة الخامسة 

2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي عيل حسن دحام بنيان
3 � رقم الدعوى 2015/1188

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2013
5 � تاريخ الحكم : 2019/2/27

6 � املادة القانونية ) 32( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل

7 � املنسوب اىل /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 
8 � خالص�ة الحك�م :  تبديل مادة االحال�ة من املادة )32( 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة 35 من ق ع 
د رقم 14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل 
قان�ون قوى االمن الداخيل وعمال باحكام املادة 31 من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 
لس�نة 2016  عن التهمة املس�نده اليه وف�ق احكام املادة 
)35(  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لعدم اعادة ما بذمته 

او تسديد مبلغ التضمني 
10 �  السجن  ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة 35/ اوال 
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وبداللة املواد 61/

اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه 
)H43147Z(  املسدس الحكومي املرقم
نوع برتا مع ملحقاته  عام عام 2013 

11 � تضمينة مبلغ مقداره ) 7,250,000( س�بعة ماليني 
ومائتان وخمسون الف دينار   عن قيمة املسدس املختلس 
املوص�وف اع�اله م�ع ملحقات�ه  املوص�وف اع�اله  م�ع 
ملحقات�ه  اس�تنادا للفق�رة ثانيا من امل�ادة 32 من ق ع د  

تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12 � طرده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال 
باحكام املادة  41/اوال/أ   من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

املعدل
13  �اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 

21/أ � 6 ق ع 
14 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطنني باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 

69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
15 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
16 � تعميم اوصاف املس�دس املختلس املش�ار اليه اعاله 

وفق القانون
17 � تنزي�ل املس�دس املوص�وف  اع�اله م�ن الذم�ة بعد 

اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
18 � مصادرة املس�دس املرم�ز محليا بنفس الرقم االصيل 
للمسدس املختلس اعاله وارساله اىل مديرية البنى التحتية 
/قس�م املواد املعادة  واملستهلكة بعد اكتساب قرار الحكم 
الدرج�ة القطعية عم�ال باحكام امل�ادة 117 من ق ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل
19 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني 
عبد االم�ري جابر( البالغ�ة ) 25,000( خمس�ة وعرشون 
الف دينار عراقي ترف له من خزينة الدولة بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
 حكما غيابي�ا صادرا باتفاق 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 2019/2/17
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

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

اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي  صف�اء ف�رج ش�اطي 
جمكيل( 

املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
العنوان / محافظة البرة 

بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة /5/ من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ك ع�ن مقر عملك بتاري�خ 2015/7/6 ولحد 
االن  وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان 
تح�ر امام محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ نرش 
ه�ذا االع�الن يف صحيفة محلي�ة يومية وتعليق�ه يف محل 
اقامت�ك ومق�ر دائرتك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد / 125/ج/2019

التاريخ 2019/3/27
اعالن

اىل  /املته�م الهارب   )منهل س�اجت عزيز رايض 
الغزايل(

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 125/ج/2019 
والخاص�ة باملش�تكي جاس�م عبد االم�ري فرهود  
وفق اح�كام املادة 1/459  م�ن قانون العقوبات 
ولصدور ام�ر القب�ض والتحري بحق�ك بموجب 
مذك�رة امر القبض والتج�ري املرقمة 2018/18 
يف 2018/5/15 واش�عار مختار قضاء محافظة 
النج�ف / املرك�ز  املرب�وط يف ثنايا اضب�ارة  هذه 
بان�ك غ�ري متواج�د ضم�ن  املتضم�ن  الدع�وى 
منطقته�م يف الوق�ت الحارض عليه  ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
رس�ميتني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املحاكم�ة املص�ادف 2019/4/29 الج�راء 
محاكمتك  وفق اح�كام  املادة 1/459 من قانون 
العقوبات وعند عدم حضورك س�تجري املحاكمة  

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 25 / 2019
التاريخ : 6 / 3 / 2019 

م / نرش فقدان 
قدمت املدع�وة ) االء طالب س�الم ( طلب نصبها 
قيم�ة ع�ىل زوجها قي�س مصحب س�الم  - الذي 
فق�د بتاري�خ 22 / 12 / 2014 ول�م يت�م العثور 
عليه تقرر نرشه يف صحيفتني محليتني رسميتني 
وم�ن لديه معلومات عن املفقود الحضور اىل هذه 
املحكم�ة خالل عرشة ايام م�ن تاريخ االعالن ويف 
حالة عدم حضورك س�وف يتم نصبها قيما عليك 

وحسب االصول .
القايض 

فائق مشعل صالح 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 627 
التاريخ : 16 / 4 / 2019 

م / نرش فقدان 
للطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة ) ميس�ون حامد 
عبد الله ( التي تروم فيه نصبها قيمة عىل زوجها 
املفقود ) احمد خلف علوان ( قررت هذه املحكمة 
نرش فقدان املدعو ) احمد خلف علوان خلف ( الذي 
فقد يف محافظة صالح الدين / ناحية االس�حاقي 
بتاري�خ 7 / 9 / 2015 ول�م يع�رف مصريه لحد 
االن وعىل م�ن يعثر عليه وتتوف�ر لديه معلومات 
عنه االتصال بذويه الساكنني يف ناحية االسحاقي 
او مركز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم 

التايل لنرش االعالن .
القايض 

حازم محمد احمد 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة البياع 
رقم الدعوى : 464 / ب / 2019 

التاريخ : 16 / 4 / 2019 
ورقة تبليغ قرار الحكم الغيابي 

تبلغ�ت وتس�لمت م�ن القائ�م بالتبلي�غ نس�خة 
م�ن الحكم الص�ادر بتاري�خ 15 / 4 / 2019 من 

محكمة بداءة البياع والجله وقعت . 
رشح القائ�م بالتبلي�غ : عن�د الوص�ول اىل عنوان 
املطل�وب تبليغ�ه م 829 ز 6 اليوج�د دار 88 وبعد 
االستفس�ار من الجريان تبني بانه اليعرفونه وتم 

ذلك بتاريخ 16 / 4 / 2019 .
االسم : مهند اسماعيل حسن – السيدية م / 829 

ز / 6 د / 88 
املبلغ القضائي 

حسني محمد سعود
�����������������������������������������

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل الص�ادر م�ن مديري�ة بلدية 
الحيدري�ة واملرق�م بالرق�م )1621106(  بتاريخ 
2017/5/21 واملسجل بمبلغ 311000 الف بأسم 
)حس�ني عيل عبد( فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة املعقل
العدد  /722/ب/2018

التاريخ 2019/4/16
اعالن

تبيع محكمة بداءة املعقل باملزايدة العلنية العقار 
املرقم 1812/3 م37 ارايض امليناء مساحته 1 اولك 
و 45,75م2 يق�ع يف  منطقة  الكندي عىل ش�ارع 
فرعي غري مبلط  مبن�ي عليه دار من طابق واحد 
مفرزة اىل قسمني بصورةغري رسمية االول يتالف 
من ه�ول وغرفتي ن�وم ومطبخ وحم�ام ومرفق 
صح�ي وهو مش�غول من قب�ل مس�تأجر والذي 
بني رغبته بالبقاء بصفة مس�تأجر يف العقار بعد 
بيعه اما الجزء الثاني من العقار يحتوي عىل ممر 
وصال�ة ويحتوي  عىل غرفتي وهو غري مش�غول 
وان الدار مجهزة بامل�اء والكهرباء وهو مبني من 
الطابوق وارضيته اس�منت  فمن له رغبة بالرشاء 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف بناي�ة ق�ر 
القض�اء يف تمام الس�اعة الثانية ع�رش من ظهر 
اليوم الثالثني التايل لنرش هذا االعالن مستصحبني 
معه�م  التأمينات القانونية البالغة 10% من قيمة 
العقار املق�درة اربعة وتس�عون   مليون ومائتان 

وخمسون الف دينار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 1735 / ش1 / 2019 

التاريخ : 16 / 4 / 2019 
املدعى عليه / فائق عبد الكريم داود 

م / تبليغ 
اقام�ت املدعي�ة زوجتك ) س�هاد س�امي يوس�ف ( 
الدع�وى الرشعية املرقمة اع�اله ومضمونها طلبها 
التفري�ق للهج�ر ولكون�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة 
وحسب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة صليخ 
واش�عار مختار صليخ محلة 336 زقاق 40 دار 125 
يف 7 / 4 / 2019 ق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
29 / 4 / 2019 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق 

القانون واالصول .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة ابي صيدا 
العدد : 137 / ب / 2018 

التاريخ : 4 / 4 / 2019 
اعالن 

اىل / املدع�ى عليه�م ) 1 – زينب في�اض عليوي 2 – 
حب�و في�اض عليوي 3 – عيىس صال�ح مرهون 4 – 
ش�كرية عي�ىس صالح 5 – بدريه عي�ىس صالح 6 – 
ع�يل حيدر الس�يد احمد 7 – عبد الرحم�ن النقيب ( 

مجهولة محل االقامة . 
قام املدعي ) عبد الرسول عواد ( الدعوى املرقمة 137 
/ ب / 2018 امام ه�ذه املحكمة والذي يطلب فيها 
ازالة الشيوع العقار املرقمة 78 مقاطعة 44 بساتني 
قري�ة الزه�ريات وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب 
اشعار القائم بالتبليغ قرر تبليغكم نرشا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني لغ�رض الحض�ور صب�اح ي�وم 
املرافعة املصادف 23 / 4 / 2019 وبعكسه ستجري 

املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

سعد جزاع حسني 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف كنعان 
محكمة االحوال الشخصية يف كنعان 

العدد : 266 / ش / 2018 
التاريخ : 9 / 4 / 2019 

اعالن تبليغ بالحكم الغيابي 
اىل املدعى عليه : ياسني شنيف نعمة 

اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف كنع�ان 
 /  11  / املرق�م 266 / ش / 2018 يف 29  الق�رار 
2018 والق�ايض بالحك�م بالتفري�ق القضائي بينك 
وبني املدعية اعتماد عب�اس مايض وملجهولية محل 
اقامت�ك ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك ع�ن طريق 
الن�رش بواس�طة صحيف�ة يومية محلي�ة ويف حالة 
عدم االعراض واتباع طرق الطعن القانوني س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية حسب القانون .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمه 
املرفقات : نسخة من قرار الحكم املذكور اعاله .

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة كنعان 

العدد : 117 / ب / 2019 
التاريخ : 17 / 4 / 2019 

اىل املدعى عليه / صدام محمود خميس 
اقام املدعي سلمان شهاب احمد امام هذه املحكمة 
الدعوى املرقمة اعاله وملجهولية محل اقامتك حسب 
كتاب مركز رشطة كنع�ان بالعدد 3551 يف 9 / 4 / 
2019 ق�ررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق النرش 
بواس�طة صحيفتني يوميتني محليت�ني للحضور اىل 
ه�ذه املحكمة صباح يوم 28 / 4 / 2019 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة منديل 
العدد : 19 / ب / 2019 

التاريخ : 17 / 4 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليهم / 1 – طاووس عيل حسني .
2 – جاسم جواد بيك .

نظرا ملجهولية محل اقامتكم حس�ب اشعار مختار 
محل�ة جميل بي�ك يف منديل امل�ؤرخ 16 / 4 / 2019 
والقام�ة املدعي�ة نهلة مهدي كاظ�م الدعوى طالبة 
فيها ازالة شيوع العقار املرقم 177 قلعة جميل بيك 
وتوزي�ع صايف الثمن ع�ىل الرشكاء ق�ررت املحكمة 
تبليغك�م بواس�طة صحيفتني محليت�ني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة بموعد املرافع�ة املصادف 29 / 
4 / 2019 وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا .
القايض 

قحطان خلف خالد 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسةمحكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 870/ج2019/2

التاريخ 2019/4/8
اعالن

اىل املتهم الهارب /مهدي حبيب سلمان
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )870/ج2019/2( 
والخاصة باملشتكي ) سعد صاحب عبد االمري  ( وفق 
امل�ادة 2/295 من قانون العقوبات وملجهولية محل 
اقامتك حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 20 /5 /2019 وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول.
القايض

حسن عبد االمري جرب

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ االقع يف النجف
رقم االضبارة : 113/خ/2018

التاريخ 2019/4/17
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف تمام العقار تسلسل 1401/1 
الحوي�ش الواقع يف النجف العائ�د للمدين صالح بجاي 
زغري املحجوز لقاء طلب الدائن اياد شاكر شفيق البالغ 
350,000,000 ثالثمائ�ة وخمس�ون مليون دينار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة خمسة 
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل  للنرش  مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرش م�ن املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 
عىل املش�ري وذلك اس�تنادا الحكام امل�ادة 98 /قانون 

التنفيذ  
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : نجف/الحويش 1401/1
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه  / بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العقار يقع ركن عىل ش�ارعني فرعني 
12 مر وهو متخذ فندق وبأس�م فندق ومطعم االحرار 
الس�ياحي ويت�م الصعود اليه بواس�طة خمس�ة بايات 
ويتالف م�ن رسداب وطابق اريض وطاب�ق اول وطابق 
ثاني الرسداب متخذ مطعم ومطبخ وصحيات الجدران 
س�رياميك االرضي�ة مرمر ويكون النزول اليه بواس�طة 
س�لم من الطاب�ق االريض ام�ا الطاب�ق االريض ويتالف 
م�ن صال�ة اس�تقبال واربعة غرف عىل ش�كل س�ويت 
وم�ن ضمنه�ا صحيات ارضي�ة هذا الطاب�ق من املرمر 
والجدران س�رياميك اما الطاب�ق االول والثاني ويحتوي 
كل طابق عىل س�بعة غرف بضمنه�ا صحيات االرضية 
مرمر الجدران س�رياميك جميع سقوف الفندق سقوف 
الطوابق مع الرسداب من الكونكريت املس�لح مع وجود 
س�قوف ثانوية وجميع الطوابق مجه�زة ماء وكهرباء 
وكذلك الس�طح من الكونكريت املس�لح  م�ن الرسداب 
اىل اخر طابق ووجود مصع�د كهربائي من الرسداب اىل 

اخرطابق 
5 � مس�احته : 150,88 مر مربع مائة وخمسون مر 

مربع وثمانية وثمانون سنتمر 
6  �درجة العمران : جيدة 

7  �الش�اغل : املس�تأجر عبد الرضا مح�ي عيل ويرغب 
بالبقاء بعد البيع بصفته املستأجر

8 � القيم�ة املق�درة : 837,338,400 ثمنمائة وس�بعة 
وثالث�ون ملي�ون وثالثمائ�ة وثماني�ة وثالث�ون ال�ف 

واربعمائة دينار 
9 � بدل املزايدة االخرية : لم يحصل راغب يف الرشاء

����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  1127/ب /2019
اىل املدعى عليه / فاضل داود سلمان

 اقام�ت املدعية ) س�هام اس�ماعيل ابراهي�م ( الدعوى 
املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة يطالبك فيها يعدم نفاذ 
ترف�ك بالعق�ار 323/ 642 بتأدية واع�ادة الحال اىل 
مكان عليه قبل الترف وتحمبلك الرس�وم واملصاريف  
وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س البلدي وانتقالك اىل جه�ة مجهولة قرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة يوم 
2019/4/23 الس�اعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري بحقك املرافعة غيابا 

وعلنا وفق االصول 
  القايض 

عيل محمد هاشم الناجي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التس�جيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 61659/3 ميالد
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس : دار مفرز لثالث دور بصورة غري رسمية 
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : سهامها 85 م2 من اصل 250م2
املش�تمالت : غرفة وصالة ومطبخ وصحيات ويف االعىل غرفة  س�قوفه 

شيلمان 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : راهن خارجي

مقدار املبيع :  85 سهم من اصل 250 سهم
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف االوىل باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله  العائد للراهن حميده عبد الرضا رداد لقاء طلب الدائن 
املرتهن صدام نعمة محس�ن البالغ )32000000( دينارا فعىل الراغب يف 
االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خ�الل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة  
)40000000( اربع�ون مليون دينارا وان املزايدة س�تجري يف  الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
محمد فالح حس�ن

مدير دائرة التسجيل العقاري  يف النجف االوىل
����������������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الص�ادرة من وزارة املوارد املائية / الهيئة العامة لصيانة 
مش�اريع الري والبزل بأس�م / مهندس اقدم / عيل عبد الزهرة مطر – 

فمن يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار .
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2171/ش2019/2

التاريخ 2019/4/17
اعالن

اىل / عبد الحر جاهم 
اقام عليك املدعي ) فرقان محمد عيل امني(  الدعوى املرقمة اعاله  امام 
ه�ذه املحكم�ة وموضوعها )تأيي�د حضانة(  وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي املثنى لذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني   فعلي�ك الحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق يوم 2019/4/25 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل
����������������������������������������������

تنويه
اعالنك�م بالع�دد 1886 بتاري�خ 17 / 4 / 2019 والخ�اص باالضب�ارة 
املرقم�ة 259 / خ / 2018 والصادر من مديرية تنفيذ الكاظمية راجني 
التنوي�ه اىل ذك�ر دي�ن االضبارة كتاب�ه البال�غ ) 80,340,000 ( مليون 
ثمان�ون مليون وثالثمائة واربع�ون الف دينار وحصة املدين من القيمة 
التقديرية ) 56,733,866 ( مليون س�تة وخمس�ون مليون وسبعمائة 
وثالثة وثالثون الف وثمنمائة وس�تة وس�تون دينار ل�ذا اقتىض التنويه 

مع التقدير    
املنفذ العدل / حنان فاضل حسني

����������������������������������������������
وزارة الداخلي�ة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

قدم املواطن ) س�تار محس�ن ش�اكر( طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل 
اللقب يف قيده وجعله ) العزاوي( وعمال باحكام املادة )24( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر نرش الطلب باح�دى الصحف املحلية 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه  املديرية خالل فرة عرشة ايام من تاريخ النرش 

وبعكسه سوف  ننظر يف الطلب حسب االصول 
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحوال املدنية الجوازات واالقامة /وكالة

العراق / جملس القضاء االعىل
اعالنرئاسة حمكمة استئناف املثنى االحتادية

م/مناقصة 
1� ي�رس )مجلس القضاء االعىل / رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثن�ى االتحادية ( دعوة 
مقدم�ي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم عطاءاته�م للعمل الخاص ) تنظيف 
بناية رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى االتحادي�ة واملحاكم ومكات�ب التحقيق التابعة 

لها(
2 � تتوف�ر ل�دى )مجلس القضاء االعىل / رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى االتحادية( 
التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية الجارية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ 
الخدمات  )تنظيف بناية رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى االتحادية واملحاكم ومكاتب 

التحقيق التابعة لها( 
وبكلفة تخمينية شهرية )17,000,000( سبعة عرش مليون دينار عراقي

3 � بأم�كان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائ�ق للعطاء باللغات ) باللغة العربية( 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغة )150,000( فقط مائة وخمس�ون 
الف دينار عراقي ، بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات 

مراسلتنا عىل العنوان الربيد االلكروني :
Accounts. muthana@yahoo.com

4 � اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي )مجلس القضاء االعىل / رئاسة محكمة 
استئناف املثنى االتحادية / وحدة العقود / والكائن يف محافظة املثنى / السماوة قرب 
بناية  مجلس املحافظة( يف املوعد املحدد ) الس�اعة الثانية عرش ظهرا بالتوقيت املحيل 
ملدينة الس�ماوة 2019/5/2( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور يف العن�وان االتي ) مقر 
رئاس�ة محكمة استئناف املثنى االتحادية ( يف الزمان والتاريخ )2019/5/6( يجب ان 
تتضمن العطاءات ضمان للعطاء ) صك مصدق( وبمبلغ ) 2,720,000(  فقط مليونان 

وسبعمائة وعرشون الف دينار عراقي فقط
*يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن وكافة الرائب والرسوم بموجب 

القوانني  النافذة

العدد  :496
التاريخ 2019/4/16

القايض
طالب حسن حريب

رئيس حمكمة استئناف املثنى االحتادية
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امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مالي�ا: القمر يف من�زل املدخرات يدفعك لدراس�ة مرشوع 
يهمك وتس�تطيع أن تتغلب عىل عث�رات الطريق.عاطفيا 
واجتماعي�ا: فين�وس بمن�زل األصدق�اء تع�دك بلقاءات 

عاطفية وتحصل عىل تقدير الكثريين.

مالي�ا: القم�ر يف منزل امل�ال وتخصص مزي�دا من الوقت 
والطاقة لتكسب أكثر وتبدو متعقال يف إدارة أمورك املادية. 
اجتماعي�ا وعاطفيا: نبت�ون يف مواجهة برجك.. حاول أن 

تريح أعصابك وال تلجأ إلظهار عدوانية أو تحدي.

عاطفيا: القمر يف منزل الحظ يمدك اليوم بنوع خاص من 
السحر النابع من ذاتك.

اجتماعيا: تترصف بإيجابية وتبدو أكثر استعدادا للخوض 
يف تجربة تتعلم من خاللها الكثري.

اجتماعي�ا: القم�ر يف من�زل العالق�ات يعدك بي�وم مثايل 
لالنفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثريين ومعرفتهم.

عائليا: تس�تطيع اليوم أن تستخدم أس�لوبا مقنعا وتبدو 
طبيعيا ومؤثرا فيمن حولك

عاطفي�ا وعائليا: متع الحياة س�انحة، فال تدع الضغوط 
تحرم�ك منه�ا. مهني�ا واجتماعي�ا: قد ترب�كك ترصفات 
وأق�وال وينصحك الفلك أن تقاوم االس�تفزاز وأن تتجنب 

الجدال مع الزمالء واألصدقاء.

عائليا: القمر يف مربع برجك ينبئ بش�د وجذب يف عالقاتك 
العائلية فابتعد اليوم مسافة كافية.

عاطفي�ا: إذا كنت متزوجا تبدو مرهف اإلحس�اس وتميل 
السرتجاع املايض وعليك أن تقاوم مشاعر اإلحباط.

اجتماعي�ا: القمر يف منزل األصدقاء يعدك اليوم بصداقات 
جديدة أو تجمعك بأصحابك أوقات رائعة. عاطفيا وعائليا: 
الوضع الفلكي داعم وقد يحمل لك اليوم اجتماعات سارة 

ولقاءات شاعرية تجمعك باألهل واألحباب.

اجتماعي�ا: املري�خ يف من�زل العم�ل يمنح�ك كل الطاق�ة 
والحم�اس وقد تحس�ن التفاوض مع البع�ض من خالل 
حوارات تديرها برشاقة ذهنية مذهلة. عاطفيا: القمر يف 

منزل الحب

اجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم الزهو بنفس�ك وبالعمل يف 
رسية وكتمان.

مهني�ا: القمر يف منزل�ك الثاني عرش ويدفع�ك ملراقبة كل 
صغرية وكبرية فقط اعمل يف صمت.

عاطفي�ا واجتماعي�ا: الش�مس يف من�زل الح�ظ تمنحك 
حماسا وطاقة وأفكارا مبتكرة لتجديد حياتك.

صحيا وعائلي�ا: القمر يف منزل الصحة ويمنحك ذلك روح 
بحث ومثابرة وتستمتع بالقيام بواجبك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال يف برجك ويزيد اليوم من 
جاذبيتك وشعبيتك واتزانك.

عائليا ومهنيا: القمر يف برجك مما يش�حذ طاقتك ويزيدك 
ارصارا عىل الوصول ألهدافك.

اجتماعيا: اليوم كن مس�تعدا للعطاء إذا أردت أن تكس�ب 
اعجاب املحيطني بك.

عاطفي�ا: إذا كن�ت متزوجا انتبه لعالقت�ك برشيك حياتك 
وإذا لم تكن مرتاحا فال تترسع.

احلوتالعذراء

ما هو زيت شجرة الشاي؟
ُيس�تخرج زي�ت ش�جرة الش�اي م�ن نبات 
البلق�اء أو »مياللوكا« وهي ش�جرة صغرية 
تنمو يف واليتي كوينزالند ونيو س�اوث ويلز 
باس�رتاليا، ورغم التشابه يف االس�م إال أنها 
تختلف عن النبات الذي يصنع منه مرشوب 
الشاي.وقال موقع »هيلث الين« إن السكان 
األصليني الس�رتاليا اس�تخدموا زيت شجرة 
الش�اي كع�الج ش�عبي ع�ىل م�دار ق�رون 

مش�ريا إىل أنه�م اعتادوا عىل طح�ن أوراقها 
الس�تخراج الزي�ت واالس�تعانة ب�ه يف عالج 

السعال، ونزالت الربد، والبرشة أيضا.
 ويس�تخدم زيت ش�جرة الش�اي اليوم عىل 
نطاق واس�ع كمادة غري مخففة، وصافية، 
وتوج�د أيضا أصناف »مخففة« منه ترتاوح 
نس�بتها ب�ني خمس�ة و50 باملئ�ة يف درجة 

النقاء داخل منتجات مصممة للبرشة.

ويمل�ك الزي�ت خصائص تقتل بع�ض أنواع 
البكرتي�ا والفريوس�ات والفطري�ات، وتزيد 
نش�اط خالي�ا ال�دم البيض�اء الت�ي تحارب 

الجراثيم وغريها من األجسام الخارجية.
وتس�هم هذه الخصائص يف جعل هذا النوع 
من الزيت عالجا طبيعيا قيما لبعض حاالت 
إصابة البرشة بالبكرتيا والفطريات وللوقاية 

من العدوى.

ألعاب قد خترتق هواتف »أندرويد«!
 »Check Point« ح�ّذر الخرباء يف رشك�ة
املتخصصة بأم�ن املعلومات من فريوس 
إلكرتون�ي خط�ري ينترش ع�رب تطبيقات 
األلع�اب، ويه�دد أم�ن الهوات�ف العاملة 

بأنظمة أندرويد.
وأك�د الخرباء يف الرشك�ة أن 200 تطبيق 
مخص�ص لهواتف »أندروي�د«، معظمها 
تطبيقات لأللعاب، س�اهمت يف انتش�ار 
ف�ريوس«SimBad« وتحميله يف الهواتف 

أكثر من 150 مليون مرة.
م�ا  ع�ادة  الف�ريوس  أن  إىل  وأش�اروا 
يتخف�ى ع�ىل هيئ�ة ص�ور أو مقاط�ع 
دعائي�ة تظه�ر عن�د تش�غيل تطبيقات 
األلعاب، وعن�د الضغط ع�ىل تلك الصور 
أو املقاط�ع، يتس�لل الف�ريوس إىل جهاز 
املس�تخدم، ويبدأ بنرش برمجيات خبيثة 
تس�مح لقراصنة اإلنرتن�ت بالوصول إىل 
بيانات هواتف املس�تخدمني، والتحكم يف 

التطبيقات املوج�ودة فيها وحتى حذفها 
من الهواتف.

ومن أكثر األلعاب التي ساهمت يف انتشار 
 Snow Heavy Excavator« :هذا الفريوس
 »Hoverboard Racing»و  »Simulator
 »Real Tractor Farming Simulator»و
 »Fire Truck Emergency Driver»و
 Water»و »Car Parking Challenge»و

.»Surfing Car Stunt

سودوكو

؟؟هل تعلم
االس�د  كما يقال ملك الغابة م�ن حيث طبيعته 
ولكن من حيث القوة فيوجد الكثري اقوى منه . 
البي�ض  وض�ع  ف�رتة  أثن�اء  تص�وم  لعناك�ب 
وحضانت�ه، وهن�اك أن�واع من العناك�ب تصنع 
خيمة م�ن الحرير أثنا فرتة وض�ع البيض لكي 
تضع البي�ض فيها وعلي�ه اآلن أن تكون قائمة 
عليها وترعاها يف هذه الخيمة ال تغادرها طوال 
الف�رتة وهي صائمة حتى تفق�س فتصبح األم 

ضعيفة وهزيلة.
تكّون جس�م اإلنس�ان من 100 تريلي�ون خلّية 

تقريباََ. 
تقدَّر أعداد البكترييا يف جس�م اإلنس�ان بعرشة 

أضعاف عدد الخاليا الحّية. 
يتنفس اإلنس�ان البال�غ أكثر م�ن 20 ألف مرّة 

يومياََ. 
يف�رز اإلنس�ان البال�غ 1.42 لرت من الب�ول كّل 

يوم.

المتاهات

سامعات البلوتوث متهمة بالرسطان
يف ن�داء عام إىل منظم�ة الصحة العاملية ح�ذر 250 عاملاً 
م�ن مخاط�ر صحية كب�رية يعتق�دون أنه�ا ناجمة عن 
سماعات األذن مثل Apple Airpod وغريها من التقنيات 
الالس�لكية. وأوض�ح العلم�اء أن األش�عة الناجمة عنها 
تزيد بشكل كبري من خطر اإلصابة بالرسطان واألمراض 

الخطرية األخرى.
يف التماسهم عىل موقع EMFscientist.org قال العلماء 
املنحدرون من مختلف أنحاء العالم إنهم »قلقون للغاية« 
إزاء الحقول الكهرومغناطيس�ية غري املؤينة املوجودة يف 
كل مكان والتي تس�تفيد منها تقني�ات اليوم كالهواتف 
املحمولة وش�بكات ال�واي فاي والهوائي�ات التلفزيونية 
وشاش�ات األطفال. وتعمل سماعات بلوتوث أيضاً بهذه 
الطريق�ة. واس�تند الباحثون يف ندائهم عىل »منش�ورات 

علمية ملختلف الخرباء يف هذا املجال«.
ترددات عالية يف قناة األذن

يف هذا الس�ياق يوضح أس�تاذ الكيمي�اء الحيوية جريي 

فيليبس م�ن املجل�ة األمريكي�ة »ميديوم« بالق�ول »إن 
اتجاه وضع الس�ماعات يف قناة األذن يعرض األنسجة يف 

الرأس ملستوى عاٍل نسبياً من إشعاع املوجات ذات الرتدد 
العايل«. ووفقاً للباحثني، فإن هذا األمر يعد أكثر خطورة 
مما يعتقد عامة الناس، إذ جاء يف النداء العاجل: »تشمل 
التأث�ريات زي�ادة خط�ر اإلصاب�ة بالرسط�ان واإلجهاد 
الخلوي والرضر الوراثي والتغريات يف الجهاز التناس�ي، 
إضاف�ة إىل العج�ز يف التعل�م وإىل اضطراب�ات عصبي�ة 
أخرى، ناهيك عن التأثريات الس�لبية عىل شعور اإلنسان 

نفسه«.
وكان العلماء قد أطلقوا مثل هذا التحذير عام 2015 للمرة 
األوىل، لكنه�م عادوا إىل تحديثه م�ن جديد، حيث انتقدوا 
في�ه الضوابط الدولية غري الكافية بش�أن إدارة الحقول 
الكهرومغناطيسية غري املؤينة. ومنها عدم وجود حماية 
للس�كان، وخاصة األطفال والنساء الحوامل، األمر الذي 
يثري قلق الكثري من العلماء. ولهذا الس�بب فهم يطالبون 
بإنشاء لجنة مس�تقلة تابعة لألمم املتحدة لبحث كيفية 

حماية الناس من مخاطر اإلشعاع.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 6 عدد قرن فلفل حامى )شطة(

x 1 رشة فلفل اسود مطحون
x 1 رشة ملح )أو حسب الرغبة(

x 1 علبة صلصة طماطم
x 1 معلقة كبرية زيت عباد شمس

½ x معلقة صغرية خردل
½ x معلقة صغرية كمون

الخطوات:
ىف إناء عىل النار نض�ع الزيت ونضيف الخردل والكمون 

والشطة ونقلب حتى تفوح رائحتهم
ثم نضيف صلصة الطماطم ونقلب بش�كل مستمر ملدة 

خمس دقائق عىل نار متوسطة الحرارة.
تتبل بامللح والفلفل األسود ثم ترفع من عىل النار وترتك 

حتى تربد ثم تقدم بالهنا والشفا.

صوص الطامطم احلار
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دعاًم لرفع احلظر.. املنتخب الوطني 
يواجه روسيا وديًا يف العراق

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الس�فري العراقي لدى موس�كو، حيدر هادي، ان 
مباراة ودية س�تجمع بن املنتخب�ن العراقي والرويس يف 
إطار س�عي العراق لرفع الحظر عن مالعبه.ونرش هادي 
عرب حس�ابه الرسمي عىل »تويرت«، » عند استقبايل السيد 
اليكس�ندر ديوك�وف الرئيس التنفيذي لرشك�ة غازبروم 

نفط ورئي�س االتحاد الرويس لكرة القدم، ناقش�نا رغبة 
الرشكة بتوسيع اس�تثماراتها«.واضاف »تم االتفاق عىل 
إقامة مب�اراة بكرة القدم بن املنتخبن العراقي والرويس 
يف العراق وذلك دعما لجه�ود العراق الرامية لرفع الحظر 
نهائياً«.يذك�ر ان االتحاد الدويل لك�رة القدم »فيفا«، رفع 
الحظر عن ثالثة مالعب عراقية وهي ملعب البرصة الدويل 

وملعب كربالء الدويل وملعب فرانسوا حريري يف اربيل.

تويت يدعم كونتي لقيادة روما 
يف املوسم املقبل

ريال مدريد يستعد ألكرب صفقة يف التاريخ

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقارير صحفية إيطالية ع�ن وجود دعم قوى من 
نجم نادى روما الس�ابق فرانشيس�كو توت�ى لتوىل املدرب 
السابق لتش�يليس اإلنجليزي انطونيو كونتى تدريب فريق 

الذئاب بداية من املوسم املقبل.
وفقا لصحيفة »الريبوبليكا« اإليطالية، فإن النجم  السابق 
فرانشيس�كو توت�ى يدعم بق�وة أنطونيو كونت�ى لتدريب 
فريق الذئاب بداية من املوس�م املقب�ل، ىف ظل بحث النادى 

ع�ن مدرب جديد يق�ود الفريق مع نهاية املوس�م الجارى. 
أضاف�ت الصحيف�ة أن نادى روما س�وف يواجه منافس�ة 
قوية من قب�ل عمالقى مدينة ميالنو إنرت وميالن للحصول 
ع�ىل خدمات م�درب املنتخب اإليط�اىل الس�ابق، وذلك بعد 

العروض املغرية التى وصلت إليه من قبل النادين.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن األس�بوع املقبل سيكون حاسما 
ىف مس�تقبل امل�درب انطونيو كونتى، خاص�ة وأن املحكمة 
الرياضية س�وف تصدر حكمها ىف خالفه من ناديه السابق 

تشيليس اإلنجليزي.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحفي فرن�يس، اليوم ، بعض التفاصي�ل الجديدة حول 
خطط ريال مدريد، لتدعيم صفوفه يف املريكاتو الصيفي املقبل.

فقد ذكر موقع »le10sport«، أن النادي امللكي يعتزم عقد صفقتن من 
العي�ار الثقيل، حي�ث تتمثل األوىل يف ضم إيدين هازارد، نجم تش�يليس، 

مقابل 100 مليون يورو.
أم�ا الثانية، فخصص لها املريينجي ضعف قيمة األوىل عىل األقل، ولكن 

دون تحديد نجم بعينه.

وأضاف املوقع أن قائمة أهداف الصفقة الثانية، تضم العديد 
م�ن الالعبن، يتصدرهم نيمار دا س�يلفا، نجم باريس س�ان 

جريمان، وزميله كيليان مبابي، باإلضافة إىل هاري كن، مهاجم 
توتنهام هوتسبري.

وأفاد »le10sport« بأن ريال مدريد، مستعد إليصال قيمة الصفقة 
الثانية إىل 300 مليون يورو، خاصًة إذا كان الالعب املس�تهدف هو 

نيمار أو مبابي.
ُيذكر أن أغىل صفقة يف تاريخ اللعبة، هي التي انتقل بها نيمار من 

برشلونة إىل سان جريمان، مقابل 222 مليون يورو.

        المستقبل العراقي / وكاالت

طالب كارلو أنشيلوتي مدرب نابويل، العبي فريقه، بتقديم 
أداء يتميز بالشجاعة والذكاء والحماس، لتعويض التأخر 
0-2 أمام آرسنال يف دور الثمانية للدوري األوروبي.وسيحل 
آرس�نال، ضيًفا عىل نابويل، اليوم ، يف مباراة اإلياب، بعد فوز 
الفري�ق اإلنجلي�زي ذهاًبا األس�بوع املايض.وقال أنش�يلوتي 
للصحفي�ن »يف 3 كلم�ات، نح�ن بحاج�ة للش�جاعة وال�ذكاء 
والحماس«.وتاب�ع »رأي�ت قدرا متواضعا من الش�جاعة يف بداية 
مباراة الذهاب. رأيت الذكاء يف ش�وطي املباراة. س�نكون بحاجة 
للحم�اس غدا«.ونوه »باإلضافة إىل ذلك، نحتاج إىل جرعة كبرية 
من التماس�ك، يج�ب أن نغتنم هذه الفرص�ة ونحتاج إىل 

نهج إيجابي يف التفكري، أكرر نحتاج الكثري من الحماس. ستكون 
أجواء املباراة استثنائية وستكون لصالحنا«.

أنشيلويت حيفز العبي نابويل لالنتفاضة أمام آرسنال

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تواصل�ت لعنة االصاب�ات يف صفوف فريق القوة الجوية، بعد تعرض الظهري االيمن س�امح س�عيد 
لألصابة والتي ستبعده عن صفوف الفريق خالل املرحلة لفرتة لعرشة أيام.

ورضبت االصابات فريق القوة الجوية بقوة خالل الفرتة السابقة بعد إصابة خمسة العبن وهم كل 
من عيل حصني واحمد عبد الرضا واحمد عبد االمري وكرار نبيل والنيجريي وليام.

وقال الالعب س�امح سعيد يف بيان العالم النادي »إصابتي يف القدم اليرسى، والتشخيص الطبي أكد 
هناك رخاوة فيها، وبحاجة للتقوية بتدريبات خاصة، لذلك سأبتعد عن اللعب لعرشة أيام«.

وأضاف س�عيد »س�أغيب عن مباراة الفريق امام الس�ماوة، وكذل�ك املباراة الت�ي بعدها، ولكنني 
سأعود بعد ذلك مع الفريق لخوض مباريات الدوري املحيل«.

لعنة اإلصابات تالحق اجلوية

            المستقبل العراقي / متابعة
 

إس�بانية  صحفي�ة  تقاري�ر  أك�دت 
ص�ادرة الي�وم أن امل�درب الفرن�يس 
زين الدين زي�دان املدير الفني لنادي 
ري�ال مدري�د اإلس�باني، قد اس�تقر 
عىل األس�ماء التي م�ن املُقرر لها أن 
ترح�ل ع�ن صف�وف الفري�ق امللكي 
مع نهاية املوس�م الج�اري. وأفادت 
صحيفة »آس« اإلس�بانية، أن زيدان 
استقر عىل رحيل 5 العبن من قائمة 
الفري�ق م�ع نهاية املوس�م الجاري، 
وه�م: غاريث بي�ل و ماريان�و دياز، 
داني سيبايوس، ماركوس يورينتي، 

و إبراهيم دياز.

أن، ه�ؤالء  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
الالعبن ل�ن يكونوا ضم�ن مرشوع 
زيزو يف املوسم الجديد، حيث يسعى 
للتعاق�د  القادم�ة  الف�رتة  خ�الل 
مع ع�دد م�ن الالعب�ن املتميزين 
ُمنافس�ات  يف  الفري�ق  ملس�اعدة 

املوسم الجديد.
وبعد فوزه يف أول مباراتن تحت 
إرشاف�ه، من�ي ري�ال بهزيمت�ه 
األوىل م�ع الفرنيس أمام مضيفه 
فالنسيا 1-2 يف املرحلة 30، وكاد 

أن يتلقى السبت املايض الثانية 
ع�ىل يد إيبار لوال تألق بنزيمة 
ال�ذي حول تخل�ف فريقه اىل 

فوز 2-1 بتسجيله ثنائية.

زيدان يستقر عىل رحيل »5« العبني 
عن ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي

ىف  اإليط�ايل  يوفنت�وس  ن�ادى  أس�هم  تأث�رت 
البورص�ة صب�اح اليوم ، بع�د تودي�ع الفريق 
بطولة دورى أبطال أوروبا مساء أمس الثالثاء، 
عقب خس�ارته أمام أياكس الهولندى 2 – 1، ىف 

إياب ربع نهائي البطولة.
ذكر موقع »فوتبول إيطاليا أن أسهم يوفنتوس 
أنه�ت تعام�الت ي�وم الثالثاء عىل س�عر 1.69 
يورو، ولكنه�ا ىف صباح اليوم فتحت عند 1.30 
يورو، متأثرة بخروج اليوىف من دورى األبطال. 

أض�اف التقرير اإليطايل أن ه�ذا اإلنخفاض ىف 
سعر س�هم يوفنتوس ىف البورصة هو األكرب، 

من�ذ خس�ارة الفريق ىف ذه�اب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد 

اإلسباني بثنائية نظيفة.
وأش�ار التقري�ر أن خس�ارة فريق 
الس�يدة العج�وز ىف رب�ع النهائي، 
حرمت�ه من الحصول عىل ملبغ 13 
مليون يورو، قيم�ة عبوره لنصف 

النهائ�ي، بجان�ب 33 ملي�ون ي�ورو 
قيمة التتويج بلقب البطولة.

أسهم يوفنتوس تنهار بعد وداع 
             بغداد/ المستقبل العراقيدوري األبطال

 
أص�درت لجن�ة االنضب�اط يف االتح�اد العراقي لكرة 
القدم، اليوم ، جملة من القرارات املهمة بشان األحداث 
الت�ي رافق�ت الجول�ة املاضي�ة يف ال�دوري املمتاز 

ودوري الصاالت ودوري الدرجة االوىل.
وق�ررت اللجن�ة حرم�ان م�درب نف�ط 
ميس�ان، احمد دحام، ثالث مباريات 

وبذات العقوبة س�يحرم العب الفريق وس�ام س�عدون، 
فيم�ا تقرر اس�تدعاء رئيس ونائب رابطة نفط ميس�ان 
عىل خلفية احداث مواجه�ة فريقهم الكروي امام القوة 

الجوية.
وتق�رر حرمان نائب رئيس الهيئة االدارية لنادي النجف، 
عب�اس مهدي من الدخول اىل امللعب ثالث مباريات، كذلك 
حرمان مدرب حراس مرمى النجف ابراهيم س�الم ثالث 
مباري�ات ايضاً ع�ىل خلفية الترصيح�ات واالحداث التي 

رافقت مباراة الديربي امام نفط الوسط.
اللجنة قررت ايض�اً، حرمان مدرب صاالت الرشطة، اثري 
الدراج�ي، ثالث مباريات، بينما ت�م اعتبار فريق الهندية 
خ�ارسا امام الخرض بنتيج�ة 3-0 يف دوري الدرجة االوىل 

عن الفرات االوسط.
واخ�رياً قررت اللجنة من�ع اعضاء الهيئ�ات االدارية من 
الن�زول اىل ارضي�ات املالع�ب او املنازع قب�ل وبعد نهاية 

املباريات، باستثناء املخولن.

جلنة االنضباط يف احتاد الكرة  تصدر مجلة من القرارات املهمة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

عاود ن�ادي ميالن اإليط�ايل، اهتمامه بالربازييل مالك�وم جناح فريق 
برش�لونة اإلس�باني، والتعاقد معه خالل الصيف القادم.وارتبط اسم 
الالع�ب البالغ من العمر 22 عاًما باالنتق�ال إىل ناد صيني ، ورغم أن 
برش�لونة ال ينوي بيعه ، إال أن قلة مش�اركاته هذا املوسم قد تدفعه 
للرحيل. ووفقا ملا ذكرته ش�بكة »كالتشيو مريكاتو« اإليطالية، فإن 

ميالن ناقش مع مسئولو برشلونة كيفية التعاقد مع الالعب عىل سبيل 
اإلعارة يف الصيف املقبل من أجل تعزيز هجوم الروسونريي. وبدأ مالكوم 
هذا املوس�م خالل ثالث مباريات فقط يف الدوري األس�باني منذ إنتقاله 
يف الصي�ف امل�ايض بصفقة قيمته�ا 41 مليون يورو قادم�ا من بوردو 
الفرنيس.كان برش�لونة قد نجح يف ضم الالعب الشاب بعد أن كان قاب 
قوس�ن أو أدنى من اإلنتقال إىل روما الغيطايل حيث أعلن األخري وصول 

الالعب، قبل أن يحول الربازييل وجهته صوب ملعب »كامب نو«.

ميالن يعاود اهتاممه بنجم برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعل�ن ن�ادى أتلتيكو مدريد اإلس�بانى 
الي�وم ع�ن تمدي�د عق�د الح�ارس 
الس�لوفينى ي�ان أوب�الك مل�دة 4 
س�نوات جدي�دة، ليبق�ى م�ع 
الروخ�ى بالنك�وس حتى عام 

.2023

وقال ي�ان أوب�الك بعد توقيع�ه عىل عقده 
الجديد م�ع أتلتيكو مدريد:«أنا س�عيد جدا 
بتوقي�ع عق�د جديد م�ع النادى، وس�أبذل 
قص�ارى جه�دى من أجل الدف�اع عن ألوان 
الفريق، وسأواصل العمل بكل قوة«.وانضم 
الروخ�ى  لصف�وف  الس�لوفينى  الح�ارس 
بالنكوس عام 2015 قادما من نادى بنفيكا 
الربتغاىل، وخاض مع الفريق 203 مباريات 

الخ�روج  ىف  نج�ح  املس�ابقات،  ىف جمي�ع 
ب�115 مباراة بش�باك نظيفة، وتوج بلقب 
»زام�ورا« أفض�ل ح�ارس ىف الليج�ا ىف أخر 
3 س�نوات. ويأت�ى نجاح أتلتيك�و مدريد ىف 
الحفاظ عىل حارس�ه املتألق أوبالك، لينهى 
أم�ال عمالق�ة أندي�ة أوروب�ا ىف الحص�ول 
عىل خدمات�ه، أبرزه�م مانشس�رت يونايتد 

اإلنجليزي ويوفنتوس اإليطايل.

رسميًا.. اتلتيكو مدريد يمدد عقد احلارس أوبالك حتى 2023

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف مدرب حراس املرمى جليل زيدان، 
الي�وم ، ع�ن دخوله معايش�ة م�ع نادي 
باي�رن ميونيخ االملاني لك�رة القدم.وقال 
زيدان ل�«الغد برس »، 
إن�ه »من املقرر 

ان ادخل قريبا يف معايشة مع فريق بايرن 
ميوني�خ االملان�ي، فض�ال عن ن�اد املاني 
اخر«.واض�اف ان »ه�ذه فرص�ة طيب�ة 
لالطالع ميدانيا مع فري�ق بايرن ميونيخ 
االملاني عىل التدريبات وامور اخرى تخص 
اللعبة«، مش�ريا اىل ان »املعايشة ستكون 

قريبة، وتستمر ملدة ثالثة اسابيع«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن س�يلتا فيجو اإلسباني، اليوم ، 
تجديد تعاقده مع نجم هجومه، 
اياج�و أس�باس، حت�ى عام 
2023، بينما يصارع الفريق 

لإلفالت من الهبوط.
يف  فيج�و،  س�يلتا  وق�ال 
)أس�باس(  »إن�ه  بي�ان: 
يمثل ج�زًءا من تاريخنا، 
املذهلة  أرقام�ه  بفض�ل 
ه�ذا  أهداف�ه..  وقيم�ة 
ل�ه  س�يكون  التاري�خ 
حلقات جديدة عىل األقل، 
حتى مئوية النادي )عام 

.»)2023
وبدأ أس�باس مشواره مع 
الفريق األول لسيلتا فيجو، 
ع�ام 2008، بع�د أن ترعرع 
كالعب يافع يف قطاع الناشئن 

للنادي.
ومع م�رور األعوام أصب�ح النجم األول 
للفري�ق، حت�ى انتق�ل إىل ليفرب�ول، يف 
2013. لكنه عاد مرة أخرى إىل س�يلتا 
فيجو، عام 2015، بعد أن خاض تجربة 

قصرية أيضا بن صفوف إشبيلية.

جليل زيدان يدخل معايشة 
مع بايرن ميونيخ االملاين

سيلتا فيجو يمدد عقد 
أسباس حتى املئوية
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حفالت التخرج
عادل عبدالحق

كان�ت وم�ا زالت املجتمع�ات الجامعي�ة يف مختل�ف دول العالم هي 
مجتمع�ات للمثقف�ني والواعني وأيضا ق�ادة املس�تقبل، ولهذا تجد 
ان انج�ح الحركات السياس�ية، عىل مختلف مس�مياتها وتوجهاتها 
والح�ركات الوطنية املناهضة والناقدة واملصوبة ملس�اٍر ما، هي تلك 

التي انتجتها املجتمعات الجامعية.
وم�ن املتعارف يف األوس�اط الجامعي�ة، والطبيعي ايضاً، نش�اطات 
عدي�دة ترفيهي�ة وثقافي�ة ودراس�ية وغره�ا الكث�ر، وم�ن هذه 
النش�اطات حفالت التخ�رج، إذ إعتاد الوس�ط الجامعي عىل تنظيم 
مث�ل هك�ذا حفالت للطلب�ة املتخرجني قب�ل نهاية عامه�م الدرايس 
االخ�ر يف الجامعة او الكلية. ول�م تبتعد الجامعات العراقية عّما هو 
متعارف عليه يف االوس�اط الجامعية بمختلف الدول، حيث مارس�ت 
نش�اطاتها وحقوقه�ا عىل مختل�ف األصعدة، وكانت فخ�راً كبر ملا 
انتجته من علماء وأساتذة رفدوا العراق والعالم بشتى انواع املعرفة، 
وكذلك مارست الجامعات العراقية حقوقها بتنظيم حفالت التخرج، 
وكان وم�ا زال اغلبها ينظم بش�كل راقي وجمي�ل يدل عىل وعي تلك 
االوساط ومرتاديها، وكذلك يعكس صورة املجتمع العراقي املنضبط 
اخالقياً ودينياً وثقافياً ومجتمعياً. اال انه، ويف الس�نوات االخرة عىل 
وج�ه الخصوص، ظه�رت بعض الترصفات الش�اذة م�ن قبل القلة 
)ونش�دد عىل القل�ة( املحس�وبني عىل الوس�ط الجامع�ي، وادخلوا 
لحفالت التخرج اموراً ال تليق ابداً بش�بابنا وشاباتنا وال بعوائلنا وال 
بمجتمعن�ا وال بدينن�ا وال بثقافتنا وال بتمدننا املتح�ر. وبمتابعة 
هذه الظاهرة يف أوس�اطنا الجامعية، نراها تتكرر ان لم تكن تتزايد 
من سنة اىل اخرى، وهذا ان دل، فأنه يدل عىل غياب الرقابة الجامعية 

املسؤولة أوالً عن مثل هكذا ترصفات مشينة.
فم�ا اجمل ان ن�رى حفالت تخرج يتغن�ى فيها الطلب�ة بانتصارات 
بلدهم بقواته املس�لحة وتقديم آيات الش�كر والثناء لدماء الش�هداء 
والجرح�ى الذين ضح�وا بالغ�ايل والنفيس، وكذلك ن�رى املتخرجني 
يرددون قسم الوالء يف االماكن املقدسة وأمام ذويهم الذين تعبوا من 
اجل ايصالهم اىل هذه املراحل الدراس�ية املتقدمة، وما اسوء ما نراه 
من البعض وترصفهم بعدم مس�ؤولية يف حفالتهم، ويا لس�وء حظ 

من تعب ألجلهم. 
يجب ان توضع هذه الحفالت القليلة دون غرها من النشاطات تحت 
رقابة مش�ددة وتنظم وفق تعليمات واضحة دون املس�اس بالحرية 
الش�خصية وحرية الرأي والترصف، ولكن وفق ضوابط اخالقية أوال 
وأخ�راً ومراعات املجتمع يف جمي�ع مفاصله، فحرية الرأي والتعبر 
يشء والت�رصف الس�يئ يشء مختل�ف تمام�اً، حيث يج�ب الفصل 

بينهما والعمل عىل هذا االساس: )ال تقييد وال إساءة(.

التجانس اإلداري
الحقوقي ماجد الحسناوي

ان الق�درة لقي�ادة الهيئ�ات يف خلق الج�و االداري 
الديمقراطي الس�ليم الذي يتكفل االلفة وتحويلها 
اىل عائلة متضامنة ومحددة املسؤوليات والواجبات 
فالتجان�س االداري رضورة لنج�اح وتطور العمل 
داخ�ل االدارة ومب�دأ الفري�ق ضم�ن العمل يضمن 
فرصا لتطور العمل الوظيفي يف املؤسسات االدارية 
ع�ىل  والوق�وف  اآلراء  اىل  واالس�تماع  واالنتاجي�ة 
كافة املش�كالت والقضايا التي ته�م تطوير العمل 
فالتماس�ك االداري هو تماس�كا لس�ر العمل فيها 
وعك�س ذلك ف�إن التفكك ينت�ج ف�وارق وفواصل 
تس�تغلها االنتهازية فالش�عارات ال يمكن ان تأخذ 
ابعاده�ا اذا لم يتوفر الجه�از االداري الكفوء الذي 
ينفذه�ا وظاه�رة وج�ود ع�د فائض ع�ن الحاجة 
الحقيقي�ة للجهاز قد عطلت ه�ذا الجهاز يف مواقع 
كث�رة وع�ن اداء دوره وترك�ت اث�ار س�لبية عىل 
صعي�د عالقة املواطن بالحكومة وش�عوره ازاءها 
فالتضخ�م الوظيفي ادى اىل تداخل االعمال وتعقيد 
املعامالت وتأخرها اضافة اىل االنتفاع غر املرشوع 
والخش�ية م�ن العق�اب وحج�ب الثن�اء اصبح�ت 
الخش�ية من انجاز املعامالت وال�ردد منها وكذلك 
وضع االختصاصات يف غر محلها بسبب تزايد عدد 
الخريجني الباحثني عن العمل وهناك امراض كثرة 
ما تزال قائمة يف جهاز الدولة منها تخلفه باساليب 
ووس�ائله واس�تهالكه لنفقات كثرة والتعايل عىل 
الجماهر مم�ا ارضت ببعض برام�ج التنمية مما 
يلزم املعالجة الحازمة ووضع الجهاز االداري تحت 
الرقابة الشعبية وهي سمة ايجابية لتسليط الضوء 
ع�ىل الجوان�ب املختلفة وتش�كيل رأي عام ضاغط 
فالرقابة الصحفية هي اهم وامىض وسائل الرقابة 

الشعبية وتثمني الجوانب االيجابية .
ان حل مش�اكل الجهاز االداري يتطلب نرش الوعي 
الديمقراطي وتعميق الشعور باملسؤولية ومحاربة 
النزاع�ات االس�تعالئية وتصفي�ة مظاهر الفس�اد 
والرش�وة واملحس�وبية وتطعيم الجهاز بالعنارص 

الوطنية .

اكتشاف طريقة سهلة لكبح الرغبة يف التدخني
توص�ل أطباء إىل أن احتم�ال عودة املدخن 
الس�ابق إىل التدخني س�ينخفض إذا حمل 

معه عبوات عطر صغرة.
يقول مايكل ساييت من جامعة بيتسبورغ 
 Journal« األمريكية، يف مقال نرشته مجلة
of Abnormal Psychology«: »العدي�د من 
الن�اس يع�ودون إىل التدخ�ني ثاني�ة حتى 
عندما يس�تخدمون علكة النيكوتني لكبح 
الرغب�ة يف التدخ�ني. لق�د أثبتن�ا أن أفضل 
طريقة ملكافحة هذه الرغبة هي استخدام 
الروائ�ح الطيبة. وهذا م�ا يحتاجه املاليني 
م�ن الراغبني يف ترك التدخ�ني ولكنهم غر 

قادرين«.
ووفق�ا لس�اييت، فإن املش�كلة الرئيس�ة 
للمدخنني الس�ابقني ه�ي أنهم عىل تماس 

دائم م�ع املدخنني يف العم�ل واألقارب ويف 
الش�ارع. ه�ذا األم�ر يجعله�م يش�عرون 
بنق�ص اجتماعي، م�ا يجعله�م يفكرون 

بالعودة إىل السجائر ثانية.

أن  العلم�ي  وفريق�ه  س�اييت  واكتش�ف 
اإلق�الع ع�ن  الرئي�س يف ط�رق  النق�ص 
التدخ�ني )كاللصاق�ات والعلك�ة أو اللبان 
والتماري�ن(، ه�و أنها تؤث�ر يف الدماغ بعد 
15-20 دقيق�ة. وه�ذا يعني أن الش�خص 
الذي تظهر لديه الرغبة يف التدخني سيدخن 
خالل 10 دقائق، أي قبل أن تؤثر الوس�ائل 

السابقة يف الدماغ لكبح رغبته.
ودف�ع هذا االكتش�اف الفري�ق العلمي إىل 
التفكر بطريقة رسيع�ة ومبارشة للتأثر 

يف الدماغ لكبح الرغبة بالتدخني.
وجم�ع الباحثون 200 مدخ�ن ال يفكرون 
ب�رك التدخ�ني قريب�ا. وطل�ب الباحثون 
منه�م ش�م عط�ور مختلف�ة، وبع�د ذلك 

إشعال سيجارة.

اإلنسان يدرك حقيقة موته فعاًل!
كش�فت دراس�ة جدي�دة أن اإلنس�ان يدرك 
حقيق�ة موته فع�ال، ألن الدماغ يس�تمر يف 

العمل للحظات ويخربنا بما يحدث حولنا.
وحاول�ت مجموع�ة م�ن الخ�رباء الطبيني 
حل لغز ما يح�دث عندما يموت البرش، مع 
وجود أدلة قصصية عن األضواء الس�اطعة 
والومض�ات، الت�ي أبل�غ عنه�ا أش�خاص 

»عادوا« من املوت اللحظي.ومع ذلك، تشر 
دراس�ة جديدة إىل أن الوعي يس�تمر يف أداء 
وظيفت�ه، بع�د توق�ف القل�ب ع�ن النبض 
وفشل حركات الجسم، ما يعني أن اإلنسان 
ُيحارص بشكل أس�اس داخل جسمه امليت، 
م�ع اس�تمرار العق�ل يف العمل، ول�و لفرة 
قصرة فقط.وكش�فت الدراسة أن الناجني 

من الس�كتة القلبي�ة، كانوا ع�ىل دراية بما 
يجري حولهم أثناء »موتهم«، قبل إعادتهم 
إىل الحياة. وقال الدكتور س�ام بارنيا، الذي 
ي�درس الوعي بع�د امل�وت ويفحص حاالت 
إن  وأمري�كا،  أوروب�ا  يف  القلبي�ة  الس�كتة 
األش�خاص خ�الل املرحلة األوىل م�ن املوت 

يمكن أن يعايشوا بعض أشكال الوعي.

دراسة حتذر من خطر كامن يف حلية الرجل!

اتق�دم باس�مي وكافة العاملني يف مؤسس�ة املس�تقبل 
العراق�ي للصحافة والن�رش )جريدة املس�تقبل العراقي 
و وكال�ة أنب�اء املس�تقبل( باجمل التهان�ي والتربيكات 
اىل الزمي�ل املصور الصحفي  الس�يد )كطران العرداوي( 
لتسنمه رئاس�ة الجمعية العراقية للتصوير فرع كربالء 
املقدس�ة كما نهن�ئ الزميل�ة املص�ورة الصحفية )أمل 
الن�رصاوي( لتس�نمها أمانة رس الجمعي�ة ، متنني لهم 
دوام النج�اح واملوفقي�ة يف مهام عمله�م خدمة لالرسة 

الصحفية واىل مزيد من االبداع والتألق .

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة

تـهـنـئـة
كش�فت دراس�ة جديدة أجرتها عيادة »Hirslanded« السويرسية أن 

لحى الرجال تحمل جراثيم أكثر من الكالب.
ويف الدراسة، جمع الباحثون عينات من لحى 18 رجال، وفراء 30 كلبا. 
وكش�ف التحليل عن وجود جراثي�م معروفة بأنها تش�كل خطرا عىل 

صحة اإلنسان، يف نحو نصف اللحى املدروسة.
ويف الوقت نفس�ه، احتوت لحى جميع الرجال عىل تعدادات ميكروبية 

عالية، يف حني ظهر التلوث امليكروبي نفسه لدى 23 كلبا فقط.
وقال الربوفيس�ور أندرياس غوتزيت: »وج�د الباحثون تلوثا جرثوميا 
أع�ىل بكث�ر يف العين�ات املأخ�وذة م�ن لحى الرج�ال، مقارن�ة بفراء 

الكالب«.
وعىل الرغ�م من أهمية النتائج األخرة، إال أنه م�ن املهم مراعاة واقع 
أن حجم الدراس�ة صغر جدا، وأن هناك حاجة إلجراء دراسات أكرب يف 
املستقبل. ومؤخرا، كش�فت إحدى الدراسات أن اللحية يمكن أن توفر 
حماية للرجال من أش�عة الش�مس فوق البنفس�جية الض�ارة، بينما 

وجدت دراسة أخرى أن لحى الرجال تزيد من جاذبيتهم.

البرصة / املستقبل العراقي

الش�عبي،  الهن�ديس للحش�د  الجه�د  رشع 
األربع�اء، باتخ�اذ إج�راءات احرازية لدرء 
خطر السيول والفيضانات عن سكان قضاء 

ش�ط العرب وجزيرة الفيح�اء والجبايس يف 
محافظة الب�رصة. وقال موفدنا، إن االليات 
التخصصية للواء الرابع يف الحش�د الشعبي 
والهندسة العسكرية للحشد رشعت باتخاذ 
إجراءات احرازية لدرء السيول والفيضانات 

عن جزيرة الفيحاء والجبايس وقضاء ش�ط 
العرب عرب س�د االنظمة الرئيس�ية بطريقة 
هندس�ية. وأضاف أن العم�ل يأتي بناًء عىل 
الخطة املركزية لخلية األزمة وبالتعاون مع 

وزارة املوارد املائية والجهات املحلية.

التواص�ل  ش�بكات  إىل  كن�دي  رج�ل  لج�أ 
االجتماع�ي يف محاول�ة للعث�ور ع�ىل مالكة 
سيارة، قام برسقتها منها عن طريق الخطأ، 

قبل 21 عاما.
ويريد كيفن فريدمان، إزاحة هذا الهم القديم 
ع�ن صدره، وطمأنة مالكة الس�يارة التي ال 
تع�رف حتى اللحظ�ة ماذا حل بس�يارتها يف 
ذل�ك الي�وم، بعد ميض أكثر م�ن عقدين عىل 

الحادثة. وكش�ف فريدمان يف منشور أطلقه 
عرب فيس�بوك، أنه اضطر الس�تعارة س�يارة 
زميل�ه يف العمل، بغرض القيام ببعض املهام 
الش�خصية ورشاء بع�ض الحاجي�ات، عام 

 .1998
وعندما قصد الرجل مرآب الرشكة، اختلطت 
علي�ه األمور وصعد يف س�يارة من ذات طراز 
الس�يارة التي يملكها زميل�ه يف العمل، وهي 

من نوع »فورد توروس«. 
وأضاف فريدمان أنه استخدم مفتاح سيارة 
زميله لتش�غيل السيارة األخرى، التي اشتغل 
محركها عىل الفور، ما جنب فريدمان الشك 

بأنها السيارة الخطأ.
وبع�د م�يض س�اعات، انته�ى فريدمان من 
واجبات�ه وأعاد »س�يارة زميله« إىل املرآب، يف 
نفس املوق�ف الذي كانت موجودة فيه، ومن 
ثم ق�ام بإقف�ال أبوابها وتابع يومه بش�كل 

اعتيادي.
وتب�ني الحقا أن صاحبة الس�يارة الحقيقية 
اتصل�ت بالرشط�ة وأبلغ�ت ع�ن تعرضه�ا 
لجريمة رسقة، وذلك أثناء استعارة فريدمان 

لسيارتها عن طريق الخطأ.
ويف الي�وم الت�ايل، ق�دم عن�ارص الرشطة إىل 
امل�رآب رفقة الس�يدة، ليعثروا عىل الس�يارة 
يف مكانه�ا، م�ا جعله�م يتجاهلون ش�كوى 

الرسقة التي قدمتها قبل يوم.
ق�رر فريدم�ان حينها طي املوض�وع نهائيا 
وع�دم إبالغ الرشط�ة بما ح�دث، إال أنه غر 
رأيه مؤخرا، وش�عر برورة إعالم الس�يدة 
بما حدث يف ذل�ك اليوم، وأنها لم تكن تتوهم 

أن سيارتها املفضلة قد اختفت.

رجل يبحث عن مالكة سيارة »رسقها« قبل 21 عامًااحلشد الشعبي يرشع بإجراءات احرتازية لدرء خطر السيول عن سكان البرصة


