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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

عنـد تعـاقـب الّشـدائد تظـهـر 

فضائل اإلنسان

ص2عبد املهدي واحللبويس يناقشان حسم الوزارات وقانون االنتخابات 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الــعـراق يــرد عـلـى واشـنـطــن: ال بـديــل لـنــا عــن غـــاز إيـــران

الربملان يستضيف »ورشة عمل« ملناقشة مسودة قانون جرائم املعلوماتية

اعتقاالت »الفاسدين« يف نينوى باجلملة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة ع�ن اعتق�ال 14 
نين�وى  محافظ�ة  دي�وان  يف  مس�ؤولاً 
لقيامهم باخت�اس وتبديد أم�وال للدولة 
بلغت 74 مليون دولر قبل إقالة محافظها 
العاك�وب، ج�اء ذلك فيما ح�ذر نائب عن 
املحافظ�ة رئي�س الوزراء من بدء نش�اط 

ل�«داعش« يف مناطقها الغربية.
وقالت هيئ�ة النزاهة إن دائرة التحقيقات 
يف الهيئ�ة قام�ت بتألي�ف فري�ق تحقيق 
ي ع�ن  ع�ايل املس�توى للتق��ِّ والتح�رِّ
معلوم�اٍت ح�ول قي�ام محاف�ظ نين�وى 

املُقال نوف�ل العاكوب بس�حب مبالغ من 
ص�ة إلعادة الس�تقرار يف  األم�وال املُخصَّ
املحافظ�ة، ُمبيِّن�ةاً وج�ود تل�ك املبال�غ يف 
»خزنات حديدية« بمبنى املحافظة خافااً 
للتعليمات املحاس�بيَّة والقوانني، ولم يتم 

إيداع تلك املبالغ يف الحسابات املرصفيَّة.
وأضاف�ت أن »الفري�ق ال�ذي انتق�ل ألحد 
ن من  املص�ارف الحكوميَّة باملحافظة تمكَّ
ضبط مبلغ خمس�ة مليارات ديناٍر عراقي 
)حوايل أربعة مايني دولر( أودعها رئيس 
فة  قسم إدارة هندسة اإلدارة املحليَّة وُموظَّ
يف دي�وان املحافظة وأعلم�ا املرصف بأنه 
سيتمُّ أيضااً إيداع مبلغ 8 مليارات ديناٍر )8 

ماي�ني دولر( ثم انتق�ل الفريق إىل ديوان 
املحافظ�ة وتمَّ ضبط أوليَّ�ات املبلغ املُودع 
ل�دى امل�رصف وأولي�ات س�حب مبلغ 12 
مليارااً و936 مليونااً و439 ألفااً و50 دينارااً، 
، وسحب  ٍص لقسم التطوير الريفيِّ ُمخصَّ
مبل�غ 44 مليارااً و735 مليون�ااً و557 ألفااً 
و450 دين�ارااً م�ن أم�وال تنمي�ة األقاليم 
ة باملحافظة مجموعها  لعام 2018 الخاصَّ
ح�وايل 55 مليون دولر( كم�ا تمَّ ضبط 7 
ُمتَّهمني ُمكلَّفني بإدارة عدٍد من تشكيات 
ديوان املحافظة ُمقرَّبني من املُتَّهم الهارب 

محافظ نينوى السابق العاكوب.
التفاصيل ص2

وزير التعليم 
يوجه بمعاقبة من ينتهك 

احلرم اجلامعي

روسـيـا 
تستثمر بحقل غرب القرنة 

»2« حتى عام 2025

السمنت العراقية
 تساهم يف درء خماطر السيول 

والفيضانات يف واسط

إيداع)14( مسؤواًل خلف القضبان الختالسهم )74( مليون دوالر.. ونائب حيذر من »أجواء عودة داعش« إىل احملافظة
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بارزاين يوجه »عتاب شديد« لألحزاب الكردية: تأخرنا بتشكيل احلكومة )6( أشهرمفوضية االنتخابات متدد فرتة حتديث سجل الناخبني 
نائب: سائرون والفتح يتوجهان خلوض االنتخابات املحلية بقائمة واحدة

دجوكوفيتش يكشف 
عن هدفه الرئييس يف موسم 

املالعب الرتابية
ص3 ص3 ص3

احلرس الثوري: سنغلق مضيق هرمز يف حال منعنا من استخدامه
      بغداد / المستقبل العراقي

ه�دد قائد الق�وات البحرية يف الح�رس الثوري 
اإليران�ي األمرال ع�ي رضا تنكس�ري، أمس 
الثن�ني، بأن طهران س�تغلق مضي�ق هرمز يف 

حال منعت من استخدامه. 
وقال تنكس�ري، يف كلمة جاءت بعد س�اعات 
م�ن إعان البيت األبيض وقف نظام اإلعفاءات 
من العقوبات األمريكية عىل النفط اإليراني إن 
»مضي�ق هرمز هو ممر بح�ري وفق القوانني 
الدولي�ة ولن يس�تفيد منه أحد يف ح�ال منعنا 
من اس�تخدامه«. وأضاف قائد القوات البحرية 
يف الحرس الثوري اإليراني »س�ندافع عن املياه 

اإليرانية يف حال تعرضت ألي تهديد«.
كم�ا ش�دد األم�رال اإليران�ي الرفي�ع عىل أن 
»الح�رس الث�وري ل�ن يس�كت ع�ىل أي ظل�م 

يتعرض له املسلمون«.
دونال�د  األمريك�ي،  الرئي�س  إدارة  وأعلن�ت 
ترام�ب، يف وقت س�ابق، أنه تقرر ع�دم تمديد 
نظ�ام اإلعفاءات م�ن عقوبات واش�نطن عىل 
قط�اع النفط اإليران�ي والتي ت�م منحها حتى 
مايو املقبل ملجموع�ة دول وهي الصني والهند 
والياب�ان وكوري�ا الجنوبي�ة وتاي�وان وتركيا 

وإيطاليا واليونان.
ويأت�ي ه�ذا التط�ور يف الوقت ال�ذي يتصاعد 
في�ه التوتر بني إيران والوليات املتحدة بش�كل 

ملحوظ، خاصة بعد قرار ترامب يف مايو املايض 
الخ�روج م�ن الصفقة النووي�ة وإعادة فرض 

عقوبات اقتصادية واسعة عىل طهران.
وتش�مل ه�ذه اإلج�راءات ف�رض حظ�ر عىل 
رشاء النف�ط اإليراني، وهددت الوليات املتحدة 
بأنها س�تطبق العقوبات بح�ق كل الدول التي 

ستواصل رشاء هذه املادة من إيران.
وردا ع�ىل هذه العقوبات تعه�دت إيران مرارا، 
السياس�يني  مس�ؤوليها  كب�ار  لس�ان  ع�ىل 
والعسكريني، بأنها لن تسمح، من خال إغاق 
مضي�ق هرمز، ألي جهة أخرى بتصدير النفط 
من الخليج العربي حال تطبيق الوليات املتحدة 

عقوباتها.

حمافظ بغداد يوجه بترسيع مرشوع ماء قضاء احلسينية 
ويتعهد بمتابعة شخصية لتنفيذه

التحقيق املركزية تصدق اعرتافات متهم بمحاولة
2 اغتيال نائب برملاين 3

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا نائ�ب ع�ن محافظ�ة دي�اىل، أمس 
الثن�ني، وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلمي لفتح تحقيق مع الجهات املعنية 
يف جامع�ة دياىل، التي هت�ف فيها بعض 
الطلبة خال حفلة تخرج بتمجيد البعث 

البائد.
وق�ال النائب همام التميم�ي، إن »تكرار 
ح�وادث تمجي�د الطاغي�ة والبعث خال 
الحف�ات الت�ي تق�ام يف الجامع�ات هو 
امر خطر ج�دا«، مرجحا وجود »جهات 

خارجي�ة وداخلي�ة مدفوع�ة تعمل عىل 
تحريك الش�باب املغرر بهم للقيام بهكذا 

افعال مخالفة للقانون والدستور«.
واضاف التميم�ي، ان »ماحصل بجامعة 
دياىل م�ن هتافات لبع�ض الطلبة املغرر 
بهم باناش�يد بعثية خال حفلة التخرج 
ه�و ام�ر ينبغ�ي ع�دم الس�كوت علي�ه 
وتشكيل مجلس تحقيق من قبل الوزارة 
م�ع الجه�ات املعني�ة يف الجامع�ة التي 
حصل�ت فيه�ا الحتفالية لبيان اس�باب 
هذا الهمال«. واك�د التميمي، ان »المن 
يف الجامعات ينبغي ان يكون اكثر متابعة 

لهكذا ترصف�ات وان تكون هنالك عملية 
ارشاف وتنظيم من قبل الجهات الرسمية 
لهك�ذا احتف�الت جامعي�ة ك�ي ليت�م 
اس�تغالها من اط�راف معادي�ة للعراق 
وش�عبه وتس�عى لخلق الفتن«. بدورها، 
أعلنت رئاس�ة جامعة دياىل عن تش�كيل 
لجنة تحقيقية يف الترصف »الامسؤول« 
بخص�وص تمجيد ح�زب البع�ث املنحل 
عرب هتافات لطلبة تم نرشها عرب مواقع 

التواصل الجتماعي.

التفاصيل ص2

هتافات متجد »البعث الفايش« يف جامعة دياىل.. 
ونائب: أنه أمر خطري

صباح البزوين: 
»90« باملئـة مـن البصـرييـن 

مع االقليم وسنلجأ للقضاء
ص3
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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حمافظ دياىل يعلن زيادة خمصصات اخلطورة للمهندسني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن محافظ دياىل مثنى التميمي، 
أم�س االثن�ن، زي�ادة مخصصات 
الخط�ورة للموظف�ن املهندس�ن 

العاملن يف املحافظة.
وق�ال التميم�ي يف بي�ان مقتضب 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، انه »ت�م زي�ادة مخصصات 
ه�ذه الرشيح�ة اىل » 30% بدال من 
20%، وذل�ك ملا يبذل�وه من جهود 
يف اعمالهم وتحفيزهم الجل عطاء 

اكرب يف مسريتهم العملية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت هيئة النزاهة ع�ن اعتقال 14 
مس�ؤوالاً يف دي�وان محافظ�ة نينوى 
أم�وال  وتبدي�د  باخت�اس  لقيامه�م 
للدول�ة بلغ�ت 74 ملي�ون دوالر قب�ل 
إقال�ة محافظها العاك�وب، جاء ذلك 
فيما حذر نائب ع�ن املحافظة رئيس 
الوزراء من بدء نش�اط ل�«داعش« يف 

مناطقها الغربية.
دائ�رة  إن  النزاه�ة  هيئ�ة  وقال�ت 
التحقيق�ات يف الهيئة قام�ت بتأليف 
فري�ق تحقيق عايل املس�توى للتقصيِّ 
والتح�ريِّي ع�ن معلوماٍت ح�ول قيام 
محافظ نينوى املُق�ال نوفل العاكوب 
صة  بس�حب مبالغ من األموال املُخصَّ
إلعادة االس�تقرار يف املحافظة، ُمبييِّنةاً 
وجود تلك املبالغ يف »خزنات حديدية« 
بمبن�ى املحافظ�ة خاف�ااً للتعليمات 
املحاس�بيَّة والقوانن، ول�م يتم إيداع 

تلك املبالغ يف الحسابات املرصفيَّة.
وأضافت أن »الفريق الذي انتقل ألحد 
ن  املصارف الحكوميَّة باملحافظة تمكَّ
من ضبط مبلغ خمسة مليارات ديناٍر 
عراق�ي )ح�وايل أربعة ماي�ن دوالر( 
أودعه�ا رئي�س قس�م إدارة هندس�ة 
دي�وان  يف  ف�ة  وُموظَّ املحليَّ�ة  اإلدارة 
املحافظة وأعلما املرصف بأنه س�يتمُّ 
أيضااً إيداع مبل�غ 8 مليارات ديناٍر )8 
ماي�ن دوالر( ث�م انتق�ل الفري�ق إىل 
دي�وان املحافظ�ة وتمَّ ضب�ط أوليَّات 
املبل�غ املُودع ل�دى امل�رصف وأوليات 

س�حب مبلغ 12 ملي�ارااً و936 مليونااً 
�ٍص  ُمخصَّ دين�ارااً،  ألف�ااً و50  و439 
، وسحب مبلغ  لقسم التطوير الريفييِّ
44 ملي�ارااً و735 مليون�ااً و557 ألف�ااً 
و450 دينارااً من أموال تنمية األقاليم 
باملحافظ�ة  �ة  الخاصَّ  2018 لع�ام 
مجموعها حوايل 55 مليون دوالر( كما 
تمَّ ضب�ط 7 ُمتَّهمن ُمكلَّف�ن بإدارة 
ع�دٍد من تش�كيات دي�وان املحافظة 
ُمقرَّب�ن م�ن املُتَّهم اله�ارب محافظ 

نينوى السابق العاكوب.
وأشارت دائرة النزاهة إىل أن »ماكات 
ن�وا كذل�ك م�ن ضبط 7  املكت�ب تمكَّ
ملي�ارات و500 ملي�ون دين�ار نق�دااً 
لدى رئيس وعضو لجان فتح وتحليل 
العطاءات لعدٍد من املش�اريع، ومبلغ 
مليار و425 مليون ديناٍر وصكٍّ بمبلغ 
740 ملي�ون دين�اٍر يف قاص�ة رئي�س 
قس�م إدارة هندس�ة اإلدارة املحليَّ�ة 
يف دي�وان املحافظة، إضاف�ة إىل مليار 
و200 مليون ديناٍر يف دار أحد املُتَّهمن 

مجموعها )حوايل 9 ماين دوالر(.
وأوضح�ت انَّ�ه »ت�مَّ ضب�ط مبل�غ 3 
مليارات و222 مليونااً و25 ألف دينار 
ة ُمودعٍة يف حساباٍت  من األموال العامَّ
ش�خصيٍَّة لعدٍد من موظفي محافظة 
ُمبييِّن�ةاً  للتعليم�ات«،  نين�وى خاف�ااً 
أنَّ »إجراءاته�ا التحقيقي�ة الجدي�دة 
أفضت إىل زيادة مجم�وع املبالغ التي 
تمَّ ضبط أوليَّاتها، إذ تجاوز 76 مليار 

ديناٍر)حوايل 74 مليون دوالر(«.
وأوضحت دائ�رة النزاهة أنَّ »عمليَّات 

رات  ذتها بموجب ُمذكَّ الضبط التي نفَّ
ضبٍط قضائيٍَّة أسفرت عن ضبط عدٍد 
فن يف املحافظة  من املسؤولن واملُوظَّ
تمَّ توقيفهم اس�تنادااً إىل أحكام املادَّة 
 ، 315 م�ن قانون العقوب�ات العراقييِّ
وت�مَّ تنظي�م محارض ضب�ٍط أصوليٍَّة 
ت بناءاً عىل ُمذّكرات  بالعمليَّات التي تمَّ

ضبٍط قضائيٍة«.
وأضاف�ت إنَّ�ه »ت�مَّ ع�رض املحارض 
برفقة املُتَّهمن واألموال املُتحرَّز عليها 

واملرُبزات الجرميَّة املضبوطة واألوراق 
التحقيقيَّة ع�ىل الهيئ�ة القضائيَّة يف 
�ة بقضايا  محكم�ة التحقيق املُختصَّ
النزاهة يف نينوى الت�ي قرَّرت فرد 13 
قضيَّ�ةاً جزائيَّةاً عن كليِّ مخالفٍة يجري 
التحقيق فيها وفقااً ألحكام املادَّة 340 
م�ن قان�ون العقوبات وإي�داع املبالغ 
التي تمَّ ضبطها لدى املرصف وإعامه 
ف عليها  بوضع إش�ارة ع�دم الت�رصُّ
لحن انته�اء التحقيق، كم�ا أصدرت 

عددااً من ُمذّكرات القبض واالستقدام 
بح�قيِّ املُتَّه�م الهارب محاف�ظ نينوى 
املق�ال وعدٍد من املُتَّهم�ن، إضافةاً إىل 

قراراٍت بمنع سفرهم خارج العراق. 
يش�ار إىل أّن هيئ�ة النزاه�ة أعلنت يف 
الحادي عرش من الش�هر الجاري عن 
فااً يف ديوان  ضبط 14 مس�ؤوالاً وُموظَّ
محافظ�ة نين�وى بتهم�ة االخت�اس 
وتبدي�د أم�وال الدول�ة، كاش�فةاً عن 
ضبط أكث�ر من 15 ملي�ار ديناٍر )15 

مليون دوالر( كانت بعهدتهم. 
وكان الربملان العراقي قد صوت يف 24 
من الش�هر املايض عىل إقالة محافظ 
نين�وى نوف�ل العاكوب ونائبي�ه بناء 
ع�ىل طلب رئي�س الوزراء ع�ادل عبد 
املهدي عىل خلفية غرق عبارة يف مياه 
بحرية املدينة الس�ياحية وغرق حوايل 

110 اشخاص من مستقليها.
واوض�ح عبد امله�دي يف الطل�ب الذي 
وّجه�ه إىل رئي�س مجلس الن�واب انه 
يف  الواضح�ن  والتقص�ري  »لإلهم�ال 
أداء الواج�ب واملس�ؤولية ووج�ود ما 
ي�دل م�ن تحقيق�ات تثبت التس�بب 
بالهدر باملال العام واستغال املنصب 
إقال�ة  عليك�م  نق�رح  الوظيف�ي.. 

املحافظ ونائبيه«.
إىل ذل�ك، ح�ذر نائ�ب ع�ن محافظ�ة 
نينوى من عودة نش�اط غري مسبوق 
لتنظيم داع�ش يف املحافظ�ة وقيامه 
بإختطاف مواطنن واس�تهداف قرى 

واضطر أهلها إىل النزوح.
ويف رسالة وجهها النائب احمد مدلول 
الجربا إىل رئيس ال�وزراء القائد العام 
للق�وات املس�لحة ع�ادل عب�د املهدي 
فق�د دق ناق�وس خط�ر االوض�اع يف 
مناط�ق غرب محافظة نينوى واصفا 
اياه�ا بغ�ري الجي�دة، فيم�ا أك�د ان 
تنظي�م داعش قام بإختطاف عدد من 
االشخاص واستهداف بعض القرى يف 
قض�اء البعاج ما اضط�ر اهايل بعض 

القرى إىل النزوح منها.
وك�رر النائ�ب تحذي�ره بالق�ول »ان 

حرك�ه قوي�ة للدواع�ش ب�دأت خال 
االيام املاضية والحالي�ة«، الفتااً إىل ان 
»الس�بب هو عدم وج�ود اي قطعات 
يف  الدف�اع  ل�وزارة  تابع�ة  عس�كرية 
قض�اء البع�اج وناحي�ة ت�ل عبط�ه 
وقض�اء الحرضومطار ثري الكراج يف 
املحافظ�ة. ون�وه إىل أّن العراقين قد 
خرسوا بص�ورة عامة واهل محافظة 
نين�وى بص�ورة خاصة دم�اء غالية 
وعزي�زة يف ع�ام 2014 إث�ر س�يطرة 
تنظي�م داع�ش عىل محافظ�ة نينوى 
وس�يطرة التنظيم التي ب�دأت يف ذلك 
من مناطق غرب نينوى التي تتعرض 

حاليا للخطر ذاته.
وخاط�ب النائ�ب الجربا عب�د املهدي 
قائ�ا »اذا لم توع�ز عىل وجه الرسعة 
بإرس�ال قطعات عسكرية إىل املناطق 
التي ذكرناه�ا فإن س�يناريو مقاربا 
لسيناريو 2014 سوف يعاد يف مناطق 

محافظة نينوى«.
يش�ار إىل أّن الع�راق كان ق�د اعلن يف 
الع�ارش من يوليو عام 2017 رس�ميا 
عاصم�ة  املوص�ل  مدين�ة  اس�تعادة 
محافظ�ة نين�وى من تنظي�م داعش 
بعد سيطرته عليها قبل ثاث سنوات. 
وقال رئي�س ال�وزراء الس�ابق حيدر 
العبادي يف خطاب له من مقر عمليات 
جه�از مكافح�ة االره�اب يف املوصل 
»أعل�ن من هنا وللعال�م أجمع انتهاء 
وفشل وانهيار دولة الخرافة واإلرهاب 
الداعيش الذي أعلنه الدواعش من هنا 
من مدينة املوصل قبل ثاث سنوات«.

إيداع)14( مسؤواًل خلف القضبان الختالسهم )74( مليون دوالر.. ونائب حيذر من »أجواء عودة داعش« إىل احملافظة

اعتقاالت »الفاسدين« يف نينوى باجلملة

هتافات متجد »البعث الفايش« يف جامعة دياىل.. ونائب: أنه أمر خطري
        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا نائب عن محافظة دي�اىل، أمس االثنن، 
وزي�ر التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي لفتح 
تحقيق مع الجه�ات املعنية يف جامعة دياىل، 
الت�ي هتف فيه�ا بعض الطلبة خ�ال حفلة 

تخرج بتمجيد البعث البائد.
وق�ال النائ�ب هم�ام التميم�ي، إن »تك�رار 
والبع�ث خ�ال  الطاغي�ة  تمجي�د  ح�وادث 
الحف�ات الت�ي تق�ام يف الجامع�ات هو امر 

خطري جدا«، مرجحا وجود »جهات خارجية 
وداخلية مدفوعة تعمل عىل تحريك الش�باب 
املغ�رر به�م للقي�ام بهك�ذا افع�ال مخالفة 

للقانون والدستور«.
واض�اف التميم�ي، ان »ماحص�ل بجامع�ة 
دي�اىل من هتافات لبع�ض الطلبة املغرر بهم 
باناش�يد بعثية خال حفل�ة التخرج هو امر 
ينبغي عدم الس�كوت عليه وتشكيل مجلس 
تحقي�ق من قبل الوزارة م�ع الجهات املعنية 
يف الجامع�ة الت�ي حصل�ت فيه�ا االحتفالية 

لبيان اس�باب هذا االهم�ال«. واكد التميمي، 
ان »االم�ن يف الجامعات ينبغي ان يكون اكثر 
متابع�ة لهكذا ترصف�ات وان تك�ون هنالك 
عملي�ة ارشاف وتنظي�م م�ن قب�ل الجه�ات 
الرس�مية لهكذا احتفاالت جامعية كي اليتم 
استغالها من اطراف معادية للعراق وشعبه 
وتسعى لخلق الفتن«. بدورها، أعلنت رئاسة 
جامعة دياىل عن تش�كيل لجن�ة تحقيقية يف 
الت�رصف »الامس�ؤول« بخص�وص تمجيد 
ح�زب البع�ث املنحل عرب هتاف�ات لطلبة تم 

نرشها عرب مواقع التواصل االجتماعي.
وقال�ت رئاس�ة الجامعة، يف بي�ان، إن »كلية 
القانون يف الجامعة ش�كلت لجنة تحقيقية، 
كما تم تش�كيل لجن�ة تحقيقية ع�ىل الفور 
من قبل رئاس�ة الجامع�ة بخصوص تمجيد 
ح�زب البعث البائد خال حف�ل تخرج لكلية 
القان�ون«. وأش�ار بي�ان رئاس�ة الجامع�ة 
اىل »عق�د جلس�ة طارئ�ة ملجل�س الجامعة 
استضاف فيها مدير استخبارات دياىل وممثل 
جه�از االم�ن الوطن�ي يف الجامع�ة لتدارس 

صحة املقطع املنش�ور والذي مدته 15 ثانية 
ليتس�نى لن�ا محاس�بة املق�رص«. وتوعدت 
رئاس�ة جامعة دي�اىل بانها »س�تتخذ أقىص 
العقوبات بش�أن هذه املخالف�ة لتوجيهات 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وردااً عىل 
ذلك قام مجلس الجامعة بوقفة اس�تنكارية 
مع الطلبة وبالكلية نفسها«. ودعا نائب عن 
محافظة دياىل، يف وقت س�ابق اليوم االثنن، 
ع�رب الس�ومرية نيوز، وزي�ر التعلي�م العايل 
والبحث العلم�ي لفتح تحقيق م�ع الجهات 

املعنية يف جامعة دياىل، التي هتف فيها بعض 
الطلبة خ�ال حفل�ة تخرج بتمجي�د البعث 
البائد. كما وج�ه وزير التعليم العايل والبحث 
العلم�ي، ق�ص الس�هيلبفتح تحقيق فوري 
م�ع الجه�ات املعنية يف جامعة دي�اىل/ كلية 
القانون الت�ي هتف فيها بعض الطلبة خال 

حفلة تخرج بتمجيد البعث البائد.
وتناقلت وس�ائل التواصل االجتماعي مقطع 
فيديو لطلبة من جامعة دياىل يف حفلة تخرج، 

يهتفون باغاني تمجد النظام السابق.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الن�واب، أمس االثنن، 
ورشة عمل ملناقشة مسودة قانون 

جرائم املعلوماتية.

وقالت مص�ادر إنه برعاي�ة النائب 
االول لرئيس مجلس النواب حس�ن 
الكعب�ي واعض�اء مجل�س الن�واب 
هيئ�ة االع�ام واالتص�االت تعق�د 
ورشة عمل ملناقشة مسودة قانون 

جرائم املعلوماتية.
يذك�ر ان امل�ادة 6 قان�ون جرائ�م 
املعلوماتية تنص عىل أنه يعاقب كل 
من حاول استخدام شبكة املعلومات 
لتعكري األمن والنظام العام بالسجن 

املؤبد أو بغرامة تراوح بن 25 و50 
مليون دينار عراقي )وهذه العبارة 
عامة إىل جانب مفاهيم غري محددة 
ت�م تجريمه�ا(، فيم�ا تن�ص املادة 
22 عىل »الحبس ملدة س�نتن ودفع 

غرام�ة ال تقل عن مليوني دينار وال 
تزيد عىل خمس�ة ماي�ن دينار ملن 
نسب إىل الغري عبارات أو أصوات أو 
ص�ورا تنطوي عىل القذف والس�ب 

من خال شبكة املعلومات.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مفوضي�ة االنتخابات، أم�س االثنن، 
تمديد فرة تحديث سجل الناخبن.

وق�ال رئي�س االدارة االنتخابي�ة احمد رحيم 
بش�ارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 

نسخة منه، إن »املفوضية مددت فرة تحديث 
س�جل الناخبن لغاي�ة 11 / 5 / 2019 وذلك 
إلتاحة الفرصة للناخبن الذين لم يستطيعوا 

مراجعة املراكز لتحديث بياناتهم«.
يف  املراك�ز  فتح�ت  »املفوضي�ة  ان  واض�اف 
جميع املحافظات باستثناء محافظات اقليم 

كردستان ملراجعة الناخبن لتحديث بياناتهم 
بايومريا واستام بطاقة الناخب االلكرونية 

ممن لم يستلم بطاقته البايومرية«.
ودعا االحزاب السياس�ية ومنظمات املجتمع 
املدن�ي ورجال الدي�ن واملؤسس�ات االعامية 
وجمي�ع الفعالي�ات االجتماعي�ة االخ�رى اىل 

»حث الناخبن ملراجعة املراكز القريبة ملناطق 
سكناهم اس�تعدادااً إلجراء انتخابات مجالس 

املحافظات غري املنتظمة بإقليم«.
يذك�ر ان مفوضية االنتخابات اعلنت س�ابقااً 
ع�ن افتتاح مراكز تحديث س�جل الناخبن يف 

25 / 3 / 2019 ولغاية 20 / 4 / 2019 .

الربملان يستضيف »ورشة عمل« ملناقشة مسودة قانون جرائم املعلوماتية 

مفوضية االنتخابات متدد فرتة حتديث سجل الناخبني 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرباء، أم�س االثنن، إن 
ش�حنات الغ�از من إي�ران س�تزيد إىل 35 
ملي�ون م�ر مكعب يف يوني�و حزيران من 

28 مليون مر مكعب.
وقال املتحدث باسم الوزارة لصحفين عىل 
هام�ش منتدى طاقة أن »الع�راق ال يملك 

بديا السترياد الغاز اإليراني«.
وأضاف أن »وقف الواردات سيحرم العراق 

من أربعة آالف ميجاوات كهرباء«.
وأعلن�ت الوالي�ات املتحدة أن�ه ينبغي عىل 
مش�ري النف�ط اإليراني إنه�اء وارداتهم 
قريب�ا أو مواجه�ة عقوب�ات، مم�ا دف�ع 
أس�عار الخام لارتفاع ثاثة باملئة إىل أعىل 

مستوى لها منذ بداية 2019.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت محكم�ة التحقي�ق املركزية، أمس 
االثنن، إلق�اء القبض عىل املتهم بمحاولة 
اغتيال عضو مجلس النواب جواد املوسوي، 

الفتة إىل تصديق اعرافاته قضائيااً.
وق�ال مجل�س القض�اء األع�ىل يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 

إن »محكم�ة التحقي�ق املركزي�ة التابعة 
لرئاسة استئناف الرصافة صدقت، اليوم، 
اعرافات املته�م بمحاولة اغتي�ال النائب 

جواد املوسوي«.
وأضاف املجلس يف بيانه، أن »املتهم اعرف 
أم�ام ق�ايض التحقي�ق، واألخ�ري بص�دد 
اس�تكمال اإلجراءات م�ن أجل إحالته عىل 

محكمة املوضوع لينال جزاءه العادل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائ�ب ع�ن تحالف الفت�ح حامد 
املوسوي، أمس االثنن، عن توجه تحالفي 

سائرون والفتح لتشكيل قاعدة جديدة.
وقال املوس�وي، إن »التقارب الحاصل بن 
قطبي حزب الدعوة لتشكيل كتلة برملانية 

موحدة وخوض غم�ار االنتخابات املحلية 
بقائم�ة واح�دة ه�ي من دفع�ت تحالفي 
سائرون والفتح إىل إنهاء خافاتهما بشأن 
الوزارات املعطلة«. وأضاف، أن »س�ائرون 
والفتح سيش�كان قاعدة جديدة ستكون 
داعم�ة إىل حكومة عادل عب�د املهدي عرب 

تقديم التنازالت لحسم امللف الوزاري«.

العراق يرد عىل واشنطن: ال بديل لنا عن غاز إيران

التحقيق املركزية تصدق اعرتافات متهم بمحاولة
 اغتيال نائب برملاين

نائب: سائرون والفتح يتوجهان خلوض االنتخابات 
املحلية بقائمة واحدة

        بغداد / المستقبل العراقي

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
ورئي�س ال�وزراء ع�ادل عبد امله�دي، أمس 
االثنن، حس�م الوزارات الشاغرة يف الكابينة 
الحكومي�ة، باإلضاف�ة إىل قان�ون انتخابات 
مجال�س املحافظات وتعدياته. وقال مكتب 
الحلبويس يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبويس التقى رئيس مجلس الوزراء عادل 
عب�د امله�دي«. وأض�اف البيان، أن�ه »جرى 

خال اللقاء بحث آخر التطورات السياس�ية 
واألمني�ة واالقتصادي�ة يف الباد، ومناقش�ة 
مل�ف إكم�ال الكابين�ة الحكومية، وحس�م 
الوزارات الش�اغرة، والتأكيد عىل إنهاء ملف 
إدارة الدولة بالوكالة، وكذلك تمت مناقش�ة 
املحافظ�ات  مجال�س  انتخاب�ات  قان�ون 
وتعديات�ه«. وتاب�ع البي�ان، أن »اللقاء أكد 
رضورَة اس�تمرار التع�اون ب�ن الس�لطتن 
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة؛ م�ن أج�ل تقدي�م 
الخدمات التي تلبي حاجة املواطنن، وتسهم 

يف تحسن الواقعن الخدمي واالجتماعي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كردس�تان  إقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  وج�ه 
نيجرفان بارزاني، أمس االثنن، عتابا شديدا 
إىل األح�زاب الكردية لتأخر تش�كيل حكومة 

كردستان بعد 6 أشهر عىل االنتخابات.
وق�ال بارزان�ي، إن »يف هذه االي�ام تميض 6 
اش�هر عىل االنتخاب�ات التي ج�رت يف اقليم 
كردس�تان، وهن�اك عتاب عىل عدم تش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة لاقلي�م اىل االن«، مبينا 
»هنا اطمنئ الجميع بانه س�يتم التوصل اىل 

اتفاق قريبا«.
وأضاف، ان�ه »يتعن ان نتح�ىل بالصرب وان 
يتم منح االطراف السياس�ية وقتا اكثر لكي 

تتمكن من تشكيل الحكومة«.
وأش�ار بارزان�ي، أن »االط�راف السياس�ية 
خاصة الرئيس�ة التي ستش�رك يف الحكومة 
يتع�ن عليه�ا ان تعمل عىل ان يك�ون اقليم 
كردس�تان قوي�ا، وتأم�ن مس�تقبل افضل 
عرب وحدة الصف والكلمة«، مش�ريا اىل »بذل 
املس�اعي من اجل تش�كيل الحكومة، وثقوا 

بأن اياما افضل بانتظارنا«.

عبد املهدي واحللبويس يناقشان حسم الوزارات 
وقانون االنتخابات 

بارزاين يوجه »عتاب شديد« لألحزاب الكردية: 
تأخرنا بتشكيل احلكومة )6( أشهر
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   بغداد / المستقبل العراقي

بارش البنك املركزي العراقي، بمرشوع مكافحة التصحر يف قضاء 
املدائن ضمن مبادرة “تمكين” التي يقودها بالتعاون مع رابطة 

املصارف الخاصة ووزارة الزراعة«.
وقال محافظ البنك املركزي عيل محسن اسماعيل خالل االفتتاح 
الذي أقيم بهذه املناسيبة يف قضاء املدائين بحضور وزير الزراعة 
ونخبة من املختصن بالشيآن الزراعي، بحسيب بيان للبنك تلقته 
»املسيتقبل العراقيي«، إن »القطاعين الزراعيي والصناعي هما 
السبيل للنهوض بواقع هذا البلد وتشغيل موارده وااليدي العاملة 
كميا ان هيذا البنك يعمل بشيكل مبارش وفعيال يف تحفيز الواقع 

االقتصادي«.
واكيد اسيماعيل »املسياهمة يف التنميية االقتصاديية الحقيقية 
وتحسين البيئية ، وتطويير القطياع الزراعيي بشيقّيه النباتيي 
والحيوانيي، داعييا املؤسسيات الحكوميية االخيرى ومنظميات 
املجتميع املدني إىل “تكاتف مع وزارة الزراعية للعمل عىل تطوير 

هذا القطاع الحيوي املهم.

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

اعلنيت االمانة العامية للعتبة الحسيينية يف 
كربيالء املقدسية، نجياح خططهيا االمنيية 
والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شيهر 
شيعبان، ذكرى والدة االميام املهدي )عج(«. 
وقال املرشف عىل قسم حفظ النظام يف العتبة، 
فاضيل عيوز »نعلن نجياح الخطيط األمنية 
والخدميية الخاصية بالزييارة الشيعبانية«، 
الفتاً إىل »اسيتقبال اكثر مين 1000 متطوع 
من املحافظيات العراقية تيم دمجهم ضمن 
منتسبي العتبة الحسيينية وحسب الخربات 
التيي يمتلكها املتطيوع كونهم قد شياركوا 
سيابقا يف الزيارات املليونيية«. وأضاف عوز، 
انه »تم تطويير العمل االمني من خالل توفر 
اجهيزة املراقبية املرئيية لتكون شياملة عىل 
جميع املناطق التابعة للعتبة الحسيينية وما 
يحيط بهيا، فضال عن ارشاك اجهزة كشيف 
املتفجرات والدفاع املدني واجهزة االتصاالت«. 
وأكد، أن »الزيارة شيهدت تنسييقا عاليا مع 
قيادة العمليات وقيادة رشطة كربالء واالمن 
الوطني واالستخبارات يف مجال تعزيز الجهد 

األمني ومنع حدوث اي خرق.

   النجف / المستقبل العراقي

أعلنيت دائيرة صحية النجف، عين وقوع 15 
حادث سير ونقل 136 حالة إىل املستشفيات 
خيالل خطية الطيوارئ الصحيية الخاصية 
بالزييارة الشيعبانية.وقال مديير اإلسيعاف 
الفيوري حكميت الشيمري يف بييان تلقتيه 
»املسيتقبل العراقي« ، إنيه »بعد انتهاء خطة 
الطوارئ الصحية الخاصة بالزيارة يوم أمس 
يكون مجموع الحاالت التي تم نقلها بسيارات 
اإلسيعاف الفوري 136 حالية منها 8 حاالت 
خيارج املحافظية ميع 15 حادثياً مرورياً«، 
مبينياً أن »48 سييارة إسيعاف شياركت يف 
الخطة التي اسيتمرت ملدة ثالثية ايام اعتبارا 
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مفرزة طبية«.وأضاف الشمري، أن »سيارات 
اإلسيعاف الفوري قامت بتنفيذ 118 مرابطة 
عىل التقاطعات والشيوارع الرئيسة«، مؤكداً 
أن »جميع هذه الحاالت املرضية املشار اليها 
كانيت بسييطة وغيادرت املستشيفيات بعد 
إعطائها العالجات الالزمة، وباإلضافة إىل ذلك 
قامت سيارات اإلسعاف التابعة للدائرة بنقل 
8 حياالت مرضية خيارج املحافظة«.يشيار 
إىل أن قائيد عمليات الفرات األوسيط الفريق 
الركن قيس املحمداوي أعلن، أمس األحد )21 
نيسان 2019(، نجاح الخطة األمنية الخاصة 
بتأمن املشياركن بزيارة النصف من شعبان 
يف محافظية كربالء.وتعد زييارة النصف من 
شيعبان من املناسيبات الدينيية املهمة التي 
يقصد خاللها ماليين الزائرين مدينة كربالء 
سيواء مين العيراق أو خارجه ألداء مراسيم 
زيارة الخامس عرش من شعبان ذكرى والدة 

اإلمام املهدي )عليه السالم(.

العتبة احلسينية 
تعلن نجاح خطط 
الزيارة الشعبانية

صحة النجف تعلن وقوع 
»15« حادث سري خالل 
أيام الزيارة الشعبانية

    بغداد / المستقبل العراقي

تواصل الرشكة العامة للسيمنت العراقية تجهيز محافظة واسط 
بميادة حجير الكلس من مقليع حجر معمل سيمنت الكوفة أحد 
معاميل الرشكية ملعالجية التكيرات يف اكتف األنهير وتدعيمها 

لإلجراءات االحرتازية ملواجهة السيول والفيضانات.
وقال مديير الرشكة املهندس حسين محسين الخفاجي يف بيان 
صحفيي أن الرشكة مسيتمرة بتجهييز محافظة واسيط بمادة 
حجر الكلس وحسيب احتياج املحافظة واستنفرت جميع آلياتها 

وكوادرها لتوفر كافة احتياجات املحافظة بوقت قيايس.
وأضاف أن الرشكة تنتج جميع أنواع السيمنت النمطي منه وغر 
النمطي وبمواد اولية محليية عالية الجودة التي توفر لها مقالع 

الحجر يف أكثر من محافظة.
وأكيد الخفاجيي ترصيحات الجهات املسيؤولة عن سيد املوصل 
الجاهزية ورصانة السد واستعداده ملواجهة أي كميات من املياه 

القادمة باتجاه السد.
مشيراً إىل أن معميل سيمنت الحدباء مسيتمر بتجهييز الرشكة 
االيطاليية املسيؤولة عن صيانة سيد املوصل بالسيمنت الخاص 
بتحشيية أسيس السيد من معمل الحدباء أحد معامل الرشكة يف 
محافظة نينوى.يذكر أن الرشكة العامة للسمنت العراقية إحدى 
تشيكيالت وزارة الصناعية واملعادن وقد سيخرت اليوزارة كافة 
إمكانياتهيا وبتوجييه مبارش من وزير الصناعة واملعادن السييد 
صاليح الجبيوري ملواجهية األزمات املسيتجدة وآخرها مشيكلة 
السييول التي تهدد نواحي واقضية واسط والتي بارشت السمنت 
العراقيية بالتعياون مع مسيؤويل املحافظة ملعالجتهيا من خالل 

رصف حجر الكلس عىل اكتف النهر وفروعه.

السمنت العراقية تساهم يف درء خماطر 
السيول والفيضانات يف واسط

   بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة الكهرباء، أنها بصدد التعاقد لنصب 46 محطة 
ثانويية اسيهاما منها لحيل االختناقيات وزييادة موثوقية 
شيبكات التوزيع ببغداد واملحافظات، مؤكدة ان 96 محطة 
ثانوية يجرى العمل النجازها وسيتدخل تدريجيا خالل مدة 
اقصاهيا ثالثة اعوام، ما سيسيهم بإنهاء مشياكل قطاعي 

النقل والتوزيع يف البالد«.
وقيال وكييل اليوزارة لشيؤون التوزييع نافع عبد السيادة 

يف ترصييح اطلعيت عليه »املسيتقبل العراقيي«، إن وزارته 
»مستمرة بانجاز االعمال يف املحطات الثانوية الجديدة التي 
ستسيهم بزيادة موثوقية الشيبكة وحل اختناقاتها، منوها 
بأن »عددا منها سييدخل قبل موسيم الصييف املقبل، وهي 
سلمان باك والبلديات والعمال والشعب اضافة اىل الصابيات 
والشيعلة اللتين نصبيت فيهما محطيات متنقلية لضمان 

تشغيلها قبل موسم الصيف املقبل«.
واضاف عبد السادة أن »عمليات نصب املحطات لن تقترص 
عىل بغداد فقط، وانما شيملت محافظات عدة، منها نصب 

محطتين بمحافظية النجيف االرشف، ومحافظيات بابيل 
ونينوى وصالح الدين وكركوك وتمت اقامة مشاريع عديدة 
فيهيا وهيي قيد االنشياء، والوزارة اآلن بسيباق ميع الزمن 

لتحسن واقع املنظومة«.
واشار عبد السادة اىل ان وزارته »سائرة ايضا بالقضاء عىل 
مشاكل قطاعي النقل والتوزيع نهائيا، اذ لديها 96 مرشوعا 
قيد االنجاز خاصة باملحطات الثانوية سيتدخل تدريجيا اىل 
العميل بمدة ثالثة اعوام كحد اقىص، اضافة اىل قرب التعاقد 

عىل انشاء 46 محطة اخرى.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن معمل سيمنت الكوفة، عن انتاج وتسويق كميات بحدود 
)135( اليف طن خالل الثالثة اشيهر املاضية من العام الحايل، 
فيما أكيد مواصلة اعميال الصيانة والتأهيل لبعض اقسيامه 
االنتاجيية وخاصية قسيم االفران.وقيال مدير املعمل سيمر 
سيامي عبد يف بييان ورد لي«املسيتقبل العراقيي«، إن »املعمل 
مستمر بانتاج وتوفر مادة السمنت بتحقيق 66% من املخطط 
منيذ مطلع العام الحايل لوجود تأهيل يف قسيم االفران بسيبب 
تقادم واستهالك املسننات الرئيسيية مايتطلب اعادة تأهيلها 
واسيتمرار صيانتها وتوفير اخرى جديدة عين طريق الرشاء 
السييما بعيد ميي )40( عام عىل انشياء وتشيغيل املعمل«.

وأضاف عبد أن »معمل سمنت الكوفة كان سباق بتوفر مادة 

السيمنت يف بدايية عقد الثمانينيات والتسيعينيات وحتى بعد 
االحداث يف عام 2003 ومشهود له بالجودة والنوعية املتميزة يف 
االنتاج فقد اعترب املعمل ماركة لصناعة السمنت واسهم بشكل 
كبر يف تغطية الحاجة وتوفر العملة الصعبة بعد صدور قرار 
منع اسيتراد السيمنت، الفتا اىل ان »املعميل يتكون من اربعة 
افيران بطاقة )1500( طن يوميا ليكل فرن وان خطة التأهيل 
تشيمل فرنن فقيط للوصول اىل 90% من الطاقية التصميمية 
خالل هذا العام«.وتابع أن »املعمل استطاع الحفاظ عىل سعر 
البييع ملنتج السيمنت بحيث اليؤثر عىل الزبيون عىل الرغم من 
ارتفاع اسيعار بيع النفط االسود املجهز له خالل العام املايض 
وماسببه من ارتفاع ملحوظ يف كلف االنتاج كون املعمل يعمل 
بالطريقية الرطبية ويسيتهلك كمييات مضاعفة مين النفط 
االسود عىل خالف معامل القطاع الخاص التي تعمل بالطريقة 
الجافية وتسيتهلك كميات تصيل اىل النصف من ماتسيتهلكه 

املعاميل الحكومية«.وطاليب عبد بيأن »يكون هنياك تفضيل 
وتمييز مين ناحية الدعم الحكومي ملعاميل القطاع الحكومي 
من حيث اسيعار الوقود لتمكينها من تحقيق الربحية وزيادة 
الطاقيات كونها معامل قديمية وتمتلك اعداد كبرة من االيدي 
العاملة وتنتج سمنت بنوعية عالية الجودة وبمواصفات اعىل 
مين املواصفة العراقية بيي)27%( ومايؤديه ذليك من زيادة يف 
كلف االنتاج واضافة كلف اضافية«. واوضح أن »املعمل يسير 
بثالث محاور بالتوازي من خالل اسيتخدام وقود الغاز بسيعر 
)50( دينيار للمرت املكعب وتأهيل االقسيام االنتاجية بطريقة 
املشياركة مع اليرشكات املتخصصة لتوفر السييولة النقدية 
للتأهيل والحصول عىل قرض حكومي النشاء خط جديد يعمل 
بتكنولوجيا حديثة وبطاقة تعادل طاقة املعمل يف اطار الخطة 
املرسيومة لتطوير بيئة العمل ومضاعفة االنتاج لتبقى ماركة 

سمنت الكوفة فخر للصناعة العراقية.

الكهرباء نعلن ادخال »96« حمطة ثانوية إىل العمل لزيادة موثوقية شبكات التوزيع ببغداد

سمنت الكوفة: املعمل مستمر باالنتاج بتحقيق »66« باملئة من املخطط منذ مطلع العام

   المستقبل العراقي/ الغانم

أعلن محافظ واسط، محمد املياحن ، إحالة 
ميرشوع تطويير منطقة الخاجيية للتنفيذ 

بكلفة بلغت 27.5 مليار.
وقيال املياحي انه »بعد صرب طويل الهلنا يف 
منطقة الخاجية وبعد متابعتنا لعدة اشيهر 
ميع وزارات التخطيط واإلعمار واإلسيكان 
والبلدييات العامية نعلين إحالية ميرشوع 

تطويير منطقية الخاجية يف مدينية الكوت 
اىل التنفيذ«.وأضياف أن »املنطقية تمتد من 
شارع بدرة لغاية شارع مستشفى الزهراء 
ومن شارع كوت بغداد لغاية الشارع املوازي 

ملحطة الوقود الجديدة قرب املعارض«.
وتابيع، أن »كلفية اإلحالة بلغيت 27 مليار 
ونصيف املليار لرشكة »وطين الخر واملثل« 
والتيي سيبق وان نفيذت اعميال املجياري 
للمنطقة عام 2011، وتم توفر التخصيص 

امليايل اليالزم للبدء بامليرشوع خيالل األيام 
القليلة املقبلة«.

وأشار إىل أن »املرشوع يتضمن أعمال بلدية 
من صب واكساء الشيوارع وأعمال ارصفة 
متكاملة لجميع الشوارع وساحات خرضاء 
مجياري  وشيبكات  سيقي  ومنظوميات 
اسيتقبال  فتحيات  إىل  إضافية  متكاملية، 
مجياري االمطيار للمناطيق املنفيذة فيهيا 

شبكات مجاري«.

وبين املحافظ، أنيه »تم االتفياق مع وزارة 
البلدييات الدراج االعمال االضافية املتداخلة 
مع امليرشوع وهي شيبكات الكهرباء واملاء 
بالكاميل، واسيتمالك اليدور املتعارضة مع 
فتح الشارع قرب ابو عيل الكهربائي ضمن 
املرشوع«.وأكيد أن »ميدة تنفييذ امليرشوع 
أن  »السيعي  إىل  الفتيا  ونصيف«،  سينتن 
تكون أقل بمسياعدة األهايل وهمة الغيارى 

ومتابعتنا املستمرة واملبارشة.

حمافظ واسط يعلن إحالة مرشوع تطوير منطقة اخلاجية للتنفيذ بكلفة بلغت »27.5« مليار

    بغداد / المستقبل العراقي

وجيه وزير التعليم العيايل والبحث العلمي، 
قيص السيهيل، رئاسيات الكليات واملعاهد 
بمحاسيبة كل مين يييء لليذوق العيام 

وينتهك حرمة الحرم الجامعي.
تلقيت  ملكتبيه  بييان  يف  السيهيل  وقيال 
»املستقبل العراقي« نسيخة منه، ان »عىل 

رئاسات الكليات واملعاهد محاسبة كل من 
ييء ليذوق العيام وينتهك حرمية الحرم 

الجامعي يف حفالت التخرج«.
واضاف ان »حفالت التخيرج باتت تخالف 

العرف الجامعي وتنتهك الذوق العام«
وظهرت يف اآلونة االخرة يف حفالت التخرج 
بالجامعيات العراقيية أزيياء غربيية وغر 

الئقة بينها ارتداء زي يشبه األغنام.

    بغداد / المستقبل العراقي

وقعت رشكة نفط البرصة مع رشكة النفط الروسية 
لوك أويل، عىل خطة إلستثمار حقل )غرب القرنة 2( 
الذي يعد من أكرب حقول النفط يف العالم، لغاية العام 
2025.وذكيرت رشكية )لوك أويل( يف بييان، انه »تم 
التوقيع مع العراق عىل خطة السيتثمار حقل )غرب 
القرنية 2( حتيى العام 2025«، مبينياً أن »الجانبن 

حددا سيقف إنتاج النفط من هذا الحقل بي800 ألف 
برميل يوميا«.وأضاف البيان، أن »الخطة التي اتفق 
عليهيا الجانبان تسيتهدف الوصول بإنتياج الحقل 
النفطيي املذكيور إىل 480 ألف برمييل يوميا بحلول 
2020، وإىل 800 أليف برميل يومييا بحلول 2025«.

ويقيع حقل غيرب القرنية 2 يف محافظية البرصة، 
ويعيد من أكرب الحقول النفطية يف العالم، حيث يبلغ 

احتياطه املؤكد حوايل 14 مليار برميل.

وزير التعليم يوجه بمعاقبة 
من ينتهك احلرم اجلامعي

روسيا تستثمر بحقل غرب القرنة »2« 
حتى عام 2025

   بغداد / المستقبل العراقي

بيادرت العتبة العلوية املقدسية ، إىل إظهار ميا تحتويه خزانتها 
التاريخيية من املخطوطات والنفائيس االثرية من بينها مصحف 

مكتوبة بخط االمام عيل بن أبي طالب )عليه السالم(«.
 وذكر األمن العام للعتبة العلوية يوسيف الشييخ رايض، يف بيان 
تلقت«املستقبل العراقي« نسخة منه، اننا«نعمل عىل إيجاد املكان 
املناسيب ليكون هنالك معرض دائم لتليك النفائس واملخطوطات 
التاريخية خالل األشيهر القادمة إلظهار هيذه الكنوز التاريخية 
إىل الزائريين الكرام ».وأضياف ان«األمانة العامية للعتبة العلوية 
املقدسة تسعى إىل االهتمام والعناية وصيانة واقتناء املخطوطات 

االثرية التي تعترب من خزانة العتبة.

   بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئييس الجمهورية، برهم صالح، إىل االسيتفادة من الخزين 
املائي يف مجالن.

وقال بيان رئايس، تلقته »املستقبل العراقي«، إن »الرئيس صالح 
استقبل يف قرص السالم ببغداد، وزير املوارد املائية جمال العاديل«.

وأشياد رئيس الجمهورية، بي«جهود وزارة املوارد املائية وعملها 
اليدؤوب لدرء خطر السييول والحد مين األرضار الناجمة عنها«، 
مؤكداً »رضورة تعزيز العمل واتخاذ التدابر الالزمة لحماية املدن 

والقرى واالرايض الزراعية«.
وأشيار الرئيس صالح، إىل »أهمية االسيتفادة مين الخزين املائي 
وتطويره الغراض انتاج الطاقة الكهربائية والتوسع يف املساحات 
املزروعة يف عموم العراق«، مشدداً عىل »الصيانة الدورية للسدود 

والخزانات املائية لتجنيب البالد اي كوارث طبيعية«.
مين جانبيه، أكيد الوزيير العياديل أن »اليوزارة مسيتنفرة كافة 
امكانياتها البرشية واملالية من اجل التعامل مع أزمة الفيضانات 
والسيول بما يحفظ سالمة املواطنن، وتقليل الخسائر واالستفادة 

القصوى من املياه لزيادة مساحات اغمار االهوار.

بينها مصحف بخط اإلمام عيل »ع«.. العتبة العلوية 
تعرض خمطوطات ونفائس أثرية

رئيس اجلمهورية يدعو وزير املوارد املائية 
لالستفادة من اخلزين املائي يف الكهرباء والزراعة

البنك املركزي يؤكد عىل املسامهة يف التنمية 
االقتصادية احلقيقية وحتسني البيئة

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

الجزائيري،  فيالح  بغيداد  محافيظ  التقيى 
برئييس ائتالف دولة القانيون نوري املالكي 
وبحث معه سيبل االرتقياء بالواقع الخدمي 

واالقتصادي يف العاصمة.
وقيال محافظ بغيداد، عقب لقائيه برئيس 
ائتيالف دولية القانيون يف مكتبه الرسيمي، 
العاصمية واالرتقياء  »اللقياء بحيث دعيم 
بواقعها االقتصيادي والخدمي والتأكيد عىل 
رضورة استنفار جميع طاقات املتوفرة لدى 

املحافظة لخدمة اهايل بغداد الكرام«.
دعيم  مواصلية  »اهميية  الجانبيان  واكيد 

املاليية  التخصيصيات  وتوفير  املحافظية 
املحيددة بموجب املوازنة العامية، لتمكينها 
من تحقيق أهدافهيا يف املجاالت االقتصادية 

والتنموية والخدمية.
من جهة اخرى وجه محافظ بغداد بحسيم 
كافة متعلقات مرشوع ماء قضاء الحسينية 

للمبارشة بتنفيذه«.
جياء ذلك خالل اجتماع عقده يف مكتبه ضم 
قائممقيام قضياء الحسيينية، ومديير ماء 

بغداد، واللجنة املنفذة للمرشوع«.
واكيد محافظ بغيداد، خالل االجتمياع، بأنه 
سييتابع مراحيل تنفييذ امليرشوع بشيكل 
شيخيص، مشيددا عيىل ان »املحافظية تويل 

قضياء الحسيينية وباقي اقضيية العاصمة 
اهمية عالية، ونحين مصممون عىل احداث 
الخدميي لهيذه  الجانيب  تغيير واسيع يف 

االقضية«.
ونوه الجزائيري اىل »وجود خطية متكاملة 
إلكسياء شيوارع القضياء«، داعييا جمييع 
الفعاليات الرسيمية واالجتماعية اىل تضافر 

الجهود الكمال هذه املشاريع الحيوية.
وتعهد محافظ بغداد الهايل قضاء الحسينية 
بان »حكومة بغداد سيتواصل اكمال جميع 
املشاريع الخدمية املتعلقة بالصحة والرتبية 
والكهربياء والبنيى التحتيية بهيدف انهياء 

معاناة ومحرومية اهايل القضاء.

    المستقبل العراقي /  سما الشمري

اعلن وزيير النقل، رئييس غرفة عمليات نقيل الزائرين، 
عبدالليه لعيبيي، نجياح خطية وزارة النقل التيي اعدت 
مسيبقاً لتفويج زائري كربالء املقدسية بمناسبة ذكرى 

والدة االمام املهدي )عج(«.
وقيال لعيبي، يف بيان تلقته »املسيتقبل العراقي«، »نعلن 

نجياح خطية وزارة النقيل التي اعيدت مسيبقاً لتفويج 
زائيري كربيالء املقدسية بمناسيبة ذكيرى والدة االمام 
املهيدي )عج(«، مؤكيداً أن »االدارة الصحيحية والتواجد 
امليداني اثمر عن انسييابية عالية يف تفويج زائري كربالء 

املقدسة«.
وأضاف، أن »اسيطول الوزارة استطاع الوصول اىل اقرب 
نقطية مين املرقديين املقدسين لضميان خدمية افضل 

للزائر الكريم وذلك وبالتنسييق العايل مع القوات االمنية 
والجهيات املعنيية ولتنظيم حركة املركبيات ذهاباً واياباً 

من واىل مدينة كربالء املقدسة«.
وأوضح، ان »الوزارة زجت كامل اسيطولها من املركبات 
والحافالت خالل ساعات الذروة اضافة اىل جهود السكك 
العراقية التي اسيتنفرت قطاراتها خدمة للزائرين الكرام 

وعىل عدة محاور.

حمافظ بغداد يلتقي رئيس ائتالف دولة القانون ويبحث معه النهوض بواقع العاصمة
وجه بتسريع مشروع ماء قضاء احلسينية وتعهد مبتابعة شخصية لتنفيذه

النقل تعلن نجاح خطتها اخلاصة بالزيارة الشعبانية

    البصرة / المستقبل العراقي

أكيد رئيس مجلس محافظة البيرصة صباح البزوني، أمس 
االثنن، ان 90% من املواطنن البرصين مع مرشوع تحويل 

املحافظة اىل اقليم.
وقيال البزوني يف حدييث صحفي انه »سييتم التأكيد خالل 

هذا االسيبوع عىل كتابنا املرسيل اىل رئاسية الوزراء بشان 
تحويل البرصة اىل اقليم«.

واضياف ان » 90% مين املواطنين البرصين ميع االقليم«، 
داعيا نواب املحافظة اىل«دعم املرشوع«.

واشيار اىل، انه«سييتم اللجيوء اىل القضياء يف حيال لم ترد 
الحكومة عىل الكتاب«.

البزوين: »90« باملئة من البرصيني 
مع االقليم وسنلجأ للقضاء
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�اح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 2150
التاريخ 22 / 4 / 2019

م / نرش فقدان  
قدم�ت املدع�وة خالدة احمد جاس�م طلباً اىل 
هذه املحكمة الستصدار حجة حجر وقيمومة 
ع�ىل املفقود ضياء اكريم محمد والذي فقد يف 
قض�اء بلد بتاريخ 18 / 7 / 2014 بعد ان تم 
اختطاف�ه من قبل جه�ة مجهولة ولم يعرف 
اي يشء عن مصريه لحد االن وهو من سكنة 
محافظة صاح الدين – قضاء بلد / املخلبي . 
فعىل من لديه معلومات عنه االتصال بذويه . 

او بهذه املحكمة او بأي مركز للرشطة . 
مع التقدير

القايض / حممد صالل محزة

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�اح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 2151
التاريخ 22 / 4 / 2019

م / نرش فقدان  
قدم�ت املدع�وة خالدة احمد جاس�م طلباً اىل 
هذه املحكمة الستصدار حجة حجر وقيمومة 
ع�ىل املفقود ضياء اكريم محمد والذي فقد يف 
قض�اء بلد بتاريخ 18 / 7 / 2014 بعد ان تم 
اختطاف�ه من قبل جه�ة مجهولة ولم يعرف 
اي يشء عن مصريه لحد االن وهو من سكنة 
محافظة صاح الدين – قضاء بلد / املخلبي . 
فعىل من لديه معلومات عنه االتصال بذويه . 

او بهذه املحكمة او بأي مركز للرشطة . 
مع التقدير

القايض / حممد صالل محزة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 2432 / 2018  
التاريخ 22 / 4 / 2019  

اىل املنفذ عليه / عواد صكب جاسم يسكن الطارمية حي الفارس  
لق���د تحقق لهذه املديرية من كتاب م������ركز 
 16 ق  امل����رق�م  الط�����ارمي�ة  ش�����رطة 
12028 يف 19 / 2 / 2018 وتأيي�د املجل�س البلدي 
انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً 
للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعاناً 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خال خمس�ة 
ع�رش يوم�اً تب�دأ من الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم  املعام�ات 
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / جهاد عبد الكريم نوري 
قرار محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية املرقم 

2903 / ش / 2018 يف 25 / 7 / 2018

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

الك�رخ  بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف ذات الساسل 
العدد 570 / بحث / 2019 

التاريخ 21 / 4 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه / عيل عبد الزهرة عبود    
اقامت املدعية هيفاء شاكة عبود البحث املرقم 
اعاه امام هذه املحكمة تطالبك فيها بالتفريق 
القضائ�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب 
رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد املجلس املحيل لذا 
قرر تبليغك اعاناً بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة ي�وم البح�ث 
املص�ادف 30 / 4 / 2019 الس�اعة التاس�عة 
صباحاً و يف حالة عدم حضورك سيجري البحث 

بحقك غيابياً وفق االصول 

القايض / عامد عبد اهلل حممد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ذات الساسل 

العدد 2545 / ش / 2019 
التاريخ 21 / 4 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / عيل عبد الزهره عبود   

اقام�ت املدعي�ة هيفاء ش�اكة عب�ود الدعوى 
املرقمة اعاه ام�ام هذه املحكمة تطالبك فيها 
تأيي�د حضانة لاطفال اي�ر تولد 2014 و الرا 
تول�د 2015 وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد املجلس املحيل لذا 
قرر تبليغك اعاناً بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة ي�وم املرافعة 
املص�ادف 30 / 4 / 2019 الس�اعة التاس�عة 
صباح�اً و يف حالة عدم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانوناً س�تجري املرافعة بحق�ك غيابياً و 

علناً و وفق االصول 
القايض / عامد عبد اهلل حممد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : 1135 / 2019 

التاريخ : 22 / 4 / 2019 
اىل / املنفذ عليه / غسان رضا مصطفى .

لقد تحقق لهذه املديرية من خال التبليغات الواردة 
لنا واشعار منطقة 19 وكتاب مركز رشطة الرشقي 
5351 يف 14 / 4 / 2019 ان�ك مجهول محل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعان�ا بالحض�ور يف مديرية 
التنفي�ذ يف بعقوب�ة خال خمس�ة عرش يوم�ا تبدا 
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�ات التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

جاسم محمد سلطان 
اوصاف املحرر : 

ق�رار حكم صادر م�ن محكمة ب�داءة كنعان املرقم 
66 / ب / 2019 املتضم�ن بالزام�ك بتس�ديد مبلغ 
مق�داره اربعة عرش مليون وخمس�مائة الف دينار 

لصالح الدائنة بديعه محمود دارار .

������������������������������������
محكمة بداءة بلدروز 

العدد : 2 / ب / 2019 
التاريخ : 15 / 4 / 2019 

اعان بيع سيارة 
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة بلدروز 
بالع�دد 2 / ب / 2019 وامل�ؤرخ 11 / 2 / 2019 
املتضمن ازالة شيوع السيارة املرقمة 12168 واسط 
حمل ن�وع كيا اجرة واملوصوفة ادناه تقرر وضعها 
يف املزايدة العلنية ملدة خمس�ة عرش يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل للنرش فعىل الراغب�ني بالرشاء الحضور 
يف هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
. مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية وقدره 
10 % م�ن القيمة املق�درة والبالغة ) 000 ، 500 ، 7 
سبعة مايني وخمسمائة الف دينار ( ان لم يكن من 
الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري االحالة 
القطعي�ة وفق االصول م�ع العل�م ان الدفع مقدما 
والداللي�ة ع�ىل املش�ري واذا ص�ادف ي�وم االحالة 
عطلة رس�مية يكون الي�وم الذي يلي�ه موعدا لذلك 
وعىل املشري ان يس�تصحب معه شهادة الجنسية 

وهوية االحوال املدنية .
القايض 

صالح سعيد محمود 
االوصاف :

1 – السيارة نوع كيا حمل اجرة 1 طن .
2 – املوديل 2007 قوة املحرك 3000 

3 – اللون : ازرق .
4 – العوارض : توجد رضبة عىل باب السائق .

5 – حالة السيارة : وسط .
6 – القيم�ة املق�درة : 000 ، 500 ، 7 س�بعة مايني 

وخمسمائة الف دينار الغريها .

������������������������������������
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة: 2019/716 
التاريخ: 2019/4/22

اىل املنفذ عليه املدين / حسني صباح محمد
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن رشح القائم بالتبليغ 
وتأيي�د  ورشح  الخصي�ب  اب�ي  رشط�ة  ومرك�ز 
املجل�س البل�دي ملنطقة اب�ي الخصيب عويس�يان، 
إن�ك مجه�ول محل اإلقام�ة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار، يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه، 
واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قانون التنفي�ذ، تقرر 
تبليغ�ك اعاناً بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ البرصة 
خال خمس�ة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�ات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة بإجراءات 
التنفي�ذ الجربي وفق القانون: انك مدين مبلغ قدره 
) 12500000( فقط اثنا عرش مليون وخمس�مائة 

الف دينار اىل الدائن حسني عيل عايص. 
اوصاف املحرر: قرار محكم�ة بداءة البرصة بالعدد 

2253/ب/2018 يف 2018/12/18.
املنفذ العدل/ فردوس حسني شاوي  

������������������������������������
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة: 2019/717
التاريخ: 2019/4/22

اىل املنفذ عليه املدين / سعد صباح محمد
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن رشح القائم بالتبليغ 
وتأيي�د  ورشح  الخصي�ب  اب�ي  رشط�ة  ومرك�ز 
املجل�س البل�دي ملنطقة اب�ي الخصيب عويس�يان 
إن�ك مجه�ول محل اإلقام�ة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار، يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه، 
واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قانون التنفي�ذ، تقرر 
تبليغ�ك اعاناً بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ البرصة 
خال خمس�ة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�ات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة بإجراءات 
التنفي�ذ الجربي وفق القانون: انك مدين مبلغ قدره 
) 60000000( فقط س�تون مليون دينار اىل الدائن 

حسني عيل عايص. 
اوصاف املحرر: قرار محكم�ة بداءة البرصة بالعدد 

2252/ب/2018 يف 2018/12/18.
املنفذ العدل/ فردوس حسني شاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 47/ب2019/1

التاريخ 2019/4/16
اعان

اىل املدعى عليه / )جواد كاظم نايش( 
اصدت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 47/

ب2019/1 بتاريخ 2019/1/25 واملتضمن 
الحكم بتأييد القوة التنفيذية للقرار الصادر 
من هيئة دع�اوي امللكية العقارية / اللجنة 
النج�ف  يف  الثاني�ة  االقليمي�ة  القضائي�ة 
)9/تعوي�ض    995014 بالع�دد  االرشف 
/2006( يف 2006/6/4 االساس 2004/34 
لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي الحسني 
2/ الحنان�ة حيدر جعفر عب�د كله لذا تقرر 
تبليغ�ك  اعانا بالقرار املذك�ور بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار 
املذك�ور خ�ال امل�دة املق�ررة بكاف�ة طرق 
الطعن  القانونية وبعكسه سيكتسب القرار 

املذكورة درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة 

التاريخ 2019/2/18
اىل  /املدعوة  افراح حاكم هتو

اعان
قدم طال�ب حجة الوف�اة امل عب�د الكاظم 
ظاه�ر طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه 
اس�تصدار  حجة وفاة بحق املدعوة ) افراح 
حاك�م هت�و(  ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف 
الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها 
خال ع�رشة ايام م�ن تاريخ ن�رش االعان 

وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
الثقاف�ة / دائرة الش�ؤون االدارية بأس�م / 
عيل حس�ني حطح�وط – فمن يعث�ر عليها 

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

تنويه
 اش�ارة اىل االع�ان املنش�ور  يف  صحيف�ة 

املستقبل العدد 1875 يف 2019/3/27
ورد يف  اع�ان احوال  بعقوبة  اس�م والدتك 
س�هيلة حس�ن خصباك خط�اء والصحيح 
هو  س�هيلة حس�ني خصباك – ل�ذا اقتىض 

التنويه.
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

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

التاريخ : 22 / 4 / 2019 
املدعى عليه / عاء سلومي حسني 

م / اعان 
اص�درت هذه املحكمة قرار الحكم ذو العدد 
 2019  /  4  /  4 يف   2019  / ش5   /  1021
املتضم�ن الحك�م بالزام�ك بتادي�ة نفق�ة 
مس�تمرة الطفالك كل من ) حسني وزهراء 
( مبل�غ مقداره مائة وخمس�ون الف دينار 
ش�هريا لكل واح�د منهم�ا وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك بالصحف الرسمية ولك 
حق الطعن باالعراض ع�ىل الحكم الغيابي 
والتميي�ز خ�ال امل�دة القانوني�ة وبخافه 

سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
القايض 

احمد ابراهيم نصار

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعل�ن رئاس�ة جامعة الكوفة / قس�م القانونية عن اج�راء املزايدة 
العلني�ة لتأج�ري االم�وال العائ�دة لجامعتن�ا واملدرجه ادن�اه  فعىل 
الراغبني يف االش�راك  باملزايدة املذكورة مراجع�ة ديوان الجامعة / 
الش�ؤون القانونية الواقع يف  املدينة الجامعية طريق كوفة / نجف 
لاط�اع ع�ىل التفاصي�ل و العقار املعل�ن عنه موقعي�ا وخال مدة 
ثاث�ني يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعان اذ  س�تجري املزايدة 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخ�رية  للمده اعاه بديوان 
الجامعة مس�تصحبني معهم  التامين�ات القانونية البالغة 50% من 
القيم�ة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة  / 
صندوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة من دوائر الرضيبة املختصة 
تتضم�ن ع�دم املمانع�ة يف الدخول باملزاي�دات لنفس س�نة املزايدة 
وكت�اب يتضمن الرقم الرضيب�ي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن 
وهوي�ة االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان يتم جلب 
كتاب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة  وبحسب محافظته عىل ان 
يقوم املستأجر بأيداع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار 
السنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ 
بذمت�ه نتيجة مخالفة رشوط العق�د او ارضاره باملأجور وال يجوز 
اش�راك املوظف�ني   الذين ذكرتهم احكام امل�ادة )4( من قانون بيع 
وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و 
علي�ه املزايدة اج�ور الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون املش�ار 

اليه اعاه
اوال / اجازة التصوير الفوتغرايف لكلية الفقه 

�  القيم�ة التقدرية الس�نوية / )2500000( مليونان وخمس�مائة 
الف دينار

حمافظة بغداد 
دائرة صحة بغداد /الرصافة

مستشفى ابن النفيس التعليمي 
لطب وجراحة الصدروالقلب واالوعية الدموية 

اعالن  مناقصة رقم )1( لسنة 2019 ضمن ختصيصات املوازنة اجلارية
تنظيف مستشفى ابن النفيس لطب وجراحة القلب واالوعية الدموية

تعل�ن مستش�فى ابن النفيس احدى املؤسس�ات التابعة اىل دائرة صحة بغ�داد / الرصافة عن 
مناقصة تنظيف املستشفى فعىل الراغبني باالشراك يف املناقصة من مكاتب ورشكات من ذوي 
االختصاص واملسجلني رسميا داخل العراق مراجعة مقر املستشفى الكائن يف بغداد / الكرادة 
/س�احة االندل�س لغرض رشاء التندر لقاء مبلغ 50,000 خمس�ون الف دين�ار غري قابل للرد 
عىل ان تقدم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم بش�كل واضح وتس�لم اىل مقرر لجنة فتح 
العطاءات يف املستش�فى علما ان اخر يوم لقبول العطاء س�يكون الس�اعة الواحدة ظهرا من 
الي�وم االخري لاعان علما ان الكلفة الكلي�ة للمناقصة )143,077,500( مائة وثاثة واربعون 

مليون وسبعة وسبعون الف  وخمسمائة دينار 
� ترفق مع العطاءات املستمسكات والرشوط التالية 

1 � هوية غرفة التجارة اختصاص تنظيف وتكون نافذة
2 � كافة اوليات تأسيس الرشكة وتكون مصدقة 

3 � التامينات القانونية املطلوبة بنسبة )1%( من قيمة العطاء الكيل عىل شكل خطاب ضمان 
او صك مصدق صادر من مرصف معتمد معنون اىل مستشفانا

4 � فرة نفاذية العطاء 90 يوما
5 � براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات للدخول باملناقصة لس�نة 

2019
6 � وصل رشاء التندر

7 � قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املعنية 
8 � مدة العقد )9( تسعة اشهر

9 � الحسابات الختامية للسنوات الثاثة االخرية صادرة من محاسب قانوني 
10 � سيتم العمل وفقا للوثائق القياسية 

ماحظة / الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءاات وتتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
نرش االعان

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات الساسل 

العدد 2676 / ش / 2019 
التاريخ 21 / 4 / 2019

اعالن
اىل املدعى عليه / حيدر شاكر فليح    

اقام�ت املدعي�ة الهام س�الم عب�اس الدعوى 
املرقم�ة اع�اه ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطالب 
فيه�ا بالتفري�ق القضائ�ي للهج�ر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتأيي�د املجل�س املحيل ل�ذا قرر تبليغ�ك اعاناً 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور امام 
هذه املحكمة ي�وم اجراملرافعة املصادف 30 / 
4 / 2019 الس�اعة التاس�عة صباحاً ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً ستجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق االصول  

القايض / عامد عبد اهلل حممد

تنويه 
ن�رش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
1884 يف 15 / 4 / 2019 اع�ان مناقصة 
رق�م ) 1 / 2019 ( الحق�ا لكتابنا املرقم 
مديري�ة   /  2019  /  4  /  13 يف   18143
رشط�ة محافظة النجف االرشف ش�عبة 
العقود وحدة التعاقدات -  حيث ورد خطأ 
يف التاري�خ ورد س�هوا وهو االربعاء 22 / 
4 / 2019 ويكون بدله االربعاء 24 / 4 / 

2019 لذا اقتىض التنويه. 
مدير العقود

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

محكمة االحوال الشخصية يف ذات الساسل 
العدد 99 / ش / 2019    
التاريخ 21 / 4 / 2019  

اعالن
املدعية / بلسم عبد الستار عبد الرزاق       

املدعى عليه / عيل سليم محمد     
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف ذات الساس�ل 
حكم�اً غيابي�اً بتاري�خ 24 / 3 / 2019 يقيض بفقرته 
الحكمية : قررت املحكمة الحكم بالتفريق القضائي بني 
املدعية بلس�م عبد الس�تار عبد الرزاق واملدعى عليه عيل 
س�ليم محمد واعتباره طاقاً بائن بينونة صغرى واقعاً 
للم�رة االوىل بعد الدخ�ول بتاريخ 24 / 3 / 2019 وليس 
للمدع�ى عليه ارج�اع املدعي�ة اال بعقد ومه�ر جديدين 
وعىل املدعية االلتزام بالعدة الرشعية البالغة ثاثة قروء 
اعتب�اراً من تاريخ التفريق ولي�س لها الزواج برجل آخر 
اال بعد انتهاء عدتها واكتس�اب الق�رار الدرجة القطعية 
وملجهولي�ة محل س�كن املدعى عليه عيل س�ليم محمد 
وتأييد الجهة املسؤولة تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
وعن�د تبليغك وعدم اعراض�ك بامل�دة القانونية املحددة 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول  

القايض / فارس شبيب الزم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة 

التاريخ 2019/2/18
اىل  /املدعوة  بتول حاكم هتو

اعان
قدم طالب حجة الوفاة امل عبد الكاظم ظاهر طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار  حجة وفاة 
بحق املدع�وة ) بتول حاكم هت�و(  قررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خ�ال عرشة ايام من تاريخ ن�رش االعان وبخافه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة الثقافة / 
دائرة الش�ؤون االدارية بأسم / خالد كاظم صالح 

– فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة السماوة

العدد / 884/ب/2019
التاريخ 2019/4/22

اىل  /املدع�ى علي�ه / لهي�ب محس�ن 
عطية / يسكن السماوة / الحيدرية 

اعان
اقامت املدعية )مليس حس�ني محسن 
( امام ه�ذه املحكمة الدعوى املرقمة 
اقامت�ك  844/ب/2019 وملجهولي�ة 
يف  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب 
2019/3/20 وحس�ب اشعار املختار  
تق�رر  علي�ه   2019/3/20 امل�ؤرخ 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميتني رس�ميتني للحضور يف موعد 
املرافعة املوافق الس�اعة التاسعة من 
صب�اح ي�وم 2019/4/30 ويف حال�ة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

عماد عيل عطشان
������������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد / 1974/ش/2018
التاريخ 2019/4/21

اعان
اىل املدعى عليه / سليم محمد عيل

اصدرت هذه املحكمة قرارها 1974/
 2018/11/11 وامل�ؤرخ  ش/2018 
املتضم�ن الحكم اوال : بال�زام املدعى 
عليه سليم محمد عيل بتأديته للمدعية 
س�عدية جواد كاظم اثاثه�ا الزوجية 

املذكورة يف قرار الحكم اعاه
كاظ�م  ج�واد  س�عدية   : املدعي�ة 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعان�ا يف صحيفتني 
محليت�ني بالق�رار املذك�ور ول�ك حق 
االعراض خال ع�رشة ايام والتمييز 
خال ثاثون يوم من تاريخ االعان او 
من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 
يكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق 

االصول
القايض

عيل لفته جادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد / 1972/ش/2018

التاريخ 2019/4/21
اعان

اىل املدعى عليه / سليم محمد عيل
/1972 قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 

ش/2018 واملؤرخ 2018/10/23 املتضمن 
الحك�م  بال�زام املدع�ى عليه س�ليم محمد 
ع�يل بتأديته للمدعية س�عدية ج�واد كاظم 
مبلغ�ا مق�داره )2000,000( مليوني دينار 
ع�ن مهرها املؤجل يف عق�د زواج طريف هذه 
الدع�وى الصادر م�ن هذه املحكم�ة بالعدد 

)1758( يف 2018/10/11
املدعية : سعدية جواد كاظم وملجهولية محل 
اقامت�ك قررت هذه املحكمة تبليغك اعانا يف 
صحيفتني محليتني بالقرار املذكور ولك حق 
االع�راض خال عرشة اي�ام والتمييز خال 
ثاث�ون يوم من تاريخ االع�ان او من ينوب 
عنك قانونا وبعكس�ه سوف يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

عيل لفتة جادر
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد / 1973/ش/2018

التاريخ 2019/4/21
اعان

اىل املدعى عليه / سليم محمد عيل
/1973 قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 

ش/2018 وامل�ؤرخ 2018/11/8 املتضمن 
الحكم بالزام املدعى عليه س�ليم محمد عيل 
ب�أن ي�ؤدي  للمدعية س�عدية ج�واد كاظم 
نفقة ماضية بواقع 125,000 مائة وخمسة 
وع�رشون  ال�ف دين�ار ش�هريا وملدة س�نة 
وكذل�ك بان يؤدي لها نفقة مس�تمرة بواقع 
125,000 مائة وخمسة وعرشون الف دينار 
شهريا اعتبارا من تاريخ اقامة هذه الدعوى 
يف 2018/9/13 وللمس�تقبل والزام�ه ايضا 
ب�أن يؤدي نفقة مس�تمرة البنت�ه )فاطمة( 
)150,000( مائ�ة وخمس�ون ال�ف دين�ار 
ش�هريا اعتب�ارا من تاري�خ اقام�ة الدعوى 

اعاه   
املدعية : سعدية جواد كاظم وملجهولية محل 
اقامت�ك قررت هذه املحكمة تبليغك اعانا يف 
صحيفتني محليتني بالقرار املذكور ولك حق 
االع�راض خال عرشة اي�ام والتمييز خال 
ثاث�ون يوم من تاريخ االع�ان او من ينوب 
عنك قانونا وبعكس�ه سوف يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

عيل لفته جادر

التاريخ 2019/4/22
العدد / 2376

د. عيل حمي عبود الشمري
مدير مستشفى ابن النفيس
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 )برامج خاصة / ٢٠١٩/  ٦( رقم اعالن مناقصة  
 ةصغيراالشغال العقود القياسية لتنفيذ  مناقصةال وثيقةبموجب                             

  ) المرحلة األولى/  محافظة االنبار في اءمتأهيل قطاع ال(اسم المناقصة                 
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام ل التشغيلية البرامج الخاصةضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة ) برامج خاصة/ ٦/٢٠١٩(
المرحلة / في محافظة االنبار  ماءتأهيل قطاع ال(نفيذ مشروع ن وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تعامة لمقدمي العطاءات المؤهلي

 :وتشمل) األولى
/ غالون  ٢٥٠ مجمع ماء سعة ، تأهيلساعة في قضاء هيت ناحية الفرات/  ٣م٢٠٠البو شالل سعة ماء مشروع  تأهيلإعادة (       

صيانة مجمع ماء الزغاريت في  ،ساعة/  ٣م ٢٠٠مشروع ماء الزوية سعة ، تأهيل ساعة في منطقة الخفاجية الحقالنية 
صيانة  ،ساعة /  ٣م ٢٠٠الدواية في الصقالوية سعة مجمع ماء  تأهيل، مجمع ماء الرميلة في الصقالوية تأهيل، الصقالوية

مجمعات الماء في العامرية، استبدال االنابيب الخاصة لمجمع ماء زنكورة التاسع، تأهيل شبكات ماء في قضاء الكرمة، إعادة 
بكلفة  )ساعة/  ٣م ٢٠٠لتصريف مياه االمطار في الفلوجة، تأهيل مجمع ماء البوعيثة البونجرس سعة  p4 اعمار محطة الدفع

 .يوم) ٠٢١(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٠٧٥٧،٩٥،٠٣،( تخمينية اجمالية قدرها
سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص        -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )الخامسة( والدرجة  ) مدني او ميكانيك(  
المناطق  صندوق إعادة اعمار (العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوانعلى مقدمي  -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على  )"اظهر ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي )المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة(الساعة  ٥/٩٢٠١/ ٧الموافق ) الثالثاء(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                    -: متطلبات التأهيل المطلوبة -٤
 .ومبلغ التأمينات األولية ةنفاذي اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .السابقة) ١٠(خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات : المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير  مائةاربع) ٤٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره   -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

الثانية بعد الظهر من يوم      ) بعد الظهر ٢(الساعة (آخر موعد للتقديم وان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العن
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد ) ٥/٩٢٠١/ ٤١الموافق ) الثالثاء(

صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان 
 .بدوام رسمي

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم   -٧
ً (الغلق في الساعة في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد  حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد  وفي) العاشرة صباحا
 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي

بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة   -٨
 .العراقين مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون مابتداء ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

شارع  –الجادرية  –غداد ب(التالي العنوان / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٩
 .)١١دار رقم –الوزراء 

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٨هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق       / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    
 .من العمليات اإلرهابيةالمتضررة 

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(باإلعمال المماثلة  قائمة -ح 
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة )الرابحة لسنتين(تقديم الحسابات الختامية  -ه  

 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (المدير المفوض الثبوتية  مستمسكات -و   

                                                                                                
 رئيس الصندوق
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 )برامج خاصة / ٢٠١٩/  ٧( اعالن مناقصة رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                            

 )  المرحلة االولى/ إعادة انشاء شعب الموارد المائية والقناطر االروائية في محافظة االنبار (اسم المناقصة  
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة البرامج الخاصة التشغيلية لعام ) برامج خاصة/ ٧/٢٠١٩(
إعادة انشاء شعب الموارد المائية والقناطر (العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ مشروع عامة لمقدمي 

 :وتشمل) المرحلة االولى/ االروائية في محافظة االنبار 
 القناطرانشاء  إعادة، هدم وإعادة بناء شعبة الموارد المائية في القائم، إعادة انشاء شعبة الموارد المائية في راوه(       

 .يوم) ٠٢١(وبمدة تنفيذ  دينار) ٠٠٠١٦٢،٩١٤،( بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )للمشاريع األروائية في الرمادي
سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص        -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )الخامسة( والدرجة  ) مدني(  
صندوق إعادة اعمار المناطق   (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على  ")ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي )المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة(الساعة  ٥/٢٠١٩/ ٧الموافق ) الثالثاء(يوم استفسارات الشركات 

                                                                                                                                    -: متطلبات التأهيل المطلوبة -٤
 .ومبلغ التأمينات األولية ةاختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذي: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
) ١٠(لسنوات خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته ل: المتطلبات الفنية -

 .السابقة
الف دينار  مئتان وخمسون) ٢٥٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره   -٥

ابتداء من تاريخ نشر ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 
 .إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
الثانية بعد الظهر من يوم      ) بعد الظهر ٢(الساعة (آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد ) ٥/٢٠١٩/ ٤١الموافق ) الثالثاء(
المحدد سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم 

 .الذي يليه بدوام رسمي
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر  فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحهاسيتم   -٧

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة ) العاشرة صباحاً (الصندوق في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة 
 .رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي

بشكل صك مصدق او ) من المبلغ التخميني% ١(ولية ضمان للعطاء البالغة كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األ  -٨
من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك ابتداء ) يوما ٩٠(خطاب ضمان نافذ لمدة 

 .المركزي العراقي
 –الجادرية  –بغداد (العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة  -٩

 .)١١دار رقم –شارع الوزراء 
 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة

 .وصل شراء وثائق المناقصة  -أ
 .٢٠١٨التخطيط مجددة ونافذة لعام  هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة - ب

قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق       / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج   
 .المتضررة من العمليات اإلرهابية

 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(باإلعمال المماثلة  قائمة -ح 
 .موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة )الرابحة لسنتين(تقديم الحسابات الختامية  -ه  
) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية (المدير المفوض الثبوتية  مستمسكات -و   
 .بطاقة السكن +

 قئيس الصندور                                                                        

الحاق�اً بكتبنا ذوات األع�داد )1584 و 1583 و1582 و1581 و1579 و1580 يف 2019/4/4 ( الخاصة 
بإع������الن اول

للمناقصات : 
1/ تربية 2019  

2/ تربية 2019
3 / تربية 2019 
4/ تربية 2019 
5/ تربية 2019 
6/ تربية 2019

واستناداً اىل ما جاء بكتاب قسم التخطيط واملتابعة  ذي العدد1262 يف 2019/3/27  نود  ان ننوه اىل : يكون 
يوم غلق املناقصات الخميس املصادف 2019/5/2  بدالً من يوم الخميس املصادف 2019/4/25.

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement
التاريخ :2019/4/22العدد:1849

)اعالن متديد موعد غلق مناقصات(

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين 

حمافظ البرصة
جمهورية العراق

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

االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد 908/ب/2019

التاريخ 2019/4/21 
اىل/ املدعى عليها / حمدية عبد محمد

م/اعالن
تحية طيبة...

للدع�وى البدائي�ة املقامة من قب�ل املدعيان 
كل من )1- س�يد اس�معيل حس�ن وزيري 
2- مريم ه�ادي صيداني منفرد( موضوعها 
املرق�م 620/14 مقاطع�ة  العق�ار  إع�ادة 
رشقي�ة الواق�ع يف ص�الح الدي�ن – قض�اء 
س�امراء – املحلة الرشقي�ة وبالنظر لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ن-ع )عامر مهدي صالح( بتاريخ 
رشط�ة  قس�م  اىل  املنس�وب   2019/4/15
س�امراء/ مرك�ز رشك�ة س�امراء بموجب 
كتاب مركز رشطة س�امراء املرقم 2411 يف 
2019/4/20 واملتضم�ن ارتحال�ك اىل جهة 
مجهولة واش�عار مختار حي االمام املختار 
عثمان محم�د عيل واملص�دق بختم املجلس 
املحيل عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة 
املص�ادف 2019/5/13 الس�اعة الع�ارشة 
صباحاً وعند عدم حضورك يف موعد املرافعة 
او ارس�ال من ين�وب عنك قانون�اً او تقديم 
مع�ذرة مرشوع�ة فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابياً وفق القانون.
القايض 

أنور جاسم حسن
������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 
االتحادية

 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد 908/ب/2019

التاريخ 2019/4/21 
اىل/ املدعى عليها / حمدية عبد محمد

م/اعالن
تحية طيبة...

للدع�وى البدائي�ة املقامة من قب�ل املدعيان 
كل من )1- س�يد اس�معيل حس�ن وزيري 
2- مريم ه�ادي صيداني منفرد( موضوعها 
املرق�م 620/14 مقاطع�ة  العق�ار  إع�ادة 
رشقي�ة الواق�ع يف ص�الح الدي�ن – قض�اء 
س�امراء – املحلة الرشقي�ة وبالنظر لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ن-ع )عامر مهدي صالح( بتاريخ 
رشط�ة  قس�م  اىل  املنس�وب   2019/4/15
س�امراء/ مرك�ز رشك�ة س�امراء بموجب 
كتاب مركز رشطة س�امراء املرقم 2411 يف 
2019/4/20 واملتضم�ن ارتحال�ك اىل جهة 
مجهولة واش�عار مختار حي االمام املختار 
عثمان محم�د عيل واملص�دق بختم املجلس 
املحيل عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة 
املص�ادف 2019/5/13 الس�اعة الع�ارشة 
صباحاً وعند عدم حضورك يف موعد املرافعة 
او ارس�ال من ين�وب عنك قانون�اً او تقديم 
مع�ذرة مرشوع�ة فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابياً وفق القانون.
القايض 

أنور جاسم حسن

اعالن
اىل الرشي�ك ) فاضل كاظم عبد الحس�ن عج�ه ( توجب عليك 
الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار 
املرقم 3/57149 حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك 
طالب االجازه باقر كتاب كاظم

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

فقد مني سند العقار املرقم 3/58781 حي النداء باسم ) بتول 
عالوي حسن ( عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

تنويه
نرش يف صحيفه املستقبل العراقي بالعدد 1786 االعالن الخاص 
باح�وال النجف بالع�دد8823 تبديل لقب كريم ناهي س�لمان 
ذكر اس�م املدير هيثم فاض�ل الغريباوي خطا والصحيح هيثم 

فاضل الغرباوي لذا اقتىض التنويه
���������������������������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العق�ار املرقم 21580 /3 حي النرص باس�م ) 
عباس ش�يال حاف�ظ ( عىل من يعث�ر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد1786 االع�الن الخاص 
باح�وال النجف العدد 8813 تبديل لقب نجاح فليح حس�ن ذكر اس�م 
املدير هيثم فاضل الغريباوي خط�ا والصحيح هيثم فاضل الغرباوي 

لذا اقتىض التنويه

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

نرش يف صحيفه املستقبل العراقيبالعدد1786 االعالن الخاص باحوال 
النج�ف بالعدد 8821 تبديل لقب جاس�م عكوش س�لمان ذكر اس�م 
املدير هيثم فاضل الغريباوي خط�ا والصحيح هيثم فاضل الغرباوي 

لذا اقتىض التنويه

اعالن 

حصل�ت موافقة رئيس الجهاز املركزي للتقييس والس�يطرة النوعية 
/ مس�جل النموذج الصناعي املوسوم ) حزام لحياة جديدة ( ملساعدة 
املكفوفن عىل امليش – وعىل من لديه اعرتاض عىل قبول ذلك التسجيل 

تقديم اعرتاضه خالل مدة ) 30 ( يوما من تاريخ هذا االعالن .
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اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�ا وماليا: القم�ر يف وضع معاكس وعلي�ك أال تعذب 
نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

اجتماعي�ا وعاطفي�ا: الفلك يدع�وك الي�وم أن تقتصد يف 
كالمك كي تأمن رش الجدال.

اجتماعي�ا وعائلي�ا: القم�ر يف وض�ع معاكس.. اس�رخ 
وترصف بحكمة خاصة مع األهل واألقارب.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع رشيك 
حياتك وال ترك الخصام يطول.

مهني�ا وماليا: رغ�م الضغوط القمر يف من�زل املرشوعات 
يساعدك عىل تنمية أموالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثاال 
رائع�ا. عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تجد 

املخلصني الذين يساندونك

عاطفي�ا: القم�ر يف من�زل الح�ب يجعلك تش�عر بالراحة 
النفسية وتغمر الجميع بطاقتك العاطفية.

اجتماعي�ا: تس�عد بوقتك وتعرب عن وجه�ات نظر جديدة 
وتوسع نطاق اتصاالتك.

مهنيا وصحيا: رغم الضغوط تس�تطيع أن تتغلب عىل أي 
إجهاد أو مسئوليات توضع عىل عاتقك.. لكن ال تعلن عن 
خطط�ك! اجتماعيا: القمر يف منزل�ك الثاني عرش يجعلك 

تميل لالنعزال والغموض قليال ويفيدك ذلك.

مهني�ا وعائليا: القمر يف منزل العم�ل يمنحك إرصارا عىل 
إنجاز واجباتك، فقط ال تبالغ يف تشبثك برأيك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاذر من املبالغة يف انفعاالتك.. 
تماسك وال تفقد أعصابك حتى ولو واجهت استفزازا.

مهني�ا ومالي�ا: اليوم تبدو ق�ادرا عىل االجته�اد واقتحام 
ميادين جديدة.

عاطفي�ا واجتماعيا: القمر يف برج�ك يدفعك للتقدم بثقة 
وتقوم بخيارات تثبت تفوقك وذكاءك.

اجتماعي�ا ومالي�ا: القم�ر يف مواجه�ة برج�ك وعليك أن 
تتأن�ى اليوم يف أقوالك وال تت�رع يف اتخاذ قرار. عاطفيا: 
ق�د تتمل�كك الح�رة يف عالق�ة عاطفية وعلي�ك أن تكون 

دبلوماسيا مع الطرف اآلخر كي ال تتفاقم املشكالت.

ماليا: القم�ر يف منزل املال يدفعك نحو التعامل بأس�لوب 
ودي ويساعدك عىل اإلقناع وتحقيق الربح.

عاطفيا واجتماعيا: تس�تطيع أن تقفز فوق العقبات وأن 
تتخلص من أي تشوش بداخلك.

مالي�ا: القم�ر يف منزل املدخرات يلهم�ك بقيمة كل ما هو 
جيد وتحافظ عليه.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا فاليوم الفرصة سانحة إلصالح 
عالقتك برشيك حياتك.

مالي�ا: اليوم تجد أنك تمي�ل إىل االعتدال يف كل يشء، وتبدو 
متزن�ا ج�دا وينفعك ذل�ك. اجتماعيا وعاطفي�ا: القمر يف 
من�زل العالق�ات يدفعك للتعب�ر عن مش�اعرك وأفكارك 

بطالقة وترد عىل كل سؤال بلباقة.

اجتماعيا: تس�تطيع اليوم أن تحارب بش�جاعة وإرصار 
من أجل هدف تؤمن به.

عاطفي�ا: القم�ر يف منزل الح�ظ يمدك ب�كل األدوات التي 
تجعلك مبهرا ومؤثرا وتبدو يف أوج تألقك.

احلوتالعذراء

ليس كل صداع إجهاد
أك�دت دراس�ات علمي�ة، أن إصابة اإلنس�ان 
بالصداع قد ال يكون بسبب األعراض الشائعة 
كاإلجهاد أو التوتر، وإنما قد يكون مؤرشا عىل 
إصابته بأمراض خطرة.وأوضحت الدراسات 
وعالج�ات  وأس�باب  أن�واع  ل�ه  الص�داع  أن 
مختلف�ة، لكن هناك 10 حاالت يجب أن ينتبه 
لها اإلنس�ان كونها ذات داللة عىل إمكانية أن 
يكون الص�داع خطرا عىل الصحة.وأش�ارت 

الدراس�ات إىل أن هن�اك أكث�ر م�ن 200 نوع 
من الصداع، لكن هناك 6 أنواع األكثر ش�يوعا 
وهم: الصداع التوتري والذي يظهر يف املناطق 
الجانبي�ة من الرأس وغالباً ما يبدأ من الخلف 
ثم ينترش، والصداع العنقودي، وهو األنواع غر 
الش�ائعة والنادرة، كونه ُيحدث أملاً حاداً جداً، 
ويتكرر يف اليوم عّدة مرات وقد يس�تمر لعّدة 
ش�هور، والصداع الناتج ع�ن التهاب الجيوب 

األنفي�ة، وص�داع اإلعياء ، وصداع اإلمس�اك، 
والص�داع املُلّح وهو من األن�واع التي ال تزول 
برعة بل تس�تمر لف�رات طويل�ة، وتكون 
ناتج�ة عن مرض معني، لذل�ك ال بد من عالج 
املرض أوالً.وحذرت الدراسات من 10 أمراض 
قد يكون الصداع فيها ليس أمرا اعتياديا لكنه 
عرض ملرض خطر يجب التعامل معه مبكرا 

حتى ال يهدد حياة الشخص.

دراسة تكشف »خرافة« األطعمة احللوة
لطاملا لجأ الكثر من الناس إىل الشوكوالتة 
لتحس�ني  الحل�و  امل�ذاق  ذات  واألطعم�ة 
مزاجهم، إال أن دراس�ة جدي�دة وجدت أن 
هذه املأكوالت »تعكر املزاج«، وأن »اندفاع 

السكر« يف الجسم ما هو إال »خرافة«.
ووري�ك  جامعت�ي  م�ن  علم�اء  وأج�رى 
وهومبول�دت  الربيطانيت�ني،  والنكس�ر 
األملاني�ة، دراس�ة جمعوا فيه�ا بيانات من 
31 دراس�ة س�ابقة ضمت 1300 مشارك، 

ملعرف�ة تأث�رات األطعم�ة الس�كرية عىل 
مش�اعر الش�خص، مثل الغضب واليقظة 

واالكتئاب واإلعياء.
ووجدت دراس�تهم، أن استهالك الشخص 
للسكريات ال يؤثر عىل املزاج، بغض النظر 
عن الكميات التي تناولها، حسب ما ذكرت 

صحيفة »املرور« الربيطانية.
وق�ال كونس�تانتينوس مانتانتزيس، الذي 
قاد الدراس�ة: »فكرة أن الس�كر قادر عىل 

تحس�ني املزاج منترشة بش�دة يف الثقافات 
الكث�ر م�ن  تدف�ع  درج�ة  إىل  الش�عبية، 
الناس ل�رشب املرشوبات التي تحتوي عىل 
الس�كر، ليصبحون أكثر تنبها أو يحاربون 

اإلعياء«.
وتاب�ع: »النتائ�ج الت�ي توصلنا له�ا تؤكد 
أن ه�ذه املعتق�دات غ�ر صحيح�ة، ب�ل 
عىل العكس، فإن الس�كر ي�ؤدي إىل تعكر 

املزاج«.

سودوكو

جد الفرق بين الصورتين فقدان
فق�د وصل وديعة املرق�م 2164306 يف 2018/3/23  والصادر من كمرك 
س�فوان باس�م ) حامد جوده رضا( عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبر
الرقم 1785

التاريخ 2019/4/10
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا ع�ىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 2019/3/31 لتس�جيل 
تم�ام العقار تسلس�ل 1972 محلة الكوت باس�م / مديري�ة بلدية الزبر 
مج�ددا باعتب�ار حائزا ل�ه بصفة املالك للم�دة القانوني�ة ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري 
رقم )43( لس�نة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوما من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل 
النته�اء  م�دة هذا االعالن  وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني

دائرة التسجيل العقاري يف الزبر
������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة استئناف البرصة  /بصفتها االصلية
العدد : 232/س/2018

التاريخ 2019/4/21
اعالن

تبليغ املستأنف عليه /عيل عبد الله حمزة
اس�تأنف املدعي مدير بلدية الزبر / اضافة لوظيفته قرار الحكم الصادر 
من محكمة بداءة الزبر بالعدد 140/ب/2018 واملؤرخ يف 2018/8/19 
بالدعوى االس�تئنافية املرقم�ة 232/س/2018 ولتعذر تبلغك بالحضور 
امام هذه املحكمة وملجهولية محل اقامتك  تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 2019/5/12 
السااعة العارشة صباحا او من ينوب عنك قانونا ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك حضورا وعلنا وفق القانون
القايض

محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة 

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

فق�دت هوية الطالب ) احمد عدن�ان كاظم( الصادرة من املعهد التقني /
برصة من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

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

فقدت هوية ش�ؤون املواطنني العرب جهة االصدار � قسم االقامة شؤون 
العرب بأس�م  ) كمال س�ليمان منصور(  من يعثر عليها تس�ليمها لجهة 

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

عالن
اىل املتهم الغائب / )النقيب عبد االمر عبد الكريم بنيان احمد الغراوي( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت 
العنوان / مجهول االقامة

بما انك متهم وفق املادة /32/ من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 الختالسك 
البندقيت�ني الحكوميت�ني ولحص�ول نواق�ص وعوارض يف االس�لحة التي 
بذمت�ك عام 2015  وملجهولية اقامت�ك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة البرصة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ ن�رش هذا االع�الن يف صحيفة محلية 
يومية وتعليق�ه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجي�ب عن التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف 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

������������������������������������������������������������
عالن

اىل املتهم الغائب / )الرشطي وسام جرب طهيوش جابر املالكي( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت 

العنوان / محافظة البرصة  � البرصة القديمة خلف جامع العرب
بما انك متهم وفق املادة /32/ من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 الختالسك 
)3( ثالثة مخازن بندقية و )90( تسعون اطالقه بندقية كالشنكوف عند 
غيابك عام 2015  ولم تقوم باعادتها لحد االن  وملجهولية اقامتك اقتىض 
تبليغ�ك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
/ املنطقة الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ نرش هذا 
االع�الن يف صحيفة محلي�ة يومية وتعليقه يف مح�ل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ه ضدك وعن�د ع�دم حضورك س�وف 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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 63/ش/2019

التاريخ :2019/4/21
م/ تبليغ

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة )63/ش/2019( املقامة من 
قب�ل املدعية )فاطمة عيل محس�ن( عىل املدعى عليه )خلف رش�يد ثاير( 
واملتضمنة دعوى تفريق للهجر وبالنظر ملجهولية محل إقامة املدعى عليه 
وحس�ب رشح القائم بالتبلي�غ املؤيد من قبل مختار منطق�ة الفرحاتية 
وتأييد املجلس البلدي لذا تقرر اجراء تبليغك بصحيفتني يوميتني يف موعد 
املرافعة املصادف 2019/5/5 ويف حالة عدم حضورك او حضور من ينوب 

عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق القانون.
القايض 

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

فقدان
فقد سند العقار املرقم 3961 /3 حي العروبه باسم املتويف ) محسن جبار 

خضر( عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
������������������������������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفه املس�تقبل العراقي بالع�دد 1786 اعالن االحوال املدنيه يف 
النج�ف الع�دد 8815 تبديل لقب عيل ديدوب مهدي ذكر اس�م املدير هيثم 
فاض�ل الغريب�اوي خط�ا والصحي�ح هيثم فاض�ل الغرباوي ل�ذا اقتىض 

التنويه
������������������������������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفه املس�تقبل العراقي بالع�دد 1786 اعالن االحوال املدنيه يف 
النج�ف الع�دد 8815 تبديل لقب عيل ديدوب مهدي ذكر اس�م املدير هيثم 
فاض�ل الغريب�اوي خط�ا والصحي�ح هيثم فاض�ل الغرباوي ل�ذا اقتىض 

التنويه
������������������������������������������������������������

تنويه
ن�رش يف صحيفه املس�تقبل العراقي بالع�دد 1786 اعالن االح�وال املدنيه 
يف النج�ف الع�دد8817 تبديل لقب احمد جاس�م عكوش ذكر اس�م املدير 
هيث�م فاضل الغريباوي خطا والصحيح هيثم فاضل الغرباوي لذا اقتىض 

التنويه
������������������������������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفه املس�تقبل العراقي بالع�دد 1786 اإلعالن الخاص االحوال 
املدني�ه يف النجف الع�دد 8819 تبديل لقب عماد دبدوب مهدي ذكر اس�م 
املدي�ر هيثم فاضل الغريباوي خطا والصحيح هيث�م فاضل الغرباوي لذا 

اقتىض التنويه
������������������������������������������������������������

وزارة العدل 
دارة التنفيذ

مديرية تنفيذ الشعب
رقم االضبارة / 2019/478

التاريخ 2019/4/21
اىل / املنفذ عليه 
عيل عباس حميد

العنوان / واسط  الزبيدية
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مركز رشطة الزبيدية يف 2019/4/7 

ومختاراملحلة وتأييد املجلس املحيل   
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واستنادا  للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الشعب خالل خمسة عرش يوما تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 

حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة ب�داءة الش�عب بالع�دد 823/ب/2018 يف 2018/11/29 
املتضمن الزام املدعي عليه عيل عباس حميد بتأديته للمدعي محمد صدام 
جعف�ر مبلغ وق�دره 25000000 خم�س وعرشون ملي�ون دينار حكما 

غيابيا قابال لالعراض واالستئناف والتمييز
������������������������������������������������������������

فقدان
فق�د وصل وديعة املرق�م 3144958  يف 2019/1/29 والصادر من كمرك 
س�فوان باسم ) يوس�ف احمد صفر( عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

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

فقدان
فق�د وصل وديع�ة املرق�م 3140074  يف 2019/1/3 والصادر من كمرك 
س�فوان باس�م ) خالد فيصل محمد( عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

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

فقدان
فقدت شهادة تكييل  صادرة من رشكة توزيع املنتجات النفطية  والعائدة  
للسيارة املرقمة 39460 أ  االنبار / حمل مرسيدس اكروس رقم الشايص 

WDB934223IL074507
بأسم ) طالب مطر جياد( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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قريبًا.. رونالدو يف بغداد
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعت�زم اس�طورة ك�رة الق�دم الربازيلي�ة »الظاه�رة« 
رونال�دو، اجراء زيارة قريب�ة اىل العاصمة بغداد خالل 

االيام القليلة املقبلة.
»الظاهرة« كما يلقبه عش�اق كرة القدم، والذي يشغل 
منصب رئيس نادي بلد الوليد االس�باني، تشجع لفكرة 

انش�اء اكاديمية فريقه االس�باني بعد الزيارة االخرية 
لوفد ريال مدريد اىل العراق واالتفاق عىل اقامة اكاديمية 

للفريق »امللكي« يف العراق.
ويسعى رونالدو النشاء اكاديمية لبلد الوليد يف عدد من 
املحافظ�ات العراقية، ليكون الفريق االس�باني الثالث، 
الذي يمتلك اكاديمية يف العراق من بعد اسبانيول وريال 

مدريد.

تشيليس خيتار كوتينيو خلالفة هازارد
            المستقبل العراقي/ وكاالت

يحاول نادي تشيليس اإلنجليزي تعويض الرحيل املتوقع 
لنجم�ه البلجيك�ي إي�دن ه�ازارد إىل نادي ري�ال مدريد 
اإلس�باني، خالل االنتق�االت الصيفية املقبل�ة، بالتعاقد 
مع نجم جديد، ولكنه يصطدم بالعقوبة املوقعة من قبل 
الفيفا باملنع من التعاقدات لفرتتني ىف سوق االنتقاالت.

ذك�رت صحيف�ة »ص�ن« اإلنجليزي�ة أن تش�يليس حدد 
النج�م الربازي�ي فيلي�ب كوتينيو العب نادي برش�لونة 
اإلس�باني، ليكون بديال محتمال لنجم�ه البلجيكي إيدن 
ه�ازارد، الذى اقرتب كثريا من الرحي�ل نحو ريال مدريد 

الصيف املقبل.
أضاف�ت الصحيف�ة أن مس�ئويل البل�وز ي�رون أن نجم 

البارس�ا س�يكون الالعب الوحيد القادر عىل ملئ الفراغ 
الذى س�وف يرتك�ه النجم البلجيكي برحيل�ه إىل الفريق 

امللكي ىف املريكاتو الصيفى املقبل.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن رغب�ة الالع�ب ىف الع�ودة إىل 
الدوري اإلنجليزي، بعد موس�م ونص�ف من الرحيل عن 
صفوف ناديه السابق ليفربول، قد تمنح تشيليس فرصة 
كبرية ىف الحص�ول عىل خدماته، ىف ظل رغبة برش�لونة 
أيض�ا ىف التخلص منه لع�دم تأقلمه م�ع الفريق. وكان 
كوتينيو قد انضم لصفوف برشلونة ىف املريكاتو الشتوي 
قبل املايض، من ليفرب�ول ىف صفقة هى األغىل ىف تاريخ 
النادي الكتالونى بقيمة 160 مليون يورو، ولكنه يعاني 
م�ن ع�دم التأقلم مع الفري�ق خاصة ىف املوس�م الحايل، 

والذى يعانى خالله من تراجع كبري ىف مستواه.

صافرات مجاهري الريال متهد لرحيل بيل
            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت وسائل إعالم إسبانية، اليوم ، أن الالعب الويلزي جاريث 
بيل، يقيض أيامه األخرية داخل نادي ريال مدريد.

ونال بيل، وابالاً من صافرات االستهجان من قبل جماهري النادي 
خ�الل املباريات األخ�رية، التي لعبه�ا فريقه ع�ىل ملعبه، وكان 
أخره�ا مبارات�ه أم�ام أتلتيك بيلب�او، ضمن منافس�ات الدوري 
اإلسباني »الليجا«.وقالت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، اليوم ، إن 
بيل بعد 6 س�نوات من املستوى املتذبذب مع ريال مدريد، بسبب 

اإلصابات املتالحقة التي تطارده، أخفق يف أن يكون قائداًا للفريق 
خلفا للربتغايل كريستيانو رونالدو الذي رحل إىل يوفنتوس.

وأك�دت الصحيفة، أن بيل س�ريحل ال محالة ع�ن النادي امللكي 
مع نهاية املوسم الجاري، وأن اإلدارة قررت التخلص من الالعب 
الويل�زي حت�ى لو عن طريق اإلع�ارة إذا لم تفل�ح يف بيعه بثمن 
مناس�ب. وأش�ارت »م�اركا« إىل أن بيل لم يتل�ق أي عروض منذ 
ع�ودة الفرن�يس زين الدين زي�دان، ملنص�ب املدير الفن�ي لريال 
مدري�د، يف آذار / م�ارس املايض، رغم أن زي�دان أملح يف أكثر من 

مناسبة إىل أن بيل لن يكون ضمن حساباته.

اليوم.. انطالق هنائي »البالي أوف« بني الرشطة والنفط
            المستقبل العراقي/ وكاالت

يق�ام اليوم الثالث�اء نهائي »الب�الي أوف« بني 
حام�ل لق�ب النس�ختني األخريتني م�ن دوري 
الس�لة العراقي املمت�از فريق النف�ط وغريمه 
الرشطة.ويلتق�ي  املب�ارش  ومنافس�ه  الل�دود 
الفريق�ان يف أوىل املواجهات الخمس، اليوم ، يف 
تمام الس�اعة السابعة مس�اءاً ، يف لقاء اإلثارة 
عىل صالة الش�عب املغلقة لأللعاب الرياضية . 

وتع�د هذه املرة األوىل يف تاري�خ الدوري املمتاز 
العراق�ي لكرة الس�لة منذ أس�تحداث نس�خة 
»الب�الي أوف« الت�ي يتأه�ل فيه�ا فريقان إىل 
النهائ�ي يف ثالثة مواس�م متتالية، حيث س�بق 
لهم�ا أن تقاب�ال يف نهائ�ي خ�الل املوس�مني 
املاضي�ني، إذ تمك�ن النف�ط م�ن حس�م لقب 
النسختني، لذا يأمل أبناء القيثارة الخرضاء من 
رد األعتبار والظفر بنسخة املوسم الحايل .ومن 
املنتظر أن تشهد املواجهة منافسة رشسة بني 

الفريق�ني املدججني بالنجوم مل�ا يمتلكانه من 
ترسانه قوية من عنارص مميزة سواء املحليني 
واملحرتفني الذين يمكنهم صناعة الفارق بفضل 

أمتالكه�م اإلمكاني�ات الفني�ة العالي�ة ويف 
مقدمتهم املحرتفني األمريكان رشاد الذي 

توهج وأس�قط النف�ط يف اللقاء األخري 
باحرازه )39( نقطة ودي ماريو نجم 
النف�ط الذي ق�اده ملنص�ات التتويج 

وحصد لقب النسختني األخرية .

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تس�بب املغربي حكيم زي�اش، جناح 
أياكس أمسرتدام، يف حرب بني األندية 
الكب�رية يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز 

باملوسم الحايل.
ا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية،  ووفقاً
فإن مانشسرت يونايتد يصارع السيتي 
من أجل الحصول عىل خدمات زياش 

يف املريكاتو الصيفي املقبل.
صفق�ة  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
الالع�ب املغربي بات ضم�ن أولويات 

قطبي مانشس�رت، بع�د أن قاد زياش 
أياك�س للوص�ول إىل نص�ف نهائ�ي 
دوري أبط�ال أوروب�ا ع�ىل حس�اب 
يوفنتوس. وأوضح�ت أن هناك أندية 
ا بضم نجم أياكس  أخرى أبدت اهتماماً
آرس�نال  وه�ي  املقب�ل  املريكات�و  يف 
ميون�خ. باي�رن  وكذل�ك  وليفرب�ول 

وكان النجم املغربي انضم إىل صفوف 
ا من تفينتي  أياكس ع�ام 2016 قادماً
أنشخيدة الهولندي، مقابل 10 ماليني 
إسرتليني، قبل أن ترتفع قيمته إىل 25 

مليون إسرتليني.

زياش يشعل حربًا بني كبار أوربا

            المستقبل العراقي/ وكاالت

نج����م  كش��ف 
املرضب  ك����رة 
نوف�اك  الرصبي 
فيت�ش  كو جو د
املص��ن�ف األول 
عاملي�ااً عن هدفه 
الرئيس�����ي يف 
املالع�ب  موس�م 
خالل  الرتابي���ة 

العام الحايل.
نوف���اك  وأك���د 
دجوكوفيت���ش أن 
فرنس������ا  بطولة 
للتن����س  املفتوح�ة 
»روالن غ�اروس«، إحدى 
الك�ربى  األرب�ع  البط�والت 
هي اله�دف الرئييس ل�ه يف املالعب 
الرتابية. وش�دد املصنف األول عىل 
ثقته يف الوصول إىل بطولة فرنس�ا 
املفتوحة بأفضل طريقة ممكنة، 
والوص�ول ألعىل مس�توى خالل 
مشاركته يف بطولة غراند سالم.

وقال الرصبي:« بطولة فرنس�ا 
املفتوحة هي الهدف األس�ايس 
يل يف موس�م املالع�ب الرتابية، 
آم�ل أن أتمكن من ذلك، أقصد 
املتوق�ع  أن�ه م�ن  بالتأكي�د، 
بالنس�بة يل أن أك�ون يف أعىل 
مس�توياتي يف البطول�ة، ألن 

هذا هو ما أهدف إليه«.

دجوكوفيتش يكشف 
عن هدفه الرئييس 

يف موسم املالعب الرتابية

          المستقبل العراقي / وكاالت

دخل نادي برشلونة االس�باني ىف مفاوضات مع نظريه 
ارسنال اإلنجليزي من اجل املشاركة بمباراة كأس خوان 
جامرب والتى يقيمها النادي الكتالوني بشكل سنوى منذ 
عام 1966 عىل رشف املؤس�س السويرسي للبلوجرانا.

الكتالوني�ة  ديبورتيف�و”  “مون�دو  وذك�رت صحيف�ة 
إن البارس�ا والجان�رز ينتظ�ران معرف�ة مصرييهم�ا 
بالبط�والت القاري�ة خاص�ة ان تتويجهم�ا ببطولتي 
دوري االبط�ال والدوري األوروبي يعني مش�اركتهما 

بالسوبر األوروبي وإلغاء بطولة خوان جامرب.

برشلونة يفاوض ارسنال من أجل 
كأس خوان جامرب

            المستقبل العراقي / متابعة
 

�ا لصحيفة »م�ريور« الربيطانية، ف�إن »ناديي  ووفقاً
ا بالحصول عىل  يوفنتوس وإنرت مي�الن أظهرا اهتماماً
خدم�ات الدنماركي كريس�تيان إريكس�ن، يف الصيف 
املقبل، باإلضافة إىل نادي بايرن ميونخ األملاني وريال 
مدري�د االسباني«.وأش�ارت الصحيفة، إىل أنه »يف ظل 
تل�ك األنظ�ار التي ترص�د الالعب الدنمارك�ي، توصل 
توتنهام التفاق مع إريكس�ن، لتجدي�د تعاقده والذي 

ينتهي عام 2020«.
ويس�عى الفريق اللندني لتجديد عقد إريكسن، إذ ال 
توجد نية لبيعه يف الصيف املقبل، باإلضافة لتخوفه 

من رحيله بش�كل مجاني بعد نهاية عقده العام 
املقبل.

ووضع ريال مدريد إريكس�ن كخيار أول له 
يف الصيف املقبل، يف ظل تراجع مس�توى 
تون�ي كروس، وتقدم ل�وكا مودرتش يف 

العمر.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كشف ماريوس وولف العب بوروسيا دورتموند األملاني 
ع�ن حج�م اإلصاب�ة الت�ى تعرض له�ا خ�الل مواجهة 
فرايبورج التى حس�مها فريقه برباعية نظيفة، مس�اء 
األحد بالبوندزليجا.وقال وولف لحس�اب ناديه الرسمي 
عىل توي�رت :” لقد انزلقت ولس�وء حظي تعرض كاحي 
لإللتواء، ولذلك لم اس�تطع اس�تكمال اللق�اء، آمل بأال 

تكون اإلصابة كبرية”.

عمالقان إيطاليان يدخالن رصاع التنافس 
عىل اريكسن

نجم دورمتوند يكشف عن حجم إصابته

             بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن نية نادي يوفنتوس ىف 
التخىل عن خدمات ظهريه اإليرس الربازيي أليكس ساندرو 
خالل االنتق�االت الصيفي�ة املقبلة، عىل الرغ�م من تجديد 

عقده مؤخرا حتى عام 2023.
ذكر موقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، أن الربازيي أليكس 
ساندرو مدافع يوفنتوس من املتوقع أن يرحل عن صفوف 
فريق الس�يدة العج�وز ىف املريكاتو الصيف�ي املقبل، ىف ظل 
رغب�ة نادي�ي باريس س�ان جريمان الفرنىس ومانشس�رت 

يونايت�د ىف الحصول عىل خدماته. أضاف�ت الصحيفة أن 
إدارة اليوىف حددت مبلغ 50 مليون يورو من أجل السماح 
ملدافع�ه الربازيىل الرحيل ىف الصيف املقب�ل، والذى انضم 
عام 2015 قادما من صفوف نادى بورتو الربتغاىل مقابل 

28 مليون يورو.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن يوفنت�وس يخط�ط للتعاق�د 

م�ع ظه�ري أيرس جدي�د ىف الصي�ف املقبل، ويع�د الربازيي 
مارس�يلو العب ريال مدريد اإلس�باني، مرشحا بقوة 

لخالفة مواطنه أليكس ساندرو ىف الجبهة اليرسى 
للفريق.

يوفنتوس حيدد سعر بيع أليكس ساندرو
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
يخطط نادي برشلونة اإلسباني، لتمديد عقد العب 
خط الوس�ط بالفري�ق، بعد املس�توى املميز الذي 
ظهر عليه منذ انضمام�ه للبلوجرانا يف صيف 

2018 املايض.

وذكرت صحيفة »س�بورت«، أن برش�لونة يسعى 
لتمدي�د عقد التش�يي أرت�ورو فيدال، نجم وس�ط 
ا إضافياًا ليس�تمر حتى  الفريق الكتالوني، موس�ماً

عام 2022.
وانتقل فيدال إىل صفوف برش�لونة يف 4 أغسطس 
�ا من باي�رن ميونخ يف صفقة  / آب امل�ايض، قادماً

بلغ�ت قيمتها 25 مليون ي�ورو، وبعقد يمتد حتى 
ع�ام 2021. وأضافت الصحيفة أن�ه بعد أكثر من 
8 أش�هر، أصبح التش�يي بطاقة قوية وأساس�ية 
إلرنس�تو فالف�ريدي، مدرب الفريق، الس�يما وأنه 
يتمت�ع بخصائص عدي�دة أبرزها أنه يب�ذل جهداًا 

إضافياًا بجانب الحماس.

برشلونة يدرس متديد عقد حماربه

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

حسم كيليان مبابي نجم باريس سان جريمان، مستقبله مع 
الفري�ق الباريس، مؤكدااً بقاءه مع بطل الدوري الفرنيس.

وقال مباب�ي يف ترصيحات أوردها موقع »جول«: »آخر 
العب سجل 30 هدفااً كان بابني؟ أعرف أعرف، أنا سعيد 
ولك�ن املوس�م لم ينته بع�د يمكنني تس�جيل املزيد«.

وبشأن االنتقال ل ريال مدريد، قال مبابي: »أنا هنا، أنا 
مع املرشوع، من الجيد لريال مدريد أن يكون لديه زين 

الدين زيدان، ولكني سأشاهد كمجرد معجب«.

مبايب حيسم مستقبله مع باريس سان جريمان
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حقوق الشهداء واجلرحى

قطعة جبن يوميًا تعزز محاية اجلسم من السكتة القلبية
أظه�رت نتائ�ج دراس�ة علمي�ة أجراه�ا 
علماء جامعة ريدنج الربيطانية، أن تناول 
الجب�ن يومي�ا يخفض من خطر احتش�اء 
عضل�ة القل�ب. ووفق�ا لنتائ�ج الدراس�ة 
 European Journal« املنش�ورة يف مجل�ة
of Nutrition«، ف�إن تناول قطعة صغرية 
م�ن الجب�ن يومي�ا يس�اعد ع�ى تعزي�ز 
وقاية الجس�م من احتش�اء عضلة القلب، 
ويخف�ض النوب�ات القلبي�ة بنس�بة %14. 
وقس�م الباحث�ون املش�ركني يف الدراس�ة 
األوىل  املجموع�ة  ضم�ت  مجموعت�ني.  إىل 
الذي�ن يتناولون الجب�ن يوميا بتوصية من 
الباحثني. أما املجموعة الثانية فاس�تمرت 
يف تناول الطعام ال�ذي اعتادت عليه. وبعد 
انته�اء التجربة، خضع جميع املش�ركني 

لفح�ص طبي، أظه�رت نتائج�ه أن الذين 
تناولوا قطعة جبن وزنها 40 غراما يوميا، 
كانت لديهم وقاية أعى من أمراض األوعية 
الدموي�ة. ووفق�ا للباحثني، يع�ود هذا إىل 
ارتف�اع مس�توى الكوليس�رول »الجيد«، 

مقاب�ل انخفاض مس�توى الكوليس�رول 
»الض�ار« ل�دى الذين تناول�وا يوميا قطعة 
الجبن. ويشري الباحثون إىل أن »الجبن غني 
بالفيتامين�ات واملع�ادن والربوتينات التي 
تساعد عى حماية القلب واألوعية الدموية 
من األم�راض. كما أن الجب�ن يحتوي عى 
نسبة عالية من الكالسيوم ويحسن عملية 
التمثيل الغذائي«. كما توصل علماء جامعة 
ماك ماسر الكندية، إىل نتائج مماثلة، بعد 
دراس�ة وتحليل املعلوم�ات الصحية ونمط 
حي�اة 130 أل�ف ش�خص، أعماره�م 35-

70 س�نة، من 21 دولة يف العالم. واكتشف 
الباحثون أن تناول منتجات األلبان، يساعد 
كثريا عى تخفيض خطر اإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية واملوت املبكر.

اكتشاف رس عدم اكتساب البعض وزنًا زائدًا!
مالي�ني   4 ب�أن  جدي�دة  دراس�ة  أف�ادت 
بريطان�ي يحمل�ون جين�ات تحميهم من 
الس�منة وم�رض الس�كري الن�وع الثاني 

وأمراض القلب.
ه�ذا  إن  الربيطاني�ون  العلم�اء  ويق�ول 
تطوي�ر  إىل  ي�ؤدي  أن  يمك�ن  االكتش�اف 

أقراص تساعد الناس عى إنقاص الوزن.

واكتش�فت الدراس�ة أن أح�د الربوتينات، 
املع�روف باس�م »MC4R«، يعم�ل وكأنه 
»مفت�اح الدم�اغ« ال�ذي يخربن�ا بالتوقف 
ع�ن األكل بع�د تن�اول الطع�ام. وتس�تند 
النتائ�ج، التي ُنرشت يف مجل�ة »Cell«، إىل 
نصف مليون متطوع ش�اركوا يف دراس�ة 
البنك الحيوي الربيطاني، ممن وافقوا عى 

تخطيط الحمض النووي الخاص بهم.
وق�ال الربوفيس�ور، ص�دف فاروقي، من 
مخت�ربات األبح�اث األيضي�ة يف جامع�ة 
كامربيدج: »تقود هذه الدراسة إىل حقيقة 
أن علم الوراثة يلعب دورا رئيس�ا يف س�بب 
إصاب�ة بعض الن�اس بالس�منة، وامتالك 

البعض اآلخر جينات تحميهم منها«.

القهوة حتمل للرياضيني فائدة
 حيتاجوهنا بشدة

علامء يكتشفون طريقة لتجنب
 تدهور القدرات العقلية

كش�فت مراجعة بحثي�ة أن القهوة مفيدة لكل م�ن يمارس الرياضة، 
ألنه�ا تزيد من فعالية التمارين وتس�اعد عى تحقي�ق نتائج رياضية 
أفضل بنس�بة 2-16%. ويفيد موقع »Medical Express« بأن باحثني 
يف مجال النش�اط البدني من أسراليا، قاموا بإجراء تحليل تلوي ألكثر 
من 300 دراسة علمية مكرسة لتحديد دور الكافيني يف النشاط البدني 
للناس. ووفقا للباحثني، فإن املكون الرئيس للقهوة )الكافيني( ينشط 
ويحس�ن الركي�ز، ويزيد من الق�درة ع�ى التحمل، ما يؤث�ر بصورة 
مبارشة يف نتائج النشاط الريايض. ويقول الباحثون، إن تناول القهوة 
قبل 45-90 دقيقة من بداية التمارين الرياضية، يجعلها أكثر فعالية. 
فمثال، يصبح بإمكان الشخص قضاء فرة أطول يف صالة تمارين رفع 
األثقال. كما تتحسن نتائج الذين يمارسون الجري وركوب الدراجات. 
وكش�فت النتائج أنه »لتحس�ني النتائج الرياضية، يج�ب تناول 6-3 

ملغم كافيني لكل كيلوغرام من وزن الجسم«.

اتضح لعلماء جامعة بوسطن األمريكية أن النشاط البدني، حتى إذا كان 
أقل من 2.5 س�اعة يف األس�بوع، يمكنه تخفيض خطر تطور االختالل 
العقيل. ونرشت مجلة »JAMA« نتائج الدراس�ة التي استمرت من عام 
2016 لغاية فرباير 2019، وش�ملت 2354 متطوعا منهم 1099 رجال، 
تم فحصهم باستخدام أجهزة التسارع والتصوير بالرنني املغناطييس. 
ويعتق�د الباحثون ب�أن فائدة النش�اط البدني ال�دوري ال تقترص عى 
الصح�ة البدنية فقط، بل وتش�مل العقلية أيضا. وحس�ب قولهم، فإن 
ممارس�ة الرياضة تبطئ عملية شيخوخة الدماغ، وهذا يعني أن الذين 
يمارس�ون الرياض�ة أقل عرضة لإلصاب�ة بالخرف. ووفقا لحس�ابات 
الباحثني، فإن األشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بمعدل 150-

300 دقيقة يف األس�بوع، تتأخر عندهم شيخوخة الدماغ ملدة 1.1 سنة 
لكل ساعة من النشاط البدني. وتتأخر شيخوخة الدماغ 1.4-2.2 سنة 

لكل ساعة عند الذين ساروا 7500 خطوة وأكثر أسبوعيا.

كشفت وثائق رسمية أن رشكة 
م�ن  أكث�ر  زادت  »فيس�بوك« 
الضع�ف األم�وال الت�ي تنفقها 
ع�ى أم�ن، م�ارك زوكرب�ريغ، 
الرئي�س التنفي�ذي للرشكة، يف 
ع�ام 2018، لتبلغ 22.6 مليون 

دوالر.
ويتلقى زوكربريغ راتبا شهريا 
أساس�يا يبلغ دوالرا واحدا عى 
مدار الس�نوات الثالث املاضية، 
لك�ن حزم�ة التعويض�ات التي 
تدفعها الرشكة ملديرها التنفيذي 
ق�د ارتفع�ت إىل 22.6 ملي�ون 
دوالر، حيث خص�ص معظمها 

من أجل أمنه الشخيص.
وتشري بيانات الوثائق الرسمية 
إىل أن عام 2018، شهد تضاعفا 

كب�ريا يف تعويض�ات أم�ن وحماي�ة الرئيس 
التنفيذي لفيس�بوك، حيث كان�ت ال تتجاوز 
10 مالي�ني دوالر س�نويا، وهو م�ا يعني أنه 

تجاوز الضعف يف العام املايض.
أم�ن  إىل  دوالر  ملي�ون   20 نح�و  ويذه�ب 
زوكربريغ وعائلته، حيث شهد املبلغ ارتفاعا 

بما يقارب 9 ماليني دوالر عن العام السابق.
كما حص�ل زوكربريغ أيضا ع�ى 2.6 مليون 
للطائ�رات  الش�خيص  لالس�تخدام  دوالر 
الشخصية، والتي قالت الرشكة إنها جزء من 

برنامجه األمني الشامل.
وواج�ه موق�ع فيس�بوك يف األع�وام القليلة 
املاضي�ة غضب�ا عارما بس�بب دوره يف نرش 

املعلوم�ات املضللة والدعاية السياس�ية عرب 
اإلنرنت، وانتهاكات البيانات والخصوصية.

ش�رييل  أن  الرس�مية  الوثائ�ق  وكش�فت 
رشك�ة  يف  العملي�ات  مدي�رة  س�اندبرج، 
فيس�بوك، حصلت ع�ى 23.7 مليون دوالر يف 
عام 2018، مقارنة ب�� 25.2 مليون دوالر يف 

العام األسبق.

»فيسبوك« تنفق 22.6 مليون دوالر حلامية زوكربريغ

 عادل عبد الحق
أنَعَم اللُه ُس�بحانه وتعاىل عى العراق بأبناٍء بررٍة غيارى ضحوا بالغايل 
والَنفي�س ِمن أجل عزة وكرامة هذا الوطن الذي عانى األمرين عى مر 
الس�نني والعقود الطويلة، وسقوا بِدماُئهم أرضِه ليحرروها ِمن أنواع 

الُطغيان واإلرهاب.
للُش�هداء والجرح�ى من أبناء الع�راق بالقوات املس�لحة عى مختلف 
ُصنوفه�ا يف الدف�اع والداخلي�ة وقي�ادات العمليات واألجه�زة االمنية 
االخرى والحش�د الشعبي والحشد العشائري  وحتى ُشهداء الَعمليات 
االرهابية حٌق عى كل مسؤول يف الدولة العراقية عى كافة املستويات 
واملس�ميات، ولكن عندما َتُعُج مواق�ع التواصل االجتماعي واملجالس 
الش�هداء والجرح�ى  املُناش�دات م�ن عوائ�ل  والش�وارع بقص�ص 
إلغاثتهم من س�وء االوض�اع التي يعانونها واملعيش�ِة )ال�ال كريمة( 
التي يعيش�ونها بعد فقدان معيلهٍم او عج�زه إلصابته بجروح بليغة 
بس�بب البريوقراطي�ة املعيبة يف التعام�ل مع معامالته�م ألحقوقية، 
فهنا يتس�اءل امل�رء : ه�ل ان تضحياتهم ال تس�تحق االولوية بانجاز 
معامالته�م واالبتعاد عن البريوقراطي�ة وتمتعهم بحياة كريمة طيبة 

ضمنها لهم دستور العراق الجديد قبل كل يشء؟!
وهل ان الش�هداء والجرحى بالعدد الكبري ال�ذي تعجز امامه حكومة 

لبلد بمثل امكانيات العراق عى احقاق حقوقهم؟!
ال نقول ان كل الشهداء والجرحى لم يأخذوا حقوقهم، ولكن حتى وان 
كان العدد املتبقي قليالً -وه�و ليس كذلك- فعى الحكومة والقائمني 
ع�ى امر هوالء ان يولوهم اهمية قص�وى تفوق اهمية البنى التحتية 
والخطط الس�راتيجية لكي يش�عروا بأن بلدهم لم ينس�هم بأي حال 
صعبة كانت أم سهلة وانتشلهم من البيوت التي يسكنونها يف مناطق 
العش�وائيات الت�ي تفتقر اىل ابس�ط مقومات الحياة.. ه�ذا إن كانت 

تصلح للحياة اصالً، واسكنهم ببيوت كريمة.
وانتش�الهم م�ن حالة الع�وز ومد اليد واملناش�دة لطلب املس�اعدة اىل 
االكتفاء واالس�تمرار بحياتهم بش�كل يس�ري بعيداً ع�ن دموع القهر 

والحزن وفقدان املعيل ونسيان املسؤول.
ال ننىس من االلتفات اىل منظمات املجتمع املدني واملؤسسات الخريية 
ومواقفهم الخرية يف انتشال بعض هذه العوائل والجرحى من واقعهم 
وتوجيه كلمة ش�كر وامتنان منا لهم، إال انهم ليسوا بإمكانيات دولة 

لتغطية الكل وعملهم يعتمد بشكل كبري عى التربعات والهبات.
ان تكدس معامالت الشهداء والجرحى عى رفوف الدوائر املتعددة دون 
انجاز ومراجع�ات العوائل الطويلة والكثرية دون نتيجة وُبعد املواعيد 
من ُمراجعة اىل إخرى وكذلك الدوائر الكثرية املسؤولة عن هذه امللفات 
ما هي اال بريوقراطية مقيتة بغيضة مش�لولة اشلت العوائل والدوائر 

وقتلت االمل القريب )ابتعدوا عن الروتني وانصفوهم(.

فقدان احللول بني أزمة اجلفاف 
وخطر السيول

ثامر الحجامي
تعرض العراق يف املوسم املايض اىل موجة جفاف حادة، 
أثرت كثريا عى مناطق الوس�ط والجنوب، جعلت قرى 
كث�رية ومدن كربى تعاني من ش�حة املي�اه، وهجرت 
كثريا من املواطنني الذين إنقطعت بهم س�بل الحصول 
عى مي�اه الرشب، ب�ل إن محافظة الب�رصة أصبحت 
مه�ددة بإزمة إنس�انية حادة، لو ال الحل�ول الرقيعية 

العاجلة التي تم إتخاذها  . 
أغل�ب املياه املتوفرة يف الع�راق هي من خارج حدوده، 
س�واء القادم�ة م�ن إي�ران أو القادم�ة م�ن األرايض 
الركية مرورا بسوريا، وهي كانت عى الدوام خاضعة 
للمناكفات السياس�ية وعالقة العراق مع هذه الدول، 
فت�ارة ن�رى أزمة يف ش�حة املياه وأخرى ن�رى فائضا 
يصل حد الس�يول، فال  إلت�زام بإتفاقيات أو معاهدات 
يح�دد حصة العراق املائية مع ه�ذه الدول، وال خطط 
موضوع�ة تحدد حاج�ة العراق الس�نوية م�ن املياه، 
خاصة وأنه يشهد نموا س�كانيا مضطردا وإرتفاعا يف 

درجات الحرارة غري مسبوق. 
كم�ا إن املناط�ق الوس�طى والجنوبي�ة، ل�م تح�ض 
بمشاريع إس�راتيجية تعالج ش�حة املياه أو زيادتها 
طوال الخمسني س�نة املاضية، ولم تشمل إال بنسبة 5 
% من التخصيصيات املالية للوزارات املعنية، وجفففت 
مس�احات شاس�عة م�ن األه�وار التي كان�ت مخازن 
طبيعية للمياه، وتم التعدي عى ضفاف اإلنهار، بحجة 
إقامة مشاريع إس�تثمارية ومتنزهات ترفيهية، حتى 
بتنا نسمع أن كلية بنيت يف حوض نهر دجلة! وغاب دور 
وزارة املوارد املائية يف معظم املحافظات تاركة األمر اىل 
الحكومات املحلية،  تتصارع فيما بينها عى الحصص 
املائي�ة، فراجعت الزراعة يف محافظ�ات كثرية، وغاب 
املنتوج املحيل من األس�واق، ورصنا نشاهد الفالحني يف 

» مساطر العمالة » وليس يف الحقول واملزارع. 
م�ا إن إجتزنا أزمة الجفاف بش�ق األنفس، بعد صيف 
س�اخن يف أجوائ�ه وأحداث�ه، ووعود بالحلول موس�م 
الصي�ف املقبل، حت�ى جاء خطر الس�يول، يف موس�م 
الش�تاء ! مه�ددا محافظ�ات الع�راق م�ن ش�ماله اىل 
جنوب�����������ه، وإلن معظم السدود يف املحافظات 
الش�مالية، فق�د كان�ت األرضار بس�يطة وت�م تجاوز 
األزمة، لكنها بدأت من بغداد نزوال اىل البرصة، فداهمت 
الس�يول محافظات واسط وميس�ان وذي قار وشمال 
الب�رصة، ورشد س�كان ك�����������ث�ري من القرى 
دون إج�راءات حقيقية إلجالئه�م أو تخفيف األرضار 
عنهم، يف حني بقي معظم االهوار جافا لم تصله املياه 
اىل اآلن، الن أرايض ه�ذه األه�وار ق�د أس�تولت عليه�ا 
بعض الجهات املتنفذة، وعدم قدرة الحكومة عى إزالة 

التجاوزات عليها ! 
ما ج�رى خالل العام املنرصم بعث رس�الة واضحة اىل 
املعني�ني أن يفيقوا من غفلته�م، وأن يتخذوا إجراءات 
حقيقي�ة ملواج�ة ما يج�ري إن كان جفافا أو س�يوال، 
ويحت�م عليه�م وض�ع خ��������������طط عاجلة 
لتاليف تكرار ما حصل خالل الس�نوات القادمة، وعليهم 
إنجاز مشاريع مهمة تستوعب مياه األمطار وتقلل من 
حدة الجفاف والحاجة املتزاي�دة للمياه، وإزالة جميع 
التج�اوزات عى ضف�اف األنهار واملس�طحات املائية، 
لك�ي ال تتحول مي�اه األم�������������طار اىل نقمة 
بدال من أن تكون نعمة، كما ينبغي اإلبتعاد عن الحلول 
اآلنية ووضع دراسات حقيقية للسنني القادمة، تراعى 

فيها مصلحة عموم البالد وليس فئة معينة. 
أزم�ة الجف�اف وخ�������������ط�ر الس�يول كان 
درس�ا بليغا، عى الجميع اإلس�تفادة منه يف الس�نوات 
القادم�ة، يحت�م ع�ى الجمي�ع وضع أس�س ومعايري 
صحيحة للتعامل مع أزمة املياه يف العراق، وأن ال نرك 
األم�ر للس�ماء والج���������ريان، إن أعجبهم جادوا 

وإن أعجبهم قطعوا.

أعلن أطباء روس عن تطوير لقاح يحمي من السعال الديكي والخناق 
والكزاز والتهاب الكبد B وعدوى الهيموفيل )األمراض املعدية الحادة 

الناجمة عن عصيات الهيموفيل(.
ووفق�ا لألطباء، فإنه يجب تلقيح األطفال به�ذا اللقاح عند بلوغهم 
 ،»Natsimbio« ستة أشهر من العمر. ويفيد املكتب اإلعالمي لرشكة
بأن ه�ذا اللقاح »يتكون من مكونات الس�عال الديكي غري الخلوية، 
الت�ي بواس�طتها يمكن حق�ن األطف�ال الذين يعانون م�ن مختلف 
األمراض املزمنة. كما أنه يحتوي عى نصف كمية األجس�ام املضادة 

للكزاز، ما يسمح بتخفيض العبء عى الجهاز املناعي«.
ويش�ري بيان املكتب اإلعالمي للرشكة، إىل أن اللقاح يحتوي عى 1.5 
م�رة أقل من األجس�ام املض�ادة للخناق، وضعف األجس�ام املضادة 
اللتهاب الكبد B، ودون النظر إىل هذا فإن اللقاح يحافظ عى نشاطه 
املناعي. وتم تسجيل اللقاح رسميا يف وزارة الصحة الروسية بعد أن 

اجتاز االختبارات الالزمة، وتم التأكد من فعاليته وعدم خطورته.

ابتكار لقاح مضاد خلمسة أمراض


