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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

إّنك إن تواضعت رفعك اهلل، وإّنك إن تكّبرت 

وضعك اهلل

ص2عبد املهدي يقدم »دعوة رسمية« لشيخ االزهر لزيارة العراق.. واألخري يعد بتلبيتها

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

التقاعد تعلن املبارشة بدفع مكافأة هناية اخلدمة ملنتسبي اجليش السابق الدفعة الثانية 

الربملان ينرش جدول )4( جلسات تتضمن قراءة اولية لـ)8( مشاريع قوانني

دول اخلليج تسعى إىل  »رشاكة اسرتاتيجية« مع العراق
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئي�س مجل�س التع�اون الخليجي 
للقادة العراقيني، أمس األربعاء، أن زعماء 
دول الخلي�ج ق�د اتخ�ذوا ق�رارا بالعمل 
ع�ى الوص�ول اىل رشاك�ة اسرتاتيجي�ة 
مع الع�راق، فيما وقع الطرف�ان مذكرة 
ُتتي�ح  السياسيَّ�ة  للُمش�اَورات  تفاه�م 
إجراء حوارات ُمنتظم�ة يف القضايا ذات 
االهتمام املُشرتَك. وبح�ث الرئيس برهم 
صالح يف قرص الس�ام ببغداد مع األمني 
الع�ام ملجلس دول التعاون الخليجي عبد 
اللطيف بن راش�د الزياني، آفاق التعاون 

ب�ني العراق ودول الخلي�ج »والنظر بعني 
التف�اؤل ملستقبل هذه العاقات وتجاوز 
خافات امل�ايض التي خلفتها السياسات 

غري املدروسة للنظام السابق«.
واكد صالح خال االجتم�اع، وفقاً لبيان 
رئايس تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، أن الظروف التي تم�ر بها املنطقة 
تتطل�ب  واقتصادي�اً  وسياسي�اً  أمني�اً 
م�ن الجمي�ع تنسي�ق الجه�ود وتعزي�ز 
التعاون وتقريب وجهات النظر لتحقيق 

االستقرار واالزدهار لشعوب املنطقة.
وأوض�ح ان الع�راق يتطل�ع إىل مزيد من 
التعاون م�ع مجلس التع�اون الخليجي 

العرب�ي  عمق�ه  بأهمي�ة  من�ه  ايمان�اً 
واإلقليمي وج�واره االسامي سيما وانه 
بدأ يتعاىف، داعياً الدول األعضاء يف املجلس 
اىل االنفتاح وتغليب لغة الحوار والتفاهم 
لتعزي�ز الس�ام يف الخليج وابع�اده عن 
اجتماع�ه  والحروب.وخ�ال  النزاع�ات 
م�ع الزيان�ي، أكد رئي�س ال�وزراء عادل 
عبداملهدي أن عاقات العراق مع محيطه 
رضورة ال بديل عنها ويجب ان يكون داراً 
للسام واملحبة واليمكن للعراق ان يعيش 
ويتق�دم دون تعاون ووئ�ام مع محيطه 

العربي وجريانه.
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اجليش اجلزائري يقبض عىل »مندسني« يف التظاهرات.. وفرنسا: ال دخل لنا
      بغداد / المستقبل العراقي

جددت سفارة فرنسا يف الجزائر، أمس األربعاء، 
تأكيده�ا أن فرنس�ا تح�رتم س�يادة الجزائ�ر 
وس�يادة ش�عبها الصدي�ق. وقال�ت السف�ارة 
يف بي�ان إنها »ال تتدخ�ل يف الش�ؤون الداخلية 

للجزائر، وليست لديها أي نية يف ذلك«.
وك�ان الفريق أحم�د قايد صال�ح، نائب وزير 
الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، 
اتهم يف وقت سابق فرنسا بطريقة غري مبارشة 
بالتدخ�ل يف الش�أن الجزائري. وأك�د صالح أن 
هناك أطرافا تدفع بالجزائر للفراغ الدس�توري 
من خال رفض كل الحلول، كاش�فاً عن تلقي 

الجي�ش ملعلوم�ات مؤك�دة »ح�ول التخطيط 
الخبيث للوصول بالباد إىل حالة االنسداد، الذي 
تع�ود بوادره إىل س�نة 2015، حيث تم كش�ف 
خيوط هذه املؤام�رة وخلفياتها، ونحن نعمل 
بك�ل هدوء وص�ر، ع�ى تفكيك األلغ�ام التي 
زرعه�ا أولئك الفاس�دون املفسدون يف مختلف 
القطاعات والهياكل الحيوية للدولة«. وكش�ف 
صال�ح ع�ن القبض ع�ى مندس�ني بحوزتهم 
أس�لحة نارية وس�ط املتظاهري�ن. وقال »لقد 
نجحت الوحدات األمنية، املكلفة بحفظ النظام 
يف إحباط عديد املحاوالت الرامية إىل بث الرعب 
والفوىض وتعكري صفو األجواء الهادئة واآلمنة 
التي تطبع مس�ريات املواطنني، وه�و ما تأكد 

بتوقيف أشخاص خال نهاية األسبوع املايض 
بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل 
مسيلة للدم�وع وكمية كبرية من املهلوس�ات 
وأجهزة اتص�ال«. وتابع قاي�د صالح »يواصل 
الجيش الوطني الش�عبي التصدي للمخططات 
الرامية إىل زرع الفتنة والتفرقة بني الجزائريني 
وجيش�هم«. وأك�د صال�ح أن »قي�ادة الجيش 
الوطن�ي الش�عبي تق�دم الضمان�ات الكافية 
للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل 
حري�ة ودون قي�ود وال ضغوط�ات، محاس�بة 
املفسدي�ن وه�ي اإلج�راءات التي من ش�أنها 
تطمني الشعب بأن أمواله املنهوبة ستسرتجع 

بقوة القانون وبالرصامة الازمة«.

حمافظ بغداد يعلن انطالق محلة »خدمة بغداد 
رشف لنا« للنهوض بواقع العاصمة

الكهرباء: حجم الطاقة يف الصيف املقبل 
3سيكون االعىل يف تاريخ العراق 3

        بغداد / المستقبل العراقي

استذك�ر اب�و مه�دي املهن�دس وه�ادي 
ع�ى  للح�رب  األوىل  األي�ام  العام�ري 
»داعش«، وذلك يف احتفالية تكريم شهداء 
الجمهوري�ة اإلرسمية يف بغ�داد. ووصف 
نائ�ب رئي�س هيئ�ة الحش�د الشعبي أبو 
مه�دي املهن�دس ناحية ج�رف النرص يف 
محافظ�ة باب�ل بالغدة كونه�ا استنزفت 
الكثري من الشهداء للحشد الشعبي. وقال 
املهن�دس إن “جرف الن�رص كانت كالغدة 
كونه�ا استنف�رت الكث�ري م�ن الشه�داء 

للحش�د الشعبي خال عمليات التحرير”، 
الفتا إىل إن “واشنطن امتنعت من تسليح 
العراق خال حربه ض�د اإلرهاب، يف حني 
فتحت الجمهورية جميع أبوابها أمام دعم 
الع�راق للتخلص من عصاب�ات الظام”.

وأض�اف أن “األمريكان لم يتدخلوا بحرب 
العراق عى اإلرهاب إال بعد ثاثة أشهر من 
التهديد بسقوط اربيل”، مبينا أن “مخازن 
األسلحة العراقية كانت فارغة بشكل تام 
يف شه�ر الس�ادس من ع�ام 2014، حيث 
إن الح�رس الث�وري اإليراني وح�زب الله 
ساهموا مساهم�ة كبرية بتحقيق النرص 

عى اإلرهاب من خال الدعم العسكري”. 
ب�دوره، جدد رئيس تحال�ف الفتح هادي 
العامريرفض�ه للتواج�د األجنب�ي وع�ى 
وجه الخص�وص تواجد القوات األمريكية 
ع�ى األرايض العراقي�ة. وق�ال العام�ري 
إن “الجمهوري�ة اإلسامي�ة ه�ي الدولة 
الوحي�دة التي ساعدت الع�راق منذ بداية 
دخول عصابات داعش اإلرهابية لعدد من 
محافظ�ات الباد”، الفتا إىل أن “واشنطن 
شكلت التحال�ف الدويل بعد ان بان النرص 

عى تلك املجاميع اإلرهابية”.
 التفاصيل ص2

املهندس والعامري يتذكران أيام التحرير األوىل: 
األمريكان تدخلوا بعد اقرتاب النرص

رئيس جملس حمافظة البرصة: 
احلشد وقف وقفة كبرية يف انقاذ 

حقل جمنون من الغرق
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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التقاعد تعلن املبارشة بدفع مكافأة هناية اخلدمة ملنتسبي اجليش السابق الدفعة الثانية 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت هيئة التقاعد الوطنية، أمس األربعاء، عن املبارشة بدفع 
مكاف�أة نهاية الخدمة ملنتسبي الجي�ش السابق الدفعة الثانية، 
فيم�ا أشارت إىل أنه سيتم رصف بقي�ة الدفعات الحقاً. وذكرت 
الهيئ�ة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »تمت 
املب�ارشة بدفع مكافأة نهاية الخدم�ة ملنتسبي الجيش العراقي 
الساب�ق الدفع�ة الثاني�ة والبال�غ عدده�م ) ٩٣٧٦٨ ( متقاعدا 
وحسب ُسلم رواتب الرتب العسكرية وسيتم رصف بقية الدفعات 
الحقاً«. وأضافت أنه »بإمكان املتقاعدين حاميل بطاقات الدفع 
اإللكرتوني مراجعة مراكز الدفع الستالم مستحقاتهم«، مشرية 
اىل أن »متقاعدي الرصف الي�دوي سيتم الرصف لهم عىل وجبة 

راتب التقاعد العسكري املقبلة لشهر أيار ٢٠١٩«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس مجلس التع�اون الخليجي 
األربع�اء،  أم�س  العراقي�ن،  للق�ادة 
أن زعم�اء دول الخلي�ج ق�د اتخ�ذوا 
قرارا بالعمل ع�ىل الوصول اىل رشاكة 
اسرتاتيجي�ة م�ع الع�راق، فيما وقع 
الطرف�ان مذكرة تفاه�م للُمشاَورات 
ح�وارات  إج�راء  ُتتي�ح  السياسيَّ�ة 
ُمنتظم�ة يف القضاي�ا ذات االهتم�ام 
املُشرتَك. وبح�ث الرئيس برهم صالح 
يف ق�رص الس�الم ببغ�داد م�ع األمن 
الع�ام ملجلس دول التع�اون الخليجي 
عب�د اللطيف بن راش�د الزياني، آفاق 
التع�اون ب�ن الع�راق ودول الخلي�ج 
»والنظر بع�ن التفاؤل ملستقبل هذه 
العالق�ات وتج�اوز خالف�ات امل�ايض 
التي خلفتها السياسات غري املدروسة 

للنظام السابق«.
واك�د صال�ح خ�الل االجتم�اع، وفقاً 
لبيان رئايس تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخ�ة منه، أن الظروف التي تمر بها 
املنطق�ة أمني�اً وسياسي�اً واقتصادياً 
تتطلب م�ن الجميع تنسي�ق الجهود 
وتعزي�ز التع�اون وتقري�ب وجه�ات 
النظ�ر لتحقيق االستق�رار واالزدهار 

لشعوب املنطقة.
وأوضح ان العراق يتطلع إىل مزيد من 
التعاون مع مجلس التعاون الخليجي 
ايمان�اً من�ه بأهمي�ة عمق�ه العربي 
واإلقليم�ي وج�واره االسالمي سيما 
وانه بدأ يتعاىف، داعياً الدول األعضاء يف 

املجلس اىل االنفتاح وتغليب لغة الحوار 
والتفاه�م لتعزي�ز الس�الم يف الخليج 

وابعاده عن النزاعات والحروب.
وخ�الل اجتماع�ه م�ع الزيان�ي، أكد 
رئي�س ال�وزراء ع�ادل عبداملهدي أن 
عالق�ات العراق م�ع محيطه رضورة 
ال بدي�ل عنه�ا ويج�ب ان يك�ون داراً 
للس�الم واملحب�ة واليمكن للع�راق ان 
يعيش ويتقدم دون تعاون ووئام مع 

محيطه العربي وجريانه.
وقال »سياستن�ا الخارجية منسجمة 
الداخلي�ة  وسياستن�ا  رؤيتن�ا  م�ع 
وتوجهاتنا الخارجي�ة صادقة وجادة 
وتب�ادل  العالق�ات  افض�ل  اقام�ة  يف 
املصالح مع ال�دول العربية واملجاورة 
وه�ي سياس�ة ج�ادة ونابع�ة م�ن 
مصالح شعوبن�ا وبلدانن�ا«، الفتاً إىل 
أن التط�ورات الت�ي يشهده�ا العراق 
ب�ن  والتع�اون  االمن�ي  واالستق�رار 

السلطتن التنفيذية والترشيعية«.
ومن جهته، ق�ال الزياني لعبد املهدي 
»انقل لكم تحيات قادة مجلس التعاون 
والنواي�ا  السياسي�ة  االرادة  وتوف�ر 
الصادقة لدعم العراق وحكومته وامنه 
واستقراره وازدهاره ومساندتنا لكل 
م�ا تقومون به لخدمة العراق وشعبه 
ونح�ن متفائل�ون ج�دا بقيادتك�م يف 
تحقي�ق مصلح�ة الع�راق والعراقين 
جميعا وملا ملسناه من استقرار وحياة 

طبيعية«.
واش�ار اىل ان »بغ�داد الي�وم تختل�ف 
كثريا عّما رأيناها عليه سابقا«،  فيما 

أوضح ان املنطقة جميعها بحاجة اىل 
االستقرار، وان ه�ذه الفرصة متاحة 

اليوم اكثر من أي وقت مىض.
وأك�د ان الق�ادة الخليجين قد اتخذوا 
ق�رارا بأهمية الرشاك�ة االسرتاتيجية 
مع العراق والسع�ي الحثيث للوصول 

اىل ذلك.
وج�رى خالل االجتماع بحث مستقبل 
العالق�ة ب�ن الع�راق ودول مجل�س 
التع�اون وسب�ل تعزيزه�ا يف جمي�ع 
املجاالت .  كما بح�ث وزير الخارجيَّة 
العراق�ي محم�د ع�يل الحكي�م م�ع 

الزيان�ّي »العالق�ات املُميَّ�زة للع�راق 
م�ع دول مجل�س التع�اون الخليجي 
وُسُب�ل االرتقاء بها إىل ما ُيلبِّي طموح 
الُشُع�وب العربّي�ة«، كم�ا ق�ال بيان 
َّع الجانب�ان ُمذّكرة  للخارجي�ة. ووق�
تفاه�م للُمش�اَورات السياسيَّة ُتتيح 

إج�راء ح�وارات ُمنتظم�ة يف القضايا 
ذات االهتمام املُشرتَك اقتصاديا وأمنيا 

وسياسيا.
وخ�الل مؤتم�ر صحايف مش�رتك مع 
الزيان�ي، أّكد الحكيم عم�ق العالقات 
ب�ن الع�راق ودول املجل�س ووصفها 
باملُتميِّ�زة، والقويَّة متطلع�ا اىل مزيد 
من تقوية األوارص، وتحقيق التعاون 

املُشرتَك بن دول املنطقة.
واض�اف »نعت�زُّ بزي�ارات اإلخوة من 
دول مجل�س التع�اون الخليجيِّ ألنها 
النظ�ر  وجه�ات  تب�ادل  يف  ُتساِه�م 
واالستماع إىل آرائه�م، واطالعهم عىل 
التق�دُّم الحاص�ل يف الع�راق«، ُمشدِّداً 
بالق�ول »إنَّ أمن وسالمة دول الخليج 

العربي من أمن وسالمة العراق«.
دول  اىل  ينظ�ر  الع�راق  ان  واض�اف 
مجل�س التع�اون ع�ىل انه�ا الحامية 
لظه�ر الع�راق، وهو ح�ام لصدورها 
ويتطل�ع اىل تعاون وثي�ق يف املجاالت 

العلمية والتكنولوجية ايضا«.
ويف الش�أن العربيِّ أع�رب الحكيم عن 
�ع العراق إلنهاء األزم�ة اليمنيَّة  تطل�ُّ
بالط�رق السلميَّ�ة  وتشكيل حكومة 
وح�دة وطنيَّ�ة شامل�ة ُتع�زِّز وحدة 

وسالمة اليمن بكامله.
وم�ن جانب�ه، اش�ار الزيان�ي اىل انه 
اج�رى مباحث�ات مثمرة وبن�اءة مع 
الق�ادة العراقين تؤكد عمق العالقات 
وقوته�ا ب�ن الع�راق ودول الخلي�ج 
وتعك�س الرغب�ة املشرتك�ة يف تعزيز 
التع�اون املش�رتك . واض�اف انه نقل 

اليه�م توجيه�ات الق�ادة الخليجين 
بانش�اء عالقات رشاك�ة اسرتاتيجية 
م�ع الع�راق يف املج�االت السياسي�ة 

واالقتصادية والثقافية والرياضية.
وش�دد ع�ىل ان دول مجل�س التعاون 
تتطل�ع اىل دور عراقي بناء يف املنطقة 
يعكس مكانته ودوره يف تعزيز أمنها 

وأستقرارها.
وم�ن جانب�ه، بح�ث رئي�س مجلس 
النواب العراقي محم�د الحلبويس مع 
الزياني خطة عم�ل مشرتكة تؤسس 
ودول  الع�راق  ب�ن  العالق�ة  إلدام�ة 

الخليج.
كما ناق�ش الجانب�ان آف�اق التعاون 
املش�رتك ب�ن الع�راق ودول مجل�س 
التعاون الخليجي بما »يخدم مصلحة 
الشعوب الشقيقة يف مجال االستقرار 
والتنمي�ة«.. إضافة اىل بح�ث »إيجاد 
خطة عم�ل مشرتكة تؤس�س إلدامة 
العالقة بن الع�راق وأشقائه وتوقيع 
مذكرة تعاون مع دول مجلس التعاون 

الخليجي«.
وأك�د الحلبويس »ح�رص العراق عىل 
تطوير العالق�ة وتنميتها مع كل دول 
الخلي�ج عىل أساس االح�رتام املتبادل 

واملصالح املشرتكة .
ومن جهته، رحب الزياني بنجاح قمة 
بغداد لربملانات دول جوار العراق التي 
املايض،  السب�ت  استضافته�ا بغ�داد 
مش�ريا إىل »رضورة استمرار التعاون 
يف شت�ى املج�االت من أج�ل استقرار 

املنطقة«.

بغداد وجملس التعاون وقعا مذكرة لـ »مشاورات سياسية«.. ورئيس الوزراء: حنن دار للسالم

دول اخلليج تسعى إىل  »رشاكة اسرتاتيجية« مع العراق

املهندس والعامري يتذكران أيام التحرير األوىل: األمريكان تدخلوا بعد اقرتاب النرص
        بغداد / المستقبل العراقي

استذك�ر ابو مه�دي املهندس وه�ادي العامري 
األي�ام األوىل للح�رب ع�ىل »داع�ش«، وذل�ك يف 
احتفالي�ة تكريم شه�داء الجمهورية اإلرسمية 
يف بغ�داد. ووص�ف نائ�ب رئي�س هيئ�ة الحشد 

الشعب�ي أبو مهدي املهندس ناحية جرف النرص 
يف محافظة باب�ل بالغدة كونها استنزفت الكثري 
من الشهداء للحش�د الشعبي. وقال املهندس إن 
“ج�رف النرص كان�ت كالغدة كونه�ا استنفرت 
الكث�ري م�ن الشه�داء للحش�د الشعب�ي خ�الل 
عمليات التحرير”، الفتا إىل إن “واشنطن امتنعت 

م�ن تسليح العراق خ�الل حربه ضد اإلرهاب، يف 
حن فتحت الجمهورية جميع أبوابها أمام دعم 
العراق للتخلص من عصاب�ات الظالم”.وأضاف 
أن “األمريك�ان ل�م يتدخلوا بح�رب العراق عىل 
اإلره�اب إال بعد ثالثة أشهر من التهديد بسقوط 
اربي�ل”، مبين�ا أن “مخ�ازن األسلح�ة العراقية 

كانت فارغة بشكل تام يف شهر السادس من عام 
٢٠١4، حي�ث إن الحرس الثوري اإليراني وحزب 
الله ساهموا مساهمة كبرية بتحقيق النرص عىل 
اإلره�اب من خ�الل الدعم العسك�ري”. بدوره، 
ج�دد رئيس تحالف الفتح ه�ادي العامريرفضه 
للتواج�د األجنب�ي وعىل وجه الخص�وص تواجد 

الق�وات األمريكية ع�ىل األرايض العراقية. وقال 
العامري إن “الجمهوري�ة اإلسالمية هي الدولة 
الوحي�دة التي ساعدت العراق من�ذ بداية دخول 
عصابات داعش اإلرهابي�ة لعدد من محافظات 
الب�الد”، الفتا إىل أن “واشنط�ن شكلت التحالف 
ال�دويل بع�د ان ب�ان النرص ع�ىل تل�ك املجاميع 

اإلرهابية”. وأض�اف أن “بعض الدول أرادت من 
معركة داع�ش أن يُقسم الع�راق فخرج موحدا 
عزي�زا بسواع�د األبط�ال والشه�داء”، مبينا أن 
“الكت�ل السياسي�ة رافضة ألي تواج�د أمريكي 
عىل األرايض العراقية وعىل وجه الخصوص بناء 

القواعد الجوية داخل البالد”.

        بغداد / المستقبل العراقي

نرش مجل�س النواب، أم�س االربعاء، 
جدول اعماله للجلسات االعتيادية – 
١٢ و١٣ و١4 و١5 – الت�ي تبدأ اولها 
يوم ٢٧  نيس�ان ٢٠١٩ فيما ستكون 

الرابعة يوم ٢ آيار ٢٠١٩.
وذكر املكتب االعالمي للربملان، يف بيان 
تلقت “املستقبل العراقي” نسخة منه، 

أن “جلس�ة الربمل�ان ال��١٢ املنعقدة 
بتأريخ )٢٧ نيسان ٢٠١٩(، ستتضمن 
قراءة اوىل الربعة مشاريع”. وأضاف، 
أن “الجلس�ة ال�١٣ املنعق�دة بتأريخ 
ستتضم�ن   ،)٢٠١٩ نيس�ان   ٢٩(
ق�راءة اولي�ة الربع�ة مشاري�ع م�ع 
طرح موضوع فصل وزارة البيئة عن 
وزارة الصح�ة”. وأكمل، أن “الجلسة 
ال��١4 بتاري�خ ٣٠ نيس�ان ٢٠١٩(، 

التصويت  اعماله�ا  سيتضمن جدول 
ع�ىل قانون�ن، والنظ�ر يف الطع�ون 
املقدمة بشأن صح�ة عضوية بعض 
النواب، فضالً عن عرض ومناقشة 5 
تقارير”. واختتم، أن “الجلسة ال�١5 
بتأري�خ )٢ آي�ار ٢٠١٩(، ستتضم�ن 
التصوي�ت ع�ىل ٣ مشاري�ع قوان�ن 
وعرض تقري�ر ومناقشة ٣ مشاريع 
قوانن”. وبحسب جدول االعمال فإن 

القوانن التي ستقرأ قراءة اولية هي؛ 
)مرشوع قانون تنظيم انشاء عالوي 
بي�ع الفواك�ه والخ�ر والحيوانات، 
ومرشوع قان�ون الحماية من العنف 
اف�راز  قان�ون  وم�رشوع  االرسي، 
االرايض والبسات�ن الواقع�ة ضم�ن 
بغ�داد  ملدين�ة  االس�ايس  التصمي�م 
والبلديات، وم�رشوع قانون التعديل 
االول لقان�ون هيئ�ة دع�اوى امللكية 

وم�رشوع   ،٢٠١٠ لسن�ة   ١٣ رق�م 
قانون النقابات واالتح�ادات املهنية، 
االول  التعدي�ل  قان�ون  وم�رشوع 
ملرشوع قانون رعاية القارصين رقم 
٧٨ لسن�ة ١٩٨٠، وم�رشوع قان�ون 
سبايك�ر،  جريم�ة  شه�داء  حق�وق 
وم�رشوع قانون استيف�اء اجر املثل 
عن االرايض اململوكة للدولة املنرصف 

فيها الغراض زراعية(.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س تحالف االص�الح واالعم�ار عمار 
الحكيم، أمس االربعاء، اىل اهمية ان يؤدي كال 
من العراق وم�رص دورا محوري�����������ا 
يف ح�ل الخالف�ات وترطي�ب االج�واء لتحقيق 
االستق�رار يف املنطق�ة.  وق�ال الحكيم يف بيان 
صدر عقب استقبالهفي مكتبه ببغداد، سفري 

جمهوري�ة مرص العربية ع�الء موىس، وتلقت 
»املستقب�ل العراقي«، نسخة منه، إن »امللفات 
الت�ي كان�ت ح�ارضة يف اللقاء ه�ي العالقات 
الثنائي�ة ب�ن البلدين وسب�ل تعزيزها يف كافة 
املج�االت، وتط�ورات االوض�اع السياسي�ة يف 

العراق واملنطقة«.  
وشدد الحكي�م عىل »اهمية ان ي�ؤدي كال من 
الع�راق ومرص دورا محوري�ا يف حل الخالفات 

يف  االستق�رار  لتحقي�ق  االج�واء  وترطي�ب 
املنطق�ة«. وأش�اد الحكيم أيض�ا »بمخرجات 
القم�ة الثالثي�ة الع���������راقي�ة املرصية 
االردني�ة املنعق�دة يف القاه�رة يف أواخ�ر اذار 
امل�ايض واهمية استثماره�ا يف تعزيز التعاون 
بن البلدي�ن الشق����������يقن يف املجاالت 
كافة«، مؤكدا أن »العراق ال�������يوم يشهد 
انفتاح�ا كب�ريا يف عالقاته مع ال�دول العربية 

واالجنبي�ة وي���������ح�رص ع�ىل ادامتها 
وتجذيرها«. 

وُعق�دت القم�ة الثالثي�ة العراقي�ة املرصي�ة 
القاه�رة،  يف  امل�ايض،  اذار   ٢4 يف  األردني�ة، 
بحض�ور رئيس ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي، 
والرئيس املرصي عبدالفتاح السييس، والعاهل 
االردني املل�ك عبدالله الثان�ي، لتعزيز التعاون 

العربي املشرتك.

الربملان ينرش جدول )4( جلسات تتضمن قراءة اولية لـ)8( مشاريع قوانني

احلكيم يدعو اىل دور »عراقي مرصي« لتحقيق االستقرار يف املنطقة 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر سيايس، أم�س االربعاء، ان 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي قدم دعوة 
رسم�ة لشيخ االزهر لزي�ارة العراق، فيما 

وعد االخري بتلبية الدعوة.
ونقل�ت صحيف�ة الصب�اح الرسمي�ة عن 
املصدر قوله ان »ع���ب���د ال���ك���ري

���مه��اش��مم��ب��ع��وث رئ��ي��س 
ال�����وزراء ع�ادل عبد امله�دي اىل مرص 
قامبتسلي�مدع�����وةل��ش��ي���خ 

االزه��ر احمد الطيب لزيارة العراق«.

واض�اف املص�در ان�ه »جرىخالل اللقاء 
اإليجابيةبب�ن  التطورات  استعراض 
العراق ومرص ودور مشيخة األزه�����ر 
العربي  العال�م  ال��وس��ط���ييف 
»ال�طي�ب  ان  اىل  مش�ريا  واإلسالمي«، 
اق�رب  يف  بتلبيته�ا  ووع�د  رحببالدعوة 

فرصة«.
اكد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، يف ٢4 
اذار ٢٠١٩، إن الع�راق يس�ري عىل الطريق 
الصحيح رغم كل الصعوبات التي تواجهه، 
فيما أعرب شي�خ األزهر أحمد الطيب عن 

رغبته بزيارة بغداد والنجف.

        بغداد / المستقبل العراقي

توقع مكت�ب املرجع الدين�ي األعىل السيد 
عيل السيستاني، أم�س األربعاء، أول أيام 
شهر رمضان املقبل، فيما نرش امساكيات 
الشه�ر لجمي�ع املحافظ�ات. وذكر موقع 
السي�د السيستان�ي، يف بي�ان، انه بحسب 
اإلمساكي�ة يتوق�ع أن يظهر ه�الل شهر 
رمض�ان املقب�ل مس�اء ي�وم اإلثن�ن ٣٠ 

شعب�ان املوافق ٦ أيار املقبل، وعليه يكون 
أول أي�ام رمض�ان ه�و الثالث�اء املصادف 
للساب�ع من شهر أيار املقب�ل. وأضاف ان 
رؤي�ة هالل شهر ش�وال ستكون ضعيفة 
مساء ي�وم الثالثاء ٢٩ رمض�ان املصادف 
4 حزي�ران ٢٠١٩، وعلي�ه يك�ون األربعاء 
5 حزي�ران املقبل آخر أي�ام شهر رمضان 
املقب�ل، وف�ق ما ج�اء يف إمساكي�ة شهر 

رمضان التي نرشها مكتب السيستاني.

        بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد تحال�ف سائ�رون، أم�س األربعاء، 
عزم�ه امليض بترشيع قانون اخراج جميع 
القوات االجنبية م�ن البالد , مؤكدا رفضه 
أي ضغوط�ات خارجي�ة او داخلي�ة م�ع 
كشف الجه�ات التي تح�اول عرقلة بقاء 
هذه القوات . وقال عضو التحالف النائب 

حسن الجحيشيان ”قضية إخراج القوات 
األجنبية أصبح ام�ر ال رجعة فيه من قبل 

سائرون«. 
واض�اف أن«تحالفه ل�ن يسمح ألي جهة 
داخلي�ة أو خارجي�ة ممارس�ة ضغوطها 
لبق�اء التواج�د األجنبي ” مش�ريا اىل ان ” 
القان�ون سيعرض خ�الل األي�ام القادمة 

للقراءة األوىل«.

مكتب السيد السيستاين حيدد أول أيام شهر رمضان

سائرون: ماضون بترشيع قانون اخراج القوات االجنبية من العراق

عبد املهدي يقدم »دعوة رسمية« لشيخ االزهر لزيارة 
العراق.. واألخري يعد بتلبيتها

        بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزي�ر الخارجية محم�د عيل الحكيم، 
أم�س االرب�������ع�اء، وفدا م�ن مؤسسة 
م�ؤرش باسب�ورت إندك�س ال�ذي يخت�ص 
السف�ر  ج����وازات  ق�وة  بتصن����ي�ف 

العاملية.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املستقبل 
العراقي« نسخة من�ه ان »الحكيم أكد خالل 

اللق�اء عىل أهمي�ة تحسن الج�واز العراقي 
وبما يؤثر يف سهولة ت���������نقل املواطن 
العراق�ي ب�ن دول العالم، كما بحث�ا تقديم 
استش�ارات فنية لتوقيع مذكرات تفاهم مع 
دول العال�م للدخ�ول إليها ب�ال سمة دخول 

فيزا«.
وتاب�ع البي�ان ان »الوفد اق�رتح خطة عمل 
لتحس�ن ق�وة الج�واز، وتوقي�ع اتفاقيات 

تساهم يف رفع تصنيف الجواز العراقي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
أعلن�ت قي�ادة عملي�ات الحش�د الشعبي يف 
نينوى، أمس األربعاء، إع�ادة إنتشار قواتها 
يف ث�الث مناطق غرب املوصل ملنع استغاللها 

من قبل تنظيم داعش اإلرهابي.
وق�ال نائب قائد العملي�ات، رائد الكروي، يف 
بيان ألعالم الحشد الشعبي، تلقت »املستقبل 

العراق�ي« نسخة من�ه، إن »قطعات الحشد 
الشعبي باش��������رت بإعادة االنتشار يف 
مناطق الرسالة والحمدانية ومجمع الصكار 
لسد الثغ�رات وتفويت الفرص�ة عىل داعش 
ومن�ع است�������غالله�ا او اتخاذها مالذا 

لها«.
وأش�ار إىل ان »القطع�ات شمل�ت قوات من 
الل�واء ٣٣ يف الحشد الشعب�ي وفوج ٦٠ من 

الحشد العشائري«.

وزير اخلارجية يبحث مع مؤسسة »باسبورت« تقوية 
اجلواز العراقي والغاء »الفيزا«إىل دول العالـم

احلشد الشعبي يعيد االنتشار يف )3( مناطق
 باملوصل لردع »داعش«
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   بغداد / المستقبل العراقي

 يس�تعد مرصف الرافدين، لعرض نش�اطاته وخدماته املالية من 
س�لف وقروض للمواطنني واملوظفني يف كلية اإلدارة واإلقتصاد يف 
جامعة بغداد، اليوم الخميس وذلك يف إطار اسبوع الشمول املايل.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »املرصف سيشارك يف فعاليات الشمول املايل التي 
س�تنطلق غدا الخميس الساعة التاسعة صباحاً وسيقوم بعرض 

نشاطاته املالية من سلف وقروض وخدمات أخرى«.
ودع�ا املرصف »وس�ائل االعالم للمش�اركة وتغطية ه�ذا الحدث 

املهم .

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

نفت قيادة رشطة كربالء م�ا نرش بوجود إعداد كبرية عن حاالت 
االنتح�ار يف املدين�ة، فيما أك�دت ان ه�ذه األرق�ام »كاذبة وغري 

دقيقة«.
وذك�رت القي�ادة ان »بعض مواق�ع التواص�ل االجتماعي نرشت 
خ�راً جاء فيه تصدر محافظة كربالء املقدس�ة ح�االت االنتحار 
ع�ى مس�توى العراق ب� )20( حال�ة انتحار وهن�ا نؤكد ان هذه 

معلومات غري صحيحة وهي مجرد شائعات«.
وأك�دت رشطة كربالء »لم تس�جل لدينا هك�ذا ارقام يف املحافظة 
وسنقايض األشخاص اللذين روجوا لهكذا معلومات ان تبينت لنا 

شخصيتهم«.
واش�ارت اىل ان »ع�ى مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي وال�وكاالت 
اإلخبارية ان تعتمد عى املصادر الرسمية يف نرش االخبار واالبتعاد 

عن الشائعات ألننا سنلجأ للقضاء تجاه مروجي الشائعات.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزاره الزراع�ة بوضعه�ا خططا لزي�ادة انتاج 
امللوح�ه  نس�بة  وتقلي�ل  االس�راتيجية  املحاصي�ل 
واع�اده العمل يف املناطق املحررة م�ن عصابات داعش 
االجراميه«.وقال وزير الزراعه صالح حسني الحسني ، 
خالل كلمته يف املنتدى العاملي لسالمة االغذيه املنعقد يف 
جني�ف ، ان »وزاره الزراعة قامت بوضع خطط لزيادة 
انت�اج املحاصي�ل االس�راتيجية وتقليل نس�بة امللوحه 
واع�اده العمل يف املناطق املحررة م�ن عصابات داعش 
االجراميه«.واش�ار اىل »االعتماد عى التنميه املستدامة 
ورفع ق�درات العاملني به�دف الحد م�ن الفقر وتوفري 
االم�ن الغذائ�ي والتغذيه الجي�دة وس�المة االغذية من 
امللوث�ات واالهتمام بالثروة الحيوانية وس�المة االعالف 
للح�د من انتق�ال والس�يطره عى االمراض املش�ركة 
ب�ني االنس�ان والحيوان«.وتأتي هذه املش�اركة ضمن 
جهود الوزارة لالنفتاح عى العالم املتقدم زراعيا ، بغية 
تطوي�ر القطاع الزراعي وفقا للطرق العلمية فضال عن 
التاكي�د عى اهمية العمل الزراعي يف توفري الغذاء ودعم 

االقتصاد الوطني.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصناعة واملعادن عن استحصال 
ق�رار م�ن مجل�س ال�وزراء بايقاف اس�ترياد 
العصائ�ر واملرطبات وااليس كري�م ابتداء من 
ش�هر حزيران القادم.وق�ال الناطق اإلعالمي 
لل�وزارة عبدالواح�د عل�وان الش�مري يف بيان 
مجل�س  أن«  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد 
ال�وزراء اتخذ ق�رارا خالل جلس�ته االعتيادية 
املنعقدة هذا الي�وم الثالثاء، بايقاف اس�ترياد 
العصائ�ر واملرطب�ات وااليس كري�م من خالل 
تفعي�ل املادة )60( من قان�ون املوازنة العامة 
للع�ام الح�ايل والتي تن�ص عى منع اس�ترياد 
)املرطب�ات  الغذائي�ة  الصناع�ات  منتج�ات 
والعصائر( والتم�ور والفواكه والخرض والتي 
لها منتج محيل مماثل يغطي السوق املحلية«.

واض�اف الش�مري أن« الوزير صال�ح عبدالله 
الجبوري اكد خ�الل لقائه عدد من الصناعيني 
من أصح�اب معام�ل صناع�ة املرطب�ات أثر 
تظاهرهم يف التاس�ع من شهر نيسان الجاري 
يف س�احة التحري�ر ببغداد للمطالب�ة بحماية 
ودع�م الصناع�ة الوطني�ة دعمه ومس�اندته 
الجادة للقطاع الصناع�ي الحكومي والخاص 
ع�ى حد س�واء واوعد بإيص�ال مطالباتهم إىل 
مجل�س ال�وزراء الس�تحصال ق�رار حكومي 
بتفعيل املادة املذكورة وتوفري الحماية والدعم 
ال�الزم للصناعات الغذائي�ة وباألخص صناعة 
العصائ�ر واملرطبات«.واك�د الجبوري«الت�زام 
أداء  الدائ�م ع�ى  وزارة الصناع�ة وحرصه�ا 
مس�ؤولياتها تج�اه القطاع الصناع�ي العام 
اجتماع�ات  يف  الفاع�ل  والتواج�د  والخ�اص 
لجن�ة الش�ؤون اإلقتصادية ومجل�س الوزراء 
الس�تحصال الق�رارات الش�جاعة والداعم�ة 
لإلنت�اج الوطن�ي يف إط�ار الخط�ط والرامج 
التي أنتهجتها ال�وزارة وفق املنهاج الحكومي 
لالرتق�اء بالقط�اع الصناع�ي العراق�ي العام 

والخاص واملختلط.

الزراعة تضع خطط لزيادة 
انتاج املحاصيل االسرتاتيجية

الصناعة تصدر بيانًا 
بشان قرار منع إسترياد 

املرطبات والعصائر

    بغداد / المستقبل العراقي

انطلق�ت فعالي�ات الس�وق الخريي الس�ابع ال�ذي افتتحه نائب 
رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان 
، وال�ذي نظمته لجنة النهوض باملراة وتم تخصيص ريعه لتقديم 

مساعدات عينية تساهم يف عالج مرىض الرسطان .
وكان لجناح رشكة االستكشافت النفطية بارشاف منسقة لجنة 
النهوض باملرأة الست ) رواء عبد الرزاق نعمة( حضورا مميزا من 

معروضات فنية ومشغوالت يدوية ومواد غذائية .
وضم السوق الذي سيستمر عى مدى اربعة ايام لوحات تشكيلية 
ومش�غوالت يدوي�ة ، فضال ع�ن مجموعة من االزي�اء املختلفة ، 
وش�ارك يف تنظيم الس�وق عددا من موظفات ال�وزارة والرشكات 

النفطية يف القطاع النفطي.
وحرض افتتاح الس�وق الخريي عددا من املدراء العامني ومسؤويل 

ومنتسبي الوزارة .

االستكشافات النفطية حضور مميز 
ضمن فعاليات السوق اخلريي السابع

   بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة الكهرباء ، عن حجم الطاقة التي سيتمتع بها 
املواطن الصيف املقبل«.

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة مصعب امل�درس يف ترصيح 
اطلع�ت علي�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان« حج�م الطاقة يف 

الصيف املقبل س�يكون االعى يف تاريخ الع�راق«، مبينا ان« 
الب�الد يستورد حاليا ما يقارب من 28 مليون قدم مكعب 
من الغاز يوميا«.واض�اف امل�درس ان »حج�م الطل�ب عى 
الطاقة يف العراق يرتفع س�نويا بنسبة 7% ما يتطلب اضافة 
1000 ميغا واط سنويا«، مبينا ان »الوزارة وضعت الخطط 
الكفيل�ة للنهوض بهذا الواقع خالل االعوام القليلة املقبلة«.

وتابع املدرس ان »ال���ع���راق يستورد حاليا ما يقارب من 
28 مليون قدم مكعب قي�ايس من الغاز يوميا، والتي تغذي 
ع���ددا من املحطات لتوليد ما يقرب من 2800 ميغاواط«، 
معرب�ا ع�ن امله ب�«ارتفاع ه�ذه الكميات مع بداية ش�هر 
حزيران املقبل لتصل اىل 35 مليون قدم مكعب قيايس يوميا 

لرتفع الطاقة املنتجة اىل ثالثة االف و500 ميغا واط.

    بغداد / المستقبل العراقي

 كش�فت الرشك�ة العامة لصناع�ة االدوية 
واملستلزمات الطبية يف س�امراء، عن عزمها 
ط�رح مستح�رض دوائي جديد، مش�رية اىل 
انها اعدت برنامجها اإلنتاجي لشهر نيسان 
بكلفة تج�اوزت الثالثة مليار دينار لتجهيز 
وزارة الصح�ة والس�وق املحلي�ة بمختل�ف 

املستحرضات الصيدالنية والدوائية.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة لي�ث عبدالرحمن 

العزاوي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان “الرشكة وضمن خطتها الطموحة النتاج 
ادوية ذات جدوى اقتصادية وعالجية كبرية 
فق�د تمكنت من انتاج وجب�ة ريادية والول 
مرة م�ن املض�اد الحي�وي )ازيثرومايسني 
املختلف�ة  االلتهاب�ات  500 ملغ�م( لع�الج 
كالقصب�ات الهوائي�ة واللوزت�ني والجه�از 
الهضمي واالذن الوسطى والتهابات الجهاز 
التناس�يل والعدي�د م�ن االم�راض املختلفة 
حيث ستكون دورته العالجية مرة واحدة يف 

اليوم وملدة ثالثة ايام ».
واك�د ان »املستح�رض الجدي�د يعت�ر م�ن 
االع�راض  وذات  األمين�ة  املستح�رضات 
الجانبية الطفيفة ، مفصحا عن نية الرشكة 
ط�رح املستح�رض يف الس�وق املحلي�ة بعد 
تسجيله لدى وزارة الصحة واكمال دراس�ة 

التكافؤ الحيوي له«.
وتابع العزاوي ان »الرشكة اعدت برنامجها 
االنتاجي لشهر نيسان الحايل بكلفة تجاوزت 
ال��)3( مليار دين�ار لتجهيز وزارة الصحة 

والس�وق املحلي�ة بمختل�ف املستح�رضات 
الصيدالنية والدوائية من الحبوب واملضادات 

الحياتية واالرشبة واملراهم«.
موضحا ان »الرنامج االنتاجي جرى اعداده 
وفق امل�واد االولية املتوف�رة وحاجة السوق 
املحلي�ة ووزارة الصح�ة حيث س�يتم انتاج 
قراب�ة )5( ملي�ون بلسر بقيم�ة تجاوزت 
املليار دينار وانتاج ارشبة بماقيمته اكثر من 
)833( ملي�ون دينار وكذلك انتاج الكبسول 

واملعلقات الجافة وغريها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير التجارة محمد العان�ي، عمل وزارته عى احتواء 
جمي�ع كمي�ات الحنط�ة املسوقة م�ن الفالح�ني، الفتا إىل 
اس�تحداث مراك�ز مط�ار الدهيم�ي واالصالح الس�تيعاب 
الحبوب«.وقالت الوزارة يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
إن »وزير التجارة، محمد العاني أجرى اليوم، برفقة وفد من 
الوزارة زيارة إىل محافظة ذي قار لإلرشاف واالطالع ميدانيا 

عى حملة تسويق الحنطة يف مواقع االستالم باملحافظة«.
وأضاف�ت أن »الوزير التقى خالل الزي�ارة، محافظ ذي قار 
يحيى الن�ارصي واعضاء مجلس الن�واب ممثيل املحافظة، 
ال�وزارة  تقدمه�ا  الت�ي  الخدم�ات  واق�ع  معه�م  وبح�ث 

للمواطنني«.وبين�ت أن »املحاف�ظ واعض�اء الرملان طرحوا 
مالحظات بش�أن حمل�ة التسويق واملعوق�ات التي تعرض 
مهم�ة الفالحني«، مضيفة أن »الوزي�ر وجه بمعالجة كافة 

املعوقات التي تعرض سبل انجاح الحملة«.
وأش�ارت الوزارة إىل ان�ه »بحث كذلك مع الدوائ�ر التجارية 
والزراعية س�بل انجاح خطة التسويق ومعالجة االشكاالت 

التي تعرض تسهيل مهمة الفالحني واملزارعني«.
من جانبه، قال الوزير العاني، إن »رئيس الوزراء وعدنا بحل 
مش�كلة الكميات خارج الخط�ة وايجاد السبل الس�تالمها 
ومنح املسوقني استحقاقاتهم«، مؤكدا »تهيئة األموال لدعم 
الفالحني ومنحهم استحقاقاتهم املالية بعد استالم الكميات 

املسوقة وخالل سبعة ايام«.

وش�دد، عى الحاجة إىل »التنسيق املستمر بني دوائر الزراعة 
والتجارة لتنفيذ الخطة الزراعية واس�تيعاب الحبوب خارج 
الخطة«، الفتا إىل »إعداد مراكز تسويق واس�تالم قادرة عى 
استيعاب كل الكميات املسوقة من الفالحني، ونطمنئ كافة 

الفالحني باحتواء كافة الكميات املسوقة من الحبوب«.
وتاب�ع، أن »الوزارة تعمل عى احتواء جميع كميات الحنطة 
املسوقة من الفالحني«، مبينا أنه »س�يتم استغالل الصبات 
الكونكريتي�ه كمخ�ازن للحب�وب وتهيئة السوات�ر لحماية 
الحب�وب املسوقة«.ووجه وزي�ر التج�ارة، ب�«متابعة عمل 
مراك�ز التسويق واالس�تالم وتأمني الساح�ات من الظروف 
الجوي�ة«، الفت�ا إىل »اس�تحداث مراك�ز مط�ار الدهيم�ي 

واالصالح الستيعاب الحبوب املسوقة.

الكهرباء: حجم الطاقة يف الصيف املقبل سيكون االعىل يف تاريخ العراق

صناعة االدوية تكشف عن خطة لتوسيع انتاج رشكة سامراء بكلفة جتاوزت »3« مليارات دينار

وزير التجارة: استحداث مراكز مطار الدهيمي واالصالح الستيعاب احلبوب املسوقة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة امل�وارد املائية ، ع�ن إضافة 
120 الية تخصصية وجهد هنديس متكامل 
لتمري�ر التصاريف الفيضانية ضمن خطة 
مواجهة كميات املياه اإلضافية من س�دة 
الك�وت ع�ر نه�ر الغ�راف ضم�ن ح�دود 

محافظة ذي قار.
وقالت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املستقبل 

العراق�ي« نسخ�ة من�ه ان »جه�ود دائرة 
امل�وارد املائي�ة يف املحافظ�ة تمكن�ت م�ن 
اس�تيعاب وتمري�ر هذه الكمي�ات بنسبة 
عالي�ة باتج�اه ه�ور ابو زرك وم�ن ثم اىل 
مناط�ق االهوار الوس�طى من اج�ل زيادة 
والتخفي�ف  واس�عة  مساح�ات  اغم�ار 
م�ن مخاط�ر س�يول املياه«.واضافت ان 
»اس�تمرار اس�تنفار هذه الجهود للتعامل 

مع املوجات الفيضانية يف حال ورودها.

    بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت ق�وة أمني�ة، القب�ض ع�ى متهم 
العاصمة  اإللكروني، جنوب�ي  باإلبت�زاز 

بغداد.
وقال الناطق باس�م وزارة الداخلية اللواء 
س�عد مع�ن يف بي�ان تلقت�ه، »املستقب�ل 
الكب�رية  الجه�ود  »تتواص�ل  العراق�ي«، 
ل�وزارة الداخلي�ة وبتنسيق ع�اٍل وتعقب 

دقي�ق الح�د األه�داف املتهم�ة باالبتزاز 
اإللكروني، وبجه�ود الضباط من خراء 
ش�عبة الجرائ�م االلكروني�ة يف مديري�ة 
تحقي�ق االدل�ة الجنائية وبالتع�اون مع 
مكتب مكافحة اج�رام املنصور، تم إلقاء 
القب�ض ع�ى املته�م جنوب�ي العاصم�ة 

بغداد«.
وأضاف انه »سيتم إحالة املتهم اىل املحاكم 

املختصة لينال جزاءه العادل.

املوارد املائية تضيف »120« آلية ختصصية 
لتمرير التصاريف الفيضانية يف ذي قار

القبض عىل مبتز إلكرتوين بعد تعقب 
دقيق جنويب بغداد

     بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس الوزراء تأمني السيولة املالية يف 
اسناد ودعم 13 مستشفى ومركز صحي. 

املالي�ة  وزارة  قي�ام  ع�ى  الق�رار  ون�ص 

بتأم�ني مبل�غ 250 ملي�ون دين�ار لغ�رض 
تأم�ني السيول�ة املالي�ة يف اس�ناد ودع�م 9 
مستش�فيات ومراك�ز صحي�ة، إضاف�ة اىل 
تموي�ل مركز الجه�از الهضمي يف محافظة 
النجف االرشف باستثناء املراكز املمولة من 

مراكز الصحة.
كما ن�ص القرار ع�ى تموي�ل وزارة املالية 
500 ملي�ون دينار لثالثة مستش�فيات هي 
دائ�رة مدين�ة الط�ب، ومستش�فى البرصة 
االم�راض  وع�الج  لألطف�ال،  التخص�ي 

الرسطاني�ة يف محافظ�ة الب�رصة، إضاف�ة 
اىل مبل�غ 300 ملي�ون دينار اىل مستش�فى 
الرش�اد التدريبي لألمراض النفسية.ويأتي 
القرار دعماً لقط�اع الصحة، وتقديم أفضل 

الخدمات العالجية للمواطن العراقي.

جملس الوزراء يوجه املالية بتأمني مبالغ مالية لدعم واسناد عدد من املستشفيات واملراكز الصحية

   بغداد / المستقبل العراقي

ترأس وزير االعمار واالس�كان والبلديات واالشغال العامة بنَكني 
ريكان�ي »اجتماع�اً موس�عاً يف مق�ر ال�وزارة لبحث ومناقش�ة 
املشاريع التي تنفذها الوزارة لعدد من القطاعات، بحضور وكيل 
الوزارة لش�ؤون االس�كان جابر الحساني واملفتش العام واملدراء 
العام�ون ل�دوائر ) االس�كان، الطرق والجس�ور، املركز الوطني 

للمخترات ، املركز الوطني لالستشارات الهندسية(« .
واف�اد بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، انه »جرى خالل االجتماع 
مناقشة مشاريع االسكان حيث وجه الوزير باالرساع يف املبارشة 
باعم�ال املجمع�ات السكني�ة املتوقفة وخصوص�ا يف محافظتي 
املثن�ى والديواني�ة وايالءه�ا اهمي�ة خاص�ة لتلبي�ة الحاجة من 
الوحدات السكنية يف املحافظتني والتنسيق مع الحكومات املحلية 
يف املحافظات االخرى ألكمال باقي املشاريع السكنية واالستفادة 
منها لغرض توزيعها عى املستحقني ، وعرض املجمعات السكنية 
املتبقي�ة اىل االتح�ادات والنقابات واملنظمات لغرض اس�تثمارها 
وتوزيعها وعرض ما تبقى من مشاريع سكنية لالستثمار حسب 

قانون االستثمار النافذ«.
واض�اف »ام�ا فيم�ا يخص قط�اع الط�رق والجس�ور فقد تمت 
مناقش�ة اس�باب بطء اجراءات نقل الصالحي�ات اىل املحافظات 
والتي تتعلق بمش�اكل فنية وقانونية حي�ث وجه الوزير بترسيع 
وتسهي�ل نقل الصالحيات مع االبقاء عى املش�اريع السراتيجية 
تح�ت ارشاف دائرة الطرق والجسور ،كما تم تدارس اعادة النظر 
يف هيكلة املركز الوطني للمخترات والبحوث االنش�ائية وتنظيمه 
بم�ا يتالئم مع طبيعة ومه�ام عمله االرشافية ع�ى املخترات يف 

املحافظات... 
واش�ار البي�ان اىل ان » الوزي�ر وجه املركز الوطني لالستش�ارات 
الهندس�ية باخراج تصاميم جديدة لج�رس الكريعات واملخصص 
للمش�اة وادخ�ال عن�ارص جمالية جدي�دة تتالئم م�ع التصاميم 

الحديثة.

االعامر  تبحث سبل االرساع يف انجاز 
املشاريع بعموم املحافظات

اليوم.. الرافدين يعرض خدماته املالية 
من سلف وقروض يف جامعة بغداد

رشطة كربالء تنفي تصدر املحافظة 
بحاالت االنتحار وتؤكد: االرقام كاذبة

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعل�ن محافظ بغ�داد ف�الح الجزائري، 
امس االربعاء، انط�الق حملة عمرانية 
واس�عة لتنفيذ مش�اريع إس�راتيجية 

مهمة يف أقضية ونواحي العاصمة.
وق�ال محاف�ظ بغ�داد، خ�الل مؤتمر 
املحافظ�ة  دي�وان  يف  عق�ده  صح�ايف 
ح�رضه اعضاء من مجل�س املحافظة 
والك�ادر املتق�دم للمحافظ�ة، »نعل�ن 
للبغدادي�ني الكرام انطالق حملة خدمة 
م�ن  س�يتم  والت�ي  لن�ا  رشف  بغ�داد 
خالله�ا االنطالق بحزمة من املش�اريع 

واالحي�اء  بغ�داد  ملناط�ق  والخدم�ات 
التابع�ة له�ا والتي تقع ضم�ن الحدود 

االدارية ملحافظة بغداد«.
واض�اف محاف�ظ بغ�داد ان »املالكات 
الفني�ة والهندس�ية التابع�ة ملحافظة 
بغ�داد س�تبارش بتنفي�ذ الحملة ضمن 
خطة واس�عة النطاق تشمل الكثري من 
مشاريع البنى التحتية واكساء الطرق 
ومشاريع املاء الصالح للرشب والرصف 

الصحي ».
وب�ني الجزائ�ري ان »الحملة ستش�مل 
ايض�ا ترسي�ع وت�رية انجاز مش�اريع 
املستشفيات واملدارس واكمال املشاريع 

املتوقف�ة واملستم�رة وضم�ان حقوق 
العاملني بها«.

وش�دد عى ان »الحملة لم تقترص عى 
تنفيذ املش�اريع وانما ستش�مل اعادة 
هيكل�ة املحافظة واج�راء التغيريات يف 
دوائ�ر املحافظ�ة الت�ي تسه�م باعادة 
تفعي�ل عم�ل واداء االقسام والش�عب 
بهدف تجاوز الروتني والنمطية وتحقيق 
االستجابة الرسيعة للمواطن ومحاربة 
كل اش�كال الفس�اد واالبت�زاز من اجل 
إعادة الثق�ة بني املواطن واملؤس�سات 

الحكومية«.
ودعا محافظ بغ�داد »املرجعية الدينية 

العليا والقيادات السياس�ية والحركات 
والتي�ارات الوطنية وق�ادة االصالح اىل 
مؤازرتنا إلنجاح الحملة الكرى وتحقيق 
عملية االصالح الش�امل وإرساء دعائم 
القان�ون وتلبي�ة متطلب�ات املواطن�ني 
لنساه�م س�ويا مع مجل�س محافظة 
بغداد ومجلس الوزراء وكل املؤس�سات 
واملنظمات وال�وزارات الساندة ملعالجة 
سلبيات العمل املايض واعادة تقييم اداء 
املرحلة السابق�ة وتقويم االداء والعمل 
املثمر م�ع املواطنني يف تقديم الخدمات 
تحس�ب االولويات والكثاف�ة السكانية 

ودرجة الحرمان والفقر ».

حمافظ بغداد يعلن انطالق محلة )خدمة بغداد رشف لنا( للنهوض بواقع العاصمة

    البصرة/ المستقبل العراقي

اش�اد رئي�س مجل�س محافظ�ة الب�رصة صب�اح البزوني 
بجهود الحش�د الش�عبي يف مساعدة املحافظ�ة خالل أزمة 
السيول، مش�ريا إىل أن الحش�د كانت له وقفة كبرية بإنقاذ 

حقل مجنون من الغرق.
وق�ال البزون�ي خ�الل مؤتمر صحف�ي اطلع علي�ه موقع 
»الحشد الشعبي«ن إن “السيول حتى االن تهدد مناطق ابي 
الخصيب والسويب وش�ط الع�رب والهارثة فضال عن غرق 
ع�دد من البي�وت”، مبينا أن “البرصة حت�ى االن لم تسجل 

خسائ�ر برشي�ة ب�األرواح وانم�ا الخسائر مادي�ة فقط”، 
مش�ريا اىل ان “خط�ر السي�ول الزال يه�دد الب�رصة لأليام 

العرشة املقبلة”.
وأضاف ان “املجلس خص�ص مليارين ونصف املليار دينار 
ملواجهة السيول”، مش�ريا اىل ان “املجلس س�يعقد اجتماع 
الخميس املقبل ملعرفة حجم اإلرضار الزراعية جراء السيول 

إلحصائها ورفعها اىل الحكومة املركزية”.
وأكد البزوني، أن “الحش�د الش�عبي كانت ل�ه وقفة كبرية 
بإنقاذ حقل مجنون م�ن الغرق والزالت آلياته مرابطة عند 

الحقل تحسبا ألي طارئ«.

رئيس جملس حمافظة البرصة: احلشد وقف وقفة 
كبرية يف انقاذ حقل جمنون من الغرق
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ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة 
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل 
ف�رتة )15( خمسة ع�ر يوما تبدأ من اليوم التايل لن�ر االعالن مستصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 
)100%( م�ن القيم�ة التقديرية )لكامل مدة التاجري( وينادى للمزاي�دة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف 
اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النر وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر �  وكافة املصاريف املرتتبة 
عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة 

)10( عرة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
1 � يكون البناء من مواد غري ثابتة 

2 �  يكون البناء وفق املخطط املعد من قبل البلدية 
3 � يسل�م املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او 

اللجوء اىل املحاكم املختصة

اعالن مناقصة عامة
)استريادية( 
)الول مرة( 

املناقصة املرقمة  )1/م/ص ن ش ـ 2019/4( 
جلر تربيد ماء صناعي عدد 1/ وبطاقة )200( طن

من ختصصات املوازنة التشغيلية لعام 2019
يرس )الركة العامة للصناعات االنش�ائية احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن(  بدعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ) لتجهيز وتنصيب وتشغيل جلر تربيد ماء )صناعي( عدد )1( وبطاقة 

)200( طن من تخصيصات املوازنة التشغيلية 2019( مع مالحظة ما يأتي : 
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )الركة العامة للصناعات 

االنشائية( )يوميا من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 2 ظهرا ما عدا ايام الجمع والعطل الرسمية(
2 � بأمك�ان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املحدد يف ورقة 

بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 200000(  دينار غري قابلة للرد 
3 � يت�م تسلي�م العط�اءات اىل العن�وان االت�ي ) الركة العام�ة للصناعات االنش�ائية / صن�دوق  العطاءات يف 
االستعالمات الخارجية / وبعد تأييد لجنة الفتح يف الركة( يف مقرها الكائن بغداد  � حي بابل �  ) محلة 931 /

زقاق 27/بناية رقم2( طريق معسكر الرش�يد � مجاور الركة العامة لصناعة الزيوت النباتية يف موعد اقصاه 
الساعة الثانية عر ظهرا ليوم الخميس املصادف 2019/5/16 والذي يعترب موعد غلق املناقصة وان العطاءات 
املتأخرة  عن هذا املوعد س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني 
بالحض�ور يف العنوان االت�ي : ) يف قاعة االجتماعات / الطابق االريض يف مقر الرك�ة( يف الزمان والتاريخ ) بعد 

الساعة الثانية عر  ظهرا ليوم الخميس املصادف 2019/5/16 (
علما ان اللكفة التخمينية )175000000( دينار عراقي او ما يعادله بالدوالر االمريكي حسب نرة البنك املركزي 

يف يوم فتح املناقصة 

E-mail: info@scci-gov.iq
Sccicom2012@yahoo.com

موبايل: 07830112210

اعادة اعالن 
رشكة اهلالل الصناعية 

تعلن رشك�ة الهالل الصناعي�ة عن اجراء 
مزايدة علنية لبيع مواد س�كراب مختلفة 
وذلك يف تمام الساع�ة العارشة من صباح 
يوم الخميس املوافق 2 / 5 / 2019 يف مقر 
الركة الكائ�ن يف الزعفراني�ة / املنطقة 
الصناعي�ة – فع�ىل الراغب�ني باملش�اركة 
الحضور يف الزمان واملكان املحددين اعاله 
مستصحب�ني معهم التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 20 % من قيم�ة التخمني ويتحمل 
م�ن ترس�و علي�ه املزاي�دة اج�ور االعالن 

والداللية .
مالحظة / يرج�ى زيارة مقر الركة قبل 
موع�د املزايدة لغ�رض االطالع ع�ىل املواد 

املعروضة بالتفصيل .
املدير املفوض

دائرة كاتب عدل ) الكاظمية (
العدد 8496 

التاريخ 17 / 4 / 2019 
نرش انذار

اىل السي�د ) س�المه زه�راو ج�رب الحسيني ( 
العنوان ) محكمة الكاظمية ( بالنظر ملجهولية 
اقامتك وحس�ب رشح املبلغ عىل ورقة التبليغ 
املرقمة ) 8496 ( يف )2019/4/17( واملختومة 
من مرك�ز رشطة ) الكاظمية ( وختم املجلس 
البل�دي بموجب كت�اب مركز الرط�ة املرقم 
) 4066 ( يف ) 2019/4/18 ( تق�رر تبليغ�ك 

بالصحف املحلية  
 جهة االنذار :-

كاتب العدل / دلفاء جميد عبد اهلل 
س�بق وان وكلتك�م وكال�ة مصدقة م�ن قبل 
الكات�ب العدل يف ) الكاظمية ( بعدد عمومي ) 
629 ( وسجل ) 4 ( وتاريخ ) 11 / 5 / 2015 
( والنتف�اء الحاجة م�ن الوكال�ة عليه قررت 
عزل�ك وع�دم اس�تعمالها اعتباراً م�ن تاريخ 

تبليغك بهذا االنذار  
املنذر :- ) حسن جبار عجيل (

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1390 / ش / 2019  

التاريخ 24 / 4 / 2019  

اعالن
اىل املدعى عليه / ابراهيم محمد حماد

اقام�ت املدعية ش�يماء خل�ف عبيد 
الدعوى املرقمة اع�اله تطالب فيها 
بالتفري�ق للهج�ر وملجهولي�ة محل 
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
ق�رر تبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفت�ني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امام 
هذه املحكمة يف يوم 28 / 4 / 2019 
ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة 

غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / حممد عبد الكريم ابراهيم

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 128 / ش / 2019 

التاريخ 23 / 4 / 2019
اىل املدعى عليه – مبارك عبد الكريم مبارك  – مجهول 

محل االقامة   
اعالن

لل������دع�وى املقام�ة م�ن قب�ل امل����دعية هدى 
حمي�د خل�ف والت�ي تطل�ب فيه�ا الحك�م بالتفريق 
القضائ�ي للهجر فقد اصدرت ه�ذه املحكمة بتاريخ 
21 / 4 / 2019 حكم�اً يق�ي بالحك�م بالتفري�ق 
القضائي للهجر بني املدعية هدى حميد خلف واملدعى 
عليه مبارك عبد الكريم مب�ارك واعتباره طالقاً بائناً 
بينون�ة صغ�رى واقع�اً للم�رة االوىل واعتب�ار تاريخ 
الحكم يف 21 / 4 / 2019 تاريخاً للطالق اليحل لطريف 
الدع�وى اس�تئناف الحي�اة الزوجية بينهم�ا اال بعقد 
ومهر جديدين . وبالنظر ملجهولية محل اقامتك قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني لغرض 
تبليغ�ك بقرار الحكم ولك الح�ق بالحضور لالعرتاض 
ع�ىل القرار املذكور وتميي�زه ويف حالة عدم حضورك 
خالل امل�دة القانونية س�وف يكتسب الق�رار الدرجة 

القطعية 

  القايض / حممد صالل محزة

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 10 / خ / 2019 
اعــالنالتاريخ 24 / 4 / 2019 

لعدم وجود راغب بالراء العقار تسلسل 710 م الشيوخ الكائن يف 
الكاظمية / الش�يوخ العائد للمدين سهام حميد عبد الحسني لقاء 
طل�ب الدائن حسني عيل جود ل�ذا تقرر تمديد املزاي�دة ملدة خمسة 
عر يوماً من اليوم التايل للنر فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه 
املديرية خالل امل�دة املذكورة مستصحباً مع�ه التأمينات القانونية 
البالغ�ة عرة م�ن املائة م�ن القيمة املق�درة وش�هادة الجنسية 
العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل املش�رتي وذلك اس�تناداً 

للم�ادة 98 م�ن قان�ون التنفي�ذ 
املواصفات :-

املنفذ العدل / جهاد عبد الكريم   
1- موقعه ورقمه :- الكاظمية الش�يوخ محل�ة 423 زقاق 19 دار 
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2- جنسه ونوعه :- دار بناء قديم ) رشقي ( 

3- ح�دوده واوصافه :- العقار عباره ع�ن دار مكون من طابقني 
االول يحت�وي ع�ىل غرفتني نوم وحم�ام ومطب�خ ومرافق صحية 
ورسداب ع�دد ) 2 ( البناء قديم السقوف عكادة طابوق وش�يلمان 
االرضي�ة مبلطة بالك�ايش املوزائي�ك القديم الع�ادي البناء رشقي 

قديم   
4- مشتمالته :-  

 5- مساحته :- 148,49 م2 مقسم اىل ثمانية اس�هم حصة املدينة 
اربعة اسهم

 6 - درجة العمران :- رديئة   
 7- الش�اغل :- عب�د امله�دي محم�د عب�د الحسني يرغ�ب بالبقاء 

كمستأجر بعد بيع حصة املدينة
8- القيم�ة املق�درة :- 296,980,000 مليون دين�ار حصة املدينة 

فيها 148,490,000 مليون دينار 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية  التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 3037

التاريخ 2019/4/23
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم  اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2018/7/12 لتسجي�ل تمام العقار املرقم ) 984( 
محل�ة )رساي( يف الكوف�ة اىل طالب�ة التسجيل   ) 
نض�ال خ�ر احم�د( لتسجيل�ه مج�ددا بأس�مه 
بصفت�ه املال�ك الحائزة للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبيت امللكي�ة املذكورة لها تمهي�دا للتسجيل وفق  
احكام قانون التسجيل العقاري )43( لسنة 1971 
قررن�ا اعالن هذا الطلب فعىل  كل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما 
لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لنر ه�ذا االعالن 
وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباح�ا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي يجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير

ء. عبد النارص جواد كاظم
 مدير التسجيل العقار يف الكوفة

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

مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية  التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد : 3038
التاريخ 2019/4/23

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم  اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2018/1/2 لتسجي�ل تمام العقار املرقم ) 1079( 
محل�ة )الرش�ادية( يف الكوفة اىل طالب�ة التسجيل   
) باس�م حم�دي ام�ني( لتسجيله مجددا بأس�مه 
بصفت�ه املال�ك والحائزة للم�دة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكي�ة املذكورة لها تمهي�دا للتسجيل وفق  
احكام قانون التسجيل العقاري )43( لسنة 1971 
قررن�ا اعالن هذا الطلب فعىل  كل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما 
لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لنر ه�ذا االعالن 
وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباح�ا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي يجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير

ء. عبد النارص جواد كاظم
 مدير التسجيل العقاري يف الكوفة 

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد / 245/س/2019

التاريخ 2019/4/24
اىل / املستأن�ف عليه / عالوي غني 
محمد رضا / املدير املفوض لركة 

حضارة العراق اضافة لوظيفته 
تبليغ

تحية طيبة ..
ه�ذه  ام�ام  املق�دم   لالس�تئناف 
املحكمة من قبل املستأنف زيد عيل 
كريم بخصوص القرار الصادر من 
محكم�ة ب�داءة النج�ف يف الدعوى 
والذي  املرقم�ة 2184/ب2018/2 
يطل�ب فيه فس�خ الحك�م البدائي 
اقامتك  ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
حسب رشح القائ�م بالتبليغ املبلغ 
محس�ن  جب�ار  ي�ارس  القضائ�ي 
الثال�ث  القاس�م  ح�ي  ومخت�ار 
السي�د مجي�د ش�اكر رايض علي�ه 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميت�ني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
الساع�ة   2019/5/6 املص�ادف 
الثامنة والنص�ف صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري 
رئيس الهيئة االس�تئنافية بصفتها 

االصلية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رق�م القطع�ة 8806/3 حي 
صدام

املحل�ة او رقم واس�م املقاطع�ة : 4 جزيرة 
النجف 

الجنس : دارين  بصورة غري رسمية 
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 240
املش�تمالت : حص�ة / نص�ف العق�ار دار 
اس�تقبال وصال�ة وغرف�ة  تش�تمل ع�ىل 
ومطبخ وصحيات وغرفة يف االعىل سقوفه 

شيلمان 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : مشرتي خارجي

مق�دار املبي�ع : حصة / نص�ري كاظم عبد 
الحسني 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف 
االوىل باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف 
اع�اله  العائ�د للراه�ن نص�ري كاظ�م عبد 
الحسني لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف 
 )52000000( البال�غ  التج�اري  الخلي�ج 
اثن�ان وخمسون مليون دين�ار عدا الفوائد  
فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )30( يوم�ا اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نر ه�ذا االعالن  مستصحبا 
مع�ه تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة 
مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
خمس�ة   )45000000( البالغ�ة   للمبي�ع 
واربعون مليون دينارا وان املزايدة ستجري 

يف  الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
مدي�ر دائ�رة التسجيل العق�اري  يف النجف 

االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد / 853/ش2019/3

التاريخ 2019/4/22 
اعالن

اىل املدعى عليه / محسن رشيد جواد
اقامت املدعية عدال ش�مران شعشاع الدعوى 
املرقمة اعاله امام ه�ذه املحكمة تطلب فيها 
التفريق لعدم االنفاق وملجهولية محل اقامتك 
فقد تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة  يف موعد 
املرافعة املوافق 2019/5/5 الساعة التاس�عة 
صباحا وعند ع�دم حضورك او من ينوب عنك 
قانون�ا فسوف تج�ري املرافعة بحك�ق غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد / 1443/ب2019/1

التاريخ 2019/4/24 
اعالن

اىل املدعى عليه  )احمد حاشوش خضري(
اص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرقم 1443/

ب2019/1 يف 2019/4/7 واملتضم�ن الحكم 
ب� )الزام املدعى عليه احمد حاش�وش خضري 
( بتأديته للمدعي عزيز مدلول س�عدون مبلغا 
مق�داره اثن�ى ع�ر ملي�ون  دين�ار والثابت 
استالمها بموجب الكمبيالة املرقمة 14477 يف 
2018/9/23 الصادرة من دائرة الكاتب العدل 
الش�مايل يف النج�ف ولثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامت�ك حسب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار ح�ي الرحم�ة 6 املخت�ار حسني يارس 
الفياض لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق الطعن 
عىل الق�رار املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة 
ط�رق الطع�ن القانونية وبعكسه س�يكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة 

التاريخ 2019/4/16
اىل  /املدعوة  / قال سعيد هادي

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة سعيد هادي رميلة طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار  حجة وفاة بحق 
املدعوة ) قال س�عيد هادي(  قررت املحكمة تبليغك 
يف الصح�ف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل 
عرة ايام من تاريخ نر االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : حجة وفاة 
التاريخ 2019/4/11

اىل  /املدعوة  / مالك محمد حسن
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة محمد حسن رهيف الكزار 
طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار  حجة 
وف�اة بحق املدع�وة ) مالك محمد حس�ن(  قررت 
املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل ع�رة ايام من تاري�خ نر االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : حجة وفاة 
التاريخ 2019/4/23

اىل  /املدعوة  / بنني جالل كشيش
اعالن

ق�دم طالب حجة الوف�اة وداد علي�وي نارص طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار  حجة وفاة 
بحق املدعوة ) بنني جالل كشيش(  قررت املحكمة 
تبليغك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرة ايام من تاري�خ نر االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عامر حسني حمزة

فقدان
فقدت شهادة  تكييل  العائدة  للسيارة املرقمة 
48683 ده�وك مالكه�ا ) رائد صال�ح احمد( 
ونوعها مرس�يدس موديل 2004  الصادرة من 
رشك�ة توزيع املنتجات النفطي�ة هيأة توزيع 
الجن�وب عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

فقدان
فق�د وص�ل قبض حكوم�ي صادر م�ن بلدية 
الب�رصة رقم�ه 478322 مبلغ�ه 1,710,000 
يف 2018/11/4 بأس�م )خضري صالح حيال( 

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

فقدان
فقدت رخصة تجوال املرقمة 2733 والصادرة 
م�ن كمرك املنطق�ة الجنوبية بأس�م ) رشكة 
)برتوجين�ا( عىل م�ن يعث�ر عليه�ا تسليمها 

لجهة االصدار 
��������������������������������������

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندس�ني بأس�م ) قيس 
سلمان علكم( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

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

فقدان
فقد وصل القبض الحكومي امانات من بلدية 
البرصة املرق�م 694196 مؤرخ 2019/4/24 
بمبل�غ 9,000,000 ملي�ون بأس�م ) محم�د 
رس�ن فالح( عىل من يعثر عليه تسليمه لجهة 

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

فقدان
فقد وصل القبض الحكومي امانات من بلدية 
البرصة املرق�م 694199 مؤرخ 2019/2/25 
بمبل�غ 10,800,000 ملي�ون بأس�م ) حسن 
فاض�ل لطي�ف( عىل م�ن يعثر علي�ه تسليمه 

لجهة االصدار 
��������������������������������������

فقدان
فقدت هوية  غرفة تجارة بأسم ) محمد فالح 
عب�د فرح�ان( عل من يعث�ر عليه�ا تسليمها 

لجهة االصدار

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

سنة واحدة   750,000
سبعمائة وخمسون الف دينار 6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 352 1

سنة واحدة   750,000
سبعمائة وخمسون الف دينار 6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 453 2

سنة واحدة   750,000
سبعمائة وخمسون الف دينار 6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 457 3

سنة واحدة   750,000
سبعمائة وخمسون الف دينار 6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 459 4

سنة واحدة   750,000
سبعمائة وخمسون الف دينار 6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 462 5

سنة واحدة   750,000
سبعمائة وخمسون الف دينار 6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 464 6

سنة واحدة   3250000 ثالثة ماليين ومائتان 
وخمسون الف دينار 6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 468 7

سنة واحدة   750,000
سبعمائة وخمسون الف دينار 6م2 حي الحسين العصري كشك رقم 449 أ 8

العدد : 17756
التاريخ : 2019/4/18

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

املهندس 
امحد عبد اهلل نجم
املدير العام وكالة

ورئيس جملس االدارة
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تنويه
ورد خطأ  يف االعالن املنش�ور يف صحيفة 
املستقب�ل بالعدد 1890 يف 2019/4/23 
الخ�اص بمزاي�دة جامع�ة الكوفة ) من 
الي�وم االخري والصحيح م�ن اليوم التايل 

للمدة اعاله( لذا اقتىض التنويه 
���������������������������������

فقدان
فقدت مني براءة ذمة صادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائ�ب ف�رع النجف االرشف 
ذي العدد )9064( بتاريخ 2019/4/15 
واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب 
ص�الح الدين بأس�م ) عيل س�عد منعم( 
فع�ى من يعثر عليه�ا تسليمها اىل جهة 

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

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
1786 اع�الن االح�وال املدني�ه يف النجف 
الع�دد 8815 تبدي�ل لق�ب ع�يل دبدوب 
مه�دي ذك�ر اس�م املدي�ر هيث�م فاضل 
الغريب�اوي خطا الصحي�ح هيثم فاضل 

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

وزارة  الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

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

يف النجف االرشف
فقسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 3950
التاريخ 2019/4/23

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املواطن 
) يوس�ف مره�ون روضان( ال�ذي يروم 
تبديل لقبه  وجعله )ابو صيبع( بدل من 
)اصبي�ع( فم�ن لديه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها خمسة 
ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق احك�ام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة 

���������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
دار القضاء يف بلدروز 

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 
اعالن 

طال�ب حج�ة القيموم�ة ) زه�ري اكرام 
سايه خان ( بلدروز .

قدم املستدعي ) زهري اكرام سايه خان ( 
طلبا يطلب فيه نصبه قيما عى ش�قيقه 
املفقود ) عصام اكرام سايه خان ( وذلك 
لعدم معرف�ة حياته من ممات�ه – عليه 
قررت نرش هذا االعالن يف الصحف املحلية 
وخالل مدة ) 15 ( خمسة عرش يوما من 
الي�وم التايل للن�رش فمن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة هذه املحكمة وبعكسه س�وف 
تقوم املحكمة بنصب املستدعية املذكور 

قيمة عى املفقود .
القايض 

صالح سعيد محمود

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

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

التاريخ :2019/4/21
م/ تبليغ

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة )63/
ش/2019( املقام�ة من قبل املدعية )فاطمة عيل 
محس�ن( ع�ى املدعى علي�ه )خلف رش�يد ثاير( 
واملتضمنة دعوى تفريق للهجر وبالنظر ملجهولية 
مح�ل إقام�ة املدعى علي�ه وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ املؤيد من قبل مختار منطقة الفرحاتية 
وتأيي�د املجل�س البل�دي لذا تق�رر اج�راء تبليغك 
بصحيفتن يوميت�ن يف موع�د املرافعة املصادف 
2019/5/5 ويف حال�ة عدم حض�ورك او حضور 
من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وفق القانون.
القايض 

حازم محمد احمد
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تنويه

كن�ا ق�د نرشن�ا يف جري�ده املستقب�ل العراق�ي 
بالع�دد)1883 ( يف 14 / 4 / 2019 إعالن مديريه 
زراع�ه ص�الح الدي�ن وق�د ورد س�هوا يف ت )9 ( 
يف حق�ل املقاطع�ة) 34 / دي�وم جب�ور ( خطاء 
والصحيح) 34 / دي�وم البوجواري ( ويف ت ) 21 
( يف حق�ل القطع�ه) 1 ( خط�اء والصحيح  )1 / 
510 ( ويف حق�ل املساح�ه) 110 دون�م ( خط�اء 
والصحي�ح ) 40 دون�م ( ويف ت ) 22 ( يف حق�ل 
القطع�ه ) 1 ( خط�اء والصحي�ح) 1 / 25 ( ويف 
حقل املقاطعه) 9 / الجزيره ( خطاء والصحيح) 
40 / س�ياح الجب�ل ( ويف حق�ل املساح�ه) 110 
دون�م ( خطاء والصحي�ح) 120 دونم ( ويف حقل 
التخم�ن ) 1000 دينار ( خطاء والصحيح) 900 
( ويف ت  ) 23 ( يف حق�ل القطع�ه) 1 ( خط�اء 
والصحي�ح) 1 / 510 ( ويف حق�ل املساحه) 110 
دون�م ( خطاء والصحي�ح) 150 دونم ( ويف حقل 
التخمن) 4800 دينار ( خطاء والصحيح) 1000 
دينار ( ويف ت) 24 ( يف حقل التخمن) 300 دينار 
( خط�اء والصحيح)4800 دين�ار ( ويف ت) 25 ( 
يف حقل التخمن) 800 دينار ( خطاء والصحيح) 
300 دين�ار ( ويف ت  ) 26 ( يف حق�ل التخم�ن) 
ف�راغ ( خطاء والصحيح) 800 دينار ( لذا اقتىض 

التنويه.
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جمهورية العراق

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 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...

للدعوى البدائي�ة املقامة من قبل املدعيان كل من 
)1- س�يد اسمعيل حسن وزيري 2- مريم هادي 
صيدان�ي منفرد( موضوعها إع�ادة العقار املرقم 
620/14 مقاطعة رشقي�ة الواقع يف صالح الدين 
– قضاء سامراء – املحلة الرشقية وبالنظر لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
ن-ع )عامر مهدي صالح( بتاريخ 2019/4/15 
املنسوب اىل قسم رشطة س�امراء/ مركز رشطة 
سامراء بموجب كتاب مركز رشطة سامراء املرقم 
اىل  ارتحال�ك  واملتضم�ن   2019/4/20 يف   2411
جهة مجهولة واش�عار مختار حي االمام املختار 
عثمان محمد عيل واملص�دق بختم املجلس املحيل 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن بموعد املرافعة املص�ادف 2019/5/13 
الساعة الع�ارشة صباحاً وعند ع�دم حضورك يف 
موعد املرافعة او ارس�ال من ينوب عنك قانوناً او 
تقدي�م معذرة مرشوع�ة فسوف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابياً وفق القانون.
القايض 

أنور جاسم حسن

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ابي صيدا 

التاريخ : 8 / 4 / 2019 
اعالن 

قدم�ت السي�دة ) عدوي�ه جاس�م محم�د ( 
طل�ب اىل هذه املحكم�ة تطلب في�ه نصبها 
قيمة عى ولدها املفق�ود ) زياد حكمه غني 
( ال�ذي اختطف م�ن قبل مجامي�ع مسلحة 
مجهول�ة الهوي�ة بتاري�خ 13 / 5 / 2008 
وان�ه م�ن موالي�د 1981 وغري مت�زوج وان 
اوصاف�ه طويل القامة ضعيف البنية اس�ود 
الش�عر ويرتدي دشداش�ة صفراء ومن لديه 
اي معلوم�ة عنه مراجعة ه�ذه املحكمة او 
اي محكم�ة او مرك�ز رشط�ة لالخب�ار عن 
ذلك وبعكسه س�وف ينظ�ر يف الطلب حسب 

القانون .
القايض 

سعد جزاع حسن 
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مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
دار القضاء يف بلدروز 

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 
العدد : 234 / ش / 2019 
التاريخ : 21 / 4 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / يونس عيل ويل – مجهول 

محل االقامة 
بن�اء عى الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 234 / 
ش / 2019 والت�ي اقامته�ا املدعية ) زينب 
محمد حس�ن ( والتي تطلب فيه�ا التفريق 
منك للهج�ر وقد حددت املحكم�ة يوم 30 / 
4 / 2019 الساع�ة التاس�عة صباحا موعدا 
للمرافع�ة ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب اشعار مختاري حدود قضاء دشت / 
اربي�ل واملصدق من قب�ل قائممقامية قضاء 
دش�ت تقرر تبليغك باملوعد اعاله بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن وعند ع�دم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تستكمل 
املحكم�ة اجرائاته�ا القانوني�ة بحقك وفقا 

للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك 
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مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة النعمانية 

العدد : 314 / ب / 2018 
التاريخ : 24 / 4 / 2019 

تنويه 
الحاق�ا لالع�الن بالع�دد 314 / ب / 2018 
يف 15 / 4 / 2019 الخ�اص باج�راء املزايدة 
العلنية للعقار املرقم 6 / 1592 م 18 البغيله 
يف اضبارة الدعوى املرقمة 314 / ب / 2018 
الص�ادر فيها ق�رار الحك�م الخ�اص بازالة 
الش�يوع العقار اع�اله حيث ورد اس�م احد 
الش�اغلن للعقار س�هوا يف االعالن واملنشور 
يف صحيف�ة العراق االخباري�ة بالعدد 828 يف 
21 / 4 / 2019 وصحيفة املستقبل العراقي 
بالع�دد 1888 يف 21 / 4 / 2019 باس�م / 
محمد ع�يل نعيم عب�د وان االس�م الصحيح 
له هو محمد رضا نعي�م عبد – عليه اقتىض 

التنويه بذلك .
القايض 

عمار عيدان ضمد 
قايض محكمة بداءة النعمانية

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة النقل 
/ الرشك�ة العامة للنقل البح�ري / فرع بغداد 
بأسم ) علية حسن عودة ( عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 5834/2 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : االنصار 
الجنس : دار 

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 135م2
املش�تمالت : دار يحت�وي ع�ى غرفة وصالة 

واستقبال ومجموعة صحية  
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : 

مقدار املبيع : 65,000,000 خمسة وستون 
مليون دينار عراقي

س�تبيع دائ�رة التسجيل العق�اري يف النجف 
/2 باملزايدة العلنية العق�ار املوصوف اعاله  
العائ�د للراه�ن عب�اس ش�اكر ه�ادي لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرته�ن م�رف الرافدين / 
فرع املش�خاب  البال�غ )12,000,000( اثنا 
ع�رش ملي�ون دينارعراقي  فع�ى الراغب يف 
االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30( يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ 
نرش ه�ذا االعالن  مستصحب�ا معه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرفي�ة ال تقل 
ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة  
ملي�ون  وس�تون  خمس�ة   )65,000,000(
دينارا وان املزايدة س�تجري يف  الساعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري  يف النجف /2
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فقدان 

فق�دت الهوية الصادرة م�ن جامعة البرة 
– كلي�ة الط�ب بإس�م / زه�راء عبدالكريم 
عبدالزهرة، فمن يعثر عليها يسلمها اىل جهة 

اإلصدار.
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تنويه

املنش�ور  يف  صحيف�ة   االع�الن  اىل  اش�ارة 
يف   1871 الع�دد  العراق�ي  املستقب�ل 
/491 الدع�وى  رق�م  ورد   2019/3/20
ش2019/1  خط�اء  والصحي�ح هو 781/

ش2019/1 يف اعالن  احوال  بعقوبة 
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مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 1871 / ش2 / 2019 
التاريخ : 23 / 4 / 2019 

املدعى عليه / طارق خضري صالح 
م / تبليغ 

اقامت املدعية زوجتك ) فاطمة محي محمد 
( الدعوى الرشعية املرقمة اعاله ومضمونها 
طلبها نفقة ماضية ومستمرة كونك تركتها 
دون نفق�ة او منفق رشع�ي منذ عام 2017 
ولكون�ك مجهول محل االقامة وحسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة الس�ادة 
واشعار مختار منطقة حي العبور واملصدق 
م�ن املجلس البل�دي لناحية املع�ر يف 2 / 4 
/ 2019 ق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن 
محليتن بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 9 / 5 / 2019 ويف حال�ة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق القانون واالصول . 
القايض 

منذر خالد خضري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة البرة 
العدد : 1922/ب/2017

التاريخ 2019/4/23
اعالن

املدعي /  جاسم نعمة جاسم 
املدعى عليه / سمري نارص كريدي

تبيع محكمة ب�داءة  البرة العقار تسلسل 
274/88 الرب�اط الكب�ري ومساحت�ه 226م 
2  و 18 س�م وهو عبارة عن دار س�كن تقع 
عى شارع فرعي مبلط ركن عى شارعن يف 
منطقة الحكيمية بالقرب من جامع العرشة 
املبرشة متكون من طارمة وهول واستقبال 
وث�الث غرف من�ام وحم�ام ومطب�خ البناء 
من البل�وك واالرضية من الك�ايش ومسقف 
بالكونكريت املسلح وانه مشغول من املدعى 
عليه سمري نارص كريدي الذي يرغب بالبقاء 
بصفة مستأجر بعد البيع درجة عمرانه قديم 
فمن له رغبة بالرشاء  مراجعة هذه املحكمة 
مع دفع التأمينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة البالغ�ة مائتان وتسعة عرش 
ملي�ون ومائ�ة الف دينار وس�تجري املزايدة 
الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الخامس 
ع�رش لي�وم الت�ايل  لن�رش االع�الن ويتحمل 

املشري اجور املناداة 
القايض 
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة : 282/ت/2018

التاريخ 2019/4/14
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ  الكوف�ة العقار تسلسل 31367/3 
مقاطعة 4 جزيرة النجف الواقع يف الكوفة  حي ميسان 
العائد للمدين مهدي ش�هيد حس�ن املحجوز لقاء طلب 
الدائن )1  � حاتم جاسم حميد 2 � ملوكة مهدي حسن 
/ اضافة اىل تركة مورثهم املرحوم كريم حاتم جاس�م ( 
البال�غ ) 19,519,000( تسعة عرش مليون وخمسمائة 
وتسع�ة عرش الف دينار فعى الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة  من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل 
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه / كوفة حي ميسان 31367/3 م 4 
جزيرة النجف 

2 � جنسه ونوعه : دار سكن جزئن مفرزة بصورة غري 
رسمية 

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة 
4 � ومش�تمالته : العقار يقع عل ش�ارع فرعي 10 مر 
وه�و مفرز اىل دائرين بصورة غري رس�مية   الدار االوىل 
وتبل�غ مساحته�ا 125م 2 وتتال�ف من س�احة امامية 
ضمنه�ا صحي�ات واس�تقبال وصال�ة وغرف�ة واح�دة 
ومجموعة صحية ومكش�وفة ع�دد2 ومطبخ ومسقف 
م�ن الكونكري�ت املسل�ح واالرضي�ة ك�ايش موزائي�ك 
وج�دران املطبخ والصحيات س�رياميك اما باقي جدران 
الدار بورك وهزارة علو 130 130 س�م س�رياميك وسلم 

مغلف بالكونكريت وبيتونة مجهز باملاء والكهرباء
الدار الثانية وتتالف من س�احة امامية مبلطة بالكايش  
املوزائيك ثم مطبخ واستقبال وصالة وغرفة نوم واحدة 
ومجموع�ة صحية والسق�ف من الطابوق والش�يلمان 
واالرضي�ة مبلط�ة بالك�ايش املوزائيك والج�دران بورك 
وهزارة لعلو 130 س�م سرياميك اما املطبخ والصحيات 
الج�دران س�رياميك وس�لم م�ن الطاب�وق والش�يلمان 
واالس�منت ومكش�وفة ع�دد 2 وبيتون�ة وتوجد بعض 

االرضار بالجدران لهذا الدار ومجهز باملاء والكهرباء
5 �  مساحته ) 250م2( 

6 � درج�ة العم�ران : الجزء االول جي�دة والجزء الثاني 
متوسط

7 � الش�اغل : امج�د مهدي  ش�هيد يرغ�ب بالبقاء بعد 
البي�ع بصفة مستأج�ر وش�اغل الجزء الثاني ش�يماء 

مهدي شهيد ترغب بالبقاء 
8 �  القيم�ة املق�درة ) 90,000,000( تسع�ون مليون 

دينار
ينرش يف جريدتن يوميتن رس�ميتن واسعة االنتشار يف 

داخل الجريدة املزايدة الساعة الثانية عرش ظهرا

األطواق األمنية
          أحمد حسين

ُ بخ�رٍي م�ا أعلن�ه جهاز  خ�ٌر مف�رٌح ويب�رشرّ
مكافح�ة اإلره�اب ع�ن نتائج عمليت�ه األخري 
يف س�لسلة جب�ال حمرين، وتحدي�داً يف الرقعة 
الجغرافي�ة التي تق�ع ضمن ح�دود محافظة 
دياىل من ه�ذه السلسلة الجبلي�ة الوعرة، وما 
جاوره�ا عى حدود محافظة ص�الح الدين، إذ 
ت�م إحباط ما كان يخطط له التنظيم اإلرهابي 
الش�ام” والت�ي ك�ان  وأطل�ق علي�ه “غ�زوة 
يستهدف به�ا محافظات دي�اىل وصالح الدين 
وكركوك انطالقاً من س�لسلة حمرين التي تمر 
به�ذه املحافظات الث�الث عملية التطهري هذه 
التي نفذها جهاز مكافحة اإلرهاب استندت إىل 
معلومات اس�تخبارية تفي�د بمخطط إجرامي 
كان تنظي�م داعش يعد الع�دة لتنفيذه -وفقاً 
ملصادر أمنية-، وبناء عى ذلك انطلقت العملية 
والت�ي انف�رد به�ا جه�از مكافح�ة اإلره�اب 
دون غ�ريه م�ن األجه�زة األمني�ة والقطعات 
العسكرية، ليس ألنرّ تلك التشكيالت غري جديرة 
بالقيام بهكذا مهمة بل ألنرّها عملية نوعية بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى وتحتاج إىل تشكيل 
أمني م�دررّب ومتم�ررّس عى تنفي�ذ هكذا نوع 
من العمليات ويعتم�د تكتيكات أمنية خاصة، 
والجهاز باألس�اس تم تش�كيله للقي�ام بهكذا 
مه�ام، وال ننىس هنا دور ط�ريان الجيش الذي 

لعب دوراً مهماً يف هذه العملية.
العملي�ة نجح�ت يف تحقي�ق هدفه�ا املتمث�ل 
بإفش�ال املخط�ط اإلرهاب�ي الذي أطل�ق عليه 
التنظي�م “غ�زوة الش�ام”، وفض�ال ع�ن ذل�ك 
أثمرت العملية عن الوصول إىل مخابئ أس�لحة 
ومضاف�ات للدواع�ش وتدمري آلي�ات وعجالت 
ومتفجرات كانت معدة لتنفيذ الغزوة املزعومة 
وأيضاً كم�الذات ومخازن احتياطي�ة للتنظيم 

اإلرهابي.

لكن هناك سؤال يف غاية األهمية يطرح نفسه، 
هل نج�اح ه�ذه العملي�ة يعني القض�اء عى 
الوج�ود الداع�ي يف س�لسلة جب�ال حمرين، 
وم�ا يمثله ه�ذا التواجد من ته�دد أمني لثالث 
محافظ�ات يخرقه�ا حمري�ن ويمث�ل طرق�اً 
س�الكة وآمن�ة لتنق�الت عنارص داع�ش فيما 

بينها بحرية؟، الجواب  قطعاً كال.
س�لسلة جبال حمرين تمثل تهديداً أمنياً قائماً 
م�ا دام الفك�ر اإلرهاب�ي موج�ود، وهي أش�د 
خطورة م�ن الصحراء الغربي�ة، والتي تحدثنا 
ع�ن خطورته�ا وأهميته�ا أمني�اً يف موض�وع 
س�ابق، فإذا كان�ت خطورة الصح�راء الغربية 
تتمثل بمساحتها الشاس�عة املرامية األطراف 
التي يصعب السيطرة عليها ومراقبة كل رقعة 
فيه�ا، فضالً عن وعورة بع�ض مناطقها، فإن 
خطورة حمرين تتمثل أيضاً باتساعه وامتداده 
م�ن جن�وب العراق إىل ش�ماله لك�ن خطورته 
األش�د تتمثل بالوع�ورة التي يمت�از بها والتي 
تقف حائالً دون وصول العجالت واملدرعات إىل 
الغالبية العظمى من مسالكه، وهو ما يضطر 
القوات األمنية إىل تسيري الدوريات واملداهمات 
الراجل�ة للوص�ول إىل مخاب�ئ اإلرهابين، ويف 
ذل�ك مخاط�رة كبرية ب�ل أنها أش�به بعمليات 
استشهادية، خاصة إذا ما أخذنا بنظر االعتبار 
أن معظ�م س�لسلة جب�ال حمري�ن مفخخ�ة 
بحق�ول ألغام من�ذ حرب الثماني س�نوات مع 
إيران، يضاف لها حقول العبوات الناسفة التي 
زرعته�ا التنظيم�ات اإلرهابي�ة املتعاقبة التي 
اتخذت من حمرين م�الذاً لها منذ العام 2003 

ولغاية اآلن.
وعليه فإنرّ التهديد األمني الذي تمثله س�لسلة 
جبال حمرين ال يمك�ن القضاء عليه بعمليات 
تمش�يط منف�ردة تحدث بن وق�ت وآخر، كما 
أن انط�الق عملية لتمش�يط كل ش�ر يف هذه 
املنطق�ة الوع�رة ه�ي بمثابة حرب اس�تنزاف 

تتطل�ب تخصيصات ضخمة مالي�اً ولوجستياً 
وبرشياً وتحتاج إىل عدة شهور للقضاء عى أي 
تهديد أمني يف حمري�ن، ومن ثم بعد ذلك يجب 
نرش قطعات عسكري�ة لتغطية كامل مساحة 
السلسلة من ش�مالها إىل جنوبها ملنع تسلسل 
اإلرهابي�ن إليه�ا، وه�ذا أيضاً يحت�اج إىل عدد 
كبري م�ن املف�ارز واملرابطات األمني�ة مجهزة 
بأس�لحة وتحصينات تمكنها من صد وإحباط 
أي�ة محاول�ة اخ�راق لحدوده�ا والوصول إىل 
س�لسلة الجب�ال، مم�ا يعني أنرّه حت�ى يف حال 
نج�اح العملي�ة األمنية الضخمة الت�ي تحدثنا 
عنها لتطهري سلسلة جبال حمرين فنحن ال بدرّ 
س�نحتاج إىل طوق أمني يحصن هذه السلسلة 
من عودة املجاميع اإلرهابية إليها، وبذلك نصل 
إىل أن الحل األمثل ملش�كلة حمرين هو تطويق 
السلسل�ة أمني�اً ملن�ع تسلس�ل أي مجموع�ة 
إرهابية إليها، ويف الوقت نفسه قطع اإلمدادات 
عن املجاميع التي ق�د تكون ما زالت تختبئ يف 
ه�ذه املنطقة الوعرة. خالص�ة القول، التهديد 
األمن�ي يف الع�راق ليس باله�ن والقضاء عليه 
يتطل�ب إمكانيات ضخمة جداً وتقنيات حديثة 
ومتط�ورة وربم�ا غ�ري مسبوق�ة، وتجهيزات 
خاصة ومتقدم�ة وأعداد برشية كب�رية ووقتاً 
طويالً، لكن باإلمكان اختصار كل ذلك باعتماد 
خط�ة األط�واق األمني�ة للح�د م�ن مخاطره 
وتحجي�م اتساع�ه وبم�رور الزم�ن تجفي�ف 
منابع�ه وإمدادات�ه، لك�ون األط�واق األمني�ة 
تقت�ر عى نرش املرابط�ات وحتى وإن كانت 
تتطلب أعدادا كبرية من القوات لكن ميزتها أنها 
تختر لنا الكثري م�ن الجهد والوقت واملعدات 
والتخصيصات اللوجستية الكبرية، واألهم من 
كل ذلك أنها ستجنبنا الخسائر البرشية التي قد 
ترتب عى زج الق�وات األمنية يف مناطق وعرة 
املجاميع اإلرهابية أعلم وأعرف بمسالكها من 

القوات األمنية.

اعالن مزايدة 
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم )21( لسنة 2013 تعلن عمادة  املعهد 
التقن�ي  كوت ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية 
للم�رة الثانية لتأج�ري املنش�اء أت )فرن 
الصم�ون واملعجنات ، مج�زرة الدواجن( 
التابع�ة للمعه�د وفق�ا ل�رشوط التعاقد 
الت�ي يمكن االطالع عليها قب�ل املزايدة يف 
عمادة املعه�د / التقني / كوت / الوحدة 
القانوني�ة علما ان املزاي�دة تجري يف يوم 
االربع�اء املواف�ق )2019/5/8( يف تم�ام 
الساعة الع�ارشة صباحا فع�ى الراغبن 
يف االش�راك باملزايدة الحض�ور  يف الزمان 
معه�م  مستصحب�ن  املعين�ن  واملك�ان 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 20% م�ن 
القيم�ة املقدرة نقدا او ص�ك مصدقا عى 
ان يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور 

النرش واالعالن  والداللية 
املرفقات /

اع�الن مزايدة فرن الصم�ون واملعجنات ، 
مجزرة الدواجن 

مالحظة : 
يف حال صادف اليوم املحدد للمزايدة عطلة 
رس�مية فتمدد املزايدة اىل اليوم التايل من 

ايام الدوام الرسمي

اعالن
تعلن رئاس�ة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه بموجب قانون 

بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وتعديالته وتدعو الراغبن باالشراك 
1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرف الرشيد ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ التقدير يف رئاسة 
الجامعة / قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات 

*ايداع اجور خدمة ال تقل عن  2% من مبلغ التقدير
*تقديم براءة ذمة رضيبية 

*جلب املستمسكات التالية  )هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن او ما يعادلهم( 
*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخول املزايدة

*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية 
*تقديم تعهد يف قسم الشؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد عند رسو 

املزايد عليه وعند عدم التاييد يعتر ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب

*تعد قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية الرسمية 
ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل

2 � ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد :
*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى

*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
*تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 

*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيريا

فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن رشك�ة توزي�ع 
املنتوجات النفطية فرع ميسان  باس�م املوظف 
) عالء محمد هاشم بسام فتاح ورقمها 20231  
فعى من يعثر عليه�ا تسليمها اىل جهة اإلصدار 
او االتصال عى الرقم التايل )07705558477(.
���������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن املديري�ة العامة 
للتنمي�ة الصناعي�ة معم�ل ثلج التامي�م / رقم 
االجازة 20392 يف 28 / 3 / 1998 باسم / وليد 
ابراهيم س�من – عى من يعث�ر عليها تسليمها 

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

فقدان
فق�دت الهويه الصادره م�ن جامعة البره _ 
كلية الطب باس�م / محمد قاس�م خريبط فمن 

يعثر عليها يسلمها اىل جهة االصدار
���������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 411/ج2019/2

التاريخ 2019/4/24
اعالن

اىل املتهم الهارب / رياض محمد عبود
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة ) 411/

ج2019/2( والخاصة باملشتكي )حسن صالح 
بخيت( وفق املادة 1/459 من قانون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف 
ثنايا هذه الدعوى علي�ه قررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة 
املص�ادف يوم 2019/5/30  وعند عم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حسب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة /وكالة

المساحة المبلغ )الدينار العراقي( طبيعة العمل الموقع العقار ت

8م2 ) داخل الكلية(  )2,500,000( فقط 
مليونان وخمسمئة الف  مرطبات كلية العلوم كشك 1

47م2 ) داخل الكلية(  )8,500,000( فقط ثمانية 
ماليين وخمسمئة الف  كافتريا كلية الزراعة كافتيريا 2

5,19م2 ) خارج 
الكلية( 

)7,000,000( فقط سبع 
ماليين 

استنساخ 
ومستلزمات دراسية كلية الطب كشك 3

26م2 ) خارج الكلية(  )7,500,000( فقط سبعة 
ماليين وخمسمئة الف

استنساخ 
ومستلزمات دراسية

كلية االدارة 
واالقتصاد كشك 4

100م2 ) خارج 
الكلية( 

9,000,000 فقط تسع  
ماليين كافتيريا طب االسنان كافتيريا 5

)7,000,000( فقط سبع  م2 ) خارج الكلية( 
ماليين 

استنساخ 
ومستلزمات دراسية طب البيطري كشك 6

52 م2 خارج الكلية  9,000,000 فقط تسعة 
ماليين غذائية كلية التربية 

للعلوم االنسانية كشك 7

االستاذ الدكتور املهندس
مهدي فرحان بنية 

عميد املعهد التقني كوت /وكالة
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اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عاطفيا واجتماعيا: الكواك�ب مجتمعة يف منزلك الحادي 
عرش فيتحسن مزاجك وتشعر بالسعادة العاطفية ودعم 
األصدقاء. ماليا: املشرتي واملريخ يف منزل الحظ يساعدانك 

عىل الوصول ألهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.

عاطفي�ا واجتماعيا: القم�ر يف منزل الح�ب يجعلك تنعم 
اليوم براحة البال واليرس يف الحب والصداقة.

مالي�ا: الكواك�ب تعم�ل لصالح�ك.. ال م�كان للكس�ل يف 
قاموسك حتى ولو تظاهرت بالالمباالة.

صحي�ا واجتماعي�ا: الكواك�ب مجتمعة يف منزل�ك الثاني 
عرش وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفس�ك 
وحافظ عىل الرسي�ة والكتمان! عاطفيا ومهنيا: ينصحك 

الفلك بالصرب واملرونة وعدم التعصب ألفكارك.

مهني�ا: القمر يف منزلك الس�ادس يضع عىل عاتقك الكثري 
لتنجزه وتتألق موهبتك يف إدارة وتنظيم أعمالك.

عائلي�ا واجتماعي�ا: تنصحك الكواكب ب�أال تبالغ اليوم يف 
اظهار الخشونة والشدة وكن متفهما.

مهني�ا واجتماعيا: املش�رتي يف وضع داع�م يجعلك المعا 
وقد يعدك بلقاءات ناجحة.

عاطفي�ا: القم�ر يف برجك يم�دك بكل الس�حر والجاذبية 
ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

ماليا: القمر يف مواجهة برجك واليوم ليس مناسبا للترسع 
واملغامرة، خذ وقتك وتمهل.

عاطفي�ا: إذا كن�ت متزوج�ا كن هادئا م�ع رشيك حياتك 
مهما شعرت بالغليان.

مالي�ا: القمر يف منزل املال وقد تكون هناك نفقات ملزمة 
ومع ذلك تعالج املشكالت بذكاء.

اجتماعي�ا: ينصحك الفلك أن تعمل اليوم بدون عصبية أو 
إثارة لغرية اآلخرين منك.

مالي�ا: القم�ر يف من�زل املدخ�رات يمدك برسع�ة البديهة 
ويساعدك ذلك عىل عالج مستجدات مالية.

اجتماعي�ا: تنفتح اليوم عىل مناطق جديدة وقد تكتش�ف 
معلومات مهمة.

عائليا واجتماعيا: القمر يف منزل العالقات يدفعك للتعامل 
بكرم وقد تجمعك باألخوة مناسبة سعيدة.

عاطفي�ا: فين�وس يف منزل العالق�ات تزيدك رومانس�ية 
وتجعلك مستعدا للقيام بأي يشء من أجل من تحب.

اجتماعيا: القمر يف منزلك التاسع مما يجعل اليوم مناسبا 
للسفر أو التخطيط لرحلة ولقاءات واعدة.

عاطفيا: فين�وس يف منزل الحظ تمدك باملش�اعر الدافئة 
وتخيم عىل عالقاتك روح الود والتفاؤل.

عائليا: القمر معاكس يف منزل العائلة.. إذا تعقدت األمور، 
اصرب واهتم بنفسك وصحتك. مهنيا واجتماعيا: انخفاض 
املعنويات يعطل مس�ريتك.. انتب�ه وحاول أن تتجاوب مع 

الواقع ومع ذلك تستطيع أن تحقق تطورا.

اجتماعيا: القمر معاكس وعليك أن تتجاهل االستفزازات 
وال تستسلم للغضب.

عاطفي�ا ومهنيا: تنصح�ك األفالك أن تحاف�ظ اليوم عىل 
برودة أعصابك وأن تفرمل انفعاالتك.

احلوتالعذراء

أسود تفرتس صيادًا
لَِقَي ش�خص مرصع�ه يف منتزه كروغر 
بجن�وب أفريقي�ا أثن�اء محاولت�ه صيد 
حي�وان وحيد الق�رن، قبل أن تفرتس�ه 

مجموعة من األسود.
ويف التفاصي�ل روى ش�هود عيان ألرسة 
الصي�اد، أن أح�د الفيل�ة ق�ام بدهس�ه 
أثن�اء محاولته صيد وحي�د القرن، فيما 
س�ارعوا بإبالغ حراس املنتزه بالحادثة، 

حيث قام فريق من الحراس بالبحث عىل 
الصياد.

وأك�د فري�ق البحث ملوق�ع »bbc”، أنهم 
واجهوا عدداً من الصعوبات أثناء عملية 
البحث، حتى عثروا يف نهاية املطاف عىل 
جمجمة برشية وقطعة من املالبس التي 
تخص الصياد بالقرب من مجموعة من 

األسود.

أطعمة يف ثالجتك ترض صحتك
العن�وان ال يعن�ي أن تك�ون األطعمة س�يئة 
بظاهره�ا، بل ه�ي أطعمة نحبه�ا ولكن قد 
تك�ون م�رة لصحت�ك، بس�بب الس�عرات 
الحرارية والدهون غري املشبعة، والسكريات، 
ويمكن�ك أن تنق�ذ نفس�ك باتخ�اذ خي�ارات 

صحية واإلقالع عن تناولها.
1- زب�ادي بالنكه�ات: الزب�ادي املض�اف له 
نكه�ات الفواك�ه وغريه�ا يحت�وي ع�ىل 3 
أضعاف كمية السكر العادية، يمكن استبدال 

زب�ادي كام�ل الدس�م م�ع الت�وت الط�ازج 
واملك�رسات ب�ه، وس�تحصل عىل كمي�ة أقل 
من الس�كر ومزيد م�ن األلي�اف والكثري من 

العنارص الغذائية.
 2- كاتش�ب: يرى كثريون أن الكاتش�ب غري 
ضار عند حساب السعرات الحرارية يف النظام 
الغذائي منخفض الس�كر، لكن تخيل أن ربع 
زجاجة الكاتش�ب مكون من الس�كر، هناك 
4 جرامات س�كر لكل ملعقة كبرية كاتشب، 

فهل ستغري رأيك؟. عموما يمكنك أن تستبدل 
ب�ه القليل من صلص�ة املارين�ارا الحارة مع 

البيض، ويمكن إعدادها يف البيت.
 3- مايوني�ز: كل ملعقة كب�رية من املايونيز 
بها ح�وايل 110 س�عرات حرارية، لكن نفس 
الكمي�ة من الخ�ردل به�ا 15 س�عرة فقط، 
وربما تجد نفس�ك مياال إىل استخدام الخردل 
يف الساندويتش إذا كان متوفرا يف الثالجة، لذا 

تخلّص من املايونيز، واحتفظ بالخردل.

سودوكو

؟؟هل تعلم
] ٦[ يق�ارب حجم القلب يف اإلنس�ان 

البالغ حجم قبضة اليد.
ح�وايل  اإلنس�ان  قل�ب  ينب�ض   ]٧[
أن  ويمك�ن  يومي�اََ،  م�رّة   115.000
يس�تمّر بالّنبض حّتى بعد أن ينفصل 

عن الجسد.
]٧[ يض�ّخ القل�ب 2000 جال�ون من 

الّدم يومياََ. 
]٧[ ينت�ج ص�وت القل�ب ع�ن فت�ح 

الّصمامات وإغالقها. 
]٧[ ينبض قلب املرأة برسعة أكرب من 
نبض قل�ب الرجل، ويفوق حجم قلب 

الرجل حجم قلب املرأة.

المتاهات

العلامء حيلون لغز »شالالت الدم«
ط�وال عق�ود، حريت ش�الالت ال�دم يف الق�ارة املتجمدة 
الجنوبي�ة العلم�اء والباحثني، وبعد س�نوات من البحث 
والتق�ي، ب�ات الباحث�ون يعتق�دون أنه�م توصلوا إىل 

السبب وراءها وأنهم تمكنوا من حل لغزها.
وتمثل شالالت تايلور الجليدية، الواقعة يف منطقة التندرا 
يف قارة أنتاركتيكا حالة اس�تثنائية غامضة ومدهش�ة، 
بالنظ�ر إىل البخار القرم�زي الذي يترسب داخ�ل الكتلة 

الجليدية.
كما أن املياه الحمراء املتدفقة منها، التي صارت توصف 
بأنه�ا »ش�الالت ال�دم«، الت�ي اكتش�فت ع�ام 1911 يف 
منطق�ة وادي ماكموردو الجاف، حافظت عىل غموضها 

طوال الوقت.
ومن�ذ عقود انك�ب العلماء ع�ىل محاولة ح�ل لغز هذه 
الظاهرة الطبيعية املحرية، لكن من دون جدوى، وفقا ملا 

ذكرته صحيفة »دييل ستار« الربيطانية.
لكن، بعد مرور نحو قرن عىل اكتش�افها، اعتقد العلماء 

أنهم فهموا الس�بب وراء هذه الظاه�رة، وفرسوا اللون 
األحم�ر يف البداي�ة عىل أن�ه عبارة »طحال�ب موجودة يف 

املياه«.
غري أنه�م غريوا مؤخ�را اعتقادهم، بحس�ب مقال نرش 

يف قس�م العل�وم الحيوي�ة األرضي�ة يف دوري�ة األبح�اث 
الجيوفيزيائية، بعد أن وصلوا إىل أس�اس الغموض لهذه 
الظاه�رة الطبيعي�ة، وتمكنوا من أخذ عين�ات من املياه 

الحمراء.
وقاموا الحقا بتحليل تلك العينات، والحظوا أن املسألة ال 

تتعلق بطحالب، بل بوجود تركيز عال للحديد يف املياه.
وبالنس�بة إىل الخرباء، فعىل األرجح أن س�بب وجود هذا 
املعدن يعود إىل أن البحرية القابعة تحت الجليد التي تنبع 
منها الش�الالت، ليس لها إمكاني�ة الوصول إىل الضوء أو 

األكسجني بسبب تراكم الثلوج عىل مدى قرون طويلة.
وخلص الخ�رباء إىل أن املياه الغني�ة بالحديد رسعان ما 
تتأكس�د عندما تتعرض للهواء والض�وء، فيصدأ الحديد 

ويصبح لون املياه أشبه بالدم.
الجدير بالذك�ر أن هذه املنطقة مفتوحة للزوار، ويمكن 
الوص�ول إليه�ا إم�ا م�ن القاع�دة األمريكي�ة يف محطة 

ماكموردو، أو من نيوزيلندا عرب بحر روس.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
٧5 x ج�رام زبدة )ثلث كوب بدرجة حرارة الغرفة( - x ½ 1 معلقة 
صغ�رية ملح - x 1 كوب دقيق - x 1 معلقة صغرية س�كر )بودرة( 
- x 1 معلق�ة صغ�رية حبة الربك�ة - x 1 عدد بيض�ة - x 1 معلقة 
صغ�رية يانس�ون - ½ x معلق�ة صغرية باكينج ب�ودر - ¼ x كوب 

حليب كامل الدسم )أو حسب حاجه العجني(
الخطوات:

ىف وعاء نضع الدقيق وامللح والسكر والباكينج بودر ونقلبهم جيدا.
ثم نضيف الزبد ونخلط جيدا حتى نحصل عىل قوام رمىل.

ثم نضيف البيضة ونعجن جيدا.
نضيف حبة الربكة واليانسون ونستمر ىف العجن.

نضيف اللبن ونعجن جيدا حتى نحصل عىل عجينة متماسكة.
تغطى ونضعها ىف الثالجة مدة ساعة حتى ترتاح العجينة.

عىل س�طح نفرد العجينة بواسطة النش�ابة حتى تصبح رقيقة ثم 
بواسطة قطاعة تشكل العجني حسب الرغبة.

يدهن الوجة بواسطة فرشاة باللبن ثم يرش بامللح.
ترص العجني ىف صينية بها ورق زبد وتدخل الفرن عند درجة حرارة 

180 حتى يميل لون البسكوت لإلحمرار..بالهنا والشفا

بسكوت مالح
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ذهبية للعراق ببطولة العالـم 
باجلوجيتسو

              المستقبل العراقي/ متابعة

احرزت الالعبة عش�تار ع�ي كامل الوس�ام الذهبي 
يف منافس�ات وزن +70 كغم ضم�ن فعاليات بطولة 
العال�م ملح�ريف الجوجيتس�و والتي اقيم�ت يف دولة 
االم�ارات العربي�ة املتح�دة بمش�اركة اكث�ر من 70 
دول�ة. وتمكنت عش�تار عي من هزيم�ة منافستها 

الكولومبي�ة يف النزال النهائي ال�ذي اقيم يف العاصمة 
ابو ظبي.واقصت عشتار عي يف طريقها نحو التتويج 
بالوس�ام الذهبي، العدي�د من الالعب�ات املميزات يف 

التصفي�ات التمهيدية، وبعده�ا اقصت العبة 
من كازاخستان يف الدور نصف النهائي 

قبل ان تتوج باملعدن النفيس عىل 
حساب العبة من كولومبيا.

السعودية تقرتب من إستضافة مباريات 
السوبر اإلسباين

رونالدو يطالب يوفنتوس بضم »3« العبني

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية، أن السعودية تتفاوض 
من أجل استضافة مباريات السوبر اإلسباني، ملدة 6 أعوام 

بداية من يناير املقبل.
ووفقا ملا ورد يف صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن السعودية 
اقربت من حسم املفاوضات إلس�تضافة مبارايت السوبر 

اإلسباني يف نظامه الجديد الذي سيكون من 4 فرق.
وأشارت إىل اإلتفاق بني السعودية مع اإلتحاد اإلسباني لكرة 

القدم، هو الفوز بحقوق اس�تضافة املباريات ملدة 6 أعوام 
مقبلة س�تبدأ من يناير املقبل. أن كأس السوبر اإلس�بانى 
سُيلعب ىف السعودية ملدة 6 مواسم مقبلة بدايًة من املوسم 
القادم بنظامه الجديد املكون من 4 فرق مش�اركة. وكانت 
املغرب قد نجحت يف استضافة النسخة األخرية من السوبر 
اإلس�بانى، والذى حقق خالله برشلونة الفوز عىل إشبيليه 
بهدف�ني مقابل هدف.جدير بالذكر ان البطولة الجديدة من 
السوبر اإلسباني سيش�ارك خاللها األول ووصيف الدوري 

مع بطل الكأس ووصيفه أيضا.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وج�ه كريستيان�و رونال�دو، مهاجم يوفنت�وس، قائمة طلب�ات إلدارة 
السيدة العجوز، بش�أن املريكاتو الصيفي املقبل، وفًقا لتقرير صحفي 

برتغايل.
فقد ذكرت صحيف�ة »أبوال«، اليوم ، أن »ص�اروخ ماديرا« طالب إدارة 
اليويف بدفع 100 مليون يورو، للتعاقد مع مواطنه جواو فيليكس، نجم 

بنفيكا.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن فيليكس تدرب مع كريستيان�و رونالدو، يف 

صف�وف منتخ�ب الربتغال، وه�و ما جعل »ال�دون« يعج�ب بالقدرات 
الفنية لالعب الشاب.

وأوضح�ت أن قائمة طلب�ات رونالدو، ضم�ت أيًضا الفرن�ي رافائيل 
ف�اران، واإلس�باني إيسكو، ثنائي ري�ال مدريد.لكن »أب�وال« أبرزت أن 
مسألة خروج فاران من سانتياجو برنابيو باتت صعبة، بسبب تمسك 
املدرب زين الدين زيدان به، بينما قد يحظى إيسكو بالكثري من العروض 
األخ�رى الضخم�ة يف الصيف. يذك�ر أن فيليكس يتواج�د ضمن قائمة 
اهتمام�ات أكث�ر من عمالق أوروب�ي، مثل ريال مدري�د وقطبي مدينة 

مانشسر، بينما يبلغ الرشط الجزائي يف عقده 120 مليون يورو.

المستقبل العراقي/ وكاالت            

ع�زز فري�ق الق�وة الجوي�ة وصافت�ه لل�دوري املمتاز، 
بتغلب�ه عىل فريق الحسني 1-0 يف املباراة التي اقيمت 
االربع�اء، ع�ىل ملع�ب 5000 متف�رج ضم�ن 
لقاءات االسبوع الخامس من املرحلة 
الثانية لل�دوري العراقي املمتاز 

لكرة القدم.
ه�دف املب�اراة الوحي�د حمل 
س�الومون  الالع�ب  توقي�ع 
ويليام�ز يف الدقيق�ة 38 من عمر 
املواجهة.وبه�ذا الف�وز رفع الق�وة الجوية رصيده 
اىل النقط�ة 51 يف وصافة الرتيب، فيما توقف رصيد 

فريق الحسني عند النقطة 20 يف املركز قبل االخري.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ذكرت صحيفة >الغازيتا ديللو س�بورت< اإليطالية، أن 
األرجنتيني ماورو إيك�اردي، نجم إنر ميالن اإليطايل بات 
الهدف األهم يف س�وق االنتقاالت الصيفي�ة القادمة لباريس 

سان جريمان الفرني.
وأش�ارت الصحيف�ة اإليطالي�ة ذائع�ة الصي�ت، إىل أن اإلنر 
حدد س�عر مهاجمه األرجنتيني ب�70 مليون يورو، وتربطه 
الصحاف�ة بع�دد م�ن األندي�ة أبرزه�ا مانش�سر يونايت�د 
وتشيلي وريال مدريد.ويهدف باريس سان جريمان إليجاد 
بدي�ل مناس�ب لألوروغوياني إيدينس�ون كافان�ي، ويرى يف 
إيك�اردي املهاجم األفضل، ورغ�م أن املفاوضات ل�م تبدأ بعد 
ب�ني الناديني إال أن الفريق الفرني يتفوق عىل األندية املنافسة 
ل�ه يف الصفقة.وتتوقع املصادر املتابعة لألوض�اع يف اإلنر رحيل 
إيك�اردي بنهاية املوس�م الجاري رغم عودته للع�ب مع الفريق 
عقب غيابه ل�6 أسابيع، وتحديدا منذ قرار سحب شارة القيادة 

منه يف فرباير املايض.

القوة اجلوية يعزز وصافته 
للممتاز بالفوز عىل فريق احلسني

سان جريمان يفكر 
بايكاردي..واالنرت حيدد 70 

مليون يورو لبيعه

        المستقبل العراقي / وكاالت

وص�ف ماوريسي�و بوكيتين�و، م�درب توتنهام 
العب�ه  عق�د  تجدي�د  محادث�ات  هوتسب�ري، 

كريستيان إريكسن بأنها »موقف استثنائي«.
وجاء ذلك بعد أن س�جل الالع�ب الدنماركي، 
ه�دف الف�وز )1-0( عىل برايت�ون آند هوف 
املمت�از،  اإلنجلي�زي  ال�دوري  يف  ألبي�ون، 

الثالثاء.
وكانت تقارير صحفية عديدة، قد ربطت 
نج�م توتنه�ام بالرحيل إىل ري�ال مدريد، 

الصيف املقبل.
وقال بوكيتينو إنه يأمل أن يستمر إريكسن مع النادي، 

الذي انضم إليه قادما من أياكس يف 2013.
وأبل�غ امل�درب األرجنتين�ي الصحفي�ني »إن�ه موق�ف 
اس�تثنائي للغاية، كريستيان شخص استثنائي ونحن 

جميعا مختلفون«.
وتابع »التوقيت املناس�ب ل�ه وللنادي من أجل االتفاق 
ع�ىل يشء ما، ربما يختلف عن العب�ني آخرين.. أتمنى 
أن يستم�ر هن�ا يف املستقب�ل، نح�ن وكريستيان عىل 
مقرب�ة من التوصل التفاق، لكن نهاية املوس�م ليست 

بعيدة«.

بوكيتينو: اقرتبنا من االتفاق مع إريكسن

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أف�ادت تقاري�ر صحفية ايطالي�ة إن الدوري 
االنجلي�زي املمتاز قد يكون الوجه�ة املقبلة لجينارو 

جاتوزو م�درب ميالن اإليطايل حيث عرض عليه ت�ويل القيادة الفنية لنادي 
نيوكاسل خلفا لنظريه االسباني رافا بينيتز الذى لم يتوصل التفاق إىل اآلن 

حول تمديد عقده مع النادي االنجليزي.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية عن إق�راب النج�م الكولومب�ي جيمس 
رودريجي�ز العب ن�ادي بايرن ميون�خ األملاني من الع�ودة لناديه ريال 

مدريد الصيف املقبل، مع نهاية فرة إعارته للنادي البافارى.
ذكرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية أن الكرواتي نيكو كوفاتش 

املدي�ر الفنى لنادي باي�رن ميونخ حس�م مستقبل النجم 
الكولومب�ي جيمس رورديجيز مع الفريق البافاري، من 
خالل وضعه عىل مقاعد البدالء ىف أهم مباريات املوسم 

للفريق.
أضاف�ت الصحيفة أن م�درب العم�الق األملاني يعترب 
النج�م الكولومبي العبا بديال ىف الفريق، وهو أمر غري 
قابل للنقاش، خاصة وأنه يرى أن األسلوب التكتيكي 
ال�ذى يلع�ب ب�ه الفري�ق، ال يسمح بتواج�د جيمس 

رودريجيز ىف التشكيل االسايس.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن عودة النجم الكولومبي إىل 
ري�ال مدريد الصي�ف املقبل، أصبحت واردة بش�كل 
كبري، خاص�ة وأن أوىل هونيس رئي�س نادي بايرن 
ميونخ قد أكد عىل أن نادي غري مستعد لتفعيل بند 

رشاء الالعب مقابل 42 مليون يورو.

جاتوزو مرشح للعمل 
يف الربيمريليج

كوفاتش حيسم مستقبل رودرجييز 
مع بايرن ميونخ

             بغداد/ المستقبل العراقي

قررت املحكمة الوطنية اإلس�بانية اليوم ، إطالق رساح 
الرئي�س السابق لنادي برش�لونة اإلس�باني س�اندرو 
روس�يل، باإلضافة إىل 5 أشخاص أخرين كانوا متهمني 

بارتكاب جريمة غسل أموال؛ لعدم كفاية أدلة اإلدانة.
كان�ت النياب�ة العام�ة، عدلت ع�ن مدة العقوب�ة التي 
طالب�ت بتوقيعه�ا ابتداء ع�ىل روس�يل وخفضت املدة 

ل�6 س�نوات، لكن املحكمة أق�رت بأحقيته يف الحصول 
ع�ىل »إفراج مرشوط«، بعد أن ق�ى عامني يف الحبس 
االحتياط�ي. وخفض�ت النياب�ة العام�ة، العقوبة التي 

طالبت بتوقيعها عىل روس�يل، والتي كانت ىف األصل 
11 عاًما، باإلضافة لتغريمه ب� 59 مليون يورو، 

إىل 6 س�نوات عىل خلفي�ة اتهامها له بارتكاب 
جريم�ة غس�ل أم�وال، واالنضم�ام ملنظم�ة 

إجرامية.

اإلفراج عن رئيس برشلونة السابق
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزي�ة عن س�عى 
نادى مانش�سر يونايت�د ىف الحصول عىل خدمات 
الحارس السلوفيني لنادي أتلتيكو مدريد اإلسباني 
يان أوبالك، تحسبا لرحيل حارسه اإلسباني ديفيد 
دي خيا الصي�ف املقبل.وفق�ا لصحيفة »مرو« 

اإلنجليزي�ة فإن إدارة مانش�سر يونايت�د للتعاقد 
ح�ارس أتلتيك�و مدري�د ي�ان أوب�الك ىف املريكاتو 
الصيف�ى املقب�ل، ىف ظ�ل رفض الح�ارس دى خيا 
تجدي�د عقده م�ع الن�ادي، والذى ينته�ى ىف عام 
2020. أضاف�ت الصحيف�ة أن مسئ�ويل اليونايتد 
يرون ىف الحارس السلوفيني بديال مناسبا لدى خيا، 
ىف ظل املستويات الرائعة التى يقدمها مع الروخي 

بالنك�وس، إذ حافظ ع�ىل نظافة ش�باكه ىف 115 
مباراة من أصل 203 مباريات خاضها مع الفريق 
ىف جمي�ع املباريات.ويرف�ض مسئويل مانش�سر 
يونايت�د رشوط الحارس اإلس�باني لتجديد عقده 
م�ع النادي، إذ يطالب دي خيا صاحب ال�28 عاما 
بالحص�ول عىل مبل�غ 400 ألف إس�رليني كراتب 

أسبوعي من أجل التوقيع عىل عقده الجديد.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

نج�ح الفرني املتأل�ق، كيلي�ان مبابي، مهاج�م باريس س�ان جريمان، يف 
التفوق عىل الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، واألرجنتيني ليونيل 

ميي، قائد برشلونة.
فق�د ذكر موقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، اليوم األربع�اء، أن بطل كأس 
العال�م 2018 يتق�دم ع�ىل الثنائي، عىل صعي�د األهداف املسجلة يف س�ن 21 

عاًما.

وأح�رز مبابي - الذي بلغ عمره 20 عاًما يف 20 ديسمرب/كانون أول املايض - 
94 هدًفا حتى اآلن، مع موناكو وسان جريمان ومنتخب فرنسا.

أم�ا مي�ي فق�د أح�رز 50 هدًف�ا، بعم�ر 21 عاًم�ا، مقب�ل 35 هدًف�ا فقط 
لكريستيانو، يف نفس العمر، وذلك مع املنتخب واألندية. وكان النجم الفرني 
قد س�اهم يف بروز فريقه السابق، موناكو، محلًيا وأوروبًيا، قبل أن ينتقل إىل 

سان جريمان، مقابل 180 مليون يورو.
كما س�اعد مباب�ي منتخب فرنسا، عىل التتويج بلق�ب مونديال 2018، حيث 

كان عنرًصا أساسًيا يف هجوم »الديوك«.

مانشسرت يونايتد يرصد 100 مليون إسرتلينى خلليفة دي خيا

مبايب يدمر أرقام مييس ورونالدو

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يسع�ى ن�ادي ميالن اإليط�ايل لتعزي�ز صف�وف الفريق ىف 
املوس�م املقبل، من خالل اس�تهدافه التعاق�د مع الربازيي 
مالكوم جناح نادي برشلونة اإلسبانى، ىف سوق االنتقاالت 
الصيفية املقبلة.ذكرت صحيفة »كوريريي ديللو سبورت« 
اإليطالي�ة، أن مسئ�ويل ن�ادي مي�الن قام�وا بفت�ح ب�اب 
املفاوض�ات مع وكيل أعمال الربازي�ي مالكوم العب نادي 
برش�لونة، لبح�ث إمكانية التعاق�د معه خ�الل املريكاتو 

الصيف�ي املقبل.أضاف�ت الصحيفة أن الروس�ونريى حاول ضم 
العب البارسا صاحب ال�22 عاما خالل سوق االنتقاالت الشتوية 
املاضية، ولكن إدارة النادى الكتالونى، طلبت الحصول عىل مبلغ 

50 مليون يورو، للسماح للربازيىل بالرحيل.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن إدارة مي�الن تتب�ع منه�ج جدي�د ىف 
التعاق�دات خ�الل الفرة األخ�رية، من خالل التعاق�د مع العبني 
بمع�دل عمري صغري، من أجل إعادة بن�اء الفريق، بعدما تعاقد 
م�ع الثنائ�ي البولندي كريست�وف بياتي�ك والربازي�ي ليوناردو 

باكويتا.

ميالن يبدأ أوىل خطوات ضم العب برشلونة
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عـلم القضاء مسؤولية الرتبية عن االنحراف اخللقي

أطعمة يومية ترسع فقدان الوزن!
ال توج�د نهاي�ة للنصائ�ح املتعلق�ة بفقدان 
الوزن، ب�دءا من الب�دع الغذائي�ة الجديدة إىل 

اتباع أنظمة التمارين الرياضية القاسية.
وعىل الرغم من أن الكثري منها يمكن أن يعمل 
من الناحية النظري�ة، إال أن الطرق العرصية 
تعتمد عىل الكثري من العوامل الفريدة. واآلن، 
ادع�ت أخصائي�ة التغذية، ميليس�ا ماير، أنه 
يمكن إنق�اص الوزن دون الحاجة إىل تجويع 
نفسك، حيث قدمت نصائح بشأن ما يحتاجه 
جس�م اإلنس�ان من الطعام، لترسي�ع نتائج 
فقدان ال�وزن. وتويص ماير برضورة البدء يف 
تغيريات واقعية صغرية، يمكن االعتياد عليها 
بمرور الوقت. وتبدأ أخصائية التغذية بعرض 
ما يجب عىل النساء، اللواتي ترتاوح أعمارهن 

بني 19 و50 عاما، تناوله يوميا:

1- زهاء 5 حصص من الخرضوات.
2- حصت�ان من فاكهة التف�اح أو الكيوي أو 

كوب من التوت.
3- تن�اول 6 حص�ص م�ن الكربوهي�درات: 
الحبوب الكاملة ورشيحة من الخبز، أو نصف 

كوب من األرز املطبوخ أو املعكرونة.
4- حصت�ان ونصف من الربوت�ني: 65 غراما 
من اللح�وم الحمراء املطبوخة، 80 غراما من 
الدواجن، أو 100 غرام من األسماك املطبوخة. 
5- منتج�ات األلب�ان أو البدائل: ك�وب واحد 

حليب، و4/3 كوب من لبن الزبادي.
م�ع العل�م أن الحص�ة الواحدة تق�در بحجم 
الك�ف أو فنج�ان القه�وة. وقال�ت ميليس�ا: 
»عندم�ا أعم�ل مع امل�رىض إلنق�اص الوزن، 
فإن الخط�وة األوىل تتمثل يف مقارنة نظامهم 
الغذائي الح�ايل بهذه اإلرش�ادات، والتوصية 
ببعض التغيريات األساس�ية لتن�اول الطعام 
الصحي. ومع الرتكيز عىل األهداف األساسية 
ملجموع�ة الطع�ام، تب�دأ النتائ�ج بالظه�ور 

برسعة أكرب«.

عملية جراحية جلنني يف رحم أمه
كش�ف موقع »دييل مي�ل« الربيطاني عن 
قي�ام فريق طب�ي مرصي بإج�راء عملية 
جراحية ناجحة يف النخاع الش�وكي لجنني 

بعد إخراجه من رحم أمه.
ون�ر الدكت�ور، وائ�ل البن�ا، فيدي�و عىل 
حس�ابه يف فيس�بوك يوثق العملي�ة، التي 
تتضمن استخراج الرحم اململوءة بالسوائل 

من بطن األم، وس�حب الس�ائل عرب أنبوب 
إلجراء جراحة معق�دة عىل الجنني، بهدف 

إصالح عيب خلقي.
وق�ال الطبيب امل�رصي، البن�ا، إن العملية 
الجراحي�ة تعد األوىل م�ن نوعها يف الرق 
 »MailOnline« �األوس�ط، حيث كش�ف ل
عن اإلنجاز الطبي بعد أيام قليلة من حديث 

إحدى األمهات يف بريطانيا عن س�عادتها، 
بإنجاب طفل س�ليم بعد الخضوع لعملية 
مماثلة.وأكم�ل الدكت�ور البن�ا م�ع فريق 
مك�ون م�ن 11 ممرض�ا، العملي�ة الت�ي 
استمرت 5 س�اعات تقريبا، يوم الخميس 
11 أبريل يف مستشفى »جوهر« بالعاصمة 

املرصية، القاهرة.

ختطي وجبة اإلفطار يعرضك
 خلطر صحي قاتل!

سبب متتع املكفوفني بقدرات 
سمعية قوية!

وجدت دراسة جديدة أن تخطي وجبة اإلفطار يمكن أن يزيد من خطر 
اإلصابة بأمراض القلب بنسبة %87.

وق�ام باحثو جامعة »آيوا« األمريكية، بتحليل بيانات 6550 فردا، ممن 
تزيد أعمارهم عن 40 عاما، عىل مدى 18 سنة تقريبا.

وُعرضت عىل املش�اركني اس�تطالعات دورية، تضمنت الس�ؤال التايل: 
»ك�م م�رة تتناولون وجب�ة اإلفط�ار؟«. وتب�ني أن معظمه�م )%59( 
يتناول�ون وجبة اإلفطار يومي�ا، ولكن 5.1% منهم ل�م يتناولوها قط، 
و10.9% ن�ادرا ما يتناولونه�ا، يف حني يتخطى 25% م�ن األفراد وجبة 

اإلفطار بضعة أيام.
ووج�د فريق البحث صلة واضحة بني عادات اإلفطار ومخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب، رغم وجود بعض املحاذير.
وتب�ني أن أولئ�ك الذين تخطوا تن�اول الطعام يف الصب�اح، أكثر عرضة 

بنسبة 87% لإلصابة بأزمات قلبية.

أظهرت العديد من الدراسات أن الذين يصابون بالعمى يف وقت مبكر 
م�ن الحياة، يمكنهم تجربة قدرات س�معية أفض�ل بكثري من أولئك 

الذين يتمتعون بحاسة البرص.
وعىل الرغم من معرف�ة العلماء منذ زمن طويل أن املصابني بالعمى 
لديهم قدرات س�معية أكث�ر دقة، إال أن آلية الدم�اغ التي تتيح هذه 

القدرات ظلت غري مفهومة حتى اآلن.
لك�ن دراس�ة حديثة تق�ول إن أدمغة فاق�دي البرص تعي�د تأهيلهم 
لتتبع األجسام املتحركة تماما مثل بطل سلسلة مارفل »ديرديفيل«، 
بحسب العلماء. وأوضح العلماء كيف أن التغريات يف الدماغ يمكن أن 

تفرس التحسينات التي تطرأ عىل الحواس األخرى لدى املكفوفني.
وتق�ول الدراس�ة الجديدة إن البع�ض قادرون عىل تدريب أنفس�هم 
عىل اس�تخدام النقرات كن�وع من تحديد املوقع بالصدى الكتش�اف 

العقبات، مثل الخفافيش وبعض الطيور.
وراقب خرباء من جامعة أكس�فورد وعدد م�ن الجامعات األمريكية 
أولئك املكفوفني منذ ال�والدة، أو الذين فقدوا أبصارهم خالل مرحلة 
الطفول�ة. واكتش�فوا أن قدراته�م املتزايدة قد تكون بس�بب القدرة 
عىل اكتش�اف االختالفات يف الرتددات، وفق�ا لتقرير نرته صحيفة 
إنديبندنت. وقالت معدة الدراسة، كييل تشانغ، من جامعة واشنطن: 
»بالنس�بة للش�خص املبرص، ف�إن التمثيل الدقيق للص�وت ليس له 
أهمي�ة ألن البرص يس�اعده عىل التع�رف عىل األش�ياء، بينما يملك 

املكفوفون معلومات سمعية فقط«.

جمعية أيتام علي)عليه السالم( 

بمناس�بة الذك�رى امليمون�ة ل�والدة ُكلٍّ من 
األقمار األربعة، س�يد الشهداء)عليه السالم( 
والعباس)عليه السالم( وزين العابدين)عليه 
السالم( وصاحب الزم������ان)عليه السالم( 
]3، 4، 5 و15 شعبان[، أقامت »جمعية أيتام 
عيل)عليه السالم(« احتفاالً بهيجاً لألخوات، 
وذل�ك ي�وم األربع�اء 17 نيس�ان 2019 )11 
ش�عبان 1440 هجرية(، يف قاعة »الجسور« 

ن  بمدين�ة »مونرتي�ال« )كن�دا(، حي�ث تضمَّ
الحفل الفق�رات ال������تالية: قراءة القرآن 
الكري������م )األخت »مالك ضاوي«(، كلمة 
من َوْحِي املناس�بة )األخت »سمر األسعد«(، 
كلم������ة تقديمي�ة لس�ريات املوال�د م�ع 
تعريف عن قارئتها )األخت »كوثر األسعد«(، 
قراءة »س�ريات امل�����وال�د« )األخت »زينة 
ص فيها قس�م لذكر  زين فاعور«( حيث ُخصِّ
»عيل األكرب)عليه الس�الم(« يف ذكرى ميالده 
الكري�م ]11 ش������عبان[ وفقرة س�حب 

»تومبوال« وتوزيع الجوائز. 
عرَّفت الح����فل األخت »مالك يوسف«، وتم 
تقديم الطعام والحلويات عىل حب محمد وآل 

محمد يف أجواء والئية سعيدة.
ُمب�اَرٌك لجم����ي�ع املوال�ني واملحبني هذه 
املناس�بات املب������������ارك�ة، وأعادها 
الل�ه ع�ىل الجمي�ع بالخ�ري والربك�ة وَتَقبُّل 

األعمال والطاعات. 
ى اللَُّه َعَملَُكْم َوَرُس�وُلُه  ]َوُق�ِل اْعَمُلوا َفَس�رَيَ

َوالُْمْؤِمُنوَن[.

مجعية أيتام االمام عيل)عليه السالم( حتتفل بمناسبة الذكرى امليمونة 
لوالدة األقامر األربعة

القاضي شهاب احمد ياسين
عضو محكمة التمييز االتحادية

الحقوقي ماجد الحسناوي

دأبت االنس�انية ومنذ بزوغ فجره�ا ، اىل قهر الظلم وصون الحق، 
أي تحقيق العدل بني افراد الجماعة يف الحياة االنس�انية، أي اقامة 
العدل بينهم، وبعبارة أخرى القضاء بينهم بما يرفع الظلم ويصون 
الح�ق وتحقيق�ه ، وملا كان االم�ر كذلك فقد كانت فك�رة القضاء 
قديمة قدم الحضارات االنس�انية وما مرت ب�ه فكرة القضاء من 
صور ممارس�اتها عرب تاري�خ األمم واملجتمعات االنس�انية وعرب 

تاريخ القانون يف مختلف االزمنة ومنذ الغابرة منها.
والقض�اء بع�د هذا يف ممارس�ته يق�وم عىل فك�رة علمية رصفة 
تم�ارس بصيغة عملي�ة وهي تطبيق حكم القان�ون بفهم ودراية 
عىل الوقائع املعروضة يف املنازعات املختلفة وسواء كانت املنازعات 
جنائية ام مدنية او رشعية او ادارية او دستورية وبمختلف صور 
هذه املنازعات وتطبي�ق حكم القانون هنا ال ينرصف اىل القوانني 
املوضوعية املاس�ة بأصل الن�زاع املعروض فحس�ب، بل هي تمتد 
اىل القوانني الش�كلية واالجرائية التي تؤط�ر الدعوى عند النظر يف 

موضوع نزاعها.
وبالتايل فأن الفكرة العلمية للقضاء تقوم وفق الوصف املتقدم عىل 
منهاج علمي يتمثل بمس�ألة تكييف الوقائع املعروضة يف الدعوى 
والطلب�ات الواردة فيها وصيغ الش�كاوى التي تضمنتها واالنتهاء 
منها بتكييف او توصيف ملوضوع الدعوى لتنهض بعد ذلك مرحلة 
اخرى هي مرحلة تطبيق القانون بفرعيه الش�كيل واملوضوع عىل 
الن�زاع املعروض بغي�ة الوصول اىل الفصل الس�ليم ملوضوع النزاع 
بحكم قضائ�ي يمثل عنوان الحقيقة القضائية التي توصلت اليها 

املحكمة يف حكمها املذكور.
وعم�ل القضاء يف هذا الش�أن كعمل الطب والطبي�ب عندما يضع 
يده عىل موطن الداء بغية وصف العالج للداء املذكور واس�تئصاله 
وبالتايل ش�فاء الجس�م املريض منه، لذلك كان القضاء علم وبكل 
ما تحمله هذه الكلمة الكبرية من معنى فهو علم تطبيق القانون 
ع�ىل الوقائع املعروضة يف الدعاوى واملنازعات املختلفة. وهو بذلك 
ف�ال يمكن ان يوصف بكونه ف�ن كما ذهب البعض لوصفه ب�)فن 
القضاء( اذ ومع احرتامنا الكبري والش�ديد مل�ن ذهب لهذا الوصف 

من أساتذتنا االجالء من رجال القانون والقضاء.
 حي�ث ال يمكن ان يوصف القضاء بوصف الفن بش�أن ممارس�ة 
مفرداته املش�ار اليه�ا آنفاً. اذ هو لي�س بالخطاب�ة والبفن النثر 
والبفن البالغة وهو كذلك ليس فلسفة ما يمكن ان توصف بالفن. 
ب�ل هو علم قائ�م بذاته يمارس وف�ق املفردات املش�ار اليها فيما 
تق�دم وهو علم قديم قدم اإلنس�انية وحي�اة الجماعة اذ ال يمكن 
م�ن قيام الجماعة من دون قيام�ه _ أي قيام القضاء _ ألنها _ أي 
الجماعة اإلنسانية _ حاولت ومنذ بدء الخليقة اىل تريع مجموعه 
قواعد وأحكام تنظم حي�اة افرادها وتطبق عليهم أحكامها يف كل 
ما يخص حقوقهم وواجباتهم والعقاب الذي يفرض عىل املخالف 
له�ذه القواعد. وبخ�الف  ذلك فال نكون أمام جماعة انس�انية او 
أم�ام حال�ة االنس�انية يف الجماعة. الن م�ن نواميس االنس�انية 
التزامه�ا بأحكام القان�ون وخضوعها للقضاء س�واء عندما كان 
اختياراً يف بدائية الحياة االنسانية ام إلزامي بتطور فكرة الجماعة 
االنس�انية وقيام فكرة املجتمع املدني املتحرض وقيام فكرة الدولة 

واملؤسسات يف الدولة القانونية.
 وعل�م القضاء يوج�ب بالجامع�ات والكليات وكافة املؤسس�ات 
التعليمي�ة ذات االختصاص القانوني ان تتوىل تدريس مفرداته من 
حي�ث اآللية العلمية لفهم الوقائع يف الدع�وى والتكييف القانوني 
للدعاوى املختلفة بما فيها الدعاوى العمومية وآلية ومفردات هذا 
التكييف واملحاكم التي تمارس فيها هذا العلم وصورها ودرجاتها 
والجهة واألش�خاص الذين يمارس�ون هذا القض�اء وكيفية تويل 
ذلك وواجباتهم عند ممارس�ة القضاء وحقوقهم وماهية السلطة 
القضائي�ة ومفرداته�ا وطريق�ة ممارس�تها وأداته�ا والقوان�ني 
املنظمة للعمل القضائي ودراسة ذلك يؤدي اىل خلق كوادر متميزة 
تس�اهم وبفهم عال للقانون واعمال القضاء يف تحقيق العدالة يف 
املجتم�ع عند تخرجهم م�ن كليات القانون والحق�وق واالنخراط 
س�واء يف حق�ل املحام�اة او الوظائ�ف القانوني�ة او القضائية يف 
الدوائ�ر واملحاكم املختلفة وكذلك عند ت�ويل القضاء. ومعرفة ذلك 
أيض�اً من قبل األف�راد يف املجتمع ذات فائدة كب�رية لخلق مجتمع 
يؤم�ن بس�يادة القان�ون وعلوية القض�اء يف الدول�ة بوصفه من 
س�مات الدولة القانونية وبالتايل معرفة املواطن للدور الذي يقوم 
ب�ه القض�اء يف تحقي�ق العدالة بينهم ع�ىل وفق اح�كام القوانني 
الس�ارية، وبالت�ايل تحقيق فك�رة املواطنة الحضاري�ة بني االفراد 
واملجتم�ع املتحرض القانوني.. ومن هن�ا كانت فكرة اعالء مدلول 
عل�م القض�اء يف املجتم�ع رضورة حتمية توجب ع�ىل الجميع ان 
يتوله�ا بوصفها من الصفات اللصيقه النس�انية املجتمع تحقيقاً 

للغايات املشار اليها يف اعاله.
والله ويل التوفيق وهو من وراء القصد .

العامل الرتبوي له االثر يف توجيه دفة حياة الش�خص بدءا من طفولته 
وانته�اء اىل الش�يخوخة واس�اس الرتبي�ة ان ترس�خ املس�ؤولية لدى 
الش�خص وتحيطه بج�و نظيف لعالقات�ه االجتماعية والتنش�ئة عىل 
الحي�اة النقي�ة واملتطورة وهنا يكم�ن دور االرسة بأنه�ا وقود وغذاء 
ملستقبل الفرد وهناك مواقف وسياس�ات تتخذها العوائل عىل تباينها 
ب�أزاء تربية ابنائها مثال هناك سياس�ة التدليل يقوم االب واالم بتقديم 
كل ما يرغب فيه الطفل يعتقدون ان هذا عامل اسايس يف تكوين حريته 
واعرتاف بكيانه ولكن الحقيقة ان الحرية ليست االتيان بما يرغب فيه 
الش�خص  بغري قي�د وال رشط  ب�ل ان الحرية تعني ايض�ا التحرر من 
طغيان الرغبات عىل ذات الف�رد لنجد الطفل تحرر من القيود االرسية 
ولكن�ه كبل بقي�ود اخرى هي قي�ود رغباته وهناك سياس�ة الرصامة  
واخ�ذ الطفل بالعنف والتوجي�ه نحو غايات محددة مث�ل هؤالء االباء 
واالمه�ات يعمدون اىل خلق جيل م�ن الخانعني املطيعني لكل ما يصدر 
اليهم من اوام�ر وقد يخلقون جيال من الثائرين عىل كل يشء وعىل اي 
يشء فأولئ�ك يدأبون عىل النقد والتحدي وتجرب الطفل عىل اتخاذ نمط 
سلوكي معني وتعمد االرسة عىل مصادرة حرية االختيار وحتى اذا تجرأ 
واب�دى رأي يف مجلس يضم ارسته او زوار االرسة مما يس�خف ويعنف 
عن ارائه مما يلزم السكوت ويسمع دون ان يتكلم مما تجربه سياسة 
العائل�ة عىل تقبل اراء الكبار مما ينش�أ عاجزا عىل تحمل مس�ؤوليته 
بأختيار زوجة املستقبل فسياسة التدليل والقائمة عىل العنف ال تصلح 
النش�اء جيل مس�ؤول ويحس بالحرية اما الساس�ة الرتبوية الصائبة 
تقوم عىل اس�اس التوجيه املندرج يف تس�لم زمام الحرية واملس�ؤولية 
فه�ي السياس�ة الرتبوية الس�ليمة ينبغ�ي ان يكون حيز م�ن الحرية 
تتاح للطفل وهذا الحيز يأخذ باالتس�اع رويدا وبنمو الطفل الجس�مي 
والعقيل ويراقب عن بعد وينتقد عىل ترصفاته بروح املنطق وباالقتناع 
والنق�اش اله�ادئ ويجب الحذر م�ن االقتناع الظاه�ري دون االقتناع 
الحقيق�ي وع�ىل االرسة متابعة س�لوك ابنائها الغري س�ليم اجتماعيا 
وخلقيا والواقع ان االرسة دولة صغرية وواجب حاكم الدولة ان يمسك 
بالق�وة وت�زداد قوته كلما زادت ق�وة ابنائه اما تراخ�ي االب او االم يف 
س�لطتها ويف قدرتها عىل تسيري دفة االمور ويف االمساك بزمام القيادة 
فانه يهدد كيان االرسة وينذر بس�قوطها فأن القوة الحقيقية لألب أو 
االم ال تتجىل بالصوت العايل والثورة والتهديد بالطرد او الرضب االبناء 
وانما بالصوت الحاس�م والقرار املتني والرأي الس�ديد والتوبيخ الفعال 
ودائما االرسة املتماس�كة تتعانق فيها القلوب ويضحي الفرد من اجل 
اآلخر ومثل هذه االرسة كفيلة بجذب االبناء اليها ومصدر الحنان الذي 
يجدون فيه رواء لعطش�هم واملنهل ال�ذي يمدهم بمقومات النمو التي 

تجعل من االبناء شخصيات بمستوى الرقي والتقدم .

الموضوع / تسهيل مهمة 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ... 

نظرا لعدم تخصيص مكان يتخذ منه موقعا لتوزيع 
الصحف اىل مواقع التوزيع واملكتبات يف بغداد وشحن 
الصح�ف واملطبوعات اىل املحافظ�ات ، واتخاذنا من 
قاعة كازين�و روتانا الواقعة يف ش�ارع صفي الدين 
الحيل مقابل الجامعة املستنرصية موقعا ومقرا يتم 
فيه جلب الصح�ف من املطاب�ع وتوزيعها اىل بغداد 

واملحافظات منذ سنوات عديدة . 
وق�د قامت عملي�ات بغداد مؤخرا بغل�ق كراج هذه 
الكازين�و مما جع�ل صعوبة دخول الس�يارات التي 
تجلب الصحف والس�يارات التي تش�حن بواسطتها 
الصح�ف اىل املحافظ�ات – وجع�ل عملي�ة توزي�ع 
الصحف تواجه مش�كلة كبرية تهدد ايصال الصحف 

اىل مواقع التوزيع يف بغداد واملحافظات . 
ل�ذا نرجوا من قي�ادة عمليات بغداد تس�هيل مهمة 
فت�ح ك�راج ه�ذه الكازين�و الت�ي قدم�ت ملوزعي 
الصح�ف والصحافة بش�كل عام كل التس�هيالت يف 
اتخ�اذ قاعاته�ا وكراجها وخدماته�ا لخدمة عملية 

التوزيع . 
شاكرين تعاونكم معنا ..

مع فائق الشكر والتقدير 

امام انظار قيادة عمليات بغداد


