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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

كـّل شـيء فـيـه حـيـلـة

 إّل الـقـضـاء

ص2مكتب عبد املهدي: املنطقة اخلرضاء ستفتح بالكامل بعد »3« أيام 

العراقي
رئيس مجلس الدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيـس الـوزراء يصـدر قـرارا بتوطيـن رواتـب منتسبـي القـوات املسلحـة

الصحة الربملانية تتحدث عن أسباب تفاقم »املخدرات« وتدعو لتشكيل هيئة عليا ملكافحتها

القضاء حياكم »800« داعيش أجنبي
      بغداد /  سيف محمد

خضع إرهابيون أجان�ب، لتحقيقات من 
قب�ل القض�اء العراق�ي فض�ا عنصدور 
أح�كام عقابي�ة  مختلف�ة بح�ق الكث�ر 
منهم يف محاكم�ات وفرتكافة الضمانات 
قض�اة  مختص�ن  بحس�ب  للمتهم�ن، 
القض�اء  واتخ�ذ  اإلره�اب.   بمكافح�ة 
إجراءاته بح�ق 810 إرهابين أجانب من 
جنسياتمختلفة خال عام ونصف  العام، 
وأكد القضاة ان جميع اإلرهابييناألجانب 
مم�ن ارتكب�وا عملي�ات إجرامي�ة داخل 
انتمائه�م  اوملج�رد  العراقي�ة   األرايض 

وفق�اً  س�يحاكمون  اإلرهاب�ي  للتنظي�م 
لقانون مكافحةاإلرهاب  العراقي. 

القض�اء  ملجل�س  إحصائي�ة  وكش�فت    
األع�ى أن »ع�دد اإلرهابي�ن  األجانبومن 
مختلف الجنس�يات الذين اتخذت بحقهم 
اإلج�راءات القانوني�ة بل�غ810 إرهابين 
 خال عام 2018 والنصف من عام 2019، 
ولفت�ت إلىص�دور أح�كام مختلفة بحق 
514 منه�م  م�ن الذك�ور واالن�اث، فيم�ا 
ال تزالقضاي�ا 202 متهم�ن م�ن الذكور 
واإلناث قيد التحقيق فضا  عن 44 متهما 
مازال�وا قي�د املحاكم�ة، مؤك�دة اإلفراج 
ع�ن 11 متهم�اً ل�م تثبتإدانته�م بالتهم 

 املنس�وبة له�م«.  وال تختل�ف اإلج�راءات 
املتبع�ة يف محاكم�ة اإلرهابي�ن األجانب 
عنإجراءات محاكم�ة  اإلرهابين املحلين 
التحقيقواملحاكم�ة،  مرحل�ة  يف  س�واء 
كما يق�ول القايض احم�د األمري  رئيس 
املختص�ة  الجنائيةاملركزي�ة  املحكم�ة 
بقضاي�ا اإلره�اب الفت�ا إىل أن »جميعهم 
يحاكمون وف�ق قان�ون مكافحة اإلرهاب 
العراق�ي«.  وأضاف األم�ري أن »مجلس 
القضاء األعى أوعز بنقل محاكمات جميع 
اإلرهابي�ن األجان�ب اىل العاصم�ة بغداد 

كون اغلب السفاراتفي العاصمة.
التفاصيل ص2

العراق يوقع اتفاقًا بقيمة
 1.07 مليار دوالر مع رشكة صينية 

ملعاجلة غاز احللفاية

وزير الزراعة: لـم نمنح
 اي اجازات استرياد للبيض وماضون 

بحامية املنتج املحيل

وزير النفط:
 قريبًا جدًا نوقع عىل مرشوع 

جنوب العراق املتكامل

 حوالي )500( مدان تلقوا أحكامًا عقابية.. واحملاكمات جرت بتوفر الضمانات للمتهمني وحبضور ممثلي سفارات بلدانهم
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الـديمقـراطـي ال يريـد حـل جملـس نيـنـوى: الـوضـع ال يتـحـمـل عملية »أسود اجلزيرة«: تدمري مضافات لـ »داعش« وقتل عنارص ارهابية 
املحكمة االحتادية تنظر طعنا عىل مقعد خيص كوتا النساء يف ذي قار 

دورمتوند 
يـحـسـم مـسـتـقـبـل 

جوتزه
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روحاين يلوح بـ »رد صارم« إذا أحيل امللف النووي جمددا إىل جملس األمن
      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر الرئي�س اإليراني حس�ن روحاني، أمس 
األربعاء،من »رد صارم« إذا أحيل امللف النووي 
مرة أخرى إىل مجلس األم�ن الدويل، مضيفاً أن 

طهران مستعدة للمفاوضات النووية. 
وأش�ار الرئيس اإليراني إىل أن باده ستخفض 
بعد 60 يوماً مزيدا من التزاماتها ضمن االتفاق 

النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.
وكانت إذاع�ة الجمهورية اإلس�امية اإليرانية 

الرس�مية قال�ت إن إي�ران أبلغ�ت س�فراء من 
اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا والصن وروسيا 
بقرارها التوق�ف عن تنفيذ »بعض التزاماتها« 

بموجب االتفاق النوويالذي أبرم عام 2015.
وُسلمت رس�الة من الرئيس حسن روحاني إىل 
مبعوثي تلك الدول التي التزال ملتزمة باالتفاق 
رغ�م انس�حاب الواليات املتح�دة األحادي منه 
العام املايض. وكانت وس�ائل إعام رسمية قد 
نقلت عن وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظري�ف قول�ه »إن إي�ران س�تقلص بعضا من 

التزاماته�ا )الطوعية( ضمن االتف�اق النووي 
مع ق�وى عاملية ردا عى تقاعس الدول املوقعة 
ع�ن مقاوم�ة الضغ�وط األمريكي�ة، لكنها لن 
تنس�حب من االتفاق«. ونسبت وسائل اإلعام 
إىل ظري�ف قول�ه »س�تظل تح�ركات إي�ران يف 
املس�تقبل بالكام�ل ضم�ن االتف�اق ال�ذي لن 
تنس�حب منه الجمهورية اإلسامية... االتحاد 
األوروب�ي وآخ�رون ال يملكون الق�وة ملقاومة 
الضغط األمريكي ومن ثم فس�تمتنع إيران عن 

تنفيذ بعض االلتزامات الطوعية«.

حمافظ البرصة يوجه برصف مكافئات للموظفني
يف ديوان املحافظة والدوائر اخلدمية

حمافظة بغداد: تنفيذ اكرب محلة اكساء
3 يف قضاء احلسينية 3

        المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلنت رئاسة الجمهورية، أمس االربعاء، 
تفاصي�ل لقاء رئي�س الجمهورية برهم 
صال�ح م�ع وزي�ر الخارجي�ة االمريكي 
ماي�ك بومبي�و، مبين�ة ان االخ�ر ثم�ن 
جهود العراق ودوره يف املنطقة، فيما أكد 
رئيس ال�وزراء لبومبي�و أن العراق يضع 
مصالحه أوالً يف عاقاته.  وقالت الرئاسة 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف 
نس�خة منه ان »رئيس الجمهورية برهم 
صالح اس�تقبل ب بغداد، وزي�ر الخارجية 

ان  مبين�ة  بومبي�و«،  ماي�ك  االمريك�ي 
»اللقاء حرضه مس�اعد وزير الخارجية 
االمريكي لش�ؤون ال�رق االدنى وكالة 
دايف�د س�اترفيلد«. واك�د صال�ح خال 
البي�ان ان »الراك�ة الس�راتيجية م�ع 
الواليات املتحدة االمريكية مهمة للعراق، 
مع التزامه بسياسته املتوازنة التي تبني 
جس�ور الصداق�ة والتعاون م�ع جميع 
االصدقاء والجران ومنهم ايران«، مشددا 
ع�ى »حرص الع�راق بتطوي�ر العاقات 
م�ع الثنائي�ة ب�ن البلدي�ن وم�ع بقي�ة 
ال�دول الش�قيقة والصديق�ة يف مختلف 

املج�االت«. ب�دوره، أكد رئي�س الوزراء 
عادل عبد املهدي لوزي�ر الخارجية مايك 
بومبي�و اس�تمرار الع�راق يف »سياس�ته 
املتوازن�ة«، مش�راً إىل أن الع�راق يبن�ي 
عاقات�ه بالجمي�ع ع�ى أس�اس وض�ع 
مصالح�ه أوالً.  وق�ال املكت�ب اإلعامي 
لرئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن األخر التقى وزير الخارجية األمركي 
مايك بومبيو خال زيارة بومبيو »للعراق 

مساء الثاثاء .
التفاصيل ص2

رئـيـس الـوزراء لـوزيـر الـخـارجـيـة األمـيـركـي: 
مـصـالـح الـعـراق أوالً

رئاسة جملس البرصة 
تكشـف تفاصيـل الرسـوم 

املحلية اجلديدة
ص3
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العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1901 )  May Thu 9  2019    العدد ) 1901 ( 9 أيار 2019          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتوطني رواتب منتسبي القوات املسلحة
     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه القائد العام للقوات املس�لحة رئيس 
ال�وزراء عادل عب�د املهدي خالاللجلس�ة 
الثامن�ة لالم�ن الوطن�ي، أم�س األربعاء، 

بتوطني رواتب منتسبيالقوات املسلحة.
وق�ال رئي�س أركان الجي�ش الفريق اول 
بيانتلق�ت  يف  الغانم�ي،  عثم�ان  الرك�ن 
ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
»ه�ذه الخطوة س�وف تكونف�ي مصلحة 
القوات املس�لحة وتس�هل اجراءات كثرية 
لقواتن�ا  واملرصفي�ة  املعامالتاملالي�ة  يف 

االمنية«.

      بغداد /  سيف محمد

خض�ع إرهابيون أجان�ب، لتحقيقات 
فض�ال  العراق�ي  القض�اء  قب�ل  م�ن 
عنصدور أحكام عقابية  مختلفة بحق 
الكث�ري منهم يف محاكم�ات وفرتكافة 
الضمان�ات للمتهمني، بحس�ب قضاة 
 مختص�ني بمكافحة اإلره�اب.  واتخذ 
القضاء إجراءات�ه بحق 810 إرهابيني 
أجان�ب م�ن جنس�ياتمختلفة خ�الل 
ع�ام ونصف  الع�ام، وأك�د القضاة ان 
جميع اإلرهابييناألجانب ممن ارتكبوا 
داخ�ل  األرايض  إجرامي�ة  عملي�ات 
العراقي�ة اوملج�رد انتمائه�م للتنظيم 
اإلرهاب�ي س�يحاكمون وفق�اً لقانون 

مكافحةاإلرهاب  العراقي. 
  وكش�فت إحصائي�ة ملجل�س القضاء 
األعىل أن »ع�دد اإلرهابيني  األجانبومن 
اتخ�ذت  الذي�ن  الجنس�يات  مختل�ف 
القانونية بلغ810  بحقهم اإلج�راءات 
إرهابيني  خ�الل ع�ام 2018 والنصف 
إلىص�دور  ولفت�ت   ،2019 ع�ام  م�ن 
أح�كام مختلفة بح�ق 514 منهم  من 
الذك�ور واالن�اث، فيم�ا ال تزالقضاي�ا 
الذك�ور واإلن�اث  202 متهم�ني م�ن 
قي�د التحقي�ق فض�ال  ع�ن 44 متهما 
مازال�وا قيد املحاكم�ة، مؤكدة اإلفراج 
ع�ن 11 متهماً ل�م تثبتإدانتهم بالتهم 
 املنس�وبة لهم«.  وال تختلف اإلجراءات 
املتبع�ة يف محاكمة اإلرهابيني األجانب 
عنإجراءات محاكمة  اإلرهابيني املحليني 
س�واء يف مرحل�ة التحقيقواملحاكمة، 
كم�ا يق�ول الق�ايض احم�د األم�ريي 
الجنائيةاملركزي�ة  املحكم�ة   رئي�س 

املختص�ة بقضاي�ا اإلره�اب الفت�ا إىل 
أن »جميعه�م يحاكمون وف�ق قان�ون 
مكافح�ة اإلرهاب العراق�ي«.  وأضاف 
األم�ريي أن »مجل�س القض�اء األعىل 
أوعز بنقل محاكمات جميع اإلرهابيني 
ك�ون  بغ�داد  العاصم�ة  اىل  األجان�ب 
اغلب الس�فاراتفي العاصمة وليتمكن 
 ممثل�و س�فارات دول اإلرهابيني ممن 
تجريمحاكمتهم من حضور جلس�ات 
املحاكمة »، مش�ريا  اىل ان »هذااالجراء 
يع�زز الضمان�ات للمته�م الت�ي نص 
يحققمحاكم�ة  م�ا  القان�ون  عليه�ا 
عادل�ة  للمتهم�ني االجان�ب«.  ويؤك�د 
االمريي ان »اغلب جلس�ات املحاكمات 
تتم بشكل علنيوبحضور وسائل إعالم 
محلي�ة  وعاملي�ة وفض�ال ع�ن ممثلني 
املحكم�ة  وتس�مح  لبعضاملنظم�ات، 
للمته�م ب�ان يطلب توكي�ل محام  من 
بلدهواملحكم�ة تس�تجيب لذل�ك وق�د 
تنت�دب ل�ه محامي�اً عندم�ا ال يوج�د 
محاميت�وكل عن�ه«.  وع�ن االجراءات 
املتبع�ة يف املحاكم�ات يق�ول القايض 
»بع�د أن يكملق�ايض التحقي�ق جمع 
 االدلة حول الجريمة املنسوبة للمتهم، 
يحيالألخ�ري ع�ىل محكم�ة الجناي�ات 
وتع�رض الدع�وى  ع�ىل دائ�رة املدعي 
العامامام املحكم�ة الجنائية املركزية 
او  كان هن�اك خل�ل  ف�ان  لتدقيقه�ا 
كان�ت  اذا  ام�ا  الدع�وى  نقص تع�اد 
مكتمل�ة تح�ال اىل املحكم�ة لتس�جل 
وأكم�ل  للمرافع�ة«.   ويحددموع�د 
االمريي »ثم تب�ارش املحكمة إجراءات 
وبجلس�ةعلنية  املته�م  محاكم�ة 
وبحض�ور ممث�ل  ع�ن س�فارة دولته 

اعالم محليةوعاملية  وحضور وس�ائل 
وبع�ض املنظمات وكذل�ك املواطنني«، 
 منوها اىل أن »املحكمةتقوم بمناقش�ة 
االدلة ومواجهة املتهم بها واالس�تماع 
اىل اقوال�ه ويحق له الدفاع عن نفس�ه 
وبع�د ذلك تس�تمع اىل مطالعة االدعاء 
الع�ام والىاملحامي وكي�ل املتهم وبعد 
 ذلك توجه التهمة ل�ه بعد ثبوت إدانته 

ليصدرقرار الحكم بعد ذلك بحقه«. 
ويوض�ح رئي�س املحكم�ة الجنائي�ة 
املركزية أن »املحكمة تسعى إلىتحقيق 
العدال�ة من خ�الل  اإلج�راءات املتبعة 

للمتهموله�ذا  الضمان�ات  وتوف�ر 
تتطل�ب  املحاكم�ات  جلس�ات  ف�ان 
الق�ايض  وقت�اً طوي�اًل«.  ويستش�هد 
احم�د بحادث�ة، فيقول »أثن�اء إحدى 
اإلرهابي�ني  ألح�د  جلس�اتاملحاكمات 
الروس  وبعد ان طالت جلسة املحاكمة 
فانممثل الس�فارة الروس�ية اس�تأذن 
الجلس�ة  كان�ت  الن  للخ�روج  من�ي 
قدطال�ت كث�ريا إال إن�ي طلب�ت من�ه 

االنتظار لحني صدور الحكم«. 
وين�وه اىل ان »الوقت الذي تس�تغرقه 
قضي�ة  م�ن  يختل�ف  املحاكم�ة 

ألخرىفاملتهم�ون باالنتم�اء  لإلره�اب 
وقت�ا  تس�تغرق  ال  قضاياه�م  فق�ط 
القضاي�ا  تس�تغرقه  طويالًكالت�ي 
الت�ي يكون فيه�ا  املتهم�ون مرتكبني 
والخط�ف  كالقت�ل  لعملياتاجرامي�ة 
الق�ايض  ويؤك�د  ال�خ«.   والتفج�ري.. 
االمريي ان »اإلرهابي�ني االجانب ممن 
ارتكب�وا عملياتاجرامي�ة داخل العراق 
انتمائه�م لتنظي�م داع�ش   او ملج�رد 
االرهابي فإنهميحاكمون وفقاً الحكام 
قان�ون مكافح�ة االره�اب  العراقي«.  
وبني ان »القانون ال يفرق بني من كان 

له دور بس�يط ودور رئيس فيارتكاب 
األعم�ال  االجرامي�ة فتنظي�م داع�ش 
فكريةلذل�ك  إجرامي�ة  منظم�ة  ه�و 
هن�اك أناس دوره�م تجني�د املقاتلني 
 ع�ر مواقع التواص�ل وأناس�عملوا يف 
الطباب�ة وغريه�م ممن ق�دم الدعم«، 
مضيف�ا »لوال ه�ذا  الدعمواملس�اهمة 
من قب�ل الجميع واألدوار التي يؤديها، 
كٌل حس�ب عمله ملاتمكن التنظيم من 
 تنفيذ عملياته االجرامية واالس�تمرار 
بالقت�ال«.  ويكش�ف االم�ريي ع�ن أن 
»اغل�ب االرهابي�ني األجان�ب وتحديداً 
االناثيعرتف�ن أم�ام املحكم�ة  بأنه�ن 
لن�رصة  وانتقل�ن  بلدانه�ن  ترك�ن 
الدولةاإلس�المية«.  من جانبه،  تنظيم 
يق�ول الق�ايض ع�ي حس�ني جفات، 
الك�رخ  محكمةتحقي�ق  أول  ق�ايض 
املختص�ة  بقضاي�ا االرهاب إن�ه »بعد 
التنظي�م  وعندماأعل�ن   2014 ع�ام 
اإلرهاب�ي دولت�ه املزعوم�ة ب�دأ بنداء 
 املقاتل�ني املهاجرينالع�رب ومن بلدان 
أخ�رى كأورب�ا وامريكا ورشق اس�يا 
حت�ى أصب�ح عدد امللتحقني يف صفوف 
التنظيم يف تزايد كبري«.  ويضيف جفات 
يف مقابل�ة م�ع »القض�اء« أن »الكثري 
للع�راق وبايعوا  املقاتلينانتقل�وا  م�ن 
التنظي�م  داخل�ه فض�ال ع�ن قيامهم 
بعملياتإجرامية واشرتاكهم يف املعارك«.  
  ولف�ت إىل أن »أف�راد التنظيم األجانب 
الذين القي القبض عليهم داخالألرايض 
العراقية فضال  عّم�ن ارتكبوا عمليات 
او س�اهموا بها وتمكنوامن الهرب اىل 
دول أخرى فان محاكماتهم  س�تكون 
أم�ام املحاكمالعراقية وفق�ا للقانون 

العراقي، فلو فرضنا أن احد اإلرهابيني 
طل�ب  س�وريا  يف  األجانب املقيم�ني 
م�ن مقاتلي�ه تنف�ذ عملي�ة يف العراق 
وجرىتنفيذه�ا فانه س�يكون مطلوبا 

 للقضاء العراقي وسيحاكم أمامه«. 
أم�ا ع�ن اإلج�راءات التحقيقي�ة أفاد 
القايض جفات بأن »اغلب املتهمينيتم 
القب�ض عليه�م يف  ارض املعركة لذلك 
بإرشافاملحكم�ة  التحقي�ق  يك�ون 
ويجري اس�تجواب املتهم وان املحكمة 
ال  تعتمد عىل أقواالملتهم فقط بل تعمل 
ع�ىل جم�ع األدل�ة وتقاري�ر األجهزة 
أن  واس�تطرد  املختلف�ة«.   األمني�ة 
»املحكم�ة تطلب من األجه�زة األمنية 
قواطعه�ا  املتهمضم�ن  عم�ل  الت�ي 
بتزويده�ا  باملعلوم�ات املتوفرة بحقه 
وتعم�ل املحكم�ة علىتمحي�ص األدلة 
والتقارير وتس�تجوب املتهم  عىل ضوء 
ذل�ك بحضورمحامي�ه او تنت�دب ل�ه 
محامي�ا«.  ويؤك�د الق�ايض املخت�ص 
بقضاي�ا اإلرهاب »العث�ور عىل وثائق 
وس�جالتوقوائم تضم اسماء  املقاتلني 
وإص�دارات إعالمي�ة خ�الل تنفيذهم 
املعاركتعتمدها املحكمة يف تحقيقاتها 
وتوجي�ه  االته�ام للمته�م وال تعتم�د 
علىاالعرتاف فق�ط«.  أما عن املدة التي 
تس�تغرقها التحقيقات يق�ول جفات 
»إذا كان املتهمبجريم�ة انتم�اء فقط 
فان  مع�دل الزمن إلج�راء التحقيقات 
والتحق�ق منانتمائه م�ن عدمه يكون 
6 أش�هر تقريب�ا ام�ا اذا كان  االته�ام 
بارتكابعمليات ف�ان املدة تكون أطول 
ق�د تس�تغرق س�نة تقريب�ا الن ذل�ك 

يتطلب إجراءات أطول.

 حوالي )500( مدان تلقوا أحكامًا عقابية.. واحملاكمات جرت بتوفر الضمانات للمتهمني وحبضور ممثلي سفارات بلدانهم

القضاء حياكم )800( داعيش أجنبي

رئيس الوزراء لوزير اخلارجية األمريكي: مصالح العراق أوالً
عبد املهدي شدد على التزام بغداد بـ »سياسة التوازن« يف عالقاته

        المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت رئاس�ة الجمهورية، أم�س االربعاء، 
تفاصيل لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح 
مع وزير الخارجي�ة االمريكي مايك بومبيو، 
مبين�ة ان االخري ثمن جهود العراق ودوره يف 
املنطقة، فيم�ا أكد رئيس الوزراء لبومبيو أن 

العراق يضع مصالحه أوالً يف عالقاته. 
وقال�ت الرئاس�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »رئيس الجمهورية 

برهم صالح استقبل ب بغداد، وزير الخارجية 
االمريكي ماي�ك بومبيو«، مبين�ة ان »اللقاء 
حرضه مس�اعد وزير الخارجي�ة االمريكي 
لشؤون الرشق االدنى وكالة دايفد ساترفيلد«. 
»الرشاك�ة  ان  البي�ان  واك�د صال�ح خ�الل 
الس�رتاتيجية مع الواليات املتحدة االمريكية 
مهمة للعراق، مع التزامه بسياسته املتوازنة 
الت�ي تبن�ي جس�ور الصداقة والتع�اون مع 
جمي�ع االصدق�اء والجريان ومنه�م ايران«، 
مشددا عىل »حرص العراق بتطوير العالقات 

م�ع الثنائي�ة بني البلدي�ن ومع بقي�ة الدول 
الشقيقة والصديقة يف مختلف املجاالت«.

بدوره، أكد رئيس ال�وزراء عادل عبد املهدي 
لوزي�ر الخارجي�ة ماي�ك بومبي�و اس�تمرار 
العراق يف »سياس�ته املتوازنة«، مشرياً إىل أن 
الع�راق يبن�ي عالقاته بالجميع عىل أس�اس 
وض�ع مصالحه أوالً.  وق�ال املكتب اإلعالمي 
لرئي�س ال�وزراء عادل عب�د امله�دي يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
األخري التق�ى وزير الخارجية األمريكي مايك 

بومبيو خ�الل زيارة بومبيو »للعراق مس�اء 
الثالثاء والتي أعقبت مكاملتني هاتفيتني بني 
رئيس مجلس الوزراء بومبيو يومي الس�بت 
واالثنني املاضيني«، مبيناً أنه »تمت مناقش�ة 
نتائج الجولة األوروبي�ة التي قام بها رئيس 
مجلس الوزراء، وكذلك زياراته املهمة إىل دول 
الجوار«. وأكد عبد املهدي، بحسب البيان، أن 
»الواليات املتحدة األمريكية رشيك اسرتاتيجي 
مهم للعراق، وأن العراق مس�تمر بسياس�ته 
املتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون 

مع جميع األصدقاء والجريان ومنهم الجارة 
إي�ران«، مش�دداً عىل »رغبة الع�راق بتطوير 
العالقات مع الواليات املتحدة ومع بقية دول 

الجوار واألصدقاء يف مختلف املجاالت«.
وش�دد عبد امله�دي، ع�ىل أن »الع�راق يبني 
عالقاته بالجميع عىل أس�اس وضع مصالح 
الع�راق أوالً والعم�ل عىل تعميق املش�رتكات 
دون التوق�ف عن�د االختالف�ات«، منوه�اً إىل 
»أهمي�ة ح�ل جمي�ع االختالفات م�ن خالل 
الح�وار الصادق والبناء وأن العراق عاد للعب 

دوره األس�اس يف املنطقة لتعود بغداد مكانا 
يلتق�ي في�ه الجمي�ع وليس مكان�ا للرصاع 
والن�زاع«. م�ن جانب�ه، أع�رب بومبي�و عن 
»س�عادته بجهود الحكومة العراقية والدور 
الذي تلعبه، ومساعيها يف بسط األمن وجذب 
االس�تثمارات والخرات األجنبي�ة بما يف ذلك 
العالقات املميزة مع الواليات املتحدة«، مشيداً 
ب�«قرار مجلس الوزراء بدعم مساعي وزارة 
النف�ط لالتف�اق م�ع رشكة أكس�ون موبيل 

األمريكية حول مرشوع الجنوب املتكامل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد نائ�ب رئي�س لجن�ة الصحة 
والبيئة الرملانية فارس الريفكاني، 
أس�باب  أربع�ة  األربع�اء،  أم�س 
س�اعدت يف انتشار ظاهرة املتاجرة 

إىل  داعي�اً  وتعاطيه�ا،  باملخ�درات 
تشكيل هيئة عليا ملكافحة املخدرات 

ومنع االتجار بها وتداولها. 
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن 
الريفكاني القول إن »آفة املخدرات 
أخط�ر م�ن الرسط�ان واألم�راض 

الخبيث�ة األخ�رى، كونها ت�ؤدي إىل 
تبع�ات س�لبي����ة وخط�رية عىل 
املجتمع وت�ؤدي إىل انحالله خاصة 
ما يتعلق منها برشيحة الش�باب«، 
بأنواعه�ا  »املخ�درات  أن  مبين�اً 
املختلف�ة ينبغي ع�دم التهاون مع 

املتعاملني بها«.
العراق�ي  »الوض�ع  أن  وأض�اف، 
الش�عب  عاش�ها  الت�ي  واألزم�ات 
وانفتاح الحدود والبطالة، س�اعدت 
بشكل كبري يف انتشار ظاهرة تعاطي 
واملتاج�رة باملخ�درات، ومواجهتها 

مس�ؤولية جماعية بني قوى األمن 
الداخي والجهات الثقافية والدينية 
العم�ل«،  ووزارة  الصح�ة  ووزارة 
الفتاً إىل »أهمية تش�كيل هيئة عليا 
ملكافح�ة املخ�درات ومن�ع االتجار 

والتداول لها«.

الصحة الربملانية تتحدث عن أسباب تفاقم »املخدرات« وتدعو لتشكيل هيئة عليا ملكافحتها
        بغداد / المستقبل العراقي

الديمقراط�ي  الح�زب  يف  القي�ادي  أك�د 
الكردس�تاني محما خليل، أم�س االربعاء، 
وج�ود تج�اوزات عىل االنظمة الدس�تورية 
ورصاع�ات يف محافظ�ة نين�وى، مبينا ان 

وضع املحافظة ال يتحمل حل مجلسها.
وقال خليل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 

نس�خة منه، ان«الوضع يف محافظة نينوى 
ال يتحمل مثل هذه التجاوزات والرصاعات، 
فض�ال ع�ن ان�ه ال يتحم�ل ح�ل مجل�س 
املحافظة«، مشريا اىل ان«القانون ال يسمح 
الي جه�ة بحل مجلس املحافظة”. واضاف 
انه«بما ان املحافظة خالية يف الوقت الحايل 
من املحافظ، فال يمكن ان يحل املجلس، اال 

اعضاء املجلس انفسهم، وهذا لم يحدث«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن س�كرتري رئيس ال�وزراء ع�ادل عبد 
املهدي، أمس االربعاء، ان املنطقة الخرضاء 
س�تفتح بالكام�ل بعد ثالث�ة اي�ام.  وقال 
الفري�ق الرك�ن محم�د حمي�د البيات�ي يف 
ترصي�ح صحف�ي، ان »املنطق�ة الخرضاء 
س�تفتح بالكامل امام املواطنني بعد ثالثة 

اي�ام«، مبين�ا »انن�ا انهين�ا 95% م�ن ذلك 
وس�تقوم امانة بغداد باكس�اء الش�ارع«.

الخ�رضاء  املنطق�ة  »بع�د  ان�ه  واض�اف 
والكاظمية، سوف يتم املبارشة برفع الكتل 
وفتح الش�وارع م�ن مدين�ة الصدر«.وامر 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، يف 31 اذار 
2019، بفتح املنطقة الخرضاء وسط بغداد 

24 ساعة خالل ايام العطل والجمعة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املتحدث باس�م وزارة الداخلي�ة اللواء 
س�عد معن، أمس األربعاء، ضب�ط وكر تابع 
 42 بداخل�ه  كرك�وك  يف  »داع�ش«  لتنظي�م 
صاروخاً. وقال معن يف بيان تلقت »املستقبل 

العراقي« نس�خة منه إن »مفارز استخبارات 
الرشط�ة االتحادي�ة العامل�ة ضم�ن وكال�ة 
االستخبارات يف وزارة الداخلية وأثناء تفتيش 
قري�ة الخزيف�ي ب كركوك تتمك�ن من ضبط 
وك�ر تس�خدمه عصاب�ات داع�ش اإلرهابية 

وداخله 42 صاروخاً مختلفاً«.

مكتب عبد املهدي: املنطقة اخلرضاء ستفتح بالكامل بعد )3( أيام 

الداخلية تعلن ضبط وكر لـ »داعش«يف كركوك بداخله )42( صاروخًا 

الديمقراطي ال يريد حل جملس نينوى:
 الوضع ال يتحمل 

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  العلي�ا،  االتحادي�ة  املحكم�ة  اعلن�ت 
االربعاء، انها نظرت يف قضية طعن عىل مقعد 
نياب�ي يخص »كوتا« النس�اء يف محافظة ذي 
ق�ار، فيما قررت تأجيل النظر فيه اىل يوم 14 
من الش�هر الح�ايل. وذكر املتحدث الرس�مي 
للمحكم�ة إي�اس الس�اموك، يف بي�ان تلق�ت 

»املس�تقبل العراقي« نسخة منه إن »املحكمة 
عق�دت جلس�تها برئاس�ة الق�ايض مدح�ت 
املحم�ود وحض�ور القض�اة االعض�اء كافة، 
ونظرت يف دعوى اقامها املرش�ح ستار جبار 
معرتض�ا عىل صح�ة عضوية النائ�ب اجيال 
كريم«. واضاف الساموك، أن »املقعد املتنازع 
عليه كان قد منح عىل أنه من كوتا النس�اء يف 

محافظة ذي قار إىل النائب املعرتض عليها«.

واش�ار إىل أن »املحكم�ة كان�ت ق�د كلفت يف 
الجلس�ة الس�ابقة ثالثة خراء يتولون تقديم 
تقرير يتضمن اجالء الجوانب الفنية ملوضوع 
الدعوى«. ولف�ت إىل أن »النائب املعرتض عىل 
صح�ة عضويته�ا، رفض�ت تقري�ر الخ�راء 
الثالث�ة وطالب�ت بتكليف خمس�ة خراء بدال 
عنهم، بعدما اختلف اثن�ان منهم مع الثالث، 

اضافة السنادها بعض الشك الحدهما«.

ون�وه إىل ان »املحكمة االتحادية العليا وبغية 
الوص�ول إىل القناعة الكاملة، اودعت الدعوى 
إىل خمس�ة خراء من املختصني، للوقوف عىل 
الية توزيع مقاعد النساء يف محافظة ذي قار، 
وحددت يوم التاس�ع من اي�ار، موعدا لتأدية 
الخراء اليمني القانونية وتكليفهم بمهمتهم، 
وقررت تأجيل املرافعة إىل يوم 14 من الش�هر 

الجاري«.

املحكمة االحتادية تنظر طعنًا عىل مقعد خيص كوتا النساء يف ذي قار 

        بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت برملان اقليم كردس�تان، أم�س االربعاء، 
عىل تعديل قانون رئاس�ة االقلي�م. وقال مصدر 
سيايس ان »برملان اقليم كردستان صوت بأغلبية 
الحضور عىل تعديل قانون رئاسة االقليم واعادة 
تفعيل املؤسس�ة مرة اخرى«، مبينا ان »الرملان 

حدد يف تعديل القانون صالحيات رئيس االقليم«.
واض�اف املص�در ان »برملان االقلي�م صوت عىل 
التعديل الذي تضمن تثبيت نائبني لرئيس االقليم 
ع�ىل ان االخري هو من يقوم باختيارهما ويحدد 
صالحيتهما«، موضحا ان »برملان االقليم رفض 
ايض�ا فقرة تن�ص عىل تخي رئي�س االقليم عن 

االنتماء الحزبي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدف�اع، أم�س االربع�اء، عن 
حصيلة عملية اسود الجزيرة، التي اطلقتها 
جن�وب  باتج�اه  راوة،  ش�مال  مناط�ق  يف 
املوص�ل، وص�وال اىل قاطع عملي�ات صالح 
الدي�ن، لتطهريها م�ن بقاي�ا تنظيم داعش 

تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  االرهابي.وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »عملية 
اس�ود الجزيرة التي نفذتها قطعات الجيش 
عملي�ات الجزي�رة فرقة املش�اة الس�ابعة، 
ومغاوي�ر الجزيرة، اس�تفرت ع�ن قتل عدد 
م�ن االرهابي�ني، وتدم�ري مضاف�ات لهم يف 

املنطقة«.

عملية »أسود اجلزيرة«: تدمري مضافات لـ »داعش« وقتل عنارص ارهابية برملان كردستان يمرر تعديل قانون رئاسة االقليم 
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   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت أمان�ة بغداد، عن خط�ة لتحويل مل�ف إدارة النفايات يف 
املراكز التجارية واالسواق الشعبية اىل رشكات متخصصة.

وذك�رت األمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »دائ�رة بلدية الصدر الثانية حددت ي�وم الثالثاء املقبل، موعداً 
إلج�راء املزايدة العلنية حول اعمال التنظي�ف ورفع النفايات من 

االسواق والشوارع التجارية«.
واضاف�ت ان »املرحلة االوىل التي س�تكون يف قاط�ع بلدية الصدر 
الثانية ستش�مل س�وق الكرامة )س�وق الكيارة( وسوق الهادي 
وسوق الرضوي وش�وارع العمال وحسينية االنصار )شارع 21( 
ضم�ن محلت�ي )514 و 516( وش�ارع )24( من تقاطع ش�ارع 

)21( اىل تقاطع )25( يف منطقة جميلة«.
ودع�ت أمانة بغ�داد :ال�ركات الراغب�ة يف املش�اركة يف املزايدة 
مراجع�ة مقر الدائرة البلدية قرب س�احة الش�هيد ع�ي الكعبي 
)ساحة مظفر س�ابقا( للحصول عىل الروط القانونية والفنية 

للمشاركة يف املزايدة .

   بغداد / المستقبل العراقي

اكد مدير عام الركة العامة لتجارة الحبوب نعيم محسن جرب ان 
»فرع الركة يف الديوانية اعتمد مخازن جديدة يف الركة العامة 
لتج�ارة امل�واد الغذائية كمركز تس�ويقي رس�مي بع�د افتتاحها 

واستقبال اوىل الكميات املسوقة من الفالحني واملزارعني ». 
وقال يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »جاء افتتاح املركز 
التس�ويقي املقرر يف مخ�ازن الغذائية بعد امت�الء كافة الطاقات 

الخزنية يف صومعة شلب الديوانية بالكامل . 
واضاف جرب انه »تم توجيه املس�وقني اىل مخازن الركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية بعد االنتهاء التعاقد معهم قبل بدء املوس�م 
التس�ويق يف حال امتالء مخازن تج�ارة الحبوب بكميات الحنطة 

سيتم استخدام مخازن الغذائية«.
واش�ار اىل ان »عملية التسويق تمت حسب الضوابط والتعليمات 

وبأرشاف اللجنة العليا لتسويق الحبوب يف املحافظة .

   بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزير النف�ط، ثام�ر الغضب�ان، إنه 
يتوق�ع أن توق�ع وزارته اتفاق�ا أولياً مع 
إكس�ون موبي�ل االمريكية وبرتوتش�اينا 
الصيني�ة »قريب�ا ج�داً«، لكن�ه ل�م يذكر 

موعدا محددا.
وذك�ر الغضب�ان خالل مناس�بة ل�وزارة 
النفط »اس�تطعنا أخ�ذ خطوة صوب حل 

بعض املسائل العالقة يف الصفقة«.
وأض�اف ان�ه »وف�ور انته�اء املحادثات، 
س�يخضع االتفاق األويل للدراسة من قبل 
لجنة طاقة وزارية قبل إحالته إىل مجلس 

الوزراء للتصديق عليه«.
وكان مجل�س ال�وزراء ص�وت أمس عىل 
م�روع جنوب الع�راق املتكام�ل، حيث 
اطل�ع مجل�س ال�وزراء ع�ىل املفاوضات 
ورشكت�ي  النف�ط  وزارة  ب�ني  الجاري�ة 
إكس�ون موبي�ل االمريكية وبرتوتش�اينا 

الصينية بشأن هذا املروع«.
وقال رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي، يف 
مؤتمره الصحايف األس�بوعي ان »مجلس 
دع�م  ع�ىل  جلس�ته  يف  ص�وت  ال�وزراء 
مفاوض�ات وزارة الكهرب�اء م�ع رشك�ة 
اكس�ن موبي�ل وبرتوجاين�ا يف م�روع 
الحزم�ة الواحدة وهو م�روع ضخم يف 
م�ا يخص ضخ مي�اه البح�ر اىل الحقول 
النفطية وكل ما يخص اس�تخراج النفط 
واالنت�اج والتصدير، م�ا يوفر فرص عمل 
كبرة، وهو يش�ر اىل الوضع الذي يتقدم 

فيه العراق.

   بغداد / المستقبل العراقي

بحثت الرك�ة العامة لتصني�ع الحبوب 
تعزيز اسطولها من الس�يارات االنتاجية 
واس�تعراض الع�روض املقدم�ة الختيار 
االفضل منها بعد تقديم دراس�ة الجدوى 
من قبل قس�م النقل والورشة وبيان توفر 

التخصيصات الالزمة ».
 اك�د ذل�ك مدي�ر ع�ام الرك�ة حس�ني 
س�امي خ�الل ترأس�ه اجتماع�ا ملجلس 
االدارة واض�اف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »االجتماع ناقش 
امكانية شمول موظفي العقود والحاالت 
العج�ز  قان�ون  واملش�مولني  االنس�انية 
الصحي واالمراض املس�تعصية بالحوافز 

االنتاجية والتموينية ومبالغ العروض ».
املجل�س بش�مول  اىل »تصوي�ت  واش�ار 
موظفي فروع الرك�ة يف االقليم بمبالغ 
العروض التي ت�وزع اىل املوظفني اعتبارا 

من الحصة الثامنة لعام 2018 ».
وب�ني »كم�ا تن�اول االجتم�اع مناقش�ة 
الع�رض املقدم م�ن قب�ل وزارة الصناعة 
املنتوج�ات  لصناع�ة  العام�ة  الرك�ة 
الخاص�ة  املضاف�ات  بتجهي�ز  الغذائي�ة 
بتدعي�م الطحني ، هذا وح�ر االجتماع 
مع�اون مدير عام الدائرة القانونية عضو 
مجلس االدارة واس�تضافة املعاون الفني 

قيص طارق ومديرة القسم املايل .

وزير النفط: قريبًا جدًا 
نوقع عىل مرشوع جنوب 

العراق املتكامل

رشكة تصنيع احلبوب 
تبحث تعزيز اسطوهلا 
من السيارات االنتاجية

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر الزراعة صالح حس�ني الحس�ني ان ال�وزارة لم تمنح 
اج�ازات اس�تراد للبيض  مطالبا  من يش�كك به�ذا االمر تقديم 

الدليل وان الوزارة ماضية بحماية املنتج املحي .
واوضح الحس�ني يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »البيض 
املستورد املوجود يف االس�واق يدخل بصورة غر رسمية والوزارة 
غر مس�ؤولة عن ذلك وقد تم اتخاذ ع�دة اجراءات لحماية املنتج 
املحي منها مخاطبة الجهات ذات العالقة واملس�ؤولة عن الحدود 
بمن�ع دخول البي�ض وبعض املنتج�ات الزراعية االخرى بس�بب 
وفرته�ا يف االس�واق املحلية ».كما قدم الحس�ني الش�كر ملجلس 
الن�واب عىل ممارس�ة دوره الرقابي مطالب�ا الناىب عي البديري 
بتقديم الدليل عىل اتهامه لوزارة الزراعة بمنح اجازات االس�تراد 
وابعاد اي خالفات ش�خصية عن عمل الوزارة والعملية االنتاجية 

بشقيها النباتي والحيواني.

وزير الزراعة: لـم نمنح اي اجازات استرياد 
للبيض وماضون بحامية املنتج املحيل

   بغداد/ المستقبل العراقي

عق�د منت�دى االعالمي�ات العراقي�ات ن�دوة حواري�ة، يوم 
االثن�ني املوافق 6 اي�ار 2019 ، يف ثانوية االس�وار للبنات يف 
بغداد، عن الجندر و املش�اركة واملس�اواة والقرارات الدولية 
الضامن�ة لهذا الحق، و بمش�اركة مجموعة م�ن الطالبات 
والهيئ�ة التدريس�ية.تضمنت الن�دوة الت�ي ح�ارضت فيها 
رئيس�ة املنتدى الدكتورة ن�رباس املعموري، ح�وار ونقاش 
ح�ول مفه�وم الجن�در ودور امل�راة يف املش�اركة و صن�ع 
الس�الم واالدوات الواجب تحققها لغرض تعزيز  املش�اركة 
مث�ل االرادة والقوة والتعلم واالرصار ع�ىل العمل اضافة اىل 

القرارات الدولية الضامنة لحق املش�اركة مثل قرار مجلس 
االمن الدويل 1325 وكيفية االس�تفادة من اجل تمكني املراة 
وتعزيز مش�اركتها عىل صعي�د العائل�ة واملجتمع.هذا وقد 
ش�اركت الطالبات بطرح االس�ئلة والتج�ارب الخاصة لهن 
والعقب�ات التي تحد م�ن تحقيق طموحهن والي�ات العمل 
الجماعي، واتف�ق يف نهاية الندوة عىل عقد ورش�ة تدريبية 
للطالبات به�ذا الصدد ضمن برنامج املراة واالمن والس�الم 
برعاية مكتب االمم املتحدة للمرأة يف العراق .يذكر ان ثانوية 
االس�وار للبنات ش�اركت يف برنامج جائزة امل�دارس الدولية 
برعاية املجلس الثقايف الربيطاني؛ لخلق من الطالب مواطن 

عاملي مطلع عىل ما يدور يف العالم من تطورات وتحوالت .

   بغداد/ المستقبل العراقي

اجرت مختربات مستش�فى املحمودية العام 
)33836( الف فحص مختربي للمراجعني يف 
العيادة االستش�ارية و الطوارىء والردهات 
خالل ش�هر نيس�ان من خ�الل االحصائيات 

الرسمية املقدمة من قبل ادارة املستشفى

ذك�ر ذلك مدي�ر مستش�فى املحمودية العام 
الدكتور )اسماعيل حسن خضر الطائي( أن 
مجموع الفحوصات توزعت مابني الطوارئ 
والرده�ات والعي�ادات االستش�ارية والكلية 
الصناعي�ة حي�ث بلغت فحوص�ات الكيمياء 
الرسيرية )5255( فحص و بلغت فحوصات 
أمراض الدم )23579( فحص فيما س�جلت 

االحياء املجهرية )361( فحص و فحوصات 
و  فح�ص   )1377( بلغ�ت  الفايروس�ات 
فحوص�ات الس�رولوجي )993( فح�ص و 
)1998( فحص يف وحدة الطفيليات و )273( 
فحص يف وحدة الديلزة وأكد الطائي أن جميع 
للس�يطرة  املختربي�ة خاضعة  الفحوص�ات 
النوعي�ة وتحصل عىل درج�ات متقدمه جدا 

وباستمرار و تضم املختربات مالكات مهنية 
مدرب�ة تدريبا عاليا ومش�اركة يف العديد من 
الدورات التطويرية التي نظمتها دائرة صحة 
بغداد الكرخ و تمتلك هذه املختربات عدد من 
االجه�زه الحديث�ة واملتط�ورة ومن مناىشء 
عاملي�ة رصين�ة تخت�ص بالعم�ل املخت�ربي 

ولجميع الفحوصات.

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، انجازها )104( 
معام�الت تقاعدية جديدة لعمال مضمونني بلغوا الس�ن 

القانونية للتقاعد.
وق�ال مدير ع�ام دائ�رة التقاع�د والضم�ان االجتماعي 
للعم�ال، عي الحلو يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »قس�م رصف الروات�ب التقاعدية يف الدائرة منح خالل 
النصف الثاني من نيس�ان امل�ايض )104( قيود ملعامالت 
تقاعدي�ة جديدة لعم�ال بلغوا الس�ن القانوني�ة للتقاعد 

فضال ع�ن تنظي�م وطب�ع )95( هوية تقاعدي�ة للعمال 
املضمونني خالل املدة الزمنية ذاتها«.

واض�اف ان »الدائرة تحرص عىل متابعة وانجاز معامالت 
املراجعني س�واء اكانوا ارب�اب عمل او عماالً بانس�يابية 

كبرة بعيدا عن الحلقات الروتينية«.
واش�ار اىل ان من بني االنجازات التي حققها قسم رصف 
الروات�ب التقاعدي�ة خ�الل النص�ف الثان�ي من نيس�ان 
امل�ايض تحديث املعلوم�ات الخاصة باس�تمارة املتغرات 
بواقع )1175( اس�تمارة ش�ملت )نقل راتب من بريد اىل 
اخ�ر او من محافظ�ة اىل اخرى، ووصاي�ة، وتغير درجة 

العج�ز، ورمز ال�رط للط�الب، وتعديل رات�ب، او قطع 
رات�ب، والحذف واالطالق( كم�ا وتمت االجابة عن )101( 

استفسار. 
وتاب�ع الحل�و ان »قس�م رصف الروات�ب التقاعدية يتوىل 
ايضاً احال�ة العمال املضمونني الذي�ن لديهم عجز جزئي 
ول�م يكملوا الس�ن القانوني�ة للتقاعد اىل اللج�ان الطبية 
االبتدائية واالس�تئنافية لتحديد نس�بة العجز ليتم اصدار 
القرار باحالتهم اىل التقاع�د من عدمه الفتاً اىل ان الدائرة 
تعمل وفق االس�تدالل القانوني الذي تضمنه القانون رقم 

39 لسنة 1971 املعدل .

   ديالى / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة صحة دياىل، اتالف اكثر  من  
79 طن�ا م�ن امل�واد الغذائي�ة واغالق 16 
مح�اًل ومعمالً غذائي�ًا يف املحافظة خالل 

الشهر املايض.
وق�ال مدي�ر إع�الم صح�ة دي�اىل فارس 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  الع�زاوي 
العراق�ي« ، ان »ش�عبة الرقاب�ة الصحية 
بقس�م الصحة صادرت واتلفت أكثر من 

) 79 ( طن�ا م�ن امل�واد الغذائي�ة الصلبة 
و)885( ، و)31881( ل�رت من املروبات 
غر الصالحة لالستهالك البري وإغالق 
مخالف�اً  غذائي�اً  ومعم�اًل  مح�اًل   )16(

للروط الصحية خالل الشهر املايض« .
الرقاب�ة  »ف�رق  إن  الع�زاوي،  واض�اف 
الصحية أجرت خالل الشهر املايض )57( 
حمل�ة تفتي�ش منف�ردة ومش�رتكة مع 
األجه�زة األمني�ة املختصة ملتابع�ة املواد 
الغذائي�ة يف األس�واق واملح�ال التجاري�ة 

لالس�تهالك  صالحيته�ا  م�ن  والتأك�د 
البري«.

م�ن جانب�ه ق�ال مدي�ر ش�عبة الرقاب�ة 
الصحي�ة بقس�م الصحة العام�ة محمد 
هادي رش�يد  إن »الفرق صادرت وأتلفت 
أكث�ر م�ن ) 79 ( طن من امل�واد الغذائية 
وأكثر م�ن ) 31000 ( لرت من املروبات 
غ�ر الصالحة لالس�تهالك البري ، وإن 
عملي�ة اإلت�الف ج�رت يف موق�ع الطمر 
الصحي ويف كابسات البلدية وفق محارض 

رسمية وبحضور أصحاب العالقة«.
وب�نينَ رش�يد ، إن »الش�هر املايض ش�هد 
تحقي�ق ) 3037 ( زيارة للمحال واملعامل 
الخاضعة للرقاب�ة الصحية جرى خاللها 
غلق )16( محالً ومعم�اًل للمواد الغذائية 
مخالف�ة لل�روط الصحية الفت�انَ إىل إن 
الف�رق الرقابي�ة قام�ت بس�حب )292 
ومس�تورداً  محلي�اً  غذائي�اً  نموذج�اً   )
وإرس�الها ملخت�رب الصحة العام�ة لبيان 

صالحيتها لالستهالك البري.

ندوة لطالبات ثانوية االسوار للبنات عن اجلندر واملساواة وتعزيز املشاركة

صحة الكرخ: اجراء حوايل »33« الف فحص خمتربي يف مستشفى املحمودية العام خالل نيسان

العمل تنجز اكثر من »100« معاملة تقاعدية خالل النصف الثاين من الشهر الفائت

اتالف »79« طنًا من املواد الغذائية واغالق »16« حماًل ومعماًل غذائيًا يف دياىل

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعلنت محافظ�ة بغداد انطالق اكرب حملة لتنفيذ مش�اريع 
اكس�اء يف قضاء الحس�ينية ش�ملت عدد من الطرق املهمة 
والحيوي�ة ضمن حملة خدمة بغ�داد رشف لنا التي اطلقها 

محافظ بغداد املهندس فالح الجزائري مؤخراً .
بي�ان ملحافظة بغ�داد افاد ان » الحمل�ة تضمنت تنفيذ عدد 
من مش�اريع االكس�اء يف قضاء الحس�ينية وشملت شارع 
الجريخ�ي بطول 2600 مرت وكذلك ش�ارع مس�قط بطول 
4080 م�رت وكذلك ش�ارع الحرس بط�ول 2550 مرت فضال 
عن شارع ابو سمر بطول 1000 مرت وشارع العذراء بطول 

550 مرت ».واضاف البيان » ان محافظة بغداد انجزت خالل 
هذا الع�ام عدد من الطرق املهمة تضمنت ش�ارع الخدمات 
بطول 1950 مرت وش�ارع مدرس�ة خديجة وش�ارع مطعم 
االمر ليصل املجموع الكي ملس�احة االكس�اء قرابة 27 الف 
مرت مكع�ب ، مؤكدا ان ك�وادر محافظة بغ�داد عازمة عىل 

انجاز االعمال املوكلة بها ».
ولفت اىل ان » االعمال مستمرة ضمن الحملة ويف جميع ايام 
االس�بوع والعطل لضمان انجاز تلك االعم�ال يف مدد زمنية 
قريبة ومن املؤمل بعد انجاز هذه املش�اريع س�يتم الروع 
بمش�اريع جديدة ضمن حدود قضاء الحس�ينية خالل هذا 

العام ».

حمافظة بغداد: تنفيذ اكرب محلة اكساء يف قضاء احلسينية

أمانة بغداد تعلن خصخصة 
إدارة النفايات

التجارة تستحدث مراكز خزن جديدة امام املسوقني 
والفالحني يف الديوانية بعد امتالء صومعة الشامية

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، عن توقيع اتفاق بقيمة 1.07 مليار دوالر مع 
رشكة صينية ملعالجة غاز الحلفاية.

وقالت الوزارة، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»الع�راق وقع اتفاقا نهائيا قيمت�ه 1.07 مليار دوالر مع الركة 
الصينية للهندس�ة واإلنش�اءات البرتولية من أجل بناء وتش�غيل 
مرافق ملعالجة الغاز الطبيعي املستخرج مع النفط الخام يف حقل 

الحلفاية العمالق«.
وأضافت، أن »الركة الشقيقة ملؤسسة البرتول الوطنية الصينية 
)يس.إن.بي.يس( ستعالج حوايل 300 مليون قدم مكعبة معيارية 

يوميا من الغاز من الحقل .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن م�رف الرافدين ع�ن إفتتاح فرع مجمع ال�دورة النفطي 
بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد لتقديم الخدمات املرفية 

للمواطنني واملوظفني.
وقال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »مديرة عام املرف خول�ة طالب جبار افتتحت 
الفرع الجديد يف مجمع الدورة النفطي بحضور عدد من املسؤولني 

واملدراء العاملني يف املجمع«.
وأشار اىل ان »إفتتاح الفرع سيسهم بشكل كبر يف إنعاش الحركة 
االقتصادي�ة وتخفي�ف العبء عن املوظفني عند اس�تالم رواتبهم 
كما سيس�هم بتوفر الس�يولة النقدي�ة وترويج كاف�ة املعامالت 

املرفية االخرى .

العراق يوقع اتفاقًا بقيمة 1.07 مليار دوالر 
مع رشكة صينية ملعاجلة غاز احللفاية

مرصف الرافدين يفتتح فرعه 
اجلديد يف جممع الدورة النفطي

    البصرة/ المستقبل العراقي

وج�ه محافظ الب�رة املهندس اس�عد عبد 
االم�ر العيدان�ي ب�رف مكافئ�ات مالي�ة 
للموظفني يف ديوان محافظة البرة ولدوائر 
الدولة الخدمية خالل االيام املقبلة بمناسبة 

حلول شهر رمضان املبارك  .
ق�ال » العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن 
مكتب�ه االعالم�ي الخ�اص ان�ه ت�م توجيه 
قسم الحس�ابات يف ديوان محافظة البرة 
برف مكافئ�ات مالية للموظفني يف ديوان 
املحافظة ولبعض املوظفني يف دوائر البلديات 

يف االقضية والنواحي.
وبني« محافظ البرة انه تم رصف مكافئات 
لدوائ�ر الدولة الخدمي�ة ومنه�ا البلديات يف 
االقضية النواحي ثميناً لجهودهم للمشاركة 
يف ازمة الفيضانات التي ش�هدتها املحافظة 

يف الفرتة املاضية  .

حمافظ البرصة يوجه برصف مكافئات للموظفني
يف ديوان املحافظة والدوائر اخلدمية

    البصرة/ المستقبل العراقي

كش�فت رئاس�ة مجلس البرة، عن تفاصيل قرار املجلس 
الجديد الذي اقره خالل الجلسة االعتيادية والخاص بفرض 

رسوم مالية محلية جديدة يف املحافظة، بنسبة 1 %.
وقال رئيس املجلس للمربد إن القرار يقيض بفرض رس�وم 
ع�ىل قط�اع الزراع�ة، والرس�م العام ع�ىل مناف�ذ البرة 
الحدودية، مبينا انه سيتم افتتاح حساب مايل لهذه الرسوم 

لتدخل ضمن املوازنة التشغيلية للمحافظة. 

يش�ار إىل أن املجلس اقر اليوم مقرتح الرسوم املالية املحلية 
الجدي�دة بنس�بة 1% ، لتعظيم امل�وارد املحلية رصف املبالغ 
املستحصلة يف املش�اريع العامة يف املحافظة، وكذلك بهدف 
دع�م ق�رار املجلس الس�ابق لتوف�ر 12 ألف فرص�ة عمل، 
بحس�ب ما أفاده ملراس�ل املرب�د عضو املجلس عي ش�داد 
الفارس الذي قال ان القرار س�يخدم كذلك مش�اريع تأهيل 
البن�ى التحتي�ة او الط�رق الرئيس�ية القريبة م�ن مناطق 
الجباي�ة، مبينا التصوي�ت يمنح املحاف�ظ صالحية تحديد 

األولوية للمشاريع املهمة.

رئاسة جملس البرصة تكشف تفاصيل الرسوم 
املحلية اجلديدة
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اعالن 
تعلن غرفة تجارة البرصة عن اجراء مزايدة 
علني�ة عن بيع امل�واد املس�تهلكة واملدرجة 

ادناه : 
1 – مول�د ) بريكنز 250 كي يف ( مس�تعمل 

عدد ) 1 ( 
2 – مولد ) جوندير 100 كي يف ( مس�تعمل 

عدد ) 1 ( 
3 – برميل مختلف االحجام . 

4 – حديد سكراب . 
5 – اثاث مستهلك متنوع . 

فع�ى الراغب�ن بال�راء مراجع�ة الغرفة 
البداء رغبتهم بالراء ودفع تامينات قدرها 
خمسة مالين دينار عراقي – عى ان يتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور النر واالعالن 
واملصاري�ف االخرى وس�تجري املزايدة بعد 

خمسة عر يوم من تاريخ نر االعالن

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 7393  

التاريخ 6 / 5 / 2019  
اعالن فقدان املدعوة چامله راجي بزون   

بتاري�خ 6 / 5 / 1991 فق�دت املدع�����وة چمال�ه راجي بزون   يف 
منطقة الطارمية ولم يعثر عليها لحد االن ولم يص����ل منها اي خرب 
يفي�د ببقائها حية او موته�ا وبتاريخ 14 / 1 / 2019 قدمت املدعوة 
مريه راش�د حمار طلباً تطلب فيه نصبها قيمة عى املفقودة والدتها 
)چمال�ه راجي ب�زون ( وعى اوالده القارصين كل م�ن ......... وذلك 
الدارة ش�ؤونها واملحافظة عى اموالها اس�تناداً الحكام املادة 87 من 
قانون رعاية القارصين رقم 78 لس�نة 1980 املعدل عليه فقد قررت 
املحكمة االعالن عن حالة الفقدان يف صحيفتن محليتن وعى كل من 
لدي�ه معلومات عن املفقودة اع�اله الحضور اىل هذه املحكمة وخالل 

ثالثة ايام من تاريخ النر لالدالء بتلك املعلومات   

القايض / حممد عبد الكريم ابراهيم

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 2089/ب2018/4
التاريخ  :2019/5/7

اعالن
بناءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة شيوع العقار املرقم  3/52502 حي 
الن�داء  يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العق�ار  املذكور اع�اله واملبينه 
اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فع�ى الراغبن 
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خالل 
)خمس�ة ع�ر( يوما م�ن الي�وم الثاني 
لنر االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مص�دق المر  محكمة بداءة 
النجف وصادر م�ن مرصف الرافدين رقم 
)7(  يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عر م�ن اليوم االخري 
من االعالن يف هذه املحكمة وعى املشرتي 
جل�ب هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م 3/52502 ح�ي الن�داء يف 
النج�ف عبارة عن عرصة فارغة تقع عى 
ش�ارع بعرض 10 مرت املساحة االجمالية  
200 مرت مربع وهي فارغة وغري مشغولة 
م�ن احد وان القيمة املق�درة للعقار مبلغ 
مقداره ) 24,000,000( اربعة وعرون 

مليون دينار ال غريها

اعالن
يرس محافظة النجف االرشف /املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف /ش�عبة العقود  ان تعلن عن اجراء عدد من املناقصات  كما مذكور يف الجدول املرفق طيا برتميم عدد من املدارس يف املحافظة وبالكلفة 
التخمينية املؤرشة ازاء كل مناقصة ضمن مش�اريع املوازنة الجارية لعام 2019 )فقرة صيانة املباني( فعى الراغبن باالش�رتاك فيها  من اصحاب رشكات املقاوالت االنش�ائية التي ال  تقل عن درجة التصنيف )الخامس�ة 
( والصادرة من وزارة التخطيط مراجعة املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف � الش�ارع العام نجف / كوفة مقابل حي االمري لغرض رشاء مس�تندات املناقصات لقاء مبلغ قدره ) 100,000( فقط )مائة 
الف ( دينار عراقي ال  غريه ) عن كل مناقصة( غري قابل للرد وتقديم التأمينات االولية بنسبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية )لكل مناقصة( بشكل خطاب ضمان او صك مصدق نافذ ملدة )120(  مائة وعرون يوما 
بحيث تحفظ املستندات واملستمسكات الخاصة بكل مناقصة داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة واسم الركة الراعية باالشرتاك بشكل واضح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى مقرر لجنة فتح 

العطاءات يف شعبة العقود يف هذه املديرية واخر موعد لتقديم العطاءات يف الساعة العارشة صباحا من يوم )االثنن( املصادف 2019/5/27 )وال يقبل اي عطاء بعد هذا التوقيت( 
املستمسكات املطلوبة :

1 � شهادة تأسيس الركة عند تقديم العطاء ويراعى للركات غري العراقية مصادقتها من الجهات املعنية 
2 �  هوية تصنيف رشكات املقاوالت االنش�ائية التي ال تقل عن الدرجة )الخامس�ة( او هوية تصنيف املقاولن العراقين الدرجة )الس�ابعة( والصادرة من وزارة التخطيط نافذة عند تقديم العطاء حتما )الهوية االصلية 

مع نسخة مصورة( يتم اعادتها بعد فتح العطاء
3  � الهوية الرضيبية ) الهوية االصلية مع نسخة مصورة(  يتم اعادتها بعد فتح العطاء

4 � املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للركة )هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية � بطاقة السكن( او )البطاقة املوحدة( 
5 � تقديم ما يثبت امتالكه السيولة النقدية البالغة ) 30%( من الكفة التخمينية بتقديم كشف مصدق من مرصف معتمد يبن حركة التدفق املايل باملبلغ املطلوب وبما يعادل تغطية )ثلث املدة التعاقدية( 

6 � قائمة باالعمال املماثلة املنجزة عددها )1( عقد خالل السنوات )5( الخمس االخرية مؤيد من قبل الجهات التعاقدية املعنية بذلك مع تحديد مستوى التنفيذ لهذه االعمال من قبل الجهة املعنية وان مبلغ العقد املماثل 
الواحد يجب ان يغطي )30%(  من كلفة العقد املطلوب تنفيذه مع بيان عدد املشاريع التي بعهدة املناقص قيد االنجاز وكلفتها ونسب انجازها مؤيدة من الجهات املعنية 

7 �  تقديم كتاب براءة الذمة )نسخة اصلية ( صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف  ونافذ عند تقديم العطاء 
8 � تقديم التأمينات االولية بمبلغ )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية عى شكل خطاب ضمان او صك مصدق معنون اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف ) ويف حالة الركاء يكون بأسمهم جميعا( 

9 � تقديم الحسابات الختامية الخر سنتن مصدقة حسب االصول تظهر الكفاءة املالية ومقدار االرباح املتحققة من االعمال السابقة بالنسبة لركات املقاوالت 
10 � مقرتحات حول بنود االشغال التي ستعطى ملقاولن ثانوين والتي ال تزيد عن )30%( من اجمايل العقد

11 � تقديم اثبات توفر العاملن ) الكادر القيادي ( املقرتح استخدامهم يف تنفيذ العقد محددا خرباتهم السابقة
12 � تقديم اثبات ملكيته او حيازته للمعدات الرئيسية )خياطة ، هزاز ، مولدة  .. الخ( 

13 � تقديم طريقة ومنهاج تقدم العمل االويل 
14 � وصل الراء )النسخة االصلية( 

املالحظات :
1 � تكون االسعار باملداد رقما وكتابة ويرفض العطاء اذا كان خالف ذلك ، وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب  واي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقيع مقدم العطاء وختم الركة

2 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
3 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن ) تدفع نقدا اىل املديرية ( 

4 � يستبعد عطاء الركة غري الكفوءة من خالل التجربة مع املديرية 
5 �  سيعقد مؤتمر فني لالجابة عى استفسارات الركات يوم )الخميس( املصادف 2019/5/16 الساعة العارشة صباحا يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف

6 � تفتح العطاءات يف يوم الغلق الس�اعة  الحادية عر صباحا من يوم )االثنن( املصادف 2019/5/27 او اليوم الذي يليه يف بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف وبحضور من يرغب من املناقصن 
او من يمثلهم قانونا 

7 � مدة نفاذية العطاء املقدم ) 90( تسعون يوما من تاريخ فتح العطاءات 
8 � للدائرة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض املناقصن ولهم الحق فقط يف استعادة مبلغ وصل الراء

9 �  يكون صاحب الركة هو املسؤول عن اوراق العطاء املقدم وال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود املناقصة 
10 � يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الركة مع توقيع املدير املفوض

11 � يكون اخر موعد لراء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها
12 � رضورة االلتزام بتعليمات مقدمي العطاءات التي توجد يف مستندات املناقصة حتما

13 � يرفض العطاء غري املستويف لروط املناقصة
14 � تكون االولوية للمواد االولية املصنعة داخل العراق لتنفيذ املشاريع او تجهيز مواد العقود

15 � الركات الحكومية تعترب مؤهلة فقط اذا اثبتت انها مستقلة قانونيا وماليا وتعمل وفق القانون التجاري وقانون الركات العامة
16 � تقديم نسخة من اتفاقية ائتالف الركات ) عقد رشاكة(  موقع من قبل جميع الركاء ومصدق حسب االصول

17 � ارفاق تخويل ملمثيل املروع املشرتك موقع من املخولن القانونين للركاء يف املروع  املشرتك كافة مصدق من كاتب عدل
18 �  سيتم استبعاد العطاء يف حالة عدم االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها مما يقتيض ذلك عند التقديم 

العنوان : محافظة النجف االرشف/ الشارع العام : نجف � كوفة / مقابل حي االمري
الربيد االلكرتوني للمديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف /شعبة العقود

al.najaf.directorate.cd@gmail.com
لالستفسار االتصال عى  الرقم : 07812849333

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 77416/3 نرص
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس : دار 
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 250م2
: صال�ة واس�تقبال و3 غ�رف ومطب�خ  املش�تمالت 

وصحيات سقوفه مسلح 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : الدار فارغة

مقدار املبيع : تمام العقار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف اعاله  العائ�د للراهن رحمه 
كريم حسن  لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف املنصور 
لالستثمار  البالغ )130000000 مائة وثالثون مليون 
دين�ار ( فعى الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نر ه�ذا االعالن  مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تق�ل عن 10% من القيمة 
املق�درة للمبيع البالغة  )180000000( مائة وثمانون 
ملي�ون دينارا وان املزايدة س�تجري يف  الس�اعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري  يف النجف االوىل

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

اىل / الريكن كل من : 
1 – نجية ابراهيم محمد .
2 – محمد طارق احمد . 

اقتىض حضوركما اىل صندوق االسكان العراقي الكائن 
قرب مجم�ع النهضة وذلك لتثبي�ت اقراركم باملوافقة 
عى قيام رشيككما الس�يد ) مصطفى فاضل هادي ( 
بالبناء عى حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة ) 1 / 
8794 ( مقاطع�ة ) 7 ألب�ور ( لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عر يوم داخل 
العراق وش�هر خارج الع�راق من تاري�خ نر االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقكما يف االعرتاض مستقبال.

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري

مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية 
العدد: 7120

التاريخ 2019/5/8
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

تنفيذا الحكام املادة )1( من املادة )50( مكرره 
من قان�ون التس�جيل العقاري رق�م )1971( 
املعدل فقد تقرر االعالن  عن مبارشة  التسجيل 
بأج�راءات التس�جيل املجدد للعق�ارات املبينه 
اع�اله وفق اح�كام املادة )3( م�ن املادة )45( 
من القانون املذك�ور فعى من يدعي امللكية او 
اي حقوق عقارية يف ه�ذه العقارات املذكورة 
اعاله تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خ�الل ثالث�ن يوما م�ن تاريخ الن�ر االعالن 
والحض�ور يف موق�ع العقار الس�اعة العارشة 
من صب�اح الي�وم الت�ايل النتهاء م�دة االعالن 
وذلك الثب�ات ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات 
عند اجراء الكشف املوقعي عى العقار من قبل 
لجنة تثبي�ت امللكية وبحضور املجاورين الذين 

تقرر اللجنة حضورهم 
عبد الكريم جهادي خرض

الثاني�ة بالنج�ف  العق�اري  التس�جيل  مدي�ر 
االرشف

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

فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الصادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء / املديري�ة العام�ة لنق�ل الطاق�ة 
الكهربائي�ة / الجنوب بأس�م / س�جاد عزيز 
مش�تت – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /115/ب2019/1

التاريخ  :2019/5/5
اعالن

بن�اءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار املرقم  1724/1 حي الصناعي يف 
النجف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار  
املذك�ور اع�اله واملبين�ه اوصافه وقيمت�ه ادناه 
فع�ى الراغبن بال�راء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل )خمسة عر( يوما من اليوم الثاني لنر 
االع�الن مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة بموجب صك 
مصدق الم�ر  محكمة بداءة النج�ف وصادر من 
م�رصف الرافدين رقم )7(  يف النجف وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عر من اليوم 
االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعى املشرتي 
جلب هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرقم : 1724/1 حي الصناعي يف النجف 
عبارة عن محل يف الحي الصناعي غري مس�تخدم 
ومغل�ق لحظة الكش�ف ووجد ان�ه مهدم يف جزء 
من�ه ومغلق وهو مبني م�ن الطابوق القديم غري 
مس�قف وغري مش�غول م�ن احد درج�ة عمرانه 
رديئ�ه )خرب�ة(  علم�ا ان املس�احة االجمالي�ة 
ه�ي 152 م�رت وان القيم�ة الكلية للعق�ار مبلغ  
)144,000,000( مائ�ة واربع�ة واربعون مليون 

دينار ال غريها
��������������������������������������

فقدان 
فق�د الوصل الص�ادر من بلدي�ة النعمانية املرقم 
1010542 يف 26 / 12 / 2017 بمبل�غ 315000 
ثالثمائة وخمس�ة عر الف دينار بأسم / كاظم 
حم�زه هالل – فم�ن يعثر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار .

محكمة بداءة السماوة
العدد / 741/ب/2019

اعالن
اىل املدعى عليه / فالح محمد موىس

اق�ام املدعي رعد عيل زغري الدعوى املرقمة اعاله 
والت�ي تطلب فيه�ا الحك�م باملبلغ البال�غ قدره 
اربعمائ�ة وع�رون ال�ف دين�ار ع�ن كفالته يف 
مرصف الرش�يد فرع الس�ماوة  براء الس�يارة 
املرقم�ة 3765 أ  خص�ويص  ن�وع تيك�و موديل 
2013 وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار قضاء مخت�ار الرميثة منطقة 
حي الش�هداء املختار جاس�م محمد حلو املؤرخ 
2019/4/7 ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بواس�طة 
صحيفيت�ن محليت�ن  بموع�د املرافع�ة املوافق 
الس�اعة التاس�عة من صباح يوم 5/16م2019 
ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا 
او بيان معذرة مروعة س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

فليح حسن جاسم
 ��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 
العدد / 1338/ش/2019

التاريخ 2019/5/7 
اعالن

اىل املدعى عليه / ماهر جابر فنجان
اقام�ت املدعي�ة زوجتك ) اس�يل عب�د طحيور( 
الدع�وى املرقم�ة 1338/ش/2019 ام�ام هذه 
املحكمة طلبت فيها نفقة ماضية ومس�تمرة لها 
والطفاله�ا كل من ) احمد وزه�راء(  وملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار مختار قضاء الخرض 
وكت�اب محكمة االح�وال الش�خصية يف الخرض 
يف رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى االتحادية 
املرق�م 309 يف 2019/2/24  ل�ذا ق�ررت ه�ذه 
املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
2019/5/15 وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافعة 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

يونس حبيب اليارسي

محكمة  بداءة منديل
العدد/ 20/ب/2019

اعالن  
ه�ذه  م�ن  الص�ادر  الحك�م  ع�ى  عطف�ا 
/20/ب/2019يف  املحكمةبالع�دد 
2019/3/17تبيع هذه املحكمة  العقار املرقم 
174/55م17 ام�ام عب�د الرحم�ن املوصوف�ة 
ادناه  بامل�زاد العلني ملدة ثالث�ون يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل  للنر فع�ى الراغبن بالراء 
مراجعة هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية 
ع�ر ظه�را مس�تصحبن معه�م التأمينات 
القانوني�ة وق�دره )10%( من القيم�ة املقدرة 
والبالغة ) 35000000( خمس�ة وثالثونمليون 
دين�اران لم يكونوا   من ال�ركاء وعند انتهاء 
املدة املذكورة س�تجري االحال�ة القطعية وفق 
االص�ول مع العل�م ان الدفع  مقدم�ا والداللية 
ع�ى املش�رتي  واذا صادف ي�وم االحالة عطلة 

رس�مية يكون اليوم الذي  يليه
القايض

قحطان خلف خالد
االوصاف

قطعة أرض خالية من  البناء  تبلغ مس�احتها 
)360(م2 تق�ع يف ناحي�ة منديل عى الش�ارع 
الع�ام الراب�ط بن من�ديل / بل�دروز   //  ملك 

رصف .
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فقدان
يف   1441364 املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2017/10/17 مح�ل رقم 26 حي الجمهوري 
املبلغ 7100 واحد وس�بعون الف دينار باس�م 

)سيف عيل كاظم( صادر من بلدية السماوة

الكلفة التخمينية  اسم المناقصة والموقع الجغرافي رقم المناقصة ت

456,170,000 )روضة العبير( النجف االشرف ـ حي الزهراء )اعدادية سدرة المنتهى للبنين( النجف االشرف ـ حي الحنانة )مدرسة الفراقد االبتدائية( النجف ـ حي االسكان 1/ت/2019 1

457,708,000 )ثانوية الكرامة للبنين ( النجف االشرف ـ حي الجديدة الرابعة )مدرسة الفرقان االبتدائية للبنين( النجف االشرف ـ حي الجديدة الثالثة ) مدرسة الصادق االبتدائية للبنين 
( النجف االشرف ـ حي الجديدة الثالثة  2/ت/2019 2

315,086,500 )مدرسة فدك االبتدائية للبنين( النجف االشرف ـ حي الميالد ) قسم التجهيزات / مخازن االثاث( النجف االشرف ـ حي الصناعي ) قسم التجهيزات / مخازن الكتب 
والقرطاسية( النجف االشرف/قضاء الكوفة ـ حي ميثم التمار  3/ت/2019 3

254,614,000 )مدرسة عبد اهلل بن عباس االبتدائية( النجف االشرف ـ حي النصر )مدرسة االصمعي االبتدائية( النجف االشرف ـ ناحية الحيدرية ـ منطقة الشمطونية 4/ت/2019 4

477,739,000 )متوسطة المصطفى للبنين( النجف االشرف/قضاء الكوفة  ـ حي كنده الثانية )متوسطة الزهور( النجف االشرف/قضاء الكوفة ـ منطقة السراي 5/ت/2019 5

443,394,000 )متوسطة عثمان العبيدي( النجف االشرف/ناحية العباسية ـ المركز )متوسطة شهداء الحرية( النجف االشرف/ ناحية الحرية ـ المركز 6/ت/2019 6

251,539,500 )مدرسة الخالصة االبتدائية( النجف االشرف / ناحية الحيرة  ـ منطقة الدسم )ثانوية الفرسان للبنين( النجف االشرف / ناحية الحيرة ـ منطقة الدسم 7/ت/2019 7

383,914,500 )مدرسة حطين االبتدائية ( النجف االشرف /ناحية القادسية  ـ منطقة ام البط الغربية )مدرسة العامل االبتدائية( النجف االشرف / ناحية القادسية ـ منطقة الشويلة 
الجنوبية )اعدادية العزة للبنين( النجف االشرف/ ناحية المشخاب ـ المركز 8/ت/2019 8

326,913,690

ايصال التيارالكهربائي للمدارس التالية :
)مدرسة 12 صف خلف مدرسة االطهار( النجف االشرف /ناحية الرضوية 
)مدرسة 12 صف خلف مدرسة الوتر( النجف االشرف/ ناحية الرضوية 

)مدرسة 12 صف قرب جسر ام عباسيات( النجف االشرف/ناحية العباسية )مدرسة 12 صف( النجف االشرف/ناحية الحيدرية ـ منطقة أل جميل
)مدرسة 12 صف قرب مدرسة القسطل االبتدائية( طريق النجف ـ كربالء /عمود173

)مدرسة المباهلة( طريق نجف ـ كربالء / خلف مشروع البحراني 
)مدرسة الموصل الحرة( النجف االشرف / حي النداء 
)مدرسة الرفاه االبتدائية( النجف االشرف /حي الجامعة 

)مدرسة تاج الدين االبتدائية ( النجف االشرف/قضاء المناذرة   ـ  ناحية المشخاب ـ قرية الحسن 
)مدرسة 6 صف( النجف االشرف / ناحية المشخاب ـ منطقة ام خشم

9/ت/2019 9

3,367,079,690 المجموع الكلي للمناقصات

د. عادل ناجح عباس البصييص 
املدير العام

المالحظات بيانات 
العقار

جنس 
العقار

اسم 
المحلة رقم العقار ت

اسم طالب التسجيل رقم 
االبواب دار براق 1/1013 1

ورثة مهدي محمد 
حسين البكاء احد 

الورثة / انور مهدي 
محمد حسين البكاء 

35/42 2



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1901( الخميس  9  آيار  2019 ر�أي5

املرجعية ومواقع التواصل.. ضوابط وحدود
          محمد حسن الساعدي 

املرجعية الدينية كعادتها يف التوجيه 
تس�لط الضوء عىل بعض الس�لبيات 
يف املجتمع، وتضع الحلول املناسبة، 
وهي بذلك تستشعر املسؤولية تجاه 
املجتمع العراق�ي، الذي دخل يف نفق 
مظلم أس�مه شبكات التواصل، دون 
أي ضواب�ط رشعي�ة الس�تخدامها، 
فجعلته�ا منص�ة إته�ام وتس�قيط 
لن�ر األكاذي�ب واألخب�ار امللفق�ة 
اىل جان�ب الصور املفربك�ة والتي ال 
يراعي نارشها حرمة للشخصيات أو 
للناس من دون وجه حق، بل وتعدى 
ذل�ك اىل ن�ر األخب�ار املفربكة ضد 

املجتم�ع العراقي عموماً، وتصويره 
ع�ىل أنه مجتمع منقس�م والس�عي 
لرتوي�ج الطائفي�ة ب�ن أبن�اء البلد 
الواح�د، واالفكار الظالمي�ة والفكر 
البعثي الفاس�د الذي أح�رق الحرث 

والنسل يف البالد.
خ�الل خطب�ة ص�الة الجمع�ة م�ن 
الصح�ن الحس�يني املطه�ر بإمامة 
الش�يخ عبد املهدي الكربالئي، دعت 
االمث�ل  االس�تخدام  اىل  املرجعي�ة 
ملنظومة الن�ر االلكرتوني كالفيس 
خصوص�اً  وغريه�ا،  وتوي�رت  ب�وك 
وأنها س�الح ذو حدين، ومع انتشار 
ه�ذه الوس�ائل واهميته�ا فانها قد 
تتحول اىل نقم�ة لها رضر كبري عىل 

االمن االجتماع�ي والوطني، كما ان 
املرجعي�ة الديني�ة وضع�ت معاي�ري 
االس�تفادة من املنظومة االلكرتونية 
هو التفكري والتأن�ي والتدبر بعاقبة 
م�ا ين�ره الفرد، وم�ا ينعكس من 
رضر م�ن هذا الن�ر، النه قد  يرض 
باآلخري�ن واليمك�ن حذف�ه بع�د أن 
ينت�ر اىل املالي�ن وبعده�ا ال ينفع 
الن�دم.. لذلك عىل املتدي�ن الواعي ان 
يض�ع الضواب�ط لنفس�ه يف عملي�ة 
النر، وان يتامل جي�داً فيما ينر، 
وهل هذا النر فيه رضر لشخصيات 

أو مكونات او مذاهب؟
أش�ارت الخطبة بوضوح اىل رضورة 
التاك�د من املعلومة قبل نرها، وان 

كانت نافع�ة وفيها خدمة للمجتمع 
فالب�أس بنره�ا، الن الن�ر غ�ري 
املنضب�ط كالرصاص�ة الطائفية أو 
القنبلة التي أخطات الهدف قد تقتل 
االخ والصدي�ق واملح�ب وق�د تهت�ك 
حرم�ات الن�اس، وت�ؤذي مجتمع�ا 
بأكمل�ه وتقت�ل العش�رية واالهل أو 
االمة باكلمه�ا، الن مثل هذه املواقع 
مليئ�ة ب�اآلراء والتحلي�الت ربما قد 
يك�ون مصدرها مجه�وال وبعناوين 
ان�اس ضال�ن  براق�ة وربم�ا م�ن 

وفاسدين.
كم�ا أك�دت ع�ىل الق�ارئ واملتاب�ع 
ان يتاك�د ويتثب�ت االخب�ار وم�دى 
صدقيته�ا وه�ل هي ح�ق ام باطل، 

وع�دم االرضار باآلخري�ن من خالل 
ه�ذا الن�ر واالبتع�اد ع�ن الك�ذب 
والبهتان عىل اآلخرين، كما انه ليس 
حجة رشعي�ة يف املحاججة العلمية، 
وق�د يؤدي هذا الن�ر اىل الفتنة بن 

املجتمع عموماً . 
املرجعية الدينية اكدت كذلك رضورة 
ع�دم ن�ر أي يشء يأت�ي صحيحاً، 
فبعض االحيان قد يؤدي نر االخبار 
رغ�م صحته�ا اىل إح�داث فتن�ة بن 
الن�اس وخصوصاً الطوائف واالديان 
والقومي�ات، ما يعك�س الخطر عىل 
تماس�ك املجتم�ع عموم�اً، الن ق�د 
تك�ون بع�ض املعلوم�ات والص�ور 
صحيح�ة ولك�ن نره�ا إذا أدى اىل 

فتن ينبغ�ي التوقف عن النر، النها 
تسبب رضراً بليغاً بمكونات املجتمع 
العراق�ي. أكدت املرجعية رضورة أن 
يكون الفرد نافعاً يف مواقع التواصل 
االجتماعي اىل وس�ائل س�ب وش�تم 
والح�ذر  املكون�ات،  ه�ذه  لجمي�ع 
م�ن عملية االبت�زاز التي يمارس�ها 
البعض ع�ىل مواقع التواصل اليقاف 
نزعاته الريرة ونزواته الشيطانية، 
مم�ا ي�ؤدي اىل هتك أع�راض الناس 

وخصوصياتهم.
التاكي�دات الت�ي ج�اءت م�ن قب�ل 
املرجعي�ة الدينية العليا تطلق جرس 
تستش�عر  أن  رضورة  يف  االن�ذار 
الحكومة مسؤوليتها امام مثل هذه 

الس�لبيات، وتأخ�ذ دوره�ا يف حفظ 
كي�ان املجتمع من التمزق، والوقوف 
بوجه هذه الخروقات الخطرية، كما 
ينبغي عىل جميع مؤسسات املجتمع 
املدن�ي أن يكون لها الدور الرئيس يف 
الوقوف بوجه هذه املواقع ومتابعة 
قانوني�اً،  ومالحقته�م  أصحابه�ا 
ونر التوجيه�ات الطرقية والتأكيد 
ع�ىل رضورة ع�دم تصدي�ق االخبار 
الكاذب�ة، والدق�ة يف عملي�ة الن�ر، 
وأن الحف�اظ عىل مكون�ات املجتمع 
العراق�ي ه�و خ�ط احم�ر الينبغي 
تج�اوزه، والحف�اظ ع�ىل حرم�ات 
وتماس�ك  وخصوصياته�م  الن�اس 

املجتمع عموماً .

وزارة االعامر و االسكان  
والبلديات واالشغال العامة

رشكة الفاو اهلندسية العامة
اعالن املناقصة املرقمة )2019/20( 

تعلن رشكة الفاو الهندس�ية العامة احدى تشكيالت وزارة  االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن 
اع�الن املناقصة املرقمة )2019/20( الخاصة بتجهيز ) الخزانات الحديدية ملروعي ماء الدجيل والبغدادي( 
وللحصول عىل مس�تندات املناقصة والروط الخاصة بها مراجعة مقر الركة ) ش�عبة العقود(  الكائن يف 
منطقة التاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره ) 500,000( خمس�مائة الف دينار غري قابل للرد 
وع�ىل الراغبن من الركات واملقاول�ن ذوي االختصاص و املصنفن من الدرج�ة )رابعة ميكانيك / كهرباء 
او هوية غرفة تجارة / ممتازة( تقديم هوية تصنيف الركات واملقاولن )س�ارية املفعول  � نس�خة اصلية 
(  عن�د رشاء املناقص�ة وجلب كتاب تخويل موقع من قبل املدير املف�وض للمكتب او الركة التي تروم رشاء 
العطاء مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة وموعد غلقها 
واس�م صاحب العط�اء ) الركة او املكتب( ويحتوي بداخله عىل ثالث ظ�روف منفصلة ومختومة ويتضمن 
االول جميع املستمسكات املطلوبة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث عىل العرض 
التج�اري م�ع صك مصدق )بقيمة التأمينات االولية( بمبلغ ) 12,000,000( اثنا عر مليون دينار عراقي او 
خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اشهر( من تاريخ الغلق ووصل الراء مع تقديم ما يثبت تنفيذ اعمال مماثلة 
مؤيدة من الجهات املس�تفيدة مع تقديم الحس�ابات الختامية مصادق عليها  من قبل محاس�ب قانوني الخر 
س�نتن وي�ودع يف صندوق العط�اءات يف مقر الركة الكائ�ن يف التاجي ، علما ان الركة غ�ري ملزمة بقبول 
اوطأ العطاءات واهمال العطاء غري املس�تويف للمستمس�كات املطلوبة وعدم قبول ال�وكاالت العامة الصادرة 
م�ن املناقصن ويتم اعتماد الوكالة الخاصة باملناقصة يف حالة وجود عذر مروع مصدق اصوليا وس�يكون 
اخر موعد لتقديم العطاءات يوم )االحد( املوافق 2019/5/26 الس�اعة الثانية عر ظهرا ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رس�مية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نر االعالن 
ويمكن االطالع عىل موقع الركة االلكرتوني عىل االنرتنيت وحس�ب م�ا مدرج يف ادناه علما ان مبلغ الكلفة 

التخمينية للمناقصة اعاله يكون )1,200,000,000(  مليار ومائتا  مليون دينار عراقي ال غريها 
 مع التقدير

املدير العام
http: faoco.moch.gov.iq

E – mail: info@faoco.moch.gov.iq

وزارة االعامر و االسكان  
والبلديات واالشغال العامة

رشكة الفاو اهلندسية العامة
اعالن املناقصة املرقمة )2019/10(  للمرة الثانية

تعلن رشكة الفاو الهندس�ية العامة احدى تشكيالت وزارة  االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن 
اعالن املناقصة املرقمة )2019/10( للمرة الثانية الخاصة بتنفيذ هياكل العمارات السكنية عدد )10( للقطاع 
االول ملروع مجمع الخالص السكني  وللحصول عىل مستندات املناقصة والروط الخاصة بها مراجعة مقر 
الركة ) ش�عبة العقود(  الكائن يف منطقة التاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره ) 500,000( 
خمس�مائة الف دينار غري قابل للرد وعىل الراغبن من ال�ركات واملقاولن ذوي االختصاص و املصنفن من 
الدرجة )رابعة /  انش�ائي( تقديم هوية تصنيف الركات واملقاولن )س�ارية املفعول  � نسخة اصلية (  عند 
رشاء املناقص�ة وجلب كتاب تخويل موقع من قب�ل املدير املفوض للمكتب او الركة التي تروم رشاء العطاء 
مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة وموعد غلقها واس�م 
صاح�ب العط�اء ) الركة او املكتب( ويحت�وي بداخله عىل ثالث ظروف منفصل�ة ومختومة ويتضمن االول 
جميع املستمس�كات املطلوب�ة ويتضمن الظرف الثاني الع�رض الفني ويتضمن الظ�رف الثالث عىل العرض 
التج�اري مع صك مص�دق )بقيمة التأمينات االولية( بمبلغ ) 16,767,700( س�تة عر مليون وس�بعمائة 
وسبعة وستون  الف وسبعمائة دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اشهر( من تاريخ الغلق ووصل 
الراء مع تقديم ما يثبت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة مع تقديم الحس�ابات الختامية 
مص�ادق عليها  من قبل محاس�ب قانوني الخر س�نتن وي�ودع يف صندوق العطاءات يف مق�ر الركة الكائن 
يف التاج�ي ، علما ان الركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غري املس�تويف للمستمس�كات 
املطلوب�ة وعدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقصن ويتم اعتماد الوكالة الخاصة باملناقصة يف حالة 
وجود عذر مروع مصدق اصوليا وس�يكون اخر موع�د لتقديم العطاءات يوم )االحد( املوافق 2019/5/19 
الساعة الثانية عر ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نر االع�الن ويمكن االطالع ع�ىل موقع الركة االلكرتون�ي عىل االنرتنيت 
وحس�ب ما مدرج يف ادناه علما ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون )1,676,770,000(  مليار 

وستمائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعون الف  دينار عراقي ال غريها 
 مع التقدير

املدير العام
http: faoco.moch.gov.iq

E – mail: info@faoco.moch.gov.iq

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري
يف  العق�اري  التس�جيل  مالحظي�ة 

سامراء 
العدد :1202

التاريخ 2019/5/2
م/اعالن

بناًء عىل الطلب املق�دم من قبل وكيل 
املواطن�ن يف ادن�اه املحامي )حس�ام 
بتاريخ 2019/4/28  سليمان نايف( 
لتس�جيل عم�وم العقار املرق�م 157 
م غربية باس�م ورث�ة املرحوم فاضل 
زكي مبارك لكل واحد من س�عاد عبد 
الرحمن حس�ن ومحمد وبك�ر وعمر 
وعثم�ان وعيل وحم�زة وعباس وملياء 
وغيداء وعذراء أوالد وبنات فاضل زكي 
لتسجيل العقار تسجيالً مجدداً والبالغ 
مس�احته 98 مرت باعتبارهم حائزين 
ل�ه بصف�ة املالك�ن للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيداً 
للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل 
العق�اري قررن�ا اع�الن الطل�ب فعىل 
كل من يدعي وج�ود عالقة او حقوق 
عينية عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه 
من بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
30 ي�وم اعتباراً من الي�وم التايل لنر 
اإلع�الن وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع 
العق�ار الس�اعة العارشة م�ن صباح 

اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن.
مع التقدير

عدنان داود طعمة
مالحظ التسجيل العقاري / سامراء

�������������������������������
اعالن

اىل الري�ك ) وليد ع�يل غافل توجب ( 
علي�ك الحضور اىل مق�ر بلديه النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 24609 / 3 ح�ي صدام خالل 
عره ايام وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضورك  
طالب االجازه نصري عزيز

�������������������������������
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة تنفيذ الكوفه
رقم االضباره:105/خ/20.16

التاريخ؛8 /5 /2019
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوفه س�هام 
م�ن حق الت�رف يف العقار تسلس�ل  
الواق�ع  الس�هيليه   7 35مقاطع�ه 
يف الكوف�ه العائ�د للمدني�ن كل م�ن 
باس�م وحازم وأحالم وباس�مه وليىل 
وراجح�ه اوالد وبن�ات احم�د صال�ح 
وكامل وماجد وفاضل وهاشم وضياء 
وماجده وساجده اوالد وبنات سعيد 
صال�ح والس�هام امل�راد بيعه�ا ه�ي 
74240 سهما من أصل االعتبار الكيل 
البالغ 403200 سهما املحجوزه لقاء 
طل�ب الدائن عيل نعمه حنحون البالغ 
)146700000 ملي�ون دين�ار (مائ�ه 
وسته وأربعون مليون وسبعمائة ألف 
دين�ار فعىل الراغب بال�راء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل ثالث�ن يوما تبدا 
من اليوم التايل للنر مستصحبا معه 
التامينات القانوني�ة عرة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي 
املواصفات

كوف�ة/ 1-موقعةورقم�ه:- 
السهلية/35مقاطعه 7

2-جنس�ه ونوع�ة:- بس�تان يس�قى 
بالواسطة مملوك  للدولة

3-حدودة واوصافة:- بلدية الكوفة
4-مش�تمالته:- هي عباره عن ارض 
زراعية فقدت صفتها الزراعيه ومشيد 
عليها دور س�كن وهياكل قيد االنشاء 
واس�س دور ويخرتقه�ا طري�ق امللك 
عبد اإلله وغري مس�تغله حاليا وكذلك 
مخرتقه بداخلها طرق داخلية  ترابية 
باس�الك  واعم�دة كهرب�اء مجه�زه 
كهرباء)ضف�ريه( وه�ي خالي�ه من 
الزراع�ة وتمام األرض مملوكة لوزارة 

املالية وفيه حق الترف 
5-مساحته:-75مرت/7 اولك/5 دونم 

6-درجة العمران:-اليوجد 
7-الشاغل:-اليوجد 

الس�هام  املقدرة:-قيم�ة  8-القيم�ة 
امل�راد بيعه�ا هي�ة ثماني�ة واربعون 
مليون و ثمانمائة وخمس�ة وثمانون 
دين�ار  وثمان�ون  وس�تمائة  ال�ف 

680/48،885مليون
املنفذ العدل 

محم�د عب�د الحس�ن عب�د الزه�ره 
العيساوي

مجلس القضاء االعىل 
محكمة االحوال الشخصية البرة 

العدد : 1219 / ش / 2019 
التاريخ : 5 / 5 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / عمار عيل عبد الكريم 

اقام�ت املدعية ) ايه محمد نصي�ف ( الدعوى الرعية 
املرقم�ة اع�اله ض�دك تطل�ب فيه�ا تصدي�ق الط�الق 
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املجلس البل�دي ملنطق�ة الب�رة القديمة فقد 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالحكم بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 12 / 6 
/ 2019 للمرافعة وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

����������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة جنح سامراء
العدد: 82/ج/2017 
التاريخ :2019/5/5

تبليغ متهم / )سنان عبد املجيد صالح حميد(
لكونك يا )س�نان عب�د املجيد صالح حمي�د( مرتحل اىل 
جه�ة مجهولة حس�ب كت�اب مركز رشطة القادس�ية 
املرقم 2062/16 يف 2019/4/8 وحسب اشعار مختار 
املنطق�ة. علي�ه تق�رر تبليغ�ك يف صحيفت�ن محليتن 
بموع�د املحاكمة املص�ادف 2019/7/18 ويف حال عدم 
حضورك س�وف تجري املحاكم�ة بحقك غيابي�اً وعلناً 

وفق القانون.
القايض 

احمد مهدي محمد
����������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 2019/2500 

التاريخ :2019/3/28
اعالن

قدمت السيدة )رغد احمد حسن( طلباً اىل هذه املحكمة 
تطل�ب فيه اصدار حجر وقيمومة عىل املفقود )قحطان 
محمد حس�ن( والذي فقد بتاري�خ 2017/4/10 وعليه 
واستناداً لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة نره 

يف صحيفتن محلتن لغرض التثبت من حياة املفقود.
مع التقدير

القايض 
قير عباس رشيد

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

اىل الريك�ة  وفاء فخري ش�نيف  اقت�ى حضورك اىل 
مديرية بلدية النجف وذلك الصدار اجازة البناء والخاصة 
بالعق�ار املرقم 56949/2 حي النداء عن طريق رشيكك 
يف العقار اعاله  املواطن امري ش�عالن عبد  وبعكس ذلك 

سوف تصدر االجازة وفقا للقانون واالجراءات الالزمة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة منديل 
العدد : 19 / ب / 2019 

اعالن 
اىل / 1 – خريي شالل سبع . 

2 – اسماعيل درويش حبيب . 
3 – قاسم جواد بك . 

4 – طاووس عيل حسن . 
الش�خص الثالث / جاس�م جواد ب�ك . اصدرت هذه 
املحكم�ة قرار بالدعوى املرقم�ة 19 / ب / 2019 يف 
5 / 5 / 2019 تتضم�ن الحكم بازالة ش�يوع العقار 
املرق�م 177 مقاطع�ة قلع�ة جمي�ل بيك بيع�ا لعدم 
قابليته للقس�مة الصغر حصة حكما غيابيا بحقكم 
قابال لالع�رتاض والتمييز وملجهولي�ة محل اقامتكم 
تق�رر االع�الن ع�ن تبليغه�م بواس�طة صحيفت�ن 
محليتن يوميتن من حقكم االعرتاض عىل القرار او 
تمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية . 
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

اعالن مفقود 
اسم املفقود : صفاء باسم مجيد 

بتاري�خ 7 / 5 / 2019 قدم�ت ) والدت�ك ( املدعوة ) 
اس�ماء حسن موىس ( تطلب فيه نصبها قيمة عليك 
لكونك خرجت بتاريخ 16 / 10 / 2014 ولم تعد لحد 
االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمس�ة ع�ر يوم من الي�وم الثاني 
من تاريخ النر س�وف تنصب ) والدتك ( قيمة عليك 

الدارة شؤونك .
القايض 

عمر حميد محمود 
����������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهويات الص�ادرة من غرفة تج�ارة البرة 
باالس�ماء التالية : فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار . 
1 – حسان عيل ابراهيم . 

2 – حسن زيبق ذياب . 
3 – عيل عبد املحسن رضب . 
4 – عادل عبد العايل دهوي .

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

اىل الريكة س�ندس شاكر حس�ن اقتى حضورك 
اىل مديري�ة بلدي�ة النجف وذلك الصدار اج�ازة البناء 
والخاصة بالعقار املرق�م 478/3 حي العروبة وذلك 
عن طري�ق رشيكك بالعق�ار اعاله  املواطن حس�ن 
فيصل حس�اني وبعكس ذلك س�وف تص�در االجازة 

وفقا للقانون والضوابط

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكرخ 
العدد  1399/ب /2019

اعالن
اىل املدعى عليه / عماد عبدالجبار حميد صالح

أق�ام املدعي تمارض عباس صالح الدعوى املرقمة أعاله لدى هذه 
املحكمة يطالبك فيها الحكم بازالة ش�يوع العقار املرقم 5115/7 
م20 داودي بيع�ا وتوزي�ع ثمنه بن الركاء كل حس�ب س�هامه 
وملجهولي�ة محل إقامتك مجهولةقرر تبليغك بصحيفتن محليتن 
بموعد املرافعة يوم 2019/5/16 الس�اعة التاسعة ويف حال عدم 
حضورك أومن ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون  
القايض 

حاتم جبار عودة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة كنعان 

العدد : 12 / ب / 2019 
التاريخ : 18 / 4 / 2019 

اعالن 
تنفي�ذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى اعاله والقايض 
بازالة شيوع السيارة املوصوفة ادناه بيعا والعائدة للسيد ) نصري 
جبار علو ( والكتس�اب القرار الدرج�ة القطعية تقرر االعالن عن 
بيعها يف الصحف املحلية ملدة خمس�ة عر يوما اعتبارا من اليوم 
التايل للنر فعىل من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانونية البالغة ) 10 % ( م�ن القيمة املقدرة له 
البالغ�ة ) 5000000 ( دين�ار خمس�ة مالين دين�ار بصك مصدق 
لحس�اب ه�ذه املحكم�ة ان لم يك�ن رشي�كا وس�تجري االحالة 
القطعية بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة الثانية عر ظهرا من 

يوم املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي . 
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة 
االوصاف : 

1 – الس�يارة املرقم�ة 16750 أ دياىل / خص�ويص نوع هونداي – 
ستاركس موديل 2006 لونها رصايص غري محدد . 

2 – السيارة صالحة لالستعمال وحالتها وسط . 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة   

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1784/1  

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 3 الحصوة
الجنس : دار 

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 66/198 مرت
املش�تمالت : ثالثة  غرف عدد طابقن وصال�ة وغرفة وملحقاتها 

وصالتي واستقبال وصحيات 
الشاغل : عدنان جاسب نور

مقدار املبيع : 139,000,000 مائة وتس�عة وثالثون مليون دينار 
عراقي 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله  العائد للراهن عدنان جاسب نور لقاء طلب الدائن 
املرتهن مرف الرافدين /فرع املشخاب  البالغ )139,000,000( 
مائة وتسعة وثالثون مليون دينار عراقي  فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ نر هذا االعالن  مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرفي�ة ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغة  )120,000,000( مائة وعرون مليون دينار عراقي  وان 

املزايدة ستجري يف  الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري  يف املناذرة

وزارة النفط 
رشكة توزيع املنتجات النفطية 

)رشكة عامة( 
هيأة توزيع بغداد

انذار 
صادر بمقتى املادة الثالثة من قانون تحصيل 

الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 
اىل / املدين / هالل زيدان خلف / مجهول االقامة

حيث انك لم تس�دد املبلغ وقدره ) 1,000,000( مليون 
دينار الصادر اس�تنادا اىل االمر االداري املرقم 17469 يف 
2018/6/7 لذل�ك ندعوك بهذا اىل تس�ديده خالل )10( 
عرة ايام من تاريخ تبلغك باالنذار واال سوف تتخذ قرار 
بحجز اموالك املنقولة وفقا للمادة الخامس�ة من قانون 

تحصيل الديون الحكومية املرقم 56 لسنة 1977

تبلغ�ت باالن�ذار املرق�م  وامل�ؤرخ /   /  201 الص�ادر 
بمقتى امل�ادة الثالثة من قانون تحصي�ل الديون رقم 

56 لسنة 1977
توقيع مأمور التبليغ
توقيع املدين /
التاريخ /

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 1015/ش/2019

التاريخ 2019/5/8
اعالن

اىل املدعى عليها /  زينب حامد عباس
اق�ام املدعي بهاء عباس عيل الدعوى املرقمة اع�اله امام هذه املحكمة يطلب فيها 
مطاوعت�ك  يف الدار املعده من قبله  وملجهولية مح�ل اقامتك فقد قرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن  محليتن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق  
2019/5/14 الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر
���������������������������������������������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرقم ) 1734759( واملقدر بمبلغ ) 390,000( الف دينار ال غريها 
الصادر من بلدية الحيدرية يف 2019/3/13  باسم )حمزة جاسم محمد(  فعىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

املوظف املخول
صباح حسن حافظ

مدير هيأة توزيع بغداد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

تحاول أن توظف أفكارك وتنتج بعض املش�اريع أو تحول 
بع�ض اآلراء إىل واق�ع وتصادف املعجب�ن، تكون األفالك 
داعمة لك عاطفياً الثالث�اء 8، كذلك تبدو األفكار جيدة يف 

السفر واكتشاف الجديد شديدة أيضاً.

انعم برفقة األصدقاء املحبن.
قد تهتم بشؤون منزلية وتخطط لتعديل تجربة يف حياتك 
الش�خصية أو العائلية. هذه الفرتة تصبح أكثر قدرة عىل 

املصالحة والتسويات.

يج�ب أن تق�رأ أف�كار اآلخري�ن وماب�ن الس�طور، ق�د 
اليصارحك اآلخرون بكل الحقائق.

تناقش أمرا يجب أال تحس�مه، واالمور ستستقيم، وتبدي 
ليونة يف الترصف وتتقدم يف مساعيك نحو األفضل.

اه�دأ قليال وأجل كل قرار او خيار لوقت الحق كي تحصل 
عىل بعض االرش�ادات الالزمة وقد تحقق مطلبا بعد طول 
انتظار. تسري االمور بشكل جيد يمكنك استعجال ماتريد 

انجازه.

يف�رح القل�ب، إذ تش�عر خ�الل ه�ذه الف�رتة باالرتياح، 
أعق�د مواعيدك. يف هذه األي�ام خاصة إذا كنت من مواليد 
الدائرتن الثانية والثالثة، طابع فلكي مناسب جداً يحفزك 

لتقديم األفكار وترويج السلع والقيام بما يناسب

تضطر إىل معالجة وضع عاطفي ش�ائك، قد تش�عر بعدم 
الرض�ا او ربم�ا ترتبك قليال، ح�اذر حتى ال تك�ّون فكرة 

خاطئة عن أحدهم او حتى ال يخدعك أحد.

تتح�دث االفالك عن ثالثة أيام من التغي�ري والتنوع، تطرأ 
حواف�ز جدي�دة تجعلك س�عيداً بإنج�از بع�ض األهداف 
واخ�رتاق بعض العوائق، لكن قد تولد أيضآ ضغوطات لها 

عالقة بمنزلك أو مكان عملك الثالثاء 8.

تعالج قضية مالية أو مس�ألة بيع ورشاء، يحتاج وضع ما 
إىل كث�ري من الش�جاعة ملعالجته، انتبه م�ن بعض الصداع 
ومن ارتفاع الضغط يف هذه األثناء، تتعقد حسابات الثالثاء 
8، وتطرأ تغيريات ترى من خاللها بصيص نور األربعاء 9.

ارضب الحديد وهو حاٍم وس�ِو بعض املسائل عندما يتاح 
لك ذلك، قد تخضع يف هذا الوقت لس�لطك معينة وتش�عر 

بعدم القدرة عىل السيطرة عىل األمور.

يتاح لك إظهار مواهبك كما ان فرصة معينة تتوفر لك، وقد 
تطرأ أح�داث غري متوقعة يف حيات�ك املهنية واالجتماعية 
عىل الس�واء، قد تحقق ربحاً الثالث�اء 8 إذا كنت يف الوقت 

املناسب ويف املكان املناسب، يحالفك الحظ.

تط�ل عىل بعض الفرص املالي�ة والعملية ويحالفك الحظ 
لربمجة أمر جديد. تخوض نقاشا عاطفيا او تحرض للقاء 
او تبحث مسألة خطوبة او زواج. عليك بالصرب واالنتظار 

وعدم تعليق االمال عىل بعض االمور.

عىل الصعيد الشخيص تنعم بأجواء جيدة مناسبة وتعيش 
حنين�اً، وقد تلتقي يف هذه األثناء بحبيب قديم تس�رتجع 
معه بعض الذكريات أو تراسله عرب بعض مواقع التواصل 

االجتماعي.

احلوتالعذراء

ُعرش األدوية يف العالـم الثالث مغشوشة
يباع سنوياً ما يصل قيمته إىل 85 مليار دوالر 
من األدوية مغشوش�ة يف كافة أنحاء العالم. 
ما يثري القلق هو النسبة املرتفعة التي نالتها 
أسواق العالم الثالث. مؤتمر دويل يف اإلمارات 
يدق ناقوس الخطر عن »الجريمة املنظمة«.

كشف مؤتمر دويل انطلق يف دبي األربعاء )24 
أبريل/ نيسان 2019( عن أن قيمة مبيعات 
األدوية املغشوشة عىل مستوى العالم تصل 

إىل 85 ملي�ار دوالر أمريك�ي س�نوياً، وف�ق 
تقديرات منظمة الصحة العاملية. وانطلقت 
يف دب�ي جلس�ات »املؤتم�ر ال�دويل الثال�ث 
ملكافحة الغ�ش الدوائي« بمش�اركة 1180 
من الخرباء واملتخصص�ن من مختلف دول 
العالم، وتس�تمر يومن. وأف�اد متحدثون يف 
املؤتمر بأن تقديرات منظمة الصحة العاملية 
تشري إىل أن 10 يف املائة من األدوية يف السوق 

الدوائي بدول العالم الثالث مغشوش�ة.وقال 
الدكتور أمن حس�ن األم�ريي، وكيل وزارة 
الصحة املس�اعد لسياس�ات الصحة العامة 
والرتاخيص باإلمارات، إن األدوية املغشوشة 
تش�كل تهديداً مبارشاً لصح�ة املرىض نظراً 
الحتوائه�ا ع�ىل مكون�ات مخلوط�ة بمواد 
خطرة تس�بب مضاعفات صحية شديدة قد 

تصل للوفاة.

أول هزة عىل كوكب املريخ
قال العلم�اء، اليوم الثالثاء، إنهم ربما 
رصدوا أول ه�زة زلزالية معروفة عىل 
س�طح املريخ، يف اكتش�اف قد ييضء 

عىل أصول هذا الكوكب.
ويف ديس�مرب، هبط املس�بار الفرنيس 
له  »سييس« الشبيه بالقبة والذي تشغِّ
وكال�ة الفضاء الفرنس�ية إىل س�طح 
املري�خ بواس�طة مركب�ة »إنس�ايت« 
الفض�اء األمريكي�ة  لوكال�ة  التابع�ة 

)ناسا(.
وتقي�س أدوات ه�ذا املس�بار الهزات 
الس�طحية الناتجة عن الطقس لكنها 
أيضا قادرة عىل اكتش�اف الحركة من 

أعماق الكوكب الناتجة عن النيازك.
ويأم�ل الفري�ق بأن يكون ق�ادراً عىل 
جمع املعلومات حول النشاط يف مركز 
املري�خ، بهدف الحصول عىل فكرة عن 

تكوينه قبل مليارات السنن.

وق�ال الباحث فيليب لونيون: »إنه أمر 
رائ�ع أن نحص�ل يف النهاي�ة عىل دليل 
عىل أنه ال يزال هناك نشاط زلزايل عىل 

املريخ«.
الزل�زال  ه�ذا  »انتظرن�ا  وأض�اف: 

ألشهر«.
ووف�ق ب�روس بان�ريد م�ن »ناس�ا« 
اكتشاف الزلزال »ُيمثل والدة تخصص 

جديد: علم الزالزل عىل املريخ«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
الذب�اب ينق�ل العدي�د م�ن األم�راض منه�ا 

االسهال .
ه�ل تعل�م أن اإلنس�ان يس�تطيع أن يتوقف 
ع�ن التنفس مل�دة ت�رتاوح ب�ن 3: 7 دقائق 
فقط واكثر من ذلك يلجا االنس�ان اىل انابيب 

التنفس الصناعي.
الجزر يق�وي النظر انها حقيقة النه يحتوى 
عىل نسبة كبرية من فيتامن ا الذي يساعد يف 

تقوية االبصار وحماية العن من الجفاف.
هل تعلم ان نقص فيتامن د يسبب االحساس 

العام بالهبوط واالكتئاب واالم املفاصل.
ه�ل تعلم أن امللح الزائد  يعمل عىل هشاش�ة 

وترقق العظام .
هل تعلم ان فيتام�ن د يمكن الحصول عليه 
عن طريق التعرض الش�عة الش�مس ماقبل 

العارشة صباحا وما بعد الرابعة مساءا.

المتاهات

تأخري النوم 16 دقيقة فقط يدمر يومك
يرى البع�ض أن البقاء مس�تيقًظا لبض�ع دقائق إلنهاء 
بعض األشغال قبل النوم، سوف ينقذه من تضييع وقت 

إضايف يف اليوم التايل.
لكن دراس�ة جديدة تكشف أن مضار ذلك أكثر من نفعه، 
فتأخ�ري النوم ملدة 16 دقيقة فقط س�وف ينعكس بآثار 

سلبية عديدة.
وتش�ري الدراس�ة التي قام باحث�ون يف جامع�ة فلوريدا 
األمريكية بأن خسارة هذه الدقائق املذكورة يحدث فرًقا 
يف مس�تويات اإلنتاجي�ة واإلجهاد يف اليوم التايل بش�كل 

ملحوظ.
بحس�ب صحيف�ة »م�رتو« الربيطانية فإن االس�تطالع 
ش�مل 130 موظًفا يف كامل صحته�م، يعملون يف مجال 
تكنولوجي�ا املعلوم�ات، حي�ث ت�ّم تتبع توقي�ت نومهم 

وأدائهم يف العمل.
وأفاد املش�اركون بأنه عندما تأخ�ر نومهم ل� 16 دقيقة 
فق�ط ع�ن املعت�اد، فق�د واجه�وا مش�كالت يف تركي�ز 

املعلومات ومعالجتها يف اليوم التايل.
كذلك فقد رفع هذا من مس�تويات التوتر لديهم، مما أثر 
عىل اإلنتاجية. أيضا كان من الواضح أن هؤالء األشخاص 
يص�درون أحكاًم�ا غري موفق�ة باتجاه حل املش�كالت، 

كذلك من السهل رصف انتباههم لقضايا غري مهمة.
بيئة العمل

بحس�ب الباحث�ن ف�إن ذل�ك يش�ري إىل رضورة أن يهتم 
أصح�اب العمل بأن يحصل املوظفن عىل الراحة الكافية 

والحرص عىل النوم بشكل مريح ويف أوقات منتظمة.
ورغ�م أن ذلك قد ال يكون م�ن اختصاص صاحب العمل 
مب�ارشة، إال أن فعل أي يشء بخصوص ذلك ينعكس عىل 
من�اخ العم�ل يف تقليل التوت�ر والرصاعات ب�ن الزمالء، 
وجع�ل بيئ�ة العم�ل أكثر س�عادة وعط�اء. يع�رف ذلك 
األسلوب ب� »النوم الالئق«، وقال املؤلف الرئييس للدرايس 
س�ومي يل، إن أماكن العمل ال تستطيع أن تلزم املوظفن 
بأسلوب معن يف حياتهم اليومية خارج املكاتب. مضيًفا: 
»م�ا يمكن أن تفعله لحصول املوظ�ف عىل نوم الئق هو 
ضمان خلق بيئة عمل صحية، وضمان أال يؤدي اإلجهاد 
اليومي إىل اإلرهاق.. والرتكيز عىل تعزيز التوازن الصحي 

بن العمل والحياة«.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
x 1 ع�دد قرنبي�ط )مس�لوق و مقط�ع وح�دات 

صغرية(
x 1 معلقة صغرية ملح )او حسب الرغبة(

x 1 معلقة صغرية زيت ذرة
x 1 معلقة صغرية فلفل اسود مطحون

x 1 عدد عصري ليمون
x 1 معلقة صغرية كمون

x 1 معلقة كبرية بقدونس طازج )مفروم(
الخطوات

هنقط�ع وردات القرنبي�ط املس�لوقة و نضعه�ا يف 
طبق عميق.

و هنخل�ط جميع التوابل م�ع بعضها و نضيفها إىل 
القرنبيط و نجمل الوجه بالبقدونس و نقدمه بألف 

هنا وشفا.

سلطة القرنبيط
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رسميًا.. جستن مريام ينضم لصفوف 
اتالنتا يونايتد

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعل�ن نادي اتالنتا يونايتد االمريكي، ضم العب املنتخب 
الوطني العراقي ونادي كوملبوس كرو االمريكي، جستن 
م�ريام يف اليوم االخري م�ن انتقاالت ال�دوري االمريكي 
MLS.وذكر النادي عرب موقعه الرسمي يف خرب ترجمته 
السومرية نيوز، إن »أتالنتا يونايتد ضم عىل العب خط 
الوس�ط جوستني مريام من فريق كولومبوس كرو إس 
يس، مقابل 100000 دوالر من أموال التخصيص العام 
)GAM(«.وق�ال نائ�ب الرئيس واملدي�ر الفني للفريق، 

 MLS كارلوس بوكانيجرا: »جاستن ذات قيمة ثابتة يف
ويرسنا أن نرحب به يف أتالنتا«.واضاف أنه »خالل فرتة 
وجوده يف كولومبوس، أثبت جوس�تني نفس�ه كواحد 
م�ن أفض�ل العبي الهج�وم يف الدوري ونتوق�ع منه أن 
يأتي ويتناف�س عىل الفور«.ومن جانبه، علق جس�تن 
مريام عىل انضمامه لصفوف اتالنتا قائالً: »س�عيد الن 
اك�ون هنا يف هذا النادي ومتحمس جداً لهذه الفرصة، 
ال اس�تطيع االنتظار للعب عىل ملعب مرس�يدس بينز 
وام�ام انص�ار اتالنتا وس�احاول دع�م الفريق بافضل 

شكل ممكن«.

مارسيلو يتخذ قراره النهائي 
بشأن مستقبله

ادارة الرشطة تتعهد بمواصلة اإلنجازات

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حسم الظهري األيرس الربازييل مارسيلو، العب ريال مدريد، 
موقفه من االس�تمرار داخل س�انتياجو برنابيو يف املوسم 

املقبل، وفًقا لتقرير صحفي إسباني.
فق�د ذك�رت صحيفة »م�اركا« املدريدية، الي�وم ، أنه رغم 
األداء السيئ الذي ظهر به مارسليو هذا املوسم، والقى عىل 
إثره صافرات االس�تهجان من قبل جماه�ري الريال، إال أن 

املدرب زين الدين زيدان طلب منه االستمرار مع الفريق.

ويريد زيدان أن يظل مارس�يلو جزًءا من تش�كيلة الفريق، 
رغم االهتمام املزعوم بخدماته من قبل يوفنتوس اإليطايل.

وغاب الدويل الربازييل لفرتات طويلة عن تشكيلة املريينجي، 
خالل فرتة تويل األرجنتيني س�انتياجو سوالري قيادة ريال 
مدري�د، حي�ث اعتمد ع�ىل ريجيلون ب�داًل من�ه، يف معظم 

األوقات.
لكن زي�دان أعاد له الثق�ة من جديد، وق�رر االعتماد عليه 
بش�كل أس�ايس، ليعيد مارس�يلو النظر يف مس�ألة رحيله، 

ويقرر البقاء، بحسب الصحيفة اإلسبانية.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تعهدت الهيئة االدارية لنادي الرشطة، بمواصلة االنجازات، بعد سلسلة 
األلقاب التي حققتها فرق النادي يف املوسم الجاري.

وذكر النادي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي ، نس�خة منه، أن »الهيئة 
االداري�ة ل ن�ادي الرشطة الريايض، تتق�دم بوافر الش�كر والتقدير لكل 
املؤسس�ات الرياضية الت�ي تقدمت بكلم�ات التهان�ي واملباركة لفرق 

النادي التي حققت اإلنجازات واأللقاب يف املوسم الحايل«.
واض�اف أن »ادارة الن�ادي، تع�رب عن ش�كرها وامتنانها ل�كل االخوة 

الرياضيني املهنئني إبتداًء من وزير الشباب والرياضة 
احمد رياض ورئيس لجنة الشباب والرياضة الربملانية 
عباس عليوي ورئيس اللجنة االوملبية العراقية الوطنية 
رع�د حم�ودي واملكتب التنفي�ذي للجن�ة واالتحادات 
الرياضي�ة وجميع االندية الرياضي�ة وأعضاء هيئاتها 
االدارية ورجاالت االع�الم والصحافة«.وتابع النادي يف 
بيان�ه، أن »ادارة النادي، تتعه�د بمواصلة دعم جميع 
الف�رق املنضوي�ة تحت كيان النادي م�ن اجل مواصلة 

النجاح س�واء يف األلع�اب الجماعي�ة او الفردية خدمة 

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يستهدف نادى ميالن اإليطاىل التعاقد مع 
األرجنتين�ي ماوريس�يو بوكتين�و مدرب 
توتنهام هوتس�بري اإلنجليزي وذلك لتوىل 
باملوس�م  للروس�ينريي  الفني�ة  القي�ادة 

املقبل. ووفًقا ملوقع “كالتش�يو مريكاتو” 
اإليطايل، فإن النادى اللومباردي س�يكون 
مطالب�ا بالبحث عن اس�م آخر يف س�وق 
املدربني بداًل من إه�دار الوقت يف محاولة 
فاشلة إلقناع ماوريسيو بوكتينو الذى لن 

يوافق عىل الرحيل عن السبريز.

عمالق الكالتشيو يستهدف التعاقد 
مع بوكتينو

دورمتوند حيسم 
مستقبل جوتزه

الفيفا يوجه رضبة موجعة 
لنادي تشيليس

        المستقبل العراقي / وكاالت

كش�ف نج�م كرة امل�رب اإلس�باني رفاي�ل نادال 
املصنف الثان�ي عاملياً عن رس تفضيل�ه لعب التنس 
عىل احرتاف لعبة كرة القدم، املعروف ش�غفه الكبري 
بها أيضاً.رفايل نادال يعشق كرة القدم بشكل كبري، 
حيث أنه معروف عنه حبه وتشجعيه الجنوني لفريق 
العاصم�ة ريال مدريد اإلس�باني. وأك�د ملك املالعب 
الرتابي�ة، أنه يحب ك�رة القدم، إال أنه لم يم�ارس اللعبة 

بش�كل احرتايف، مفضالً االتجاه نحو معش�وقته التنس.
وقال اإلس�باني:«لقد أحببت كرة الق�دم، لكنني لم ألعب 
بش�كل احرتايف، عندما حان الوق�ت التخاذ قرار، كان من 
الطبيع�ي أن أختار التنس، ألنني كن�ت أتنافس وأمارس 
اللعبة بالفعل بشكل ممتاز«.وأضاف: »أحببت أيضاً ان يف 
التنس  ال تعتمد عىل مدرب أو عىل األش�خاص الذي تلعب 
معهم، أنت فقط وحدك ضد الالعب اآلخر، أحب الرياضة 
الجماعية، وأس�تمتع باملشاركة يف املسابقات الجماعية، 

لكني أيضاً أحب الشعور بالوحدة يف امللعب«.

نادال: هلذا السبب فضلت التنس عىل كرة القدم

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ذك�رت مصادر صحفية أن نادي باريس س�ان 
جريم�ان يجه�ز عرض ضحم لض�م العب خط 
وس�ط اياكس امس�رتدام الهولن�دي دوني فان 

دي بيك .
وذكر موقع »كالتش�يو مريكاتو« إدارة باريس 
ترى يف فان دي بيك البديل األنسب ألندريا رابيو 

، املتوقع رحيله بنهاية املوسم الجاري.

ويدرك سان جريمان أن هناك أكثر من ناٍد يتابع 
دي بيك »22 عاًم�ا«، من أجل ضمه يف الصيف، 
خاصًة إنرت ميالن اإليطايل، لذلك يستعد مسؤولو 
الن�ادي البارييس، لع�رض 50 مليون يورو عىل 

أياكس، من أجل ضم متوسط ميدانه.
ويعت�رب دي بي�ك العقل املدب�ر لفريق أياكس ، 

وه�و من س�جل هدف فوز فريق�ه يف ذهاب 
نصف النهائي أمام توتنهام ، كما أنه سجل 

يف شباك يوفنتوس بربع نهائي البطولة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قالت وكالة تاس الروسية لألنباء، إن محكمة يف 
موسكو أدانت اليوم اثنني من العبي كرة القدم، 

بتهمة التورط يف أفعال عنيفة العام املايض.
وظ�ل الدولي�ان، ألكس�ندر كوكوري�ن مهاجم 

زينيت س�ان بطرس�ربج، وبافل 
مامايف العب وسط كراسنودار، 
يف الحبس منذ القبض عليهما يف 

أكتوب�ر ترشي�ن األول العام 
اتهامهم�ا  بع�د  امل�ايض، 

بارتكاب أفعال عنيفة.
وق�ررت املحكم�ة س�جن 
ألكس�ندر كوكوري�����ن 
وباف������ل  ش�هرا،   18

ش��ه����را.   17 ماماي�ف 
وأظه�رت لقطات م�ن كامريات 

مراقب�ة، ونرشته�ا وس�ائل إع�الم محلية عىل 
نطاق واس�ع، رجال يتعرض لالعتداء يف الشارع 
من جان�ب مجموعة م�ن األش�خاص، إضافة 
إىل واقع�ة أخ�رى تعرض فيها اثن�ان العتداء يف 

مقهى.

عرض ضخم من باريس سان جريمان لضم 
نجم أياكس

احلبس لنجمي منتخب روسيا

             بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت تقارير صحفية أملانية أن النجم الكولومبي 
خاميم�س رودريغيز ق�د يكون مفتاح ن�ادي ريال 
مدري�د اإلس�باني، يف الحصول عىل خدم�ات النجم 
الربازييل نيمار العب باريس سان جريمان الفرنيس، 

يف املريكاتو الصيفي املقبل.
ووفق�ا لصحيفة »بيل�د« األملانية، ف�إن الكولومبي 
املع�ار من ن�ادي ريال مدريد، أخ�رب زمالئه يف نادي 
باي�رن ميونخ، بأنه س�وف يوقع م�ع نادي باريس 
سان جريمان، وهو ما سيفتح الطريق أمام النادي 

امللك�ي يف التعاقد مع نيمار.وأضافت الصحيفة 
أن إدارة الن�ادي الباري�يس ع�ىل اس�تعداد لبيع 
نجمه�ا الربازي�يل، ىف ح�ال التوقيع م�ع النجم 
الكولومب�ي الصيف املقبل، وهو ما سيس�تغله 
فلورنتينو برييز رئيس النادي امللكي يف الحصول 

عىل هدفه األول باملريكاتو.وأش�ارت الصحيفة إىل 
أن رئي�س ريال مدريد دائما ما يكون عىل اس�تعداد 
لدفع أي ثمن للحصول عىل الغالكتيوس مثل النجم 
الربازي�يل نيمار، من أجل تدعي�م صفوف الفريق يف 
املوسم املقبل، لنسيان املوسم الحايل الذي خرج فيه 

الفريق بدون أي لقب.

بوصلة رودريغيز تتجه صوب باريس
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
انض�م عمالقة ال�دوري القطري إىل الس�باق 
الخليجي الناري املشتعل عىل الالعب الفرنيس 
فران�ك ريب�ريي جن�اح فريق باي�رن ميونيخ 

األملاني.
ويرغ�ب ناديي الس�د والدحي�ل القطريني يف 

التعاقد مع العب خط الوسط الفرنيس فرانك 
ريبريي نج�م باي�رن ميونيخ خ�الل الصيف 
الحايل. الس�د حامل اللق�ب يرغب يف تعويض 
رحي�ل نجم�ه اإلس�باني تش�ايف، ال�ذي أعلن 
اعتزال�ه الكرة بش�كل نهائي بنهاية املوس�م 

الحايل، حيث وضع بوصلته تجاه ريبريي.
يف الوق�ت نفس�ه، يبحث الدحيل ع�ن العودة 

مج�ددا للرتب�ع عىل ع�رش الك�رة القطرية، 
بعد خس�ارة لقب ال�دوري هذا املوس�م، عرب 
تعزيز صفوفه بصفقات مدوية، أولها النجم 
الفرن�يس. يذك�ر أن ن�ادي النرص الس�عودي 
مهت�م بش�دة بالتوقي�ع م�ع نج�م منتخ�ب 
الديوك الفرنس�ية السابق هو األخر يف املوسم 

الجديد.

السد والدحيل يصارعان النرص عىل ريبريي

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اس�تبعد املدرب اإليطايل أنطونيو كونتي ، فريق ايه اس روما 
اإليطايل من حساباته يف املوسم املقبل بعد أن ربطته تقارير 
صحفي�ة بإمكاني�ة تدريب الفريق يف الف�رتة القادمة 
.مدرب يوفنتوس الس�ابق اس�تبعد إمكانية توليه 
ك�ريس تدري�ب الذئاب وفقا مل�ا نرشته صحيفة 
الجازيتا ديلو س�بورت اإليطالية اليوم .املدير 

الفني السابق للمنتخب اإليطايل رد عىل إمكانية خالفة كالوديو 
رانيريي يف تدريب روما قائال : اآلن الظروف التي أريدها ليست 
متواجدة هناك . و لم يستبعد مدرب تشيليس السابق إمكانية 
تويل تدريب روما يف املس�تقبل لكن�ه اقترص رفضه عىل الفرتة 
الحالية فقط نظرا لعدم توافر بعض الظروف عىل حد تعبريه 
.و أض�اف كونتي قائال : أريد الحصول عىل ش�عور بأن الفوز 
ممك�ن و أنه يمكنني الفوز عىل أي منافس و إن لم أجد ذلك ، 

سأبقى سعيدا حيث أتواجد .

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ذك�رت صحيف�ة ال جازيت�ا ديل�و س�بورت 
اإليطالية أن نادي يوفنتوس اإليطايل ينوي فتح 
امل�زاد عىل بي�ع نجمه األرجنتين�ي باولو ديباال يف 
فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.و اشارت الصحيفة 
إىل أن إدارة الي�ويف ال تمانع فكرة بيع عقد ديباال ألي 
ناد مهتم بالحصول عىل توقيعه بمجرد نهاية املوسم 
الجاري .و أوضحت ال جازيتا ان اليويف مس�تعد لبيع 

ديباال ه�ذا الصيف مقابل مبلغ يصل إىل 100 مليون 
يورو علما بأن النادي اإليطايل قد يبيعه ملن يدفع أكثر 
من املبلغ املطل�وب . و يراقب بايرن ميونيخ األملاني 
وضعية ديباال يف يوفنتوس يف املواسم املاضية و يهتم 
بفك�رة الحصول عىل توقيع�ه و قد يتحرك لضمه يف 
املوس�م املقب�ل . بدوره يس�تعد مانشس�رت يونايتد 
اإلنجليزي للتق�دم بعرض تصل قيمته إىل 85 مليون 
جنيه إس�رتليني لليويف من أجل ض�م ديباال وفقا ملا 

نرشته يومية ذا صن الربيطانية اليوم .

كونتي يستبعد روما من حساباته

يوفنتوس يفتح املزاد عىل ديباال

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حس�م ن�ادى بوروس�يا دورتمون�د األملان�ى 
مستقبل العبه الدوىل ماريو جوتزه والذى 
يرتبط بعقد مع اس�ود الفيس�تفاليا حتى 

صيف عام 2020.
الرئي�س  فاتس�كه  يواكي�م  هان�ز  وق�ال 
التنفي�ذي لدورتمون�د ىف ترصيح مقتضب:” 
هدفنا هو بقاء ماريو معنا وقريًبا سُيحس�م 

املوقف”.

المستقبل العراقي/ وكاالت            

وج�ه االتح�اد الدويل لك�رة الق�دم رضبة 
موجعة لنادي تش�يليس اإلنجليزي، بعدما 
رف�ض اليوم اإس�تئناف الن�ادي اإلنجليزي، 
ض�د قرار منعه من إج�راء أى تعاقدات جديدة 
خ�الل فرتتني من االنتقاالت.وكان الفيفا قد أصدر عقوبة ىف وقت 
سابق ضد نادي تشيليس بمنعه من إبرام صفقات جديدة ملدة عام 
كامل، بس�بب انتهاك�ه لوائح التعاقد مع الالعبني الش�باب. وقال 
بي�ان الفيفا:«قررت لجنة اإلس�تئناف تأييًدا جزئًي�ا للطعن املقدم 
من نادي تش�يليس ضد ق�رار لجنة التأديب التابع�ة للفيفا بفرض 
عقوبات عىل النادي بفرض حظر عىل تس�جيل العبني جدد لفرتتني ىف 

سوق االنتقاالت«.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1901
 الخميس 9 أيار 2019

العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

ام�ضاءات ام�ضاءات

العشوائيات والتجاوزات ُربـاعـِيَّـٌة شـريـفـة

ملاذا جيب االمتناع عن تنظيف األذن بأعواد القطن؟
واجه املس�عفون الربيطانيون حالة نادرة 
أصابته�م بالحرية عندما وصلوا ملس�اعدة 

رجل فقد وعيه لسبب غامض.
وعانى املريض من النوبات والصداع العنيف 
)دون أي تحذير مس�بق(، كم�ا كان ينىس 

أسماء األشخاص قبل أن يفقد وعيه.
وبعد نقل�ه إىل املستش�فى، أُرس�ل رسيعا 
إلجراء فحص الدماغ الذي حّل اللغز، حيث 
اكتش�ف األطب�اء وج�ود خراج�ني مليئني 
بالقيح ع�ى بطانة دماغ�ه. وعثر األطباء 
عى قطعة من برع�م القطن يف عمق األذن 
اليرسى، ما أدى إىل التهاب األذن الخارجية: 
وه�و التهاب بكتريي يبدأ يف قناة األذن قبل 
أن يزح�ف إىل الجمجم�ة، حيث يتغذى عى 
العظام. ولم يكن الرجل، الذي ُفّصلت حالته 

يف مجلة »BMJ Case Reports«، يعرف كم 
من الوقت ظل برعم القطن يسكن يف أذنه، 
ولكنه أخرب األطباء بأنه عانى من ألم األذن 
اليرسى وفقدان السمع، عى مدار السنوات 
األطب�اء  واس�تخرج  املاضي�ة.  الخم�س 

الربع�م م�ن أذن املري�ض تح�ت التخدير، 
وتعاىف بالكامل بعد عالجه مدة 8 أس�ابيع 

باملضادات الحيوية عن طريق الوريد.
ويمكن أن تتسبب أعواد القطن بمجموعة 
من املشكالت، بما يف ذلك االلتهابات وطنني 
األذن وثق�ب طبل�ة األذن، وكذل�ك فق�دان 
ش�مع األذن ال�ذي يقوم بوظيف�ة الفلرتة، 
حي�ث يمن�ع وصول الغب�ار واألوس�اخ إىل 
داخ�ل األذن، ويص�د املاء ويقت�ل البكترييا 
بسبب طبيعته الحمضية. وينصح الخرباء 
باس�تخدام قطرات بيكربونات الصوديوم، 
لحل الشمع املرتاكم، مرة واحدة أو مرتني يف 
اليوم ثم مرة أسبوعيا. كما يمكن استخدام 
قطرات زيت الزيتون الدافئ لتمييع الشمع 

بدال من تذويبه.

األطباء يكشفون السبب الرئييس للموت املبكر
توصل علماء جامعة نورث وس�رتن األمريكية 
إىل استنتاج يفيد بأن املاليني يف الواليات املتحدة 
يعان�ون من قصور يف القلب بس�بب الس�منة 
ومرض الس�كري، ما يؤدي إىل انخفاض معدل 
العمر املدي�د. ويفيد موق�ع EurekAlert بأن 
الباحث�ني توصل�وا إىل ه�ذا االس�تنتاج، بع�د 
تحليلهم لبيانات مراكز السيطرة عى األمراض، 

والوقاي�ة منه�ا ش�ملت 48 مليون ش�خص، 
ت�رتاوح أعمارهم ما بني 35-84 س�نة، خالل 
أع�وام 1999-2017 .  واتضح من نتائج هذه 
الدراس�ة، بأنه منذ ع�ام 2012 كانت أمراض 
القلب هي أحد األسباب الرئيسية للموت املبكر 
ملعظم املتوفني، ع�ى الرغم من التقدم وتطور 
األدوية وأس�اليب العالج املس�تخدمة. ووفقا 

للتقديرات يعاني ستة ماليني شخص من هذه 
الحالة، وعموما التكهنات ليست يف صالحهم. 
وبحس�ب رأي األطب�اء، يجب الرتكي�ز والعمل 
عى تخفيض عوام�ل الخطرمن أجل مكافحة 
ه�ذه الحال�ة  وذل�ك بمراقبة وع�الج ارتفاع 
ضغ�ط الدم، وارتفاع مس�توى الكوليس�رتول 

ومرض السكري.

مرض خطري رسيع العدوى جيولإطالق عدد جديد من صحيفة القضاء
بغداد / املستقبل العراقي يف أوروبا

أطل�ق املركز اإلعالمي ملجل�س القضاء األعى عددا ش�هريا جديدا من 
صحيفة القضاء االلكرتونية، واحتوى العدد حوارا موس�عا مع رئيس 
محكمة جنايات املوص�ل ومجموعة من التقارير والقصص باالضافة  

إىل باقة من املقاالت:
وجاء يف العدد:

* القض�اء أخض�ع أكثر من 800 إرهابي أجنب�ي إلجراءاته خالل عام 
ونصف

* محكمة تحذر من استخدام األطفال لتنفيذ الجرائم
* نصابون استبدلوا عمالت بال قيمة بماليني الدنانري!

* بابل: 84 إخب��ارا عن ح���االت فس���اد خالل ثالث��ة أشه��ر
* قاضي�ات: نض�ع عواطفنا 
جانب�ا.. ونتص�دى ألصع�ب 

القضايا
* طبي�ب يق�ع يف الف�خ بعد 
ان كش�ف عى محتالة ادعت 

»تحرشه بها«
وج�اءت يف الع�دد باق�ة من 
القض�اة،  للس�ادة  املق�االت 
 – بالب�ر  االتج�ار  منه�ا: 
القايض عبدالستار  افتتاحية 
انته�اك  جريم�ة  بريق�دار.. 
حرمة املوتى - القايض  كاظم 
عب�د جاس�م الزي�دي   تقنية 
ش�ارف – القايض  عماد عبد 

الله شكور

أعلنت منظمة الصحة العاملية عن انتشار وباء الحصبة يف أول شهرين 
من العام الحايل ليتفىش يف 42 دولة أوروبية، حيث بلغ عدد اإلصابات 34 
ألفا و300 حالة. وسجلت 70% من هذه الحاالت يف أوكرانيا، وأحصيت 
وفيات 30 حالة يف كل م�ن ألبانيا ورومانيا وأوكرانيا. أصابت الحصبة 
84 ألف ش�خص يف عام 2018، تويف منهم 74 ش�خصا، يف الوقت الذي 
بلغت فيه اإلصابات يف عام 2017، 25 ألف إصابة فقط، ويف عام 2016 
خمس�ة آالف ال غري.وعى الرغم من التمك�ن من الوصول بالتطعيمات 
إىل 90% م�ن ال�دول األوروبية عام 2017، إال أن ال�دول التي ظهرت بها 
ح�االت الحصبة، كانت هي ال�دول التي تعاني من انخفاض مس�توى 

اللقاحات، بما فيها الفئات غري املحصنة، وكبار السن.
وكانت الدول األوروبية قد اعتمدت عام 2014  باإلجماع خطة التطعيم 
التي تسمح بتلقيح 95% من السكان، بجرعتني، لحماية الفئات األكثر 

تعرضا )األطفال واملرىض وكبار السن(.
ــخــصــصــة ــــيــــة شــــهــــريــــة مــت صـــحـــيـــفـــة الــــكــــتــــرون
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قد يكون دور املرأة شــــــــبه مقتصر على العائلة واملنزل، 
هذا هو املفهوم الســــــــائد، لكن هنــــــــاك  تجربة خاضتها 
خالل الســــــــنوات املاضية غيرت من مكانتها وأدخلتها 
بمعترك كان مقتصرا  على الرجال، مجال يتطلب جرأة 
في القرار وحســــــــم لقضايــــــــا معقدة وتحليــــــــل قانوني 

وشرعي، أال  وهو القضاء. 
ورغم اختالف الرؤى الشــــــــرعية بتولــــــــي املرأة ملنصب 

"قاضيــــــــة" إال انــــــــه تم االتفاق على عــــــــدم  وجود أي نص 
شرعي صريح يمنعها من ذلك، ما مكنها من تبوء هذا 
املنصب حسب املعايير  املهنية والكفاءة والقدرة على 

اتخاذ قرار صائب.  
مجلــــــــس القضاء األعلى، وبعد عــــــــام 2003 بدأ بتجربة 
إدخال النساء في سلك العمل القضائي،  فتقلدت املرأة 
مناصب عدة في اإلدعاء العام وحتى مكافحة اإلرهاب، 

وأثبتت املرأة في هذه  املحاكم جدارتها. 
عمل املرأة في مجال محاكم األسرة واألحداث والعنف 

األســــــــري، وإثبــــــــات جدارتهــــــــا فــــــــي هــــــــذه  املحاكم جعل 
مجلس القضاء يتجه نحوهــــــــا لتعزيز دورها في هذا 
ا  املجال، إضافــــــــة إلى تعزيز هذه  املحاكم وجعلها جزء
من املجتمع لحل مشــــــــكالته، بعــــــــد أن تمكنت املرأة من 

تنشيط هذا النوع  من املحاكم.    
دســــــــتوريا، فأن املادة ١٦ من الدستور نصت على مبدأ 
"تكافــــــــؤ الفرص حق مكفول لجميــــــــع  العراقيني وتكفل 
الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك"، وبناء على هذه 
املــــــــادة وإيمانا بدور  املــــــــرأة الفاعل جاء قبــــــــول املعهد 

القضائي للنســــــــاء، وهو فرصة أتيحت لهن شأنها في 
ذلك شأن  الرجل. 

القاضية أريج خليل، مدع عام في اســــــــتئناف الرصافة 
قالــــــــت لـ"القضاء" إنه "من خالل خوضــــــــي  لهذه املرحلة 
الدراســــــــية، وجــــــــدت ان املعهــــــــد القضائــــــــي هــــــــو املكان 
املناســــــــب الذي يلبي طموح  املــــــــرأة الناجحة ولم أملس 
أثنــــــــاء الدراســــــــة أي تمييــــــــز فــــــــي التعامــــــــل بــــــــني طالب 

وطالبات املعهد".    
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خضع إرهابيون أجانب، تســــــــلم العراق 
معظمهم من سوريا، لتحقيقات من قبل 
القضاء العراقي فضال عن  صدور أحكام 
عقابيــــــــة مختلفــــــــة بحــــــــق الكثيــــــــر منهم 
في محاكمــــــــات وفرت كافــــــــة الضمانات 
للمتهمــــــــني، بحســــــــب قضــــــــاة  مختصني 

بمكافحة اإلرهاب. 
اتــــــــه بحــــــــق 810  واتخــــــــذ القضــــــــاء إجراء
إرهابيني أجانب من جنســــــــيات مختلفة 
خالل عام ونصف العــــــــام، وأكد  القضاة 
ان جميــــــــع اإلرهابيــــــــني األجانــــــــب ممــــــــن 
ارتكبوا عمليات إجرامية داخل األراضي 

العراقيــــــــة او ملجرد  انتمائهــــــــم للتنظيم 
اإلرهابــــــــي ســــــــيحاكمون وفقــــــــًا لقانــــــــون 

مكافحة اإلرهاب العراقي. 
  وكشــــــــفت إحصائيــــــــة ملجلــــــــس القضاء 
األعلــــــــى تحصلــــــــت عليها "القضــــــــاء" أن 
عدد اإلرهابيــــــــني األجانب ومن  مختلف 
بحقهــــــــم  اتخــــــــذت  الذيــــــــن  الجنســــــــيات 
اإلجراءات القانونية بلغ 810 إرهابيني 
خالل عام 2018 والنصف  من عام 2019، 
ولفتت إلى صدور أحكام مختلفة بحق 
514 منهــــــــم من الذكــــــــور واالناث، فيما ال 
تــــــــزال قضايــــــــا   202 متهمني مــــــــن الذكور 
واإلنــــــــاث قيــــــــد التحقيق فضــــــــال عن 44 
متهمــــــــا مازالــــــــوا قيد املحاكمــــــــة، مؤكدة 

اإلفراج  عن 11 متهمــــــــًا لم تثبت إدانتهم 
بالتهم املنسوبة لهم. 

فــــــــي  املتبعــــــــة  اإلجــــــــراءات  وال تختلــــــــف 
عــــــــن  األجانــــــــب  اإلرهابيــــــــني  محاكمــــــــة 
إجراءات محاكمــــــــة اإلرهابيني املحليني 
 ســــــــواء في مرحلة التحقيــــــــق واملحاكمة، 
كما يقول القاضي احمد األميري رئيس 
املحكمــــــــة الجنائيــــــــة املركزيــــــــة  املختصة 
بقضايا اإلرهاب الفتا إلى أن "جميعهم 
يحاكمون وفق قانون مكافحة اإلرهاب 

العراقي". 
إلــــــــى  حديــــــــث  فــــــــي  األميــــــــري  وأضــــــــاف 
"القضــــــــاء" أن "مجلــــــــس القضــــــــاء األعلى 
أوعز بنقل محاكمات جميع  اإلرهابيني 

األجانــــــــب الــــــــى العاصمــــــــة بغــــــــداد كون 
اغلب الســــــــفارات في العاصمة وليتمكن 
ممثلــــــــو ســــــــفارات دول  اإلرهابيني ممن 
تجري محاكمتهم من حضور جلســــــــات 
املحاكمة "، مشــــــــيرا الــــــــى ان "هذا االجراء 
يعــــــــزز  الضمانــــــــات للمتهــــــــم التــــــــي نص 
عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة 

للمتهمني االجانب". 
"اغلــــــــب جلســــــــات  ان  االميــــــــري  ويؤكــــــــد 
املحاكمات تتم بشــــــــكل علني وبحضور 
وســــــــائل إعــــــــالم محلية وعامليــــــــة  فضال 
عن ممثلني لبعض املنظمات، وتســــــــمح 
املحكمة للمتهم بان يطلب توكيل محام 
من بلده واملحكمة  تســــــــتجيب لذلك وقد 

تنتدب له محاميًا عندما ال يوجد محام 
يتوكل عنه". 

وعــــــــن االجراءات املتبعــــــــة في املحاكمات 
يقــــــــول القاضــــــــي "بعد أن يكمــــــــل قاضي 
التحقيــــــــق جمــــــــع االدلة  حــــــــول  الجريمة 
املنســــــــوبة للمتهــــــــم، يحيــــــــل األخير على 
محكمــــــــة الجنايــــــــات وتعــــــــرض الدعوى 
على دائــــــــرة املدعي العام  امــــــــام املحكمة 
الجنائيــــــــة املركزيــــــــة لتدقيقهــــــــا فان كان 
هناك خلل او نقص تعاد الدعوى اما اذا 
كانت مكتملة  تحال الى املحكمة لتسجل 

ويحدد موعد للمرافعة". 
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تتخذ عمليات السرقة واالحتيال على املواطنني 
طرقا عديدة وأساليب مختلفة أحدثها تمت من 
قبل أفــــــــراد  يدعون أنهم من منظمات إنســــــــانية 
وينتحلون صفــــــــة أشــــــــخاص خليجيني إليهام 
الضحايا بأنهــــــــم من خارج البلد،  اذ اقدم هؤالء 

على استبدال عمالت بال قيمة بماليني الدنانير 
مــــــــن مواطنني قادهم الطمــــــــع إلى الوقوع في فخ 
 الســــــــرقة.  ويقــــــــول القاضي فــــــــراس حميد عودة 
قاضي أول محكمة تحقيــــــــق الكرادة إن "منطقة 
الكــــــــرادة واملناطق التابعة  إلى املحكمة شــــــــهدت 
عمليــــــــات نصب واحتيــــــــال في الفتــــــــرة األخيرة 
بواســــــــطة عصابات احدها تدعــــــــي أنها منظمة 

 إنســــــــانية تروم تقديم الدعم واإلغاثة للعائالت 
الفقيــــــــرة واملتعففة يرتــــــــدي احــــــــد أفرادها الزي 
الخليجــــــــي ويدعــــــــي بأنــــــــه  من حملة الجنســــــــية 
االمارتية وترافقه امرأة معرفة عن نفسها بأنها 
مــــــــن املنظمــــــــة يحملــــــــون معهم عمــــــــالت  أجنبية 
ليســــــــت ذات قيمة أو منتهية صالحية التعامل 
بهــــــــا ويســــــــتبدلونها بالعملــــــــة العراقية تاركني 

خلفهم  الضحايا". 
ويضيف قاضي التحقيق "تم تشكيل فريق عمل 
بالتنسيق مع املصادر السرية وتم التوصل إلى 
أماكن  تواجد املتهمــــــــني والتعرف عليهم والقي 
القبض عليهم واعترفوا صراحة بقيامهم بعدة 

عمليات سرقة". 
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تعد دار القضاء في الشــــــــعب (شــــــــمالي 
شــــــــرقي العاصمــــــــة) إحدى أوســــــــع دور 
القضاء في البالد نظرا  للكثافة السكانية 
التــــــــي تتميز بها مناطــــــــق اختصاصها 
املكانــــــــي، مــــــــا يتطلــــــــب تنظيمــــــــا عاليــــــــا 
وجهدا كبيرا  لتقديم الخدمة القضائية 

لنحو مليون ونصف املليون نسمة. 
  ويقــــــــول رئيس مجمــــــــع دار القضاء في 

الشــــــــعب القاضــــــــي ضيــــــــاء الكنانــــــــي إن 
  "نســــــــبة الســــــــكان كبيرة تتــــــــراوح  مابني 
مليون ومئتني وخمســــــــني الــــــــى مليون 
وخمسمئة نسمة بحســــــــب اإلحصائية 
التــــــــي وردتنــــــــا مــــــــن قبــــــــل  قائممقاميــــــــة 

الشعب". 
ويقصد املراجعــــــــون دار القضاء النجاز 
الدعاوى واملعامــــــــالت الخاصة بهم في 
جميع محاكم املجمــــــــع  الذي يتكون من 
والجنح  الشــــــــخصية  واالحوال  البداءة 

والتحقيق باالضافة الى  مكتب البحث 
 االجتماعي. 

"عــــــــدد القضــــــــاة  وأضــــــــاف الكنانــــــــي أن 
وصل إلــــــــى 12 قاضيا، بواقــــــــع 5 قضاة 
في محكمة  األحوال  الشــــــــخصية و4 في 
محكمــــــــة التحقيق و2 قضاة في محكمة 
البداءة وقــــــــاض واحد  ملحكمــــــــة الجنح 
وأربعة  أعضاء في جهاز االدعاء العام". 
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أفصحت محكمة تحقيق األحداث املركزية 
عن ارتفاع نســــــــبة مشــــــــاركة صغار السن 
في أعمال السرقات  والتسليب والجرائم 
االخــــــــرى فــــــــي العاصمة، عازيــــــــة ذلك إلى 
الظروف االجتماعية التي يعيشها هؤالء 
 األحداث، واستغالل العصابات اندفاعهم 

وبنيتهم الجسدية وعدم نضجهم. 
ووجه القضاء محكمــــــــة تحقيق األحداث 
املركزيــــــــة املختصة بنظر قضايا اإلرهاب 
بمتابعة كافــــــــة جرائم  االحداث في جانب 
الرصافة من العاصمة، ونظر الشــــــــكاوى 
التــــــــي تخصهــــــــم مــــــــن الجرائــــــــم االخرى، 
لتختصر  الوقت وتحقق سرعة في حسم 
واحالــــــــة الدعــــــــاوى للمحكمــــــــة املختصة 

بعــــــــد أن كانت ســــــــابقا محكمة واحدة في 
 جانب الكرخ تنظــــــــر كافة جرائم االحداث 
في بغداد، بحســــــــب ندى عيســــــــى قاضي 

تحقيق محكمة االحداث  املركزية. 
وقالــــــــت القاضية عيســــــــى لـ"القضــــــــاء" ان 
"محكمة تحقيق االحداث املركزية محكمة 
تختص ســــــــابقا بنظر دعــــــــاوى  االرهاب 
فقــــــــط مــــــــا اكســــــــبها احترافيــــــــة ومهنيــــــــة 
عاليتني وانعكس على واقع االحداث في 
جانب الرصافة وســــــــرعة  حســــــــم وإحالة 

دعاواهم". 
وأكــــــــدت ان "اغلــــــــب حوادث الســــــــرقة التي 
يقوم فيها الحدث هي حوادث آنية تنفذ 

دون تخطيط او تنظيم  مسبق". 

א������� � 2 

�א� א����� �� א����.. ���� ������ 
������ ���� א������ ����

����� ���� �� א����א� א����� 
������ א���א��

5 46
طبيب يقع � الفخ بعد الكشف 
على �تالة ادعت "حترشه بها" 

رئيس جنايات نينوى: أصدرنا 560 
حكما با�عدام � أقل من عامني

معهد التطوير القضائي.. رافد معر� 
وتدريبي ملنتسبي القضاء والقانونيني

ُكتاب العدد
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أكــــــــد رئيــــــــس محكمــــــــة اســــــــتئناف بابل 
القاضي حيــــــــدر جابر إن 84 إخبارا عن 
حاالت فســــــــاد إداري ومالي  وصلت إلى 
مكتــــــــب تحقيــــــــق النزاهة فــــــــي املحافظة 
خالل األشهر الثالثة املاضية، الفتا إلى 
أن هــــــــذه  اإلخبارات موضــــــــع اهتمام من 
قبل محققي النزاهة والقضاء، فيما دعا 
إلى ترسيخ ثقافة اإلخبار عن  الشبهات 

لدى الجمهور. 

وقال القاضي حيدر جابر إلى "القضاء" 
إن "األمــــــــن والنزاهــــــــة تبدأ مــــــــن املواطن 
حينمــــــــا  يبــــــــدأ  عملــــــــه  فالقضــــــــاء  أوال، 
يتلقى إخبارا عن خرق أمني أو شــــــــبهة 
فســــــــاد"، داعيــــــــا "املواطنني إلــــــــى االبالغ 
عن أي  شــــــــبهة فســــــــاد إلى القضاء الذي 
ســــــــيضعها موضع اهتمــــــــام"، الفتا إلى 
أن "اإلخبار عــــــــن املخالفات ثقافة  يجب 
أن تترســــــــخ فــــــــي وعي املجتمــــــــع خدمة 

للصالح العام". 
جــــــــاء ذلك علــــــــى هامش زيــــــــارة أجراها 

رئيس االســــــــتئناف إلــــــــى مكتب تحقيق 
بابل التابع لهيئة النزاهة  برفقة قاضي 
التحقيــــــــق املختــــــــص بقضايــــــــا النزاهة 

ونائب املدعي العام. 
وقال رئيس االســــــــتئناف "اطلعنا على 
الهيكل التنظيمي للمكتب الذي يتكون 
مــــــــن ثمانــــــــي شــــــــعب وتحتوي  شــــــــعبة 
التحقيق والتحري على عشرين محققا، 
بينما يدير الشــــــــعب األخرى مجموعة 

من املوظفني". 
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يعد االتجار بالبشــــــــر من أقدم املمارســــــــات البشــــــــرية ذات السمعة 
السيئة واألثر البالغ على اإلنسانية التي ال  تزال قائمة إلى عصرنا 
هــــــــذا, فبعد أن كانت تقتصر على تجارة الرقيق الذين يتم بيعهم 
في ســــــــوق النخاســــــــة بعد  أســــــــرهم في الحــــــــروب أو بعد بخطفهم 
م الّرق- وأصبحت  مــــــــن ذويهم، تطــــــــورت اآلن – بعد أن ألغي وُجــــــــرِّ
ذات  أبعاد وصور كثيرة، ُيمتهن فيها اإلنســــــــان (النساء واألطفال 
علــــــــى الخصــــــــوص)، وُيســــــــتغل، وُيذل، بشــــــــتى أنــــــــواع  التصرفات 
واملمارســــــــات، وُيتعامل به كبضاعة منزوعة اإلنســــــــانية، من قبل 
مجموعات إجرامية منظمة  تنشط بشكل سّري في مختلف أنحاء 
العالم، فال تقف عند حدود دولة ما بل تتعداها لتنفث ســــــــمومها 
وآثارها  السلبية الجسيمة فيها فظاهرة االتجار بالبشر اذن هي 
ظاهــــــــرة دولية ال تقتصر على دولة معينــــــــة.. إنما تمتد  لتتخطى 
الحــــــــدود الجغرافية وتشــــــــمل العديــــــــد من الدول مــــــــع اختالف في 
أنماطهــــــــا وصورهــــــــا طبقًا لرؤيــــــــة كل دولة  ملفهوم هــــــــذه الظاهرة 

ومدى احترامها لحقوق اإلنسان..  
االّتجار بالبشــــــــر أو االتجار باألشــــــــخاص هو بيع وشراء البشر، 
بخاصة والنساء واألطفال ذكور وإناث، وما  يتعلق بهذا النشاط 
من أنشــــــــطة مكملة، بغرض االســــــــتغالل من قبل املّتجر أو من قبل 
غيره. هذا االســــــــتغالل  قد يشمل: السخرة، االســــــــترقاق الجنسي، 
االستغالل الجنسي بهدف الربح، الزواج باإلكراه، سلب األعضاء 
 الجســــــــدية. قد يحدث االتجار بالبشر في دولة واحدة أو بني أكثر 
مــــــــن دولة، وال يتضمن االتجار بالبشــــــــر  بالضرورة نقل الضحية 
من مكان آلخر. ويعد االتجار بالبشر في املواثيق الدولية جريمة 
ضــــــــد الفرد؛  العتدائه علــــــــى حق الضحية فــــــــي االنتقال عن طريق 

اإلكراه وبسبب ما يتضمنه من استغالل يهدف للربح. 
وقد بادر املشــــــــرع العراقي العام 2012 إلى إصدار قانون مكافحة 
اإلتجار بالبشــــــــر رقم (28) لســــــــنة 2012  استجابة ملصادقة العراق 
على اتفاقية األمم املتحدة لحظر اإلتجار باألشخاص واستغالل 
بغاء اآلخرين التي  صادقت عليها الجمعية العامة لألمم املتحدة 
بالقــــــــرار 317 فــــــــي -2كانــــــــون األول1949- واتفاقية األمــــــــم املتحدة 
 ملكافحــــــــة الجريمــــــــة عبر الوطنيــــــــة والبروتوكولــــــــني امللحقني بها 
والتي اعتمــــــــدت من قبل الجمعية العامة لألمــــــــم  املتحدة بقرارها 
(25/55) فــــــــي 15/تشــــــــرين الثانــــــــي 2000، وبروتوكــــــــول باليرمو، 
حيث ورد في األســــــــباب  املوجبة لقانون مكافحة االتجار بالبشر 
(هذا القانون شــــــــرع ملكافحة جرائم االتجار بالبشــــــــر والحد منها 
 ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتكبيها لكونها تشكل خطورة بالغة 

على الفرد واملجتمع، وتمثل إهانة لكرامة  اإلنسان).  
وملكافحة هذه الجريمة نجد ضرورة تطوير التشريعات والقوانني 
ذات الصلة بمكافحة االتجار بالبشر،  ووضع عقوبات رادعة لكل 
من تثبــــــــت صلته بهذه الجريمة وتحســــــــني الظــــــــروف املجتمعية 
بتوفير التعليم  ومكافحة البطالة وتوفير الدعم الحكومي للفئات 
الفقيرة ، وتفعيل نظم الضمان االجتماعي ووضع برامج  تربوية 
لتعريــــــــف املجتمع بجريمة االتجار بالبشــــــــر واليــــــــات مكافحتها, 
وتفعيل دور منظمات املجتمع املدني  في مكافحة جريمة االتجار 
بالبشــــــــر، والتأكيد على الشراكة املجتمعية مع الجهات الرسمية, 
والتنسيق مع  الدول ذات الحدود املشتركة من اجل ضبط الحدود 

للنجاح في مكافحة هذه الجريمة. 

نحو خمسمئة مدان تلقوا أحكاما عقابية من �اكم عراقية

■ محكمة البياع التابعة لرئاسة استئناف الكرخ .. عدسة/ حيدر الدليمي

جرمية انتهاك 
حرمة املوتى  

أظهرت نتائج دراسة شاملة بأن مراحل 
القمر ال تؤثر يف الصحة النفسية للبر 
ويف الع�الج النفيس، وهذا يدحض صحة 

نظرية تأثري القمر املشهورة.
منذ القدم واإلنس�ان مقتن�ع بأن القمر 
يؤث�ر يف حياته ومزاج�ه وصحته. حتى 
أن هن�اك يف الدوائ�ر العلمي�ة م�ن يؤيد 
فرضي�ة تأثري مراح�ل القمر عى صحة 
اإلنس�ان، ويربط������ون اضطرابات 
الن�وم وس�لوك العن�ف وازدي�اد حاالت 

االنتحار بها.
 Swiss Medical صحيف�ة  وتفي�د 
Weekly ب�أن نتائ�ج الدراس�ة األخرية 
بش�أن هذه املس�ألة تفيد بع�دم إثبات 

هذه الفرضية.
وقد ش�ارك يف هذه الدراس�ة علماء من 
سويرسا )مستشفى زيوريخ الجامعي، 
غراوبيون�دن(  كانت�ون  ومستش�فى 

والوالي�ات املتح�دة )كل�����ي�ة اينش�تاين 
الطب�����ي�ة(، التي تضمنت دراس�ة تاريخ 
نف�يس،  لنح�و 18000 مري���ض  أم�راض 
جميعه�م خضعوا للعالج يف غرابيوندن لعر 

سنوات 2015-2005.

وبعد اطالعهم عى السجالت الطبية للمرىض 
، ق�ارن املختص�ون البيان�ات ال�واردة فيه�ا 
بالتزامن مع تغري مراح�ل القمر، مثل القمر 
الجدي�د، الرب�ع األول، القم�ر الكام�ل، الربع 
األخري، فاتضح لهم بأنه ال تأثري ألي من هذه 

املراحل عى صحة املرىض.

ويقول الباحثون، »بغض النظر عن االعتقاد 
ب�أن القمر يؤثر عى الحالة النفس�ية للناس 
ويف العالج النفيس، لم نكتش�ف من دراس�تنا 
وجود أي عالقة بني هذه العوامل. وإن طلب 
املس�اعدة م�ن جانب امل�رىض، وط�ول فرتة 

العالج لم يتأثر بدورة القمر ».

تأثري مراحل القمر عىل نفسية اإلنسان!
يس�بب نق�ص عن�ر الي�ود 
يف الجس�م ظه�ور مش�كالت 
حال�ة  ألن  جدي�ة،  صحي�ة 
وعمل الغ�دة الدرقية والتوازن 
الهرموني يف الجس�م يعتمدان 

عى هذا العنر.
وفقا ملنظمة الصح�ة العاملية 
اليومي�ة  الجرع�ة  ت�رتاوح 
م�ن عن�ر اليود للجس�م ما 
ب�ني 100و 200 ميكروغ�رام 
ارتباطا بعمر الشخص وحالته 
الصحي�ة. امل�رأة الحامل مثال 
ميكروغ�رام   200 إىل  تحت�اج 
يوميا م�ن الي�ود، وإن نقصه 
يخل�ق لها مش�كالت جدية قد 
تصل إىل اإلجهاض أو قد تضع 

مولودا معاقا عقليا.
والي�ود – مك�ون أس�ايس لهرمون�ات الغدة 
الدرقي�ة، الت�ي تلع�ب دورا أساس�يا يف نمو 
اإلنس�ان والتمثي�ل الغذائي وتط�ور الدماغ. 
وإن نق�ص هذا العنر يف الجس�م يؤدي إىل 
أمراض الغدة الدرقية وتش�وهات ناتجة عن 
خل�ل يف عمله�ا. فكيف نعرف بأن مس�توى 

اليود يف الجس�م هو دون املطلوب؟ لقد حدد 
األطباء عالمات خمس تشري إىل هذا النقص. 

وهي:
مش�كالت يف الش�عر والجل�د، عندما يحصل 
الجس�م ع�ى كمي�ة أقل م�ن عن�ر اليود، 
وحك�ة،  ال���ش�عر  ل�دى  جفاف�ا  يالح�ظ 
زي�ادة مفاجئ�ة يف  ل�ه.  كثيف�ا  وتس�اقطا 

الوزن، نتيج�ة لنقص اليود 
يف الجس�م تتباط�أ عملي�ة 
التمثي�ل الغذائ�ي، ما يؤدي 
إىل ب�طء ح�رق الس�عرات، 
وبالتايل زيادة يف الوزن. كما 
أن هذه الزي�ادة قد تحصل 
حتى عندما يتبع الش�خص 

حمية غذائية محددة.
الش�عور بالربد دائما، هذه 
عالمة أخ�رى لنقص كمية 
كونه�ا  الجس�م.  يف  الي�ود 
تتسبب ببط عملية التمثيل 
الغذائ�ي، ما يؤدي إىل نقص 
يف كمية الطاقة التي ينتجها 
الجسم وبالتايل عدم كفاية 

الحرارة لتدفئته.
الش�عور  املزم�ن،  التع�ب 
بالتعب الش�ديد بعد القيام بعمل بس�يط قد 
يكون سببه نقص عنر اليود يف الجسم. ما 

يسفر عن إنهاك عام إضافة إىل التعب.
تكرر اإلمساك، وفقا لألطباء يسبب الخلل يف 
عمل الغدة الدرقية بانخفاض نش�اط املعدة 

والقولون، ما ينتج عنه اإلمساك.

مخس عالمات تشري إىل نقص اليود يف اجلسم

أبو تراب كرار العاملي عادل عبد الحق
انترت مناطق الس�كن العش�وائي يف بغ�داد ويف اغلب املحافظ�ات بعد عام 
2003. ول�م يكن هذا األمر ترف�اً، وإنما نتيجة للوضع املري�ر الذي عانى منه 
املواطنني طوال عقود من الحرمان واالضطهاد؛ والعشوائّيات والتجاوزات لم 

تشمل قضّية السكن فحسب، وإنما أيضاً كل املفاصل املجتمعية والحياتية.
ويمك�ن إعادة كل ه�ذه الفوىض إىل االنفالت األمني ال�ذي حدث بعد التغيري.. 
فحينه�ا ل�م توجد حكوم�ة وال تنظيم مجتمع�ي يقف بوجه ه�ذه الظواهر 

الطارئة أو يمنعها.
وقد ازدادت املناطق العش�وائية وتوسعت بش�كل كبري وملفت وكذلك تمادت 
التج�اوزات وه�ذه املرة بس�بب االهم�ال الحكوم�ي، فلم تض�ع الحكومات 
املتتالي�ة حلوالً جذرية وحقيقية لهات�ني الحالتني وتعاملت معها كواقع حال 

ال حلول آنية لهما.
كانت املناطق العش�وائية وما زالت تعاني من انعدام الخدمات، فهي ال تدخل 
بالخطط الخدمية والعمرانية والتطويرية، وكذلك ال ُتش�مل باملوازنات العامة 

رغم انفجاريتها.
وصحي�ح أن وجود هذه املناطق وتكوينها وانتش�ار التجاوزات ليس قانونياً 
وخط�أ كبري، لك�ن الصحيح أيضاً أن اهمال هذه املناطق من قبل املس�ؤولني 
كان خط�أ أكرب. فبإهماله�ا والتعامل معها كر ال بد من�ه مّثل طامة كربى 
جعلت البيوتات تصبح عرات االالف، وأخذ مئات االالف من الناس يعيشون 
الحرمان م�ن الخدمات والظروف املعيش�ية الصحية، وأصبح�ت التجاوزات 
باآلالف ما فاقم املش�اكل اكثر، وجعلها اكرب واخطر لتكون معالجتها اصعب 

بكثري من بدايتها.
ويف هذه الحكومة، وبعد منحها الثقة بوقت قصري، اطلق رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي مبادرة السكن بتوزيع قطع االرايض عى املواطنني، وكذلك منحهم 
السلف من اجل بنائها، وهي مبادرة تشّكل حالً جذرياً وحقيقياً ملعالجة ازمة 
الس�كن والتخلص من العش�وائيات دون رجعة، ولكن يج�ب الروع بتنفيذ 
ه�ذه املبادرة عى أرض الواقع وتصبح حقيقة حتى ال يبقى مربر للبقاء عى 

العشوائيات وال البقاء يف العشوائيات من قبل ساكنيها.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن حكومة عبد املهدي عى عكس الحكومات الس�ابقة، ال 
تعاني تهديداً إرهابياً حقيقياً كسابقاتها، وهي تتمتع ببحبوحة اقتصادية يف 
ظّل انتعاش اسواق النفط مجدداً، ما يجعل التعويل عى تنفيذها الخطط التي 

تهدف إىل االرتقاء باملس�توى املعييش كبرياً.
بدوره�ا، رشع�ت الجهات املس�ؤولة يف بغ�داد واملحافظات بمعالج�ة الحالة 
االخ�رى وه�ي التجاوزات ع�ى أرايض الدول�ة، ولكن يف هذه الحال�ة لم تكن 
الق�رارات حلوالً بل كانت دون بديل لتنتج س�خطاً وإمتعاضاً. إذ لم تكن ولن 
تكون التجاوزات ظاهرة حضارية، اال انها يف الوقت ذاته نتيجة ظرٍف ما ويجب 
معالجته�ا ال محاربتها، و يجب وضع الحلول الناجعة قبل تنفيذ قرارات رفع 
التجاوزات. إن وضع البدائل لتكوين منفعة اقتصادية واجتماعية، س�تقيض 

بالرضورة عى التجاوزات.
الي�وم، ما نراه من تحرك اقتصادي وعمراني واصالحي يوجب علينا التكاتف 
م�ن اج�ل النجاح والتخلص م�ن الحاالت والظواه�ر الدخيلة علين�ا )الحلول 

والبدائل قبل التنفيذ(.

رشف »امل�كان«: امل�كان الذي أحب... املكان الذي أح�ب... املكان الذي أحب، 
املكان الذي ُيشتاق إليه، البقعة التي تتوق النفس إليها، وحننٌي يدفع املشتاَق 
للصالة يف باحتها والدعاء يف ميدانها: أهالً بكم يف مجمع السيدة زينب عليها 

السالم � الضاحية الجنوبية )أعادنا الله إليه بحق النبي وآله(.
ل أن  رشف »الزم�ان«: ليلة من ليايل ش�هر رمض�ان املبارك، حيث م�ن املُؤَمَّ
ة عالية من االس�تعداد للتحليق بعيداً يف عالم العروج  تكون النفوس عى ِهمَّ
إىل الله تعاىل عز وجل، راغبة يف جمع املكاس�ب وحصد الجوائز واالبتعاد عن 

مختلف أشكال إضاعة الفرص وهدرها فيما ال فائدة فيه وال منفعة معه.
رشف »الحضور«: اإلخوة األحبة، األعزة املؤمنون، أهل املقاومة وجمهورها، 
أصح�اب ال�رف والكرام�ة، ُمَعلِّم�و اإلخ�الص والتضحية ورم�وز الثبات 
والوفاء، فتحية لهم وسالم عابر للمحيطات عليهم، فرداً فرداً، سائلني املوىل 
عز وج�ل أن يتقبَّل منهم ويحفظهم ويثبت أقدامه�م وينرهم عى القوم 

الكافرين.
رشف »الخطيب«: »س�ماحة العش�ق«، س�يد املقاومة، األم�ني عى األرواح 
والعيال واألوطان )حفظه الله وأدام ظله الريف(، الخطيب املَُفوَّه، املتكلم 

الرائع، الواعظ املُخلص، اإلنسان الّطّيب والعبد الصالح.
إذا تس�اءل أحدهم عن س�بب هذه اإلطاللة الكتابية � املتواضعة � فاإلجابة 
جاه�زة والتوضي�ح ح�ارض: إطاللة لس�ماحة األم�ني العام )حفظ�ه الله 
وأدام ظل�ه الريف( يف ليلة رمضانية أمام حضور كريم يف مجمع الس�يدة 
زينب عليها الس�الم � الضاحية الجنوبي�ة )يف أرض الوطن الحبيب والعزيز 

والريف »لبنان«(.
يف مح�رض ه�ذه املنظوم�ة الريفة، ال ب�د للموعظة أن تش�ق طريقها إىل 

القلوب الالهفة نحو املراتب القربية، املدارج الراقية واملنازل الرفيعة.
ها غطاء  فتحية اشتياقية إىل املكان، املجمع املبارك واملسجد الرائع، تحية َيُلفُّ

اللهفة إىل العودة للتعبد يف باحة ذاك املسجد الزينبي الجّذاب.
وس�الٌم إىل أه�ل الرف واملحبة، س�الٌم يجتاز تلك املس�افات � الجغرافية � 
التي تفصل كاتب هذه الس�طور عن التواجد معه�م والحضور بينهم  دون 
الس�ماح لها � أي املسافات وبالرغم من امتداداتها الواسعة � من االنتقاص 

من حرارة هذا السالم وإخماد وهجه الوَّقاد.
ويف أج�واء ه�ذا الطيف الرمضاني، نس�أل الل�ه بحرمة هذا الش�هر اإللهي 
االس�تثنائي وه�ذه الضياف�ة الرّّبانّية املمي�زة وهذا الكرم الفري�د والعطاء 
املنقط�ع النظ�ري من رب الس�ماوات واألرض جلَّ وعال، أن يحفظ س�ماحة 
األمني العام ومقاومتنا الريف�ة ومجاهدينا املباركني، وأن يبارك جهادهم 
وُيعظ�م أجورهم، وأن يعزه�م أكثر مما هم أعزاء ويرفه�م أكثر مما هم 
رشف�اء، وأن يعيدنا إليهم ويجمعنا بهم يف أقرب وق�ت ممكن }الَّ َتِجُد َقْوًما 
وَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُس�ولَُه َولَْو َكاُنوا آَباَءُهْم  ُيْؤِمُن�وَن ِباللَِّه َوالَْيوِْم اآْلِخِر ُيوَادُّ
أَْو أَْبَناَءُهْم أَْو إِْخوَاَنُهْم أَْو َعِش�رَيَتُهْم * أُولَِٰئَك َكَتَب يِف ُقُلوِبِهُم اإْلِيَماَن َوأَيََّدُهم 
ْنُه * َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها * َريِضَ  ِبُروٍح مِّ
اللَّ�ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْن�ُه * أُولَِٰئَك ِحزُْب اللَِّه* أاََل إِنَّ ِحزَْب اللَِّه ُهُم الُْمْفلُِحوَن{ 
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