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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

أفـضـل األمـانــة الـوفــاء 

بـالـعـهـد

ص2رئيس الربملان يؤكد عىل رضورة »توحيد الصفوف« ملواجهة خطر »داعش« واخلاليا النائمة 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االحتاد الكردستاين يطالب حكومة اإلقليم بتنفيذ بنود االتفاق النفطي مع بغداد

»النار املجهولة« حتصد أراض جديدة 
والقوات األمنية تتدخل

العراق يوسع خارطة الوساطة إليقاف 
التوتر يف مياه اخلليج

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�اودت »الن�ار املجهول�ة« الظه�ور مجدداً 
لتحصد أراض زراعية يف عدد من املحافظات، 
وفيم�ا أوعز رئي�س أركان الجي�ش بحماية 
موسم حصد املحاصيل، تشري أصابع االتهام 
إىل وق�وف »داع�ش« وراء أره�اب املزارعني، 

وحرق األرايض الزراعية.
وأمس الس�بت، أفاد مصدر أمني بمحافظة 
ص�اح الدي�ن باستش�هاد اربع�ة مزارعني 
بهج�وم لعصاب�ات »داع�ش« االرهابي عىل 

حقولهم يف قضاء الرشقاط.
وقال املصدر ان »عنارص من عصابات داعش 

ش�نوا، يف س�اعة متقدمة من لي�ل الجمعة، 
هجوم�اً عىل مزارع�ني يف قض�اء الرشقاط، 
أثناء تواجدهم يف مزارعهم لحصاد الحنطة، 
مم�ا اس�فر ع�ن استش�هاد اربع�ة منه�م، 

وجميعهم من عشرية جميلة«.
وأض�اف املصدر أن »الدواع�ش قاموا بحرق 
حاصدة للقمح وس�يارة الفاحني، وأحرقوا 
الفاح�ون  كان  الت�ي  الحنط�ة  محاصي�ل 

يريدون حصادها، ثم الذوا بالفرار«.
ويف محافظ�ة االنبار، كش�فت مص�ادر عن 
التهام »الن�ريان املجهولة« لعدد من األرايض 
الزراعية، فيما ظلّت الجهات التي تقف وراء 
إش�عال الن�ريان مجهول�ة. بدوره�ا، أعلنت 

وزارة الزراعة عن وصول مس�احات املزارع 
املحروق�ة بأربع محافظ�ات اىل 3 أالف دونم 
م�ن ب�ني 12 ملي�ون دون�م م�زروع بعموم 

العراق.
وقال املتحدث باسم الوزارة  حميد النايف إن 
“لجان وزارة الزراع�ة أحصت حرائق صاح 
الدي�ن ودياىل وجنوب كرك�وك ونينوى بأكثر 

من 3 االف دونم من الحنطة”.
وأوض�ح ان “بعض الحرائق تع�ود ألغراض 
الثائر وأخرى إرهابي�ة وبعضها بفعل فاعل 
مجه�ول”، مش�ريا اىل ان “ الق�وات األمني�ة 

مستمرة بتحقيقاتها”.
التفاصيل ص2

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

تكت�ظ الكوالي�س السياس�ية العراقّية بعدد 
من املقرتحات واملبادرات إلبعاد شبح الحرب 
التي تس�عى اإلدارة األمريكية إىل إشعالها يف 

املنطقة، وبدعم من دول خليجية.
وبينما وص�ل وزي�ر الخارجي�ة اإليرانية إىل 
بغ�داد يف زي�ارة لبحث مس�ألة “الوس�اطة 
العراقي�ة” بني طهران وواش�نطن، كش�فت 
لجن�ة العاق�ات الخارجي�ة الربملاني�ة ع�ن 
زيارات مرتقبة للرئي�س برهم صالح اىل كل 

من تركيا والسعودية. 
ويس�عى العراق جاهداً إىل انجاح الوس�اطة 

الت�ي يخوضه�ا من أج�ل اخم�اد الحرب يف 
املنطق�ة، بالرغم من كل املس�اعي اإلقليمية 
التي تحاول إفش�الها. ويحظى العراق حّتى 
اآلن بدعم ومس�اعدة كل من الكويت وعمان 
يف وص�ول الوالي�ات املتح�دة وإي�ران إىل حل 

لتجّنب خيار الحرب.
ويخىش كل من الع�راق والكويت بأن تعّطل 
الح�رب صادراتهم�ا النفطي�ة ع�رب مضيق 

هرمز يف حال حصول أي توّتر.
ووصل وزير الخارجية اإليرانية محمد جواد 
ظريف�إىل العاصم�ة بغ�داد يف زي�ارة لبحث 
مس�ألة “الوس�اطة العراقية” ب�ني طهران 

وواشنطن.

وكش�ف مص�در مطلع�أن وزي�ر الخارجية 
ي�زور  ظري�ف  ج�واد  محم�د  اإليران�ي 
بش�أن  العراقي�ة  الوس�اطة  بغدادملناقش�ة 
تهدئ�ة االوضاع بني إي�ران والواليات املتحدة 

األمريكية يف مياه الخليج.
ونقل موقع “إرم نيوز” اإلماراتي عن مصدر 
عراقي قوله إن ”الجانب اإليراني رحب بهذه 
الوس�اطة، التي أعل�ن عنها يف وقت س�ابق 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي, ولهذا أرسل 
ظري�ف إىل بغداد، ملعرفة الوس�اطة بش�كل 
دقي�ق، ومعرف�ة رد الجان�ب األمريك�ي عىل 

هذه الوساطة أيضاً“.
التفاصيل ص2

ظريف يف بغداد ملعرفة تفاصيل التحركات.. ورئيس اجلمهورية يتوجه إىل تركيا والسعوديةفلول »داعش« يرهبون املزارعني يف صالح الدين واالنبار.. وخطط أمنية لتأمني موسم احلصاد
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الصحة الفلسطينية: غزة تعيش أسوأ أزمة أدوية عىل االطالق
      بغداد / المستقبل العراقي

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية يف قطاع غزة، 
أمس السبت، من تداعيات خطرية عىل املرىض يف 
القطاع بسبب أزمة األدوية التي وصفتها باألشد 
عىل اإلطاق، حيث وصل معدل العجز يف األدوية 
واملستهلكات الطبية ألكثر من 52 يف املائة. ونقل 
»املرك�ز الفلس�طيني لإلعام« ع�ن املدير العام 
ملجمع الش�فاء الطبي، الدكتور مدحت عباس، 
قول�ه إن أكرب املستش�فيات الحكومية يف قطاع 

غزة بات�ت تفتقد الكثري من األدوية األساس�ية 
واملضادات الحيوي�ة، واألدوية الخاصة بمرىض 
وكذل�ك  األورام،  وأدوي�ة  والس�كري  الضغ�ط 
املس�تهلكات الخاصة بمرىض الفش�ل الكلوي.  
وأوضح عباس أن معظم األصناف الدوائية غري 
متوف�رة حالياً يف صيدليات املش�ايف الحكومية، 
وال تتوفر أيض�ًا يف صيدليات القط�اع الخاص. 
وأش�ار املدير العام ملجمع الش�فاء الطبي إىل أن 
»فقدان األدوية يشكل خطراً عىل حياة املرىض، 
كالحليب العاجي ملرىض التبول الفينويل، والذي 

يتس�بب يف حدوث التخلف العق�ي يف حالة عدم 
تلق�ي الطفل املصاب باملرض له، وكذلك األدوية 
الخاص�ة بزارع�ي ال�كىل، إذ قد يتس�بب غياب 
ال�دواء إىل رفض الكلية املزروعة وبالتايل فش�ل 

عمليات الزراعة، حسب قوله.
 وناش�د الدكتور عباس جميع الداعمني للقطاع 
الصحي وجمي�ع الضمائر الحية رسعة التدخل 
إلنق�اذ مرىض غزة، يف س�ياق عدم تلقي املرافق 
الصحي�ة للحص�ص الدوائية الخاص�ة بها منذ 

مطلع العام الحايل.

ص2 حقوق االنسان الربملانية تبحث »تزايد« حاالت االنتحار 

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر وزي�ر النفط ثام�ر الغضبان، أمس 
الس�بت، من اغاق مضي�ق هرمز نتيجة 
األزمة بني واش�نطن وطهران، مشريا اىل 
أن اغاقه س�يكون له تأثري ع�ىل العراق 
وال�دول التي تنطل�ق صادراتها النفطية 

منه.  
وق�ال الغضب�ان يف ترصي�ح صحفي إن 
»وزارة النفط وضمن عملها االس�تباقي 
فهي تض�ع جمي�ع االحتم�االت للتهيئ 
بح�االت الط�وارئ«، مبين�ا ان »مايهمنا 

ان نك�ون جاهزي�ن وم�ع بداي�ة فص�ل 
الصيف لنكون بوضع افضل، وهو فعليا 
ما حص�ل ويحصل حيث ان وضعنا فيما 
يخص انتاج الغاز وتجهيزه اىل محطات 
ومحط�ات  الكهربائي�ة  الطاق�ة  تولي�د 
الوق�ود الس�ائل وتحديدا زي�ت الغاز هو 
افضل بكثري عما كنا عليه بنفس التاريخ 

من العام املايض«. 
ل�ن  »ال�وزارة  أن  الغضب�ان،  واض�اف 
تتوق�ف عند هذا الحد ونحن مس�تمرون 
يف بناء خزين س�رتاتيجي كب�ري جدا من 
زي�ت الغ�از، وبنفس الوقت ف�أن النفط 

األس�ود والخام متوفر والتوجد لدينا اي 
مشاكل تجاهه«، الفتا اىل أن »األزمة بني 
واش�نطن وطهران وبحال اغاق مضيق 
هرمز بالخليج فس�يكون لها تأثري علينا 
وعىل جميع الدول التي تنطلق صادراتها 
النفطية من خ�ال، لكننا متفاؤلون بان 
الحكمة ستسود وان هذا االمر لن يحصل 
الن رضره كب�ري ع�ىل املنطق�ة والعال�م 
بأرسه ألن املضي�ق يمر من خاله يوميا 
18 ملي�ون برمي�ل نف�ط خ�ام الس�يما 

للسوق االسيوية«.
التفاصيل ص2

وزير النفط حيذر من اغالق مضيق هرمز نتيجة األزمة 
بني واشنطن وطهران 

جـمـع تـواقـيـع بـرلـمـانـيـة لـتـعـديـل سـلـم رواتـب الـمـوظـفـيـن

تكريم مدير رشكة 
توزيع املنتجـات النفطية  

فرع أالنبار بدرع التميز

حمافظ بغداد يرتأس
 ورشة عمل مع الرشكات املنفذة 

ملرشوع القطار املعلق

اخلطوط اجلوية حتصل عىل 
املرتبة الثانية كأفضل رشكة طريان 
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مجع تواقيع برملانية لتعديل سلم رواتب املوظفني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس الس�بت، جمع تواقيع 
نيابية لتعديل س�لم روات�ب موظفي الدول�ة. ونقلت وكالة 
»املعلوم�ة« ع�ن عض�و اللجنة ماج�دة التميم�ي القول إن 
“سلم رواتب موظفي الدولة غري متوازن وبحاجة إىل تعديل 
لرف�ع الغبن عن رشيحة واس�عة م�ن العراقيني”.وأضافت 
أن “االم�ر يتطلب جم�ع تواقيع وتقديم مقرتح إىل رئاس�ة 
املجلس واللجنة املالية من أجل تعديل سلم الرواتب بالتعاون 
م�ع مختصني”. ويعاني بع�ض موظفي دوائ�ر الدولة من 
انخف�اض الرات�ب الش�هري عىل خ�اف موظف�ني اخرين 
يف دوائ�ر ومؤسس�ات اخرى، ويع�ود ذلك اىل االس�تثناءات 

واالمتيازات التي تحظى بها البعض دون اخرى.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�اودت »الن�ار املجهول�ة« الظه�ور 
مج�دداً لتحص�د أراض زراعية يف عدد 
م�ن املحافظ�ات، وفيما أوع�ز رئيس 
أركان الجي�ش بحماية موس�م حصد 
املحاصي�ل، تش�ري أصاب�ع االتهام إىل 
وقوف »داعش« وراء أرهاب املزارعني، 

وحرق األرايض الزراعية.
وأم�س الس�بت، أف�اد مص�در أمن�ي 
بمحافظ�ة ص�اح الدين باستش�هاد 
اربع�ة مزارع�ني بهج�وم لعصاب�ات 
»داع�ش« االرهاب�ي ع�ىل حقولهم يف 

قضاء الرشقاط.
وقال املصدر ان »عنارص من عصابات 
داعش ش�نوا، يف س�اعة متقدمة من 
ليل الجمع�ة، هجوماً عىل مزارعني يف 
قض�اء الرشق�اط، أثن�اء تواجدهم يف 
مزارعهم لحصاد الحنطة، مما اسفر 
عن استشهاد اربعة منهم، وجميعهم 

من عشرية جميلة«.
وأض�اف املص�در أن »الدواعش قاموا 
وس�يارة  للقم�ح  حاص�دة  بح�رق 
الحنطة  الفاحني، وأحرقوا محاصيل 

التي كان الفاحون يريدون حصادها، 
ثم الذوا بالفرار«.

ويف محافظة االنبار، كش�فت مصادر 
عن الته�ام »النريان املجهول�ة« لعدد 
م�ن األرايض الزراعي�ة، فيم�ا ظلّ�ت 
الجهات التي تقف وراء إشعال النريان 
وزارة  أعلن�ت  بدوره�ا،  مجهول�ة. 
الزراعة عن وصول مس�احات املزارع 
املحروق�ة بأربع محافظات اىل 3 أالف 
دون�م من بني 12 مليون دونم مزروع 

بعموم العراق.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة  حميد 
الزراع�ة  وزارة  “لج�ان  إن  الناي�ف 
أحص�ت حرائق ص�اح الدي�ن ودياىل 
وجنوب كركوك ونين�وى بأكثر من 3 

االف دونم من الحنطة”.
وأوض�ح ان “بع�ض الحرائ�ق تع�ود 
إرهابي�ة  وأخ�رى  الثائ�ر  ألغ�راض 
وبعضها بفعل فاعل مجهول”، مشريا 
مس�تمرة  األمني�ة  الق�وات   “ ان  اىل 

بتحقيقاتها”.
وأضاف ان “نسبة الحنطة التي تلفت 
ج�راء ح�رق 3 االف دون�م تق�در ب�� 
2250 طن”، مشريا اىل ان “املساحات 

املحرتق�ة  ضئيلة مقارن�ه بزرع اكثر 
م�ن 12مليون دونم م�ن الحنطة هذا 

العام بعموم العراق”.
ان  الش�عبي  الحش�د  اك�د  وفيم�ا 
الحرائق التي اندلعت يف اراض زراعية 
باملحافظة »ليس�ت مفتعل�ة«، بيد أن 
رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن 
عثم�ان الغانمي أوعز باعادة انتش�ار 
القطعات االمنية لتأمني انجاح حملة 

الحصاد يف محافظة كركوك.
واكد الحش�د الش�عبي يف صاح الدين 
اراض  اندلع�ت يف  الت�ي  الحرائ�ق  ان 
الجمعل�ة  لي�ل  باملحافظ�ة  زراعي�ة 
ليست مفتعلة.  وقال أمر لواء التاسع 
بالحش�د املتواجد بصاح الدين حاكم 
الجب�وري ان »حقيق�ة الحرائق التي 
حدثت يف محافظة صاح الدين باراض 
زراعي�ة لي�س مفتعلة مث�ل ماتناوله 

بعض القنوات والوكاالت«.
ه�ي  الحرائ�ق  »ه�ذه  ان  واض�اف 
م�ن مخلف�ات املزارع�ني بع�د أكمال 
ان�ه »تم�ت  اىل  حصاده�م«، مش�ريا 

السيطرة عىل الحرائق بالكامل«.
من جانبه، اوعز رئيس أركان الجيش 

الفري�ق أول الرك�ن عثم�ان الغانمي، 
االمني�ة  القطع�ات  انتش�ار  باع�ادة 
يف  الحص�اد  حمل�ة  انج�اح  لتأم�ني 

محافظة كركوك.
جاء ذلك خال لقائه قائد املقر املتقدم 
للعمليات املش�رتكة يف كرك�وك اللواء 

الركن سعد حربية.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الدف�اع، تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
ان«حربي�ة ق�دم ايج�ازاً مفصاً عن 
الوضع األمني ضمن قاطع املسؤولية 

يف محافظة كركوك«.
األركان  رئي�س  أش�اد  جانب�ه،  م�ن 
ب�كل الجهود املبذولة م�ن قبل القادة 
واألمرين واملقاتلني للقضاء عىل فلول 
عصابات داعش، مبينا، ان كل خطوة 
بهذا االتجاه تس�اهم بش�كل فعال يف 
فرض س�لطة القانون والحفاظ عىل 

أمن واستقرار املحافظة.
كم�ا اوعز باع�ادة انتش�ار القطعات 
يف  الحص�اد  حمل�ة  انج�اح  لتأم�ني 
محافظ�ة كرك�وك م�ن خال مس�ك 
الط�رق والعقد املهم�ة والعمل بروح 

الفريق الواحد.

فلول »داعش« يرهبون املزارعني يف صالح الدين واالنبار.. وخطط أمنية لتأمني موسم احلصاد

ظريف يف بغداد ملعرفة تفاصيل التحركات.. ورئيس اجلمهورية يتوجه إىل تركيا والسعودية

»النار املجهولة« حتصد أراض جديدة.. والقوات األمنية تتدخل

العراق يوسع خارطة الوساطة إليقاف التوتر يف مياه اخلليج
        المستقبل العراقي / فرح حمادي

تكت�ظ الكوالي�س السياس�ية العراقّية بعدد 
من املقرتحات واملبادرات إلبعاد شبح الحرب 
التي تس�عى اإلدارة األمريكية إىل إشعالها يف 

املنطقة، وبدعم من دول خليجية.
وبينم�ا وص�ل وزي�ر الخارجي�ة اإليرانية إىل 
بغ�داد يف زي�ارة لبح�ث مس�ألة “الوس�اطة 
العراقي�ة” بني طهران وواش�نطن، كش�فت 
لجن�ة العاق�ات الخارجي�ة الربملاني�ة ع�ن 
زيارات مرتقبة للرئي�س برهم صالح اىل كل 

من تركيا والسعودية. 

ويس�عى العراق جاهداً إىل انجاح الوس�اطة 
الت�ي يخوضها م�ن أج�ل اخم�اد الحرب يف 
املنطق�ة، بالرغم من كل املس�اعي اإلقليمية 
التي تحاول إفش�الها. ويحظى العراق حّتى 
اآلن بدعم ومس�اعدة كل من الكويت وعمان 
يف وص�ول الوالي�ات املتح�دة وإي�ران إىل حل 

لتجّنب خيار الحرب.
ويخ�ى كل من الع�راق والكويت بأن تعّطل 
الح�رب صادراتهم�ا النفطي�ة ع�رب مضيق 

هرمز يف حال حصول أي توّتر.
ووص�ل وزير الخارجية اإليرانية محمد جواد 
ظريف�إىل العاصم�ة بغ�داد يف زي�ارة لبحث 

مس�ألة “الوس�اطة العراقي�ة” ب�ني طهران 
وواشنطن.

وكش�ف مص�در مطلع�أن وزي�ر الخارجية 
ي�زور  ظري�ف  ج�واد  محم�د  اإليران�ي 
بش�أن  العراقي�ة  الوس�اطة  بغدادملناقش�ة 
تهدئ�ة االوضاع بني إي�ران والواليات املتحدة 

األمريكية يف مياه الخليج.
ونقل موقع “إرم نيوز” اإلماراتي عن مصدر 
عراقي قوله إن ”الجانب اإليراني رحب بهذه 
الوس�اطة، الت�ي أعل�ن عنها يف وقت س�ابق 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي, ولهذا أرسل 
ظري�ف إىل بغ�داد، ملعرفة الوس�اطة بش�كل 

دقيق، ومعرفة رد الجانب األمريكي عىل هذه 
الوساطة أيضاً“.

وترفض إيران أي ح�وار مبارش مع الواليات 
املتحدة.

بدورها، كش�فت لجنة العاق�ات الخارجية 
النيابية ع�ن زيارات مرتقب�ة للرئيس برهم 

صالح اىل كل من تركيا والسعودية. 
وقال عض�و اللجنة ريب�وار كريم يف ترصيح 
صحفي إن »زيارة رئي�س الوزراء عادل عبد 
امله�دي اىل الكويت ورئيس الجمهورية برهم 
صال�ح اىل االردن، كانت�ا لبح�ث مايدور االن 
يف املنطقة وم�ا يتعلق بالتوت�ر الحاصل بني 

الوالي�ات املتحدة االمريكية م�ن جهة وايران 
من جهة اخرى«.

وأضاف ان »الزيارتني تهدفان اىل ابعاد شبح 
الح�رب ع�ن الدول�ة وع�ن الش�عب العراقي 
كونه مقبل عىل مرحلة االس�تقرار واالزدهار 
االقتص�ادي وه�ذا يتطل�ب اس�تقراراً امنيا 

وعسكريا وسياسيا«.
وبني كري�م، ان »املباحثات ناقش�ت التبادل 
التجاري واالقتصادي بني العراق ودول الجوار 
يف حال حصول مشاكل خال املرحلة املقبلة، 
وكيف سيكون ش�كل هذه العاقات«، مبيناً 
ان تل�ك التوترات فيم�ا اذا انتهت فان العراق 

سيستمر باالتفاقيات الثناية التي ابرمها مع 
تلك الدول يف وقت سابق«.

وأوضح كريم، ان رئيس الجمهورية س�يزور 
تل�ك  اس�تمرار  والس�عودية،مؤكداً  تركي�ا 
الزي�ارات بقدر م�ا يتعلق بالوض�ع العراقي 
وكيفية حماية امنه واستقراره كونه بحاجة 

ماسة اىل مثل هذا االستقرار.
وامل�ح كري�م اىل وج�ود زي�ارات مماثلة لكل 
من رئي�س ال�وزراء ورئيس مجل�س النواب 
وجميعه�ا تهدف اىل ابعاد ش�بح الحرب وما 
ينت�ج عنها من مش�اكل وتوت�رات يمكن ان 

تؤثر يف الوضع الداخيل يف العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر وزي�ر النفط ثام�ر الغضبان، 
أم�س الس�بت، م�ن اغ�اق مضيق 
هرم�ز نتيجة األزمة بني واش�نطن 
اغاق�ه  أن  اىل  مش�ريا  وطه�ران، 
سيكون له تأثري عىل العراق والدول 
الت�ي تنطل�ق صادراته�ا النفطي�ة 
من�ه.  وق�ال الغضب�ان يف ترصيح 
صحف�ي إن »وزارة النف�ط وضمن 
تض�ع  فه�ي  االس�تباقي  عمله�ا 
جمي�ع االحتم�االت للتهيئ بحاالت 

الط�وارئ«، مبين�ا ان »مايهمنا ان 
نك�ون جاهزي�ن ومع بداي�ة فصل 
الصيف لنك�ون بوضع افضل، وهو 
فعليا م�ا حصل ويحص�ل حيث ان 
وضعن�ا فيم�ا يخ�ص انت�اج الغاز 
وتجهيزه اىل محطات توليد الطاقة 
الكهربائية ومحطات الوقود السائل 
وتحديدا زيت الغاز هو افضل بكثري 
عم�ا كنا علي�ه بنف�س التاريخ من 
الع�ام املايض«. واض�اف الغضبان، 
أن »الوزارة لن تتوقف عند هذا الحد 
ونح�ن مس�تمرون يف بن�اء خزي�ن 

سرتاتيجي كبري جدا من زيت الغاز، 
وبنف�س الوقت فأن النفط األس�ود 
والخ�ام متوف�ر والتوج�د لدينا اي 
مشاكل تجاهه«، الفتا اىل أن »األزمة 
بني واشنطن وطهران وبحال اغاق 
مضي�ق هرم�ز بالخليج فس�يكون 
لها تأث�ري علينا وع�ىل جميع الدول 
الت�ي تنطلق صادراتها النفطية من 
خال، لكننا متفاؤلون بان الحكمة 
ستس�ود وان هذا االم�ر لن يحصل 
الن رضره كبري عىل املنطقة والعالم 
ب�أرسه ألن املضيق يم�ر من خاله 

يومي�ا 18 مليون برمي�ل نفط خام 
السيما للسوق االسيوية«.

واك�د الغضب�ان، »الع�راق بحال لم 
يحص�ل عىل الكمي�ات املتفق عليها 
مع ايران من الغاز والكهرباء نتيجة 
الي ظرف فان لدين�ا خطة طوارئ 
لتعويض النق�ص الحاصل يف هذه 
الكميات«، الفتا اىل أن«الخطوة االوىل 
قمنا من خالها بزيادة الغاز املنتج 
واملس�تثمرة مقارنة بالعام املايض، 
اضاف�ة اىل زيادة خزي�ن زيت الغاز 
املس�تخدم باملحط�ات الكهربائي�ة 

الغازي�ة«. يش�ار اىل أن رئيس هيئة 
املس�لحة  للق�وات  العام�ة  األركان 
االيراني�ة اللواء محم�د باقري هدد 
يف نيس�ان املايض، بمنع مرور نفط 
دول املنطق�ة عرب مضي�ق هرمز يف 
حال كان من املقرر أن ال يمر النفط 

االيراني عرب املضيق.
واكد الغضبان، يف )16 آيار 2019(، 
اتخ�اذ وزارت�ه اج�راءات احرتازية 
يف ح�ال ح�دوث اي ط�ارئ بش�أن 
االح�داث يف  املنطق�ة باالش�ارة اىل 

االزمة بني واشنطن وطهران.

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت لجن�ة حق�وق االنس�ان النيابي�ة يف 
الربمل�ان العراقي، أمس الس�بت، اجتماعا مع 
املفوضية العليا لحقوق االنس�ان ومستش�ار 
الصحة النفيس ل�وزارة الصحة، باالضافة اىل 
مدير عام حقوق االنس�ان يف وزارة الداخلية، 

لتناول تزايد حاالت االنتحار يف الباد.
واوضح بيان للجنة تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، ان  الجهات املجتمعة شددت عىل 
»رضورة اعادة العوائل النازحة اىل مناطقهم، 
والتخفيف م�ن الضغط النفيس ال�ذي لديهم 

وتسبب بتزايد حاالت االنتحار«.
وتاب�ع »ان اس�باب زي�ادة ح�االت االنتح�ار 

يف االون�ة االخ�رية ه�ي الس�باب اقتصادي�ة 
واجتماعي�ة ونفس�ية، وبتاث�ري م�ن مواقع 
يف  دورا  لعب�ت  الت�ي  االجتماع�ي  التواص�ل 

الرتويج لحاالت االنتحار«.
كما واورد البيان احصائية عن حاالت االنتحار 
للسنوات املاضية، مؤكدا »ان عام 2017 شهد 
تس�جيل 185 حالة، فيما كانت الحاالت لعام 

2018 بواق�ع 319 حال�ة، و 149 حال�ة لعام 
.»2019

يشار اىل ان االجتماع افىض اىل وجود معوقات 
»تع�رتض رصد ح�االت االنتح�ار ابرزها قلة 
االطب�اء والباحث�ني النفس�يني، حي�ث طالب 
املجتمعون تخصيص درجات وظيفية لتوفري 

كوادر كافية للحد من الظاهرة«.

وزير النفط حيذر من اغالق مضيق هرمز نتيجة األزمة بني واشنطن وطهران 

حقوق االنسان الربملانية تبحث »تزايد« حاالت االنتحار 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس مجل�س النواب محم�د الحلبويس، 
أمس الس�بت، ع�ىل رضورة توحي�د الصفوف 
ملواجه�ة خط�ر تنظي�م »داع�ش« اإلرهاب�ي 
والخاي�ا النائم�ة.  وذكر مكت�ب الحلبويس يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»رئيس مجلس النواب اس�تقبل رئيس الجبهة 
العربي�ة املوح�دة الش�يخ وصف�ي الع�ايص، 
وج�رى خال اللقاء بحث األوضاع يف محافظة 

كركوك، والتأكيد عىل أهمية إعادة النازحني إىل 
مناطقهم، وتحقيق االس�تقرار والتعايش بني 
أبن�اء مكونات املحافظة«.  وش�دد الحلبويس، 
خ�ال اللقاء، ع�ىل »رضورة توحيد الصفوف؛ 
ملواجه�ة خطر داعش والخاي�ا النائمة، وعدم 
الس�ماح لإلرهاب بالعودة بعد تحقيق النرص، 
وهزيمت�ه بالوح�دة والتكات�ف، وب�ذل املزي�د 
من الجه�ود، والعمل عىل حلِّ جميع املش�اكل 
العالق�ة، واإلرساع بمرحل�ة البن�اء واإلعمار، 

وخدمة أبناء كركوك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الكردس�تاني،  الوطن�ي  االتح�اد  دع�ا 
الس�بت، حكومة إقلي�م كردس�تان اىل تطبيق 
بنود االتفاق النفطي بني اربيل وبغداد، مشريا 
اىل ان االتفاق ينص عىل التزام الطرفني بتنفيذ 
البن�ود. ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« عن عضو 
املجلس القيادي باالتح�اد اريز عبد الله القول 

إن “ع�ىل بغ�داد واربيل االلتزام ببن�ود االتفاق 
النفطي بينهم�ا وعدم تحميل مواطني اإلقليم 

املسؤولية”. 
وأضاف عب�د الل�ه أن “قطع روات�ب موظفي 
كردس�تان وامتناع حكومة االقليم عن تسليم 
250 إلف برميل يوميا إىل رشكة سومو سيعيد 
األوضاع إىل املربع األول ويخلق أزمة اجتماعية 

وإنسانية للمواطنني”. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف، أمس 
السبت، تطبيق الخطة األمنية الخاصة بزيارة اإلمام 
عيل عليه السام يف ذكرى استشهاده وقيام دوريات 
نجدة النج�ف بتام�ني الحماية لل�زوار واملواطنني.  

وقالت املديري�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »دوريات النج�دة بارشت بإرشاف 
مب�ارش من مدير قس�م النج�دة العمي�د الحقوقي 
س�لمان عبد الحسن عبيدة باالنتشار ضمن مناطق 
للمواطن�ني  الحماي�ة  توف�ري  لغ�رض  املس�ؤولية 

والزائرين ومساعدتهم يف اي حالة طارئة«.

االحتاد الكردستاين يطالب حكومة اإلقليم بتنفيذ 
بنود االتفاق النفطي مع بغداد

رشطة النجف تنرش )٤١( دورية لتطبيق اخلطة األمنية اخلاصة 
باستشهاد اإلمام عيل )عليه السالم(

رئيس الربملان يؤكد عىل رضورة »توحيد الصفوف« 
ملواجهة خطر »داعش« واخلاليا النائمة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س تحالف اإلص�اح واإلعمار عمار 
الحكي�م، أمس الس�بت، ان اإلم�ام عيل عليه 
الس�ام لم يستهدف بشخصه، بل استهدفوا 

مرشوعه ومنهجه.

وق�ال الحكي�م يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن�ه »يف ليلِة جرحه، 
لم ُيس�تهدْف عيل }عليه الس�ام{ بشخصه، 

وإنَّما استهدفوا مرشوعه ومنهجه«.
وأضاف الحكيم أنه »مادام هذا املنهج يتحرك 

يف األمِة فسيبقى هذا االستهداف مستمر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عملي�ات نينوى الل�واء نج�م الجبوري، 
أمس الس�بت، القبض ع�ىل مفجر الدراج�ة النارية 
يف منطقة الدواس�ة بالجانب األيم�ن ملدينة املوصل.  
وق�ال الجب�وري يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 

نسخة منه، إنه تم »إلقاء القبض عىل مفجر الدراجة 
النارية يف منطقة الدواس�ة مع املجرم الذي ساعده 
يف فعلت�ه اإلرهابية، والتحقيق ج�اٍر معهما حالياً«. 
وكان�ت خلية اإلع�ام األمني أعلنتإصابة ش�خصني 
بانفج�ار دراجة نارية مفخخة يف منطقة الدواس�ة 

بالجانب األيمن ملدينة املوصل.

احلكيم: مادام منهج اإلمام عيل يتحرك يف االمة
 فسيستمر استهدافها 

عمليات نينوى تعلن اعتقال مفجر الدراجة النارية 
يف الدواسة 
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   بغداد / المستقبل العراقي

اكد محافظ البنك املركزي عيل محس�ن اسماعيل، أن املبالغ التي 
وفرتها مبادرة تمكني، س�اعدت عىل القيام بمشاريع استثمارية 

وخدمية.
وقال اس�ماعيل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»نش�يد بالجه�ات املمولة ملب�ادرة تمكني وبالدور ال�ذي تقوم به 

املصارف ورشكات الرصافة العراقية يف تمويل مبادرة تمكني«.
وأضاف، أن »املبالغ التي وّفرتها هذه الجهات ساعدت عىل القيام 
بمش�اريع اس�تثمارية وخدمية كم�ا أنها وفرت بع�ض الفرص 
للباحثني عن عمل لتحس�ني أحوالهم املعيش�ية، وشملت جوانب 

انسانية وثقافية وبيئية واجتماعية واقتصادية ورياضية.

   بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت رشكة اب�ن ماجد العام�ة إح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن يف محافظ�ة الب�رصة بتصني�ع ثمانية رافع�ات نهرية 

حمولة 60 طنا لصالح وزارة املوارد املائية.
ونق�ل بيان لل�وزارة تلقته، »املس�تقبل العراقي«، ع�ن مدير عام 
الرشكة حيدر طاهر جاسم قوله أن »الرشكة قامت والول مرة يف 
العراق بتصنيع 8 رافعات حمولة كل رافعة 60 طناً لصالح دائرة 
تنفي�ذ اعمال ك�ري االنهر التابع�ة اىل وزارة امل�وارد املائية والتي 

تستخدم يف عمليات كري االنهر«.
وأشار إىل انه »تم تسليم الرافعة النهرية السادسة اىل دائرة تنفيذ 
اعم�ال كري االنهر يف موقع س�دة الهندي�ة يف محافظة بابل بعد 
ان اجري�ت عليها اعم�ال الصيانة من قبل املهندس�ني املختصني 

والكادر الفني املتخصص يف الرشكة«.
واك�د جاس�م »إمكانية الرشك�ة الكبرية يف تصنيع ه�ذه اآلليات 
الضخمة وغريها من مختلف املعدات الهندسية الثقيلة بمواصفات 

قياسية عالية الجودة.

   ذي قار/ المستقبل العراقي

أعلن مدي�ر فرع توزيع كهرب�اء ذي قار، 
محم�د فيص�ل روي�ي، بص�دور األم�ر 
اإلداري بتحوي�ل العامل�ني بصف�ة أجراء 

يوميني يف الدائرة اىل عقود مؤقتة.
وقال روي�ي، صدر اليوم االم�ر االداري 
الخ�اص بتحوي�ل )٣٩6( م�ن العامل�ني 
بصف�ة اج�ر يوم�ي يف الف�رع إىل عق�د 

استثماري مالك وظيفي مؤقت.
وب�ني بأنه، وقع يف هذا اليوم األمر اإلداري 
الخاص بانهاء اشتغالهم كؤجراء واعتباراً 
م�ن ٢٢ ايار واع�ادة تعيينهم بصفة عقد 
مالك وظيفي مؤقت وفق القرار رقم 60٣ 

لسنة ١٩8٧.
وأش�اد روي�ي، بالجه�ود الكب�رية التي 
بذلت من قبل وزير الكهرباء لؤي الخطيب 
ومدير عام توزيع كهرباء الجنوب نشأت 
كاظ�م ياس�ني وأيض�ا العاملني يف قس�م 

الشؤون اإلدارية يف مقر الرشكة والفرع.

   بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت اللجان واملفارز التفتيش�ية التابعة 
ملكتب املفتش العام لوزارة الداخلية يف بغداد 
واملحافظات من اكتش�اف 46٧ حالة فساد 
اداري ومايل يف دوائر ومفاصل الوزارة خالل 
ش�هر نيس�ان املنرصم م�ن الع�ام الجاري 
٢0١٩.وذك�ر بيان ملكتب املفتش�ية، تلقته، 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان« لجانه ومفارزه 
التفتي�ش  ملديري�ة  التابع�ة  التفتيش�ية 
والعاملة يف مكاتبه ببغداد تمكنت من رصد 
٢١8 حال�ة فس�اد اداري و ٢8 حالة فس�اد 
م�ايل، فيما تمكن�ت مفارز ولج�ان املديرية 
يف مكاتبها يف املحافظات من اكتش�اف ٢0١ 
حالة فس�اد اداري و ٢0 حالة فس�اد مايل«.

وبنّي التقرير أن »مؤرشات الفس�اد االداري 
التي اكتشفتها مكاتب بغداد تمثلت ب� ١٧١ 
حالة اهمال، و ٢٣ حالة اس�تغالل وظيفي، 
و ٢٢ حالة تزوير، وحالتي س�وء اس�تخدام 
للس�لطة. فيما كانت مؤرشات الفساد املايل 
املكتش�فة ببغداد أيضا، ١٣ حالة هدر باملال 
العام، و 6 حاالت اختالس، و ٣ حاالت رشوة 
ومثله�ا رسقة فض�اًل عن ٣ ح�االت اخفاء 
مواد«.وأضاف التقرير أن« مؤرشات الفساد 
االداري التي اكتش�فتها مكاتب املحافظات 
تمثل�ت ب�� ١55 حال�ة اهم�ال، و ١٩ حالة 
استغالل وظيفي، و ١8 حالة سوء استخدام 
للس�لطة، و ٩ حاالت تزوير«.وأشار اىل أن« 
مؤرشات الفساد املايل املكتشفة من مكاتب 
املحافظات كانت ، ١٣ حالة هدر باملال العام، 
و 5 ح�االت رسقة، وحالتي إخفاء مواد«.اىل 
ذلك أوضح التقرير اىل أن« مجموع األنشطة 
التفتيشية التي نفذتها مكاتب املفتش العام 
يف بغ�داد واملحافظات خالل ش�هر نيس�ان 

املنرصم بلغت 4١6 نشاطاً .

صدور أمر إداري بتحويل 
»396« أجري يومي اىل عقود 

يف توزيع كهرباء ذي قار

مفتشية الداخلية تعلن اكتشاف 
»467« حالة فساد اداري ومايل 
يف دوائر الوزارة خالل نيسان

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للنقل البحري يف وزارة النقل، عن املبارشة 
بتوزيع االرباح املالية لع�ام ٢0١4 عىل املوظفني.

وذكرت الرشكة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »تنفي�ذاً 
لتوجيه�ات وزير النق�ل عبدالله لعيب�ي ب�ارشت الرشكة العامة 

للنق�ل البحري، بتوزيع االرباح املالية لعام )٢0١4(«.
واضاف�ت انه »تم اكتمال الحس�ابات الختامية مع ديوان الرقابة 
املالية«، مشرية اىل انها »تس�عى لتوزيع ارباح جمي�ع السن�وات 
املاضي�ة عىل موظفيه��ا بالرسع�ة املمكن�ة خالل اي�ام ش�ه�ر 

رمض�ان قبل عيد الفطر .

النقل البحري تبارش بتوزيع 
ارباح عام 2014 عىل املوظفني

   المستقبل العراقي / الغانم

 ترأس محافظ واسط محمد جميل املياحي 
ورؤس�اء  الهندس�ية  للم�الكات  اجتماع�ا 
األقس�ام يف بلدية الكوت بحض�ور معاوني 
ومستشاري املحافظ كال من املعاون اإلداري 
حي�در جاس�م والفن�ي رحمن ي�رس ناهي 

والقانوني جاس�م األعرجي والزراعي سالم 
البطيخ واملستش�ار القانون�ي عباس دحام 
ومعاون ش�ؤون الخدمات عيل صبيح وعدد 

من رؤساء األقسام يف ديوان املحافظة«.
وتن�اول االجتماع الذي ح�ره مدير بلدية 
الك�وت مصطف�ى حس�ن جاس�م األعمال 
واملشاريع التي تقوم بتنفيذها بلدية الكوت 

يف عم�وم مناطق املحافظة حي�ث تم تأكيد 
املتابعة الجدية لتلك املشاريع وترسيع العمل 
فيها بغي�ة إنجازها بأرسع وقت ممكن مع 
مراعاة االلتزام الت�ام باملواصفات واملعايري 

الفنية املعتمدة بموجب الكشوفات«.
كذل�ك تم التأكي�د عىل قي�ام البلدية بجميع 
لرف�ع  بتنظي�م حمل�ة واس�عة  اقس�امها 

التجاوزات عن األرصفة واألسواق والشوارع 
والساحات العامة ومنع اي حالة من حاالت 
التجاوز التي ش�وهت املدينة وخلقت حالة 
من الفوىض واالرب�اك مع تطبيق اإلجراءات 
القانونية بحق املمتنعني واملخالفني. اضافة 
اىل توسيع نطاق أعمال التنظيفات يف عموم 

املناطق واألحياء السكنية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير النقل عبد الله لعيبي بحث الس�بل الكفيلة لالرساع 
يف توقيع اتفاقية النقل الجوي بني العراق ولبنان.

وذكر بيان إلعالم الوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان لعيبي »التقى يف مقر الوزارة الس�فري اللبناني عيل 

اديب الحبحاب والوفد املرافق له لبحث سبل تطوير العالقات 
بني البلدين الشقيقني يف مجال النقل«.

ونق�ل البيان عن الوزي�ر تأكيده أن »ال�وزارة حريصة عىل 
تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة بني البلدي�ن وفتح اف�اق جديدة 
للتع�اون يف مجال النقل كافة ،الس�يما البحري والجوي ، ملا 
له من مردودات اقتصادية مهمة للبلد«، مبيناً انه »سنبحث 

الس�بل الكفيلة لالرساع يف توقي�ع اتفاقية النقل الجوي بني 
البلدين«.من جهته اعرب الس�فري الحبحاب بحس�ب البيان 
ع�ن »رسوره بحف�اوة االس�تقبال م�ن قبل وزي�ر النقل«، 

متمنيا ل� »الوزارة املزيد من التقدم والعطاء«.
وأك�د الجانبان ان »اللقاء س�يكون إنطالقة جديدة للتعاون 

املشرتك ومواصلة الجهد املثمر بني البلدين.

    االنبار / المستقبل العراقي

لتمي�زه يف عمل�ه ومتابعت�ه املس�تمرة  يف 
أنج�از كاف�ة أالعم�ال التأهيلي�ة وأالعمار 
ملنافذن�ا التوزيع�ة بعد أن دمرته�ا يد الرش  
عصاب�ات داع�ش أالرهابي�ة. وحولته�ا اىل 
ركام فعمل جاهدا يف أرجاعها رغم الظروف 
الصعب�ة الت�ي كانت تمر به�ا املحافظة اال 
أن�ه وم�ع ك�وادره املتميزي�ن  أس�تطاعوا 
وبدعم�ه املس�تمر. له�م  وأالرشاف املبارش 
من لدن سيادته  أستطاع التغلب عىل جميع 

العقبات التي من ش�أنها أن تعرقل مسرية 
أالعمار وأعادة تأهيل كافة املنافذ. التوزيعة 
وأظهاره�ا باملظه�ر ال�ذي يلي�ق بالف�رع 
واملحافظة وأهلها ولهذا املوقف املرشف  تم 
تكريم   الس�يد مدير رشكة توزيع املنتجات 
النفطية  فرع أالنبار الدكتور فيصل مخلف 
محمد  بدرع التميز من  قبل مجلس أالدارة 
وذلك لعمله املرشف وما قدمه منذ تس�لمه 
أدارة الفرع  وخدم�ة لصالح العام . مبارك 
ل�ك هذا التكريم ومزيدا من النجاح والتألق.   

وألف مربوك.

حمافظ واسط يرتأس اجتامعًا للمالكات اهلندسية ورؤساء األقسام يف بلدية الكوت

لعيبي يبحث السبل الكفيلة لالرساع بتوقيع اتفاقية جمال النقل اجلوي بني العراق ولبنان

    بغداد / المستقبل العراقي

حصلت الرشك�ة العامة للخط�وط الجوية 
العراقية )احدى تشكيالت وزارة النقل( عىل 
مرتب�ة أفض�ل ثاني رشكة ط�ريان يف الفئة 
الع�ارشة م�ن ناحي�ة اإللت�زام باملواعيد يف 
موسم ش�تاء التي يمنحها مطار فنوكوفو 
يف العاصم�ة الروس�ية موس�كو ل�رشكات 
ط�ريان دول العالم.وقال�ت الرشكة يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، إن »هذا التقييم 

يؤكد التطور الكبري الذي قطعته العراقية يف 
اداءها، ال س�يما التزامنا بمواعيد الرحالت، 
م�ا يجّس�د اس�رتاتيجية الرشك�ة يف تقديم 
افضل الخدمات للمسافرين الكرام بمختلف 
بلدان العالم«. وعربت إدارة الخطوط الجوية 
العراقية عن سعادتها لحصولها عىل »هذه 
املرتب�ة املتقدم�ة«، معرب�ة ع�ن اهتمامها 
ب�«أهمي�ة االلتزام بالوقت لدى مس�افرينا 
وه�ذا ما يحفزنا أكثر لالس�تمرار يف تطوير 

خدماتنا لنصل اىل رضا املسافرين .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الرتبية، قرارها النهائي بشأن 
الدخ�ول الش�امل للطلب�ة يف االمتحان�ات 

الوزارية.
وق�ال وزير الرتبية وكالة قيص الس�هيل يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »تم 
رفض فك�رة الدخول الش�امل لالمتحانات 
الوزاري�ة م�ن قب�ل هيئ�ة ال�رأي يف وزارة 
الرتبي�ة كون ان مثل هكذا ق�رار يحتاج اىل 

امور كثرية يف مقدمتها التخصيصات املالية 
وتهيئة املراك�ز االمتحانية ورفدها بجميع 
املستلزمات والطاقة الكهربائية بغية سري 

االمتحانات بشكل طبيعي«.
ان  البي�ان،  بحس�ب  الس�هيل  واض�اف 
»التج�ارب يف الس�نوات الس�ابقة ل�م تكن 
مش�جعة لذلك ل�م يتم تقدي�م اي طلب اىل 
مجل�س ال�وزراء بخص�وص املوضوع وتم 
التصوي�ت بالرف�ض الت�ام من قب�ل هيئة 

الرأي يف وزارة الرتبية.

اخلطوط اجلوية حتصل عىل املرتبة الثانية 
كأفضل رشكة طريان يف مطار فنوكوفو بموسكو

الرتبية تعلن عن القرار النهائي بشأن 
الدخول الشامل لطلبة املراحل املنتهية

تكريم مدير رشكة توزيع املنتجات النفطية  فرع أالنبار بدرع التميز

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ترأس محافظ بغداد فالح حسن الجزائري, ورشة عمل مع 
الرشكات املنفذة ملرشوع القطار املعلق.

وقال الجزائ�ري خالل االجتماع ويف بيان صادر عن قس�م 
اإلعالم واالتصال الحكومي, 

إن »م�رشوع القط�ار املعلق س�يكتمل ويذه�ب اىل وزارة 
التخطيط للمصادقة عليه, 

كونه جزء من الربنامج الحكومي«.
واش�ار محاف�ظ بغ�داد اىل »تخصيص االم�وال اىل املكاتب 

االستش�ارية العاملية للرشوع بتنفيذ املرشوع, س�يما وان 
محافظة بغداد تتابع عن كثب إجراءات التمديد والتفاوض 

مع الرشكات املتقدمة للعمل«.
ودع�ا الجزائ�ري اىل »دع�م امل�رشوع والبدء بش�كل عميل 

الدراجه ضمن خطة التنفيذ, 
وح�ث الخط�ى إلكمال�ه ع�ىل اعتب�اره ملس�ة حضاري�ة 
حديث�ة يف معالجة ازمة النق�ل والزخم املروري الحاصل يف 

العاصمة«.
واوض�ح محافظ بغداد, ان »املرشوع يحظى باهتمام بالغ 
من قبل حكومة بغداد املحلية واعضاء مجلس املحافظة .

حمافظ بغداد يرتأس ورشة عمل مع الرشكات املنفذة ملرشوع القطار املعلق

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن البنك املركزي العراقي، املوافقة عىل مرشوع اعادة تاهيل خمسة 
جسور يف بغداد ضمن مبادرة »تمكني« التي تمولها املصارف الخاصة 
ورشكات الرصافة، مبينا ان املرشوع سينجز خالل اربعة اشهر.وقال 
املركزي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه »من أجل 
تعزي�ز الواقع العمراني لجس�ور بغ�داد وحفاظاً عىل م�ا تحمله من 
ارث حض�اري وجم�ايل مهم يف ذاكرة العاصم�ة الحبيبة، قرر مجلس 
إدارة مب�ادرة تمكني، التي يرعاها البن�ك املركزي العراقي، واملصارف 
ورشكات الرصافة العراقي�ة، يف اجتماعهم الدوري الذي عقد يف مبنى 
البن�ك املركزي ي�وم الخميس املواف�ق ٢٣ أيار الج�اري، املوافقة عىل 
مرشوع إعادة تأهيل جس�ور )باب املعظم، األحرار، الشهداء، السنك، 
األئمة(«.واض�اف، »كما ت�م تخصيص املبالغ الالزم�ة إلنجاز عملية 
التأهي�ل وبالتنس�يق م�ع وزارتي اإلس�كان والكهرب�اء وأمانة بغداد 

وقيادة عمليات بغداد إلنجاز املرشوع خالل األربعة اشهر القادمة .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط عن تصدير أكثر من ١0٣ مليون برميل نفط 
خالل ش�هر نيسان املايض، فيما اش�ارت إىل تحقيق إيرادات تزيد 

عن سبعة مليارات دينار.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »مجم�وع الكميات املصدرة من النفط 
الخام لشهر نيسان املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 
الع�راق بلغ ١00 مليون و6٣5 ألف و٩ برمي�ال، بإيرادات بلغت 6 

مليارات و8١٩ مليوناً و٩0٢ ألف دوالر«.
وأضاف، أن »الكميات املصدرة من نفط كركوك عرب ميناء جيهان 
كان�ت ٢ ملي�ون و5٧0 ألف برمي�ل، بايرادات بلغ�ت ١٧٣ مليوناً 
و5١٣ أل�ف و١٣ دوالراً، فيم�ا بلغ�ت كمية الص�ادرات من حقل 
القي�ارة ٧8٣ ألفاً و5٩8 برميالً بإي�رادات بلغت ٢٧ مليوناً و٢5١ 

ألفاً و٩٧١ دوالراً«.
وأش�ار جهاد، إىل أن »معدل س�عر الربميل الواحد بلغ )5١4,6٧( 
دوالراً«، موضح�ًا أن »الكميات املصدرة ت�م تحميلها من قبل ٣٧ 
رشك�ة عاملي�ة مختلفة الجنس�يات، م�ن موانئ الب�رصة وخور 

العمية والعوامات االحادية عىل الخليج وميناء جيهان الرتكي.

املركزي يعلن املوافقة عىل مرشوع 
اعادة تأهيل مخسة جسور يف بغداد

النفط تعلن جمموع صادرات 
وإيرادات شهر نيسان

البنك املركزي: مبادرة متكني ساعدت 
عىل القيام بمشاريع استثامرية وخدمية

ألول مرة يف العراق.. رشكة ابن ماجد 
تصنع »8« رافعات هنرية ثقيلة     البصرة / المستقبل العراقي

العيدان�ي  اس�عد  الب�رصة  محاف�ظ  اك�د 
ح�رص الحكومة املحلية بش�قيها التنفيذي 
والترشيعي عىل دعم الق�وات االمنية بكافة 
صنوفه�ا من اجل اس�تباب الوض�ع االمني 
وتوفري األجواء االمنية لكافة ابناء محافظة 
الب�رصة ، مش�رياً اىل ان مجل�س املحافظ�ة 
صادق يف الفرتة املاضية  عىل مش�اريع لدعم 
الق�وات االمني�ة من خ�الل رشاء س�يارات 

متطورة . 
وق�ال » العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن 
مكتبه االعالمي الخاص خ�الل زيارة موقع 
رشكة تويوتا يف البرصة ان الحكومة املحلية 
بش�قيها التنفيذي والترشيعي تسعى لدعم 
األجه�زة االمنية بكافة صنوفها ، مش�رياً اىل 
ان رشكة تويوتا طلبت من الحكومة املحلية 

االطالع عىل نماذج املركبات الحديثة املوجودة 
التي من املمكن ان تس�تخدم لرشطة املرور 

والنجدة وبعض الجهات االمنية .
واضاف » محاف�ظ البرصة ان اجتماع جرى 
م�ع ممثلني ع�ن مجل�س املحافظ�ة وقائد 
عملي�ات الب�رصة وقائ�د الرشط�ة ومدي�ر 
امل�رور ومدير البلدية وتم االطالع عىل نماذج 
العج�الت املوج�ودة يف بع�ض ال�دول ومنها 
أملانيا ، وإيطاليا ويفيِ اقليم كردستان ، مشرياً 
اىل ان الحكوم�ة املحلية يف البرصة تطمح ان 
تكون ه�ذه املركب�ات يف ش�وارع املحافظة 
هن�اك  ان  اىل  الفت�ًا   ،  )٢0٢0( وبمودي�الت 
نماذج م�ن العجالت باإلمكان اس�تعراضها 
يف ش�وارع املدين�ة  . من جهت�ه » قال عضو 
مجل�س محافظة البرصة عقيل الخالدي  ان 
الحكومة الرقابية والترشيعية تبحث عن ما 
هو افضل للمدينة، الفت�ًا اىل ان هناك الكثري 

من املشاريع يف البرصة انتهت بسبب االختيار 
غري الصحيح واليوم ال بد من اختيار مركبات 
متط�ورة ومن الرشك�ة األساس�ية ملختلف 
صن�وف الق�وات االمني�ة يف النج�دة واملرور 
والرشطة ومن خالل املركبات املتطورة نوع 
تويوت�ا والندروفر ، مؤك�داً ان رشكة تويوتا 
تعط�ي ضمان�اً مل�دة ثالثة س�نوات كون ان 
املركب�ات ذو مواصف�ات عاملي�ة .من جانبه 
» اوضح رئيس رشك�ة تويوتا العراق رسدار 
البيبان�ي ان اللق�اء الذي ج�رى مع محافظ 
البرصة ومجلس املحافظة وبعض القيادات 
االمني�ة ت�م التطرق في�ه اىل إمكانية تجهيز 
بع�ض الدوائر االمنية بمركبات صنع تويوتا 
وس�يارات الندروفر من الرشك�ة الربيطانية 
، مبين�اً ان وج�ود هك�ذا مركب�ات متطورة 
ستس�اهم يف مس�اعدة الق�وات االمني�ة يف 

فرض القانون .

حمافظ البرصة يبحث مع »تويوتا« امكانية ختصيص مركبات للرشطة والنجدة واملرور

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس مجلس محافظة الب�رصة عن التصويت خالل 
الجلس�ة االعتيادي�ة ، الثالث�اء ع�ىل تأم�ني التخصيص�ات 
الالزم�ة لكافة املدرس�ني واملعلمني العقود مل�دة عام كامل، 

مع رفع رواتبهم.

وقال البزوني إنه تم التصويت عىل رفع رواتب املعلم الحاصل 
عىل ش�هادة الدبلوم م�ن اىل 550 ألف ورفع رواتب أصحاب 
ش�هادات البكالوريوس منهم اىل 650 ألف ، ومنحهم كامل 

مزايا العقود املربمة مع ديوان املحافظة.
كما أش�ار إىل أن الجلسة ش�هدت التصويت عىل احتياجات 

ودعم الدوائر من املوازنة التشغيلية.

البزوين: ختصيص ورفع رواتب املعلمني العقود 
يف البرصة ملدة عام كامل



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 024/PC/19 
Supplying Modified Containers for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

 
Tender Title: Supplying Modified Containers for EBS Oilfield 

Tender No.: 024/PC/19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a qualified Contractor who can supply following modified containers for EBS Oilfield. 
1. 15 nos of 40' Container modified living room and toilet  
2. 15 nos. of 20' Container modified and toilet 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 31st May 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
 

Part Three:  
1. All bidders shall submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond before 4:00 PM on 10th June 

2019. 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

3. The above required papers shall be separately sealed and stamped on three envelopes, and shall be prepared in 
accordance with the ITB documents, of which the tender name, number and bidder’s information will be clearly 
mentioned on the envelops. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 8th June 2019 by Email: renxinfei@ebspetroleum.com/ 
wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of answering as soon as possible before 
the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 028/SC/19 
Provision of EPCC Service for Fresh Water Supply Project of S1 camp 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

 
Tender Title: Provision of EPCC Service for Fresh Water Supply Project of S1 camp 

Tender No.: 028/SC/19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a qualified Contractor who can implement fresh water supply project of S1 camp. 
1. Tigris River Water Intake Station, includes:3 water intake pumps, 1 Water Coarse Filter Package, 2 diesel generators 
(with auxiliaries, 15 days fuel), Water pump   platform, Guard House, Water Intake Pump Shelter, Piping& fitting, Fence, 
foundations, Electrical system and Instrument.   
2. River Water Transportation Pipeline, the contractor shall be responsible for the construction. Pipe (Provide by company, 
26km): API 15LE-HDPE  PE4710 Pipe, 12 inch 
3. Fresh Water Treatment Plant, includes:2 Lift Pump, 1 High Density Sedimentation Skid, 1 Sand Filter Skid, 1 Activated 
Carbon Filter Skid  Q=20m3/h, 1 Fresh Water Storage Tank (500m3),  1 Automatic Water Supply Skid, 2 Dosing  package 
(Coagulant, Flocculent), 1 Water  Chlorination Package, 2 Waste Water Recovery  Pump,  1 Grit Basin, 1 Waste Water 
Recovery  Pond (200m3), piping & fitting, Foundations,  Electrical system and Instrument 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 2nd June 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
 

Part Three:  
1. All bidders shall submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond before 4:00 PM on 13th June 

2019. 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

3. The above required papers shall be separately sealed and stamped on three envelopes, and shall be prepared in 
accordance with the ITB documents, of which the tender name, number and bidder’s information will be clearly 
mentioned on the envelops. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 11th June 2019 by Email: renxinfei@ebspetroleum.com 
/wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of answering as soon as possible before 
the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 025/PC/19 
Supplying Chemical Injection Package 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by:EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company. 

 
Tender Title: Supplying Chemical Injection Package 

Tender No.: 025/PC/19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date , to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

Supply 13 set of chemical (demulsifier or asphaltene inhibitor) injection packages for well downhole, wellhead and 
process test facilities. 
 
Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 31th May 2019 at Nahrawan S2 -1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 10th Jun 2019 based on the ITB documents.  
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information 
should be clearly on the envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 8th Jun 2019 by Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 033/SC/19 
Provision of S1 Block Oil Trunk Line and Flow Line EPCC Project 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen Pei, President of the company. 

 
Tender Title: Provision of S1 Block Oil Trunk Line and Flow Line EPCC Project 

Tender No.: 033/SC/19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date , to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a Contractor to Provision of S1 Block Oil Trunk Line and Flow Line EPCC Project that cover Engineering, 

Procurement, Construction and Commissioning. 

Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 2nd June 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 13th June 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name and tender number and bidder’s information 
should be clearly on the envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 11th June 2019 by Email: yangguang@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : حجة وفاة 
التاريخ 2019/5/12

اىل  /املدعو  / ناجح ياسني جبار 
اعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة  س�امي 
ياس�ني جبار طلبا اىل ه�ذه املحكمة 
يروم فيه استصدار  حجة وفاة بحق 
املدعو) ناجح ياس�ني جب�ار(  قررت 
املحكم�ة تبليغك يف الصح�ف املحلية 
فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية 

يف   الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
النجف

العدد /3457/ ش2019/7
التاريخ  :2019/5/23

اعالن 
اىل املدعى عليه / مثنى عيل حسني

اقام�ت املدعية ) داليه محمد حمزة( 
3457/ش2019/7  بالع�دد  الدعوى 
امام هذه املحكمة تطلب فيها نفقة 
مس�تمرة لالطف�ال كل م�ن ) زينب 
ومحم�د وبت�ول( وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واشعار مختار حي املكرمة / النجف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع 
اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور ام�ام هذه املحكمة 
املواف�ق  الق�ادم  املرافع�ة  يف موع�د 
يوم 2019/5/30 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن

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

االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 
واملالية 

مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 
واالقامة 

يف النجف االرشف
/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات 
العدد  :4790

التاريخ 2019/5/21
م�وىس  حس�ن   ( املواط�ن  ق�دم 
كاظ�م(  لغرض تبدي�ل لقبه  وجعله 
)الحس�يني( ب�دال م�ن  ) الرماحي ( 
فمن لدي�ه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعسكه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق  احكام املادة  
22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195  يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
من دائرة التسجيل العقاري يف النجف 

االوىل
اىل الراهن عبد الحر جاهم جرب

نوع التبليغ : اول
التسلسل او رقم القطعة : 41055/3  

وفاء
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 4 

جزيرة النجف
الجن�س : دار مفرز من ثالث محالت 

بصورة غري رسمية 
رقم االبواب
رقم الطابق
رقم الشقة 

مقدار الدين ) 100,000,000( مائة 
مليون دينار 

اسم الدائن املرتهن : مرصف املنصور 
لالستثمار

تاريخ االستحقاق 2018/7/24
وص�ف س�جل التامين�ات العيني�ة : 

السنة 2012 مجلد 3 مداينة
محل االقامة املب�ني بالعقد : نجف / 
حي الغدي�ر محلة 109 زق�اق 8 دار 

 11
بناءا عىل استحقاق الدين املبني اعاله 
وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم 
اقامت�ك يف املح�ل املبني بالعق�د وانه 
ليس ل�ك مح�ل اقامة معل�وم غريه 
فتعترب بذل�ك مجهول مح�ل االقامة 
فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين 
وتوابعه خ�الل 15 يوم�ا اعتبارا من 
اليب�م التايل لتاريخ ن�رش االعالن واال 
فس�يباع عق�ارك املوص�وف اع�اله 

باملزايدة وفقا للقانون
مدي�ر دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 

النجف االوىل 

������������������������
فقدان 

فق�دت الهوية الص�ادرة من 
االدارة  الرافدي�ن/  م�رصف 
العامة بإس�م / فوزية حميد 
قاس�م ، فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.
������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية الص�ادرة من 
قسم صحة مجتمع صباحي 
املرحل�ة االوىل – معه�د تقني 
طب�ي ب�اب املعظم بأس�م / 
زه�راء ثامر احم�د حمزه – 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /2150/ب2019/3

التاريخ  :2019/5/22
اىل املدعى عليه / )عيل كريم عبد رايض( 

اقام املدع�ي وزير العمل والش�ؤون االجتماعية 
رئي�س مجل�س ادارة صن�دوق دع�م املش�اريع 
الصغرية املدرة للدخل /اضافة لوظيفته الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم ب 
) الزام�ك واملدعى عليه الثاني مالك عبد مجهول 
عبد الله بتس�ديد املبالغ املرتبة بذمتكما والبالغ 
قدره�ا / 12000000اثن�ا ع�رش ملي�ون دينار 
وايداعها بحس�اب دائرة التش�غيل والقروض  /

صندوق القروض الصغ�رية ( ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
واش�عار مخت�ار الجدي�دة الرابعة د ع�يل كامل 
الفي�اض لذا قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور يف موعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2019/6/11 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /1537/ب2019/3

التاريخ  :2019/5/21
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة بازالة 
ش�يوع العقار املرقم  3/67593 حي النداء يف النجف 
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور اعاله 
واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل )ثالث�ون( يوما من 
اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املق�درة بموجب 
صك مص�دق المر  محكمة ب�داءة النجف وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7(  يف النجف وستجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من 
االع�الن يف هذه املحكم�ة وعىل املش�ري جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف: العق�ار املرق�م 3/67593 ح�ي الن�داء يف 
النج�ف عب�ارة ع�ن عرصة فارغ�ة تقع  عىل ش�ارع 
بع�رض 10 مر املس�احة االجمالي�ة 200 مر مربع 
وه�ي فارغ�ة وغ�ري مش�غولة م�ن اح�د وان القيمة 
املقدرة للعقار مبلغ مقداره )20,000,000( عرشون 

مليون دينار ال غريها

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1968/تصحيح خطأ مادي/2018

التاريخ 2019/5/22
اعالن

اىل املدعى عليها / هديه مرهج حمزة
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م 1968/

تصحيح خطأ م�ادي/ 2018 يف 2018/10/16 
واملتضم�ن الحك�م ب ) تصحي�ح اس�م املحل�ة 
للعق�ار موض�وع الدع�وى ليكون ح�ي النرص 
وتصحيح اس�م وكي�ل املدعي ليك�ون الحقوقي 
رائ�د هاش�م اينما ورد يف ق�رار الحك�م الصادر 
من ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 1968/ب2018/5 
التصحي�ح يف  ذل�ك  يف 2018/10/16 وتأش�ري 
حاش�ية القرار اعاله ويف سجالت هذه املحكمة 
( لثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي الريموك 
2أ اس�عد طالب الزيادي لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ولك حق الطع�ن عىل القرار املذك�ور خالل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه 
سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة البت�ات وفق 

االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد / 135/ج/2019

التاريخ 2019/5/8
اىل  /املتهم الهارب مجهول محل االقامة / ضياء 

ناظم جاسم
اعالن غيابي

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 135/ج/2019 
واملش�تكية فيه�ا مريم فائ�ز عبد امله�دي وفق 
احكام امل�ادة 459 /2 عقوبات وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار املختار املرفق يف اضبارة 
الدع�وى تق�رر تبليغك بموع�د املحاكمة املوافق  
2019/6/9 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري 

املحاكمة وفق القانون 
القايض

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

فقدان
 lustari btkusen( فقد مني جواز السفر باسمي
saiman( يرج�ى م�ن يعث�ر علي�ة تس�ليمة اىل 
الس�فارة االندنوس�ية او االتص�ال بالجريدة او 
ولك�م   )07711551151( بالهات�ف  االتص�ال 

جزيل الشكر والتقدير.

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة  
رقم االضبارة / 2019/248

التاريخ 2019/5/23
اىل / املنفذ عليه / ابتسام حسني حسن

لقد تحقق لهذه املديرية من حس�ب رشح املبلغ 
القائ�م بالتبلي�غ  واش�عار املختار ص�دام فالح 
الجب�وري انك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا  للم�ادة )27( من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ املناذرة  خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 

املنفذ العدل 
كرار عماد كايت 

اوصاف املحرر : قرار محكمة االحوال الشخصية 
 2019/1/20 امل�ؤرخ  55/ش/2019  املرق�م 
املتضم�ن معاهدة اطف�ال وان القرار صادر من 

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1912( االحد  26  آيار  2019 اعالنات5

)رشكة غاز الشامل / رشكة عامة ( أعالن للمرة األوىل 
تعلن رشكة غاز الش�مال ) رشكة عامة ( الكائنة يف محافظة كركوك عن أجراء املناقصة ) 2296 / 2019 ( 

والخاصة بمادة العامل املساعد يف اكمال التفاعل يف وحدات انتاج الكربيت مع امتصاص الرطوبة 
 فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله : 

1.مراجعة مقر الرشكة الكائن يف محافظة كركوك / طريق الحويجة الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة 
اعاله .

2. تقدي�م تامين�ات أولي�ة بمبلغ ق�دره ) 2700 $( الفان وس�بعمائة دوالر امريكي فقط م�ا عدا الرشكات 
الحكومي�ة وتكون عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من املص�ارف املعتمدة لدى البنك املركزي 

العراقي نافذة ملدة ) 120 ( مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق .
 ۳ . يق�دم ال�رشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنون 

» اىل رشكة غاز الشمال )النسخة األصلية ( مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية .
4.ارفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الرشكات الوطنية 
بالنسبة للرشكات العراقية و / أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية 

العراقية يف بلد الرشكة غري العراقية .
5.عىل كافة املش�اركني امالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النس�خة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا وتأيدها 
من الرشكات املش�اركة ، يرجى ارس�ال ممثلكم قبل موعد الغلق الس�تالم القرص ) CD ( متضمنة الوثائق 

القياسية للطلبيات املعلنة لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمه يف املوعد املحدد .
6.س�يتم انعقاد مؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشاركني يف الساعة العارشة صباحاً من يوم ) 13  

/ 6 / 2019 ( يف استعالمات رشكة غاز الشمال  .
7. آخر موعد لتقديم املناقصات يف موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء املوافق 19 / 6 / 2019.

 ۸ . سيتم فتح العطاءات الواردة بعد تأريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات 
وبحضور اصحاب العطاءات املش�اركة ، ويف حالة مصادفة عطلة رس�مية ، فيك�ون يف اليوم الذي يليه دوام 

رسمي هو يوم غلق املناقصة .
9. أن رشكة غاز الش�مال غ�ري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ، ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش 

االعالن .
10.الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ) 270.000 $( مائتان وسبعون الف دوالر امريكي ال غري .

11.يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية والرشوط الواردة يف االعالن بكافة اقسامها 
، سيتم استبعاد عطاءه .

12.ثم�ن املناقص�ة غري قابلة للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل رشكتنا . | 13 . تكون العطاءات املقدمة 
نافدة ملدة ال تقل عن ) ۱۲۰ ( مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق .

14. عدم قبول استالم العطاءات املرسلة بالربيد االلكرتوني ما عدا الدعوات االحتكارية عىل أن تشفع بالنسخة 
االصلية .

15.رفق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يس�تبعد العطاء 16 . للمزيد من املعلومات ، يرجى 
زيارة موقعنا االلكرتوني

 ) www . ngc . oil. gov . iq( 
ويمكن مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني

) ngc _ info . iqoil @ yahoo . com( ) ngcoil. gov . iq @ gmail. com(
)ngc _ contract @ ngc. oil .gov . iq (

عـ / مدير هيئة اخلدمات واملواد

سعر البيع المواصفاترقم الطلبيةت
للطلبية

مبلغ التامينات 
االولية

اسلوب 
التعاقد

عدد مرات 
االعالن

نوع التخصيص 
المالي

1 / 2296
2019

CRU-
 CATALYST

 200.000
مناقصة 2700 دوالر دينار عراقي

تشغيليةالثانيعامة

وزارة املالية 
رشكة التأمني الوطنية 

اعالنرشكة عامة
تعلن  رشكة التأمني الوطنية / رشكة عامة وللمرة الثانية عن اجراء مزايدة 
علني�ة لتأجري املح�الت الكائنة يف محافظ�ة بابل / الحلة /الس�وق الكبري 
/ الجباوي�ني املرقم ) 1/700( والس�وق الصغري محالت اب�ن الكاظم )ع(  
واملدرج�ة تفاصيلها ادناه وملدة س�نتني طبقا الحكام قان�ون بيع وايجار 

اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل
فعىل الراغبني بالتأجري مراجعة مركز الرشكة ببغداد / س�احة الخالني او 
فرعنا يف محافظة بابل لتسديد التأمينات القانونية البالغة 40% من القيمة 
املقدرة واالشرتاك باملزايدة التي ستجري يف تمام الساعة العارشة من صباح 
يوم الخامس عرش تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن ويف حالة مصادفة يوم 
املزاي�دة عطلة رس�مية يكون اليوم الذي يليه موع�دا للمزايدة ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى وال يسمح للمزايد 

بدخول املزايدة مالم يتم ابراز  كتاب التحاسب الرضيبي للسنة الحالية 

املدير العام  وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديري االحوال املدنية واجلوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 4845

التاريخ 2019/5/23
اعالن

بن�اء عىل اللطب املقدم من قبل املدع�ي ) حمزة حمودي 
مه�دي( الذي يطلب تبديل لقبه وجعل�ه )الرماحي( بدال 
م�ن ) البس�تنجي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 

22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3لسنة  2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الصادرة م�ن الهيئ�ة العامة 
للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد )11449( بتاريخ 
2015/6/21 واملعنون�ة اىل الهيئة العامة للرضائب فرع 
بابل بأس�م ) محمد حمزة عيىس( فع�ىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار 

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعل�ن لجنة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تاجري االمالك 
املدرجة اوصافها يف ادن�اه والعائة اىل مديرية بلدية تاج الدين  وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�رتاك 
يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية تاج الدين خالل فرتة )15( خمسة 
عرش يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغة )%30( م�ن القيم�ة التقديرية بصك 
مص�دق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من م�دة االعالن يف مقر 
مديري�ة  البلدي�ة اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباح�ا ( ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور الن�رش واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل 
املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مص�ورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الدائ�رة 
الص�ادرة م�ن مديري�ة انتاج 
محط�ة   / االوس�ط  الف�رات 
كربالء الغازية بأسم املوظف ) 
فراس هاشم عبد داود( الرجاء 
من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار مشكوراً .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 113/خ/2018

التاريخ 2019/5/6
اعالن

نظ�را لعدم بل�وغ بدل املزايدة ل�رشاء العقار تسلس�ل 1/1401 الكائن 
الحويش العائد  للمدين صالح زغري بجاي لقاء طلب الدائن اياد ش�اكر 
شفيق البالغ 350,000,000 ثالثمائة وخمسون مليون دينارا 80% من 
القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم 
الت�ايل للنرش فعىل الراغ�ب يف الرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل املدة 
املذكورة مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 98  من قانون التنفيذ
املنفذ العدل 

حسنني عبد الزهرة عرس
املواصفات : 

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

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العق�ار عبارة عن فندق يقع ركن بأس�م فندق مطعم 
االحرار  السياحي ويقع عىل شارعني 12 م  ويتم الصعود اليه بواسطة 
خمس�ة باي�ات ويتال�ف م�ن رسداب وطاب�ق اريض اول وطاب�ق ثاني 
الرسداب  متخذ كمطبخ ومطعم وصحيات بجدران س�رياميك االرضية 
م�ن املرمر ويكون النزول اليه بواس�طة س�لم من الطاب�ق االريض اما 
الطابق االريض يتضمن صالة  اس�تقبال واربع غرف عىل ش�كل سويت 
ضمنها صحيات ارضية الطابق مرمر والجدران من السرياميك وجميع 
سقوف العقار من الكونكريت املسلح ووجود سقوف ثانوية اما السلم 
ممتد من الرسداب اىل اخر طابق كذلك وجود سلم اخر يؤدي من الطابق 
االريض اىل الرسداب اما السلم ممتد من الرسداب اىل اخر طابق ومصعد 
كهربائ�ي من ال�رسداب اىل اخر طابق جميع الطواب�ق مجهزة من املاء 

والكهرباء 
5 � مساحته : 150,88

6� درجة العمران : جيدة
7 � الش�اغل : املستاجر عبد الرضا محي عيل ويرغب بالبقاء بعد البيع 

كمستأجر 
8 � القيم�ة املق�درة 837,338,400 ثمانمائة وس�بعة وثالثون مليون 

وثالثمائة وثمانية  وثالثون الف واربعمائة دينار 

9 � بدل املزايدة االخري : لم يحصل راغب بالرشاء

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

فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن املديري�ة 
باالج�ازة  الصناعي�ة  للتنمي�ة  العام�ة 
املرقم�ة 84923 بأس�م / عبد الحس�ني 
بكر مبارك – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

فقدان 
فقدت هوية تسجيل املقاولني العراقيني 
والص�ادرة من وزارة التخطيط باس�م / 
رشك�ة جنوه لالس�تثمارات الهندس�ية 
واملق�اوالت العام�ة املح�دودة واملرقم�ة 
1543 – املدي�ر املف�وض ش�اكر محمود 
ش�اكر – فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان
فق�دت مني الوثيقه املدرس�يه الصادره 
من  متوس�طه بلقي�س للبنات واملعنونه 
اىل االمانه العامه للعتبه العلويه باس�م ) 
منى عباس حمدي ( ع�ىل ن يعثر عليها 

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

فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من وزارة 
النفط / رشكة توزيع املنتجات النفطية 
فرع ميسان بأس�م ) جمعة زاير عناد ( 
ع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان 
فقدت هوية الطالبة ) طيبه شاكر 
سبع ( والصادرة من كلية الطب – 
جامعة البرصة – فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فق�دت هوية الطال�ب ) امري عادل 
عب�د االم�ري ( والصادرة م�ن كلية 
الط�ب – جامع�ة الب�رصة – فمن 
اىل جه�ة  يعث�ر عليه�ا تس�ليمها 

االصدار .

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
الثقافة / دائرة الشؤون االدارية بأسم 
/ هبة عبد الكريم رش�يد – فمن يعثر 

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

فقدان 
فقد الوصل الصادر من بلدية النعمانية 
املرقم 1010521 يف 25 / 12 / 2017 
بمبل�غ مائت�ان وثالثة وس�بعون الف 
دينار بأس�م / محمد مه�دي جليب – 
امان�ات حان�وت رق�م 90 – فعىل من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ املقدادية 
رقم االضبارة : 77 / ت / 2019 

التاريخ : 22 / 5 / 2019 
اىل / املنفذ عليه / فاضل غضيب عداي وسكينة 

عيل عداي .
لق�د تحقق له�ذه املديرية من بن�اءا عىل كتاب 
مركز رشط�ة املقدادية بالع�دد 157 يف 19 / 2 
/ 2019 ومرفق�ة اش�عار املخت�ار انك مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت 
او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ املقدادي�ة خ�الل 
خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

ايمان ياسني حسن 
اوصاف املحرر : ق�رار حكم صادر من محكمة 
ب�داءة املقدادية بالع�دد 449 / ب / 2018 يف 9 
/ 12 / 2018 واملتضم�ن الحك�م بالزام املدعى 
عليه االول فاضل غضيب عداي بتاديته للمدعية 
س�عدية ابراهيم محمود مبلغ قدره 4000000 
اربعة ماليني دينار وال�زام املدعى عليها الثانية 
س�كينة عيل ع�داي بتاديتها للمدعية س�عدية 
ابراهي�م محمود مبلغ ق�دره 4000000 اربعة 
مالي�ني دين�ار وتحميله�ا الرس�وم واملصاريف 
املحامي�ان  املدعي�ة  واتع�اب محام�اة وكي�ال 
اس�عد عبد الله وحامد عبد برس�يم مبلغا قدره 
خمس�مائة الف دينار مناصف�ة بينهم واملؤرش 

اكتسابه الدرجة القطعية .

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف 

رقم االضبارة : 98 / 2017 
التاريخ : 21 / 5 / 2019 

اىل / املنفذ عليه / مكيه عبد الكاظم حسن 
لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح مبلغ 
مرك�ز رشطة الغ�ري ومختار الحويش حس�ن 
ه�ادي – انك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�رش يوم تبدا من 
الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون : 
اوص�اف املح�رر : ق�رار محكمة ب�داءة النجف 
بالعدد 1657 / ب5 / 2016 يف 9 / 10 / 2016 
واملتضم�ن الزام�ك بتادية مبل�غ ثالثون مليون 
وخمس�مائة واربع�ة واربع�ون الف دين�ار اىل 

الدائن احمد هاشم محمد .
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ املقدادية 
رقم االضبارة : 76 / ت / 2019 

التاريخ : 22 / 5 / 2019 
اىل / املنفذ عليه / وليد عبد الكريم جميل 
لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز 
رشط�ة كالر الجنائي�ة والح�ركات بالعدد 
813 يف 24 / 2 / 2019 مرفق�ة اش�عار 
املخت�ار انك مجهول مح�ل االقامة وليس 
لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
املقدادي�ة  تنفي�ذ  مديري�ة  يف  بالحض�ور 
خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا م�ن اليوم 
الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون : 
املنفذ العدل 

ايمان ياسني حسن 
اوصاف املحرر : 

ق�رار حك�م ص�ادر م�ن محكم�ة ب�داءة 
يف   2018  / ب   /  409 بالع�دد  املقدادي�ة 
12 / 11 / 2018 املتضم�ن الحكم بالزام 
املدع�ي علي�ه ولي�د عب�د الكري�م جمي�ل 
بتاديت�ه للمدعي كام�ل ابراهيم عبد مبلغ 
قدره 4500000 اربعة ماليني وخمسمائة 
الف دين�ار وتحميله الرس�وم واملصاريف 
واتع�اب محاماة وكيال املدع�ي املحاميان 
اس�عد عبد الل�ه وعيل عب�د الجب�ار مبلغ 
ق�دره 450000 اربعمائة وخمس�ون الف 
دين�ار مناصف�ة بينهم واملؤرش اكتس�ابه 

الدرجة القطعية .
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 1872 / ش2 / 2019 

التاريخ : 22 / 5 / 2019 
اىل / املدعى عليه / عباس هادي محمد 

م / اعالن 
اقامت املدعية زوجتك ) ايمان حس�ن عيل 
( الدع�وى الرشعية املرقم�ة بالعدد اعاله 
امام محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
ومضمونها تصديق طالق ولكونك مجهول 
مح�ل االقامة وعدم توف�ر املعلومات عنك 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
27 / 5 / 2019 ويف حالة عدم حضورك او 
ماينوب عنك قانونا س�وف تجرى املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق القانون واالصول .
القايض 

عمر حميد محمود

الموقع مدة 
االيجار مساحته م2 رقم الملك نوع الملك ت

التنمية  سنة 
واحدة

1دونم و15 
اولك و250م2

1858/5م 
زكيطات

ساحة وقوف 
سيارات 1

المزرعة سنة 
واحدة

15 اولك 
و75م2

2382/5م9 
زكيطات

ساحة لبيع 
السيراميك 

والكاشي مؤقته
2

الحفرية سنة 
واحدة 500 428/4م 

الحفرية منتزه ترفيهي  3

المزرعة سنة 
واحدة

23 اولك 
و20م2

  1859/5
زكيطات منتزه ترفيهي 4

المزرعة سنة 
واحدة

4اولك 
و17,30م2

 1859/5
زكيطات

ساحة لبيع 
السيارت مؤقتة  5

المزرعة سنة 
واحدة 367,5   1847/5

زكيطات قطعة ارض  6

الحفرية سنة 
واحدة 999,32  165/1

الحفرية قطعة ارض  7

المزرعة سنة 
واحدة 1575   2383/5

زكيطات قطعة ارض  8

المزرعة سنة 
واحدة 1766,99   2381/5

زكيطات قطعة ارض  9

المزرعة سنة 
واحدة 1800   2384/5

زكيطات قطعة ارض  10

العدد 1370
التاريخ 2019/5/6

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

بدل التقدير الحالي بدل التقدير السابق الموقع المساحة م2 رقم المحل تسلسل

-/9000000 دينار  -/9000000 دينار  الجباويين 57,62 محل 17 1

-/3575000 دينار  -/3575000 دينار  ابن الكاظم 29,5 محل 8 2

-/3750000 دينار  -/3750000 دينار  ابن الكاظم 10,65 محل 10 3

-/3350000 دينار  -/3350000 دينار  ابن الكاظم 15,54 محل 12 4

-/3750000 دينار  -/3750000 دينار  ابن الكاظم 13,78 محل 44 5

-/3850000 دينار  -/3850000 دينار  ابن الكاظم 9,48 محل 49 6

-/3500000 دينار  -/3500000 دينار  ابن الكاظم 6,6 محل59 7

-/2500000 دينار  -/2500000 دينار  ابن الكاظم 8,35 محل60 8

-/2500000 دينار  -/2500000 دينار  ابن الكاظم 9,66 محل61 9
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

تويرت تدعم اضافات اىل إعادة التغريد
أعلتن موقتع التواصتل االجتماعتي تويتر 
يتوم االثنني أنه أصبح بإمكان املستتخدمني 
إضافتة صورة، أو فيديو، أو صورة متحركة 
GIF إىل “إعتادة التغريتد”، وذلتك بتدالاً من 

النص فقط.
وقالت الرشكة يف تغريدة عرب حستاب الدعم 
الختاص بها عتى موقعها: “من الستهل أن 
تعرب عن نفسك من خالل إعادة التغريدة مع 

تعليتق. ولكن متاذا لو استتطعت أن تخطو 
خطتوة إىل األمتام ليشتمل ذلتك الوستائط 

املتعددة”.
وأضافت تويتر يف تغريدتها: أنه اعتباراًا من 
اليتوم يمكتن للمستتخدمني إعتادة التغريد 
باستتخدام الصور، أو مقاطتع الفيديو، أو 
صور GIF، وذلتك عرب تطبيقها عى نظامي 
أندرويتد، وآي أو إس، باإلضافتة إىل موقعها 

عى الويب.
ومع أن التحديث الجديد ال يعد تغيرياًا كبرياًا، 
إال أن دعم إضافتة الصور ومقاطع الفيديو 
إىل إعادة التغريد ستوف يؤثتر بدرجة كبرية 
عتى كمية الوستائط املتعددة التي ُتشتارك 
عتى تويتر، خاصتةاً أن إعتادة التغريد مع 
ا للمستخدمني عى  ا شتائعاً تعليق يعد سلوكاً

املوقع.

أول مسلم أفطر يف البيت األبيض
عرفت العالقات الدبلوماسية التونسية األمريكية 
بدايتها منذ نحو 220 سنة، حيث أولت الواليات 
املتحدة منذ أواخر القرن التاستع عرش اهتمامااً 
كبريااً بالعالقتات التي تجمعها بتكل من املغرب 
وتونس والجزائر وليبيا، يف سعي منها للحصول 
عتى اتفاقيتات مرضيتة تضمن إبحار الستفن 
األمريكية بحرية تامة بالبحر األبيض املتوستط 
دون اعراض ستبيلها من قبل متا عرف حينها 

بقراصنة الساحل الرببري.

 وأبرمت الواليات املتحدة أول اتفاقية مع تونس 
يف 26 آذار/متارس 1799 والتي عرفت باتفاقية 
الصداقة والتبادل التجاري بني الجانبني. وبفضل 
ذلك، افتتحت أول قنصلية أمريكية بتونس يف 20 
كانون الثاني/يناير 1800 واتخذت من ستاحة 
العملتة باملدينة العتيقة مقرااً لهتا إىل جوار عدد 

من البعثات الدبلوماسية األخرى.
وخالل عتام 1805، استتقبل الرئيس األمريكي، 
تومتاس جيفرستون، دبلوماستيااً تونستيااً حل 

بتاألرايض األمريكيتة يف مهمة دبلوماستية عى 
إثر الحرب الرببرية األمريكية األوىل ملناقشة عدد 
من املستائل العالقة بني البلدين. ويف ذلك العام، 
صادف شهر رمضان مع كانون األول/ديسمرب 
امليتالدي. وبستبب تواجتده  التقويتم  حستب 
بعيدااً عن عائلتته وأصدقائه، عاش الدبلومايس 
التونيس، سليمان مليميل، فرة رمضانية فريدة 
من نوعها يف واشنطن اختلفت بشكل كامل عن 

أيام رمضان التي اعتاد عليها يف تونس.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هتل تعلم أن املاء الستاخن يتجمد أرسع من 

املاء البارد.
97% متن املتاء عى كوكتب األرض هي مياه 
مالحتة، أما امليتاه العذبة فتمثل نستبة %1 

فقط. 
هل تعلتم عن املاء ومستؤوليته عتن تنظيم 

درجة حرارة األرض. 
هتل تعلم عتن املاء حيتث قد يتستبب رشب 
كميات كبرية من املاء إىل املوت ) حالة تعرف 

بالتسّمم املائي (. 
هتل تعلم أن املتاء العذب املوجتود يف الغالف 
الجّوي اكثر من نسبة املاء يف كل أنهار األرض 

مجتمعة. 
اكتشتفت وكالة ناسا وجود املياه عى شكل 

جليد عى سطح القمر.

المتاهات

حلول قلة النوم يف شهر رمضان
يتسبب الصيام خالل شهر رمضان يف العديد من التغيريات 
يف نمتط الحياة، خاصتة فيما يتعلق بالنتوم، حيث تعاني 
الغالبيتة العظمى متن الناس من اضطرابتات وقلة النوم 

خالل الشهر الفضيل.
وتنتتج قلة النتوم واضطراباته خالل رمضتان، عن تأثري 

الصيام عى دورة النوم.
ما هي دورة النوم؟

دورة النتوم هي الدورة التتي تنتظم أثنتاء تفاعل الخاليا 
العصبيتة يف الجزء املخصص للنوم يف الدماغ، وتتكون من 
6 دورات يف الليلة الواحدة، كل دورة تتكون من مرحلتني.

املرحلة األوىل: وتتكون من 4 مراحل:
- مرحلتان: يكون النوم فيهما سطحيااً.

- مرحلتان: يكون النوم فيهما عميقااً.
املرحلة الثانية:

وهي املرحلة التي يبدأ فيها اإلنسان يحلم، وتتميز بحركة 
دائرية للعني.

ويويص األطباء برضورة حصول الجستم عى ما بني 8-6 
ستاعات من النوم يوميااً، وهذا يختلف من شتخص آلخر، 
وكذلتك تقل ستاعات النتوم كلما تقدم العمتر، إال أنه من 

املهم يف موضوع النوم الجودة وليس كمية ساعاته.

ويتفتق املختصون عتى أن النوم الجيد رضوري للجستد 
للحفتاظ عتى الصحة النفستية والجستدية، إال أن النوم 
تتغري دورته خالل شتهر رمضان كما ذكرنا سابقا، كون 
اإلنسان يبدأ يف تناول الطعام بعد غروب الشمس، وينشط 
عقتب ذلك، متا يؤخر عمليتة النتوم ويقلل من ستاعاته 

وجودته.
أسباب تغري نمط النوم خالل شهر رمضان:

- تنتاول الطعتام: ويعنتي تناوله يف وقت متأختر أي بعد 
غتروب الشتمس باإلضافة لوجبة الستحور متا قبل أذان 

الفجر واإلمساك عن الطعام.
- بدء العمل يف وقت متأخر من ساعات الصباح.

- زيادة الواجبات االجتماعية ولقاء األقارب واألصدقاء يف 
فرة املساء ولساعات متأخرة من الليل.

- التأخر يف الخلود للنوم وقطع النوم لتناول السحور.
- مشتاهدة التلفاز بكثرة ومتابعة املسلسالت الرمضانية 

لساعات متأخرة من الليل.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
x 2 معلقتة كبترية زيت زيتون - x 2 معلقة كبترية حبة الربكة - 2 
x كتوب مترشوم - x 1 كتوب زيتون )مختيل( - x 1 كوب بقدونس 
طتازج )مفروم( - ½ x كيلو جالش - ½ x كوب جبنة )بيضا( - ¼ 

x كوب زيت زيتون
الخطوات

هنقتوم بفرد نصتف كميتة أوراق الجالش يف الصينيتة وتدهن كل 
ورقة بقليل من الزيت قبل وضع الورقة التالية.

بعدين نقوم بخلط الجبن األبيض مع البقدونس، ثم نقطع املرشوم 
و نخلطه معهم.

بعتد كده هنخلط زيت الزيتون وحبة الربكة واملرشوم والزيتون ثم 
نضيفهم إىل خليط الجبن.

هنضع خليط الجبن بالتساوي عى ورق الجالش بالصينية.
بعد كده نضع باقتي أوراق الجالش مع دهن كل ورقة بالقليل من 

الزيت كما فعلِت سابقااً.
بعدين نقوم بدهن السطح بالقليل من الزيت وحبة الربكة.

يخبز يف الفرن ملدة 25 دقيقة عى درجة حرارة متوستطة، أو حتى 
يصبح لونه ذهبيااً.

اجلالش باجلبن
اعالن مزايدة  علنية 

تعلن رئاسة جامعة الكوفة / قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االموال العائدة لجامعتنا واملدرجه 
ادناه فعى الراغبني يف االشراك باملزايدة املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف املدينة 
الجامعيتة طريتق كوفة / نجف لالطتالع عى التفاصيل والعقتار املعلن عنه موقعيا وخالل متدة ثالثون يوما 
ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ ستتجري املزايدة يف الستاعة العارشة صباحا من اليوم التايل للمدة اعاله 
بديوان الجامعة مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون 
اىل رئاسة جامعة الكوفة / صندوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة املختصة تتضمن عدم 
املمانعتة يف الدختول باملزايدات لنفس ستنة املزايدة وكتتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايتد اضافة اىل بطاقة 
الستكن وهوية االحوال املدنية عى ان يتم جلب عدم املحكومية والترصيح االمني للمتقدم للمزايدة وبحستب 
محافظته عى ان يقوم املستاجر بأيداع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار السنوي يتم ارجاعها بعد 
انتهتاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالتغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز 
اشتراك املوظفتني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( من قانون بيع وايجار امتوال الدولة النافذ يف هذه املزايدات 

وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله
اوال / مكتب استنساخ

1 ت موقع العقار /كلية الفقه 
2 ت القيمة التقديرية السنوية ) 9,500,000( تسعة ماليني وخمسمائة الف دينار

ثانيا / اجازة التصوير الفوتغرايف 
1 ت  موقع العقار / كلية االثار

2 ت القيمة التقديرية السنوية )1,500,000( مليون وخمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 1316/ج2019/2

التاريخ 2019/5/23
اعالن

اىل املتهمة الهاربة / نهاد حسن عيل
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1316/ج2019/2 
( والخاصتة باملشتتكي )صادق حستني حاتتم( وفق 
املتادة 449 متن قانتون العقوبتات وملجهوليتة محل 
اقامتك حستب االشتعار املرفق يف ثنايا هتذه الدعوى 
عليه قتررت املحكمة تبليغك االعنا بوجوب الحضور يف 
موعتد املحاكمة املصادف يوم 2019/6/30 وعند عدم 
حضورك ستوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حستب 

االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1059/ب2019/1

التاريخ 2019/5/23
اعالن

اىل / املدعى عليه / )سيف صفاء ضياء( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1059/ب2019/1 
يف 2019/4/9 واملتضمتن الحكتم بترد دعتوى املدعي 
عبتد املحستن عنرب ت املديتر العام لالستواق املركزية ت 
اضافة لوظيفته شكال لعدم توجه الخصومة ( ولثبوت 
مجهوليتة محل اقامتك حستب رشح املبلتغ القضائي 
واشعار مختار حي الغري 2 كاظم محمود االسدي لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بحصيفتني محليتني 
يوميتتني ولتك حتق الطعن عتى القرار املذكتور خالل 
املتدة املقررة بكافة طترق الطعن القانونية وبعكسته 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف

العدد / 7
التاريخ 2019/5/13

اعالن
بتاريخ 2019/6/13 ستقوم لجنة االرايض واالستيالء 
النجتف االرشف بتثبيتت عائديتة  االوىل يف محافظتة 
القطعة 212 مقاطعة 67/ الحميستيه قضاء الكوفة 
وفقتا لقانون االصالح الزراعي رقم 117 لستنة 1970 
وتعليماتهتم وعتى من لديته ادعاء بحتق الترصف او 
اعراض الحضتور يف الزمان واملكان املحددين باالعالن 
وبخالفه  يتقوم اللجنة باجراءاتها لذا اقتىض التنويه 

املشار القانوني 
عون حسني عبادي

رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 57/ش2019/7

التاريخ 2019/2/27
تشتكلت محكمة االحوال الشتخصية يف النجف بتاريخ 2019/2/27 برئاسة القايض 
السيد ) حسني عباس سمني( املاذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها االتي :

املدعي / عباس كريم عبد العباس /وكيله املحامي عباس الشمري
املدعى عليها / يكانة محمد عبد الله  بور

القرار 
لدعتوى املدعتي للمرافعتة الغيابيتة العلنيتة والطالع املحكمتة عى اضبتارة الدعوى 
املرقمتة 7816/ش2018/7 واملقامة امام هتذه املحكمة بني ذات الطرفني املتداعيني 
بتذات  موضتوع هذه الدعتوى والتي انتهتت باالبطال استتنادا الحكام املتادة 1/88 
متن قانون املرافعتات املدنية حيث اطلعت املحكمة عى كافة محتوياتها واملستتندات 
املتربزة فيهتا  ومنها حجة التزواج الطرفني الصادرة من هذه املحكمتة بالعدد 506/

عرب واجانب/2017 يف 2017/6/18 وعى مستتند الطتالق الخارجي بالعدد 163 يف 
2018/8/27 واملنظتم من قبل املطلق الديني  الشتيخ عقيل العبادي واملتضمن طالق 
املدعتي  لزوجتته املدعى عليها ختارج املحكمة طالقتا رجعيا بتاريتخ 2018/8/27 
واقعتا للمرة االوىل وعى كتاب شتؤون االقامة يف النجف بالعتدد 884 يف 2019/1/30 
واملتضمن بان املدعى عليها حصلت عى ستمة املغادرة يف 2019/1/20 ولبيان املدعي 
بتان متدة املفارقة الزوجية هي اربعة اشتهر قبتل تاريخ الطالق وللبينة الشتخصية 
املستتمعة واملتكونتة من شتهود مجلس الطتالق والتي ايتدت وقوع الطتالق ولفظه 
وتاريخه والستماع املحكمة القوال املطلق الديني والتي ادخلته شخصا ثالثا يف الدعوى 
لغرض االستتيضاح منه وملطالعة نيابة االدعاء العام امام هذه املحكمة بالعدد 35 يف 
2019/1/21 وحيتث ان الزوج اهال اليقاع الطالق والزوجة محال له جامعة لرشوطه 
عليته ولتكل ما تقدم وبالطلتب قررت املحكمة الحكتم بالطالق الرجعتي الذي اوقعه 
املدعتي ) عبتاس كريم عبد العباس( عى زوجته املدعي عليهتا )يكانة محمد عبد الله 
بتور( الواقع خارج املحكمة بتاريخ 2018/8/27 واعتباره طالقا رجعيا واقعا للمرة 
االوىل والذي انقلب اىل طالق بائن بينونة صغرى النتهاء العدة الرشعية بحيث ال يجوز 
للمدعتي اعادة زوجته املدعى عليها اىل عصمته بدون عقد ومهر جديدين وال عدة عى 
املدعى عليها النتهاء العدة الرشعية وليس لها االقران برجل اخر اال بعد اكتساب هذا 
الحكم درجة البتات وتحميل املدعي الرسوم واملصاريف وصدر الحكم استنادا الحكام 
املواد ) 34 ، 38 ، 39 ، 47( من قانون االحوال الشخصية واملواد ) 22 ، 25 ، 59 ، 68 ، 
76( متن قانتون االثبات واملواد ) 154، 156 ، 166 ، 203( من قانون املرافعات املدنية 

واملادة حكما غيابيا قابال لالعراض والتمييز وافهم علنا يف 2019/2/27
القايض

حسني عباس سمني 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 505/ش/2019

التاريخ 2019/5/14 
اعالن

اىل املدعى عليه / مصلح حسن محمد
اقامتت زوجتتك املدعيتة ) مصلح حستن محمتد( الدعوى 
الرشعية املرقمتة 505/ش/2019 والتي تطلب فيها تثبيت 
طتالق وملجهولية محل اقامتك حستب كتتاب مركز رشطة 
القادستية بالعتدد 2038 يف 2019/4/7 واشتعار املختتار 
) حميتد احمتد حبيتب( مختتار منطقتة املثنى / ستامراء 
وشتهادة الشتاهدين )عبد الكريم كريم نتادر وعبد الحميد 
جاستم(  واملصدق من قبتل املجلس املحيل لقضاء ستامراء 
قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور بموعتد املرافعة املوافق 2019/6/9 ويف حالة عدم 
حضورك  او من ينوب عنك قانونا فستتجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

قيرص عباس رشيد

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وزارة العدل 

مديرية التشسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا

بناءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2014/9/24 
لتستجيل تمام العقار تسلسل 721 محلة الرشق سهما من 
اصل بأستم )ورثة عبتد الواحد صكر عبد الحستني( مجددا 
باعتبتار حائتزا له بصفتة املالك للمتدة القانونيتة ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتستجيل وفق احكام قانون 
التستجيل العقاري رقم )43( لستنة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطلتب فعى كل متن يدعي بوجود عالقتة او حقوق معينة 
عتى هذا العقار تقديم متا لديه من بيانتات اىل هذه الدائرة 
ختالل مدة ثالثني يومتا اعتبارا متن اليوم التتايل لنرش  هذا 
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الستاعة العارشة 
صباحتا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشتف الذي ستيجري يف اليتوم املذكور 

لهذا الغرض
مطرش نعيم صرب 

مدير دائرة التسجيل العقاري يف غماس
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رزاق فرحان: ظروف الديوانية قاهرة.. ومهمتنا كانت حتديًا كبريًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

رغم أنَّ�ه عمل يف ظروف معقدة، ووصفت 
مهمت�ه بأنَّ عمرها قص�ر بحكم املعاناة 
التي أدت الستقاالت كثرة سابقة ملدربني 
س�بقوه يف املهم�ة، لك�ن رزاق فرح�ان 
وجه�ازه املس�اعد، تح�دوا الصعوبات يف 

الديوانية.
ونج�ح رزاق يف قي�ادة الفري�ق م�ن ذي�ل 
الرتتيب للوص�ول للمناطق الدافئة، ورغم 
أنَّ املش�اكل املالي�ة م�ا زال�ت قائمة لكن 

الفريق يسر بخطوات واثقة.
وحاور ، رزاق فرحان؛ للوقوف عىل وضعه 

مع الفريق ومستقبله التدريبي.
وجاء الحوار عىل النحو التايل:

هل كنت تتوقع استمراركم مع الفريق؟
يف أول 3 أي�ام م�ن العم�ل، ُكنَّ�ا نتوقع أنَّ 
عملن�ا ل�ن يس�تمر أكث�ر من 3 أس�ابيع، 
وس�يتكرر معنا س�يناريو املدربني، الذين 
س�بقونا للظ�روف املالي�ة الصعب�ة التي 
يعيش�ها النادي، وعدم توفر املناخ السليم 

للتدريب.

لكنَّن�ا دخلنا يف تحٍد مع أنفس�نا برضورة 
انتش�ال الفريق وتحدي الظروف وإخراج 
الت�ي  النفس�ية  الحال�ة  م�ن  الالعب�ني 
مس�تحقاتهم  تأخ�ر  ج�رَّاء  يعيش�ونها 

املالية.
لكنكم تركتم عدًدا من الوحدات التدريبية 

ولوحتم باالنسحاب من املهمة؟
االنس�حاب كان إش�ارة، وه�ي طريق�ة 

لالع�رتاض ع�ىل الوض�ع ال�ذي يم�ر ب�ه 
الفريق، ودعوة لحل األزمة املالية الس�يما 
وأن الجهاز الفني والالعبني لم يقرصوا يف 
واجباتهم وقدموا موس�ًما استثنائًيا رغم 

أن ما يمر به النادي.
كب�ر  بش�كل  التزم�وا  الالعب�ني  لك�ن   
بتوجيه�ات الجهاز الفن�ي، وتحاملوا عىل 
أنفس�هم رغم العوز امل�ايل، الذي يؤثر عىل 

الالعبني معنوًيا.
ما هي أسباب األزمة املالية؟

الحقيقة أنَّ إدارة النادي متعاونة وتسعى 
لح�ل األزم�ة لك�ن األمور أكرب م�ن طاقة 
اإلدارة وهن�اك جفاء من الحكومة املحلية 
املتمثلة بمجلس املحافظة الذي تعامل مع 

الفريق بجفاء.
ورغم النتائج املمي�زة، لكن مازال الوضع 
ع�ىل ما هو علي�ه ونخىش انهي�ار الفريق 
ب�أي لحظة ألن تأخر الحق�وق املالية بات 
حدي�ث الجمي�ع وحاولن�ا م�راًرا وتكراًرا 
بمطالبة الالعبني بالصرب لكن الحال وصل 

ملرحلة ال تطاق.
ش�كلت مع املدرب املس�اعد حسام فوزي 

ثنائًيا مميزًا.. هل سيستمر هذا الثنائي؟
الب�د من اإلش�ارة هن�ا إىل أن لالعبني دوًرا 
كبرًا يف نجاح مهمتنا من خالل التزامهم، 
وتطبي�ق الواجب�ات، وترك الجان�ب املايل 
خل�ف ظهوره�م والرتكي�ز يف كل مباراة، 

باإلضافة إىل الطاقم الفني املساعد.
أم�ا حس�ام فوزي فمن�ذ زمن بعي�د، منذ 
أن كن�ا العب�ني ونح�ن أصدق�اء وقريبني 
ع�ىل بعضنا، وتواج�ده يف الطاق�م الفني 
أض�اف لنا الكثر وعن املس�تقبل ال نعرف 
ماذا ينتظرنا، لكننا نحاول االس�تمرار مع 

بعضنا.
هل تلقيتم عروًضا من أندية أخرى؟

برصاح�ة وصلتنا ع�روض لكننا نرفض 
فري�ق  أي  م�ع  والتف�اوض  الحدي�ث 
واملنافسة قائمة. ما زلنا نرى أن مهمتنا 
م�ع الديوانية لم نحق�ق من خاللها كل 
طموحن�ا، ونركز عىل املباريات املتبقية 

لنهاي�ة املوس�م، وحينه�ا الع�روض 
تأت�ي، ولكل ح�ادث حدي�ث، فليس 
م�ن املقبول التفاوض م�ع ناٍد آخر، 

وفريقنا مستمر باملنافسة.

مدرب الكهرباء: نستهدف النقاط الثالث أمام امليناء

مودريتش ضيف دورة الروضان الثالثاء املقبل
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلنت اللجنة املنظمة لدورة املرحوم عبد الله مش�اري 
الروض�ان الرمضانية، عن إقامة مباراة تحدي األبطال 
الراب�ع، الثالث�اء املقب�ل، ب�ني النج�م الكروات�ي لوكا 
مودريت�ش أفضل العب يف العالم لع�ام 2018، والنجم 
الربتغايل لويس فيجو. وتجم�ع مباراة تحدي األبطال، 
للم�رة األوىل، نجم�ان ن�ال كل منهم�ا جائ�زة الك�رة 
الذهبي�ة، حي�ث توج به�ا مودريت�ش يف 2018، بينما 

حققها فيجو يف عام 2000.
ويش�ارك لوكا مودريت�ش يف املباريات االس�تعراضية 
بال�دورة، للمرة األوىل، وس�بقه العديد م�ن نجوم ريال 
مدري�د، عىل غ�رار كريم بنزيم�ا، وامل�درب الحايل زين 
الدين زي�دان.  يف املقابل، حل لوي�س فيجو ضيًفا عىل 
الدورة 3 مرات من قبل، كما كان س�فرًا لها يف ش�تى 

أنحاء العالم.
شقر آخر املتأهلني 

اكتم�ل عق�د األدوار الرئيس�ية بتأه�ل نادي الش�قر 

األردن�ي، بعدما اكتفى زون س�نت بالفوز عىل حمادة 
بنتيج�ة 4-2، لينت�زع ش�قر بطاق�ة التأه�ل رفق�ة 

الفاتزا.
وسجل رباعية زون سنت، فيفي واواردو وعصام عودة، 

بينما سجل لحمادة، قيس شيب ونور الخزاعلة. 
ويف املب�اراة الثاني�ة، تغل�ب بن�ك بوبيان ع�ىل كاريدج 
بثالثي�ة، تن�اوب عليها، ع�ي ديوان وأنجلو وس�لطان 
املاج�د، فيم�ا تخط�ى هيلث بالني�ت، عقب�ة مونديال 

هشام فوالذ بهدف محمد الشافعي.
وتتواصل منافس�ات خروج املغل�وب بإقامة مباراتني 
الي�وم، األوىل تجمع فريق املرحوم حس�ني الرومي مع 

بي أم دبليو، وبوبيان مع شاري كار.
األهي يقيص الكويت 

أقىص فريق أكاديمية األهي، منافس�ه الكويت ب، من 
دورة الرباع�م بعد تغلبه عليه بركالت الرتجيح )3-4(، 
عقب انتهاء الوقت األصي بالتعادل اإليجابي 1-1، ويف 
مب�اراة ثانية اكتس�ح فريق عي ف�الح، نظره نجوم 

الكرة برباعية دون رد.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد م�درب الكهرباء عباس عطي�ة أن فريقه 
س�يواجه امليناء بش�عار حصد النقاط الثالث، 
يف املب�اراة التي س�تقام غًدا األح�د عىل ملعب 
التاجي يف إطار الجولة التاسعة والعرشين من 
الدوري العراقي.وق�ال عطية يف ترصيحات«: 
»بع�د النتائج املميزة لفريقن�ا يف آخر جولتني 

من فوز ع�ىل أمانة بغداد وتع�ادل مع النجف 
يف ملعبه نطمح لحصد النقاط الثالث وإنعاش 
مركز الفريق يف الئحة الرتتيب، خاصة أن الربع 
األخر من منافسات الدوري سيشهد منافسة 
مش�تعلة نظرًا لتق�ارب نقاط ع�دد كبر من 
»الكهرباء سيفتقد خدمات  األندية«.وأضاف: 
ك�رار فالح وحارس املرمى عمار عي لإلصابة 

الالعبني  جاهزي�ة وبقية  يف 

بدنية جيدة والفريق مس�تقر معنويا ونطمح 
لتحقيق نتيجة طيبة، كون املباراة س�تقام يف 
ملعبن�ا وعلينا اس�تثمار هذه النقطة بش�كل 
جيد«.وأوض�ح: »امليناء من الف�رق الكبرة يف 
الدوري رغم الظروف التي يمر بها يف املوس�م 
الح�ايل لكنه يضم مجموعة جيدة من الالعبني 
ومدع�وم م�ن قبل قاع�دة جماهري�ة محبة 

للنادي وبالتايل املباراة صعبة عىل الطرفني«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حسم نادي باريس سان جرمان الفرنيس مصر املدرب األملاني توماس توخيل، بعد 
يوم واحد فقط عىل نهاية املوسم.

وأص�در النادي البارييس بياًنا رس�مًيا، يعل�ن خالله تمديد عقد امل�درب األملاني ملدة 
موسم آخر.

ومن املقرر أن ينتهي عقد توخيل مع نادي العاصمة الفرنسية يف 30 يونيو/حزيران 
2021، حسبما أوضح البيان.

من جانبه، قال توخيل، يف ترصيحات أبرزها املوقع الرس�مي للنادي: 
»أنا س�عيد وفخور للغاي�ة بتمديد تعاقدي مع س�ان جرمان، لهذا 
أش�كر الرئيس وكافة املس�ؤولني عىل الثقة الت�ي أظهروها بي 

وباقي أفراد الجهاز الفني«.
واختتم: »هذا يعزز هديف لتحقيق طموحات النادي، بفضل 
الجه�د املب�ذول م�ن الجميع هن�ا، كم�ا أنني متأث�ر جًدا 
بالدعم الجماهري، وأنا واثق بأن القادم س�يكون أفضل 

لنادينا«.
وكان توخيل قد س�خر من وس�ائل اإلع�الم خالل مؤتمر 
صحفي، أمس الجمعة، عقب خسارته أمام ستاد ريمس 
)1-3(، بعدما أكد أنه يجب أن يش�عر بالقلق إزاء التقارير 
التي أش�ارت إىل قرب تويل ماس�ميليانو أليجري تدريب 

الفريق.

المستقبل العراقي/ وكاالت

يستهل اإلسباني رافاييل 
الثان�ي  املصن�ف  ن�ادال، 
عاملًيا، مش�واره ببطولة روالن 
األربع  البط�والت  ثان�ي  ج�اروس، 
الكربى »جراند سالم« أمام األملاني 
ياني�ك هانفم�ان، الصاع�د م�ن 

األدوار التمهيدية.
ه�ي  املب�اراة  ه�ذه  وس�تكون 
الثاني�ة التي يخوضه�ا صاحب 
ال��27 عاًما، واملصن�ف ال�184 
عاملًيا يف بطولة جراند سالم، بعد 
تل�ك الت�ي جمعته الع�ام املايض 
يف  كولرشاي�رب  فيلي�ب  بمواطن�ه 

بطولة أمريكا املفتوحة.
وحال تج�اوز نادال، منافس�ه األول 
يف مش�واره نحو لقب روالن جاروس 
ال��12 يف مس�رته، س�يلتقي بال�دور 
التايل بصاعد آخر من األدوار التمهيدية، 
وال�ذي س�يكون الفائ�ز ب�ني األملان�ي 
أيًضا ياني�ك مادي�ن، والبلجيكي كيمر 

كوبيجانس.

رسميًا.. سان جريمان حيسم 
مصري توخيل

نادال يتعرف 
عىل منافسه األول 
يف روالن جاروس

        المستقبل العراقي / وكاالت

 كش�ف جورجي�و كيلين�ي مدافع ن�ادي يوفنتوس 
اإليط�ايل، أنه كان ع�ىل أعتاب االنتق�ال إىل صفوف 
ريال مدريد اإلسباني، يف عام 2010، يف ظل الظروف 

الصعبة التي مر بها.
وقال كيليني خالل ترصيحاته لصحيفة توتو س�بورت 
»يف عام 2010، كنت عىل أبواب ريال مدريد، عانيت كثرًا بعد 

احتالل املركز السابع يف الدوري اإليطايل لعامني عىل التوايل«.
وأض�اف »يف الع�ام الثاني ع�ىل الخصوص لم أك�ن يف أفضل 
حاالت�ي، لكني تغلبت عىل رغبت�ي يف الرحيل، وأنني لن أرحل 
لهذا السبب، كنت أرغب يف خوض تجربة احرتافية خارجية«. 
وأنهى جورجيو كيليني صاحب ال� 34 عاًما، موس�مه الرابع 
عرش مع الس�يدة العج�وز، بالتتويج بلقب ال�دوري اإليطايل، 
لكن�ه ودع دوري أبطال أوروبا م�ن ربع النهائي أمام أياكس، 

وخرج من كأس إيطاليا عىل يد أتالنتا.

كيليني: كنت عىل أعتاب ريال مدريد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

عل�ق مص�در يف ن�ادي ليفرب�ول، ع�ىل األنب�اء 
املتداولة بش�أن إجراء الن�ادي اإلنجليزي، عدة 
اتصاالت مع اإلسباني سرجيو راموس، مدافع 
ريال مدريد، تحسًبا لضمه يف املركاتو الصيفي 

املقبل.

وق�ال املص�در يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 
الربيطاني�ة »نس�بة لع�ب س�رجيو  م�رور 

راموس مع ليفربول هي صفر باملئة«.
وأضاف »األمر ال عالق�ة له بما حدث يف كييف 
خالل املوس�م املايض، حتى ل�و فزنا يف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، وقام راموس بمصافحة 

كل الع�ب يف ليفربول بعد ذلك، فس�نظل غر 
مهتمني بهذه الصفقة«.

»س�رجيو  املص�در  وتاب�ع 
رام�وس لي�س م�ن نوعية 
الالعب�ني املس�تهدفني م�ن 
جانب املدرب يورجن كلوب 

يف املركاتو الصيفي«.
وأتم »لن نوقع مع سرجيو 
راموس، حتى لو كان الالعب 
متاًحا يف املركاتو باملجان«.

يذك�ر أن العديد من التقارير 
اإلس�بانية أك�دت أن عالقة 
م�ع  توت�رت  رام�وس 
رئي�س  بري�ز،  فلورنتين�و 
يفك�ر  ولذل�ك  املرنج�ي، 
خ�الل  الرحي�ل  يف  الالع�ب 

الصيف املقبل.

ليفربول يعقب عىل احتاملية ضم راموس

             بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال تقرير صحف�ي إيطايل، الي�وم الس�بت، إن نادي 
ناب�ويل، رف�ض العرض ال�ذي تقدم ب�ه ري�ال مدريد، 

للتعاقد مع نجمه يف املركاتو الصيفي املقبل.
ووفًق�ا لصحيفة »كوريري ديللو س�بورت« اإليطالية، 
ف�إن ريال مدريد تق�دم بعرض يبل�غ 90 مليون يورو 
لضم املدافع كاليدو كوليبايل، ولكن إدارة نابويل رفضت 

التخي عن خدمات الالعب السنغايل.
وأشارت الصحيفة إىل أن كوليبايل يملك يف عقده رشًطا 

جزائًيا يس�مح ل�ه بالرحيل إىل أي ن�اٍد غر إيطايل 
مقابل 150 مليون يورو.

ويس�عى ريال مدري�د إىل دعم دفاع�ه بالعب مميز 
يف املوس�م املقب�ل، خاص�ة م�ع انتش�ار أنب�اء ع�ن 

رغب�ة س�رجيو رام�وس، يف الرحيل عن »س�انتياجو 
برنابيو«.

يذكر أن كوليبايل يحظ�ى أيًضا باهتمام كبر من 
قبل مانشسرت يونايتد منذ الصيف املايض، 

ولك�ن مغ�االة إدارة ناب�ويل يف املطال�ب 
املادية وراء عدم إتمام الصفقة.

نابويل يرفض عرض ريال مدريد
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
يس�تهدف نادي ناب�ويل اإليط�ايل، التعاقد مع 
مداف�ع فري�ق ليفربول اإلنجلي�زي، خالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
 وذكرت شبكة »سكاي سبورتس« 
الربيطاني�ة، أن ناب�ويل يفك�ر يف 
التعاقد مع ناثانيل كالين، الظهر 
األيم�ن لليفرب�ول، وال�ذي لع�ب 

لبورنموث عىل سبيل اإلعارة يف النصف الثاني 
من املوسم املنرصم.

 وأضاف�ت أن كارل�و أنش�يلوتي، املدير الفني 
لفريق الجنوب، يرغ�ب يف ضم كالين، ليخلف 
الس�يد هس�اي، ظهر نابويل الحايل، والقريب 

من الرحيل.
 ولفتت الش�بكة إىل أن نابويل يواجه منافسة 
قوي�ة م�ع ثنائ�ي الربيمرلي�ج، وس�ت هام 

يونايتد وكريستال باالس.

 وتابعت أن كالين يعد خارج مرشوع يورجن 
كلوب، املدي�ر الفني للريدز، للموس�م املقبل، 
فيما يطلب ليفربول 17 مليون يورو، من أجل 

التخي عن خدمات الالعب.
 وختمت بأن مسألة رحيل كالين ستتم عقب 
نهائ�ي بطول�ة دوري أبط�ال أوروب�ا، ال�ذي 
س�يجمع ليفرب�ول وتوتنه�ام، يف األول م�ن 
ش�هر يونيو/ حزيران املقبل، عىل ملعب واندا 

ميرتوبوليتانو بمدريد.

نابويل خيطط لصفقة من ليفربول

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أك�د تقرير صحفي بريطاني، أن اإليطايل أنطونيو كونتي، املدير الفني 
الس�ابق لتش�يليس، قد يتس�بب يف انتقال نجم ميالن إىل صفوف اإلنرت 
خالل املوسم املقبل. ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن كونتي 
ب�ات قريًبا للغاية من إع�الن تعاقده مع إنرت ميالن كمدير فني جديد، 
خلًفا ملواطنه لوتش�يانو س�باليتي. وأش�ارت الصحيف�ة إىل الفرنيس 

تيموي باكايوكو، العب وسط ميالن املعار من تشيليس، يقدم مستوى 
جيًدا مع الروسونري، ولكن أزمته األخرة مع املدرب جينارو جاتوزو 
س�تجرب الن�ادي عىل عدم رشائه بش�كل نهائي. وأوضح�ت أن كونتي 
س�يقنع باكايوكو باالنتقال إىل إنرت ميالن يف املوسم املقبل، خاصة أنه 
م�ن طلب التعاقد مع�ه عندما كان مدرًبا لتشيليس.وس�تدعم العالقة 
الجي�دة الت�ي تجمع ب�ني جوس�يبي ماروتا املدي�ر التنفي�ذي لإلنرت، 

وفيديريكو باستوريلو ممثل باكايوكو، من فرص إتمام الصفقة.

كونتي يفتح باب اخليانة أمام نجم ميالن



عملية التعرق هي عملية طبيعية وظيفتها تربيد الجس�م. والتعرق ال 
يتوقف حتى ليال عندما يكون الجسم خامال. وقد يكون تعرق البعض 

خفيفا، فيما البعض اآلخر يعاني من شدته.
من أجل تخفيف التعرق يجب اتباع ما ييل:

1- عدم تناول املواد الغذائية الغنية بالتوابل
 املواد الغذائية املشبعة بالبهارات الحارة والتوابل هي السبب الرئيس 
للتع�رق الش�ديد. ألن هذا الغ�ذاء عندما يمتزج باللع�اب يصبح أكثر 
حدة، ويرفع درجة حرارة الجسم، الذي من أجل تربيده يعطي الدماغ 
األمر إىل الجهاز العصبي املركزي، لتنشيط عمل الغدد العرقية. ولذلك 
م�ن أج�ل منع التع�رق أو تخفيفه يجب التخيل عن تن�اول مثل هذه 

املحفزات الحارة.
2- التخيل عن تناول الكافني

يف الواق�ع الكافني ه�و محفز للتعرق، حيث ينش�ط الجهاز العصبي 
املرك�زي الذي ب�دوره يجرب الغ�دد العرقية عىل إف�راز كمية أكرب من 

السوائل. وهذا يعني كلما زاد تناول الكافني، يزداد التعرق.
3- استخدام مصاصات العرق

صنع�ت يف الس�نوات األخرية يف آس�يا قصاصات أقمش�ة من القطن 
ومعطرة، تلصق عىل املالبس من الداخل المتصاص العرق.

4- التقليل من تناول امللح
الجس�م يحتاج إىل الصوديوم. ولكن زيادة تركيزه يف الجسم يطرد إىل 
الخارج حتما عرب الغدد العرقية. لذلك فإن السلع الغذائية املالحة هي 
أحد أس�باب زيادة التع�رق. وغالبا ما ينصح األطب�اء بتقليل ملوحة 

الطعام.

املوس�مية عىل  التغ�ريات  تؤث�ر 
الكثري من البرش، خاصة موسم 
الحساسية الذي يسبب العطاس 

والحكة وانتفاخ األنف.
املهتمني  العلماء  اتحاد  وكش�ف 
أن   )Union of Concerned(
يزي�د  الكرب�ون،  أكس�يد  ثان�ي 
م�ن معدل نمو النب�ات، ما يكثر 
بدوره من انتش�ار غبار اللقاح 

يف الجو.
وباإلضافة إىل ذل�ك، فإن ارتفاع 
درج�ات الح�رارة، الناج�م ع�ن 
زي�ادة مس�تويات ثاني أكس�يد 
الكرب�ون، يجع�ل مواس�م نم�و 

النباتات املنتجة لغبار اللقاح طويلة، وبالتايل 
يمتد موس�م الحساس�ية. ويمك�ن أن تؤدي 
درج�ات الح�رارة املرتفع�ة أيض�ا إىل إنت�اج 
النبات�ات الفردية للمزيد م�ن حبوب اللقاح، 
كم�ا يمكنها توس�يع النطاق�ات الجغرافية 

لتلك النباتات.
- ملاذا يؤدي ارتفاع حرارة الكوكب إىل مواسم 

حساسية أطول؟
ي�ؤدي ارتف�اع انبعاث�ات الكرب�ون إىل زيادة 

متوس�ط درجة حرارة س�طح األرض. وكان 
الع�ام امل�ايض ه�و الراب�ع األكث�ر دفئا عىل 

اإلطالق، خاصة بالنسبة للمحيطات.
 ،»Lancet« وقامت دراس�ة حديثة، ُنرشت يف
بتحليل طول موس�م غب�ار التلقيح وكميتها 
ل�كل نب�ات يف 17 موقع�ا، عرب نص�ف الكرة 

الشمايل.
وأظهرت البيانات املجمعة عىل مدار 26 عاما، 
أن 70% من املواقع ش�هدت زي�ادة يف إجمايل 
كمية غبار اللقاح املتداولة يف كل موسم نمو. 

ويف 65% من املواقع، أصبح موسم 
اللق�اح أط�ول بس�بب »الزي�ادة 
الح�رارة  درج�ات  يف  املس�تمرة 

القصوى«، وفقا للباحثني.
وق�ال لويس زيس�كا، األخصائي 
يف عل�م األعش�اب الض�ارة واملعد 
الرئييس لهذه الدراس�ة، إن زيادة 
الحساسية مشكلة متعلقة بتغري 
النباتات  املناخ، حي�ث تس�تخدم 
لصن�ع  الكرب�ون  أكس�يد  ثان�ي 
الغذاء م�ن خالل عملي�ة التمثيل 
أكس�يد  ثان�ي  ولك�ن  الضوئ�ي، 
الكرب�ون اإلض�ايف يف الهواء يؤدي 
إىل انتش�ار األعشاب الضارة، التي 
تسبب انتش�ار غبار اللقاح وتنمو أرسع من 

»النباتات املفيدة«، مثل األرز والقمح.
الناجم�ة  الفيضان�ات  أن  خ�رباء  وأوض�ح 
ع�ن ارتفاع مس�توى س�طح البح�ر، يمكن 
أن تث�ري نوع�ا آخر م�ن الحساس�ية. كما أن 
األطف�ال أكثر عرضة لكل أن�واع املواد املثرية 
للحساسية، حيث ما تزال أعضاؤهم وأجهزة 
املناع�ة لديهم يف مرحلة التطور، وألنهم أكثر 

تعرضا للملوثات املرتبطة باملناخ.
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تقنية شارف
 عماد عبد الله شكور

نس�ف وهدم ط�رق االس�تجواب التقليدي�ة القائم�ة عىل اس�تعمال العنف 
والقس�وة  والوس�ائل القرسي�ة النت�زاع املعلوم�ة تقنية حضاري�ة ابتدعها 

الفيلسوف واملحقق األملاني  هانس شارف فعرفت ب�))تقنية شارف((. 
  وه�ذه التقنية تقوم عىل بناء عالقة ودية وإنس�انية وحس�نة تنيس املتهم 
ان�ه يت�م  التحقيق معه وترب�ك توقعاته فتخل�ق بيئة لالس�تجواب تودي اىل 

استخراج املعلومة من  املتهم دون ضغط. 
 طريق�ة االس�تجواب ه�ذه مزجت بني التعامل الحس�ن م�ع املتهمني وبني 
الكف�اءة  العالي�ة يف الحصول عىل معلوم�ة دقيقة ونوعية خ�الف الطريقة 

التقليدية يف  االستجواب ذات الفعالية املنخفضة. 
 هذه التقنية تعتمد عىل اس�تيعاب وفهم التحقيق من موقع املتهم الستباق 

ردود  فعله وفهم حيله ملواجهتها للوصول للمعلومة. 
  من املستحس�ن اإلش�ارة ان الرصاع بني املحقق واملتهم يدور حول املعلومة 
 وإذا تقم�ص املحق�ق دور املتهم ووض�ع ذاته مكانه يمكنه من فك ش�فرة 
املته�م فريب�ك  قدرته ع�ىل التحك�م باملحافظة ع�ىل املعلومة فيب�وح بها ال 

شعوريا وذلك لتحطم قدراته  الدفاعية.  
 إن هذا الحق يف مناهضة التعذيب يستمد من الكرامة املتأصلة لإلنسان وهذا 
 الواجب يقع عىل عاتق الدول املطلوب منها احرتام حقوق اإلنس�ان وكرامته 

والنضال  ضد كل ما يمس أدميته.  
 وبتقدم الوعي اإلنس�اني اتجهت األمم املتحدة يف 12/10/ 1984 اىل اعتماد 
 مناهض�ة التعذي�ب وغ�ريه م�ن رضوب املعامل�ة او العقوبة القاس�ية او 

الالإنسانية او  املهينة والتي دخلت حيز التنفيذ يف 1987/6/26. 
 ه�ذه االتفاقية األممية تتطلب اتخ�اذ الدول األعضاء من�ع اعمال التعذيب 
وتجريمه  وعدم جواز التذرع بالظروف االس�تثنائية كمربر للتعذيب وإدراج 
التعلي�م واإلع�الم يف ما  يتعل�ق بالحظ�ر يف برام�ج تدريب املكلف�ني بإنفاذ 
القان�ون.    وجمهوري�ة الع�راق ركبت املرك�ب الجديد يف االنضم�ام اىل هذه 
االتفاقي�ة فص�در  القانون رق�م 30 لس�نة 2008 وبينت األس�باب املوجبة 
للقانون هو مشاركة العراق يف  املجتمع الدويل يف جهوده الرامية اىل مكافحة 
التعذي�ب الذي أصب�ح محظورا بمقت�ى  العديد من الصك�وك الدولية.    ان 
التعذي�ب وفق تعري�ف املعاهدة الدولية هو أي عمل ينت�ج عنه الم او عذاب 
 ش�ديد جس�ديا او نفس�يا بقصد الحصول عىل املعلوم�ة او لغرض العقوبة 
واالنتق�ام او قد  يك�ون الغاية من ذل�ك الحصول عىل املعلومة من ش�خص 
ثالث يشاهد القس�وة املسلطة  عىل غريه فيخاف ويرغم باإلدالء باملعلومة.    
من املس�لم به ان العقوبة هي جزاء تقويمي وهي أمر مرشوع وجزاء يوقع 
 باس�م املجتمع تنفيذا لحكم قضائي، اال ان الحظر يش�مل العقوبة القاسية 
التي تتجاوز  الغاية والهدف املرشوع منها، وهذا املفهوم محل خالف فبعض 
الدول تعترب اإلعدام  او األشغال الشاقة عقوبة قاسية وألغتها والبعض اآلخر 
ال يعدها قاسية طبقا لظروف  كل بلد.    ختاما يجب التنويه بأن منع التعذيب 
ال يعني حظر استعمال القوة من قبل  أجهزة إنفاذ القانون يف جميع األوقات 
اذ يمكن اس�تخدام الق�وة للرضورة لتحقيق ه�دف  قانوني مرشوع عىل ان 
يكون مناس�با وحجم التهديد فيجوز استخدام القوة عند القبض  عىل املتهم 

او ملنع وقوع جريمة حتى لو أدى ذلك الستعمال السالح الناري. 

إصبع عىل اجلرح 
معتوك وجملس مكافحة الفساد 

وأشياء اخرى
منهل عبد األمير المرشدي 
كثريا ما نتلقى رس�ائل التأنيب مل�ا يتهمنا به البعض من 
اننا نقس�وا كث�ريا يف كتاباتن�ا عىل رئيس الوزراء الس�يد 
عادل عبد املهدي ولم نعطي الرجل املهلة الكافية ليلتقط 
انفاس�ه ويتمالك احساس�ه ليظهر لنا شدة بأسه ونرى 

الحاصل بعدما سمعنا عن البيدر . 
ال اريد ان اس�هب كثريا واتناول ملفات معقدة شائكة لم 
يجب عنها عبد املهددي وال عىل تساؤالت الشارع العراقي 
ع�ن تداعياتها واش�كاالتها ابتداءا م�ن اتفاقية الرشاكة 
األقتصادي�ة مع األردن والتي اعطت لهم الجمل بما حمل 
وانته�اءا بمن�ح األكراد كل ما يطلبوا م�ن األموال وما لم 
يطلب�وا م�ن دون  ان يفوا ب�أي من التزاماته�م اىل بغداد 
فتوضي�ح الواضح�ات من اعقد املش�كالت وه�ل يحتاج 
النه�ار اىل دليل . لنأتي اىل مجلس مكافحة الفس�اد الذي 
استبرشنا به خريا ولم نلمس شيئا من ذلك حتى اآلن عىل 
الرغم من مرور س�تة اش�هر عىل تأسيسه بعدما سمعنا 
جعجعة ول�م نرى وال حتى نخالة الطحني ولنرتك حيتان 
الفس�اد ونربر لرئيس الوزراء عدم التعرض لهم ألن قدرة 
الحيت�ان عىل ابت�الع خصومها كبرية وعب�د املهدي ليس 
يون�س عرصه لكي يمكث يف بط�ن الحوت فيعود لنا من 
جدي�د  ونحن ال نريد ان نخرس الس�يد . لنأتي اىل ما دون 
ذلك واعتقد ان مفتش عام امانة بغداد السابق سجاد عيل 
معتوك خري مثال وش�اهد دليل ع�ىل ان مجلس مكافحة 
الفس�اد حتى االن حرب عىل ورق لي�س اال . معتوك املتهم 
بتلقي الرش�وة والصادر بحقه  قرار باحالته اىل محكمة 
جناي�ات النزاهة وف�ق امل�ادة 307 ) رش�وة ( باالضافة 
اىل قضاي�ا فس�اد اخرى يت�م التحقيق معه به�ا من قبل 
الجه�ات املختصة وبدال من ان ينال جزاءه وفق القانون 
فإن العجيب املس�تعجب والغريب املس�تغرب هو اصدار 
أم�ر بنقله بذات املنصب مفتش عام ملؤسس�ة الس�جناء 
السياس�يني بل وليس هذا فقط انما ما يقش�عر له البدن 
وما يّش�ق ل�ه الكفن ه�و ان يتم تكريمه م�ن قبل امينة 

بغداد السيدة ذكرى علوش بدرع التميز!!! 
تس�اؤالت كث�رية تس�تفز العقل قب�ل الذات ع�ىل رئيس 
الوزراء ان يجيب عنها وعىل مجلس مكافحة الفس�اد ان 
يزي�ل الغطاء عما خلفه�ا وبني ثناياه�ا  . فمعتوك الذي 
سبق وان تم  ضبطه بالجرم املشهود وهو يتلقى الرشوة 
ع�رب ط�رف ثال�ث  م�ن صاحب م�ول املنص�ور يف كمني 
محكم أقامه مفتش وزارة الداخلية السيد جمال األسدي 
واألعرتاف�ات املص�ادق عليه�ا امام ق�ايض تحقيق قوى 
األمن الداخيل وصدور امر اس�تقدامه األ انه وبقدرة قادر 
وبرضبة ش�اطر احيلت القضي�ة وبرسعة الربق اىل هيئة 
النزاه�ة ومن هناك ذابت القضي�ة وتبدلت الهوية . يأتي 
اليوم وبعد ان صدر بحقه  مذكرة إحالة من هيئة النزاهة 
بتهمة الفساد وتلقي الرشوة ليتم تكريمه من قبل امانة 
بغداد بل وينقل بنفس املنصب اىل مؤسس�ة الش�هداء وال 
ادري كيف س�يؤتمن املرتيش املدان عىل حقوق املظلومني 
من عوائل الش�هداء . بقي س�ؤال نضع�ه بني يدي رئيس 
الوزراء  وهو اليس انتم من اصدرتم القرار 185 يف جلسة 
مجلس الوزراء مطلع العام 2019 الخاص بتخويل وحث 
الوزي�ر او رئي�س الجه�ة غ�ري املرتبطة بوزارة بس�حب 
ي�د املوظف ممن ت�م احالت�ه اىل املحاك�م املختصة جنح 
وجنايات عن احدى جرائم الفس�اد امل�ايل واالداري فماذا 
ب�دا مما ع�دا .  ال مجال للصمت او ع�دم الرد فمصداقية 
مجلس مكافحة الف���س�اد ورئيسه عىل املحك  وارجوا 
ان ال يك�ون م�ا ذكره رئي�س ال�وزراء يف مؤتمر صحفي 
س�ابق انه يبح�ث عن الدليل عىل الفاس�د جدي�ا بافراط 
وارساف وكأن�ه يذكرن�ي ب�ذاك ال�ذي يبي�ع س�موم قتل 
الفرئان  وعندما عاتبه رجل اش�رتى منه ملعالجة الفرئان 
يف بيت�ه ولم يم�ت  اي فأر فقال له كيف تس�تخدمه قال 
اضع السم  مع قطعة الجبن يف زوايا البيت لكن الرجل رد 
عليه ليس هكذا انما عليك ان تمسك الفأر بيدك وتدغدغه 
فيضحك وحني يفتح فمه ضع قليال من السم يف فم الفأر 

وسيموت يف الحال.

التحليق يف الفضاء يصيب 
الرواد بالتهاب املفاصل

كش�فت أبحاث جدي�دة أن الس�فر إىل الفضاء قد 
يصي�ب ال�رواد بالته�اب املفاصل يف عم�ر مبكر، 
ومل�دة طويلة األج�ل. وأظهرت األبحاث الس�ابقة 
أن العي�ش يف الفض�اء يؤدي إىل تغ�ريات أخرى يف 
جس�م اإلنس�ان تؤثر عىل الجهاز املناعي وضغط 
الدم وشكل العيون. لكن العلماء األمريكيني الذين 
مولتهم »ناس�ا« وضعوا الفرئان املخربية يف رحلة 
فضائية روس�ية مل�دة 30 يوما ووج�دوا عالمات 
مبك�رة ع�ىل انهي�ار الغضاري�ف ل�دى عودتهم. 
وباملقارن�ة م�ع الف�رئان التي بقي�ت عىل األرض 
خ�الل الف�رتة ذاتها، ل�م تظهر ه�ذه األخرية أي 
تدهور غ�رضويف واضح، وفقا للفريق القائم عىل 

البحث من مستشفى هنري فورد يف ميشيغان.

ما عالقة تغري املناخ بزيادة احلساسية؟كيف نكافح ظاهرة التعرق؟

أبو تراب كرار العاملي

مش�كالت، عدم انس�جام، س�وء تفاه�م، أخٌذ 
ورّد بطريق�ة غ�ري وّدّي�ة، حوارات مش�حونة 
باملناكفات، سجاالت ال تخلو من ِحّدّية، تعابري 
متبادلة ُمرَفقة بمس�ار »ُعْنَفوي« وغريها من 
هيئات تصادمية بني أصناف بني البرش، كلها � 
وغريها � حاالت قد تصادفها عالقات اآلدميِّني 
� والحّوائٌيات � بني بعضهم البعض، يف س�هرة 
هنا أو جلس�ة هن�اك، ضمن نق�اش علمي أو 
كالم ترفيه�ي وغريه�ا من أش�كال التخاطب 
املتعارف�ة يف مختلف املجتمعات اإلنس�ية عىل 

اتساع بقاع هذه املعمورة. 
وطبع�ا، ميادين العالم االفرتايض ومس�احات 
الش�بكة العنكبوتية املتش�عبة هي من ضمن 
الس�احات التي قد تحتضن أشكال املواجهات 

املشار إليها آنفاً.
االختالف يف الرأي مسألة طبيعية، والتوجهات 
عة. هذا  املختلفة ه�ي بدورها مس�ارات ُمَتوَقَّ
�ل »الطريق�ة أ« وذاك ي�رى يف »الطريقة  ُيَفضِّ
ب« الخي�ار األفضل، وآخر يعارضهما ويرى يف 
التوجه نح�و »الطريق�ة ج« النجاح املضمون 

والنتيجة األسلم.
ال ض�ري يف ه�ذه الباح�ات املتنوع�ة، وال بأس 
يف اخت�الف التش�كيالت، بل ه�و يشء طبيعي 

�ع. إال أن الكالم يأتي يف املرحلة الالحقة  وُمَتوَقَّ
لهذا التباين، وبما س�يجري بع�د هذا التفاوت 
يف الخيارات، ويف أش�كال صنوف التَِّبعات التي 
قد تظهر يف الَب�نيْ وُتَولِّدها محطات املناكفات 
املتلونة.  يف املبدأ، النقاشات التي قد تجري هنا 
وهناك، حضورياً � وجهاً لوجه � أو يف مساحة 
كتابي�ة أو يف إطار صوت�ي أو غريها، يجب أن 
تك�ون ب�كل أدب واحرتام دون ج�رح اآلخرين 

وأذيتهم.
حم�ايس،  موج�ود  اإلنس�اني  الكائ�ن  أن  إال 
ق�د ينفع�ل ويتفاع�ل بطريقة غري مدروس�ة 
وبأس�لوب غري محس�وب، فيأخ�ذه املقام إىل 
وضعي�ة غضبي�ة كذائية قد تخ�رج عن حدود 
اللياق�ات األدبي�ة وتجعله يف موق�ف مصادمة 

لسانية مع الطرف اآلخر.
بع�د الف�راغ م�ن النق�اش الحم�ايس، وبع�د 
االنتهاء من حالة سوء التفاهم التي قد تحدث، 
يجد اإلنس�ان � املتحمس وال�ذي خاض غمار 
التص�ادم م�ع الطرف اآلخر � نفس�ه يف إحدى 

وضعيات ثالث:
الحق بالكامل ليس معه وبالتايل هو ظالم.

الحق بالكامل معه وبالتايل هو مظلوم.
 وضعي�ة تبعيضي�ة: أي الح�ق مع�ه � أي هو 
مظلوم � يف ج�زء... والحق ليس معه � أي هو 

ظالم � يف جزء آخر.

ول�كل حال�ة وضعه�ا التأم�يل، وينبث�ق منها 
مس�ار تعام�يل ينبغ�ي االلتف�ات إلي�ه وعدم 
االنجرار إىل الحس�ابات الدنيوية الخاطئة التي 
ة، أي التي  ق�د ت�ودي بنا إىل الخس�ارة املَُح�رسِّ
ق�د تدف�ع اإلنس�ان إىل التحرّس لس�وء تعامله 
مع الوضع وعدم اس�تغالله لفرص االستثمار 
املهمة واملُربحة يف هكذا مجاالت. أما الوضعية 
التبعيضية، فكل قسم من ِقسَمْيها يشرتك مع 

إحدى الوضعيَتنْي األُْخَرَينْي.
أم�ا إذا كان ظامل�اً كلّي�اً )الح�ق بكامله ليس 
معه(: فعليه التدارك وتصحيح املس�ار وإعادة 
تصوي�ب األم�ور واالعت�ذار عن الخط�أ، فإنه 
إق�دام ُيَع�ربِّ عن ش�جاعة ل�دى الف�رد وعمل 
ُيظِه�ر أخالق�ه النبيلة والُرِق�ّي يف التموضع يف 
ح�االت الزالت والخطأ التي قد يصطدم بها أيُّ 
غ�ري معصوم. وال بأس، من باب ش�ّد الهمم يف 
ه�ذا االتجاه اإلصالحي الكريم، أن يس�تحرض 
اإلنس�ان املُخِط�ئ عرصات ذلك الي�وم املوعود 
ومش�هديات املحكم�ة اإللهي�ة التي س�يمتثل 
يف حرضته�ا املذنب�ون والظامل�ون والس�البو 
الحق�وق عىل مختلف أنواعه�ا }َوِقُفوُهْم إِنَُّهم 

ْسُئوُلوَن{ ]سورة الصافات � اآلية 24[.  مَّ
َفلْنخّفف الِحِمل بالتدارك املبكر يف هذه الدار. 

ال�روح لم تمِض إىل بارئه�ا... الفرصة ال زالت 
متاحة... َفأَْرِس�ل إىل بارئها التعويض الصالح 

قبل ذهاب الروح وحضور الحرسة.
بينم�ا إذا كان مظلوم�اً كلّي�اً )الح�ق بكامله 
مع�ه(: فهنا املكس�ب املذهل والعط�اء الرائع 
، إنها فرصة  والكن�ز الثم�ني وما ش�ئَت َفَع�ربِّ
التخلق بأخالق الله )جلَّ وعال(، وإنها مناسبة 
الرتق�ي والصعود ملرتبة »الكائن اإللهي«، وإنه 
زاٌد بقم�ة الروع�ة للتقرب إىل الب�اري )تعاىل(. 
�ن أس�اء والتج�اوز ع�ن زالت  فالصف�ح عمَّ
اآلخرين هما م�ن التوفيق�ات النَّوعيَّة الراقية 
الت�ي ينبغي � بش�دة ش�ديدة � ع�دم تفويتها 
وعدم الس�ماح لها بالضياع ومنعها من املرور 

دون االستفادة منها. 
هدية جاءت�ك... إياك والتفريط بها... اغتنمها 

وارتفع يف الدرجات.
وال بأس هنا أيضاً بش�د الهم�م واإلضاءة عىل 
ما ييل: عندما ُيقِدم الظالم باملبادرة وفتح قناة 
التواص�ل مع املظل�وم ويرد األخ�ري بالتجاهل 
متسلحاً بوضعيته بأنه مظلوم وقد ُسلِب حّقه، 
فهنا عىل املظلوم أن يستحرض عالقته بخالقه 
)ع�ز وجل( م�ن زاوية أنه هو ب�دوره ُمَقرّص 
تجاه رّبه )تبارك اس�مه( وقد يكون عاصياً يف 
بعض األحيان ويطلب السماح من الله ويرجو 
رحمته. وهنا تكمن املعادلة: أيها املظلوم، كما 
أن�ك تري�د لطف الل�ه وترجو غفرانه وتناش�د 
في�ض ج�وده، عليك ب�دورك أن تقب�ل انفتاح 

ظامل�ك عليك وقبول تدارك�ه والصفح عما بدر 
منه تجاهك... وكله يف عني الله )تعاىل(.

وإن أرصي�ت � أيه�ا املظل�وم � ع�ىل موقف�ك 
املتشدد، فقد يكون لسان حال الظالم يف محرض 
صاحب الزمان )ع�ج(: »انظر يا موالي، يا أبا 
صال�ح، أمد يد االنفتاح إىل َمْن ظلمُته ألرمم ما 
ب�در مني، إال أنه ال يعرين�ي أي اهتمام ويرص 

عىل تجاهيل«.
�ٍد َوآلِ�ِه َوَس�دِّْدِني الَْن  }اللُّه�مَّ َص�لِّ َعىل ُمَحمَّ
�ِني ِبالنُّْص�ِح َوأَْج�زَِي َم�ْن  أُع�اِرَض َم�ْن َغشَّ
َهَجرِني ِبال�رِبِّ َوأُِثيَب َمْن َحرََمِني ِبالَبْذِل َوأُكايِفَ 
لَِة َوأُخالَِف َم�ْن اْغتاَبِني إىِل  َمْن َقَطَعِن�ي ِبالصِّ
ُحْس�ِن الذِّْكِر، َوأَْن أَْشُكَر الَحَس�َنَة َوأُْغِض َعِن 
َئِة{ ]دعاء »مكارم األخ�الق« لإلمام عيل  �يِّ السَّ

زين العابدين )ع([.
يف عال�م التع�ارك والتعانف الجس�دي، عندما 
يق�وم أحدهم ب�رتك »أثر ما« ع�ىل أحد أعضاء 
الطرف اآلخر نتيج�ة »الَعرْكة« التي خاضاها، 

ُيقال »َعلَّم عليه«.
وأن�ت أيها املظلوم، إذا أرصيت عىل اس�تعالئك 
وعدم الصف�ح والتس�امح، ووقع�َت � بالتايل 
� يف وضعية لس�ان الحال املُش�ار إليها آنفاً... 

فيكون قد »علَّم عليك«.
ى اللَّ�ُه َعَملَُكْم َوَرُس�وُلُه  ]َوُق�ِل اْعَمُلوا َفَس�رَيَ

َوالُْمْؤِمُنوَن[.

َعـلَّـم عـلـيـه


